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ZPRAVODAJ
NEUBUZ

ROâNÍK XIV.

Také Vám letos dûlá potíÏe uvûdomit si, Ïe Vánoce jsou
za dveﬁmi?
Kdyby nebyl kalendáﬁ, nikdo by nás o jejich blízkosti
nepﬁesvûdãil.
Pojìme si tedy tu zvlá‰tnû neopakovatelnou vánoãní
atmosféru vykouzlit:
Zavﬁeme oãi.
Nejprve si pﬁedstavíme BARVY:
Bílou – ta znamená sníh.
Zelenou – vánoãní stromeãek.
Zlatou a stﬁíbrnou – baÀky a ﬁetûzy.
Pﬁidejte si je‰tû dal‰í barvy – jaké chcete.
Tak a teì pﬁijdou na ﬁadu VÒNù:
Zaãneme ponûkud prozaicky.
Ty první budou asi znamenat úklid – ale vÏdyÈ vÛnû
le‰tûnky je pﬁece také docela milá.
Pak ale pﬁijdou na ﬁadu dal‰í – vÛnû cukroví a perníãkÛ,
vánoãní polévky, smaÏeného kapra
a bramborového salátu.
Nesmíme zapomenout na vÛni vánoãního stromeãku.
Nyní si pﬁipomeÀme vánoãní ZVUKY. Které to budou?
KaÏd˘ má asi ty své, ale jeden urãitû máme spoleãn˘.
Balení a rozbalování – sly‰íte, jak ‰ustí vánoãní papír?
Nu sem pﬁece patﬁí je‰tû dal‰í zvuk
– asi ten nejkrásnûj‰í: hudba.
Ta vánoãní má v sobû spoustu krásy.
A teì DOTEKY.
Asi opût zaãneme úklidem – ale i ty mohou b˘t potû‰ující
– pﬁi pomy‰lení na v˘sledek.
Pak pﬁi hnûtení tûsta, vykrajování cukroví, zdobení…
Strojení stromeãku – tyto jsou obzvlá‰È nûÏné,
jen zkuste nûÏnû uchopit kﬁehkou baÀku.
První dotek dárku je spojen s úsmûvem a moÏná
i se slzou.
Pohlazení. Objetí.

Poslední nám zb˘vá CHUË.
Ach v‰echny ty dobroty.
Na‰e chuÈové pohárky mají co dûlat.
Jednu chuÈ v‰ak nepoznají, tu pozná jen srdce.
Je to chuÈ pusy, polibku…
Ano – je‰tû nám zb˘vají SLOVA.
PomiÀme ty – „utﬁi prach“, „podej“, „zanes“
- PﬁipomeÀme si na‰e oblíbená: citoslovce.
Jsou to slova plná citu.
„ Jé“, „Ach“, „BoÏe“…
také: „Dûkuji“
a hlavnû: „Mám Tû rád.“ „Mám Tû ráda“.
„Miluji Tû.“
Tak co?
Vykouzlili jste si vánoãní náladu?
Pokud ne – tak je‰tû jednou zopakovat.
Pokud v‰ak ano – tû‰íme se z toho, co nás ãeká.
Jistû to bude doba radosti.
Na‰í i jin˘ch. To je dÛleÏité: …i jin˘ch
Neãekejme aÏ nám nûkdo udûlá radost.
Udûlejme ji sami.
Ona se nám jistû vrátí.
MoÏná ne hned, protoÏe její cesta je nûkdy pﬁedlouhá.
Ale pak jednou pﬁijde a my se divíme, kde se tu vzala.
Pﬁejeme hodnû radosti nejen o svátcích vánoãních,
ale po cel˘ pﬁí‰tí rok.
Snad bychom se v pﬁí‰tím roce mûli ﬁídit následujícím:
Tímto Ïivotem projdu jen jednou.
Proto kaÏdé dobro a laskavost, které mohu prokázat
kterékoliv lidské bytosti nebo nûmé tváﬁi,
nechÈ vykonám nyní a neodkládám.
NeboÈ nepÛjdu jiÏ stejnou cestou.
Krásné Vánoce a cel˘ pﬁí‰tí rok
pﬁeje Zastupitelstvo obce Neubuz
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Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
- zhodnocen průběh stavebních prací
na hasičské zbrojnici
- byly započaty zemní práce na sportovním areálu
- na hřišti bylo vysázeno 12 lip
- přijato rozpočtové provizorium
- ustanovena inventarizační komise
- schválen nákup čističky vzduchu na
Moštárnu
- schváleno uzavření nájemní smlouvy
na budovu Moštárny s p. Sedláčkem
od 1. 1. 2006
- schválen příspěvek 500,- na tombolu
na Rodičovský večírek ZŠ
- schválen příspěvek 400,- na tombolu
na Mikulášský karneval pořádaný
ASPV Slušovice
- schváleno financování Mikulášské
besídky v Neubuzi

