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INFORMAâNÍ

ZPRAVODAJ
NEUBUZ

ROâNÍK XV.

Vánoce, vánoce pﬁicházejí …

Když se podíváme z okna během
dne, moc vánočně to tam nevypadá.
Stačí se ale projít po vesnici večer a je
nám jasné, že vánoce tu budou „co by
dup“. Všude v oknech svítí svícny,
venku stromečky, hvězdičky a sněhové
vločky. A kdo si udělal v úterý 12.prosince navečer čas a přišel do kulturní
místnosti nad obchodem, ten určitě
nelitoval. Prostorem se nesly zvuky
koled, vánočních básní, písní a scének.
Tóny houslí umocňovaly sváteční
atmosféru. Děti z naší školy si pro nás

přichystaly kouzelnou vánoční besídku. Společenská místnost praskala ve
švech a sem tam ukápla někomu i slza
dojetí.
Všichni jsme si odpočinuli od každodenního shonu a zapomněli i na to, že
nemáme doma náležitě vygruntováno.
Z každého při odchodu dýchala vánoční pohoda.
Chtěli bychom touto cestou ještě
jednou poděkovat dětem a zaměstnancům školy za krásně strávený večer.
-rz-

Vánoční zvyky
Krájení jablka – po štědrovečerní večeři
se příčně rozkrojí jablko. Tvar hvězdy
napovídá, co nás čeká v příštím roce. Pěti
a vícecípá hvězda znamená celý rok zdraví, čtyřcípá hvězda přináší nemoc nebo
smrt v rodině.
Půst – na Štědrý den se až do večeře nic
nejí – pak uvidíme zlaté prasátko.

Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo vánoc je všude kolem nás …
Zvoneček až zazvoní
příjemné svátky vánoční,
mnoho štěstí, pevné zdraví,
celý rok ať Vás doprovází

Přejeme všem občanům
klidné a požehnané Vánoce
a po celý rok 2007
hodně zdraví, štěstí,
lásky a životního optimismu.
Členové Zastupitelstva obce Neubuz

Šupiny – pod talíře se při štědrovečerní
večeři dává pár kapřích šupin – přináší
nám dostatek peněz po celý příští rok.
Házení střevícem – svobodné dívky hází
střevíc přes hlavu. Ukazuje-li špička ke
dveřím – provdají se a odejdou z domu,
ukazuje-li špička do místnosti – zůstanou
doma.
Pouštění svíček v ořechové skořápce –
malé lodičky se nechají plout po vodě
v kulaté nádobě. Komu vydrží co nejdéle
svítit, toho čeká dlouhý a šťastný život.
Pokud se drží svíčky při sobě, zůstane
rodina pohromadě, pokud někdo odpluje,
odejde do světa.
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Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
- přijato usnesení č. 2 ke schválení
změny č. 3 územního plánu
- schválen rozpočet na rok 2007
• příjmy 3.285.000,- Kč
• výdaje 6.328.000,- Kč
- starosta přednesl zprávu ze zasedání
mikroregionu Slušovicko
- schválen příspěvek 10,- Kč /1 obyvatele do mikroregionu
- zvolena inventarizační komise ve složení: předseda: Gargulák M., členové: Trunkát P., Hynčicová I.
- inventarizace majetku a kontrola
kontrolního a finančního výboru proběhne na OÚ 29. 12. 2006
- p. Zábojníková přednesla zprávu ze
semináře: Využití prostředků EU
- schválen nákup vánočního osvětlení
a oprava stávajícího v celkové hodnotě 125.000,- Kč
- schválen nákup notebooku a software
30.000,- Kč
- schválen nákup lopat na sníh 80 ks –
12.000,- Kč
- schváleny příspěvky: na ohňostroj
3.000,- Kč, lyžařský klub Trnava
4.000,- Kč, školní večírek ZŠ - tombola 650,- Kč, mikulášký karneval
ASPV 1.000,- Kč
- schváleno konání a financování
mikulášské besídky dne 2. 12. 2006

Volby do zastupitelstva obce Neubuz
Ve dnech 20. a 21.10.2006 proběhly v naší obci volby do zastupitelstva obce.
Celkový počet voličů zapsaných ve voličských seznamech, tj. občanů, kteří
mají právo volit byl 338. K volbám přišlo 240 voličů, což je 71 %.
Po sečtení hlasů volební komisí a zpracování výsledků registračním úřadem ve
Vizovicích bylo známo složení nového zastupitelstva obce Neubuz.
Zastupitelstvo obce Neubuz:
Miroslav Dubovský
Ing. Renata Zábojníková
Stanislav Tomšů
Miroslav Gargulák
Pavel Sedláček
Petr Trunkát
Ivana Hynčicová

