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Z P R AV O DA J

NEUBUZ

ROČNÍK XVI.

Neobvyklá výstava betlémů
O adventním víkendu 15. a 16. prosince proběhla ve společenské místnosti nad obchodem výstava betlémů.
Celou akci zorganizoval a vytvořil neubuzský rodák Petr Sovják za pomoci
svých přátel a rodiny. Na výstavě se
sešla celá řada různých typů betlémů.
Největší se skládal asi ze 30 vyřezávaných figurek z lipového dřeva a byl
opravdu překrásný. Dále jsme mohli
zhlédnout Alšův betlém, betlém podle
Josefa Lady, pohyblivé betlémy zapůjčené od místních občanů, keramické,
voskové i papírové betlémy. Bylo se
opravdu na co dívat.
Druhou část místnosti organizátoři
přetvořili v kouzelnou zimní valašskou
jizbu. Dominantou byla pec plná starého
kuchyňského nádobí, vyhřívajících se
koček a plotna s různými pokrmy pohančenou a hrachovou kaší, špekem,
chleba s povidly apod. Hned vedle pece
tetinka se strýcem drhli peří. Na každého dýchla poezie starodávného zimního
večera. A když zahrál Petr Sovják na
fujaru, nikomu se nechtělo do mrazivé
zimy, která panovala venku.
Děkujeme ze krásný adventní zážitek.

O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží.
Jsou jako bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň.
I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim
tiché vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat
do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým.

Příjemné prožití vánočních svátků,
ať na Vás Ježíšek nezapomene a do nového roku
12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu,
365 dnů štěstí, 8760 hodin splněných přání,
525 600 minut pohody a 31 536 000 vteřin lásky.
Zastupitelstvo obce Neubuz

Mějme Vánoce šťastné
a veselé, hojné a líbezné...
Ať jsou opředené kouzlem jedinečného okamžiku. Nechť jsou protkané
tajemstvím starobylých zvyků.
Sváteční vyšívaný ubrus nalezený
v hloubce babiččiny almary pokryje
stůl. Jsme náhle tak blízko svým předkům! Cítíme je vedle sebe dýchat
a slyšíme šeptat: “Jsme tu s vámi, naši
milí, v tomto čase jako nikdy jindy
v roce.“
Rádi se podrobíme a necháme vtáhnout do magického Štědrého večera.
Rozkrojíme jablíčko a hledáme hvězdičku pro zdraví. Když jsme svobodné,
házíme pantoflem. Vdám se a půjdu
z domů? Pouštíme lodičky ze skořá-

pek ořechů. Kam doplujeme na naší
cestě? Vykvetly třešňové větvičky barborky. Vdám se v tomto roce? Do peněženek dáme šupinu z vánočního kapra,
ať se nás drží peníze…
Další a další zvyky dodržujeme a přitom si my pragmatičtí lidé nepřipadáme
jako blázni. Čím to tedy je? Asi tím, že
Vánoce mají kouzelnou atmosféru a my
jsme jí očarováni.
Připravujeme vánoční cukroví dlouho
před Vánoci, abychom měli všechno přichystané na tyto sváteční dny a mohli
jsme si už jenom to všechno dění užívat
v klidu.
Jeden velmi jednoduchý a rychlý
recept vánočního cukroví:

Ze zasedání Zastupitelstva obce Neubuz
• byla podána žádost o dotaci z fondů
EU na výstavbu víceúčelového hřiště
a areálu pro děti na Moštárně
• projednány práce na přípravě projektu
kanalizace, schváleny nabídkové ceny
za tyto práce
• informace z jednání Mikroregionu
Slušovicko a MAS
• odsouhlasen příspěvek nadaci na
opravu kostela 15.000,- Kč
• schváleny úpravy rozpočtu letošního
roku
• zamítnut nákup radaru na měření rychlosti – vysoká cena
• schváleno využívání pozemku a bu-

dovy vedle OÚ Mysliveckým sdružením
• ustanovena inventarizační komise
• schváleno pořádání zájezdu do termálních lázní, setkání seniorů, Mikulášské besídky a financování těchto
akcí
• schválen rozpočet na rok 2008 – uveřejněn na veřejné desce
• proběhlo výběrové řízení na 3 pracovní místa – pracovník na úklid a údržbu
obce, uklizečka na OÚ, účetní a administrativní pracovnice OÚ
• schváleny příspěvky pro ASPV, SDH,
ZŠ na akce

Medové oválky
28 dkg hrubého krystalu, 28 dkg hladké
mouky, 2 celá vejce, 2 lžíce rozpuštěného
medu, trochu anýzu, hřebíček, citrónová
kůra, ½ lžičky sody bikarbony.
Postup:
Všechny přísady promícháme v míse
a necháme chvíli odležet, potom těsto vezmeme a na vále si uděláme váleček z kterého odkrajujeme malé kousky a z nich tvarujeme oválky. Na horu klademe kousek ořechu. Před pečením potíráme rozšlehaným
vejcem.
Pečeme ve vyhřáté troubě (220-230°C).
Krásné Vánoce přeje Svaz včelařů.

