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INFORMAČNÍ

Z P R AV O DA J

NEUBUZ
Nastal čas vánoční...

Čekání na Vánoce jsme si zpestřili "Zpíváním u stromečku" v sobotu 18. prosince. Program
dětí ze školy, gajdy Petra Sovjáka, svařák, perníčky a koledy nám zahřály naše srdíčka.

Milí přátelé,
opět zde máme vánoční dobu, na kterou jsme se připravovali v adventní době.
Během adventu je cítit z liturgických textů, (jsou různé a čtou se při bohoslužbách
během celé adventní doby,) jednak velkou tesknotu po příchodu zachránce „ Spasitele“
a také výzvy, jak se na příchod „TOHO“, kdo vše změní, mají lidé připravit. Jsou zde
výrazné osobnosti, které přinášejí výzvy k obnově. Především je to prorok Izaiáš, kterého v určitých situacích cituje i Jan Křtitel a také je zde samotná maminka Spasitele,
Panna Maria, která příchod svého Syna očekává bezprostředně, jako každá maminka na
tomto světě. V tom očekávání je však velký rozdíl mez námi a jí, protože Maria ví ze
setkání s archandělem Gabrielem o tajemném počátku lidského života a věčném trvání
svého Syna. My to prožíváme svou vírou.
Adventní doba má připravit naše srdce ke správnému slavení Narozenin Božího Syna.
O vánočních svátcích tedy můžeme prožívat krásu příchodu nového člověka na tento
svět. Je to přece velká radost. Vždyť z narození dítěte se radují především nejbližší příbuzní. Tato radost se prodlužuje pokaždé, když oslavujeme narozeniny našich blízkých.
Oslavy narozenin Pána Ježíše však prožívají všichni křesťané, protože se cítíme být bratry a sestrami Božího Syna, kvůli daru, který jsme dostali ve svátosti křtu.
Přeji Vám všem, ať již jste se připravovali na vánoční svátky opravdovou touhou být
lepšími na základě výzev Božího Slova a nebo také přemýšlením o tom jak druhým udělat opravdovou radost, abyste celé svátky prožili v pravé radosti a lásce ke svým bližním.
Také přeji, aby letošní vánoce každého z Vás přiblížily o kousek blíže k onomu tajemství,
které je darem pro každého z nás. Protože tím, že se Syn Boží stává člověkem, celé lidstvo, a tedy i každý z nás, má k Bohu velmi blízko. K tomu mohou přispět i dary, kterými
si navzájem děláme radost. Ať prohloubíme hezké vztahy k sobě navzájem a také prohloubíme vztah k našemu Pánu Ježíši, který se nám zjevuje v Betlémě jako bezmocné
Děťátko. K tomu ze srdce všem žehná
otec Emil

Všichni příbuzní a známí si posílají
přáníčka a přejí si vše nejlepší, přejí si lásku,
zdraví, štěstí. Děti jsou od rána nedočkavé
a těší se, co jim ten Ježíšek letos přinese.
Dospělý trochu zmatkují a snaží se ještě vše
dohnat. Kapr je ve vaně, dárky zabalené,
rodina pohromadě. Všichni hledí k nebi
a doufají, že alespoň ty letošní Vánoce
budou opravdu bílé. Domov je provoněný
vanilkou a skořicí, vše je nazdobené
a přichystané na ten nejkrásnější svátek
v roce. Všude je najednou spousta lásky,
radosti, citů a štědrosti. Kéž by se tak lidé
k sobě chovali celý rok a ne jen o Vánocích.
Nastává večer, rodina se schází
u štědrovečerního stolu a všichni jsou
spokojení. Mají za sebou vánoční shon,
nákupy a úklid a teď už se jen těší na tu
pohodu. Každý sleduje oči těch nejmenších
a srdce jim buší štěstím. Štěstím, protože
dětská radost je to nejkrásnější. Přitom si
nikdo neuvědomuje, že ten největší dar
mají skoro všichni doma. Mají zdraví
a lásku. Každý z nás, který má tyto dva
dárky, má nejvíc na světě. Proto Vám
přejeme plný oceán zdraví, protože je
vzácné a taky Vám přejeme moře lásky,
protože té je na světě málo.

Kouzelné vánoce a úspěšný rok 2011
plný štěstí, zdraví, lásky a pohody přeje
všem spoluobčanům
Zastupitelstvo obce Neubuz

Zprávy z obce
Volby do Zastupitelstva
obce Neubuz
Počet voličů zapsaných v seznamu 354
Počet vydaných úředních obálek
227
Volební účast
64,12 %
Nově zvolení členové ZO Neubuz
Jm. a příjmení / věk / počet hlasů / vol.strana
1. Renata Zábojníková
2. Miroslav Dubovský
3. Miroslav Gargulák
4. Stanislav Tomšů
5. Petr Trunkát
6. Milan Šebesta
7. Ivana Hynčicová

40
54
38
45
43
39
46

160
134
127
113
113
92
83

SNK a STAN
ČSSD
SNK a STAN
ČSSD
SNK a STAN
SNK a STAN
ČSSD

Podrobný zápis z výsledku voleb najdete
na www.neubuz.cz a www.volby.cz.
Dne 10. listopadu se konalo ustavující
zasedání nového zastupitelstva. Všichni
nově zvolení zastupitelé složili slib. Poté
proběhla tajná volby starosty a místostarosty. Starostkou obce byla zvolena Ing.
Renata Zábojníková a místostarostou
byl zvolen Miroslav Dubovský. Následně
byli zvoleni předsedové výborů a komisí.

