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Upozorňujeme občany, že od 23. 12.
2021 do 2. 1. 2022 bude obecní úřad
uzavřen z důvodu dovolené.
Od pondělí 3. 1. 2022 obvyklá úřední
doba. V nutných záležitosti volejte na
tel. 603 844 550. Děkujeme.

V rámci projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu Slušovicko“ jsme získali 10 m3
kontejner na sběr papíru. Ten je celoročně k dispozici k ukládání papírového
odpadu za parčíkem na návsi u č.p. 21.
Papírový odpad zde můžete odevzdat
kdykoli. Jen poprosím o vzorné ukládání, aby se tam odpadu vlezlo co nejvíc.
Děkujeme.
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na rok 2022 je 400 Kč za osobu nebo
neobydlenou nemovitost. Poplatek za
psa je 50 Kč.
Platit můžete od 3. 1. 2022 na obecním úřadě. Dostanete samolepku na
popelnici na rok 2022.
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Nezaměstnanost v naší obci k 30.11
2021 činí 1,58 %. V evidenci úřadu je
vedeno 5 spoluobčanů

NÁZEV PROJEKTU: 9\EDYHQt.RPXQLWQtFHQWUXP1HXEX]
Cílem realizace projektu je nákup vybavení pro spolkovou činnost Komunitní
školy SOVA, a to konkrétně 40 ks židlí, 10 ks stolů 800x800 mm a mobilní audio
set. Díky realizaci projektu bude moct žadatel konat své spolkové a kulturní akce
pro širokou komunitu.
Realizací projektu je splněn cíl operace 19. 2.1 „Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ a to „Podpora
projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS“.
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Popelnice: každý pátek
Plasty: 1 x měsíčně vždy v pondělí –
10. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna,
2. května, 30. května 27. června,
27. července, 22. srpna, 19. září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince
Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
jaro, podzim – bude upřesněno
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V předvánočním týdnu budou do
všech domácností doručeny kalendáře na rok 2022.
Zavzpomínali jsme v něm na rok 2017,
kdy se naše obec poprvé zúčastnila soutěže Vesnice roku. Při prezentaci před
hodnotící komisí jsme se zaměřili na
ukázku našich tradic. A tak na fotkách
uvidíte např. Končiny a Zpívání u stromečku v letní verzi. Zaslouženě jsme
získali Diplom za udržování lidových
tradic a finanční odměnu ze Zlínského
kraje ve výši 20 tis. Kč
V kalendáři nechybí termíny svozu
komunálního odpadu a plastů a termíny
plánovaných kulturních, sportovních
i jiných společenských akcí.
Kalendáře jsme zaplatili z obecního
rozpočtu a pro každou domácnost jsou
zdarma. Mnozí na fotkách najdete. Pokud si kalendáře schováváte, určitě se
nad nimi za pár let zasmějete.
Pokud budete chtít další výtisk pro
děti či jiné příbuzné, přihlaste se co nejdříve na obecním úřadě. Máme pár kusů
navíc.
Ať Vám kalendář slouží k radostnému
plánování roku 2022.
Starostka
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Obec Neubuz uzavřela v červnu 2021 se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
dotace na realizaci projektu nazvaného:
„Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu v roce
2021 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR – Dotace pro jednotky SDH obcí“
Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz investiční dotaci ve výši max.
300.000,- Kč (cca 31,5 % skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 30.11. 2021 realizovat výše uvedený projekt a předložit
závěrečnou zprávu.
V rámci projektu bude zakoupena nová požární technika – dopravní automobil.
•••
Obec Neubuz uzavřela v červnu 2021 se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
dotace na realizaci projektu nazvaného:
„Dopadová plocha na workoutové hřiště a mobiliář“
Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz investiční dotaci ve výši max.
135.000,- Kč (cca 69,71 % skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 30.11. 2021 realizovat výše uvedený projekt a předložit
závěrečnou zprávu.
V rámci projektu bude vybudována dopadová plocha z recyklovaného materiálu na
workoutové hřiště a lavičky v areálu Moštárna.
•••
Obec Neubuz uzavřela v červnu 2021 se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
dotace na realizaci projektu nazvaného:
„Workoutové hřiště“
Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz investiční dotaci ve výši max.
180.000,- Kč (cca 59,74 % skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 30.11. 2021 realizovat výše uvedený projekt a předložit
závěrečnou zprávu.
V rámci projektu bude vybudováno workoutové hřiště v areálu Moštárna.
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prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
Vážení občané, naše obec Vám nabízí
možnost bezplatné služby Smart Info na
odesílání důležitých informací a zpráv
z obce přímo do Vašich mobilů pomocí
SMS nebo na váš email.
Co služba přináší?
• Doručovaní SMS a e-mailů od obce
• Bezplatná služba
• Jednoduchá a rychlá registrace
• Možnost výběru kategorií zpráv
• Osobní údaje v bezpečí
Jak se zaregistrovat na odběr zpráv?
Registrace je velmi jednoduchá a rychlá.
1. Stačí kliknout na tlačítko zaregistrovat
nebo načíst QR kód.
2. Vybrat svoji obec.
3. Zvolit kategorii zpráv, které chcete
dostávat.
4. Zadat své kontaktní údaje.
5. Potvrdit a jste zaregistrováni.
Co můžete získat registrací do Smart
Info?
• Oznámení o výpadcích elektříny, plynu
• Připomenutí svozu odpadu
• Pozvánky na připravované události
a akce v obci
• Změny otevíracích hodin pošty, obchodu, úřadu...
• Termíny očkování domácích zvířat
• Krátké a podstatné informace z obce
• Hlášení – prodej zboží
Nevíte si rady s registrací?
Zavolejte na tel. 603 844 550 nebo
se zastavte na obecním úřadě, pomůžeme Vám.

7őtNUiORYiVEtUND
V sobotu 8. ledna 2022 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka. Naše domácnosti navštíví malí i velcí koledníci,
aby požehnali Vaše příbytky. Na dveře
Vám napíší posvěcenou křídou K+M+B
LP 2022. Tento nápis znamená „Pokoj
tomuto domu“.
Každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku, do které můžete přispívat na nemocné, handicapované,
matky s dětmi v tísni a další sociálně
potřebné skupiny lidí. Sbírku organizuje
Česká katolická charita.
Nezapomínejte na to, že i vy můžete
jednou služby charity potřebovat.

Milí přátelé,
patřím mezi „nejmladší“ obyvatele
Slušovické farnosti. Nejspíš ne věkem,
ale délkou pobytu určitě. Od září je to
teprve pár měsíců, co jsem do farnosti
přišel jako nový duchovní správce.
Zažívám svým způsobem obrácený
Betlém. V pravém Betlémě byly všechny
dveře pro Svatou rodinu uzavřené. Já
našel kostel, který je stále otevřený
(snad jediný v širém okolí). Ne jen tak
napůl, po kostelní mříž, ale celý a na celý den! Pro Ježíše se nenašlo místo
v žádném domě. Já přišel na faru, kde
spousta lidí odvedla nezištně veliký kus
práce, aby ji připravila. Malého Ježíška
nakonec přijal jen vůl a osel. To já mám
kolem sebe spoustu dobrých přátel…
Přestože je můj Betlém úplně jiný než
ten Ježíšův, moc si přeju, aby byl duch
našeho společného „slušovického
Betléma“ podobný jako duch jesliček
v pravém Betlémě. Ať nám zůstane
vděčnost za drobné věci všedního dne,
skromnost a radost z maličkostí.
Místní kostel není otevřený jen pro
faráře. Je to přece farní kostel. Je pro
všechny, kdo zde bydlí. Chtěl bych pozvat každého, kdo chodí kolem, ať je
pokřtěný nebo ne, zastavte se. Zkuste
promluvit s Bohem o tom, z čeho máte
v životě radost, nebo o tom, co vás bolí.
A budete-li se chtít zastavit na faře, i tyto dveře budete mít vždycky otevřené.
Pokud si budete chtít jen tak promluvit,
společně se pomodlit, probrat možnost
křtu dětí nebo dospělých, zavzpomínat,
moc rád si udělám čas. Jestli máte v rodině někoho nemocného, kdo se již nedostane do kostela a byl by rád, kdyby
jej navštívil kněz, ozvěte se mi. Rád přijdu.