ČSSD
SNK
ČSSD
SNK
ODS
SNK
ČSSD

186 hlasů
163 hlasů
128 hlasů
121 hlasů
108 hlasů
103 hlasů
100 hlasů

V zákonném termínu se nově zvolení zastupitelé sešli 2. 11. 2006 na ustavujícím zasedání. Zde složili slib a přijali osvědčení o zvolení. Poté proběhla
volba starosty a místostarosty obce. Starostou obce byl zvolen pan Miroslav
Dubovský, místostarostou obce byla zvolena paní ing. Renata Zábojníková.
Všem členům nového zastupitelstva gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při
své práci. Zároveň bychom chtěli poděkovat minulému zastupitelstvu obce,
které v uplynulém volebním období odvedlo kus dobré práce.

VANDALISMUS POKRAâUJE

• NEBEZPEČNÝ ODPAD
9. květen, 24. říjen

V minulém zpravodaji jsme poukazovali na množící se případy vandalismu
v naší obci – zastávka, park. Pachatelé škodu způsobenou v autobusové zastávce začali sice odstraňovat, ale do dnešního dne není zastávka v takovém stavu,
v jakém by měla být. Navíc její zdi opět zdobí nové nápisy. A co nás mrzí nejvíc, že vznikla škoda nová, a to v parku na návsi. Skupina mládeže posilněná
alkoholem řádila pod rouškou tmy jeden víkendový večer. Odnesl to vykopnutý
a pokřivený odpadkový koš, utržená klika rumpálu na studni. Nenapravitelnou
škodu spáchal někdo tím, že lezl na vysazené stromy. Zůstal po něm ulomený,
asi 1m dlouhý hlavní kmen lípy, odlomené větve na okrasných třešních, odloupaná kůra. Pracovníci firmy Arborea tyto dřeviny ošetřili, ale jestli stromy nájezd
vandalů přežijí a neuschnou, to uvidíme až na jaře.
Vážení občané a hlavně rodiče,
pomozte nám chránit náš obecní majetek. Všímejte si, kde tráví čas Vaše
děti. Upozorněte je na to, že jejich jednání je někdy v rozporu se zákonem.

• DOMOVNÍ ODPADU
– popelnice každý čtvrtek

Bohatá lékárna v kaÏdé sklenici medu

Svoz tﬁídûného odpadu
v roce 2007
• PLASTY
31. leden, 4. duben, 6. červen, 8. rpen,
3. říjen, 5. prosinec

• VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
– kontejnery
– 1x na jaře, 1x na podzim
SPRÁVNÍ POPLATKY NA ROK 2007
se budou vybírat na Obecním úřadě
od 1. března 2007.
Upozorňujeme občany, že podle
zákona jsou povinni se starat v zimním období o údržbu veřejných
chodníků před svými domy. Je nutné
odklízet sníh, případně provést posyp
tak, aby chodníky byly bezpečné pro
chodce. Posypový materiál je na
obvyklých místech.
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Med obsahuje obrovské množství důležitých látek, které naše tělo obnovují
a zmírňují nepříznivé vlivy prostředí. Z nich jmenujme alespoň kyselinu jablečnou nebo jantarovou. Aminokyseliny se výrazně podílejí na chuťových vlastnostech medu. Nejvíce jich je v tzv. smíšených medech. Převažující aminokyselinou
je prolin. Velmi významný podíl v medu mají enzymy, které v našem těle urychlují a usnadňují některé procesy látkové výměny. Nejdůležitějším z nich je
invertáza, která pochází právě ze včelích hltanových žláz. Med je také bohatým
zdrojem minerálních látek. V jenom kilogramu medu jich bývá až 10 gramů!
Největší zastoupení má draslík po něm sodík, vápník a hořčík. Ze stopových
prvků je významně zastoupeno železo. Najdeme v něm ale i takové látky jako
například acetylcholin nebo adrenalin. Proto hlavně v zimních období konzumujme MED.
Příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, štěstí a rodinnou pohodu Vám
v Novém roce 2007 přejí neubuzští včelaři.
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SDH NEUBUZ
Plamen 2006
Dne 14. října se ve sportovním areálu Racková konalo
podzimní kolo hry Plamen. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - Požární útok CTIF (soutěží 9 hasičů) a Závod požární
všestrannosti (soutěží 5 hasičů).
Jelikož ve hře Plamen v kategorii starších žáků, která je
do 15 let skončili 2 žáci, museli jsme družstvo doplnit
o nové hasiče. Nové členky Míša Garguláková a Dominika
Trunkátová zvládly svoji první účast na soutěži výborně.
Musíme pochválit i 5 závodníku, kteří na trase 3 km s šesti
stanovišti dosáhli vynikajícího času a někteří v závěru zjistili,
že fyzická kondice je na hranici. Přípravě jsme věnovali
hodně času a to se vyplatilo, protože po zpracování celkových výsledků naše družstvo obsadilo 4. místo. Gratulujeme!
I. T.