Ze zasedání ZO Neubuz

Živý betlém

• ZO schválilo rozpočtové úpravy za rok
2010
• ZO schválilo rozpočet na rok 2011
– příjmy i výdaje činí 3.911.000,- Kč.
• ZO schválilo inventarizační komisi ve
složení: Trunkát, Hynčicová, Šebesta, Gargulák.
• ZO schválilo smlouvu s fy Deratex o deratizaci obce.
• ZO schválilo přispěvek obci Dešná na
pořízení nových svítidel na katastru obce
Neubuz ve výši 10.000,- Kč.

Ve čtvrtek 23. prosince od 15.00 do 18.00
hodin budou skauti, schola a ministranti
předvádět na náměstí ve Slušovicích „Živý
betlém“.
Nebudou chybět ani zvířátka. Bude se
také rozdávat Betlémské světlo.
Přijďte si s námi zazpívat koledy!

Termíny svozu odpadů
v roce 2011
Plasty:
2. února, 30. března, 1. června,
3. srpna, 5. října, 30. listopadu
Nebezpečný odpad:
25. května, 26. října
Komunální odpad – popelnice:
každý čtvrtek
Velkoobjemový odpad:
2 x ročně – jaro, podzim

Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna 2011 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 2011. 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.

Finanční výbor: Petr Trunkát
Kontrolní výbor: Miroslav Gargulák
Školní a sociální komise: Ivana Hynčicová
Sportovní a kulturní komise: Milan Šebesta
Přestupková komise: Stanislav Tomšů
Přejeme novému zastupitelstvu spoustu dobrých nápadů a hodně úspěchů
v práci po celé volební období.

Upozornění obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že ve středu
22. 12. a 29. 12. 2010 nebudou na obecním úřadě úřední hodiny.
Potřebné záležitosti si vyřiďte prosím
v jiných dnech.
Děkujeme
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SENIOŘI se opět po roce setkali na tradičním setkání ve společenské místnosti.
Pobavit je přišly děti z místní základní školy, břišní tanečnice a neubuzský gajdoš Petr
Sovják. Po dobré večeři si zatancovali za doprovodu kapely manželů Vráblíkových
z Liptálu. Na závěr večera bylo připraveno malé překvapení – tombola. Na některé se
usmálo štěstí, na jiné se usměje zase za rok...

VÁNOČNÍ JARMA

Vánoční zvoneček,
zvoneček radosti a štestí

RK

Letos se již potřetí, podruhé pod záštitou Dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko, v sobotu
27. listopadu 2010 konal
Vánoční jarmark. Probíhal
v prostorách Městského kulturního střediska ve Slušovicích a v jeho bezprostředním okolí. Už v pátek od rána
panoval všude čilý ruch. Stavily se prodejní stánky, připravovala místnost pro řemeslníky, zdobil
stromeček.
Řemeslníci a prodejci se začali sjíždět
v sobotu po sedmé hodině ranní. Venku
začaly poletovat sněhové vločky, z reproduktorů bylo slyšet koledy a před devátou
se v dolní části, kde byly stánky s občerstvením, začaly mísit vůně svařáku, vánočního punče, horké medoviny a valašské slivovice s vůní smažených bramboráků a pravé
domácí zabijačky.
V horní části areálu a uvnitř kulturního
střediska měli prodejci naplněné krásným
vánočním zbožím svoje stánky a šikovní
řemeslníci začali předvádět svá řemeslná
díla. Celkem bylo na jarmarku třicet různých stánků. Mohli jste vidět pletení slaměných ozdob, výrobu vizovického pečiva,
brousků a křiváků, ozdob z kukuřičného
šustí. Perníkářky s úžasně nazdobenými
perníky nestačily balit své výrobky. Kdo
chtěl, nechal si nazdobit baňky se jmény
svých blízkých. Děti si mohly vybrat krásné
dřevěné hračky, maminky zase spoustu
vánočních ozdob, věnců, tři druhy keramiky od místních výrobců nebo nádherné
šperky. Babičkám učarovaly bylinkové čaje,
olivové oleje nebo třeba dřevěné vařečky či
košíky. Tatínci zase neodolali chutným
sýrům. Své výrobky tu prodávala i školička
z Neubuze a občanské sdružení Hvězda
z Malenovic.
Celý den bylo možno shlédnout doprovodný program, ve kterém vystoupili:
Schola ze Hvozdné a ze Slušovic s vánočně
laděnými písničkami, ZŠ z Neubuze s pod-

Až večer zazvoní zvoneček a rozsvítí se
stromeček, to opravdu začíná kouzlo
Vánoc.Přicházejí ty nejkrásnější svátky
v roce, svátky klidu,míru a pokoje.
V této klidné posvátné době máme
k sobě nejblíže. U vánočního stromečku
zpíváme koledy, vzpomínáme na staré
zvyky a obyčeje, máme radost z dárků,
které dostáváme, ale i z dárků kterými
jsme obdarovali své nebližší. Vzpomínáme
na své příbuzné a známé, ale i na ty, kteří
z našeho rodinného kruhu odešli.

