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ROČNÍK XXIII.
Souběžně ve společenské místnosti nad
obchodem probíhala výstava betlémů
a ukázka valašské jizby, kterou připravil
neubuzský gajdoš Petr Sovják se svými
přáteli. Výstava byla otevřená v sobotu
i v neděli vždy od 14.00 až do pozdních

Výstava betlémů a zpívání u stromečku
Již tradiční předvánoční akce se tentokrát konala o víkendu 13. a 14. prosince.
Počasí v sobotu sice vůbec nevypadalo
jako v prosinci, ale spíše jako na jaře, ale
na atmosféře to vůbec nic nezměnilo.
Vůně svařáku a vánočního punče se linula
po celé návsi už před pátou hodinou
odpolední. Stromeček i vánoční světýlka
zářila do tmy a na návsi se začali scházet
první návštěvníci. Úderem páté začalo
vánoční vystoupení žáků z naší školičky.
Jako každý rok bylo krásné. Děti přilákaly

rodiče, prarodiče, tety, strýčky i ostatní
spoluobčany. V závěru vystoupení si všichni zazpívali koledy za doprovodu houslí
paní učitelky Výchopňové. Pak už se všichni přesunuli ke stánku se zabijačkou.
Chutnala výborně a všem se dělaly boule
za ušima. Jako zákusek byly připraveny
koláčky a perníky. Na zahřátí jsme si mohli
dát červený nebo bílý svařák, vánoční
punč nebo ovocný čaj. Vánoční ozdoby
ve druhém stánku, které vyrobily děti
ve škole šly na dračku a za chvilku nebylo
co prodávat.

hodin. Návštěvnost byla obrovská. Rozmanité betlémy zaplnily celou místnost.
Každý si mohl zakoupit maličké dárečky
od dráteníka či perníkářky, upéct si „pány“
či zkusit drát peří. Velký výběr byl také
ve stánku se svíčkami.
Myslím si, že víkend se velmi vydařil
a děkuji všem, kteří se podíleli na jeho
zdárném průběhu.
RZ

Kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2015 plný štěstí, zdraví, lásky a pohody
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz

ZPRÁVY Z OBCE
Ze zasedání ZO Neubuz
ZO schválilo:
• směrnici dlouhodobého majetku,
• rozpočet na rok 2015,
• úpravu rozpočtu č. 6,
• přípravu projektu Revitalizace zeleně
v obci s firmou ARVITA,
• účast v dotačním projektu VISK3 pro
místní knihovnu,
• příspěvek na výstavu betlémů,
• pořádání akce Zpívání u stromečku
a její spolufinancování,
• vybudování WIFI sítě ve společenské
místnosti a mysliveckém areálu,
• příspěvek 5.000 Kč spolku Handicap
Zlín,
• provedení revize herních prvků na dětských hřištích,
• ZO zřídilo inventarizační komisi ve složení Gargulák, Šebesta, Tomšů, Valerián,
Müllerová.

Upozornění obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že v pondělí 22.
12. budou úřední hodiny jen odpoledne
od 14 do 17 hod.
Od 23. 12. do 4. 1.2015 bude obecní
úřad uzavřen z důvodu dovolené.
V nutných záležitostech volejte na tel.
603 844 550. Děkujeme.

Informace e-mailem
I nadále se můžete přihlásit k odběru
INFO z úřadu. Stačí nahlásit svoji e-mailovou adresu na obecním úřadě (telefonicky,
ústně nebo e-mailem). V současné době
posíláme INFO na 98 adres.

Volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR
10. a 11. října proběhly v naší obci volby do zastupitelstva obce a do Senátu PČR.
Do zastupitelstva obce kandidovaly 3 kandidátky – celkem 21 kandidátů. K volbám se
dostavilo 255 voličů z celkového počtu 374. Společně jsme si zvolili nové zastupitelstvo
obce, které se bude starat o naši obec další 4 roky.
O měsíc později, 10. 11. proběhlo ve společenské místnosti nad obchodem za velkého zájmu spoluobčanů (cca 50 lidí) ustavující jednání zastupitelstva, které si zvolilo
mezi sebou starostu, místostarostu i jednotlivé předsedy výborů a komisí.
Zastupitelstvo obce Neubuz bude pracovat v tomto složení:
Ing. Renata Zábojníková
starostka
Miroslav Dubovský
místostarosta
Miroslav Gargulák
předseda finančního výboru
Stanislav Tomšů
předseda kontrolního výboru
Milan Šebesta
předseda sportovní a kulturní komise
Miroslava Müllerová
předsedkyně školní a sociální komise
Libor Valerián
předseda přestupkové komise
Zastupitelstvu přejeme do nového volebního období hodně sil, optimismu, dobrých nápadů a spokojené spoluobčany!
Volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly ve dvou kolech a poslancem za náš obvod
se stal neubuzský spoluobčan Doc. Ing. František Čuba CSc.
Gratulujeme a přejeme mu v jeho práci hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví!
RZ

Termíny svozu odpadů
v roce 2015
Tříkrálová sbírka
V sobotu 3. ledna 2015 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka.
Vaše domácnosti navštíví malí i velcí
koledníci, aby požehnali Vaše příbytky.
Na dveře Vám napíší posvěcenou křídou
K+M+B LP 2015. 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.
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POPELNICE – každý pátek.
PLASTY (vždy v pondělí) 19. ledna, 16.
února, 16. března, 13. dubna, 11. května,
8. června.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ
ODPAD: jaro, podzim – bude upřesněno.
Poplatky za likvidaci odpadů na rok
2015 se nemění – 400 Kč/osoba, nemovitost.
Platit můžete od 5. 1. 2015 na obecním
úřadě. Dostanete samolepku na popelnici
na rok 2015.