SVOZ ODPADU
• Plasty
6. února, 2. dubna, 4. června,
6. srpna, 1. října, 3. prosince
• Nebezpečný odpad
28. května. 12. listopadu
• Komunální odpad
Popelnice – každý čtvrtek
• Velkoobjemový odpad – kontejnery
2x ročně – jaro, podzim
• Papír
5x ročně - dle termínů základní školy –
kontejner u školy

Senioři se opět bavili
V pátek 9. listopadu našla společenská místnost zase své využití. Sešli se tu neubuzští důchodci na svém každoročním setkání, které jim přichystalo zastupitelstvo
obce. Tentokrát byly zaplněna všechna místa, což bylo výborné. Po přivítacím proslovu starosty obce shlédli všichni vystoupení dětí místní základní školy. Ti menší si
připravili pohádku o zvířátkách, větší zase pásmo lidových písní a tanců. Jako vždy
je čekal velký aplaus. Po dobré večeři se všichni přesunuli na parket, kde jim k tanci
hrál oblíbený pan Zapletal z Bohuslavic. Večer zpříjemnila svým vystoupením také
taneční skupina Kontrast a na závěr břišní tanečnice, které nadchla hlavně pánskou
část účastníků setkání. Jedlo se, pilo se, tancovalo a povídalo a jestli se Vám setkání líbilo, přijďte za rok zase !
RZ

2

POZOR

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
na obecním úřadě
Upozorňujeme všechny občany, že
od 1. ledna 2008 nastupuje na obecní
úřad nová pracovnice, která nebude
pracovat na plný úvazek.
Proto se mění i úřední hodiny,
ve kterých si můžete vyřídit potřebné
záležitosti.
Pondělí
Středa
Pátek

10-12

14-16
15-17

9-11

Úřední hodiny starosty a místostarostky se nemění.
Pondělí
Středa

15-17
15-17

V jinou dobu jsme k dispozici na
telefonu.
• starosta
p. Dubovský
724 179 016
• místostarostka
pí Zábojníková
603 844 550

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Pohárová soutěž na Březové
Ku příležitosti 600 let obce Březová
pořádal místní sbor pohárovou soutěž
mužů a žen nad 35 let. Přestože termín
konání byl v době prázdnin a dovolených dali jsme dohromady dvě družstva.
Volný čas, který všichni věnovali tréninku se projevil na výsledku. Domů jsme
přivezli dva poháry za první místa.
Jelikož se starším sportování zalíbilo
vydalo se družstvo mužů 28.7 do
Kašavy na noční soutěž. Gratulujeme
mužům za pěkné osmé místo.
Sešla se parta lidí, kteří mají svou
práci i své rodinné povinnosti, přesto ve
svém volném čase trénovali a svými
výkony konkurovali i mladším soutěžícím.

Třetí ročník soutěže O pohár starosty obce
1. září se na místním hřišti sjelo 13 družstev žáků, 4 družstva žen a 9 družstev
mužů. Letošní soutěž proběhla po dlouhé době za krásného počasí. Požární útok
byl zpestřen úkolem rozhodit a smotat hadici. Každý se snažil být co nejrychlejší.
Našim družstvům se dařilo. Muži obsadili první a šesté místo, ženy první a druhé
místo, starší žáci první místo a poprvé si zasoutěžili ti nejmladší, kteří obsadili místo
šesté. Zpestřením programu pro děti a dospělé byla letecká show pana Jungmanna.
Pro 180 soutěžících i pro diváky bylo připraveno občerstvení s perfektní obsluhou
ve všech stáncích. Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě i průběhu celé soutěže.

Plamen 2007/2008
Podzimní část okresního kola hry Plamen se uskutečnila
20. října ve Lhotce. Z celkového počtu 27 družstev obsadili
naši mladí hasiči šesté místo. Gratulujeme!

Pojezdová soutěž
Druhý ročník pojezdové soutěže se konal 22. září. Začínalo
se v Trnavě, dále se soutěžilo na Březové, ve Slušovicích,
Veselé a závěr byl v Neubuzi. Starší žáci obhájili první místo
a mladší šesté místo. Všem se netradiční soutěž líbila a poděkování patří všem sborům a vedoucím, kteří se na organizaci
a průběhu soutěže podíleli.

Výlet pro děti

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Neubuz si Vás dovoluje
srdečně pozvat na VALNOU HROMADU
v sobotu 12. 1. 2008, 18:00 hod. v kulturní místnosti.

14. září jsme pozvali pprap. Tomáše Kubů z Obvodního
oddělení Policie ČR na besedu s mladými hasiči. Jelikož se mu
u nás líbilo, dohodli jsme se na další schůzce. Do sboru byli
přijati noví, nejmladší členové. Čestný starosta sboru J. Chovanec pasoval nové hasiče. Všem přejeme, aby se jim požární
sport zalíbil a dlouho u něho vydrželi. Každému se líbilo přespání na hasičské zbrojnici. Po rozcvičce a snídani jsme jeli
autobusem do Všeminy a odtud se pokračovalo pěšky na
Baťkovou. Počasí nám přálo. Během tůry si děti vyzkoušely jak
je těžké trefit se šiškou z určené vzdálenosti do stromu.
Odpočinuli jsme si u nově zrekonstruované kapličky, která se
nachází na rozhraní tří farností a to je Trnava, Liptál a Všemina. Výlet byl zakončen občerstvením v restauraci u Vraníka
v Trnavě. Děti během výletu nadšeně sbíraly houby a těšily se,
až jim je doma maminky připraví.
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu
u štědrovečerního stolu.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Vám přeje
SDH Neubuz

Hasičská pouť na sv. Hostýně

Pouť
První neděli v měsíci květnu se slaví
pouť v naší obci. Občané, rodáci a poutníci se scházejí u kaple sv. Floriána.
Aby mše mohla být sloužená pod širým
nebem, byl zhotoven nový přenosný
oltář. Důstojnou atmosféru vytvořil průvod hasičů s obecním praporem a sv.
Floriánem.

