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ZPRAVODAJ
NEUBUZ

ROâNÍK XIII.

Nejkrásnûj‰í den v roce – ·tûdr˘ den
Josef Lada
Také v zimû jsem musel chodit odvádût
boty. Chodíval jsem rád, kdyÏ b˘valo krásnû,
ale nûkdy to b˘valy neradostné cesty hlubok˘mi závûjemi, po kluzk˘ch pû‰inách a rozbﬁedl˘m snûhem. Zato kdyÏ bylo krásnû, poklouzal
jsem se na tûch cestách aÏ do únavy na zamrzl˘ch potocích, mezi vysok˘mi ol‰emi, kde b˘vala krásná, pﬁímo pohádková zákoutí. Vesniãky
b˘valy celé zapadlé ve snûhu, a kdyÏ jsem se
pﬁi návratu k domovu obrátil a na nûkterou
zadíval, bylo ji sotva vidût v bílé krajinû. To
vám b˘vala krása! Nûkde ve statcích uÏ svítili,
z komínÛ stoupal k obloze modr˘ kouﬁ a obãas
projel tvrd˘m vzduchem v˘skot dûtí, ‰tûkot psÛ
a rány sekyrou do tvrdého dﬁíví. âasto jsem se
proto z takov˘ch cest vracíval aÏ za tmy.
A jen zpûv ptactva mi v zimû chybûl. Po
cestách sice pobíhali rychl˘mi krÛãky skromní
chocholou‰ové, ale i ti smutnû tíkali nad tou
svou bídou, Ïe mi z toho b˘valo aÏ teskno.
Obãas také zlostnû zakrákaly vrány, které bezradnû poletovaly nad skoupou pﬁírodou. Zato
jsem byl radostí cel˘ bez sebe, kdyÏ jsem spatﬁil
nad potÛãkem poletovat pﬁekrásného ledÀáãka. Jiskﬁíval mezi vrbov˘mi pruty obalen˘mi
snûhem jako velk˘ drahokam.
A neÏ jsem se vÏdy nadál, pﬁikvapily Vánoce
a s nimi ten nejkrásnûj‰í den v roce – ·tûdr˘
den! Netû‰íval jsem se na nûj pro nûjaké dárky
– ty jsem nikdy pod stromeãek nedostával, ale
tû‰il jsem se na Vánoce pro jejich krásnou náladu. Stromeãek míval jsem sice jen mal˘
a chudû vyzdoben˘, ale mûl jsem vÏdy z nûho
vût‰í radost neÏ nûkteré bohaté dûti, které mûly
stromeãky aÏ do stropu. Stával na stole, zadûlán
pevnû do starého Ïelezného moÏdíﬁe, aby se
pokračování na str. 3

Narodil se Kristus Pán
Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z rÛÏe kvítek vykvet nám,
radujme se.

Z Ïivota ãistého,
z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
/lidová/

Radostné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobní i pracovní pohody
přejí všem spoluobčanům
členové Zastupitelstva obce Neubuz

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil čas nejkrásnějších
svátků v roce, čas Vánoc. Vánoce
jsou svátky klidu, míru a radosti,
svátky lásky a porozumění. Mnohdy
na odvěké poselství Vánoc zapomínáme. Zvlášť všechny hospodyňky
prožívají dobu předvánoční ve spěchu, shonu a nervozitě, zda stihnou
napéct dostatečné množství druhů
vánočního cukroví, vysmýčit všechny kouty a obstarat vysněné dárky.
Zastavme se na chvíli, vždyť více
radosti než umytá okna a plné krabice cukroví nám přinese rodinná procházka mrazivým večerem s pohledem na blikající vánoční ozdoby
nebo třeba sklenička vína s partnerem u plamene svíčky. Radujme se
z maličkostí, které nám každodenní
život přináší a naslouchejme více
jeden druhému. Darujme každému
kolemjdoucímu úsměv a těšme se na
rozzářené oči našich dětí, když
najdou pod stromečkem od Ježíška
právě to, co si tak moc přály.
Dovolte mi, abych Vám popřála
jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce Neubuz krásné
prožití vánočních svátků, plné radosti, lásky a pokoje a do nového roku
hodně pevného zdraví, štěstí, optimismu a osobních i pracovních
úspěchů. Mějme se rádi, buďme
k sobě tolerantní a hledejme na
všech a na všem hlavně to dobré.
Renata Zábojníková, místostarostka

