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se konaly v naší obci 26. února
Více v článku hasičů na str. 4
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Také naše obec se aktivně zapojila do pomoci válkou postižené Ukrajině. Hned v prvním týdnu po vypuknutí války
jsme zorganizovali spolu s Univerzitou T. Bati ve Zlíně materiální sbírku. Sbírali jsme trvanlivé potraviny, hygienické
a toaletní p
potřeby,
y, spacáky,
p
y, deky a oblečení.
Za 4 dny jsme v komunitním centru nashromáždili
celé 2 dodávky potřebných
věcí, které byly odvezeny
přímo na Ukrajinu.
Všem dárcům děkujeme.

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

Zastupitelstvo obce Neubuz

Z P R ÁV Y Z O B C E
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ZO schválilo:
- Rozpočet na rok 2022 ve výši
8 790 450 Kč na straně příjmů i výdajů.

- Smlouvu s Nemocnicí milosrdných
bratří Vizovice o poskytnutí finančního
daru ve výši 10 000 Kč

- Rozpočet ZŠ Neubuz na rok 2022
ve výši 3 400 000 Kč na straně příjmů
i výdajů

- Smlouvu s Charitou Kroměříž –
Sociální rehabilitací Zahrada o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč.

- Veřejnoprávní smlouvu s 1.FC
Neubuz o poskytnutí finanční podpory
ve výši 30 000 Kč

- Smlouvu s Dětským centrem Zlín
o poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč

- Smlouvu s Českým svazem včelařů
o poskytnutí finančního daru ve výši
6 000 Kč

- Výroční zprávu za rok 2021 podle
zákona č. 106/1999 Sb.
- Rozpočtové opatření č.1/2022.
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Při letošní Tříkrálové sbírce se
vybralo 17.390 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Charita rozdělí peníze potřebným.