Lidé odedávna putují na posvěcená
místa. Na slavnost k uctění světce sv.
Floriána se 28.4. 2007 sjelo na Svatý
Hostýn na dvatisíce registrovaných
členů, kteří přivezli šedesát šest praporů a zástav. Mši celebroval olomoucký
arcibiskup Jan Graubner. Jako host přijal pozvání místopředseda vlády Jiří
Čunek, který shromažděným poděkoval
za obětavou práci v hasičských sborech. Každá pouť bývá spojena s lidovou zábavou. Ve stáncích se prodávají
pamlsky a dárky. Uctít našeho patrona
a pannu Marii přijeli nejen hasiči, ale
i jejich rodinní příslušnici a přátelé, kteří
se dlouho neviděli a proto si měli co
vyprávět.

Okrsková soutěž

Pohárová soutěž Hrobice

Tradiční soutěž 11. okrsku se konala 2. června. Organizačně ji zajišťoval sbor
z Podkopné Lhoty. Soutěžilo se na hřišti v Trnavě. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů a žáků. Družstvo žen nesoutěžilo, jelikož se tři členky družstva v daném
termínu připravovaly na maturitu. Žáci si přivezli pohár za 2. místo a muži se umístili na 4. místě.

Již tradičně jezdíme na pohárovou
soutěž na Dubíčku. 7. července náš
sbor reprezentovala 3 družstva. Všem
gratulujeme za velmi hezké umístění.
Muži obsadili 5., ženy 1. a žáci 2. místo.
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Z naší školy

Škola a já

Pasování prvňáčků a první školní den
„A je to tady!“ znělo v hlavičkách našich malých prvňáčků, kteří se vydali v pondělí
3. září poprvé do školy. Někteří možná trošku s obavami, jiní s naprostou pohodou
a klidem. Každý z nich musel při „pasování“ zvládnout projít kruhem přes lavičku,
propíchnout balonek a dojít až k paní učitelce a ještě říct něco o sobě. Žádný jednoduchý úkol, to nám věřte. A ještě když vás sleduje takové velké obecenstvo maminek a tatínků! Všichni si s úlevou oddychli, když jim paní učitelka oblékla tričko
s rybičkou a logem naší zdravé školičky a mohli si na svůj začátek školní cesty
zazvonit zvonečkem. Na uvítanou jim také starší děti zahrály na flétny, zazpívaly,
zatancovaly a zarecitovaly básničky. Po uvítacím projevu paní ředitelky a pana starosty se všichni odebrali do svých tříd. Prvňáčci si prošli novou školu, seznámili se
s novými kamarády a paní učitelkami. Přejeme jim krásný a úspěšný první školní
rok a rodičům jen samou radost ze svých dětí.

Ještě v první třídě,
odpor měl jsem ke křídě.
Teď do školy chodím rád,
škola je můj kamarád.
Tužku, pero, zápisníček,
podívám se na raníček.
A pak hurá do školy,
splnit všechny úkoly.
Český jazyk, vlastivěda,
pro mě není žádná věda.
Matiku já zvládnu hravě,
vždyť už to mám všechno v hlavě.
První, druhý, třetí rok,
ke vzdělání velký krok.
Vzdělanec je rázem ze mě,
bude mě znát celá země.
Čtvrtá, pátá, žádný problém,
nechci se stát přece volem.
Chci mít samé jedničky,
správně psáti větičky.
Kde se ale půjdu učit,
vždyť mě všude budou mučit.
Vím, kde ze mne bude muž?
Ví to škola Neubuz?
Ondra Vičík

Sportovní odpoledne s drakiádou v Neubuzi
Na podzim se stromy převlékají do pestrých barev. Podzim – to není jen barevné listí, ale byly to také ohníčky, pečení brambor ve žhavém popelu a pouštění papírových draků… Slovíčko „byly“ patří k ohníčkům a pečeným bramborám, ale pouštění
draků stále ještě můžeme zažít.
Taky v naší obci jsme si udělali nedělní odpoledne s drakiádou a sportováním. Na podzimní obloze to drakům moc slušelo.
Jak by taky ne, vždyť jich tam poletovaly desítky. Někteří je měli vlastnoručně vyrobené, jiní koupené. Každý drak byl odměněn, i ti, kteří ne a ne vzlétnout. Po hodince pouštění soutěžily děti v běhu, zkoušely různé disciplíny jako skákání v pytlích,
chůzi na chůdách, házení kroužky na cíl, slalom mezi kužely s vozíkem a jiné soutěže.
V závěru krásně prožitého odpoledne následovalo opékání špekáčků, vyhodnocení a odměnění všech dětí. Celé odpoledne
se moc vydařilo.
H. Č.
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Dny otevřených dveří
31. 10. – 2. 11. 2007
...začaly už ve středu, kdy celá naše
škola připravila projekt „Jablíčkové dny.“
Vyhledávali jsme si různé recepty z jablek, ať už z internetu nebo kuchařek,
které jsme potom připravili i k ochutnání. Samozřejmostí bylo počítání s jablky
v matematice a v českém jazyce. Ve
čtvrtek a pátek měli možnost mezi nás
přijít i rodiče našich žáků, kteří se mohli
i aktivně zapojit do výuky (např. si
vyzkoušeli hru na dřevěné hudební
nástroje, zapojili se do hry „Prší“, apod.).
Vyvrcholením se stala čtvrteční „dýňová
slavnost“- na dvorku. Děti již tradičně
přinesly své překrásné výrobky na
výstavu, prvňáčci nám ukázali své čtení
a slavnostně převzali Slabikář. Starší
žáci nám zazpívali, zatancovali a zahráli
na flétny. Potom už hurá s lampičkami
na ohňostroj! Podzimní dny otevřených
dveří se nám vydařily a těšíme se na
další akce.
Petra Výchopňová