Ze zasedání Zastupitelstva obce Neubuz
Bylo schváleno
• nákup nové hasičské Avie
• převod areálu Moštárny na OÚ
• vybudování nového sociálního
zařízení na Moštárně
• vybudování zavlažovacího systému na hřišti fy Bartík
• směrnice
• otázka budování obecního vodovodu a kanalizace

• příspěvky
- nemocnici Vizovice 10.000
- Mysliveckému sdružení 5.000
- Mateřské školce Slušovice 5.000
• rozpočtové provizorium na rok
2005
Investiční záměry na rok 2005
- nová hasičská zbrojnice
- sportovní areál

UPOZORNĚNÍ
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 rozvezen po obci.

• Svoz KOMUNÁLNÍHO odpadu
v roce 2005 (popelnice)
Každý týden ve čtvrtek.

• Svoz NEBEZPEČNÉHO odpadu
v roce 2005
25. květen, 12. říjen

Správní poplatky na rok 2004 se
budou vybírat na Obecním úřadě
od 1. března 2005.

• Svoz PLASTOVÝCH odpadů
v roce 2005
2. únor, 31. březen, 1. červen,
3. srpen, 5. říjen, 30. listopad

FOTOAKTUALITY
• V areálu Moštárny vybudoval OÚ nové
sociální zařízení. Bude sloužit návštěvníkům restaurace, fotbalových utkání a akcí
pořádaných na hřišti
• Pomník partyzána St. Chovance u školy
prodělal zaslouženou rekonstrukci

• Neubuzská stezka aneb Hurá na prázdniny – tak zněl úplný název akce pro děti a rodiče, kterou uspořádal OÚ spolu s mladými
hasiči na začátku prázdnin. Napínavý závod lesem i zábavné soutěže na hřišti přinesly všem spoustu pěkných zážitků. A rozzářené
oči dětí při přebírání diplomů a cen byly odměnou organizátorům.
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Zima

/lidová/

Zima, zima už je tady,
radosti je plno všady.
Postavíme sněhuláky
bambulaté pajduláky

• Jubilanti ve III. a IV. čtvrtletí 2004

pokračování ze str. 1

nepﬁevalil. Kol dokola visely na nûm
ﬁetízky z barevn˘ch papírÛ, na vûtvích viselo cukroví zabalené v ﬁasnat˘ch papírkách a ãervená panenská
jablíãka se rdûla ve svûÏí zeleni. Na
nûkter˘ch vûtvích byly pﬁipevnûny
rÛznobarevné svíãiãky a nahoﬁe svítila betlémská hvûzda, vystﬁiÏená z pozlaceného papíru.
Ani nevíte, jakou jsem míval
z toho skromnû ozdobeného stromeãku ohromnou radost.
KdyÏ bylo po skrovné ‰tûdroveãerní veãeﬁi, která se skládala z ãerné
omáãky, pﬁipravené z perníku, su‰en˘ch ‰vestek, rozinek, mandlí, oﬁechÛ a sirupu, a z „ãerného kuby“, kterého jistû kaÏd˘ znáte (jsou to vaﬁené
krupky se su‰en˘mi houbami), rozsvítil tatínek na stromeãku svíãiãky. V tu
dobu obyãejnû jiÏ také zaãínal obecní
slouha vytrubovat po vsi vánoãní
koledu. Zaãínal vÏdy stejnû u barákÛ
dole pod pastou‰kou, a jakmile jsme
my dûti zaslechly první veselé zvuky
trumpety, vybûhly jsme ihned ven,
abychom toho vytrubování dosyta
uÏily od zaãátku aÏ do konce. Od té
chvíle, kdy se tichou vesniãkou rozlétly první jásavé tóny vánoãní koledy, zaãínaly teprve opravdu Vánoce.
To slouhovo vytrubování b˘valo nejkrásnûj‰í z cel˘ch vánoãních svátkÛ
a v‰ichni jsme se na to tû‰ili jiÏ dlouho pﬁed Vánocemi. A já jsem nûkdy