KrouÏek mladí hasiãi

V˘let do Vy‰kova

Před 3 lety vzniklo v našem sboru družstvo mladých
hasičů s cílem vytvořit vztah k požární ochraně a připravit
děti na hasičskou činnost. Mladým hasičem se může stát
chlapec nebo děvče ve věku 6-15 let. Po získání členského
průkazu se stávají členy příslušného SDH. Tím vznikají
nejen práva, ale i povinnosti mladého hasiče vůči sboru,
který platí za děti členský příspěvek ve výši 40 Kč. Tato částka se odevzdává na OSH Zlín. V době schůzek a soutěží
jsou děti pojištěny u dvou pojišťovacích společností.
Scházíme se každý pátek v 17:00 hod na zbrojnici. V případě, že se schůzka nekoná jsou děti včas informovány.
V zimním období se schůzky přizpůsobí nácviku požárního
útoku, opakování disciplín např. vázání uzlů, zdravověda,
topografie a hrají se různé hry. Pokud se dítě schůzky nezúčastní, žádáme rodiče, aby včas nahlásili jejich nepřítomnost. Jelikož vedoucí si musí program schůzky zorganizovat
dle počtu dětí. Děkujeme za pochopení.
I.T.

Na sklonku měsíce září jsme ve spolupráci s SDH
Všemina podnikli výlet do Vyškova u Brna. Začali jsme prohlídkou zoologické zahrady, která je, co se týče rozlohy
malá, ale pro návštěvníky a zejména děti velmi zajímavá.
Zakladatelé zahrady se zaměřili především na chov domácích a hospodářských zvířat, ale i exotických druhů. Největší
atrakcí je tzv. „Babiččin dvoreček“, který navozuje atmosféru selského dvora a návštěvníci přicházejí do přímého kontaktu s domácími zvířaty. Jsou zde i různé dětské atrakce,
které se těší velké oblibě. Druhou částí programu byla
návštěva DinoParku. Na rozloze 3 hektary se nachází 28
prehistorických zvířat v životní velikosti. Všechna jsou ozvučena a 3 se pohybují. Součástí DinoParku je 3D kino, které
vás po nasazení speciálních brýlí ve trojrozměrné projekci
seznámí se vznikem života na zemi a uvede diváky do doby
dinosaurů. Unikátem světového významu je umístění druhohorní pravěké borovice, která rostla na zemi před 175 mil.
let. Cílem toho výletu bylo poznat zblízka, co znají děti jen
z hodin dějepisu.
I.T.
Nechť zvony zvoní a srdce plesají,
nechť svíce hoří a číše cinkají,
ať šťastný je Váš každý krok,
přejeme Vám krásné vánoce
a úspěšný nový rok.
Výbor SDH Neubuz

POZVÁNKA
Výbor sboru dobrovolných hasičů v Neubuzi si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU, která se bude konat
13. ledna 2007 v 18.00 hod. v kulturní místnosti nad
obchodem.
Těšíme se na Vaši hojnou účast
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❄