Tak vypadala sobota 19. února v komunitním centru. Centrum sloužilo tomu účelu, ke kterému je určeno. Tzn. celé komunitě.
V přízemí se odehrával již 15. ročník
Neubuzského koštu slivovice. Košty probíhají s malými přestávkami už 20 let.
První ročník se uskutečnil 23. listopadu
2002. Dvanáct hodnotitelů ochutnávalo
28 vzorků. Jednoznačným vítězem se
tehdy stal Miroslav Dubovský. Od té
doby se změnil termín koštu (vždy v prvních měsících nového roku, až mají
všichni vypáleno) i systém koštování.
Radost z vítězství a dřevěného soudku
zůstává. Některé roky nebyla žádná úroda trnek, tak nebylo co koštovat. A v roce 2020 a 2021 nám košt překazil Covid.
Loni byla úroda výborná a Covid pomalu odcházel, tak se hodnotitelská
komise mohla znovu potkat. Sešlo se 30
vzorků a jak říkali hodnotitelé, žádná
slivovice nebyla špatná, bylo velmi těžké
vybrat tu nejlepší. Bodové rozdíly mezi
jednotlivými vzorky byly minimální, v koZa nemocného Petra Tomšíčka přebrala cenu jeho žena Martina.
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nečné tabulce bylo i 5 vzorků se stejným
bodovým ziskem. První místo nakonec
obsadil Petr Tomšíček, pomyslné stříbro
získal Miroslav Dubovský ml. a v rozstřelu o bronz zvítězil Stanislav Oškera.
Na dalších pozicích se umístili František
Vala, Pavel Sedláček, Miroslav Dubovský
st., Josef Hynčica, Radim Minařík, David
Vala a Miroslav Gargulák. Vítězům gratulujeme a věříme, že na některé obecní
akci dají ochutnat i nám ostatním, kteří
jsme nebyli v komisi!
Horní patro komunitního centra slouží
převážně ke sportovním a rukodělným
aktivitám. A tak se rozhodla skupinka
neubuzských sportovců uspořádat zkušební „nultý“ ročník turnaje v pingpongu. Tři pingpongové stoly zajistily, že si
zahrál každý, kdo chtěl. Muži i ženy,
malí i velcí. Po velkém boji zlato vybojoval Kuba Vaculka, stříbro Martin Březík
a bronz Laďa Grebeníček. Nakonec došlo i na „ameriku“ neboli hru, kdy skupi-
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Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2021.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě 65.464.368 Kč.
Stav zůstatků na běžných účtech
k 31. 12. 2021 byl 2.495.517 Kč.
na hráčů obíhá okolo stolu a ten, který
udělá chybu, vypadne. A nakonec zůstanou jen nejlepší dva. Akce byla velmi
zdařilá a tak se příští rok nebo už třeba
letos na podzim můžeme těšit na oficiální 1. ročník turnaje pro širokou veřejnost.
RZ
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Angličané říkají Velkému pátku Good
Friday, tedy „Dobrý pátek“. Předpokládám, že mají název tohoto dne tak
zažitý, že si po jeho původu otázky nekladou. Asi jako my se neptáme, proč
o některých věcech říkáme, že je to pro
nás „španělská vesnice“. Cizince však
hned napadne: jak se může den, kdy
někdo významný a milovaný zemře, stát
„dobrým“ dnem? Podobnou otázku si
v sobě nesli dva muži před dvěma tisíci
lety. Prožili skutečně „Hrozný pátek“.
V ten den totiž římská posádka odvedla
za hradby Jeruzaléma muže, ve kterého
tito dva vkládali veliké naděje. Vojáci jej
zde jako výstrahu ostentativně přibili
na kříž. O dva dny později pak dvojice
odchází z Jeruzaléma. Naděje padla, jejich vysněný svět se zhroutil, a tak se
vrací domů a nesou si v srdci jen ledovou sprchu hrozného pátku. Ale právě
tehdy se k nim připojí někdo třetí. Dávají
se do řeči. Zprvu mu nerozumí. Třetí
poutník má totiž úplně jiný pohled
na vše, co se stalo. Na rozdíl od jejich
skleslého, zhrzeného srdce, tento tajemný třetí je pevný a jistý. Nějakou chvíli
spolu mluví. Když se setmí a přicházejí
do vesnice Emauzy, pozvou jej na večeři.
Při ní poutník poděkuje Bohu za chléb,
a když jej rozlomí, dvojice pozná, že je
to ten, o kterém si mysleli, že zemřel.
Víme, že si tehdy spolu řekli: „Což nám
nehořelo srdce, když k nám mluvil?“
Celý příběh byste našli v závěru
Lukášova evangelia. Určitě stojí za to
oprášit Bibli a v tento čas se znovu podívat, co stojí za jádrem Velikonoc, svátků, kolem kterých se tvořila naše kultura
po celá staletí.
Ve slušovickém kostele máme nádherný kamenný památkově chráněný
kříž. Má v sobě zvláštní náboj. A všiml
jsem si, že Božích muk a křížů je i u cest
a v polích hodně. Možná máte křížek
i doma na zdi. Můžeme se na kříž zahledět a znovu si uvědomit jeho poselství.
Nevíme, proč je v životě tolik utrpení.
Ale víme jistě, že náš Bůh se mu nevyhnul. Nenechal nás samotné. Je tu s námi. A ukazuje, že přes spoustu temnoty,
která nás může omotat, je tu Světlo,
které „tma nepohltila“.
Přeji vám všem, kteří aspoň jednou
během Velikonoc pohledíte na kříž, ať
zahlédnete paprsek světla, ať potkáte
„třetího“ poutníka, který vám pomůže
rozhořet srdce. Ať se i z našich obyčejných a někdy možná hrozných pátků
stanou pátky dobré.
Přeji Vám požehnaný čas! Dveře jsou
stále otevřené.

Velikonoce svátky jara, už sú tady,
příroda sa probúza ze zimního spánku.
Kotíja sa první jahňátka a s Velkú nocú
sa malujú vajíčka. V našéj dědině, sa
dycky malované vajca, dávaly do pěkného upleteného slaměnca.
Rád bych zaspomínal, na strýčka
Bohumila Lukeša z Hořanska. Jak mu
všeci říkali Bohun. Lebo, jak sa říkalo,
idu k Bohunom, dyž negdo potřeboval
uplést slaměnec. Strýc Bohun s tetinú
Maňú, kerá pochodila ze Slopného, bývali v maléj chalúpce v Hořansku. S něma ešče žili aj jejich syn Bohumil, kerému říkali v dědině Rasken, šak nekeří si
na něho spomenete.
Já, jako malý ogar, sem sa moc nachodíl, na besedy k Bohunom. Strýc byl velice pracovitý a veselý člověk. Mluvil
krásně povalašsky a moc rád zpíval pěsničky. Choval včely a byl zahradkář. Ale
uměl to co, už nikdo v dědině aj jinde
neuměli. Byl to Mistr ludovéj výroby.
Plétl z dlúhéj režnéj slámy a lipového lyka ošatky – valašské slaměnce. Kulaté
na ovoce a oválné štrycle na chleba.
Doma měl aj včelí úl ze slámy. U Mičkú
majú upletený veliký slaměný koš s víkem.