Závěrečnou myšlenku bych rád věnoval jednomu ze svých předchůdců, otci
Emilovi Matušů. Asi víte, že si ho k sobě
Bůh povolal náhle před začátkem letošního adventu. Mnozí jste jej znali, potkávali jste se s jeho radostným úsměvem, některým z Vás možná křtil děti
nebo jinak pomohl. Jsem mu vděčný
za jeho práci, kterou ve Slušovicích udělal. Když jsem procházel články, které
otec Emil psal, všiml jsem si, že vždy
v úvodu čtenáře oslovoval: „Milí přátelé“. Dovolil jsem si to po něm zopakovat. Vím, že pravé přátelství se vytváří
dlouho. Otec Emil si toto oslovení mohl
při svém čtrnáctiletém působení ve farnosti dovolit. Já je použil jako přání.
Budu vděčný, pokud se přátelství mezi
námi vytvoří.
Přeji Vám požehnaný čas! Dveře jsou
otevřené.
Otec Lukáš Jambor
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Sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži je součástí Charity a je určena lidem
s chronickým duševním onemocněním.
Její klienti pod vedením sociálních pracovnic vyrábí krásné výrobky z keramiky.
Ty pak prodávají na jarmarcích a trzích.
Už třetí rok jim s prodejem pomáháme
a tak si min. dvakrát ročně můžete keramické výrobky zakoupit na úřadě. Letos
jsme prodej spojili s výdejem vánočních
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Děkujeme, že jste se zapojili do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“, kterou
pořádá Šance Olomouc již 24 let. V roce 2020 byl čistý výtěžek sbírky téměř
2 miliony korun.
Zakoupením této květiny pomáháte malým pacientům, jejich rodinám a zdravotníkům na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. Letos
jsme prodali 100 ks hvězd !
RZ

růží a výrobou adventních věnců. Tržba
se vyšplhala skoro k 10 tis. Kč.
Děkujeme všem, kteří si výrobky zakoupili. A pokud byste měli o nějaké
konkrétní výrobky zájem (květináče, andělé, misky), domluvte se na úřadě, objednáme přímo v keramické dílně.
RZ
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V roce 2019 jsme byli zařazeni do projektu Zvyšovanie kvality života na vidieku
vytváraním komunitných škol, realizace 1. 5. 2019 – 30. 4. 2021. Jednalo se o příhraniční spolupráci se Slovenskem. Vedoucím partnerem projektu byl Kopaničársky región, hlavním přeshraničním partnerem DSO Východní Slovácko a projektovým partnerem DSO Mikroregion Slušovicko. KŠ Sova díky projektu získala vybavení v podobě
notebooku, dataprojektoru, drobné vybavení pro činnost kroužku v hodnotě
10 000 Kč, DPP pro činnost koordinátorky (Kamila Garguláková), která absolvovala
Střednědobý kurz pro obecní koordinátory a DPP pro práci lektorů (160 hodin).
Realizace projektu se díky covidové situaci protáhla, v prosinci 2019 byl přerušen
a znovu se rozběhl v červnu 2021, s ukončením v listopadu 2021. Byla jsme ráda, že
naše kurzy můžeme uskutečnit „na živo“ a ne online. Hned v červnu jsem začala sestavovat přehled kurzů, zjišťovat o jaké kurzy bude zájem, oslovovat možné lektory
a plánovat termíny kurzů tak, abychom stihli vyčerpat všech 160 hodin do konce
listopadu. Bylo jasné, že letošní podzim v Neubuzi bude ve znamení kurzů!
120 hodin jsme věnovali na dlouhodobé kurzy – Pohodové cvičeni s Nikčou,
Pilates s Andreou Pastušanovou a Kurzy
angličtiny s Lenkou Zábranskou.
Pohodové cvičení s Nikčou
Tento kurz měl začít už v říjnu 2020,
konala se jen jedna lekce a zasáhl covid.
V červnu nás už nic nezastavilo a cvičení
chtivé dívky, ženy i sem tam nějaký mladý muž, 2x týdně (i během letních
prázdnin) trápili svá těla pod vedením
Nikoly Vaculkové. Nikča má své lekce
perfektně připravené a dává cvičencům
pořádně do těla. Cvičení bude pokračovat i v roce 2022, o termínech Vás budeme informovat na facebooku Komunitní
škola Sova, Nikola Vaculková.
Pilates s Andreou Pastušanovou
Pohyb nás baví a pohybu není nikdy
dost. Už několik let byl velký zájem
o cvičení jógy nebo pilates, zaměřila
jsme se proto na hledání lektorky. Toto
cvičení je velmi populární a sehnat lek-
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torku ochotnou jezdit do Neubuze byl
docela problém. Velké díky při hledání
patří Renatě Zábojníkové, která oslovila
svou kamarádku Andreu Pastušanovou,
cvičitelku pilates. Andrea byla nadšená
naším novým sálem v KC a domluvily
jsme se na spolupráci. V září jsme začaly
cvičit. Andrea je velmi příjemná lektorka, plná energie a cvičení s ní nás opravdu baví. Od ledna bude kurz pokračovat.
Kurz angličtiny
Výuku anglického jazyka máme v nabídce již několik let. Třetím rokem tyto
kurzy vede lektorka Lenka Zábranská.
Nabízíme kurzy pro začátečníky, středně
pokročilé, pokročilé. Výuka probíhá zábavným a efektivním způsobem výuky
metodou přímé komunikace a nácvikem
praktických situacích. I tyto kurzy se
nám daří obsadit.
Protože u nás v obci, ale i v blízkém okolí máme šikovné tvořilky

a tvořivé kurzy jsou v oblibě, věnovali jsme 40 hodin z projektu těmto
kurzům.
Jako první byl 9. 7. 2021 kurz tvoření
Letní vazba květin. Lektorkou kurzu
byla Marie Kománková, koordinátorka
KŠ Beseda a místostarostka obce
Nivnice. Maruška nás v rychlosti zasvětila do základů, tajů a fíglů floristiky. Pod
jejím odborným vedením vznikaly pod
rukama účastnic kurzu krásné letní vazby z květin, které pocházely z místních
luk, příkop a zahrádek. Byl to vydařený
a voňavý kurz!
10. a 12. září se uskutečnil kurz
Krasopsaní.
Když jsem v srpnu tento kurz plánovala (díky za tip na tento kurz Míši
Gargulákové) s lektorkou Zuzkou
Vývodovou (nyní už paní Z. Moras) vůbec jsem netušila, jaký zájem o tento
kurz bude. Tyto speciální kurzy mají
omezenou kapacitu účastníku, tady to
bylo 10. Když jsem kurz zveřejnila během pár hodin už zájem převyšoval tuto
kapacitu, Zuzka mám vyšla vstříc a uspořádali jsme ještě jeden nedělní kurz.
Zájem byl opravdu velký (celkem 21
účastnic) a mrzí nás, že se na všechny
nedostalo. Kurz byl krásně připravený.
Každá účastnice dostala písanku, dva
speciální popisovače (brush pen), rámeček na závěrečnou práci. Zuzka vysvětlila co je krasopsaní a názorně s lehkostí
předvedla jak na to. Vypadalo to jednoduše, ale jen do doby, než se brush pen
dotkl papíru. Hrobové ticho a pekelné
soustředění ovládlo horní sál KC. Pod
Zuzčiným vedením se práce dařila
a všechny účastnice byly nadšené. Byl to
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fantastický relax. Zuzka přinesla na ukázku své práce a nám bylo jasné, že je
potřeba trénovat – psát, psát a psát.
Kurz Přáníčka – námětem dalšího
kurzu bylo vánoční přáníčko, které jsem
loni dostala od Staňky Minaříkové.
Začala jsem proto pátrat po tvůrkyni
tohoto přáníčka. S paní Dagmar
Slezákovou, na facebooku Dáša
Přáníčková, jsme se potkaly v září a ona
byla nápadem na kurz nadšena. Téma
přáníček byly VÁNOCE – technika scrapbooking – zábavné tvoření s papírem,
pomocí šablon, razítek, akrylových barev, třpytek, kamínku, mašliček atd. kurz
proběhl v pátek 29.10. 2021. Tvoření šlo
krásně od ruky, a to zásluhou nejen paní
Dáši, ale i díky skvělé pomocnici – její
mamince. Vánoční nálada visela ve vzduchu a každá z účastnic při tvorbě přáníčka už tušila komu přání daruje. Bylo to
pohodové tvoření a mnohokrát jsme
z úst lektorek slyšely větu „inspirujeme
se navzájem“. Věřím, že obdarovaným
udělají vlastnoručně vyrobená přání radost.
Kurz Mandaly – malování na plátno,
jsme s Markétou Kunstovou plánovaly
od léta. Volný termín jsme našly až 21.
listopadu. Markéta Kunstová před více
než 17 lety vedla v Neubuzi výuku flétny
a později i tvořivé dílny v Dešné. Má
ve Zlíně svůj ateliér ZEBRA, ve kterém
pořádá výtvarné a hudební kroužky –
hru na kytaru, flétny, klavír, klávesy a výuku zpěvu (klasický, lidový, moderní).
Kdo si Markétu pamatuje, ví že je živel
(v dobrém smyslu slova). Její kreativita
nezná meze a nic není nemožné, o tom
se mohlo přesvědčit i 16 účastnic tohoto
kurzu. Markéta je provedla jednotlivými