WIFI připojení zdarma
V budově obecního úřadu a hasičárny
i jejich blízkém okolí se můžete připojit
na internet díky WIFI připojení.
Adresa: obecni urad
Heslo: obecneubuz

Změna jízdních řádů
Od 14. 12. 2014 se změnily jízdní řády
autobusové linky firmy HousaCar. Můžete
se na ně podívat na našem webu.

Informace z Úřadu práce
Nezaměstnanost v naší obci k 30.11
2014 činí 5,71 %. V evidenci úřadu je vedeno 18 spoluobčanů.

Poděkování
Děkujeme z celého srdce každému, kdo
se podílel na přípravě a průběhu primiční
mše sv. našeho syna Karla Skočovského,
dne 29. 6. 2014 ve Slušovicích.
Jsme nesmírně vděčni velkému týmu
dobrovolníků. Stále nás dojímá štědrost
a radostná spoluúčast farníků. Děkujeme
každému, kdo v tyto dny v modlitbách
vyprošoval požehnání.
Pán Bůh Vám vše odplať!
Rodiče novokněze

Vánoce, začaly Vánoce...
Vánoce začínají již adventem, kde je
hlavním symbolem Vánoc adventní věnec.
Jeho čtyři svíce symbolizují čtyři adventní
neděle do Štědrého dne. Jak vznikla a odkud
k nám tradice adventních věnců přišla? Nejstarší zmínka pochází z roku 1838. Tehdy na dveře sirotčince v Hamburku pověsil
kněz Johann Henrich Wichern velký dřevěný věnec, na který každou neděli
upevnil jednu zapálenou svíčku. Pod věnec postavil pokladničku na milodary pro
opuštěné děti. Tento zvyk se pak rozšířil do okolních zemí a dnes se běžně objevuje
i v našich domácnostech.
Ale my už se těšíme na Štědrý den, na strojení stromečku, přípravu dárečků, smažení
kapra, pečení vánočky a štědrovečerní večeři. K Vánocům neodmyslitelně patří zpívání
koled u stromečku a rozbalování dárečků, které udělají radost zvláště našim dětem, ale
i nám dospělým. Prožijme je v klidu, míru a pokoji.
Šťastné a veselé Vánoce mějte, pohody s blízkými si užívejte. Až pak nakonec nový
rok přijde, přeji, ať nám v něm všechno, co si přejeme k radosti a štěstí, vyjde.
Knihovnice Milada Hynčicová

Předvánoční tvoření
s Kamilou
28. listopadu 2014 po 17. hodině bylo
ve společenské místnosti velmi rušno.
Děvčata všech věkových kategorií se
sešla na tradičním tvoření s Kamilou.
Tentokrát jsme se pustily do adventních
věnců. Na mnohá přání jsme letos vyráběly kromě věnců klasických jehličnatých i věnce moderní proutěné. Baňky,
třpytivé kuličky, hvězdičky a jiné ozdoby
byly všude, kde se člověk podíval. Práce
nám šla pěkně od ruky a příjemně jsme
se naladily na nadcházející vánoční
atmosféru. Zbyla i chvilka si poklábosit
a občerstvit se punčem, kávou či čajem.
Děti si zařádily v dětském koutku
a v podvečer jsme si všechny odcházely
vyzdobit své domečky krásnými adventními věnci.
Děkujeme všem za příjemnou atmosféru a těšíme se na další tvoření.
KG

Setkání důchodců
Jako každoročně, tak i letos na začátku listopadu se uskutečnilo setkání seniorů.
Po úvodním přípitku starostky obce se představily děti naší základní školy se svým kulturním programem a Erika Ševců předvedla své umění ve sportovním aerobiku. Poté následovala vydatná večeře, čas na příjemné povídání a všichni si protáhli svá těla při tanci
za doprovodu hudební skupiny Ivan a Danka. Večer zpříjemnila svým zpěvem mezzosopranistka Kateřina Oškerová Machovská ze Slušovic. Kulturní program uzavřelo vystoupení
Zumby. Již tradičně následovala bohatá tombola.
Doufáme, že se všichni, i ve větším počtu, ve zdraví sejdeme příští rok.
KG
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Komunitní škola Sova
– Klub maminek a dětí
Sovička

Milí přátelé,
vánoční svátky nám opět připomínají příchod našeho Pána. Přichází v křehkém těle
člověka – dítěte v pokoře a v chudobě. Vidíme ho v jeslích, zabaleného v plenkách.
Svatý Lukáš ve svém evangeliu popisuje Ježíšovo narození v kontextu tehdejších světových dějin. Píše o císaři a místodržiteli země, kde došlo k této události. Josef a Maria
jsou chudí lidé, kteří se podřídili rozkazu o sčítání obyvatel. Bůh plní svůj příslib.
Přichází na svět v podobě dítěte, které je závislé na lidské péči Josefa a Marie. Nikdo by
si nevšimnul příchodu Ježíše na tento svět. Bůh posílá anděla, který oznámí pastýřům
radostnou zvěst o narození Spasitele. Všechno se děje jakoby skrytě a přístup mají
jenom prostí lidé, téměř bezvýznamní pro tehdejší svět. Přesto Maria ve své pokoře, při
návštěvě své příbuzné sv. Alžběty, říká, že ji budou blahoslavit všechna pokolení za to,
co ji učinil ten, který je mocný.
S tímto vědomím, že vše je dílo Boží, se i my přibližujeme k tajemství narození
Našeho Pána. S úctou přistupujeme k jesličkám a také snad někdy dovolíme Pánu
Ježíši, aby se zahleděl do našeho srdce. Známe tu píseň z kancionálu, ve které se zpívá:
„Místo Betléma pospěšme k oltáři a na kolenou padněme s pastýři, před Ježíšem
v oltářní svátosti s ponížeností.“ Křesťan vždy jde od jesliček k eucharistické přítomnosti Pána Ježíše. Již v blízkosti jesliček můžeme prožívat ten pohled Nebeského Dítěte,
které se na každého z nás dívá s velkou láskou a také s touhou. Proto On přišel na náš
svět v lidské podobě, abychom jednou mohli být v jeho světě, odkud přišel k nám tak
obdivuhodným a přesto prostým způsobem. On nechce, abychom se ho báli, proto se
udělal bezmocným. Chce nám být blízko, abychom se i my toužili přiblížit k Němu.
K letošním vánočním svátkům přeji Vám všem, abyste prožívali blízkost Božího
Dítěte i ve svém životě a prožili hodně radosti z přítomnosti Vašich bližních.
Všem Vám ze srdce žehná
otec Emil