zimně-zimním pásmem,
ZŠ z Veselé s babičkami
z Domova důchodců z Lukova, čertovská taneční
skupina Kontrast Dance
a slušovské mažoretky.
Celý den se mezi návštěvníky proplétal, zpíval a na
gajdy hrál neubuzský
gajdoš Petr Sovják. Štamprlku slivovice vám nabídli ostratští zastupitelé
v nových krojích. Je potěšující, že celý program zajistili místní amatérští umělci, a to
pouze za sladkou odměnu a velký aplaus.
Kolem poledne byl největší nával
u občerstvení. Libé vůně vyvolaly u všech
návštěvníků chuť na všechny dobroty, které
se nabízely. Někdo si dal bramborák, jiný
trdelník, ale nikdo neodolal tradiční zabijačce – ovárku, tlačence, či pečenému
masíčku (ještě teď si mi sbíhají sliny!). Sladkou tečkou za obědem byly trnavské či
veselské vdolečky s horkým svařákem.
Návštěvnost byla opravdu velká. Lidé si
nakoupili vánoční dárky, pokochali se krásou lidové tvořivosti, potěšili se pěkným
programem a hlavně potkali spoustu svých
kamarádů a známých, zastavili se, pozdra-

Až na vánoční stromeček
pověsíme zvoneček
A až svíčky zaplanou
srdce spolu zůstanou
Nechť kouzlo Vánoc, které přináší klid,
pohodu a rodinné souznění, přetrvává
v nás a našich příbytcích nejen o Vánocích,
ale i po celý nový rok, do kterého nám
všem přeji hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání.
knihovnice Milada Hynčicová
vili, poklábosili. Potkali také své nové starosty, místostarosty a zastupitele při nějaké
činnosti – při přípravě zabijačky, u stánku,
kde Vám uvařili čaj či kávu, nabídli koláček
nebo slivovičku. To byl také účel tohoto
setkání. Zastavit se v každodenním shonu,
zapomenout na problémy a starosti a pěkně v klidu a pohodě zahájit advent, nejkrásnější část roku, kdy se připravujeme na
oslavu vánoc, svátků rodiny a lásky.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kdo se podíleli na zdárném průběhu celého jarmarku. Zástupcům obcí Mikroregionu
Slušovicko, hasičům ze Slušovic, Neubuze
a z Veselé, Službám města Slušovice
a všem, kdo připravovali doprovodný program a vystupovali v něm.
Renata Zábojníková
Mikroregion Slušovicko
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Vzdělávání vedoucích mládeže
1.–2. října proběhlo pravidelné podzimní
kvalifikační školení vedoucích mládeže.
Letos se všichni sešli v kempu Dešná, kde
byla připravena dráha požárního útoku
CTIF se všemi překážkami a také všechna
stanoviště disciplín závodu požární všestrannosti. Všem byla přidělena startovní
čísla a školení mohlo začít. Každý zúčastněný vedoucí si tak měl možnost obě disciplíny podzimní části Okresního kola hry
Plamen za odborného výkladu a názorné
ukázky rozhodčích na vlastní kůži vyzkoušet. Názorné provedení a předvedení disciplín bylo vedoucími hodnoceno velmi
kladně. V sobotu pokračovalo školení
v kulturní místnosti v Neubuzi.
Všem se u nás velmi líbilo.
ní všestrannosti byli jedenáctí. Na to, kolik
času jsme věnovali tréninku, to mohlo být
lepší.
Shromáždění
představitelů sborů okresu Zlín
V sobotu 6. listopadu proběhlo v kulturním domě v Sazovicích jednání představitelů sborů okresu Zlín. Letošního zasedání
se zúčastnilo 101 představitelů ze 116
pozvaných sborů. Mezi hosty byla i Paed
Dr. Alena Gajdůšková. Na programu jednání byl plán na r. 2011, přítomní si vyslechli
projevy, týkající se hasičské problematiky.
Náš sbor zastupoval S. Tomšů.
Výlet do Velkých Karlovic

Podzimní soustředění v RS Trnava
Díky finanční podpoře OÚ proběhlo ve
dnech 8.–10. října soustředění mladých
hasičů v RS Trnava.
Zaměřili jsme se na dvě disciplíny, které
nás čekaly na Podzimním kole hry Plamen.
Přestože bylo chladnější počasí a pořádně
zde foukalo, poslední zbytky slunečních
paprsků nás zahřály, a tak jsme mohli trénovat venku. Součástí střediska je i nově
zrekonstruované hřiště, kde si děti mohly
zahrát fotbal. Krásná okolní příroda přímo
lákala na výšlap. Výborná kuchyně nás
nezklamala a všichni si chtěli pobyt ještě
prodloužit. Tak snad někdy příště.
Podzimní část okresního kola hry
Plamen 2010/2011
Nový ročník Hry Plamen 2010/2011 byl
zahájen 16.října v perfektně připraveném
prostředí sportovního areálu v Loučce.
V soutěži se utkávají desetičlenná družstva,
jejich členové mají do 6 do 15 let. Náš tým
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jel ve složení Věrka, Domča, Kačka, Míša,
Kuba H., Míša Z., Matěj V., Kuba B., Zuzka.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V požárním útoku CTIF s překážkami se naše družstvo umístilo na 10.místě a v závodu požár-

Zatímco někteří vyspávali, skupina dětí
se svými vedoucími vyrazili 17. listopadu
v brzkých ranních hodinách na výlet do
Velkých Karlovic.
Hasičskou Avii jsme zaparkovali u profesionálních hasičů ve Vsetíně a dále jsme
pokračovali vlakem do V.K.

