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ROČNÍK XVIII.

INFORMAČNÍ

Z P R AV O DA J

NEUBUZ

VÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 28. 11. 2009 proběhl v Městském kulturním středisku ve Slušovicích
vánoční jarmark lidových řemesel a výrobků. Návštěvníci se mohli podívat na předvánoční výrobu vizovického pečiva nebo třeba na práci řezbáře. Atmosféru Vánoc
zde doplnily písničky gajdoše Petra Sovjáka. Dále si zde každý mohl zakoupit keramiku, krásně zdobené perníčky, šperky z perliček, ručně malovaná trička, adventní
věnce a jiné vánoční ozdoby.
Také pro naši školu to byly dva týdny příprav. Děti nacvičily a pak zde předvedly
pásmo koled, básniček, písniček a tanečků. V hodinách pracovních činností, výtvarné
výchovy a ve školní družině vyrobily spoustu výrobků z papíru, korálků, keramiky,
skla, provázků a jiného drobného materiálu, které pak prodávaly venku ve stánku.
A že bylo co prodávat! Celý den se naši malí prodejci se svými učitelkami nezastavili.
Jistě tato akce byla skvělou příležitostí pro nákup zajímavých dárečků a pozorností,
milé oddechnutí v předvánočním shonu.

Upozornění obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že ve středu
23. 12. a 30. 12. 2009 nebudou na
obecním úřadě úřední hodiny.
Potřebné záležitosti si vyřiďte prosím
v jiných dnech.
Děkujeme

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2010 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 2010. 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.
Nezapomínejme na to, že i vy můžete
jednou služby charity potřebovat.

Ples Mikroregionu Slušovicko
9. ledna 2010 se uskuteční první společný ples našeho mikroregionu v restauraci
Veselanka na Veselé.
Bližší informace naleznete na plakátech
a infokanálu kabelové televize.

Živý betlém
Ve středu 23. prosince od 16.30 do 19.00
hodin budou skauti, schola a ministranti
předvádět na náměstí ve Slušovicích „Živý
betlém“. Nebudou chybět ani zvířátka!
Přijďte si s námi zazpívat koledy! Bude se
také rozdávat Betlémské světlo a proběhne
prodej výrobků, které dělali skauti a maminky s dětmi.
Výtěžek prodeje půjde na misijní dílo
dětí do nejchudších zemí světa.

Termíny svozu odpadu
v roce 2010
PLASTY:
3. února, 31. března, 2. června,
4. srpna, 6. října, 1. prosince
NEBEZPEČNÝ ODPAD:
26. května, 27. října
KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Popelnice – každý čtvrtek
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
2x ročně – jaro, podzim
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Senioři se bavili při každoročním setkání

UŽITEK VČELY MEDONOSNÉ
Včely po tisíciletí každý rok opylují ovocné
stromy, keře a rostliny, které nám poskytují
všechno, na čem je lidský život závislý. Toto
opylování nám zjišťuje tvorbu plodů a
semen. Zvykli jsme si to považovat za samozřejmost, jako třeba střídání ročních období.
Neexistence včel by asi změnila tvář naší
krajiny. Zmizely by rozkvetlé louky a zůstaly
by jen zelené větrosnubné trávy. V krátké
době by vyhynulo dvacet pět tisíc druhů
rostlin. Vyhynulé druhy by způsobily velký
úhyn hmyzu, ptactva a jiných živočichů. Tím by byla ohrožena existence lidstva. Včely po
celém světě hynou a tento trend zasáhl už i Českou republiku. Kdyby jich nebylo, úplně by
z našich talířů zmizel i chleba a další potraviny. Opylovací služby včel medonosných mají
pro nás větší cenu než zlato. Jsme na včelách medonosných závislí, proto musíme jejich
populaci chránit.
Největší hodnoty odvádí včely lidem v podobě opylovací činnosti. Je odhadováno, že
z celkového objemu je to 90 % a teprve zbývajících 10 % tvoří hodnoty ostatních včelích
produktů.