Jarmark ve Slušovicích
Dne 29. 11. 2014 v sobotu se konal ve Slušovicích tradiční jarmark.
Ráno jsme vstali, podívali se z okna a viděli jsme už mnoho aut u Sokolovny. Bydlíme
totiž hned vedle. Rychle jsme se oblékli do krojů a já si ještě zapletla copánky.
Zanedlouho už s bratrem Maťou pelášíme do Sokolovny. Tam už byla spousta stánků
s různými zajímavými věcmi. Po příchodu do šatny už na nás čekali spolužáci. Paní učitelka dala holkám na culíky bílé mašličky a čekalo se, až se všichni sejdeme. Na rozezpívání
zazněly dvě koledy a konečně nastal čas na naše pásmo, zaměřené na advent a Vánoce.
Nejdříve jsme tancovali s plachtičkami za doprovodu různých nástrojů, flétny a zvonkohry. Předvedli jsme tanečky, říkání a nakonec si společně s námi všichni přítomní zazpívali
samozřejmě i koledy.
Po vystoupení nám dala paní starostka každému čokoládu. Já s Matějem jsme šli domů
na oběd, ale zanedlouho po jídle společně s kamarády opět kráčíme na jarmark. Kluci se
hned někam „poděli“ a já jsem i s Eliškou přišla k našemu „NEUBUZSKÉMU STÁNKU“
s vánočními výrobky. No zkrátka, strávili jsme tam skoro celé odpoledne a nakoupili
dárky. Byl to super den! Děkujeme.
Jana Juchelková
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Od listopadu opět pokračuje činnost
Klubu maminek a dětí Sovička. Během
listopadu a prosince jsme se sešly 5krát.
Vždy bylo naší náplní především hraní,
ale musím přiznat, že jsme byli i lehce
tvořiví. Naše starší děti si vytvořily papírové přáníčka a z ručně vařené modelíny
ozdoby a postavičky.
V úterý 9. 12. 2014 proběhlo vánoční
focení. Fotografka Barča Švajdová vyfotila na přání psa, děti, rodinky, skupinky
a už teď se těšíme na výsledky. Nejdůležitější činností klubu je setkávání.
Proto doufám, že jsme položily základy
přátelství, jak mezi dospělými, tak
dětmi. Proto připomínám, scházíme
se každé úterý mezi 16–18 hodinou
ve společenské místnosti nad obchodem.
Velmi rády přivítáme všechny, kteří se
budou chtít k nám připojit nebo si jen
tak popovídat.
Zuzana Kocourková Kneslová

Komunitní škola Sova
S příchodem podzimu zahájila opět
činnost komunitní škola. V říjnu začalo
cvičení pro děti. Ve společenské místnosti děti od 3–18 měsíců cvičí ve středu od 9–10 hodin a děti od 18 měs. – 3
let od 10–11 hodin s lektorkou z centra
Beruška Zlín. Cvičení pro ženy s paní Irenou Sousedíkovou se koná tradičně každou středu od 18.30 hodin ve společenské místnosti. Každé úterý v prostorách
základní školy probíhají kurzy angličtiny,
od 17 hod. kurz pro pokročilé a od 18.15
kurz pro začátečníky. V říjnu a v listopadu jsme za hojné účasti tvořily s Kamilou. V pátek 5. 12. uspořádala komunitní
škola Mikulášskou pochůzku pro děti
a 9. 12. Vánoční focení s Barčou. Klub
maminek pod vedením Zuzky Kocourkové Kneslové se schází každé úterý
od 16–18 hodin ve společenské místnosti.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
nás podporují jak finančně, tak účastí
na našich akcích a kurzech.
Přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2015.
KG

Předvánoční pečení
Jak si užít adventní pohody a zároveň
zabavit děti? Nejlépe se pustit do pečení
perníků a vánočního cukroví. Při vyslovení
slova perník se nám vybaví voňavá sladkost s příchutí koření. Děti si do hasičského
kroužku přinesly tvořítka a z připraveného
medového těsta vykrajovaly vybrané tvary,
které pokládaly na plech. Po upečení část
perníků potíraly rozšlehaným vajíčkem
a část namáčely do čokolády (na to se
někteří nejvíce těšili). Povrch perníku posypaly bílým a barevným drobením. Pro
zpestření jsme letos pekli i i vánoční cukroví. Z vanilkového těsta linecké, po slepení
marmeládou a pocukrování stačilo jen
ochutnat tu dobrotu. Z ořechového těsta
děti pomocí mlýnku tvořily vanilkové
rohlíčky a z kokosového těsta tyčinky slepované marmeládou a namáčené v čokoládě. Každá hospodyňka ví, že při pečení je
zapotřebí klidu a pohody, aby se vše podařilo. Proto nám při pečení s dětmi pomáhaly Míša, Dominika, Lucka a Sandra.
Na závěr si každý nazdobil svůj velký
perník a snad i domů donesl ochutnat, co
napekl. Před hasičskou zbrojnicí jsme si
zapálili prskavky a popřáli krásné vánoce.
Nějaké napečené dobroty zbyly a ty děti
nabídly na druhý den při zpívání u stromečku na návsi.
Ivana Tomšů