Sběr odpadků
Jednou, když jsme byli ve škole, tak
nám paní učitelka řekla, že nás poprosil
pan starosta, jestli bychom nepomohli
sbírat odpadky kolem hřiště a kolem příkop. My jsme samozřejmě nabídku přijali.
Tak jednou, když byl krásný den jsme
šli s družinou sbírat odpadky.
Jakmile jsme došli na místo, kde jsme
měli sbírat, tak jsme se rozdělili. Jedna
skupina šla sbírat kolem Moštárny a
druhá ke hřišti.
Pan starosta rozdal igelitové rukavice
a igelitové pytle. Tam bylo odpadků!
Nejvíce jsme nacházeli plastové kelímky a láhve a i pneumatika se sem tam
našla. Sbírání nás strašně bavilo.
Za rok jsme ve sbírání pokračovali,
ale na jiném místě, v lesíku a kolem
cesty u smeťáku na Bílé Hlíně. Jak jsme
tak sbírali, sem tam jsme zahlédli srnku nebo bažanta. Je to zajímavé, co všechno lidé vyhodí.
Jak tam ty zvířátka můžou žít!
Byli jsme rádi, že jsme jim vyčistili prostředí.
Byl to dobrý skutek jak pro přírodu, tak pro nás. Protože my tu
žijeme a dýcháme dobrý čerstvý
vzduch z nezkažené přírody.
Doufám, že si všichni budeme
pamatovat, že příroda se má
chránit!
Pan starosta nám poděkoval
a pochválil nás.
Míša Dřevikovská
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Neubuzská škola v Praze
Rozhodly jsme se ještě teď na podzim splnit slib daný dětem, za odehrání velmi
úspěšného divadelního představení Lotrando a Zubejda, a to dvoudenní výlet do
Prahy. Této akce se zúčastnili žáci 4., 5. a 6. ročníku. Odjezd byl stanoven na 19.
října ve 4 hodiny ráno ze Vsetína. Po „náročném vstávání“ hlavně pro dospělé se
všichni zdárně sešli na vsetínském vlakovém nádraží. Následovala dlouhá cesta,
kdy děti nezamhouřily oči,snědly svačiny od maminek a konečně jsme asi v devět
hodin ráno dorazili do Prahy. Nejdříve ubytování na DDM Klamovka a pak hned
hurá do terénu! Na Václavském náměstí jsme si prohlédli Národní muzeum, děti
nejvíce zaujaly výstavy pravěku a zvířátka, neopomenuli jsme ani minerály a sochy
velikánů českého národa. Někteří páťáci nás velmi mile překvapili svými znalostmi
nejenom z vlastivědy. Poté se naše skupina vydala na Staroměstské náměstí
a hlavně stihnout všechny apoštoly! Což se nám podařilo, dokonce jsme viděli
i poledník a řada z nás stihla utratit i nějaké penízky v Kotvě. Naše putování pokračovalo směrem k Národnímu divadlu, zpět na Karlův most a Hradčany. Těsně pod
Hradem nás překvapil malinký děštík, ale při střídání stráží už bylo vše v pořádku
a děti si s vojáky dokonce i zapochodovaly!
Svou velikostí a výzdobou nás uchvátil Chrám svatého Víta a právě probíhající
mše. Důležitým bodem pátečního dne byla také večerní asi hodinová projížďka
metrem, která se všem moc líbila. A ještě nesmíme zapomenout na návštěvu KFCto byla bezva bašta! Všichni rádi skočili do postýlek.
Druhý den ráno už nás opět čekal „prohlídkový maratón.“ Hned po snídani jsme
opustili ubytovnu a vyrazili na Petřín. Po zajímavé přednášce na Štefánikově hvězdárně všichni vylezli na rozhlednu, kde se nám naskytly překrásné pohledy na celou
Prahu. Úžasné to bylo i v zrcadlovém bludišti- chacha.
Po zhlédnutí výstavy hraček na Pražském hradě už děti netrpělivě hledaly
Mc´Donalds a samozřejmě posilnění na zpáteční cestu. V jídelním voze si někteří
kromě džusu objednali i čokoládu se šlehačkou a to byla taková naše sladká tečka
na závěr. Všichni jsme v pořádku dojeli na nádraží Vsetín, kde už nás netrpělivě
očekávali rodiče našich svěřenců. Všem účastníkům se výlet moc líbil a těšíme se
zase na další společné akce!
Petra V.