Našim cílem byla návštěva profesionální
dostihové stáje Valencio F. Holčáka.
Milovníci koní znají svěřence z této stáje,
nejenom z dostihů ve Slušovicích, ale i
z Velké Pardubické.
Viděli jsme vskutku nádherné koně, kterým chutnala mrkev a jablka, které jsme
jim přivezli.
Dále jsme si prohlédli kupecký dům,
sloužící jako Karlovské muzeum, které
návštěvníkům přibližuje obraz života lidí
v tomto rázovitém koutu Valašska. Za
zmínku stojí další kulturní památka karlovský kostel z r. 1754 postavený ve stylu
pozdního baroka.
Jelikož nám přálo počasí, šli jsme se projít na Kyčerku, kde již probíhaly přípravy na
lyžařskou sezonu. Po dobrém obědě jsme
se vlakem vrátili na Vsetín a domů.
Dětem určitě trochu pohybu neuškodilo
a zároveň se měli možnost dozvědět zajímavosti z oblasti dostihového sportu
a života na Valašsku.
Ivana Tomšů

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Neubuz,
Vás zve na výroční valnou hromadu,
která se koná 15. ledna 2011 v kulturní místnosti nad obchodem.
Začátek v 18 hodin.

Vítá nás opět Vánoční čas. Čas pohody,
lásky, kouzel a splněných přání.
Zastavme se na chvilku v předvánočním
shonu, ať vánoční nálada všechny nás ovládá.
Přejeme Všem krásné prožití vánočních
svátků, hodně lásky, radosti a světla do života v novém roce.
Výbor SDH Neubuz

Myslivecké sdružení
Neubuz – Dešná
Rok se s rokem sešel a přichází čas
voňavých perníčků a vanilky - čas
Vánoc, čas rozjímaní a bilancování.
Také členové mysliveckého sdružení
v letošním roce nelenili. Uskutečnili jsme
několik brigád v Hájích, kdy jsme vyřezávali nálet mezi stromky a pomohli tak
zasazeným smrkům v jejich růstu.
Opravili jsme si některá svá zařízení,
nasušili seno na zimu a zajistili nákup
krmení. V létě jsme uspořádáli dvě posezení s přáteli na myslivecké chatě. Počasí
nám ne vždy přálo, ale i tak jsme se rádi
sešli a společně popovídali. Rádi bychom
si to v příštím roce znovu zopakovali.
Na podzim jsme tak jako každoročně
vyjeli na Svatohubertskou pouť na svatý
Hostýn a poděkovali svatému Hubertovi
a Dianě za jejich ochranu.
V těchto dnech probíhají naháňky
a vycházky. Už to není jako dříve, když
vzpomínají naši starší páni myslivci, kdy
se na honu střílelo i několi desítek zajíců
a bažantů. Dnes jsme rádi, že máme na
výřadu jednoho zajíčka, nějakého bažanta, samozřejmě lišku, protože je nutné
tlumit zvěř myslivosti škodící a někdy se
nám za hojné pomoci honců, podaří ulovit i divoké prase.
Touto cestou jim i novým příznivcům
chceme poděkovat.
Přejeme všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních, klid a pohodu, a hlavně hodně štěstí a zdraví po
celý příští rok 2011.
Za MS Neubuz – Dešná
Staňka Minaříková
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1. FC Neubuz
A když našim excelentním střelcům
vydrží podzimní muška, měli bychom se
na pěkné zápasy, s mnoha brankami, těšit
:-), neboť Vrba se 16 brankami a Pšenka se
14 brankami vévodí v okresní tabulce na 1.
a 2. místě střelců.
Podzimní část 1. FC mělo 6 výher, 2 remízy a 4 prohry a přezimuje na 5.místě tabulky s 20 body a skóre 52:36. Na prvním
místě skončilo mužstvo Vizovic „B“.
Mužstvo zakončilo sezónu s fanoušky.
Když uspořádali mikulášský miniturnaj,
kde si všichni nejen dobře zahráli, ale také
se spolu zasmáli a pobavili se.

Neúspěšné zakončení podzimu 1. FC NEUBUZ…..
1. FC Neubuz po loňské úspěšné sezóně,
kdy obsadila krásné 2. místo, letošní ročník
2010-11 začala novou sezónu špatně. A to,
když jsme si dvěma prohrami začali komplikovat postavení v tabulce. Ale zavčasu
se mužstvo semklo a dokonce se dostalo
na 1. místo v tabulce. Celou sezónu se pak
drželi kolem 2. místa.