Mikuláš v hale
V neděli 7. 12. 2014 v hale ve Slušovicích proběhla veřejná akce pro děti
– Překážková dráha s Mikulášem a čerty.
Akci organizovala ASOCIACE SPORTU
PRO VŠECHNY SLUŠOVICE. Na programu se
také podíleli vystupující z tanečních kroužků a cvičení ASPV a to: mažoretky ze skupiny Genesis, děti ze skupiny Bailadora,
tanečnice z orientálního tance Jana. S krátkým vánočním pásmem vystoupili žáci ze
ZŠ Neubuz, taneček předvedly i děti
z ASPV Slušovice. Programem provázeli
klaun a šašek. Další masky a čertíci pomáhali při zajištění bezpečnosti na překážkové dráze. Také v bufetu, který zajišťovala
paní Libuše Frajtová z cukrárny na náměstí, se mohly děti s rodiči občerstvit. V polovině programu přišel dětmi očekávaný
Mikuláš s čerty a andělem. Čerti děti
pokoušeli, Mikuláš poslouchal básničky
a s andělem rozdával za to dárky. Pak procházel halou a děti povzbuzoval, chválil,
možná některá zlobítka i káral. Ale nakonec všechny děti dostaly po splnění překážkové dráhy adventní kalendář a diplom. Na závěr byla rozdána tombola.
Poděkování patří nejen účastníkům programu, dětem za vytvoření krásné předvánoční nálady, ale i všem pořadatelům
a pomocníkům. Tombolu zajišťovala organizace ASPV a MÚ Slušovice.

Bílá Hlína hostila velkolepou drakiádu

Ve velkolepou dračí show se změnilo
nedělní sportovní odpoledne s drakiádou.
Po dvou minulých ročnících této akce, kdy
za totálního bezvětří připomínalo pouštění
létajících krasavců spíše závody v běhu,
přišly letos ideální povětrnostní podmínky.
Polojasné počasí a ideální vítr přilákaly
na slušovické letiště opravdu krásnou
návštěvu rodin s dětmi. Na veleúspěšném
odpoledni pro celou rodinu se podíleli
kromě hlavních pořadatelů z CIS - AIR s.r.o.,
Základní školy v Neubuzi a Klubu rodičů
také obec Neubuz, Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic, ASPV Slušovice,
Sbor dobrovolných hasičů ze Slušovic, Slušovjánek, slušovická Cukrárna Náměstí
a ještě jiní.
Na odpoledni plném her soutěží a zábavy se nikdo nenudil. Kdo zrovna nepozoroval úchvatnou galerii draků na polooblačné obloze, mohl si užít jízdu na čtyřkolkách
z ALIGATOR AVS. Příjemným zpestřením
bylo malování na obličej, skákací hrad
a mnoho dalších atrakcí. S velkým zájmem
se setkaly hasičské soutěže pro děti
a kupodivu i běžecké soutěže pro všechny
generace.

Nakonec odstartovali i pořadatelé z Bílé
Hlíny se svým kouzelným aerem, aby
dětem snesli tolik očekávané „překvapení
z nebe“. „Bitva“ o bonbóny, snášející se
z oblohy nad slušovickým letištěm, byla
pro děti jako vždy vzrušující.

POZVÁNKA
Mikroregion Slušovicko a město
Slušovice Vás zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES
MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
v sobotu 31. ledna 2015
v 19.30 hod.
Slušovice – nová sokolovna
Hraje hudební skupina
SHOWBAND
Vstupné 100 Kč
• Taneční vystoupení
• Bohatá tombola
• Občerstvení (teplá večeře)
Vstupenky si můžete zakoupit
na MÚ ve Slušovicích nebo u starostů
členských obcí mikroregionu.
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz

Krásné prožití vánočních svátků, štěstěna ať zabloudí k Vašim vrátkům, zdraví
ať jde s ní ruku v ruce, ať se Vám daří
v příštím roce.

Pozvánka
Pojezdová soutěž
Po ukončení hasičských soutěží pořádá 11. okrsek pro děti tzv. Pojezdovou soutěž.
Letošní 9. ročník se konal 18. října. Soutěžící družstva se sjela do Všeminy, kde byl odstartován ročník r. 2014. Cílem této akce je, aby si děti poměřily své síly v různých zábavných
disciplínách. Všichni se v koloně hasičských aut přemistňovali ze Všeminy do Neubuze,
Slušovic, Trnavy, Hrobic a Březové. Každý sbor si připravil různé soutěžní disciplíny, kde se
ukázala šikovnost soutěžících. Závěr proběhl na Veselé. Po posledním zápolením na místním hřišti se všichni občerstvili pořádným řízkem. Vítězové dostali poháry a pro soutěžící,
vedoucí a instruktory byly připraveny perníkové medaile. Naše družstvo ml. žáků nedosáhlo na pohárové umístnění především kvůli nepozornosti v průběhu celé soutěže, ale
přesto jsme si tento den užili a těšíme se na další ročník ojedinělé akce. Jak na Plamenu
i na „Pojezdovce“ dohlížely na děti společně s vedoucími i instruktorky Míša a Domča.
Přejeme jim, aby se jim líbilo pracovat s mladými hasiči a předávaly jim zkušenosti, které
se ony naučily v hasičském kroužku.