Bohun byl zedník a přes zimu, dyž
nebyla práca, tož dělával slaměnce, také
dubové opálky.
Spomínal, že sa učíl plést slaměnce
v Oškerovéj stodole. Pravíl, že jako mladém, mu to nešlo, ale vypracoval sa
zkúšáním pořáď dokola. První byly škaredé, hrbaté, nedržaly požadovaný tvar.
Tož, bývaly pro slépky na zrno. Říkal, že
ho moc bolívaly ruky, protože na slaměnec néni žádná forma.
Od začátku dyž sa začne plést a stahuje sa lykem obvod slámy v koženém
tunýlku, mosíte stahováním, aj propichováním špicú, tvarovat budúcí slaměnec.
Také sem sa jich učíl od dědy Bohuna.
Mosím řéct, že to je fortelná práca a trpělivá.

Jak sme mlátili réž na slaměnce:
Tož, mosím poděkovat, tam hore
do Nebe, dědovi Bohunovi a dědovi
Vlaďovi Čapákovém, že mňa naučili mlátit cepem réž, ve stodole u Čapákú
v Hořansku. Bylo to v roku 1995. Protože
na výrobu slaměncú, je potřeba cepovaná sláma a né projítá mlátičkú. Byla to
veliká událosť, na keréj sa zešli staří
Hořané a spomínali na mládí, jak sa mlátivalo cepem. Tetičky Klačánková, Jarcovjáková, Čapáková a Lukšová, poradily jak ukrútit povříslo a svazat snopy, jak
v ruce točit cepem. Mlatili sme ve štvero, Bohun, Čapák, Já a Monika Vičíková.
Jak sme sa zjednali na mlatě a cepy
padaly jeden po druhém do rži, učuli
sme známú notu : Buch-ty z pe-ce.
Moc sme sa tedy nasmáli a vymlátili
réž k mojém učéní. Letos je to, už 27.
rokú.
Velice spomínám na veselého strýca
Bohuna a jeho umění. Přikládám i fotku
z novin, že strýček byl známý aj ve světe.
Děkuju rodině Lukešú z Dešné za historický článek z novin a fotky. Škoda, že už
tato tradice vymizela z našéj dědiny.
Požehnané Velikonoce vinšuje
Petr Sovják, valašský gajdoš

Otec Lukáš Jambor
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Rok 2022 jsme začali 15. ledna valnou hromadou. Letos toto setkání bylo
slavnostnější, protože akce probíhala
v novém sále komunitního centra. Hosté
z okolních sborů 11. okrsku byli mile
překvapeni kulturním zázemím naší obce. Přítomné seznámil starosta sboru
Tomáš Tomšů s činností za rok 2021.
Přestože v daném roce byla nastavena
proticovidová opatření, některé hasičské
akce proběhly. Po skončení oficiální části si všichni pochutnali na guláši a pivečku a ke kávě nechyběly výborné vdolečky. Místní i hosté živě diskutovali o situaci, která nás v loňském roce omezovala
a dobré vztahy se utužily dobrou slivovicí.
Dne 4. února se sešli hasiči 11. okrsku
na Aktivu na Veselé. Po slavnostní
schůzi jsme si dali výbornou večeři.
K poslechu i tanci hrála hudba, někteří
se radovali z výhry v tombole. Odjížděli
jsme spokojeni s dobrou náladou.
Děkujeme Mirkovi Gargulákovi ml. že
nás v novém hasičském autě dovezl domů.
Kroužky mladých hasičů pokračují.
Mladší žáci se scházejí v úterý a starší
v pátek.
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30. 4. Hasičská pouť na sv. Hostýně
1. 5. Pohárová soutěž v Trnavě
7. 5. Pohárová soutěž ve Slušovicích a Den první pomoci
21. 5. Jarní kolo hry Plamen
4. 6. Okrsková soutěž ve Všemině
26. 6. Pohárová soutěž na Veselé
2. 7. Pohárová soutěž na Hrobicích
6. 8. Pohárová soutěž na Březové
3. 9. Memoriál S. Tomšů a soutěž o Pohár starostky obce
17. 9. Pohárová soutěž ve Všemině
24. 9. Pojezdová soutěž
8. 10. Podzimní kolo hry Plamen