Neubuzští včelaři děkují obecnímu zastupitelstvu za podporu této
pro přírodu ušlechtilé činnosti.
Přejí Všem pěkné prožití svátků Vánočních a do nového, šestého
roku třetího tisíciletí, hodně zdraví.
Vaši včelaři
FOTOAKTUALITA
Na místě staré, rozpadající se hasičské
zbrojnice vyrůstá
nová, prostorná
budova s garáží pro
obě hasičská auta
i se zázemím pro
členy místního
hasičského sboru.

Na internetových stránkách

WWW.NEUBUZ.CZ
můžete najít aktuality, informace o obci,
zápisy z jednání, zpravodaje, fotogalerii.
Omluvte případné nedostatky, stránky jsou ve výstavbě.

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.

Svoz tﬁídûného odpadu
– plastÛ v roce 2006
1. únor, 5. duben, 7. červen, 2. srpen,
4. říjen, 29. listopad
•

Svoz nebezpeãného odpadu
v roce 2006
24. květen, 11. říjen
•

Svoz domovního odpadu
v roce 2006
– popelnice každý čtvrtek
•

Svoz velkoobjemového
odpadu v roce 2006
– kontejnery – 1x na jaře,
– 1x na podzim
•

Správní poplatky
na rok 2006
se budou vybírat na Obecním úřadě
od 1. března 2006.
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Vánoce a jmelí
Když pomineme léčivé účinky jmelí,
jedna z legend říká, že pod snítky jmelí
se mohou všechny osoby, a to bez ohledu
na kohokoliv, líbat.
To však platí jen v období od Vánoc po Nový rok.
Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí,
tvrdí přísloví ze severu Moravy.
Jmelí, podobně jako větvičky jehličnatých dřevin,
přináší podle lidové tradice rodině štěstí, zdraví a úspěch.
I kdybychom pominuli tradici, nelze snítce jmelí upřít dekorativní funkci.
O Vánocích do našich domovů patří.
S pomyslnou snítkou jmelí přeji všem našim spoluobčanům krásné a požehnané
Vánoce, veselého Silvestra, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2006.
Všem čtenářům pak příjemné chvíle prožité se zajímavou knihou.
Milada Hynčicová

Vánoce
Nejoblíbenějšími svátky v celém roce
jsou Vánoce. Kdo by se netěšil na tajemnou vánoční náladu, na krásné vánoční
koledy a štědrovečerní rozdělování
dárků pod stromečkem. Vánoce jsou
oslavou narození Ježíše Krista, jsou to
svátky lásky, kdy dárky připomínáme
svým nejbližším, že je máme rádi.

Veselé vánoce a šťastný nový rok,
Vám chceme přát,
aby člověk člověka měl vždycky rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál,
aby ten nový rok za to stál.
To Vám přejí členové
SDH Neubuz.
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SDH Neubuz v Jeseníkách
1. října jsme pořádali poznávací
zájezd do Jeseníků.
Výprava dospělých i dětí dorazila
autobusem na Ovčárnu a odtud jsme
pěšky pokračovali na vrchol nejvyšší
hory Jeseníků Praděd (1491 m.n.m.),
kde je postavena 148 m vysoká televizní věž s prosklenou vyhlídkou.
Odtud se nám naskytl krásný pohled
na podzimní krajinu.
Další zastávkou byla přečerpávací
elektrárna Dlouhé Stráně. Po shlédnutí
filmu jsme se přemístnili kolem dolní
nádrže do srdce elektrárny umístněné
v nitru horského masivu. Průvodce
nám vysvětlil význam a funkci elektrárny, která je dnes uznávanou světovou
raritou.

Autobusem jsme vyjeli na vrchol
hory Dlouhé Stráně (1350 m.n.m.), kde
se nachází horní nádrž. Za krásného
slunečného počasí byl vidět Praděd
a celé pohoří Jeseníků, které nám závidí i zahraniční turisté.
Přestože se vyskytly menší problémy, šťastně jsme se vrátili domů, plni
nových poznatků a informací.