Podzimní kolo hry Plamen
Celoroční hra Plamen sdružuje všechny
kolektivy mladých hasičů v celé ČR. Letošní
podzimní kolo pořádalo 11. října SDH
Kaňovice. Na tříkilometrový závod požární
všestrannosti nastoupili Martin Prokop,
Mirek, Erik a Jarek. Na prvním stanovišti –
střelbě se nejlépe dařilo Mirkovi. Na následujících stanovištích požární ochrany, topografie, lana se někomu dařilo, někomu
ne, přestože jsme všechno probírali a trénovali před závodem. Ale musím kluky
pochválit, že na stanovišti s uzly uspěli.
Na posledním stanovišti zdravovědy provedli ošetření ruky a nohy s následujícím
transportem zraněného. Během celého
závodu se k dosaženému času na trati připočítávají trestné minuty za nesplnění
nějakého úkolu (např. nesestřelený špalík,
špatně určená topografická značka atd.).
Druhou disciplínou podzimního kola je
požární útok CTIF. Je to nejtěžší disciplína.
Během celého útoku nikdo nesmí promluvit (je to problém). Běží devět soutěžících,
každý plní určený úkol ve správném pořadí. Nesmí si vzájemně pomáhat. Družstvu
velí velitel (Lukáš). Podával hlášení, startoval závod a také ho ukončil. Velitel běží
první a ostatní ho nesmí předběhnout.
Družstvo se rozdělí na dvě skupiny. První
(Kuba, Erik, Honza, Barča), zdolali překážky
(vodní příkop, břevno, tunel, lavičku), při6

běhli k ručním stříkačkám a museli nastříkat do terčů (10 l vody). Není to jednoduché. Potom u stojanu s technickými prostředky plnili poslední úkol. Druhá skupina
(Martin, Prokop, Jarek, Mirek) musela zdolat překážky s hadicemi, které musely být
řádně natáhlé a spojené. Potom u stojanu
s lany uvázali určený uzel. Po doběhnutí
posledního závodníka velitel ukončil disciplínu. Je to opravdu náročná disciplína,
na trénink bylo málo času a všichni soutěžili poprvé. Letos si to děti vyzkoušely,
poučí se z chyb a příště už budou lepší. IT

SDH Neubuz Vás zve na Valnou hromadu 10. ledna 2015 v 18:00 hodin
v kulturní místnosti.
Těšíme se na Vaši účast.
hasiči

Práce s dětmi
Jak jsem již zmínila v předchozích článcích, podařilo se nám sestavit družstvo
mladších žáků. V dnešní době počítačů,
mobilních telefonů a jiné techniky jsme
rádi, že děti mají o hasičský sport zájem.
Děti jsou ve věku kolem 6 let. Jsou velmi
nadšené a akční. Snahou je, aby tréninky
pro ně byly zajímavé, hravé a přitom se
naučily spoustu nových dovedností. Hasičský sport nejsou jenom hadice, proudnice,
mašina, savice, rozdělovač, koš – to děti už
znají, ale trénujeme štafetový běh, vázání
uzlů, zdravovědu. Tyto dovednosti děti
upotřebí v soutěži Plamen, která se skládá
z podzimního a jarního kola. Na podzim se
v Držkové uskutečnilo školení a zkoušky
instruktorů, kterého se zúčastnili naši
vedoucí mládeže manželé Tomšovi, spolu
s Domčou Trunkátovou a Míšou Gargulákovou. Holky získaly odznaky instruktorů
mládeže. Blahopřejeme a doufáme, že se
jim práce s dětmi bude líbit. Informace
o schůzkách a dění SDH Neubuz najdete
na www.sdhneubuz.cz.

1. FC Neubuz – kopaná

Výsledky Kanců na podzim 2014
1.FCN – Veselá „B“ 1:0, Vlčková – 1.FCN
0:11, 1.FCN – Jaroslavice „B“ 6:0, 1.FCN –
Lukov „B“ 2:1, Lutonina – 1.FCN 0:3, 1.FCN
– Racková 5:0, SK Zlín – 1.FCN 3:2pk, 1.FCN
– Zádveřice 3:2, Veselá „B“ – 1.FCN 1:3,
Lužkovice „B“ – 1.FCN 2:1
V deseti zápasech nastříleli Kanci celkem
37 branek. S průměrem 3,7 vstřelených
branek na zápas tak mají třetí nejlepší
útok. Ve stejném počtu pak inkasovali
pouze 8 branek a s průměrem 0,8 obdržených branek na zápas se Kanci pyšní nejlepší obranou, kdy hned v pěti zápasech
udrželi čisté konto.
Střelci branek Kanců z 1.FCN po první
části sezony: 9 – Michal Pšenka, Martin
Vrba, 4 – Pavel Budjač, Zdeněk Zubíček, 2 –
Lukáš Hubler, Josef Sedláček, Jakub
Vaculka, 1 – Miroslav Minařík, Aleš Knápek,
Lukáš Drábek, Jakub Štefek, vlastní.

Plány na zimní přípravu:
Kanci zahájili zimní meziblok 5. 12.
Každý pátek budou trénovat ve sportovní
hale ZŠ Slušovice, nebo na umělé trávě
v Neubuzi. Od poloviny ledna přibudou
i víkendová přátelská utkání a vše vyvrcholí na konci února, kdy Kanci pojedou na
4denní soustředění do Bílých Karpat. To
zajistili manželé Martin a Martina Březíkovi, kterým tímto děkujeme. Jarní část
sezony pak začíná 12. 4. 2015.
Veškeré informace o přátelských zápasech můžete od ledna najít na našem
webu www.neubuzfc.webnode.cz,
nebo na naší Facebook stránce 1. FC
Neubuz.

Kanci pro Kance
Náš první společný charitativní projekt se dostal do té nejmilejší fáze.
Společně jsme vybrali a předali částku
6.000 Kč na Kancova bratrance – prase
savanové. Od Zoo Lešná jsme obdrželi
odměny, které budou předány dětem
v ZŠ Neubuz. Navíc celá tato akce bude
mít pokračování v podobě soutěže pro
místní děti, která vypukne na jaře roku
2015. Čestná tabule se jmény dárců
bude vyvěšena v areálu Kančí areny (hřiště Neubuz, ponz. redakce), jméno Kanců
naleznete pak v Zoo Lešná na tabuli
sponzorů. Děkujeme všem za tuto skvělou pomoc a těšíme se na další akce.