Dne 26. února jsme po roční pauze
pořádali Končiny.
Přestože některé schvátil covid, sešly
se ráno před zbrojnicí masky a společně
s medvědem, kterého pečlivě hlídal myslivec, se vydali na tradiční průvod obcí.
Průběžně se přidávaly další masky, nakonec nás bylo čtyřicet. Nemohla chybět
naše Tatra 805, která celý den bezpečně
vozila muzikanty i děti. Do kroku zahrál
a zazpíval místní gajdoš Petr Sovják.
Všude to vonělo koblížky, řízky a jinými
dobrotami.

Všem děkujeme za výborné pohoštění. Večerní pochovávání basy se konalo
v sále komunitního centra. Byly vzpomenuty obecní události posledních dvou
let. Všem se líbil příspěvek Staňky
Sovjákové, která vtipně zavzpomínala
na krásná svazácká léta. Do rytmu hudby, kterou pouštěl dýdžej pan Polách
z Velkého Ořechova se všichni na parketu vlnili do pozdních hodin.
Tím jsme ukončili masopust a po popeleční středě začala příprava na velikonoční svátky.
Ivka Tomšů
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30. dubna Vás zveme na hasičskou
pouť na sv. Hostýně.
Odjezd autobusu bude v 7.30 od
obecního úřadu.
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Už 22 let pořádá Klub dětských knihoven akci pro děti nazvanou Noc s Adersenem.
Tato akce má především rozvíjet zájem dětí o četbu knih. Předem jsou vyhlášena témata a každý si vybere, co by jej mohlo zaujmout. Letos bylo vyhlášeno: Josef Lada,
Jaroslav Foglar, Jiří Trnka a J. A. Komenský. Také časopis Sluníčko slaví 55 let a časopis
ABC 65 let.
Nejblíže k věkové kategorii našich dětí byl Josef Lada. Český malíř, ilustrátor, karikaturista a spisovatel. Psal a maloval především pro děti. Ladovy obrázky ve všech
ročních obdobích jsou známé každému. Jelikož některé skolila nemoc, sešlo se nás
málo. A místní knihovna je prostorově menší, spalo se na hasičské zbrojnici. Začali
jsme krátkou procházkou obcí, abychom si připomněli významná místa: obecní úřad,
kaple sv. Floriána, škola, památník Stanislava Chovance a pamětní desku na jeho
rodném domě. Trochu jsme vymrzli a vrátili se na zbrojnici. Všichni si udělali pohodlí,
abychom prodiskutovali, co vlastně znamená Noc s Andersenem, proč se koná.
Hlavním bodem byla osobnost Josefa Lady. Po výborné večeři si Verča a Radka vzaly
děti na povel: četli z knih J. Lady, hráli hry a všichni si užívali atmosféry spaní na hasičské zbrojnici. Ráno děti čekala výborná sladká snídaně, ještě si zahráli fotbálek
a šlo se domů. Jelikož dětí bylo málo a počasí se zhoršilo, plánovaný výlet jsme přesunuli na 14. dubna na Zelený čtvrtek.
IT
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Každý rok mladí hasiči postupně plní jeden z odznaků odbornosti – kronikář, preventista, strojník.
Odznaky odbornosti jsou součástí
vzdělávacího systému dětí a mládeže SH
ČMS. Děti se učí např. hlavní příčiny
vzniku požáru, znají telefonní čísla tísňového volání, běžnou techniku používanou u hasičů, znají druhy a způsoby
použití běžných technických prostředků
požární ochrany, dozví se o historii našeho sboru, pracují s kronikou.
Znalosti se prověřují písemným testem
a následně třemi až šesti ústními otázkami.
Letos jsme plnili odznaky odbornosti
13. března v Kvítkovicích.
Odbornost preventista plnili: Terka,
Agáta, Štěpa. Odbornost strojník: Bára,
Ondra, Jirka, Honza a Lukáš.
Děti byly velmi šikovné, poctivě jsme
se připravovaly každý pátek na hasičské
zbrojnici a úspěšnost získání odznaků
7/8 mluví za vše.