Tancování s Mikulá‰em
V sobotu 3. 12. 2005 se ve společenské místnosti nad obchodem v Neubuzi
konala „Mikulášská besídka“ s diskotékou. Akce proběhla pod záštitou obecního
úřadu, za spolupráce místního hasičského sboru.
Odpoledne plné tancování, her a soutěží provázelo napjaté očekávání příchodu zaručeně pravého Mikuláše s andělem a dvěma strašlivými čerty. Básničky
a vánoční koledy, které jim děti někdy i trošku strachem roztřesenými hlásky
přednesli, odměnil Mikuláš po zásluze sladkou nadílkou. S prázdnou neodešli ani
malí hříšníci, kteří si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jaké to vlastně je, když vás
„vezme čert“. Takřka 50 dětí se svými
rodiči vidělo také opravdový „tanec
čertů“ v podání taneční skupiny Kontrast
dance a vystoupení místního country
kroužku.
Ve večerních hodinách pokračovala
zábava pro dospělé. V příjemné atmosféře určitě každý rád na chvíli zapomněl
na předvánoční shon při posezení s přáteli a známými až do pozdních nočních
hodin. Všichni se rozcházeli s vědomím,
že na dveře už pomalu ale jistě klepou
Vánoce...
IH
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• Jubilanti
6. 11.
3. 12.
9. 1.
14. 1.
23. 1.
28. 2.
28. 2.

Vajďáková Zdena č. 80
Oškera Eduard č. 39
Klačánek Rudolf č. 88
Klačánková Ludmila č. 88
Čuba František ing. č. 70
Železníková Emilie č. 72
Čechová Františka č. 43

60 let
92 let
86 let
81 let
70 let
84 let
60 let

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Diamantová svatba
Manželé Klačánkovi č. 88
• Přihlášení k trvalému pobytu
Bartáček Jan č. 78
• Odhlášení z trvalého pobytu
Koval Gustav č. 78
Kovalová Marcela č. 78

VZPOMÍNKA
Dne 19. prosince uplyne 10 let od
okamžiku, kdy nás navždy opustil
pan STANISLAV ZÁBOJNÍK.
Děkujeme za tichou vzpomínku
manželka a synové s rodinami

Pozvánka
Výbor Sboru dobrovolných hasičů
v Neubuzi si Vás dovoluje pozvat
NA VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v sobotu 21. ledna 2006 v 18 hod.
v kulturní místnosti nad obchodem.
***
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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Zájezd do Györu

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že letos místo tradičního zájezdu do vinného sklípku zorganizuje něco „zdravějšího“.
A tak se uskutečnil 26. listopadu zájezd do termálních lázní v maďarském
městečku Györ, které se nachází jen pár kilometrů od slovenských hranic.
Účastníky zájezdu tvořili asi ze dvou třetin domácí, ale protože nebyl větší
zájem, oslovili jsme i přespolní. Poté nám místa v autobuse ještě chyběla. Cesta
byla trochu náročnější a pomalejší, protože do rána napadlo hodně sněhu a i po
cestě všude padal sníh a cestáři samozřejmě nikde. Ale stálo to za to.
V Györu na nás
čekal krásný, moderní areál s velkým
množstvím různě teplých bazénů a bezpočtem různých dalších
atrakcí – přes vířivky,
vodopády, vodní bary
až po vnitřní i venkovní tobogán, kde se
všichni dosytnosti
vyřádili. Pak nechali
svá těla odpočinout
v sauně a v jeskyni
s vodou teplou 37 °C,
kde svítily jen hvězdičky. Domů jsme
dorazili za tmy s pocitem velmi příjemně
stráveného dne.
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Z na‰í ‰koly
Barevn˘ rok v Neubuzi
Barevný rok – projekt na letošní rok. Tak pojmenovali žáci
své dny, ve kterých se učí trochu jinou formou než obvykle.
V měsíci říjnu po „Drakiádě“ následovaly dny otevřených
dveří. První část byla věnována náslechům rodičů ve vyučovacích hodinách. A že se děti snažily, to jistě každý rodič
poznal. Že byl barevný den laděn do podzimu, to bylo zřejmé z oblečení dětí. Jeden den byl do hněda, jiný do žluta či
červena. V hodinách výtvarné výchovy a prvouky se mluvilo
o zdravé výživě. Dělaly se zeleninové saláty, prvňáčci
mazali jednohubky s pomazánkou, kterou si sami umíchali.
Další den byl věnován sportu. Přijela k nám celá všeminská škola a závod v běhu přes Budín začal. Starosta, pan