OFS ZLÍN - IV. TŘÍDA, sk. B
POZ. TÝM
Z
1.
SK Zlín 1931
10
2. Kanci z 1.FCNeubuz 10
3.
Zádveřice
10
4.
Veselá „B“
10
5.
Lužkovice „B“
10
6.
Jaroslavice „B“
10
7.
Lutonina
10
8.
Racková
10
9.
Lukov „B“
10
10. Vlčková
10

V
8
8
6
5
5
5
3
3
2
0

PK
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0

R
2
1
1
2
2
1
1
0
0
0

P
0
1
3
3
3
4
6
7
8
10

SKÓRE
50:13
37:8
47:16
28:16
18:32
23:24
19:34
23:33
17:37
11:60

BODY
28
25
19
18
18
16
11
9
6
0
7
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Z naší školy
Keramika

Společné vyrábění adventních věnců s rodiči ve škole
Ve čtvrtek 27. 11. se ve škole všichni připravovali na příchozí ADVENT. Děti si přišly společně s rodiči vytvořit adventní věnec a jiné ozdoby na vánoční stůl. Smrkových, borových
i těch větví z okrasných stromů bylo pro všechny nachystáno dostatek. Každý si donesl
svíčky a nějakou tu ozdobičku a pustili jsme se do díla. Bylo to moc milé odpoledne.
K vůni kávy nám ještě děti upekly linecké pečivo. „Mňam, to bylo dobré!“ Mezi řečí si
maminky stačily vyměnit i nějaký ten recept na dobré rohlíčky či perníčky. Společné
výtvory si spokojeně odnášeli domů s hřejivým pocitem, že to je jejich práce. Tak už jen
zbývá zapálit první svíčku.
Ve středu a čtvrtek 22. – 23. 10. 2014
byly v naší škole otevřené dveře všem,
kteří měli zájem nahlédnout do tříd,
kde se právě vyučovalo. Volný vstup byl
nejen pro rodiče, co se přišli podívat,
jak jejich děti zvládají roli žáka, ale i pro
celou veřejnost. Mohli tak sledovat
mimo jiné i ukázky práce žáků například s interaktivní tabulí nebo s počítačem. Jistě si též všimli, že není vůbec
jednoduché děti zaujmout a přitáhnout
jejich pozornost. Je to však práce, která
nás baví.
Pro ty, co neměli možnost přijít do výuky,
byly dveře ve škole otevřeny až do večerního programu. Celé odpoledne se děti snažily ve školní jídelně nachystat pro rodiče
a ostatní návštěvníky báječné pohoštění.
Jejich drobné cukroví a jednohubky voněly
už z velké dálky. Všichni, kteří ochutnali, si
moc pochvalovali.
Večer byl mimořádný hlavně pro naše
prvňáčky. Pro ně tu byla Slavnost slabikáře.
Nejprve všem předvedli, co už se stačili
naučit. Zarecitovali básničky a předvedli
písmenka, která už znají. Potom jim byl
slavnostně předán slabikář. Ostatní žáci
prvňáčkům ukázali, co všechno se ještě
mohou naučit. Vystoupili s písničkami, básničkami a pěkným tanečkem.
Jedním z hlavních bodů, bylo i vyhodnocení soutěže o nejkrásnějšího „SKŘÍTKA

Dny otevřených dveří
PODZIMNÍČKA“. Všichni měli možnost přihlásit se do soutěže se svým výtvorem.
A že jich byla plná třída. Nebylo vůbec jednoduché vybrat z tolika krásných skřetů,
skřítků a strašáků toho nejpěknějšího.
O vítězi rozhodli sami návštěvníci svými
hlasy. 1. místo bylo oceněno poukazem
na vyhlídkový let.
Pak už všichni nedočkavě čekali na tmu
tmoucí. Krásné lampiónky a světýlka probleskovaly a svítily všem na cestu. Byl to

Ráno se šlo normálně do školy, jenže
s batůžkem. Měli jsme jet do liptalské školy
na keramiku. Tam na nás čekala paní ředitelka s paní vychovatelkou. Převlékli jsme
se a plni očekávání se společně těšili
na vyrábění. Následovalo rozdělení
do dvou družstev. První skupinu tvořili
prvňáci a třeťáci, ti se hned chopili díla. My
společně s druháky a čtvťáky jsme odešli
do třídy, kde se učila čeština, psalo pravopisné cvičení a vypracovával se projekt
do čtení. Po chvíli zazvonilo a my si dali
svačinku. Konečně nastal čas jít do dílny,
kde probíhalo vyrábění vánočních stromečků. Dělali jsme je takto: nejdříve jsme
měli plné ruce práce vyválet dlouhý váleček a z něj vymodelovat kroužky, které
jsme postupně skládali na sebe. Tak se
postupovalo až do konce, kdy nám nahoře
zbyla díra velká asi jako pětikoruna. Poté
jsme zahladili dírky a udělali vánoční hvězdu, kterou jsme posadili na vrch stromečku. Umyli jsme si ruce, pouklízeli a společně odešli na oběd – byla výborná svíčková
na smetaně. Po jídle nastal čas vrátit se
zpět do naší školy.
Celý výlet byl super, škoda, že už na další
keramiku nepojedu!
Kristýna Holubová
pestrý průvod, který prošel Neubuzí.
Potěšil určitě i ty, co se jen tak koukli
z okna. Krásnou tečkou plnou barev byl
závěrečný ohňostroj.
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Mikuláš ve škole
Všichni jsme to opět po roce čekali...
Někteří s bolením bříška, protože zase
porušili sliby a přísahy z loňského roku :)
Nezbývalo, než věřit, že toho, kdo má čisté
svědomí čert neunese!!! Ale někteří měli
opravdu namále. V pátek 5. 12. k nám
do školy totiž zavítali Mikuláš, anděl
a dokonce dva čerti. Nakonec všechno
dobře dopadlo, a i ti největší zlobivci
museli slíbit, že se polepší. Také jsme si
všichni společně zazpívali i zatancovali
a nechyběla ani sladká odměna.
Mikulášské veselí ještě pokračovalo
i v neděli, kdy neubužští žáci předvedli
„čertovské pásmo“ na hale ve Slušovicích.
Všichni tak hned zapomněli na trochu strachu, který jim nahnali čerti. Užili jsme si
společně plno legrace a snad se na nás
usměje štěstí a Mikuláš opět přijde za rok,
aby nás potěšil.