pokračovat v pořádání našich tradičních
akcí a kurzech nadále, tak jak to děláme
od založení KŠ v roce 2013.

0,.8/Éä
kroky malby na plátno. Většina účastnic
si vyzkoušela malování na plátno poprvé
a všechny byly mile překvapené svými
výtvory, které již nyní zdobí jejich domácnosti. Bylo to příjemné setkání
s Markétou a těším se na další spolupráci!
Tradiční kurz Vánoční tvoření
s Kamilou proběhlo ve čtvrtek 25. 11.
2021. V sále provoněném jehličím,
vzniklo přes 30 vánočních věnců různých velikostí a barevných kombinací.
Kdo měl chuť a čas mohl si vyrobit
i drobnou vánoční dekoraci.

Netradičně jsme letos pojali
i Mikulášskou pochůzku. Vyzvali jsme
rodiče, aby se s dětmi vypravili na nedělní procházku a Mikuláše se svou družinou navštívili v Komunitním centru.
Zpívalo se, zněly básničky a někdy i pláč.
Mikuláš obdaroval celkem 36 dětí. V 17
hodin jsme společně rozsvítili druhou
svíci na adventním věnci v parčíku.
Děkujeme, že nám pomáháte tyto tradice udržovat.

Poslední kurz byl trochu jiný než ostatní – Trénink paměti vedený na dálku
lektorkou Kateřinou Maděrovou. A proč
trénovat paměť? Paměť je schopnost
mozku ukládat si informace, vstřebávat
je a zpětně si je vybavovat. Pravidelným
trénováním si daleko snáze zapamatujete informace nové. Celkem 5x, co 14 dní
byly zájemcům rozdány vytisknuté cvičení na Trénink paměti i s vyhodnocením
předešlých úkolů. Chtěli jsme zapojit
hlavně naše seniory, což se povedlo.
Pokud by měl někdo zájem o tyto materiály budou k dispozici v knihovně u paní
Hynčicové.
Co napsat na závěr? Děkuji všem lektorům za spolupráci, účastníkům kurzů
za jejich zájem a obci Neubuz za možnost
využívat
nové
prostory
v Komunitním centru. Ukončením tohoto projektu naše práce nekončí, budeme

9iQRĀQtSőiQt
Přeji nám všem krásné a klidné
prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce 2022.
Kamila Garguláková, KŠ Sova
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Dne 7. srpna pořádali hasiči na Březové pohárovou soutěž. Dopoledne si změřili své
síly ml. a st. žáci. Nejdříve je čekala netradiční štafeta s úkolem a poté následoval
požární útok. Naše družstva ml. i st. žáků si vedla dobře, ale poháry „prý“ budou až
příště! Odpoledne pokračovali v soutěži muži a ženy nad 35 let. Naše družstvo mužů
bojovalo ze všech sil, ale pohár „prý“ bude taky příště.
V říjnu se dokončovala stavba hasičského skladu v Hořansku, kde bude zaparkována Tatra 805, která uvolnila místo k parkování nového hasičského auta.
Družstva st. i ml. žáků 11. okrsku se sjela 2. 10. do Všeminy, kde byl odstartován
další ročník Pojezdové soutěže. Děti plnily v okolních obcích zajímavé úkoly. Tato
akce se opět vydařila, počasí přálo a už můžeme přemýšlet jakým úkolem děti překvapíme příště.
Velké poděkování patří manželům Gargulákovým, kteří nám nasmažili výborné řízečky a dovezli do Trnavy.
Přestože jsme měli obavy, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, začal od
září hasičský kroužek. Děti sportovaly, chodily na vycházky a stihli jsme i podzimní
tvoření.
Pokud situace dovolí, sejdeme se 23. prosince v 17 hodin v parčíku na návsi. Přijďte
si pro betlémské světlo a zazpíváme si společně vánoční koledy.
Všem přejeme požehnané vánoční svátky prožité se svými blízkými
a v novém roce hodně zdraví!
za SDH Ivana Tomšů

1RYpKDVLĀVNpDXWR)RUG7UDQ]LW
Jak jistě víte, vozový park našich hasičů není nejmladší. Stařičká Tatra 805
dlouho sloužila našim dnes už zasloužilým hasičům. To ale neznamená, že by
patřila do starého železa. Dnes ji používáme hlavně při slavnostních akcích
a jsme moc rádi, že jako jedni z mála ji
pořád máme. Také jsme ji vybudovali
důstojné parkovací místo v našem novém hasičském skladu v Hořansku. Naše
druhé hasičské auto Avia 31 taky už
nepatří k těm nejmladším, i když službu
hasičům, obci a taky škole pořád dělá.
V koutku duše jsme ale snili o novém
zásahovém vozidle. V letošním roce se
to konečně podařilo. Paní starostka nám
pomohla vyřídit dotaci z kraje a z ministerstva vnitra. Celkové náklady na zakoupení byly 960 000 Kč, dotace z MV
GŘ HZS činila 450 000 Kč a ze Zl. kraje

300 000 Kč. Po dlouhých úvahách jsme
vybrali vozidlo Ford Tranzit. Auto jsme
objednali u firmy Auto Trutnov, která
vyhrála výběrové řízení. Pravda, není to
úplně blízko, ale byli jsme rádi, že vyhrála firma, která tyto auta přímo upravuje
a nepřeprodává. V pátek 15. října jsme
si vozidlo převzali v Trutnově přímo
od majitele firmy pana Břízy. V odpoledních hodinách jsme dorazili do Neubuze,
kde nás vítali šťastní hasiči. Od hasičárny
se ozývalo troubení, houkání a blikání.
Všichni si chtěli všechno vyzkoušet. Paní
starostka auto přivítala šampaňským
a pak se už slavilo. Tento náš Ford
Tranzit je nejmodernější hasičské zásahové vozidlo. Má veškeré hasičské vybavení, vysílačky, přídavná světla, a hlavně
je devítimístné, což určitě využijí nejen
hasiči, ale také obec i naše škola. Jsem
rád, že se tato věc podařila a děkuji paní
starostce a všem, kteří se na tom podíleli. Našim hasičům přeji, aby jim nový
Ford dobře a dlouho složil.
místostarosta Mirek Gargulák