Všem hospodyňkám další tip na dobré

VÁNOČNÍ MEDOVÉ PERNÍČKY
R o z p i s : 600 g hladké mouky, 300 g
moučkového cukru, 4 celá vejce, 2 lžíce teplého medu, 1 lžíce sádla, 1 prášek do pečiva, 1-2
lžíce kakaa, 120 a půl gramu másla, perníkové
koření
P o s t u p : vše se smíchá v těsto a nechá
3 dny v mikrotenovém sáčku odležet v lednici. Pak těsto rozválíme a vykrajujeme formičkami. Upečeme.

Z kaleidoskopu včelařských zajímavostí
• včelí matka žije 3-5 let, dělnice, které se líhnou na jaře, žijí jen asi 6 týdnů a dělnice, které se
líhnou po letním slunovratu, se dožívají asi 9 měsíců.
• včelstvo v případě potřeby dokáže shromažďovat nektar a pyl vydatných zdrojů z okruhu
o větším poloměru, než 5 km
• množství včel v úlu je na jaře 20 tisíc, v létě v době snůšky 60-80 tisíc
• mateří kašička slouží ve včelstvu ke krmení nejmladších larev a matky
• včelí jed – produkt jedovatých žláz včely medonosné – slouží k léčení revmatických chorob
• propolis je směs přírodních pryskyřic z pupenů stromů zpracovaná včelami

Radostné Vánoce
a hodně zdraví po celý příští rok
přejí všem
Včelaři

Co dělat, když už vlastní síly nestačí?
Naše společnost nabízí laskavou a praktickou pomoc
Dotek®, o.p.s. zajistí pečovatelskou službu. Jedná se o péči lidem, kteří si pro nemoc či stáří nemohou zajistit úkony
běžného denního života. S pomocí však mohou žít samostatně ve své vlastní domácnosti.
• Zajistí úlevovou pobytovou péči v prostorách DPS. Jedná se o krátkodobý pobyt pro ty, kteří jsou odkázáni
na pomoc druhých 24 hodin denně. V domácím a útulném prostředí.
• Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro usnadnění ošetřování v domácnosti svými blízkými.
• Umí dát praktické rady všem, kteří chtějí své blízké, těžce nemocné či umírající, ošetřovat sami doma, ale
neví, jak na to.
• Nabízí denní pobyt v prostorách Dotek®, o.p.s, těm, kteří nechtějí být celý den sami (školka pro velké).

Tel.: 737 024 823, 577 453 396 • e-mail: r.dotek@seznam.cz • www.pecovatelstvi-dotek.cz
Všechny vyjmenované služby a na úrovni, ze které nechceme slevit, můžeme nabízet jenom díky pomoci štědrých
institucí, jednotlivců a firem. Patříte-li k těm, kteří svou usilovnou prací dosáhli finančních možností, které Vám či Vaší
firmě umožní zapojit se k filantropům, vězte, že Vaše věnované prostředky budou vynaloženy smysluplně k budování
sítě služeb, bez kterých se jednou neobejde žádný z nás. Za Váš dar či jinou pomoc děkujeme a Vážíme si Vašich etických a morálních hodnot.
Lidé se o nás začínají zajímat většinou až v okamžiku, kdy se setkají s lidským trápením či problémem. Abychom
mohli pomáhat musíme být připraveni. Stane se tak, i díky Vám.
za Dotek®, o.p.s Radomíra Pečeňová
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Někomu může pečení perníků připomenout staré lidové tradice, někdo se vrátí ve
vzpomínkách do dětství. My jsme si v pátek před Mikulášem s dětmi navodili pravou předvánoční atmosféru.
Zapálili jsme první svíčku na adventním
věnci a za zvuku koled se děti pustily do
zpracování těsta.
Nejdříve ho vyváleli na tenké pláty, další
vykrajovali tvořítky různé hvězdy a zvířátka, co se komu líbilo. Takto zpracované
těsto děvčata skládala na plechy, potřely
vajíčkem a ozdobily barevnými kuličkami.
A potom „šup“ se vším do trouby. Mezitím
co se perníky pekly připravily si děti barevné krabičky, aby si měly kam dát tu voňavou dobrotu. Stejně důležitá jako výroba
byla i následná kontrola kvality perníků.
Všichni si pochutnali a snad donesli
i něco domů, protože kdo by odolal takové
dobré medové pochoutce...