Divadlo • Největší ohlas, ze všech konaných akcí, mělo divadelní představení
„Lotrando a Zubejda“, které nacvičily paní učitelky se všemi žáky naší školy.
Děkujeme moc za krásný kulturní zážitek!!

Školička v přírodě
na chatě Sjednocení

Projektový den „Normální je nekouřit“
...proběhl na naší škole jako den k projektu Zdraví s podtitulem Normální je
nekouřit. Pozvali jsme také školu z blízkého okolí, ze Všeminy, se kterými naši žáci
soutěžili v běhu vesnicí. Běhali po jednotlivých ročnících, kde byli potom vyhodnoceni ti nejrychlejší pěknou odměnou. Z naší školy se nejlépe umístil za 1. ročník
Vašík Kelar (1.místo), za 2. ročník Matěj Zábojník (2. místo), ze 4. ročníku byl nejúspěšnější Dominik Závada (3. místo) a z páťáků Míša Dřevikovská (2.místo).
Po skončení závodů a vyhodnocení se všichni přesunuli do třídy, kde byly připraveny další úkoly. Všichni žáci už byli rozděleni do družstev, ve kterých pak řešili
dané úkoly.
Hned v úvodu přečetla paní učitelka dětem motivační příběh „ Pohádka o veverce Věrce“, kde se žáci seznámili s veverkou, která žila na kraji lesa v dutině starého dubu a měla hodně kamarádů. Co prožila a jak to dopadlo s dětmi, které v lese
kouřily se dozvíme z příběhu. (ponaučení).

Pohádka o veverce Věrce
V jednom lese blízko malého městečka
žila čiperná veverka Věrka. A byla to překrásná veverka! Měla čtyři hbité nožky
s ostrými drápky, takže nikdy ze žádného
stromu, ani z té nejtenší větvičky nikdy
nespadla. Panečku, ta přeskakovala z jednoho stromu na druhý tak, že se mezi větvemi nahoře v koruně jen míhala. Její tmavá
očka byla jako perličky, ouška s chomáčky
chloupků na koncích a dlouhý zvlněný ocásek nadýchaný, chlupatý a jemný za ní
vždycky jen vlál jako praporek. Měla v lese
hodně kamarádů. Všechna lesní zvířátka –
znáte nějaká? No, určitě. Byla mezi nimi
malá šedá myška, zvědavý ježek, zajíček,
plachá srnka se srnečkem a kolouškem,
tlusté divoké prase – mrzutý kňour Barnabáš, veliký jelen, starý nerudný jezevec
Brumla, lstivá liška Zrzka, kuna, ale i datel,
bažant a ostražitá sojka a další. Ti všichni
žili pospolu v tomto lese a dobře se znali.
Veverka Věrka bydlela na kraji lesa
v dutině starého dubu. Našla si tam svůj
pelíšek, protože to byl bezpečný úkryt před
nebezpečím a taky proto, že žaludy byly
kromě oříšků a šišek její oblíbená pochoutka. Byl podzim a tak veverka sháněla
potravu na zimu.Musela si udělat dostateč-

nou zásobu, aby dlouhou nastávající zimu
přečkala.Nasbírala si už šípky, lískové oříšky, šišky se semínky i žaludy a spokojeně ve
svém útulném pelíšku usnula. Vtom ji uprostřed snu něco probudí! Co to je? Podivný
zápach, kouř! Něco hoří! Les? Veverka
polekaně vyběhne do koruny stromu a rozhlíží se a pátrá po příčině. Uviděla pod
stromem děti, které si občas do lesa zašly
hrát. Ale co to? Kouř jde od nich. Věrka
zjistila, že děti kouří.
Začala je bombardovat šiškami a volá na
ně: „Hned toho nechte, jinak zapálíte les!
A já a moji kamarádi přijdeme o náš domov!“Seběhla k nim a rozčíleně je napomínala: „ Cožpak nevíte, že se v lese nesmí
zapalovat ohníček ani kouřit! A to ani po
dešti! Zvířátka, stromy ani ostatní rostliny
to vůbec nemají rády. Proč to děláte?“
„Dospělí taky kouří… a dokonce pak
nemohou přestat!“ odvětily děti.
Věrka chvíli přemýšlela a řekla: „Víte
co, děti, kouření je nebezpečné a když
dospělí s ním nedokáží přestat, tak ani
nezačínejte! Do lesa choďte za zvířátky,
borůvkami, houbami a zdravým vzduchem.“ „A za tebou!“ dodaly děti. „To
budu ráda, přijďte!“ přitakala veverka.