3RXřQD6YDWì+RVWìQ
Již několik let pořádá místní knihovna
společně s obcí zájezd na sv. Hostýn.
Jelikož v době prázdnin došlo ke zmírnění proticovidových opatření mohli
14. srpna poutníci z Neubuze navštívit
Baziliku Nanebevzetí panny Marie
a okolí. V autobuse panovala dobrá nálada a také počasí slibovalo, že bude
hezky. Všichni jsme se nejprve sešli
v kostele, kde byla sloužena mše svatá
za občany Neubuze. Poté, kdo mohl si
zašel pro hostýnskou vodu, nešlo obejít
místní stánky a nekoupit vítané pro své
blízké. Měli jsme čas i na dobrý oběd
a kafíčko a ti zdatnější si udělali procházku kolem Křížové cesty až k vyhlídce. Ještě jsme udělali společné foto a už
se šlo k autobusu, který nás dovezl domů. Plni dojmů a spokojenosti se budeme těšit na příští pouť na Sv. Hostýně.
IT

V létě jsme se zúčastnili se staršími žáky 2 pohárových soutěží. První se konala
na začátku prázdnin 3.7.2021 na Hrobicích. Po dlouhé covidové pauze byli všichni
natěšení na soutěže, a to vypovídalo i o hojné účasti družstev. 7. 8. 2021 jsme
zavítali tradičně na Pohárovou soutěž na Březovou, kde probíhá požární útok
s netradiční štafetou. Bohužel byla letos konkurence tak veliká, že se nám nepodařilo umístit na pohárové příčky. Ale nevzdali jsme to a 19. září zavítali na soutěž na
Veselou, která byla zároveň naší poslední pohárovou soutěží. Přátelsky zazávodit
jsme si nicméně i s vedoucími stihli ještě na začátku října na pojezdové soutěži,
která naši sezónu vesele zakončila krásným 4. místem. Teď už nás čekají jen přípravy na příští rok. Ten se snad ponese v již aktivnějším tempu.
Míša a Domča
6
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kou na dortu a sice prohlídkou města
Opava. V odpoledních hodinách jsme
ještě stihli prohlídku zámku Hradec nad
Moravicí a návštěvu prodejny perníků.
Třídenní program byl pestrý a bohatý
na zážitky. V Oticích jsme se nechaly inspirovat výrobou adventního věnce (to
jsme uskutečnily v parku u vánočního
stromku). V obci Rohovec nás zaujaly
místní hospodyňky, které se schází
a na slavnostní akce obce pečou výborné hlučínské koláče. Program exkurze
byl velmi zajímavý a poděkování patří
manželům Štachovým a panu Válkovi,
ale i naší paní starostce, že jsme měly
možnost získat nové poznatky, a ty následně realizovat v naší obci.
Ivka Tomšů

([NXU]H
GR0LNURUHJLRQX2SDYVNR
Naše obec spadá do Mikroregionu
Slušovicko. Každý spravuje svou obec co
nejlépe, ale není od věci podívat se, jak
to dělají jinde.
Společně se zástupci okolních obcí
jsme vyjeli na exkurzi do Mikroregionu
Opavsko (p. starostka Renata Zábojníková, Staňka Minaříková, Ivana Tomšů
a Blanka Juříková). 22.–24. září jsme
navštívili okolí Opavy.
První zastávkou byl Budišov nad
Budišovkou, kde jsme se dozvěděli o vytápění obecních budov. Poté jsme si
prohlédli Muzeum břidlice. Dále jsme
jeli do obce Větřkovice, která byla vesnicí roku Moravskoslezkého kraje 2017.
Zajímavá byla prohlídka kostela sv.
Bartoloměje v Kravařích. Ubytování jsme
měli zajištěno v Buly aréně v Kravařích.
Další den nás čekala návštěva vesnice
roku 2019 Otice. Všichni jsme se těšili
na prohlídku zpracování zelí, ale sezóna
byla v plném proudu, proto exkurze nebyla možná. Poté nás očekávali v zahradnictví Weiss. Ještě že jsme jeli autobusem, protože kufr byl plný květin.
Za zmínku stojí i Rohov, vesnice roku
2012, kde nás velmi srdečně přijali a pohostili. V Sudicích jsem si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele. Třetí den byl třešnič-
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26. listopadu nás zasáhla smutná zpráva, že odešel na věčnost náš pan
farář Emil Matůšů. Od 1. července 2005 začalo jeho působení ve Slušovické
farnosti.
V každé rodině rádi zavzpomínáme na radostné chvíle, kdy křtil ty nejmenší, se
kterými se za pár let potkal v náboženství a některé i oddával. Našel slova útěchy
pro ty, kteří se loučili se svými blízkými. Rádi budeme vzpomínat na floriánské poutě u naší kapličky. Otec Emil nám posvětil zvon který je v naší kapli, hasičský prapor
a zbrojnici a sportovní hasičskou stříkačku. Vždy s námi rád poseděl a popovídal si
při všech slavnostních setkáních. P. Emil byl vstřícný k potřebám „svých oveček“
a vynikal svou laskavostí a vlídností ke všem lidem kolem sebe.
S vděčností budeme vzpomínat na našeho pana faráře Emila Matůšů.
Ivka Tomšů
7
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Dočkali jsme se! Komunitní centrum je oficiálně otevřeno. Kvůli covidovým opatřením se otevření odkládalo už od loňského října. Ale alespoň se vše v klidu dodělalo,
vybavilo a tzv. doladilo. První veřejná akce zde byla na konci června, a to ukončení
školního roku a promoce páťáků. Akce Komunitní školy SOVA fungovaly v KC už
od června. Cvičení, tvoření, kurzy. V červenci a v září pak proběhly zatěžkávací zkoušky – rodinné oslavy. Neobjevil se žádný problém a v plánování slavnostního otevření
pro širokou veřejnost nestála už kromě covidu žádná překážka. A naštěstí i covid
zůstal za uvítacími cedulemi Neubuz, a my mohli otvírat a slavit. Konec října byl pro
nás pořadatele náročný a zároveň krásný.
21. října se uskutečnila cestovatelská
beseda na téma Austrálie. O zajímavé
přednášce se dočtete v samostatném
příspěvku.
O týden později, ve čtvrtek 28.října,
na Den vzniku samostatného československého státu, jsme přivítali umělce
z Uherské Hradiště, divadelní soubor
PECKA. A jejich představení, retrokomedie režiséra Roberta Bellana s názvem
Normální debil, byla opravdu pecka.
Podtitul názvu zní Deník puberťáka aneb
mé dětství v socializmu. Během večera
plného humoru, nadsázky i nostalgie
jsme se ocitli spolu s hlavním hrdinou známým průšvihářem Norbertem
Intribusem - například v socialistické domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti,
v nemocnici, nebo třeba i na překvapivě
hřbitovním sexuálním večírku. Nedílnou
součástí inscenace byla dobová „pop
music“ nebo vysílání Česko-slovenské
televize. Absolutně plným sálem (120
diváků) se nesl smích od začátku do konce. A to představení trvalo skoro 2 hodiny. Někteří si dokonce stěžovali, že je
bolí od smíchu svaly! Pro velký úspěch
a proto, že se na všechny zájemce nedostalo, jsme chtěli představení zopakovat
na začátku prosince. Kvůli zhoršující se
covidové situaci jsme komedii přeložili
na jaro. Ale nebojte, nepřijdete o něho.