PEČENÍ KŮ
PERNÍ

Zvonky už na stromku tichounce zvoní,
cukroví po bytě slaďounce voní,
za chvíli u stolu rodinná večere,
Ježíšek už skoro klepe nám na dveře,
u stromečku užijte si klidu a pohody,
dárečky rozbalte a zazpívejte si koledy.
Pak vykročte ve zdraví pevným
krokem za tím krásným a šťastným
Novým rokem
To vám přejí HASIČI

POZVÁNKA

Jak se ukázalo, pečení není jen výsadou děvčat, ale i hoši se snažili a šlo jim to výborně.
O tom se přesvědčili i rodiče, které přilákala vůně, jenž se nesla po návsi.
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SDH Neubuz si Vás dovoluje srdečně
pozvat na Valnou hromadu.
Uskuteční se v sobotu 9. ledna 2009
v kulturní místnosti nad obchodem.
Zahájení v 18:00 hodin.

Fotbalové zpravodajství 2009 - 1. FC NEUBUZ
Družstvo mužů ukončilo podzimní
část soutěže na 3. místě, na které je po
posledním podzimním kole odsunulo
mužstvo Všeminy.
Je již smutnou tradicí, že v závěru podzimní i jarní části se mužstvo Neubuze
potýká s marodkou a bohužel tím také přichází o lepší umístění. Snad se do jarní
části marodi Šebesta, Rudl a bratři Neumannové vrátí zpět do sestavy.
V letošním ročníku si mužstvo Neubuze
poprvé užívá komfortu tréninku přes zimu
na „umělce“. Pro některé z hráčů, kteří tuto
skutečnost ještě nezaznamenali, oznamujeme, že trénink probíhá každý pátek od 18
hod. v Neubuzi.
Podzimní část v číslech
Nejlepším střelcem mužstva se stal
Michal Pšenka, který se svými 14ti brankami vede nejen klubové, ale i okresní statistiky. Úspěšně mu se svými 11ti brankami
sekunduje Martin Vrba. Minimálně 3 branky zaznamenali ještě Rudl, Sovják a Březík.
Na druhou stranu tu je 23 žlutých karet,
tedy cca 2 žluté karty na zápas. Příjemnou
změnou je fakt, že tu nemáme žádnou červenou kartu.
Tabulka po podzimní části:
1. Bratřejov
42 : 8 31 bodů
2. Všemina 41 : 15 23 bodů
3. Neubuz
44 : 29 22 bodů

Mládí nastupuje….
Příjemné překvapení nám dělá mladší
přípravka, která za 4 měsíce trénování pod
taktovkou Martina Rudla, Romana Štalmacha a Pavla Procházky, zvládá abecedu
fotbalu. Malí fotbalisté trénují 2x týdně na
hřišti v Neubuzi a jednou za týden hrají
mistrovský zápas. Přes zimu trénují v hale
ve Slušovicích, a to každou středu od 16
hod. Aby naši nejmladší nevypadli ze zápasového tempa, účastní se satelitních turnajů.
První z nich odehráli 5.12. v Brumově,
kde skončili na 2. místě, s 12-ti body a se

skóre 16:4. Výsledky z turnaje: FC – Brumov
1:0, FC – Valašské Klobouky 3:2, FC –
Slavičín 8:0, FC – Bojkovice 4:0 a jediná
porážka se Zlínem-Louky 0:2. Nejlepším
střelcem byl s 5-ti brankami Petr Peštuka,
3 branky vstřelil Daniel Čech, 2 branky
Jaroslav Mika a mezi jednogólové střelce
se zapsali: Daniel Valerián, Šimon Pekař,
Václav Kelar, Lumír Hečko, Martin Tomšíček
a Pavel Minařík.
GRATULUJEME! Dalšího turnaje se zúčastní 12.12., a to „Harley Davidson Cupu 2009“
za účasti 10 mužstev ve Zlíně v hale SPŠ
Zlín.