Vůně vánoc

Než se do Čech dostal vánoční stromek, bývalo zvykem rozvěsit na
počátku adventu po celém domě štěstí. Větve stále zelených stromů bývaly
ověšeny pentlemi, obrázky, papírovými květy, ale taky jablky (symbol
krve, života a lásky), slámou (symbolem dobré úrody), řetězy ze sušených
nakrájených brambor, ovoce a pečiva.
Voňavé živé větvičky borovice,
jedle, smrku či jmelí patří k nejkrásnějším zimním svátkům i dnes, kdy je
pro většinu světa hlavním symbolem
Vánoc stromeček. Vánoční stromeček
je symbolem nejen Vánoc, ale i harmonického rodinného života, štědrosti, vzájemné lásky a především radosti dětí.
Dovolte mi, abych Vám všem
popřála, jako dárek pod stromeček,
hodně rodinné pohody, aby nikdo
nemusel být sám, aby se s rozsvíceným stromečkem rozsvítily radostí a
štěstím ty krásné dětské oči a všichni
společně prožili chvíli štěstí a požehnanou vánoční pohodu. Do Nového
roku pak hodně zdraví, spokojenosti,
vzájemné úcty a dobrých sousedských
vztahů. Všem čtenářům přejeme příjemné chvíle strávené nad dobrou
knihou.
Hynčicová Milada

FOTBALOVÉ BILANCOVÁNÍ
1. FC NEUBUZ – PODZIM 2006
Po nevydařené loňské sezóně ve III. třídě klub 1. FC NEUBUZ posílil do nové
sezóny 2006 / 2007 své mužstvo. Novou sezónu jsme začali v podzimní části
velmi úspěšně. Dokonce jsme z Neubuze udělali „nedobytnou“ tvrz, když
v domácích zápasech jsme ani jednou neprohráli. Potěšující je, že se do mužstva
vrátil bojovný duch a chuť vyhrávat.
Obranu mužstva posílili Říhák Petr, Ševců Robert, Divílek Petr a Irovský
Jaroslav. 1. FC Neubuz hlavně vyřešila post brankáře hostováním Radka Pavlase z
Jaroslavic. Velkým přínosem pro mužstvo byl také návrat zraněných hráčů do
sestavy týmu. Marodku opustil Zubíček Josef, Brhel Roman, Rudl Martin a Březík
Martin. Výbornému útočníkovi Martinovi Březíkovi se start v nové sezóně bohužel nevydařil. Po krátkém účinkování si obnovil zranění kolena. Tato situace
vyžadovala urychlené řešení. Naskytla se výměna hráčů s FC Vizovicemi. Za
1.FC Neubuz proto začal hrát Martin Vrba výměnou za Pavla Machalíčka.
Mužstvo opustili brankář Elšík Jindřich, Kunovský Jan a Krajščák Petr.
Nejlepší střelci, statistika podzimní části kola a nejčastější sestava 1.FC NEUBUZ včetně počtů startů jednotlivých hráčů.
Nejlepší střelci
Šebesta 7
Vrba 6
Hargaš 5
Šmeidler 5
Březík 4
Zubíček 3

Podzimní část

Pavlas 13 x
¤ihák 13 x

Harga‰ 13 x
Brhel 9 x

Zubíãek 8 x

·evcÛ 12 x

Rudl 9 x

·meidler 8 x

Divílek 12 x

Vrba 4 x

Bﬁezík 5 x

·ebesta 11 x

13 zápasů
3. místo
9 výher
1 remíza
3 prohry
28 bodů
48 : 31

1. FC NEUBUZ děkuje všem svým věrným fanouškům za neutichající podporu při našich utkáních. Náš dík patří také sponzorům a obecnímu úřadu
v Neubuzi za jejich pomoc. Hráči a realizační tým mužstva touto cestou přejí
Všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2007.
Naše fanoušky zveme na další utkání jarního kola 2007.
Lucien Rudl, trenér
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❄