A v příštím roce bychom rádi přidali
i druhý díl Normální debil 2.
V pátek 29. října zavítala do KC kapela ze sousední Všeminy, KOSOVCI (verze
mini). A i když návštěva zábavy nebyla
tak velká jako na Normálního debila, ti,
kdo přišli, nelitovali. Na parketu se nadšeně vlnili tanečníci a v baru měla obsluha také co dělat. Padla celá velká bečka
piva i pár litrů slivovice. A na závěr zábavy jsme se dočkali i pravé vesnické rvačky. I krev tekla. Naštěstí ne proudem jako pivo. Takže sál byl dokonale pokřtěn.
V sobotu bylo potřeba sál znovu vypulírovat, nazdobit a nachystat na slavnostní otevření. Zahájení bylo naplánováno na 16:00 hodin. Od půl třetí začali
občané přinášet občerstvení, které pro
tuto akci navařili a napekli. Divíte se? Já
byla naprosto v šoku, samozřejmě příjemném, kolik dobrot se na našem rautovém stole sešlo. Vyhlásili jsme totiž
akci nazvanou „Občerstvení sami sobě“.
Tato myšlenka mě napadla při vzpomínání na soutěž Vesnice roku, kdy nám
regionální neboli obecní produkty přinesly spoustu plusových bodů. A také
při letošní exkurzi Mikroregionu
Slušovicko, kdy v jedné obci měli skupinku aktivních seniorek, které vždy
na obecní akce pekly v jejich komunitním centru koláče a zákusky. Tak jsem si
řekla, zkusím oslovit zastupitele, seniory
na jejich setkání a pak jsme tuto akci
i vyhlásili rozhlasem. A výsledek předčil
všechna naše očekávání. Dobrot bylo
pro všechny návštěvníky dost a ještě
zbylo i pro děti na svačinu při divadelním
představení. A všichni poskytli občerstvení zdarma. A recepty si vyměňujeme
do dneška. Ukázkový příklad fungování
obecní komunity. Všem patří obrovské
díky !
Úderem 16 hodiny bylo vše připraveno a po uplynutí akademické čtvrthodinky jsme zahájili program vystoupením
dětí z naší školy. I když byly podzimní
prázdniny a začaly řádit virózy, sešlo se
dostatek dětí, aby nám sobotní odpoledne zpříjemnily krásným podzimním
pásmem. Pak zatrúbil Petr Sovják fanfáru a slova se ujala starostka obce, která
všechny přítomné přivítala a povyprávě-
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la o historii budovy, o rekonstrukci, vynaložených financích i o významu komunitního centra pro občany – komunitu obce. Místostarosta poděkoval firmám, které se na rekonstrukci podíleli.
Po „prý“ vyčerpávajícím proslovu starostka předala slovo otci Lukáši Jamborovi, novému knězi slušovské farnosti.
Ten pronesl požehnání našemu komunitnímu centru i všem, kteří v něm budou pobývat. Zároveň se představil farníkům, kteří ho ještě neznali, protože
do Slušovic nastoupil 1. září. A nezbývalo nic jiného, než přestřihnout červenou
pásku a pozvat občany dovnitř na prohlídku, občerstvení a posezení. Pásku
společně přestřihli starostka s místostarostou za dohledu celého zastupitelstva
a všech přítomných. Hned u vchodu
na všechny čekal „povinný“ kalíšek

rodák MUDr. Jaroslav Hynčica. Hráli výborně a společně s nimi zpíval celý sál.
Celý večer byl velmi pohodový a přátelský a rozcházeli jsme se až po půlnoci.
Nedělní program byl určen hlavně
dětem, jejich rodičům a prarodičům.
Divadelní představení divadla SEMTAMFOR Ferda mravenec v cizích službách
byl zábavný i poučný a zasmály se nejen
děti, ale i dospělí. Děti totiž občas velmi
trefně komunikovaly s herci. O přestávce se děti posilnily koláči, které jsme jim
„schovali“ ze sobotního rautu.
Po celý víkend byla v horním sále výstava obrazů neubuzské malířky René
a prezentace činnosti Komunitní školy
SOVA.
Ferda mravenec ukončil náš kulturní
víkend, který zahájil fungování komunitního centra.
Děkuji srdečně všem, kteří se podíleli
na přípravě akce, těm, kteří obsluhovali,

uklízeli, bavili nás, všem kuchařům, cukrářkám, prostě všem dobrým lidem.
A velké díky Vám spoluobčanům, kteří
jste přišli. Každá taková akce nám dodá
sílu do další práce. Víme, že to, co se
snažíme pro obec dělat má smysl. Díky!
Vaše starostka

obecní slivovice. Každý si našel své místečko u prostřených stolů a začalo se
hodovat a slavit. Hudební doprovod zajistila cimbálová muzika Korečnica,
ve které působí příležitostně i neubuzský
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Setkání seniorů se kvůli Covidu v loňském roce neuskutečnilo, tak jako spousta jiných akcí. O to víc jsme se těšili na to letošní. I proto, že se konalo v novém komunitním centru. Setkání se konalo v pátek 1.října, na Mezinárodní den seniorů. Hned
na úvod jsme popřáli naší nejstarší spoluobčance paní Oškerové, která 4. října slavila
90. narozeniny. Asi si nepředstavovala, že svoje jubileum oslaví tak slavnostně. Oslavu
si užila parádně, odcházela mezi posledními a celý večer měla výbornou náladu.
I všichni ostatní, kteří přišli. Děti z naší školy připravily krásné podzimní pásmo, cimbálová muzika mladých Kuráž zahrála a zazpívala k poslechu a Ivan s Dankou ze
skupiny ID Band zahráli i k tanci. K tomu výborné občerstvení, vínečko, tombola, co
víc si přát. Jen to, abychom se mohli scházet a bavit co nejčastěji.
RZ
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Na konci října jsme uspořádali už několikrát odkládanou cestovatelskou besedu s manžely Márovými z Přerova.
Ti se svým nemocným synem na vozíku procestovali skoro celý svět. O každé
expedici vydali knížku a natočili film. Se
svými zážitky rádi seznamují posluchače
na besedách. My jsme pro první besedu
vybrali téma Austrálie. A vybrali jsme
dobře. Víc jak 2 hodiny poutavého vyprávění, nádherných fotek a krátkých
videí nás zaujalo natolik, že jsme zapomněli udělat z besedy pár fotek. Zaznělo
spousta otázek i vtipných odpovědí.
A hlavně dohoda, že se musíme potkat
znovu.
Takže pro všechny milovníky cestování
– 17. února bude další beseda, tentokrát na téma Japonsko. A kdo rádi čtete
cestovatelské knihy, navštivte naši
knihovnu. Najdete tam všechny knihy,
které Márovi vydali.
RZ