Jelikož byl krásný slunečný den, za
odměnu jsme se stavili na zmrzlinu. Na
konci naší výpravy jsme velmi kladně
zhodnotili i první společnou jízdu novou
hasičskou dodávkou.

***
Zveme Vás na pouť v naší obci.
Dne 8. května v 11.00 h mše svatá
u kaple sv. Floriána.
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Na Apríla jsme se staršími žáky vyrazili na bowling, abychom oslavili úspěch
u odznaků odbornosti a taky abychom
příjemně zahájili začátek nové a snad
úspěšné sezóny.
V pátek jsme tedy vyrazili novou hasičskou dodávkou směr Vsetín, nová
obchodní galerie. Do dvou drah jsme se
rozdělili na holčičí a klučičí týmy a užívali si hru.
Soutěžit na body se nedalo, jelikož
kluci hráli rychleji, a tak jsme se každý
jen snažili podat co nejlepší výkon.
A abychom zahnali hlad, po bowlingu
jsme si ještě objednali pizzu s malinovkou a pokecali si.
Tak snad už bude celý následující rok
probíhat jenom stejně příjemným tempem.
Míša a Domča
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K O M U N I T N Í Š K O L A S O VA
S postupným rozvolňováním a zlepšováním epidemiologické situace se pomalu začala rozjíždět i naše činnost.
Chtěli jsme některé kurzy uskutečnit již
v lednu a únoru, ale kvůli nemocnosti
lektorů i mnohých účastníků jsme musely vyčkat. O slibované kurzy háčkování,
macramé atd. ale určitě nepříjdete.
Pravidelně probíhají kurzy cvičení.
Cvičení s Nikčou každé úterý a čtvrtek
od 18 hodin. Tento kurz je určen všem,
kteří si chtějí vylepšit a utužit svou kondici. Cvičení probíhá formou kruhového
tréninku a přihlásit se můžete přes facebook Nikola Vaculková na jednotlivé
lekce nebo si to přijít jen tak vyzkoušet.
Pilates s Andreou Pastušanovou je
každou středu od 19 hodin. Přihlašování
je vždy na blok 10lekcí. Nový blok začne
27. 4. 2022.
Od března cvičí každou středu
od 17 hodin i děti pod vedením Terezy
Štěpánové. Cvičení je určeno pro děti
od 4–10 let. Přihlásit své děti můžete
na jednotlivé lekce přes facebook
Cvičení pro děti Neubuz.
Ve čtvrtek 17. března 2022 jsme
ve spolupráci s obcí Neubuz uspořádali
další cestovatelskou přednášku tentokrát do vzdáleného Japonska.
Cestovatelé manželé Márovi připravili
opět poutavé vyprávění o této zemi doplněné krásnou fotoprojekcí. Na další
cestování se můžete těšit na podzim 13.
října 2022. Tentokrát se podíváme
do Afriky.
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25.–26. 3. 2022 se uskutečnil Bazárek
jarního a letního oblečení pro děti
i dospělé, sportovního vybavení i potřeb
pro mrňata. Trochu jsme váhaly, jestli
bazárek uspořádat, ale lákalo nás vyzkoušet nové prostory druhého sálu KC.
Podařilo se nám prodat zboží v hodnotě
přes 20.000 Kč. Děkuji za pomoc při
chystání a prodeji p. Mileně Kobylíkové
a Zuzce Kocourkové.
V pátek 8. 4. 2022 proběhl první tvořivý kurz „Jarní tvoření“. Na řadu přišly jarní věnce a drobné dekorace.

Šikovné ruce našich tvořilek opět vykouzlily krásné jarní dekorace.
Po dvouleté přestávce se můžete těšit
na oblíbenou akci Slet čarodějnic, která se uskuteční v tradičním termínu 30.
dubna 2022 od 16.30 hodin v areálu
hospůdky Moštárna a přilehlých sportovištích. Pro děti budou připraveny zábavné úkoly, vystoupení dětí ZŠ a kroužku cvičení, jízda na koni, skákací hra
a opékání špekáčků. Těšíme se na Vás!
V průběhu dubna a května se můžete
těšit na přednášky o bylinkách a produktech Duolife. Termíny přednášek
budou zveřejněny na nástěnkách, facebooku Komunitní škola Sova a webu
obce Neubuz.
Bližší info o všech akcích můžete získat na tel. čísle 605 701 367.
K. G.