Rozpis satelitního turnaje:

Harley Davidson Cup 2009:

So
Ne
So
So
Ne
So

Skupina „A“
SK SPARTAK Hulín
FC TESCOMA Zlín
SK Louky „A“
SK Hranice
FC Slušovice „B“

1. zápas
2. zápas
3. zápas
4. zápas
5. zápas
6. zápas

5. 12. 2009
10. 1. 2010
20. 2. 2010
6. 3. 2010
14. 3. 2010
27. 3. 2010

Brumov
Slušovice
Valašské Klobouky
Slavičín
Louky (SPŠ Zlín)
Bojkovice (vyhodnocení)

Začátky vždy v 8:30 hodin

Skupina „B“
SK Louky „B“
SK Paseky
Slavia Kroměříž
Viktoria Přerov
FC Vsetín

Začátek 12. 12. 2009 v 8:15 hodin

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, obecnímu úřadu, fanouškům
a všem dobrovolníkům, co nám pomáhají, aby nám nadále zachovali přízeň.
Všem Vám přejeme příjemné prožití vánoční svátků, dobrou pohodu
a do Nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Lucien Rudl

Z naší školy
Inspekční zpráva
Termín inspekce: 22.- 23. října 2009
Předmět inspekční činnosti:
· Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP)
a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým programem pro
základní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona
· Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst.2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., zajišťování a hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání podle příslušných školských vzdělávacích
programů
Charakteristika školy:
Základní škola Neubuz, okres Zlín, příspěvková organizace (dále
jen škola) byla zřízena obcí Neubuz již v roce 1890. Od té doby
nepřetržitě vzdělávala žáky z Neubuze a okolních vesnic.
Za dobu svého působení se škola stala centrem obce nejen
umístěním, ale především svou bohatou činností. V roce 1996 byla
zapsána do rejstříku škol, jako škola s 1. stupněm o celkové kapacitě 40 žáků. V době inspekce škola vzdělávala 30 žáků, kteří byli
vyučováni ve dvou třídách a spojených ročnících. 4 pedagogické
pracovnice, které na škole působily, při vzdělávání usilovaly o to,
aby všestranně rozvíjely žákovy schopnosti, vedly je k vytváření
odpovídajících znalostí, posilovaly a rozvíjely u nich morální
a mravní zásady.

Celkové hodnocení školy
· Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Její činnost lze
hodnotit jako příklad dobré praxe*.
· Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání
a na dobré úrovni zohledňovala vzdělávací potřeby jednotlivce.
· Škola účelně využívala zdroje a prostředky. Celkové ekonomické podmínky školy měly požadovanou úroveň pro realizaci školního vzdělávacího programu. Rizikem bylo nedostatečné nastavení
vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření s veřejnými
prostředky.
· Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků.
Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, vypracovávala plán preventivní strategie.
· Škola uskutečňovala vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání, který odpovídal požadavkům
školského zákona a byl v plném souladu se zásadami Rámcového
vzděl. programu pro zákl. vzdělávání. ŠVP byl zveřejněn na přístupném místě. Vzdělávání žáků bylo příkladem dobré praxe.
· Škola rozvíjela osobnost žáků na velmi dobré úrovni, rozvíjení
osobností žáků bylo příkladem dobré praxe. Vzdělávání žáků ve
škole směřovalo k rozvoji základů klíčových kompetencí a zvyšování funkčních gramotností.
(*příklad dobré praxe = nejvyšší ohodnocení )
Složení inspekčního týmu - Mgr. Jana Chodníková, Mgr. Jan Svítil,
Bc. Marie Janáčová.
Úplné znění na: www.zsneubuz.cz
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MIKULÁŠSKÁ
A VÁNOČNÍ BESÍDKA
Letošní vánoční besídku jsme se rozhodli přesunout už na středu 2. prosince
z důvodu nachlazení a nemocností dětí.
Ukázalo se, že naše rozhodnutí bylo správné, protože účast ze strany vystupujících
byla téměř stoprocentní.
Naši žáčci si připravili krátké vystoupení.
Hned na začátku předvedli své umění ve
hře na flétnu naši prvňáčci a je nutno
podotknout, že i přes obrovskou trémubylo to přece jejich úplně první vystoupení, se jim Koleda, koleda, Štěpáne povedla.
Potom už následovalo pásmo starších dětí
3.-5. ročníku: koledy, básničky, dvojhlasé
flétny, čertovská zaříkadla, popěvky
a tanečky s nástroji. Všichni měli oblečené
„perfektní“ čertovské kostýmy, které navo-