chodil za slouhou od prvního baráku
aÏ k poslednímu statku na druhém
konci vesnice; ta koleda se mi vÏdy
tak líbila, Ïe jsem se jí nemohl nabaÏit. Za vytrubování dostával slouha
v‰elijaké dárky, které slouhová ukládala do nÛ‰e, a b˘valo jich nûkdy
tolik, Ïe musela nûkolikrát odbûhnout domÛ je uloÏit.
Na ·tûpána, ãi jak se dﬁíve ﬁíkalo
„na prostﬁední svátek“, od ãasného
rána pﬁebíhali po vsi sem tam od statku ke statku drobní koledníci. Z jednoho dvora zvuãela sborem koleda:
Strunka, strunka
zelená se louka,
pásli tam dva past˘ﬁi,
jedli ka‰i z hrnka.
A z jiného se oz˘vala známá:
Koleda, koleda ·tûpáne,
co to nese‰ ve dÏbánû?
Sotva doﬁíkali a dostali jablka, oﬁechy, kousky vánoãek a nûjak˘ krejcar, honem zase spûchali jinam, aby
toho co nejvíce sbûhali. Nûkteﬁí mûli
jiÏ tak nacpané uzlíky, Ïe je sotva
vlekli, a pﬁece je‰tû chtûli i v‰echny
kapsy naplnit v‰emi dary toho vzácného dne. Koledování b˘valo v˘sadou jen chud˘ch dûtí a nûkter˘m
bylo tûch nûkolik vykoledovan˘ch
mlskÛ to jediné, co o vánoãních svátcích uÏily.

Semelová Marie
Vajdák Josef
Čech Svatopluk
Lukeš Alois
Záhořáková Anna
Revenda Jan
Janota Jan
Lukeš Alois
Čapáková Božena
Železník Jaroslav
Garguláková Božena
Hynčicová Libuše
Oškerová Ludmila
Janů Marie
Oškera Eduard

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
85 let
90 let
91 let

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Narození

Hrozová Veronika, č. 119 (30/9)
• Sňatky

Řeháková Zuzana
- Jahoda Miroslav
Bednaříková Renata
- Grebeníček Miroslav
Jakubová Marcela
- Koval Gustav
Minaříková Irena
- Holub Petr
Šenkyříková Ilona
- Grebeníček Ladislav
Zlatá svatba
manželé Valovi, č. 101
• Přihlášení k trvalému pobytu

Koval Gustav
Garguláková Františka

čp. 78
čp. 39

• Odhlášení z trvalého pobytu

Jahoda Miroslav
Grebeníček Miroslav
Drábková Františka

čp. 109
čp. 110
čp. 52

• Úmrtí

---
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630. v˘roãí zaloÏení obce Neubuz
Několika obrázky se vracíme k oslavám, které proběhly na začátku května spolu s pouťovými oslavami
• Starosta pan Dubovský otevřel
přestřižením pásky odpočinkový
parčík
• O historii obce přednesla krátký
referát místostarostka
paní Zábojníková