14. 5. jsme přijeli na chatu Sjednocení
na Rusavě. Hned jme posvačili. Poté
jsme se ubytovali a šli si hrát na hřiště.
Největší atrakcí pro čtvrťačky byla asi
houpačka pro čtyři lidi. Potom byl oběd
a večeře. Na večer si pro nás paní učitelky nachystaly karaoke. Dobrá byla
hra na perly - běhali jsme a hledali
slova. Když jsme je všechny napsali,
vyšla nám tajenka o Kulihráškovi. Další
den jsme si vyzkoušeli jaké to asi je,
každý den chodit na autobusovou
zastávku a zpátky. Byla to pěkná fuška,
ale zvládli to všichni. Ve středu byla
miss. Z holek byla miss: Míša Dřevikovská, 1 vicemiss Míša Garguláková
a 2 vicemiss Lucka Železníková. Z kluků
byl missák. Marek Velikovský, 1 vicemissák Jakub Hynčica a 2 vicemissák
Wiliam Solanský. Dobrá byla i výprava
na Pardus, i když nám ji déšť trochu
pokazil. Pardus měří 672 m. Náš kuchař
Štefan moc dobře vařil, a proto byl
vyznamenán řádem zlaté vařečky. Velmi
dobré byli třeba malinové knedlíky nebo
třeba špagety. Přijela k nám i paní Kolínková z přírodovědného centra Kosenka.
S ní jsme plnili různé úkoly. Třeba jsme
vyráběli ruční papír. Myslím, že nejvíc
se líbilo, když jme sadili stromečky,
a potom jsme jim dávali živiny, což byli
gumoví hadi. Poté jsme je mohli sníst.
Ještě se asi líbilo, když jme si hráli na
včely a čmeláky a pili sladkou šťávu. Ve
čtvrtek byl karneval a různé soutěže.
Potom se šlo spát a ráno se balilo
a uklízelo v pokojích. A odpoledne hajdy
domů!!!

Úspěch našich žáků
Dvě žákyně naší školy, Eva Vyvlečková a Míša Garguláková, se umístily
na 1. a 2. místě v literární soutěži Jičín
– město pohádky. Děvčata byla pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků,
které se uskutečnilo v Knihovně Václava
Čtvrtka v Jičíně, kde obdržela krásné
ceny a diplomy od samotného Rumcajse. Blahopřejeme!
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Takto si poradil Pepa Sedláček
s úkolem: Napiš příběh z jednoslabičných slov. To zvládl opravdu
výborně. Čtěte:
BOJ

Ředitelka školy: Mgr. Lydie Staroveská
Základní škola Neubuz má 2 třídy 1. stupně a 1 oddělení školní družiny.
Ve třídě I. se vyučuje 1. 4. a 5. ročník - tř. uč. ředitelka Mgr. Lydie Staroveská.
Ve třídě II. se vyučuje 2.a 3. ročník - třídní učitelka Mgr. Petra Výchopňová.
Další personální obsazení školy:
Cizí jazyk – angličtinu od 1. ročníku, hudební výchovu 3. 4. a 5. ročník a hru na
flétnu Mgr. Petra Výchopňová.
Výtvarnou výchovu, tělocviky, hudební výchovu 1. 2. ročník a dramatiku a ve
školní družině je paní učitelka Hana Červenková.
Školnici zajišťuje Hana Vávrová.
Výdej obědů zajišťuje Eva Pešťuková.
Marta Krajčová – náboženství
Do 1. ročníku chodí 8 žáků. Z toho 5 z Neubuze a 3 ze Slušovic.
Do 2. ročníku chodí 4 žáků . A to 1 z Neubuze a 3 ze Slušovic.
Do 3. Ročníku chodí 7 žáků . Z toho 2 ze Slušovic, 5 z Neubuze.
Do 4. Ročníku chodí 3 žáci. Z toho 1 z Neubuze, 1 ze Slušovic a 1 z Dešné.
Do 5. Ročníku chodí 4 žáci . Z toho 2 z Neubuze, 1 z Hrobic,1 ze Slušovic.
Celkový počet žáků ve škole je 26.

Žil byl král. Kdo ví, asi byl, když žil.
Tu byl boj. Král táhl za svou vlast. Když
bil se o vlast, tak je zbil. Spad a meč
skrz něj šel. Tak žil. Měl hlad až spad
hrad. Až spad, byl srab. A s ním žil
pes. Král měl hlad, tak chtěl jíst.Byl zas
boj a pes kous a král řve. Pes byl mlád
a žil a král ho zbil. Král pil jed a pes ho
zved. Jde Jan a král ho zve dál. Jan
jde dál a král mu dal pít. Král mu dal
pěst: to je za ten jed. Král řek: zbil
jsem tě já, jen já a pes. Zas chtěl jíst a
řek: dej mi sůl a pepř.Nic na plat, dal
sůl a pepř . Dej mi meč, nůž a kuš. Dal
mu meč, nůž a kuš a šel na boj. Jan
byl hnán.
Pepa S.

I. (1. 4.-5.ročník) - 15 žáků
II. (2.-3.ročník)- 11 žáků
Školní družina: Jedno oddělení - 25 žáků
Organizace školního roku 2007/2008
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne 3. září 2007.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí
ve středu 2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny:
od 3. 3. – do 9. 3. 2008
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. 6. 2008 do neděle 31. 8. 2008.
Období školního vyučování ve šk. roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Dětský den
24. června jsme pro děti přichystali
každoroční oslavu dětského dne.
Počasí nám vyšlo úplně ukázkové,
účast byla obrovská a z fotografií
poznáte, že odpoledne si užily nejen
děti, ale i dospělí.
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Na soutěži podiových skladeb ve
Zlíně obsadil Country kroužek z Neubuze 2. místo v okresním i krajském
kole a postoupil na celostátní přehlídku
v Kladně.