dily patřičnou atmosféru. Po malinké přestávce vtrhli na pódium prvňáčci a druháci
se svým „čertovským muzikálem.“ Vše
zakončili páťáci se svým humorným pěveckým vystoupením Čert a Káča. Všichni sklidili zasloužený potlesk a pak přišlo překvapení, ve společenské místnosti se objevil
opravdový Mikuláš, anděl a čerti! To bylo
povyku, někteří zůstali úplně vykuleníhlavně ti největší zlobivci. O každém
„nezbedníkovi“ jsme se dověděli vše ze
„svaté knihy.“ A dokonce některé „vyvolené“ si čerti chtěli odnést i do pekla. Nakonec to dobře dopadlo a nikoho nevzali
s sebou.
Součástí byl i prodej výrobků žáčků naší
školy. Doufáme, že se nám besídka vydařila
a navodili jsme alespoň trošku vánoční
a pohodovou atmosféru. Už teď se těšíme
na další společná setkání.

Zima

Country soustředění

Když k nám přijde zima,
všechno bude prima.
Sníh nás strašně láká,
postavíme sněhuláka.
Přijde zima, přijde mráz,
pozor, pozor na úraz!
Bude chodit Mikuláš,
anděl a čert…
a to není žádný žert.
Danek Čech

Zima už je tady, všichni budem rádi.
Sněhuláka postavíme,
my se zimy nebojíme.
Zima je naše,
nebojíme se ani Mikuláše.
Petr Peštuka
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Konalo se v říjnu, protože minulý rok jsme to nestihli. Ve čtvrtek jsme se ráno setkali ve
škole jako každý den s aktovkou, ale i s batohem a spacákem.
Dopoledne jsme se učili češtinu, matematiku, přírodovědu a opakovali jsme představení pro důchodce. Odpoledne jsme poobědvali, vybalili jsme si věci, přichystali na večerní
přespání.
Pak jsme hráli stolní tenis a různé hry a šli na letiště. Plnili jsme úkoly, pan Prchal nám
povykládal o letadlech.
Večer to bylo dobré. Šli jsme k Hynčicům, kde jsme si dali výborné špekáčky. Potom
byla stezka odvahy. Já s Markem M. a s Matějem Z. jsme se báli, že nás budou lekat. Chtěli
jsme jít spolu, ale paní učitelka nám to nedovolila. Z nás tří šel první Matěj, pak další.
Mezi tím přijela paní ředitelka a ta to mně a Markovi dovolila.
Šli jsme až poslední. První jsme se báli. Lekli jsme se, když na nás poprvé vybafli. Dál se
mě Marek držel, bál se. Já už jsem byl v pohodě. Marek se za nějakou chvíli taky nebál.
Měli jsme za úkol, a to jsme taky udělali, že jsme si ze studánky nalili vodu do kelímku a šli
jsme dál. Konev nám značila konec trasy. Oddechli jsme si a šli jsme vodu z kelímku do ní
vylít. Tam na nás všichni vybafli. Nakonec jsme to zvládli. Po přespání ve škole jsme druhý
den vyjeli do Trnavy na soutěž Trnavský vršek. Soustředění jsme zakončili pizzou. Byla
s tomatem, sýrem, šunkou a kukuřicí.
Nejvíc se mi líbilo opékání a pizza, ta byla obzvlášť výborná.
Wilda