• Cimbálový
soubor
Prameny
• Vystoupení
mažoretek

• Areál Moštárny doslova praskal ve
švech
• Vystoupení taneční skupiny
Kontrast Dance
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Vlastní studna
- výhoda i riziko
Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejných
vodovodů, ale z vlastní domovní studny. Další miliony využívají vlastní studny na chatách a chalupách během víkendů a dovolených. Mít vlastní studnu
je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá
„ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody,
ale zdrojem starostí a zdravotního rizika. Víte vůbec, jaká je kvalita vaší
vody?
ODPOVĚDNOST ZA KVALITU VODY
Používá-li někdo studnu jen k zásobování své domácnosti, žádný předpis
mu přímo neukládá nechat dělat rozbory vody. Neudělá to za něj ale ani
nikdo jiný. Je-li však studna využívána též ke komerční činnosti, např. pro
zásobování restaurace nebo ubytovacího zařízení, pak jejímu majiteli, resp.
provozovateli, ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví určité povinnosti,
včetně pravidelných kontrol kvality vody. Občas si nechat zkontrolovat kvalitu vody by si však měl majitel každé studny, minimálně z důvodu odpovědnosti za své blízké, kteří vodu používají.
ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto být závadná – člověk
svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek prostě
nepozná.
Netěsnící septiky a žumpy, nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb
zvířat v okolí studny může vést ke kontaminaci vody škodlivými bakteriemi
a viry, které mohou být příčinou mnoha vážných infekčních chorob.
Skutečnost, že voda ze studny je dlouho používána bez jakýchkoli pozorovaných nepříznivých důsledků, ještě neznamená garanci její nezávadnosti.
Nejčastější příčinou chemické kontaminace vody jsou u nás dusičnany.
Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používání hnojiv a úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť.
Vodu však mohou znečistit i stovky různých člověkem vyrobených a používaných toxických látek typu pesticidů, rozpouštědel, tekutých paliv apod.
OCHRANA PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
Nejbližší okolí studny (min.1-2 m) musí mít vodotěsnou dlažbu nebo
jinou rovnocennou úpravu povrchu vyspárovanou směrem od studny tak, aby
dešťová voda mohla volně odtékat pryč. Do vzdálenosti nejméně 10 m by
neměla mít přístup zvířata, neměly by se zde používat prostředky proti plevelům, nafta, olej a chemické přípravky, mýt auta apod.
PÉČE O STUDNU
Každá studna potřebuje pravidelnou údržbu. 2-4x ročně je nutné zkontrolovat technické zařízení a vodotěsnost krytu. Jednou za několik let je vhodné
studnu vyčerpat a vyčistit.
Nutná je pravidelná kontrola kvality vody. Minimální rozsah pravidelného
rozboru zahrnuje mikrobiologické ukazatele, dusičnany, dusitany, amonné
ionty a chemickou spotřebu kyslíku.
Při nevyhovujícím nálezu je vhodné rozbor opakovat dříve, než se přistoupí k zásadním nápravným opatřením. Někdy postačí studnu vyčistit
a vydesinfikovat, jindy je nutné rozsáhlejší řešení.
POTŘEBNÉ INFORMACE
Státní zdravotní ústav v Praze vydal podrobnou příručku, kterou lze nalézt
na internetu (adresa: www.szu.cz/voda/).
Důležité místní informace získáte na hygienických stanicích.
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Med
je elixír mládí
Už jste jistě nejednou zažili pocit
velkého fyzického vyčerpání při
namáhavé práci, těžkém sportu nebo
po dlouhém turistickém výšlapu.
Právě v takových situacích slouží
nejlépe med, jako okamžitý zdroj
energie, která je doslova během
několika desítek vteřin u každé
buňky vašeho těla. Postačí jedna
polévková lžíce medu, a vy budete
cítit, jak se vám do žil vrací síla.
Hezké prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a osobné pohody
v novém roce přejí neubuzští včelaři.

Ú¤EDNÍ DNY
pro zdravotnû postiÏené obãany
na Mûstském úﬁadu ve Slu‰ovicích
v lednu 2005
Každé úterý v měsíci
tj. 4. ledna, 11. ledna,18. ledna.
a 25. ledna 2005
Vždy v době
od 8.00 do 14.00 hod.
V rámci těchto dnů bude možno
vyřídit:
• žádost o příspěvek na provoz
motorového vozidla na r. 2005
• žádost o příspěvek na úpravu
bytu
• žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla
• žádost o příspěvek na zvýšené
životní náklady
• žádost o příspěvek na provoz
telefonní stanice
• atd.
sociální odbor MěÚ Vizovice

FOTOAKTUALITY
• Dětský den 2004
• Dne 13. 11. 2004 se uskutečnil
oblíbený zájezd do vinného sklípku v Blatnici
• 1. října se naši senioři opět po roce
sešli na přátelském posezení.
Dobrá večeře, koláčky, vínko a
výborná hudba přispěly k příjemné
atmosféře celého setkání, které
končilo až po půlnoci.