V čem je opravdová
krása Vánoc?
V horečném tempu vánoční doby
míváme sklon zapomínat na poselství
a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi
často býváme v zajetí toho, co všechno
ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se
a málem že srážíme lidi shánějící ten
extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit.
Opravdová krása Vánoc se spíše
nachází v jednoduchosti - jednoduchosti
pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme
nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými muži a ženy trpí. A právě
poselství a příslib Vánoc může přinést
naději malým a zbloudilým; poraněným,
ukřivděným, týraným a zlomeným.
Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě
či dítěti, které potkáme v této vánoční
době, je „prokazovat laskavost a konat
nezištné krásné skutky‟. Co se stalo
s laskavostí? Daří se nám to?
Děti z neubuzské školy se o to snaží.
Nacvičují básničky, písničky pro všechny, kdo je schopný naslouchat. Chtěly
by potěšit každou smutnou dušičku
a trochu lásky a štěstí nalít do každého
z nás. Škola je vyzdobena, voní jehličím, ve třídách svítí stromeček a z oken
zní zpěv koled. Zamýšlíme se nad svým
chováním a chováním druhých. Čteme
knihy. Čtěte s námi:

Mikulášská besídka

„Mik, miku, mik, miku Mikuláš, přišel s čertem na koláč,
mik, miku, mik, miku Mikuláš, přinesl nám zimní čas.“
Tak takové a jiné podobné, ale třeba i úplně netradiční básničky a písničky se
nesly společenskou místností v podvečer v pátek 7. prosince. Konala se tu totiž
Mikulášská besídka pro děti. Celým podvečerem je provázel rozpustilý čertík, který
si přichystal spoustu soutěží a tanečků. Vystoupení si připravily i děti z neubuzského Country kroužku a banda čertů z Kontrastu.
A pak už jen všichni poslouchali, až se ozve zvonění zvonku a řinčení řetězů.
Dočkali se. Za přítomnými zavítal Mikuláš s Andělem a čtyřmi čerty. Ti byli ale strašidelní. Ale protože neubuzské děti, alespoň ty, které byly na besídce, zas až tak
moc nezlobí, tak si na své nepřišli. Odnesli si jen Kubu a i toho za chvilku vrátili, prý
se jim nevleze do pytle. Někteří se báli míň, jiní víc, ale každý našel odvahu předstoupit před Mikulášskou družinu a ukázat, co umí. Za to všichni dostali od Anděla
balíček sladkostí. Snad plnění slibů „Já už budu hodný, budu si uklízet a učit se
apod.“ vydrží dětem co nejdéle.
A jak Mikuláš řekl na závěr, „Za rok přijdu na kontrolu, tak se snažte, ať neskončíte příště v pekle !!“
RZ

Proč lidi nelitují síly,
aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí,
ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme
i ty, které milujeme?
Proč člověk milá slova sotva svede?
Vždyť jedna rána k druhé vede.
Proč se nechováme, jak nám velí
jeden slogan známý?
Veďme si tak, jak bychom chtěli,
aby se jednalo s námi.
Proč chyby druhých nám tak vadí,
jeden sotva uvěří..,
Odpuštění a láska vystrnadí
satanův zadek ze dveří..
Z knihy Kolik váží sněhová vločka

Vraťme se však k Vánocům, jež nás
vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali
druhým radost. A proto přání od nás:
Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocni jsou.
Něhu těm, co za krásou jdou.
Slepým sílu slunečních paprsků.
Opuštěným srdce, která pro ně budou bít.

A všem na Vánoce a v novém roce pocit,
že je krásné žít.
Přejeme vám od srdíček,
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv ve tváři,
v příštím roce ať se vám vše vydaří!
Pěkné Vánoce přejí žáci a paní učitelky
neubuzské školy.
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM 2007

Jubilanti
17. 8. Válek Miroslav č.p. 6
18. 8. Kohn Stanislav č.p. 18
24. 8. Vinklárková Marie č.p. 53
23. 9. Tomšů Oldřich č.p. 114
30. 9. Gajdošík Drahoslav č.p. 103
10. 10. Miková Marie č.p. 107
6. 11. Hynčicová Božena č.p. 6
8. 11. Gargulák Břetislav č.p. 39
20. 11. Jarcovjáková Marie č.p. 69
29. 11. Zahořáková Marie č.p. 89
3. 12. Oškera Eduard č.p. 39
Narození
Vaculková Barbora č.p. 14
Langášková Tereza č.p. 54
Tomšíčková Anežka č.p. 46
Gargulák Lukáš č.p. 39

60 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
80 let
60 let
80 let
81 let
94 let

5. 9. 2007
11. 10. 2007
7. 12. 2007
16. 12. 2007

Úmrtí
Tomšů Oldřich č.p. 114
22. 10. 2007
Hynčica Vlastimil č.p. 17
29. 11. 2007
Sovjáková Františka č.p. 64 3. 12. 2007
Přihlášení k trvalému pobytu
Vajďák Miroslav č.p. 67
Vajďáková Marie č.p. 67
Sládek Miroslav č.p. 36
Sládková Magdalena č.p. 36
Sládek Cyril, Filip, Jiří č.p. 36
Odhlášeni z trvalého pobytu
Kohn Stanislav č.p. 18
Štěpanovská Olga č.p. 115