Náv‰tûva z M·
„Navštíví nás naše paní učitelky ze
školky!“ Radují se děti, když jsme jim
řekly o návštěvě dětí z MŠ.
Děti z neubuzské školy zahrály krátké divadlo, zazpívaly a přednesly básničky. Školkaři jim také předvedli co
už umí. „Ti nám vyrostli“, říkají paní
učitelky a prohlédly si jejich práce.
Jsou už opravdoví školáci. Pohlazení
po dušičce dětí povzbudilo. Společně
se pak podívali na video a zazpívali si
koledy. Vždyť Vánoce se blíží, všichni
nacvičují vánoční besídku a těší se na
dárečky.
Dvě hodinky utekly velmi rychle.
Děti na rozloučenou dostaly dáreček
a lízátko. Autobus je odvezl zpátky do
školky. „Na jaře nacvičíme další divadlo,“ říkají děti z Neubuze. „Budeme
rádi, když zase přijedete.“
Děkujeme paní ředitelce a paním
učitelkám za čas, který věnovaly naší
návštěvě.

Dubovský, odstartoval souboj obou škol. Vítězové se střídali
jak ze Všeminy, tak z Neubuze. Společná práce před závodem, plnění úkolů, tvoření podzimního klobouku a vymýšlení básniček stmelila kolektivy a upevnila přátelství. Žáci se
pobavili, poučili a naučili se spolupracovat. Na jaře bude
další setkání žáků těchto škol, tentokrát turnaj ve fotbale. Už
se těšíme.
Den otevřených dveří pokračoval za týden. Byl spojen
s dýňovými slavnostmi. Vyučování bylo zase ve žluté barvě.
Diktát se psal na žlutý papír. V matematice se sčítalo žluté
ovoce a vymýšlely se
různé zábavné úkoly. Ve
školní družině žáci vyráběli lampičky a zdobili
s nimi dvorek. Ten byl
okrášlen již dýněmi,
podzimním listím či plody z keřů. Den završila
dýňová slavnost. Rodiče
i další občané se shromáždili v podvečer na
dvorku. Na zahřátí dostali kelímek svařeného
vína. Bývalí spolužáci
pomohli nachystat pár

soutěží. Tancovalo se při
svitu lampiček a hudby.
V 18 hodin vyrazil průvod do obce a velký
ohňostroj zakončil podzimní slavnosti.
Za jeho realizaci děkujeme paní Tomšů, která ho částečně sponzorovala,
a obci za finanční pomoc.
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Podzimní setkání seniorÛ
Dne 21. října se uskutečnilo tradiční setkání seniorů
naší obce s představiteli
obecního zastupitelstva.
Program setkání obohatilo
vystoupení dětí místní základní školy, které předvedly
pásmo písní a básní v lidovém tónu a zahrály pohádku
O řepě. Děti sklidily velký
potlesk. Následovalo malé
pohoštění a pak už se jen
hrálo, zpívalo a tancovalo.
O hudbu se staral známý
pan Zapletal z Bohuslavic.
Tentokrát ho doprovázela
zpěvem i jeho dcera. Poslední hosté se rozcházeli až
daleko po půlnoci a už se
těšili na další „akci“.

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 Vánoce bez vánočního stromku
a bez předvánočního shonu, bez
pečení vánočního cukroví, perníčků
a shánění dárečků a krásně svítících
výkladů a světel.
Vánoční výzdoba i nálada začala
i ve škole. Děti si postavily stromeček, vyzdobily třídy. V prvním
adventním týdnu vyráběly adventní
věnce, přáníčka, v dalším týdnu
v keramice dárečky, začala se nacvičovat vánoční besídka.
Všichni se již těšíme, jak svým blízkým zpříjemníme předvánoční čas
zpěvem koled a přednesem básniček.
Den přeslavný jest k nám přišel,
Nového léta vinšujem,
v němž má býti každý vesel,
syna nebo dceru darujem,
Radujme se, veselme se
léto mine a pomine,
v tomto novém roce
dobrého vám přejem.
Takové a jiné básničky a písničky
můžete slyšet na naší besídce, která
se koná 15. prosince v kulturní místnosti v Neubuzi. Škola je pro Vás
otevřena celý týden před Vánocemi.
Můžete se podívat nejen na výrobky
dětí a jejich výtvarnou činnost, ale
i do vyučovacích hodin. Výstavka
z prací žáků bude na dvorku školy.
Fotografie a jiná dokumentace vám
budou k dispozici ve školní družině.
Všem dětem, rodičům a ostatním
přátelům a občanům obce, přejeme
pěkné prožití svátků vánočních,
rodinnou pohodu, štěstí, zdraví, spokojenost v zaměstnání i ve škole,
pracovní úspěchy a také veselou
náladu celý příští rok. Mějte se rádi.
To vše vám přeje
Lydie Staroveská,
ředitelka školy
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