Bohužel největší překvapení přišlo v posledním kole, v podobě nečekané prohry v
Lutonině. V předehrávaném prvním jarním
kole 2011 jsme také prohráli s Trnavou. Po
těchto prohrách na nás zbylo 5. místo
v tabulce s 20 body a ztrátou 6 bodů na 1.
místo. Doufejme, že jarní část bude úspěšnější a vrátíme se do popředí tabulky.

Předvánoční setkání
se zástupci obce
a rodiči nejmladších hráčů...

Gratulujeme mladší přípravce v kopané k druhému místu na halovém turnaji Harley
Davidson Cup, který se konal v neděli 12. 12. 2010 v hale Euronics ve Zlíně. Turnaj se
konal za účasti sedmi mužstev. Konečné pořadí turnaje: 1. místo Tescoma Zlín, 2. místo
FC Slušovice, 3. místo Spartak Hulín, 4. místo Jiskra Otrokovice, 5. místo FŠ SK Louky, 6.
místo FC Vsetín, 7. místo SK Paseky.
Branky za FC Slušovice dávali: Bednařík Adam (4), Rudl Adam (3) a Štalmach Ondřej
(1). Reprezentovali nás tito hráči: Langášek Igor, Rudl Adam, Zábojník Michal, Štalmach
Ondřej, Tomšíček Martin, Tomšíček Prokop, Dolanský Michal, Juřík Miroslav, Chrastina
Jakub, Brhel Tomáš, Hargaš Filip, Kolečkář Adam, Kolečkář Michal a Bednařík Adam.
Malým fotbalistům děkujeme za výbornou hru a blahopřejeme!
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Již přes rok je v Neubuzi organizován
fotbal i pro ty nejmladší hráče – přípravka.
A s radostí můžeme konstatovat, že úspěšně. Velké díky a obdiv za to patří obecnímu
úřadu, který těm nejmenším fotbalistům
poskytuje veškeré zázemí pro sportovní
využití, a to bez jakékoliv náhrady. Ať už je
to hřiště, umělka, kulturní místnost a další
zařízení. Velké překvapení na ukončené
připravil, jak rodičům, tak samotným hráčům, neubuzský občan Petr PEŠTUKA,
který děti sponzoroval a daroval jim teplákové soupravy. Na nákup mikulášské nadílky přispěl také obecní úřad. A když Dáša
Sedláčková s Blankou Juříkovou připravily
dětem večeře, tak byly děti velmi spokojené a mile překvapené.
Všem dětem, hráčům a jejich rodinám,
vedoucím, sponzorům a fanouškům
děkujeme za přízeň podporu a pomoc.
Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2011, kde se
budeme těšit na setkání při dalších jarních zápasech.

Z naší školy
Nečekaný triumf
Soutěž pro děti a mládež „Bible a My“ se sice letos koná už po 18., ale v Neubuzi jsme měli
premiéru. Zato velice slavnou! Vzhledem k tomu, že je zde jen malotřídka, mohly soutěžit
pouze děti v I. kategorii, jejich umístění bylo ale více než pěkné. Napětí jsme zažili už ve školním kole, které proběhlo mezi čtvrťáky a páťákem, rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými
dětmi byly totiž minimální – všichni se umístili velmi dobře! Mezi vítězným páťákem Láďou
Máčalou a druhými Martinem Tomšíčkem a Míšou Sovjákovou, byl rozdíl pouhého půlbodu.
Navíc, do okresního kola mohli postoupit jen nejlepší dva, tudíž bylo nezbytné mezi Martinem
a Míšou udělat rozstřel. Vyhrál Martin. Ve středu 24. 11. jsme jeli do Kroměříže spolu s několika
štípskými dětmi na okresní kolo. Vzhledem k tomu, že jsme byli z jiného okresu, jsme dostali
výjimku – přímý postup do celostátního kola bez finále, pokud se umístíme na jednom z prvních 6 míst.
A co se nepovedlo? Martin skončil ve své kategorii jako druhý, Láďa šestý. No, není toto veleúspěšná premiéra? ZŠ Neubuz má právo být na své děti pyšná. A jak mi odpověděli přešťastní
vítězové na otázku, jak se cítí? „Dobře.“ A jaký nejkrásnější zážitek si odnášejí z okresního kola?
„Jak jsme hledali Sestřičku a ona hledala nás.“ Jak už to bývá, to, co si nenaplánujete, bývá
nakonec to nejzajímavější. Zatímco já jsem na děti čekala v sále, kam se měli po napsání testu
vrátit, šly děti s ostatními soutěžícími přímo do jídelny na občerstvení, které nám hostící škola
nabídla. No, a pak jsme se hledali, až jsem se našli.
Nejkrásnější zážitek, který jsem si z Kroměříže odvezla já, bylo přijetí a pohostinství ze strany
učitelů Arcibiskupského gymnázia. Nejenže nás ochotně provedli školou, ale také jsme měli
možnost nahlédnout do pokoje šermu, kde nám jeden z místních učitelů předvedl svou sbírku.
Nejdříve nás nechal potěžkat si různé meče a pak klukům dovolil zkusit si i drátěnou vestu
a přilbu. Hned jim hlava klesla níž. A pak už se jelo zpátky. Jako se vítězům po turnajích sypávaly na cestu květy, tak i naše zpáteční cesta získala na kráse – sypalo se ale přímo z nebe
a všechno rázem zbělelo.
Nezbývá než doplnit, že ústřední kolo této soutěže proběhne opět v Kroměříži, a to 1. 2.
2011. Držme klukům palce!
sr. Sylva Velebová