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala Vám všem, kteří jste se
dne 4. prosince 2007 přišli naposled
rozloučit s mým manželem, tatínkem
a dědečkem panem Vlastimilem
Hynčicou z Neubuze.
Zvláštní poděkování pak vyslovuji
panu Josefu Chovancovi za jeho procítěná slova posledního rozloučení.
Rovněž děkuji kamarádům muzikantům, kteří ho vyprovodili na jeho
poslední cestě.
Ze srdce děkuji za kondolenci,
upřímná slova útěchy a hojnost květinových darů.
Odešel, jak osud si přál, však
v našich srdcích žije dál.
Manželka Milada,
synové Vlastík a Dušan s rodinami

Podruhé v historii neubuzského fotbalu postoupilo mužstvo do III. třídy. První
postup se nevydařil. Hned jsme zase sestoupili. Letos jsme se opět vrátili do III.
třídy. A jako nováček soutěže si počínáme velmi slušně. S 15 body přezimujeme
na 10. příčce. Měli bychom být spokojeni, ale bohužel nám chybí 3 body ke spokojenosti. Před soutěží jsme si dali za úkol získat 18 bodů. O to to bude těžší boj
na jaře. Abychom se v této soutěži udrželi. Vzhledem k tomu, že reorganizací
bude až 5 mužstev sestupovat.
Letošní podzim jsme začali nešťastnou prohrou s Bratřejovem. 10 minut před
koncem jsme ještě vedli 2:4. Ale pak jsme urazili fotbalového boha když jsme
tomuto štěstí nešli naproti a prohráli zápas 5:4! To se během soutěže stalo celkem 5x. Pětkrát jsme měli našlápnuto na vítězství s mužstvy Bratřejova, Lukova,
Lípy, Kašavy a Veselé. Vždy jsme vedli, ale nikdy jsme zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Co je nám platné, když jsme po podzimu na druhém
místě nejvíce vstřelených branek. Dokonce máme na druhém místě v okrese nejlepšího střelce Járu Sovjáka. Ale bohužel naší nedisciplinovaností jsme se připravili o vítězství. Dokonce vedeme rekord 33 žlutých karet a 4 červené. Tyto karty
mužstvo hodně oslabilo. Žádný zápas jsme nebyli horším mužstvem. Škoda, že
jsme nikdy nebyli v optimální sestavě a ještě se nám vytratil bojovný duch.
Nemáme špatné mužstvo. Což dokazuje, že jsme dokonce na půdě Pozlovic (byl
vedoucí lídr) je dokázali porazit 0:3!
V podzimní části máme za sebou 13 zápasů (10. místo), 5 výher, žádná remíza, 8 proher a celkem 15 bodů. Skóre 31:37.
Nejlepší střelci - Sovják (11), Pšenka (5), Šmeidler D. (4),Vrba (4), Irovský (3),
Březík (2), Kobylík (1), Šmajdler M. (1).
Během podzimu na nás bylo odpískáno 6 pokutových kopů. 3 penalty brankář
Pavlas chytil. My jsme kopali 5 pokutových kopů. Všechny proměnil Jára Sovják.
Je třeba udělat vše pro udržení se v soutěži. Vždyť se může stát, že v příštím
ročníku zase uvidíme derby 1. FC Neubuz – Všemina. Jarní soutěž by měla
odstartovat 23. 3., a to 2. kolem v Přílukách.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, obecnímu úřadu,
fanouškům a všem dobrovolným pracovníkům, co nám pomáhají, aby nám nadále zachovali přízeň a společně bojovali o záchranu.
Všem Vám přejeme příjemné prožití vánoční svátků, dobrou pohodu a do
nového roku 2008 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Lucien Rudl, trenér

Vánoce přicházejí

Zájezd do termálních lázní

Přicházejí vánoční svátky – svátky
klidu, míru a pokoje.
Přeji všem našim spoluobčanům, aby
v jejich domovech zavládl sváteční klid
u vánočního stromečku, mír a pokoj
v jejich duších a hlavně, aby nikdo
o Vánocích nebyl sám, ale mohl je prožít v kruhu své rodiny. Do Nového roku
2008 přeji všem hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti. Čtenářům pak příjemné chvíle prožité s dobrou knihou.

Již potřetí zorganizoval Obecní úřad v
Neubuzi 17. listopadu zájezd do termálních lázní v Györu v Maďarsku. Toto
místo je mezi našimi občany velmi oblíbené a tak nebylo problém zaplnit hned
2 autobusy firmy BEADO, která nás
vždy bezpečně doveze tam i zpět. Vyjeli
jsme hned v 5 hodin ráno, abychom
měli co nejvíce času prohřát naše těla.
I když návštěvnost byla vysoká,
v krásném areálu, kde se nachází šest
vnitřních a tři venkovní bazény s různě
teplou vodou, si každý své místečko
našel. Děti dováděly na tobogánech
a dospělí se nechali masírovat bublinkami a všudypřítomnými silnými proudy
vody, nebo jen tak relaxovali a užívali si
pohody nicnedělání.
Zpátky jsme odjížděli odpočinutí
a spokojení z příjemně stráveného dne.
RZ

Vaše knihovnice Milada Hynčicová

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok, hodně zdraví
a osobní spokojenosti
všem občanům přeje
Myslivecké sdružení Neubuz Dešná
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