❄

❄

❄

❄

Termální láznû Györ
Po loňském úspěšném zájezdu do
termálních lázní v maďarském Györu
byl letos autobus naplněn téměř
ihned. Proto jsme se rozhodli vypravit do Györu autobusy dva spolu
s ASPV Slušovice.
V sobotu 6.října bylo krásné slunečné počasí, které v ničem nepřipomínalo podzim. Cesta uběhla rychle
a tak už před 10 hod. byli všichni
uvelebeni v některém z osmi různě
teplých bazénů. Po
poledni všechny dámy
chytaly bronz na venkovních lehátkách. Na
tobogánech řádili především pánové a samozřejmě všechny přítomné děti. Zkrátka pohoda, klídek a úžasně
strávená sobota.
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Z na‰í ‰koly
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí, projektové vyuãování, d˘Àové slavnosti
Do neubuzské školy chodí 25 žáků. 13 z Neubuze, 9 ze
Slušovic, 2 z Dešné a 1 z Hrobic. Prvního září je přivítala
škola v novém kabátě v podobě žluté fasády, nových vyměněných oken a s krásnou výzdobou celé školy.
Během dvou měsíců se letní výzdoba změnila na podzimní. Akce - kulturní vystoupení pro důchodce, drakiáda,
podzimní dýňové slavnosti, projektové vyučování a Dny
otevřených dveří. To vše ovlivnilo chod školy a také umožnilo veřejnosti nahlédnout jak do vyučovacích hodin, tak do
mimoškolní činnosti.
Tradiční podzimní Dny otevřených dveří přivítaly
návštěvníky jak v době vyučování, tak v odpoledních
i večerních hodinách.
Pro žáky i učitele to znamená zvýšené úsilí podílet se na
výzdobě školy, nachystat zápisy projektů, fotodokumentaci
z akcí, výrobky.
Ale také ukázat veřejnosti, jak se u nás učí. První den
dopoledne se mohli rodiče dívat na průběh běžného vyučování, odpoledne pak ve výtvarném kroužku ve školní družině vyrábět s žáky strašáky ze šustí, listí a pytloviny, jiní
malovali na sklo. Odpoledne, na dvorku vyzdobeném svítícími dýněmi a malovanými lampičkami, předvedli žáci kulturní vystoupení.
Pak přišli s lampičkami před obecní úřad. Den byl
zakončen krásným ohňostrojem od paní Tomšů z Baby prodejny ze Slušovic.

Dýně se nám podařily,
nikdo nebyl vůbec líný,
polévka se v hrnci vaří,
přece jsme výborní kuchaři.

Pátek byl dnem projektovým. Letos si školáci vymysleli
projekt Zelená planeta. Ví, že naši planetu musíme chránit,
šetřit a neustále ji zlepšovat. Týká se to jak ekologie, zdravého životního stylu, ale také vztahů mezi lidmi, vzájemné
tolerance, spolupráce a porozumění. O tom, jak se to naši
žáci učí, se mohli rodiče přesvědčit v pátečních vyučovacích hodinách s vlastním činnostním nebo-li praktickým
učením. Žáci si tu osvojili a získali další vědomosti, ale
i praktické zkušenosti. Jak předcházet nemocem a ošetřit
zlomeninu jim přišla říct paní Oškerová.
Na závěr dopoledního vyučování si žáci uvařili zeleninovou polévku a připravili jednohubky, dověděli se něco
o stolování a přípravě jídla. Tomu se ještě budou věnovat
další projektové dny v prvouce.
Kroužkem „Angličtina hrou“ zakončili všichni žáci projektový den. Učí je studentka čtvrtého ročníku Baťovy univerzity ve Zlíně Jana Maulová. Anglicky se u nás učí žáci od
první třídy. Skupiny se střídají a ti, co nemají zrovna angličtinu, učí se základům informatiky. 15 počítačů na škole
uspokojí všechny zájemce a sbírat a najít informace do jakékoliv výuky se stává pro ně lehkou záležitostí. Poděkování
patří všem, kdo se na průběhu těchto dnů podílel a pomohl
při jejich realizaci.
Děkujeme.
L. Staroveská

Archeologická pﬁedná‰ka
Studentka Žaludková, posluchačka Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, si připravila poutavé vyprávění o životě našich předků od nejstarší doby
po středověk. Přiblížila náročnou práci archeologů, které doplnila ukázkou nálezů z našeho okolí a replikami nástrojů a zbraní z doby kamenné, bronzové
i železné.
V následující části žáci odpovídali na soutěžní otázky a plnili praktické úkoly.
V závěru se snažili podle předloh napodobit kresby z jeskyňí, vytvořené našimi
předky.
Beseda byla velmi zajímavá a poučná. Upoutala přítomné nejen teoretickou
částí i praktickou činností v závěru.
5
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Zelená planeta
je projekt, který bude v letošním
roce provázet činnost naší školy po
celý školní rok. Jeho hlavním úkolem
je seznámit žáky s minulostí naší
Země, její přítomností a především jak
pomoci, aby zůstala i v budoucnosti
zelená. Projekt probíhá jednotlivými
vyučovacími předměty,v nichž chceme všichni společně dokázat,že můžeme něco udělat pro naplnění tohoto
cíle.
I z toho důvodu se naši žáci zapojili
do literární soutěže vyhlášené Domem
dětí a mládeže v Uherském Brodě
v rámci XXXI. ročníku mezinárodního
festivalu a setkání „Týká se to také tebe
2006“.
Účastníci soutěže si mohli zvolit
z nabízených literárních žánrů-báseň,
pohádku, povídku, popis a další. Ze
školního kola, které se uskutečnilo na
naší škole, porota vybrala a zaslala
práce pěti dětí do Uherského Brodu.