Projektový den s panem
Miklášem
Tento projektový den začal úplně obyčejně, jako všechny ostatní. Paní učitelky
nás zavolaly do horní třídy, kde jsme se
dověděli, že tentokrát to bude zcela jiné.
Byli jsme moc rádi, a proto jsme ihned
začali.
Kluci trochu zlobili, ale pan Mikláš věděl,
jak na ně. Dělali jsme speciální rozcvičku,
která byla hodně zábavná. S panem učitelem jsme si moc užili, dokonce se hrálo
i několik her. Mně se nejvíce líbily Dostihy.
Potom se dělal projekt o zakleté škole
do zámku, na to jsme se potřebovali rozdělit do skupin. Nakonec po velké přestávce následoval hromadný odchod nad
obchod do kulturní místnosti, kde se učilo
také žonglovat. A co bylo nejlepší? Že si
pan Mikláš zahrál na „dýdžeje Ananase“.
Závěrem jsme si sedli na zem a povídali si.
TENTO DEN SE MI MOC LÍBIL.
Tereza Holubová

Trnavský vršek
V pátek 3. 10. se naše škola zúčastnila
běžeckého závodu Trnavský vršek, který
každoročně pořádá ZŠ Trnava. Děti si
v něm mohou porovnat síly s ostatními
závodníky. Z každého ročníku jsou vybráni tři hoši a tři dívky. Ti pak závodí ve své
kategorii. I tento rok byla velká účast.
Přijely děti ze šesti škol. Přestože jsme
nedosáhli na stupně vítězů, měli jsme
velkou radost z bramborové medaile – 4.
místo. To obsadil Erik Lukeš z 5. ročníku.
Ostatní si alespoň vyzkoušeli, jak se cítí
opravdoví závodníci. Počasí nám přálo,
tak si tento den užili všichni. Nemohli
chybět ani fanoušci, kteří povzbuzovali
s velkým nadšením. „Do toho! Do toho!“
10

72 hodin
Letos jsme se zúčastnili třetího ročníku celostátního dobrovolnického projektu
– 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ.
Organizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže. V pátek 12. října jsme se
ve školní družině připravili na úklid obce. Od organizátorů soutěže jsme obdrželi triko
a plakáty, které bylo potřeba vyvěsit před akcí. Děti se těšily! Celý rok děti seznamujeme
s tím, jak je důležité se o přírodu starat a jak každý z nás může přispěchat na pomoc. Byť
jen tím, že nebudeme odhazovat odpadky ani jinak ničit a znečisťovat přírodu. Nebo
právě naopak, nasadíme rukavice, vyrazíme do přírody a pomůžeme vyčistit alespoň to,
co je v našich silách. A právě takové akce jsme se v rámci projektu 72 HODIN zúčastnili.
Prošli jsme naší obcí z jedné strany na druhou a nahlédli do všech koutů. Do školy jsme
se vrátili s tím, že jsme mohli být alespoň trochu prospěšní.

Jubilanti
19. 12. 2014
31. 12. 2014
15. 1. 2015
24. 1. 2015

Janota Jan, č.p. 29
Hynčicová Libuše, č.p. 67
Čubová Ludmila, č.p. 70
Smetana Zdenek, č.p. 32

75 let
85 let
70 let
65 let

Úmrtí
29. 10. 2014 Garguláková Božena, č.p. 73
15. 12. 2014 Milan Skyba, č.p. 51
Přihlášení
Skládalová Jarmila a Tereza, č.p. 119
Odhlášení
Prokeš Radim, č.p. 57

Pečování s pečením
Společnost Dotek o.p.s. poskytuje
odlehčovací a pečovatelskou službu seniorům, trpícím různými druhy demence. Při
této péči je pro nás velmi důležité zachování důstojnosti a přirozenosti člověka.
Ke každému našemu klientovi přistupujeme individuálně a s respektem k jeho
potřebám. Pro tuto práci využíváme několik konceptů péče, např. Biografický model
péče o klienta, Bazální stimulaci či Smyslovou aktivizaci.
Ráda bych uvedla jeden z mnoha případů, kdy se nám díky Biografickému modelu péče povedlo
„vrátit úsměv na tvář“ paní
Marii, která trpí alzheimerovou
nemocí. Neví kde je, příliš
nechápe, co se kolem ní děje,
n e p a m a t u j e s i , co m ě l a
k obědu… jen bez zájmu prožívá den za dnem.
O tuto paní se vzorně stará
její rodina, ale protože je péče
velmi náročná, obrátila se
na nás s prosbou, zda bychom
podali pomocnou ruku.
Paní Marie tedy nastoupila
p o by t v n a š e m z a ř í ze n í
a na dotaz pečovatelů, jak tráví
dny, rodina odpověděla: „Celý
den sedí, dívá se ven, o nic se
nezajímá a nic nezvládne“ .
Někomu by možná tato informace stačila a péči by přizpůsobila jejímu současnému
stavu. My se ale zajímáme
a ptáme dál, chceme vědět co
nejvíc z jejího života, zajímá
nás její rodina, profese, zájmy
i úspěchy a neúspěchy, které ji
v životě potkaly. Spolupracující
a chápající rodinu v našem

zařízení vnímáme jako poklad – je to
poklad, který obohatí zejména klienta,
o kterého pečujeme.
Rodina, o které píši, takovým pokladem
byla a přichystala pro babičku i „vzpomínkový kufřík“, plný fotek, vzpomínek a drobnosti z jejího života. Mimo jiné nám prozradila, že paní Marie pracovala jako cukrářka, měla tři děti, pro které často a ráda
pekla, milovala zahradu, měla ráda písničky – teď se ale zdá, nevnímá nic…