Vánoční svátky

Andílci ve škole

Každý rok si připomínáme narození
Ježíše Krista. A přitom nikdo neví, v které
roční době se měl vlastně narodit. Proč
jsou tedy Vánoce zrovna v prosinci? Nejspíš
proto, že to byl odpradávna měsíc k radovánkám jako stvořený.
Vánoce byly původně pohanskou slavností zimního slunovratu. Skončila nejdelší
noc, slunce se znovu ujímalo vlády.
Bujaré římské oslavy boha setby a rolnictví Saturna, saturnálie, kdy bylo vše dovoleno, se rovněž konaly v druhé polovině
prosince.
Většinou začínaly sedmnáctého a trvaly
sedm dní. Postupně však v Římě přibývalo
těch, kteří si nepřáli uctívat slunce, ale
božího syna Ježíše, který je křesťanským
symbolem nového života.
A tak ve 4. století nahradily divoké slunovratové slavnosti oslavy narození Spasitele lidských hříchů. Církev je stanovila na
25. prosince. Tomuto dni se dnes říká Boží
hod vánoční.
Pro české děti je ale nejdůležitější 24.
prosinec, Štědrý den. V tento krásný a někdy také kouzelný předvečer Vánoc nastává totiž dárečková nadílka.

Víte, že v Neubuzi máte plnou školu malých andílků? Ano, někdy do jejich tělíček vleze
čertík, ale neusídlí se tam, brzy je opustí. Jsou to andílci, kteří něco umí. Kdo byl na dnu
otevřených dveří, sám se o tom mohl přesvědčit. Ve škole to již dýchá Vánocemi.
Dodělávají se dárečky, přáníčka. Školou zní již koledy, připravuje se vystoupení. Učení
nejde stranou, vše musí žáci zvládnout tak, jak se má.
Vždyť i učivo se dá trénovat na slovech symbolizující Vánoce. Počítat nákupy, umět převádět jednotky, učit se o městech i cizích zemí, o jejich tradicích. Pranostiky k prosinci jistě
také znáte.

Není anděl jako anděl

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
A z pracovního vyučování Vám můžeme dát radu na dárek:
Voňavý pomeranč:
Do pomeranče nabodej hřebíčky(koření), ovaž ho stuhou a nech se omámit vůní, kterou
kolem sebe začne šířit. Pusť si koledu a vnímej kouzlo Vánoc.
A co na závěr? My Vám přejeme, aby Vaše Vánoce byly tak krásné, jako naše atmosféra
ve škole. Aby se Vám splnily sny, abyste měli pohodu, radost a klid. Do nového roku Vám
přejeme :
Nechť slyšíte cinkot krásných zvonů,
A co více ještě přát ?
jež přinášejí štěstí našim srdcím,
Snad jen lásky hrozně moc,
přicházejí těď i k vám domů,
hezčí je ten kdo má rád,
ano Vánoce-opět se k nám znovu vrací.
to vše Vám přejeme do Vánoc.
My chtěli bychom Vám popřát nyní,
hodně štěstí, zdraví, radosti,
ať už nikdy nemusíte,
řešit žádné starosti.

Děti a paní učitelky

Nejčastěji si je představujeme jako boží
posly, kteří se zjevují lidem, aby jim sdělili,
co po nich Bůh žádá, nebo aby je chránili.
Mají něžnou tvář, ve které se spojuje krása
dívčí i chlapecká. Mají různé úkoly. Například serafíni a cherubíni obklopují Boha
a neustále se mu klaní. Jiní andělé mají na
starosti hvězdy a živly, další pečují pozemské říše. Nejdůležitějším andělem je anděl
Gabriel. Byl to on, kdo oznámil Panně Marii,
že se jí narodí dítě a kdo po narození Páně
tuto radostnou zprávu zvěstoval pastýřům.
Na jeho pokyn se vydali do Betléma. Poznáte ho podle bílé lilie, symbolu čistoty,
kterou obvykle drží v ruce.
Víte, že se z myrty dělávala „andělská
voda,“ kterou bylo možné získat zpátky
ztracenou krásu?
Víte, že vzorem pro první zobrazení
andělů byla okřídlená římská bohyně vítězství Viktoria?
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Kak jsem si našla na Facebooku staré přátele...
Když jsem byla mladší, chtěla jsem mít Facebook jako mé starší kamarádky. Mamka mi to
ale nedovolila. A tak jsem se rozhodla, že si ho udělám sama. Nejdříve jsem si nevěděla rady,
ale nakonec jsem na to přišla. Mamka se časem o mém profilu na Facebooku samozřejmě
dozvěděla a přidala si mě také mezi své přátele. Občas se tam potkáme – hlavně když zlobí
počítač.
Facebook se mi moc hodí. Kamarádky měly stále více úkolů a já zase kroužků. Málo jsme se
vídaly. Také proto jsme si sedly párkrát za týden na Facebook a chatovaly spolu. Jednou jsem
zjistila, že má kamarádka ze školky, Betka, kterou jsem už 5 let neviděla, má také profil na
Facebooku. Zkoušela si mě přidat za přítele, ale nějak to nešlo. Její maminka tedy poslala
zprávu mé mamince a vysvětlila jí problém. Takže jsem jí poslala žádost já a ona to naštěstí
potvrdila. Občas se tam potkáme – hlavně když nejsme v žádném kroužku.
Od té doby, co jsem si Facebook založila, moc se mi líbí u počítače. Hraji tam hry a nikdy se
nenudím. Je tam dost her pro každého. Také se ráda dívám na fotky přátel, které tam umístili.
Přesto se mi nejvíc líbí, že chatuju a zároveň mohu dělat různé testy. Je to i dobré pro ty, kteří
mají rodinu daleko – jako třeba já. Se svými sestřenicemi z Itálie se vídám jen jednou za rok,
když přijedou za babičkou. Občas se tam potkáme – hlavně u babičky a na Facebooku.
Takže na Facebooku sama nesedím, s kamarádkami klevetím… To říká mamka, když mi
stojí za zády a zlobí počítač.
Anička Holíková, ZŠ Neubuz 4. ročník