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

NÁVŠTĚVA POLICISTKY

Ve středu 25. listopadu jsme se zúčastnili představení na Malé scéně – Krkonošské
pohádky. Od školy jsme odjížděli 9.30 autobusem pana Kučery, který nás vozí na
spoustu našich akcí.
Autobus nám zastavil na zastávce u divadla, takže jsme to měli na představení jenom pár
kroků. Bundy jsme odevzdali a spěchali na svá místa, která jsme měli úplně vepředu hned za
školkovými dětmi. Po předchozím upozornění paní učitelky Červenkové měly hlavně menší
děti 1. a 2. ročník, který nacvičoval divadélko na školní besídku, sledovat chování herců a jejich
herní projevy. Představení se všem moc líbilo a herci Trautenberk, Anče, Kuba , hajnej a samozřejmě Krakonoš a sojka upoutali jejich pozornost natolik, že tiše sledovali celé představení.
Nutno podotknout, že na rozdíl od jiných škol se naše děti chovaly velmi způsobně. Po velkém
potlesku všem hercům jsme si vyzvedli bundy ze šatny a spěchali na zastávku autobusu, kde
na nás již čekal pan řidič, aby nás odvezl zpět do školy.
Po obědě měla paní učitelka spoustu vysvětlování. Při nacvičování děti neustále napomíná,
aby mluvily nahlas a srozumitelně, nestály k divákům otočené zády. Přitom děti v divadle
samy viděly, jak sojka drmolí jedno slovo za druhým a točí se na všechny strany a Krakonoš si
něco brblá pod vousy a jěště přitom bafá z fajfky. Paní učitelka všem ráda odpověděla, protože
to byla známka toho, že pohádku sledovali velmi pozorně.
Představení Krkonošské pohádky se nám velmi líbilo, herci byli výborní a my jsme strávili
příjemné dopoledne.

V úterý 13. 10. 2009 nás navštívila policistka ze Zlína. Ukázala nám pomůcky policistů a představila nám, co dělá dopravní
policista. Když nám vše ukázala, vzala si
dva dobrovolníky-Alžbětu a Igora-zahráli:
Manželé, kteří jeli na nákup. Zastavil je
dopravní policista. Zkontroloval řidičský
průkaz aj…“ při té příležitosti nám vysvětlila, co by měl mít správný řidič. Potom jsme
se dozvěděli čím se kontroluje alkohol a
drogy v krvi. Po ukázce nám všem rozdala
paní policistka papír na vymalování a na
památku nám udělala otisky prstů, omalovánky, rozvrh hodin a lísteček s upozorněním pro řidiče (pro naše rodiče).
Nakonec jsme se společně vyfotili. Bylo
to moc pěkné a poučné.
Alžběta Peštuková

Koncert Zlín

(Ondra Oškera, 5. ročník)

V pondělí 6. října jsme se na 07:00 hodin sešli ve škole, protože jsme jeli na výchovný koncert
do Zlína. Když jsme se půl osmé konečně všichni sešli, tak jsme vyjeli. Jeli jsme asi 30 minut.
Když jsme dojeli k FILHARMONII BOHUSLAVA MARTINŮ, tak jsme vešli do velké haly a tam jsme
asi 5 minut čekali. Hned potom jsme vešli do velkého sálu, kde jsme už z dálky viděli vysoké
varhany. Až když jsme přišli blíž, tak jsme uviděli např.: housle, různé basy, bubny, flétny, klarinety a další nástroje.Pak jsme se posadili a o chvíli později zhasla ta největší světla a do sálu
přišel celý orchestr i s dirigentem. Dirigent nás pozdravil a začal nám vyprávět příběh o klukovi
Lukášovi a holce Anetě, kteří se ocitli v Lukášově počítačové hře. Vyprávěl nám jak se setkali s
pohádkovými bytostmi jako je Pikačů, Šmoulové, Želvy Ninja a další. Když nám příběh dovyprávěl celý, tak jsme všem zatleskali a odešli do velké haly, kde jsme se setkali s veselskou školou.
Společně jsme šli na autobus a jeli zpátky. Kratičký výlet se mi moc líbil a byl velmi poučný!