Za pomoci rodiny jsme vytvořili životopis paní Marie tak, jak jsme se naučili
v kurzu Biografický model péče o klienta
a využili jej v péči. Úspěch se dostavil
téměř okamžitě – při pečení perníku
ke svačině. Přála bych každému vidět štěstí
v jejich očích, když jsme jí dali práci, kterou
dělala celý život – míchat těsto. Největší
překvapení ale přišlo ve chvíli, kdy paní,
která téměř nemluvila, nadiktovala zpaměti recept a dokázala rozpoznat i vůně. Také
při pobytu a „práci“ na zahradě jsme mohli
pozorovat, že je paní Marie
šťastná. Této změny si samozřejmě nemohla nevšimnout
i rodina, která ji pravidelně
navštěvovala a byla jí velkou
oporou. Rodina je totiž v naší
práci a snaze jeden z nejdůležitějších článků.
Dnes už je paní Marie zase
doma, ve svém domově, u své
rodiny – trpí demencí a péče je
stále velmi náročná, ale ona se
zdá být šťastná, protože rodina
pochopila, že jí stačí ke štěstí
tak málo – vrátit jí pocit že
může být ještě užitečná, tak jak
byla celý svůj život.
Tento a mnoho jiných příběhů, kdy se nám pomocí biografie povedlo najít cestičku
do duše seniora, který trpí
demencí, nás posouvá stále
dopředu a dává příjemný
pocit, že práce, kterou děláme,
má smysl.
Za tým Dotek
Jarmila Zatloukalová
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Z letiště Slušovice je naše obec jako na dlani
Pohled na naši obec je krásný nejen z ptačí perspektivy, ale i z areálu letiště.
„Slušovice rádio, oskar kilo papa juniform romeo 44, poloha Neubuz, výška 1500
fítů altitud, zařazení do okruhu a přistání na dráze 04.“ Toto a podobná hlášení
jsou slyšet v éteru pokaždé, když nad slušovické letiště míří letadlo na přistání.

Ale kromě běžného leteckého provozu a využití letiště k výcviku Integrovaných záchranných složek, tak jako
v předcházejících letech, tak i letos jsme
na letišti uspořádali dnes již tradiční
akce.
Zahajovací akcí v tomto roce byl
Dětský den, který se konal 15. června.
Pro děti byl připraven bohatý program
v podobě konání soutěží o krásné ceny,
také již známé vystoupení modelářů,
výsadkářů, přehlídky letecké techniky,
tanečního vystoupení dětí ze ZŠ Neubuz
a prezentace závodního vozu. Program
byl obohacen o motocyklového kaskadéra Lukáše Happyho Šťastného. Nemohl chybět ani pan Aleš Vajďák se
svými čtyřkolkami a také malí hasiči,
kteří bravurně zvládli ostrý útok na hořící kartonový domek. Ze stanovišť děti
nejvíce zaujala střelba ze vzduchové pistole a legraci si užili i u stanoviště při
výlovu rybiček.
Již od rána vůně gulášů a avizovaný
přílet leteckého akrobata Martina Šonky
přilákal do areálu letiště velké množství
návštěvníků na letošní Gulášfest. Proti
předchozím ročníkům byl letošní program velmi pestrý. Kromě vaření gulášů
mohli návštěvníci zhlédnout i vystoupení mažoretek, své řezbářské umění předváděli Martin Bořuta a pan Migdal, který
předvedl také ukázku historické techniky
v těžbě dřeva. Když po vystoupení
modelářů a seskoku parašutistů řídící
na věži oznámil, že v prostoru letiště se

hlásí na přistání pilot Martin Šonka,
návštěvníci zpozorněli. Tento světoznámý pilot byl nejen členem poroty při
koštování gulášů, ale zúčastnil se i předávání cen vítězům. Při jeho vystoupení
se mnohým divákům tajil dech a po příletu byl oceněn bouřlivým potleskem.
Po celou dobu hrála k poslechu oblíbená
kapela Náš pozdní sběr.
Tradiční Drakiáda, která se konala
v předposlední říjnovou neděli, ukončila
letošní sezónu akcí konaných na letišti.
Drakiáda však nejsou pouze draci, ale
i speciální soutěže a dovednosti nejen
pro děti, ale i jejich rodiče. Počasí bylo
takřka ideální. Příznivý vítr pomohl všem

drakům do nebe. Návštěvníky zábavného odpoledne potěšily také jízdy
na terénních čtyřkolkách nebo malování
na obličej. Na závěr nechyběla oblíbená
sladká odměna, která přistála z nebe.
Všechny akce jsou konány za podpory
Obce Neubuz a ZŠ Neubuz, za což jim
velmi děkujeme. Těšíme se na další rok,
kdy budeme moci na našem letišti přivítat všechny přátele a příznivce letadel,
na již dnes připravovaných akcích.
Jindřich Polepil a Libor Valerián
jednatelé společnosti
CIS - AIR International, spol. s r.o.
www.letisteslusovice.cz
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