Soutěže se účastnilo mnoho škol okresu Zlín. Práce byly rozděleny dle věku
dětí do 3 kategorií. V každé kategorii
byly oceněny tři nejlepší práce. První
kategorie byla pro žáky 2. až 4. ročníku.

V této kategorii všechna 3 ocenění
získali žáci naší školy:
1. místo Eva Vyvlečková 4. roč.
2. místo Michaela Garguláková 4. roč.
3. místo Marek Velikovský 3. roč.

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Náv‰tûva ãerta a Mikulá‰e
Ráno přišla dolní třída s doprovodem čerta.
Potom nás chvíli strašil,ale skoro nikdo se ho nebál.
A pak přišla pravá chvíle a došel Mikuláš,ale udělali
velkou chybu, protože si zapomněli anděla.
Pak rozdali kalendáře za básničky nebo písničky.
A nakonec si čertice odnesla paní učitelky.
Eva Vyvlečková

Mikulá‰
Ve škole byl čert a Mikuláš,
přišli k nám na guláš.
Každý něco řekl
a čert se ho lekl .
My všichni jsme se nebáli,
jen tak trochu se nám klepaly
sandály.

Paní učitelky jsou v pekle osm
hodin
a já tu spokojeně chodím.
Chodím, chodím, čekám
a bůček k tomu sekám.
Kuba H.
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Anděl v oblacích krásný se vznáší,
všemu stvoření radost přináší,
sláva na nebi Bohu,
na zemi pokoj lidu.
Nikdo z nás si už nedovede představit Štědrý den bez vánočního stromku
a bez pečení vánočního cukroví.
Zvyk zdobit jako symbol Vánoc jehličnatý stromek se k nám rozšířil z německých zemí. Na venkově byly ozdoby velmi prosté: perníčky, ovoce, ořechy
a pestré papíry…Stromek se buď stavěl na stůl nebo se zavěšoval ke stropu.
Zpočátku dokonce špičkou dolů. Pod něj se dával betlém a brzy pod ním našly
své místo i dárky.
Ten, kdo toho večera někoho nepodaruje, zemře dřív,než rok skončí, tvrdí
stará lidová moudrost. Zeleň, větvičky jehličnatých stromů tak zvané ščestí,
polaznička ščedrák, jak se dřív říkavalo se dávaly na různá místa v domě i do
chlévů. Chránily před zlem a přinášely štěstí.

Ve škole příprava na Vánoce začala již na konci listopadu. Děti vytvářely
masky čertů a začaly vyrábět jak ve školní družině, tak ve výtvarném kroužku
s paní Tomšíčkovou dárečky. V hudební výchově a v dramatické se začala nacvičovat vánoční besídka. Začaly se péct perníčky. Odbornou pomoc a rady nám
dala paní Jana Hečková. Atmosféra Vánoc se stupňovala i s příchodem Mikuláše
do školy. I těm velkým cvakaly strachem zuby, když měly přednést básničku.
Mikuláš četl z knihy hříchů a vyslechl si písničky, básničky či hru na flétnu. Tak
nezbedníci odčinili své přestupky. Čert byl spokojený a všechny děti nechal ve
škole. Žádného si neodnesl. „Že by zlobily jen paní učitelky?“ ptal se Mikuláš
a děti s radostí odpověděly „ Ano, ano, vemte si je všechny!“
Vánoční nálada již na nás dýchá. Každý z nás ji prožívá různým způsobem.
Vánoční svátky mají své kouzla.
Pro děti jsou svátkem dostávání dárečků, očekávání něčeho krásného, kdy se
celá rodina sejde u stromečku, zpívání koled, setkání se s celou rodinou a s lidmi,
které máme rádi. Ale také vnitřní prožitek je důležitý. Zapálit si betlémské světlo,
zajít si do kostela, kde se každý rok připomíná narození Ježíše Krista, popovídat si
o svátku a o vánočních zvycích.
Krásné Vánoce, štěstí, zdraví, pohodu, klid přeje
Lydie Staroveská