Keramika Liptál
V pátek 20. listopadu se celá naše školička- všichni žáčci (až na ty
marody) a také naše paní učitelky vydali na návštěvu Základní
školy v Liptále. Měli jsme domluvenou keramickou dílnu s paní
učitelkou Petrou Pilnou. Hned po příjezdu do „velké školy“ a po
uvítání jsme se rozdělili na 2 skupiny: mladších a starších žáků.
Nejprve šli tvořit pěkné andílky třeťáci, čtvrťáci a páťáci společně s
paní učitelkami Hanou Červenkovou a Hanou Vávrovou.
1. a 2. ročník zůstal ve školní družince, kde jsme pracovali na
projektech k adventu, čtení a taky se něco málo i učili se svými
třídními učitelkami. Po přestávce jsme si učebny vyměnili a my
mladší jsme taky měli možnost si vyzkoušet práci s keramickou hlínou. A šlo nám to úžasně! :-)) Vyrobili jsme hodně barevných rybiček. Dokonce nás všechny chválila i paní učitelka a vychovatelka
ze ZŠ Liptál , která nás po celou dobu pečlivě sledovala.

Po našem „výtvarničení“ a prohlídce školy jsme dorazili do velké
jídelny, kde byl pro nás připraven výborný oběd- houbová polévka, vepřový plátek s bramborami, okurkový salát a jablko. Nutno
podotknout, že kupodivu po nás nezůstaly žádné zbytky, tak nám
všem chutnalo!
Na závěr už nás čekalo jen dovádění v tělocvičně. Zahráli jsme si
vybíjenou a zkusili si i hod na basketbalový koš. Potom už nastalo
loučení, od paní učitelky Pilné jsme dostali všichni žvýkačku s tetovačkou a museli jsme jít na autobus.
Páteční den se nám moc líbil, všechno jsme si hezky užili a i vy
můžete spatřit naše vlastnoruční výrobky třeba na jarmarku ve
Slušovicích, kde budeme naši školičku prezentovat!
Petra Výchopňová
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MALENOVICE – září 2009
Ve čtvrtek 24. září se celá naše školička vydala na dopravní hřiště do Malenovic. Jeli
jsme autobusem už v 7 hodin ráno, ale vůbec nám to vstávání tentokrát nevadilo, protože
jsme se měli opravdu na co těšit! Po jízdě trolejbusem- ze které měli někteří z nás obrovský zážitek, jsme cestou nahoru k „trenažéru“ posbírali několik desítek kaštanů- později
jsme si z nich ve škole vyrobili různá zvířátka. Po svačince už se nás ujal pan instruktor
Dřevojánek a všechno nám pečlivě vysvětlil. Pak už jsme nasedli na motokáry, kola a koloběžky a „hurá do boje“! Někteří představovali také chodce. Dovedete si představit ten
mazec prvních 10 minut!
Ale v následujících dvou hodinách jsme jezdili skoro všichni perfektně. Nejvíce nadšení
byli samozřejmě prvňáčci, ti tady byli poprvé a šlo jim to některým i lépe než nám starším
spolužákům. Při zpáteční cestě si ještě dokonce i nedočkavci stihli pokoupit různé dárečky, když byl kratičký rozchod ve Zlíně. V autobuse hodně z nás usnulo únavou. No, ono se
není čemu divit, jen si zkuste jezdit skoro tři hodiny a ještě být pořád ve střehu- jako
opravdoví řidiči vozidel! Doufáme, že na jaře čtvrťáci zvládnou bez problémů průkazy
cyklisty a my ostatní si zase uděláme takový hezký a hlavně poučný výlet!