Z N A Š Í Š K O LY
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Masopustní
REFKţ]NDREFt

V pondělí 28. února 2022 nás v dopoledních hodinách čekala masopustní obchůzka obcí. Ráno se děti učily podle rozvrhu, ale po svačině začala příprava masek –
medvěd, myslivec, kostlivec a mnoho dalších kostýmů. Nejdříve jsme se vydali
do Hořanska. Naše končinová obchůzka poté pokračovala dál směrem na obecní
úřad a do obchodu. Prošli jsme skoro celou obec a taky jsme navštívili některé rodiče
a prarodiče. Celou cestu jsme si do kroku zpívali a u domů říkali fašankové básně.
Na každé zastávce jsme dostali koblížek nebo nějakou sladkost. Masopust se nám
moc vyvedl.

Na konci března k nám do školy
přibylo 6 nových žáků z Ukrajiny
(2 chlapci a 4 děvčata). Jedná se
uprchlíky z Charkova, Kyjeva a blízkého okolí, kteří jsou momentálně ubytovaní v Kempu Dešná. Musím pochválit všechny naše děti i paní učitelky, které přijaly nové kamarády s otevřenou náručí. I když jazyková bariéra
je velká, děti se vždycky nějak domluví. Pomalu si všichni na sebe zvykáme,
naši noví kamarádi si postupně osvojují česká slovíčka podle obrázků
a her. Někteří dokonce zvládají matematiku se svými spolužáky, snaží se
psát první písmenka v písance. Naší
snahou je teď děti adaptovat na dění
v Česku, aby si zvykly na náš školní
systém a sebe navzájem. Pokud byste
chtěli jakkoli pomoci – například přispět jim na obědy, neváhejte kontaktovat ředitelku školy nebo paní starostku.
Petra Výchopňová

%UXVOHQtYH9åHPLQě
Ve středu 19. 1. jsme se školou jeli
k paní učitelce linkovým autobusem.
Cestou od zastávky jsme potkali dva
psy. Po obutí bruslí u zamrzlého rybníčku jsme vyrazili na led. Paní učitelky
nás rozdělily do družstev.
Nejvíc mě bavil slalom kolem kelímků. Také jsme jezdili kolem ostrůvku.
Nakonec proběhlo společné focení
a pak už nás autobus dovel zpátky do
školy na oběd.
Byl to velice hezký zábavný den –
moc děkujeme!
Amálka Adámková
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Ve středu 2. března za námi do školy
přijela paní lektorka s pěkným programem. Nejdříve jsme si říkali, co jsou
všechno data. Potom nám ukazovala
různé fotky vysílačů. Zajímavé bylo i povídání o internetu, přijímačích, datovém
centru. Dále jsme skládali kartičky, stavěli z lega a hráli různé hry. Přednáška
mě moc bavila a těším se na další.
Matyáš Minařík

Ve čtvrtek 10. března ráno jsme se
vzbudili a šli do školy. Měli jsme dvě
vyučovací hodiny (český jazyk a matematiku). Po velké přestávce se nachystaly lavice a přišla paní, která nás učila
o internetu a datech. Probíhalo to
formou her. Dozvěděli jsme se například, že na internet nemáme dávat
fotky, protože nejdou smazat. Na internetu nemáme věřit všem věcem,
které si tam přečteme. Máme si to
ověřit. Lekce byla velmi zajímavá
a přínosná. Před obědem jsme skončili. Moc se mi to líbilo.
Eliška Kapustová