DEN STROMU
Myšlenka slavit Den stromů vznikla
v roce 1872 ve státě Nebrasca. Tam byla
krajina bez stromů a proto se rozhodli obyvatelé, že si ji osadí stromy a keři. V prvním
celostátním Dni stromů jich bylo vysazeno
přes milion. Myšlenka oslav Dne stromů se
rychle šířila i na další kontinenty. Od roku
1906 se stromové slavnosti pořádaly
i u nás.
Proto jsme si Den stromu – 20. říjen - připomněli i u nás a to projektovým dnem na
toto téma. Vymýšleli jsme básničky, hráli
hru prší, vypracovali spousty pracovních
listů. Ve skupinkách jsme si vystříhali listy
stromů, napsali na ně znaky podzimu
a nalepili na velký strom, který teď zdobí
naši školu. Ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, poznávali bylinky i vyzkoušeli čaje
z nich uvařené. Prostě učením, hrou, vlastním poznáváním a zkoumáním jsme si
ohmatávali a poznávali přírodu.

Keramika v ZŠ Liptál

COUNTRY SOUSTŘEDĚNÍ
Letošní country soustředění jsme uspořádali ve dnech 25. – 26. října před podzimními prázdninami. Pro děti jsme měli nachystány soutěže, hry, sportování a taky výtvarné
tvoření. Všichni si vyrobili klobouk a svícen. Odpoledne jsme si zajeli na bowling a večer,
přes nepřízeň počasí nechyběla stezka odvahy. K večeři byla pizza a pak jsme šli spát.
Kam? No, přece na žíněnky nebo karimatky do třídy ve škole. A vůbec jsme se necítili
jak ve škole, ale jak na táboře. V úterý jsme posnídali, sbalili si věci a část dne jsme věnovali projektovému vyučování a nácviku country tanců.
Každý si domů odnášel spoustu zážitků a dárečků. Už se těšíme, až ukážeme naše
taneční umění na nějakém večírku či plese.
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V úterý 2. listopadu jsme navštívili ZŠ
Liptál a jejich keramickou dílnu. Do školy
jsme ten den museli přijít na 7:00 hodin.
Linkovým autobusem jsme se dostali do
Liptálu, kde jsme vysedli u školy. Z dálky už
na nás mávala paní vychovatelka Petra
Pilná, na kterou jsme se všichni moc těšili.
Ve škole nám dali k dispozici šatnu. Pak
jsme se přesunuli do třídy a rozdělili na dvě
skupiny.
První skupina 2,4, a 5 třída se přesunula
do keramické dílny. První a třetí třída měla
vyučování. V dílně nám paní vychovatelka
vysvětlila, jak se máme chovat a ukázala,
co budeme vyrábět. Dětem se pracovalo
dobře a byly moc šikovné. V 9:30 jsme se
přesunuli do třídy na svačinku a pak se
skupiny prohodily. Za dopoledne jsme
stihli vyrobit spoustu výrobků, které nám
paní vychovatelka později v peci vypálila.
V poledne jsme všichni společně odešli
na oběd. A před odjezdem autobusu
v 13.30 hod. jsme ještě navštívili tělocvičnu. Tento den byl velmi náročný, naučili
jsme se pracovat s keramickou hlínou, tvořili jsme podle své fantazie krásné dárky na
Vánoce i na Jarmark.
Děkujeme paní učitelkám, že nám tuto
dílnu zajistily a zorganizovaly.

Večírek ZŠ Neubuz
a jarmark Slušovice

MŠ u nás ve škole

Spolupráce s MŠ Sluníčko se již stala
tradicí. Neubuzskou školu navštívilo 50
žáků předškoláčků.
Mezi dětmi byli i budoucí prvňáčci, kteří
se chystají k nám v lednu na zápis. Žáci
naší školy předvedli dětem krátké vystoupení. Potom naši žáci pomáhali dětem
z MŠ vytvořit si Mikuláše z jablíčka. Práce
to byla náročná. Dohromady bylo ve třídě
80 tvořících dětí. Paní učitelky měly co
dělat, aby všem vyhověly a pomohly.
Společně si pak vyhodnotili svou práci,
zazpívali si písničku a spokojeně odjeli
objednaným autobusem. Své výtvory si
školáčci odnášeli do své školky. Také dostali od paní starostky za své tvoření sladkou
odměnu. Na jaře se zase těšíme na nové

předškoláčky. Pro ně již tradičně připravujeme školičku, ve které se budou 1x měsíčně učit a zvykat na školu. Teď jim však přejeme hodně dárečků a pěkného ježíška.