✴
Štědrý den je - Tvůj den
Je pozoruhodný to den. A je již za dveřmi.
Většinou ho trávíme s rodinou či přáteli.
Někdo zůstává však sám. Ty si toho važ, máš-li s kým být.
Tento den je Tvůj. Je jediný. Můžeš ho naplnit čím jen chceš.
Využij toho. Rozdávej lásku, pohodu, odpuštění.
Dnes můžeš někomu udělat radost.
Dnes můžeš někomu pomoci. Dát třeba dárek.
Dnes můžeš žít tak, že Ti někdo poděkuje,
že jsi, že existuješ, že Tě pocítil, že Tě znal.
Dárkem je i úsměv. Úsměv přináší štěstí do domu,
ve starostech je oporou, je citlivým znakem přátelství.
V únavě přináší odpočinek, ve znechucení a ve smutku
je potěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem.
A kdybys někoho potkal a on neměl pro Tebe úsměv,
i když na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem ty,
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé.
Pěkné Vánoce, dětem hodně dárečků, radostné vánoční prázdniny,
pohodu, lásku, klid, štěstí, zdraví a šťastný nový rok
přeje Lydie Staroveská a celá neubuzská školička

Vánoce – kouzlo dětství
Vzpomínáme, jak jsme se v dětství už řadu týdnů před Vánocemi
těšili na Štědrý večer. Na tento tajuplný večer se všemi jeho přípravami, vůněmi, světly a dárky. Jak jsme byli netrpěliví, plní dychtivosti a okouzlení. A závidíme možná trochu dítěti, kterým jsme kdysi byli!
Nebojme se stát se zase dítětem, které se ochotně dávalo okouzlit.
Nestresujme se a poddejme se radosti, kterou v těchto týdnech děti zažívají .
Udělejme si dostatek času, abychom ho mohli strávit s těmi, kdo jsou
nám nejbližší.
Buďme k sobě milí nejen o Vánocích, ale po celý příští rok.
Hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť je jí málo a všechno další, co by za to stálo.
Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce přeje všem svým spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz.

Jubilanti
3. 12. Oškera Eduard, č.p. 39
19. 12. Janota Jan, č.p. 29
31.12. Hynčicová Libuše, č.p. 67
9. 1. Klačánek Rudolf, č.p. 88
14. 1. Klačánková Ludmila, č.p. 88
15. 1. Čubová Ludmila, č.p. 70
24. 1. Smetana Zdenek, č.p. 32
14. 2. Hynčica Vladimír, č.p. 42
24. 2. Urbanová Marie, č.p. 12

96 let
70 let
80 let
90 let
85 let
65 let
60 let
80 let
82 let

Úmrtí
7. 11. Železníková Emilie, Neubuz č.p. 72
17. 12. Tomšíček Alois, Neubuz č.p. 99
Přihlášeni k trvalému pobytu
Šarmír Libor, Neubuz č.p 115
Šarmírová Renata, Neubuz č.p 115
Šarmírová Denisa, Neubuz č.p 115
Odhlášení z trvalého pobytu
Štěpanovská Renata, Neubuz č.p 115

Vánoce
s vánoční hvězdou
Opět nastal vánoční čas – čas klidu, míru
a pokoje a s ním se k nám vrací i mnoho
vánočních zvyků a symbolů.
Jedním z těchto symbolů Vánoc je
vánoční stromeček a jesličky s betlémskou
hvězdou, který vznikl s narozením malého
Ježíška v Betlémě. Právě jemu se přišli
poklonit tři mudrcové – tři králové, aby mu
k nohám složili své dary – byli to Kašpar,
Melichar a Baltazar. Na jejich dlouhé cestě
je provázela hvězda, která jim svým světlem ukázala cestu do Betléma. A tak se tato
hvězda stala symbolem jesliček, betlémů
a taky našich příbytků...
Přeji nám všem, aby se klid a světlo
vánoční hvězdy usídlilo v našich srdcích
a provázelo nás nejen o Vánocích, ale i po
celý následující rok, do kterého přeji nám
všem mnoho zdraví, štěstí spokojenosti
a Božího požehnání.
Vaše knihovnice
Milada Hynčicová
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