&HORGHQQtPOKDQiPWURåNXSRND]LODREHFQt]iMH]G
V neděli 19. září jsme se vypravili s CK Rapant na obecní zájezd na
Dlouhé Stráně a do Velkých Losin.
Předpověď počasí pro danou lokalitu moc slibně nevypadala a bohužel meteorologové se tentokrát nespletli. Když jsme dorazili do Koutů, zdálo se, že bude jen
pod mrakem. Jen co jsme vyjeli lanovkou na Medvědí horu, začala padat mlha.
No nic, nejsme z cukru. Většina šla na přehradu Dlouhé Stráně pěšky. Kromě cesty nebylo nic vidět. Utěšovali jsme se, že nahoře bude krásně. Nebylo. Z přehrady
bylo vidět jen zábradlí okolo. Ještě že tam měli velkou fotku, aby ti, co zde ještě
nebyli, měli představu, jak velký unikát tato přehrada je. Cesta zpět k lanové stanici uběhla za neustálého povídání rychle, občerstvení jsme stihli také a pak lanovkou dolů k autobusu. A ejhle, dole svítilo sluníčko. Konečně nějaká panoramata.
Autobusem jsme byli ve Velkých Losinách hned a pak se naše cesty rozdělily.
Někdo navštívil místní termály, někdo zámek a papírnu, jiný čokoládovnu. Někteří
si zašli na dobrý oběd. A v 17 hod. odjezd směr Neubuz.
Sice nám počasí nevyšlo, jak jsme si představovali, přesto byli všichni spokojení.
Nejdůležitější přece je být s dobrou partou lidí. A jak se říká, „u nás je krásně,
i když je škaredě“.
RZ
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Mistrovství Evropy v krátkém bazénu
se konalo v ruské Kazani na začátku listopadu. Výraznou stopu zde zanechal
neubuzský Matěj Zábojník, český reprezentant, člen plaveckého klubu Kometa
Brno.
Hned první závod se mu podařil a překonal české maximum na prsové stovce.
Poté si brousil zuby na další změnu českých tabulek na oblíbené dvoustovce.
A podařilo se to hned v rozplavbě. Matěj
si po celý závod vedl skvěle a vysoké
tempo udržel od prvních až do posledních metrů. V cíli se časomíra zastavila
na hodnotě českého rekordu 2:05.38,
což je o 81 setin sekundy lepší výkon,
než který zaplaval v půlce října v Plzni.
„Doufal jsem, že to bude takhle rychle, ale před startem jsem se necítil úplně optimálně. Říkal jsem si, že stovka
vyšla, forma očividně je, tak do toho
půjdu naplno. Nebyl to úplně lehký závod, ale s časem je spokojenost, paráda. Budu sebevědomý a řeknu, že si
věřím, myslím, že reálná šance ohrozit
tu osmičku je. Myslím, že odpoledne se
budu cítit líp, trochu si odpočinu a budu víc probraný na večer. Myslím, že
bude rezerva v té druhé stovce, hlavně
v poslední padesátce. Ta teď byla taková pomalá, utahaná, nejela se mi úplně
dobře,“ zhodnotil svůj rekordní závod
s výhledem k semifinále Matěj.
Matěj nezůstal ani v semifinále na 200
metrů prsa při zdi a znovu se do každého záběru pořádně opřel, aby si připsal
další posunutí vlastního českého rekordu. Ranní čas 2:05.38, kterým se zlepšil
o 81 setin sekundy, zkvalitnil o dalších
61 setin na 2:04.67 a do finále zamířil
jako šestý v pořadí.
„Je to úžasné! Tohle jsem absolutně
nečekal, že by se mi něco takového tady mohlo podařit. I kdyby to nebylo finále, o takovém čase se mi tuhle sezonu nemohlo ani snít. Mám radost. Asi
se to ve mně bude ještě chvilku míchat,
ale samozřejmě samé pozitivní myšlenky. Při rozplavání jsem se cítil líp, uvolněnější, nebyl jsem svázaný. Prostě jsem
si řekl: Buďto vyjde, nebo to nevyjde.
Tak jsem se do toho pustil a vyšlo to,“
sypal ze sebe nadšené věty Matěj.
Ve finále výrazně odskočila první pětice, z níž také vzešel nový mistr Evropy
Ilja Šymanovič z Běloruska. Matěj bojoval o šestou pozici, aby nakonec obsadil
7. místo výkonem 2:05.88.
„Už nebyla energie, bylo to tahané,
necítil jsem se tak dobře, hodně to bolelo. Ale sedmé místo beru všemi deseti
a čas taky. Když jsem sem jel, tak jsem

počítal, že poplavu tři, když to dobře
půjde, čtyři starty. Teď jich mám za sebou sedm. Bylo to náročnější, než jsem
čekal. Nejsem na to moc zvyklý, nemám
s velkými soutěžemi zkušenosti. A já
bojuju o každý postup z rozplaveb, musím být připravený na každý závod jako
na největší finále v život,“ podělil se
o své dojmy z finále i dalších závodů
Matěj ve chvíli, kdy měl před sebou ještě
semifinále padesátky.
Do nejkratšího sprintu se prosadil díky
velkému zlepšení osobního rekordu až
na 27. 22. V semifinále se mu na 7 setin

přiblížil a skončil mimo postupové příčky
šestnáctý.
Z ruské metropole tak odjel se sedmým místem na 200 metrů prsa, jedenáctým na 100 metrů prsa a šestnáctým
místem na 50 metrů prsa. K tomu překonal 4x český rekord a ve všech startech se probojoval do semifinále a na jeho parádní trati 200 metrů prsa dokonce do finále.
Svými kvalitními výkony také potvrdil
nominační časy na světový šampionát
v krátkém bazénu, který se koná v půlce
prosince v Abú Dhabí ve Spojených
arabských emirátech. Na šampionát odlétá 10 českých reprezentantů v pondělí
13. prosince. Držíme všem pěsti.
Matějovi gratulujeme k dosaženým
výsledkům a přejeme pevné zdraví, chuť
do tréninku a spoustu úspěchů.

=ODWiPHGDLOH]0(YHVSRUWRYQtPDHURELNXMHGRPD
S velkou radostí jsme přijali zprávu o tom, že „naše“ Erika Ševců ve dnech 2.–3.
října reprezentovala sportovní klub MV TEAM UTB Zlín na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, které se konalo v Praze. Erika závodila v dospělé kategorii 17+
dua, spolu s Vandou Šimkovou. Vybojovaly titul 1. vícemistryně ČR pro rok 2021
a přivezly si krásné stříbrné medaile. Svým výkonem se nominovaly na Mistrovství
Evropy, které se konalo 28. listopadu ve francouzkém Agenu.
Zde se umístily na prvním místě a odváží si titul Mistryně Evropy pro rok
2021 v dospělé kategorii 17+ dua.
Velká gratulace Erice i Vandě a přejeme, ať se daří i v dalším roce.
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Ve středu ráno mě táta odvezl do školy. Ve škole jsme měli výukový program
na téma ,,Jak se stalo, že jsem tady“.
Téma nám přednesla paní Renata
Zajíčková. Bavili jsme se o tom, jak jsme
se narodili. Vysvětlovali jsme si, co je to
láska. Hráli jsme hru, kdo první vypije
lahvičku vody. Ukazovali jsme si, jak miminko postupně roste. Také jsme se bavili o semínkách. Během přednášky byla
také i velká přestávka. Z přednášky jsem
se dozvěděl mnoho zajímavostí o vzniku
života.
Ivan Osvald

+XUiiiGRåNRO\
+XUiiiGRåNRO\
Letos se na 1. září těšili snad úplně všichni, my učitele, rodiče, starší žáci a hlavně
prvňáčci. Jejich slavnostní pasování proběhlo tentokrát ve venkovních prostorách
školního dvorku.
Všech šest uchazečů, mezi nimiž byly 3 děvčata a 3 chlapci, statečně zdolali připravené překážky. Nezalekli se ani před propíchnutím balónků. Následné pasování
a obdarování trička s motivem letošního celoročního tématu školy (Poznáváme přírodu s Ferdou) už bylo pro všechny hračkou. Slavnostní uvítání a zařazení mezi žáky
naší školy čekalo i dvě děti, které k nám přistoupily do druhého a čtvrtého ročníku.
Celkem se tedy naše školní rodina rozrostla na 21 žáků. Vše je tedy připraveno
a můžeme začít.
Přejeme všem dobrý start do nového školního roku 2021-2022!

7$-83/1ë267529²YìXNRYìSURJUDPXQiVYHåNROH
Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhl tento
program u nás ve škole. Zúčastnili se ho
žáci 3. a 4. ročníku. Nejprve jsme museli splnit 3 zkoušky. V první zkoušce jsme
se měli postavit vedle sebe podle abecedy, aniž bychom promluvili. Druhá
zkouška byla o důvěře. Jeden žák běžel
rovně a ostatní těsně před ním zvedli
ruce. A v poslední třetí zkoušce jsme
měli tyč. Jeden u ní stál, řekl jméno někoho jiného a pustil tyč. Ten druhý jí
musel rychle chytit.
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Když jsme úspěšně zvládli všechny tři
zkoušky, mohlo se jít na loď. Plavili jsme
se na ostrov Elpidos pro bájné rostliny.
Po připlutí na ostrov Elpidos následovalo
setkání s milou paní, která nám řekla, že
jsme moc odvážní, když se vydáváme na
tak dlouhou cestu, abychom zachránili
planinu. Natáhl se dlouhý provázek,
který představoval ostrov. Doprostřed se
pokládaly různé obrázky s přírodou
a čísly. Byla tam čísla od 1 do 30. Úkol
zněl jasně: dotknout se v co nejrychlej-