Již tradiční večírek naší školy pořádaný
ve spolupráci s ASPV Slušovice se uskutečnil v pátek 26. listopadu v oblíbené AB
restauraci.
Předcházely mu obrovské přípravy, děti
musely nacvičit program plný valašských
a country tanců, písničky i hru na flétny.
Rodiče zase zvládli zajistit bohatou tombolu, ve družince a výtvarné výchově žáci
s paní učitelkou společně vyráběli různé
ozdoby: prasátka, ovečky, magnetky, svícínky a jiné pěkné výrobky na prodej do
stánku slušovického jarmarku, kde se naše
škola už podruhé prezentovala.
Večírek se velmi vydařil, do vystoupení
byli tentokrát zapojeni i všichni přítomni
hosté, kteří měli možnost si vyzkoušet na
vlastní kůži, že hrát třeba na drhlo nebo
řehtačku není až tak jednoduché, jak to
vypadá! A co teprve udělat hrající vánoční
stromeček!“ Tohle všechno děti musí zvládat i se zpěvem, tancem a hrou na flétnu!
Svou čertovskou ukázkou obohatili program i starší žáci z Kontrast dance.
Všichni vystupující sklidili velký potlesk
a zasloužili si svou odměnu: kofolu a hranolky! Mňam!
V sobotu dopoledne i přes nepřízeň
počasí jsme se všichni opět sešli na jarmarku. Pestrost jednotlivých stánků byla velkářezbáři, perníčky, keramika, vánoční ozdoby, medové pamlsky, dokonce i zabíjačka
a spousta dalšího zboží. Bylo opravdu na
co koukat a náš stánek v obrovské konkurenci obstál na jedničku. Prodala se spousta výrobků, za což vděčíme především paní
Bačové, které patří obrovské poděkování.
Z výtěžku prodeje a tomboly, který tentokrát nebyl vůbec zanedbatelný, budou
nakoupeny užitečné dárky pod stromeček
našim žáčkům.
Také vystoupení naší školičky společně
se zpěvem koled a country tancem sklidilo
velké ovace, všem jsme se moc líbili.
Obě akce se velmi vydařily a už teď se
společně těšíme na další. Přijďte nás také
podpořit a společně si zazpívat koledy na
slavnostní rozsvícení stromečku v sobotu
18. prosince do Neubuze.
Už se na vás moc těšíme!

Návštěva dopravního hřiště
1. října zavítala celá naše škola na dopravní hřiště do Malenovic. Odjíždělo se hned
ráno v 7,00 hodin autobusem do Zlína, pak trolejbusem do Malenovic. Po příchodu žáci
byli rozděleni do dvou skupin. Ti starší - 4. a 5. ročník měli výuku dopravní výchovy
a testy, mladší si to zatím trénovali na hřišti. Pro některé z nich, zejména pro prvňáčky,
to bylo dost náročné. Vždyť dávat pozor na značky, chodce, semafory, vlak a ještě
k tomu ukazovat změnu směru není jen tak. Po svačince přišli na řadu v jízdách starší. Ti
už museli pravidla znát bezpečně, jinak by nedostali řidičák na kolo. Jejich jízdu bystrým okem sledoval pan Dřevojánek, který neodpustil žádný přestupek.
Nakonec vše dobře dopadlo, páťáci si odnesli již zmíněný řidičák a čtvrťáky to čeká
znovu až v červnu, kdy se opět vypravíme na dopravní hřiště.
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Jubilanti
09. 1. Klačánek Rudolf, č.p. 88
23. 1. Čuba František, č.p. 70
30. 1. Šmatelka Miroslav, č.p. 74
14. 2. Hynčica Vladimír, č.p. 42
24. 2. Urbanová Marie, č.p.12
28. 2. Čechová Františka, č.p. 43
03. 3. Jasenský Josef, č.p. 5
17. 3. Revendová Ludmila, č.p. 16
24. 3. Tomšíček Antonín, č.p. 46

91 let
75 let
60 let
81 let
83 let
65 let
60 let
65 let
70 let

Úmrtí
11. 10. 2010, Gajdošík Drahoslav, č.p. 103
12. 10. 2010, Čechová Ludmila, č.p. 24
14. 10. 2010, Valová Zdenka, č.p. 101
Přihlášení
Grebeníček Ladislav, č.p. 110
Bartáčková Adéla, č.p. 78
Chrástecký Jiří, č.p. 36
Sňatek
Bartáček Jan a Adéla Gecová, č.p. 78

Ve dnech 15. a 16. listopadu proběhly ve škole "Dny otevřených dveří". Vyvrcholením celé akce byla "Slavnost slabikáře", při které
dostali letošní prvňáčci svoje slabikáře. Poté proběhl lampičkový průvod a ohňostroj.
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