Přání je skořápka oříšku
hřejivý plamen svíčky.
Přání je vůně jehličí,
co sní pod našimi víčky.
Krásné Vánoce,
hodně štěstí, radosti
a pohody v novém roce
přejí žáci a zaměstnanci
ZŠ Neubuz

Náv‰tûva Zlína
Dne 14. listopadu se žáci naší
školy zúčastnili výchovného koncertu v Domě umění ve Zlíně s názvem
„Zlín tajemný“.
Koncert byl velmi zajímavým obohacením nejen učiva hudební výchovy. Posluchači byli poutavým příběhem seznámeni s pravděpodobným
vznikem hudebních nástrojů, hudba
je provázela různými staletími tajuplnými historickými místy našeho
kraje. Stroj času nás zavedl i do
neznámé budoucnosti.
Návštěva Jihomoravského muzea
nám zase přiblížila dovednost našich
předků. Na výstavě prací různých
řemeslníků a lidových umělců jsme
obdivovali slaměné vánoční ozdoby,
panenky z kukuřičného šustí, dřevěné nářadí, hračky, betlémy, výšivky,
velikonoční kraslice a figurky z vizovického pečiva. Všichni jsme se
shodli, že život našich předků nebyl
lehký, ale jejich umění a dovednost
obdivujeme i dnes.
Náš pobyt ve Zlíně jsme zakončili
návštěvou Krajské knihovny Františka
Bartoše. Připomněli jsme si jeho význam jako spisovatele a sběratele
lidových písní, zvyků, pohádek
a pověstí z našeho kraje. V oddělení
dětské literatury si každý z velkého
množství knih vybral, co ho nejvíce
zajímá. Někoho zaujaly nové pohádky, někteří se zájmem listovali
v encyklopediích nebo fantastické
literatuře.
Čas strávený v příjemném prostředí
knihovny nám rychle uběhl a dnešní
vyučování ,naplněné mnoha novými
zážitky ,poznatky a dojmy končil
a spěchali jsme na autobus.
M. Tomšů
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Senioﬁi se opût bavili

• Jubilanti
9. 1. Klačánek Rudolf č. 88
14. 1. Klačánková Ludmila č.88
23. 1. Oškerová Marie č. 4
25. 2. Hynčica Vlastimil č. 17
25. 2. Juřík Miroslav č. 75
25. 2. Kašpárková Věra č. 58
28. 2. Železníková Emilie č. 72

87 let
82 let
75 let
70 let
70 let
60 let
85 let

Opět po roce se v pátek 13. října sešli naši senioři se zastupiteli obce při tradičním setkání v kulturní místnosti nad obchodem. Po uvítacím přípitku přišly
pobavit seniory děti z místní školy. Pásmo básní a písní ve valašském nářečí
s houslovým doprovodem sklidilo bouřlivé ovace. A když se na parketu objevily
malé břišní tanečnice, které dokonale ovládaly své pohyby, potlesk nebral
konce. Po malém občerstvení se všichni dali do tance za doprovodu pana
Zapletala a jeho dcery. Veselo bylo až do půlnoci. Tak zase za rok!

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Narození
20. 9. Martin Vaculík, Neubuz 117
18. 12. Františka Drábková, Neubuz 52
• Úmrtí
3. 12. 2006 Eduard Záhořák, Neubuz 44
• Přihlášení k trvalému pobytu –
• Odhlášení z trvalého pobytu –

Mikulá‰ská besídka
V sobotu 2. prosince se sešlo v kulturní místnosti spousta dětí (vesměs
předškoláků) se svými rodiči a prarodiči. Zpočátku se tancovalo a soutěžilo,
pak nám své taneční umění předvedla
skupina Kontrast a čím víc běžel čas,
tím přibývalo dotazů „Tak kde jsou,
kdy přijdou?“ A kdo byl tak netrpělivě
očekáván? No přece Mikuláš se svou
družinou. Nezklamal ani malé, ani
velké. Přišel mezi nás i s andělem
a třemi strašlivými čerty. Ti některé
zlobivé děti chtěli odnést ve velkém
pytli, ale Mikuláš jim to nedovolil
a vždy je odehnal. Raději si s dětmi
povídal. Děti mu na oplátku přednesly
básničky a zazpívaly, byť trochu roztřeseným hlasem písničky. Ty nejmenší
děti si někdy vzaly na pomoc i maminku. Anděl každému nadělil sladký balíček. Mikuláš se se všemi rozloučil
a slíbil, že zase za rok přijde.
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