ším čase číse 1, 2, 3, 4 atd. Následovalo
otočení kartiček. Na druhé straně byla
písmena napsaná různými barvami.
A potom tam byla černá písmena, která
se skládala podle barev. Byly tam napsané bájné rostliny, jak se jmenují a kde
rostou. Jmenovaly se: Všímavnice odvážná, Laskavník hodný a Všebavil uctivý.
Rostly v močále, na skále a taky v propasti. Museli jsme je dostat do truhly
lapačem. Další úkol zněl namalovat tyto
rostliny a popsat, co umí.
Následovala cesta k lodi a odjezd domů. Jenže naše loď se začala potápět.
Museli jsme rychle doplavat na nedaleký
ostrůvek. Naši loď nám totiž rozkousali
vodní červi. Každý z nás si stihl vzít kousek dřeva a začalo se přeskakovat na
druhou stranu, ale byl v tom háček.
Plaval tam žralok, který byl hrozně citlivý
na zvuk, takže když jsme udělali jakýkoliv zvuk, vzal nám kousek dřeva. Naštěstí
všechno dobře dopadlo! Pak nám vzal
šifru opičák. Museli jsme si zapamatovat
znaky a napsat je na papírek. Vyšlo nám:
Odmítej zlo a čiň dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Na závěr bylo zhodnocení projektového dne podle obrázku, který jsme si vybrali. Tento den se nám moc líbil a těšíme se na další podobné aktivity.
Edita Kristková

Z N A Š Í Š K O LY

3RG]LPQtĀFL
V úterý 26. října před podzimními
prázdninami proběhli ve škole tradiční
PODZIMNÍČCI. Tentokrát jsme ale obrazy tvořili ve škole sami – bez pomoci
rodičů. Ti se ale mohli přijít na nás
podívat do výuky a taky přišli.
Podzimníčci byli odpoledne vystavení ve spodní třídě a každý měl možnost třemi hlasy ohodnotit ty nejhezčí.
Po hlasování proběhlo malé vystoupení, prvňáčci měli slavnost slabikáře.
My starší žáci jsme pomáhali roznášet
občerstvení. Slavnostní den byl ukončen lampionovým průvodem na hřiště, kde se konal krásný ohňostroj. Byla
to skvělá zábava.
A. Adámková

9ìOHWGR=RR/HåQi
9ìOHWGR=RR/HåQi
V pondělí 6. září jsme se vydali na výlet do Zoo Lešná. U brány jsme byli přesně
v 9:00 hodin. Hned u vstupu na nás čekal pan lektor, který pro nás měl přichystanou přednášku o afrických zvířatech V Africe je pěkné horko. Postupně jsme chodili kolem výběhů různých zvířat (žirafy, surikaty, antilopy, hyeny a sloni), kde jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí. Přednáška skončila u slonů, tam žáci museli
zodpovědět několik otázek, zda si něco zapamatovali. Poté jsme si dali svačinku
a čekali, až vypustí slony do výběhu, abychom viděli malé slůně. Naše výprava
pokračovala dál. Po cestě jsme viděli zase mnoho zvířat – jako jsou medvědi, tygři,
klokani a spoustu dalších. Došli jsme až do dolní části zoologické, kde jsme si dali
oběd. Cestu zpět nahoru nám usnadnil vláček.
Seznamovací výlet se nám moc líbil.

3RVWRSiFKGLYRĀLQ\
Ve středu 22. 9. 2021 nás čekal lektor
Jan Husák na zámku ve Vsetíně.
Tentokrát jsme si u něj objednali lektorské vedení programu „Po stopách divočiny“. V úvodu se žáci seznámili s různými živočichy, které mohou u nás ve volné přírodě potkat. Krásné videozáběry

pořízené z fotopastí doplnil lektor poutavým vyprávěním. Následně měli žáci
plnit úkol. Rozběhli se po přízemních
prostorách zámku, kde byly uschovány
stopy zvířat odlité ze sádry. Žáci je museli najít a správně přiřadit k obrázkům. Po
praktické instruktáži, kde jim bylo vy-

světleno, jak se takové stopy v přírodě
odlévají, si všichni měli možnost samotné odlévání vyzkoušet. Donesli jsme si
tak do školy sádrové stopy kočky, jelena,
divočáka, medvěda, psa i vlka. Ve druhé
části programu jsme se vydali po vodě.
Nejprve na výstavu do zámecké věže,
kde je krásně v akváriu znázorněný ekosystém řeky Bečvy. Žáci se zde seznámili
a zopakovali si základní pojmy v této
oblasti. Následně se všichni těšili na výpravu do terénu, čekalo nás bádání přímo ve vodách samotné řeky Bečvy.
Překvapilo nás, kolik různorodých živých
organizmů se v chladných vodách řeky
ukrývá. Už teď se těšíme na další bádání
a objevování.

3RGěNRYiQtPDQçHOţP
0DFKiĀNRYìP
velké poděkování patří manželům
Macháčkovým za zakoupení 2 stojanů na noty pro naše žáky. Velmi si
toho vážíme a těšíme se na společná
setkání s vystoupením.
Petra Výchopňová
13
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V pondělí 25. 10. 2021 se konal každoroční běh Neubuzí. Po desáté hodině na nás
před školou čekala paní starostka, která každé třídě odstartovala běh. Všechny třídy
běžely stejnou trasu. Po odběhnutí byly dětem paní starostkou předány odměny za
umístění a za účast.
V první třídě se na 1. místě umístil Matěj Cikryt, na 2. místě Jan Kapusta a na
3. místě Amélie Pastrňáková. V druhé třídě se na 1. místě umístil Jakub Bezděk,
na 2. místě Nina Jelínková a na 3. místě Sofie Mikulášová. Ve třetí třídě se na
1. místě umístil Ivan Osvald, na 2. místě Míša Drmlová a na 3. místě Eliška Drmlová.
Ve čtvrté třídě patřilo 1. místo Tomáši Konečnému, 2. místo Elišce Kapustové
a 3. místo Amálii Adámkové. Všechny děti si zaslouží pochvalu za účast.

Ráno jsme měli sraz na obecním úřadě
v sedm hodin. Ti, co byli ze Slušovic
mohli jet autobusem přímo. Po příjezdu
na vsetínský zámek už na nás čekal průvodce Honza. Tentokrát byly tématem
HOUBY. Společně jsme si povídali, jaké
houby můžeme jíst a jaké ne. Ukazoval
nám, jak jednotlivé hříbky poznat, abychom se neotrávili. Program byl moc
poučný a zajímavý. Po přestávce jsme se
přesunuli na hvězdárnu. Tam už na nás
čekal druhý pan lektor. Ukazoval nám
přístroje, které měří teplotu v zemi.
Dozvěděli jsme se - kudy fouká vítr
a vysvětlil nám funkci slunečních hodin.
Po přesunu do kopule byla možost pozorovat slunce. Dokonce nám kopuli
otevřel, nastavoval dalekohled a zkoušeli jsme různé experimenty. Ukazoval
nám papír, který přiložil k dalekohledu
a ten po chvilce začal hořet. Tím nám
chtěl naznačit, že se nesmíme koukat do
slunce, jinak nám to může poškodit oči.
Všem se nám to moc líbilo.
Eliška Kapustová

.HUDPLNDY=ä/LSWiO
Ve čtvrtek 14.10. jsme se všichni
těšili do školy. Měli jsme naplánovaný
výlet do Liptálu. Tam nás ve dveřích
základní školy čekala paní vychovatelka Petra Pilná. Každým rokem si pro
nás připraví tvoření ve své keramické
dílně. Tentokrát nám nachystala krásné vánoční…( překvapení).
Moc nás to všechny bavilo, pěkně si
z hlíny tvarovat kuličky, mističky, placičky. Výrobky se povedly, teď už jen
aby se také dobře vypálily v keramické
peci. Tak si držme palce!