%UXVOHQtYH6OXåRYLFtFK
Dvakrát v únoru jsme byli se školou ve
Slušovicích na bruslení. Paní učitelka
nám vezla věci autem, abychom to s sebou nemuseli všechno tahat. Na lavičkách jsme si obuli brusle, dali na hlavy
přilby a na ruce rukavice. Někteří dostali pomůcky, aby se lépe udrželi na bruslích (branky, tučňáka, pejska…). Hodně
z nás bruslilo úplně poprvé. Učili jsme se
jezdit a moc nás to bavilo. Vytvořili jsme
jeden dlouhý vláček, nikdo nesměl předjíždět. Paní učitelky postavily na ledovou
plochu kužely. Každý postupně mezi nimi jel slalom a cibulky. Některé z nás
učila paní učitelka Anička jezdit pozpátku. Nakonec jsme se domluvili a hráli na
honěnou. Velmi se nám to líbilo!
Anna Vajďáková
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1. FC NEUBUZ
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Přišlo jaro a s ním i jarní část sezóny, na kterou se každý
z nás těší. Zima byla dlouhá, ale my jsme nezaháleli, tréninky
probíhaly pravidelně po celou zimu. Těšili jsme se velké účasti hráčů na trénincích, kde se nám vyhýbalo i zranění a panovala dobrá nálada.
Na začátku března jsme uspořádali výroční schůzi, která proběhla v hospůdce
Moštárna. Účast byla hojná a nesla se v dobré náladě. Představilo se nové vedení,
shrnula se minulá část sezóny a vyčlenily se nové cíle. Jednou z věcí, které jsme přednesli, byla i možnost sponzorovat náš klub a jsme rádi za kladné odezvy našich fanoušků. Ten, kdo nás již podpořil, je vystaven na čestné tabuli v areálu Moštárna.
Tímto všem děkujeme a doufáme v další podporu vás fanoušků.
Podařilo se nám rozšířit hráčský kádr, a to o staronového Michala Pšenku, ze
Slovenska Tomáše Michalce a Michala Zábojníka.
Před jarní částí sezóny jsme odehráli dva přípravné zápasy, kde si mohli všichni
zahrát a doladit drobné nedostatky před začátkem sezóny.
Tímto bych chtěl všechny fanoušky pozvat na jarní část sezóny. Budeme se na vás
těšit a doufáme, že nás přijdete v hojném počtu povzbudit k dobrým výkonům.
1.FC Neubuz

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEUBUZ-DEŠNÁ

Rozlosování – jaro 2022
27. 3. 15:00 Neubuz – Veselá B
2. 4. 15:30 Příluky B – Neubuz
10. 4. 15:30 Neubuz – Trnava
17. 4. 16:00 Všemina – Neubuz
24. 4. 16:00 Neubuz – Racková
1. 5. 16:30 Kudlov – Neubuz
8. 5. 16:30 Neubuz – Lípa
15. 5. 16:30 Zádveřice – Neubuz
22. 5. 16:30 Neubuz – Provodov
28. 5. 17:00 Lužkovice B – Neubuz
5. 6. 10:00 Mysločovice B - Neubuz
12. 6. 17:00 Neubuz – Komárov
19. 6. 17:00 Jaroslavice B – Neubuz
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Jubilanti / březen – červen
Milada Bělíčková
Josef Sovják
Antonín Tomšíček
Anna Vaculková
Bohumila Drábková
Theodor Vala
Stanislav Oškera
Marta Valová
Josef Křižka
Věra Šlahařová
Vlasta Zábojníková
Zdislava Gerychová
Jako každoročně uspořádali myslivci
i letos 8. 1. 2022 novoroční výšlap
na Oškerovy paseky. Sraz byl před myslivnou, kde se zrovna scházeli koledníci
Tříkrálové sbírky. Za koledu byli všemi
odměněni příspěvkem do kasičky a my
jsme mohli i se svými čtyřnohými mazličky vyrazit směr Dešná. Trasa se od začátků výšlapů nemění a první půle je
do kopce z kopce. Výšlap na Hrádek je
opravdu výživný, ale jakmile toto zdoláme máme vyhráno. Na Oškerovy paseky
je to pak, co by kamenem dohodil. Tam
jsme se krátce občerstvili vánočním cukrovím, ale vítr a zima nás dlouho nenechala vysedávat, a tak jsme vyrazili
na zpáteční cestu k Buku. Tady už nás
čekal p. Dubovský s občerstvením.
Společně jsme rozdělali oheň, opekli

85 let
70 let
81 let
87 let
60 let
65 let
75 let
60 let
60 let
60 let
84 let
82 let

Narození
Petr Kočí
Přihlášení
Drahoslav Dvořák

špekáčky, ochutnali různé druhy domácích výrobků. Byl to příjemně strávený
čas a ještě po cestě domů se v hlavě
Staňce Čapákové zrodil nápad – sepsání
historek tehdejší mládeže, kdo byl
na pochování basy, určitě ví...
Tak jenom víc takových setkání a nových nápadů.
PS. Těšíme se na léto a červnové posezení u táboráku, termín upřesníme.
Staňka Minaříková

Odhlášení
Gabriela Gonzalesová
Maxmilien a Teodor Žáčkovi
Barbora Tomšů
Počet obyvatel k 1. 1. 2022 byl 463.
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.
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