'RSUDYQtKőLåWě0DOHQRYLFH
V pátek 15. října jsme se sešli v 7 hodin na autobusové zastávce v Neubuzi a odtud
jsme vyrazili linkovým autobusem do Zlína, kde jsme přestoupili do trolejbusu, který
nás převezl na zastávku do Malenovic ,,U Mlýna“. A odtud jsme pokračovali na dopravní hřiště, kde na nás čekal pan Dřevojánek. Nejprve jsme šli dovnitř do učebny,
kde jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a taky značky. Poté jsme se přesunuli ven, kde nám pan Dřevojánek rozdal kola, koloběžky a motokáry s helmami
a mohli jsme vyrazit na hřiště. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina jezdila a druhá dělala chodce a policisty. Po chvíli jsme se prohodili.
Na dopravním hřišti se nám moc líbilo, zopakovali jsme si pravidla, jak se máme
chovat při jízdě na kole. Už se těšíme na další návštěvu.
A. Kalivodová
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Slavnostní otevření Komunitního centra v Neubuzi se konalo v sobotu 30. října
v 16:00 hodin. Na pozvání paní starostky a pana místostarosty jsme s žáky zazpívali, zahráli na flétny a zatancovali. I přes menší počet se nám vystoupení povedlo
a všem se moc líbilo. Děkujeme, že jsme se této akce mohli zúčastnit a budeme se
těšit na další setkání v novém Komunitním centru.
P. Výchopňová

Ke konci měsíce září se naše škola jako každý rok přihlásila do projektu
Záložka do knihy spojuje školy. Letos
bylo krásné téma: „Okouzlující svět pohádek, básní a příběhů“.
V měsíci říjnu děti tvořily záložky
s motivem pohádek pro kamarády
do Základní školy Podhajská na Slovensku. Tahle škola má stejný počet žáků jako my, takže děti vytvořily 21 záložek. Používali jsme různé pomůcky –
omalovánky s pohádkami, pastelky,
voskovky, barevné papíry a taky lepidlo.
Nakonec jsme záložky zalaminovali, aby
déle vydržely. Na konci října jsme je odeslali na Slovenko.
Záložky se dětem moc povedly, už se
těšíme na další rok.

0LNXOiåXQiVYHåNROH
V pondělí 6. 12. 2021 nás ve škole
navštívil Mikuláš s čertem a andělem.
Děti od rána tušily, že se bude něco dít.
A najednou se ozvalo řinčení řetězů.
V tu chvíli vstoupil do třídy Mikuláš
s andělem a čertem. Žáci postupně
chodili za Mikulášem a všichni dostali
odměnu od anděla a dokonce i od
čerta. Děti, které tento rok trochu zlobily, slíbily, že se polepší a budou hodné. Nakonec jsme všichni Mikulášovi
a jeho družině zazpívali a flétnisti zahráli na flétnu. Poté jsme se s Mikulášem s čertem a andělem rozloučili
a těšíme se opět za rok na jejich
návštěvu.
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Po roční pauze se opět rozběhla fotbalová sezóna s velkým očekáváním.
Všichni doufali, že fotbal se vrátí do
starých kolejí a nebudeme omezeni nějakými opatřeními.
Hned na úvod sezóny nás čekalo
mnoho úkolů. Hlavním úkolem, a tím
nejdůležitějším bylo najít nové vedení
fotbalového oddílu. Po dlouhých letech
ukončil svoji funkci předsedy klubu
Miroslav Dubovský. Tímto mu za dosavadní práci ve vedení klubu děkujeme.
Nové vedení bylo schváleno valnou hromadou klubu a to: předseda Milan
Šebesta, místopředseda Martin Čech,
pokladník Pavel Trunkát, hospodář Martin Březík, trenér Petr Matula.
Dalším úkolem bylo zajistit údržbu
fotbalového hřiště. Této funkce se ujal
Marek Grebeníček. Ruda Březík se ujal

funkce výběru vstupného a pomezního
rozhodčího vykonává Vladimír Drábek.
Třetím úkolem bylo znovu stmelit partu hráčů 1.FC Neubuz. To se nám povedlo, a tak se všichni těšili na zahájení
nové sezóny.
Byli jsme rozlosováni do IV.A, kde nás
čekalo 13 soupeřů. Podzimní část sezóny můžeme zhodnotit kladně, i když
jsme ve druhé polovině tabulky. Nebylo
jednoduché odehrát podzimní část
s nepravidelnou účastí hráčů kvůli zraněním a pracovním povinnostem. Jsme
rádi za každého aktivního fotbalistu.
Tímto bych chtěl poděkovat celému týmu 1.FC Neubuz, fanouškům, hospůdce
Moštárna a samozřejmě obci Neubuz.
Těšíme se na jarní sezónu, která
bude zahájena 26.–27. 3. 2022.
PT
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Jubilanti / září 2021 – únor 2022
Milena Březíková
65 let
Jiří Kobylík
60 let
Božena Čapáková
87 let
Jan Revenda
82 let
Božena Oškerová
90 let
Vladimír Janů
86 let
Marie Miková
84 let
Františka Janotová
85 let
Jan Janota
82 let
Ludmila Oškerová
83 let
Jarmila Juříková
84 let
Milada Řeháková
83 let
Lydie Chovancová
70 let
Věra Kašpárková
75 let
Narození
Viktorie Chovancová
Teodor Žáček
Terezie Píšová
Erik Obaraz
Přihlášení
Petr Kočí
Richard Zemčík
Odhlášení
Matůšů Miroslav

Krásné prožití svátků vánočních a pevné zdraví
v novém roce 2022 – přeje 1.FC Neubuz.

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
Obecní úřad v Neubuzi – písemně, osobně nebo
telefonicky na tel. číslo 577 983 693 nebo 603
844 550. Z důvodu ochrany osobních údajů
(GDPR) už nebudeme uvádět přesný datum výročí
ani adresu trvalého bydliště.

ROK 2021 – MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEUBUZ-DEŠNÁ
Na začátku roku jsme konečně využili
počasí a stromky, které jsme předchozího roku vysadili, mohli natřít proti okusu. Zároveň jsme výsadbu zkontrolovali,
smrky a buky se ujaly bez velkých ztrát.
V létě pak přišla na řadu prořezávka, kdy
bylo nutné zlikvidovat nálet, kterému se
také po jarních deštích dařilo.
V červnu jsme se těšili na posezení
u táboráku, ale kvůli covidové době
jsme byli nuceni tuto akci posunout.
Zásluhou obce se mezitím stihlo nainstalovat nové sociální zařízení s WC. Také
nám přibyla socha sv. Huberta, kterou
nám vyrobil řezbář Martin Bořuta. O náklady za práci jsme se podělili s obcí
a strom k výrobě, věnoval člen sdružení
Stanislav Oškera. Nakonec vše dobře
dopadlo a srpnu jsme opravdu posezení

u táboráku uspořádali. S harmonikou
a zpěvem jsme vydrželi do nočních hodin.
Na podzim jsme ještě vyjeli na Svatohubertskou pouť na Sv. Hostýn. Poslechli
jsme si trubače, pomodlili se na mši
svaté, zhlédli jsme ukázku sokolníků
i práci s loveckými psy. Počasí nám přálo
a sytí jsme se vraceli zpět.
Bohužel pak znovu udeřil covid, takže
se již neuskutečnila naháňka ani poslední leč. Ale doufáme a přejeme si všichni,
aby tato neklidná doba skončila, a příští
rok jsme mohli žít, potkávat se, bavit se,
tak jako dřív.
Tímto bych nám všem chtěla za myslivecké sdružení popřát šťastné a klidné
vánoční svátky, štěstí a zdraví do nového roku.

PS: Máme radost, že lednové vycházky se stávají tradicí.
Proto si určitě do nového kalendáře zaplánujte termín 8. 1. 2022, 9.00
hod. u Myslivny, kde se na Vás budeme těšit, abychom se společně vydali na novoroční vycházku.
Staňka Minaříková
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