• Jako každý rok tak i letos navštívil rodiny s dětmi Mikuláš
s anděly a početnou skupinou
čertů.

• V červnu vedla naší obcí
trasa automobilového
závodu Rallyesprint
Kopná. Na organizaci se
podíleli i členové SDH
Neubuz.
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ZPRÁVA
O âINNOSTI
HASIâSKÉHO
SBORU
Každoročně se v měsíci květnu
scházejí na sv. Hostýně hasiči z Moravy a Slezka, aby uctili Pannu Marii
a sv. Floriána, patrona hasičů. I naši
muži se s obecním praporem zúčastnili slavnostního průvodu a mše
svaté. Potěšilo nás, že s námi jeli
i bratr J. Chovanec a J. Janota. Jistě se
všem líbila atmosféra, kterou vytvořili hasiči v různých stejnokrojích
s bohatě zdobenými hasičskými prapory. Děkujeme J. Vykopalovi, že
nás šťastně dovezl domů.
Dne 9. května se konala v naší
obci slavnostní pouť. Sešli jsme se na
mši svaté u kaple, která je zasvěcena
patronovi hasičů sv. Floriánovi.
Okrsková soutěž letos byla 5.
června ve Všemině. Za náš sbor soutěžila družstva mužů, žen a starších
žáků. Již před soutěží nás trápil technický stav hasičské stříkačky. Časovou ztrátu se již ženám nepodařilo
dohnat. Umístnily se na 4. místě.
Muži cvičili se zapůjčenou technikou a vybojovali 5. místo. Na soutěž
jelo nové družstvo žáků ve složení:
G. Bělíčková, J. Gerych, J. Kobylík,
S. Tomšů, T. Tomšů, N. Vaculková,
T. Vaňharová, M. Václavík, R. Václavík. Gratulujeme jim ke krásnému
1. místu. Požární útok včetně příjez-

du k hořícímu domečku žáci předvedli na akci "Neubuzská stezka".
Chtěli bychom poděkovat p. Závadovi za finanční podporu, která byla
použita na koupi sportovních kombinéz pro žáky.

Naši průvodci nám ukázali i prostory, kde se umývají a suší hadice,
místnosti ve kterých se připravují
a plní kyslíkové nádoby a čistí protichemické obleky. Na závěr nám
bylo umožněno vyzkoušet si udržet
proudnici pod tlakem vody. S některými to pořádně zamávalo.
Nadšeni z příjemně stráveného
odpoledne byli nejen žáci, ale
i ostatní členové hasičského sboru.
Každý si uvědomil důležitost existence profesionálních hasičů.
Při letošním ročníku Rally-sprint
Kopná jsme dohlíželi na bezpečný
průjezd závodníků obcí. Pro diváky
byl připraven stánek s občerstvením.
Děkujeme za spolupráci J. Kobylíkovi, P. Sedláčkovi a manželům
Valovým.
pokračování na str. 6

Před začátkem prázdnin jsme
domluvili exkurzi do objektu
Hasičského záchranného sboru ve
Zlíně. Ocenili jsme profesionální
výklad velitele B. Boceka a P. Štěpánů. Nejdříve jsme si prohlédli místa,
kde mají hasiči posilovnu, jídelnu
a kanceláře. Někteří odvážlivci si
vyzkoušeli sjezd po chromované
tyči. A již jsme šli do garáží s hasičskou technikou. Zkusili jsme si výstroj a přilby připravené na zásah.
Předvedli nám i funkce zásahového
vozidla používaného při autonehodách. Následovala prohlídka různých typů vozidel, které se používají
dle rozsahu a druhu požáru. Zaujalo
nás technické vybavení vozového
parku.

7

Dýňové
slavnosti
Do lesů, do polí, na louky a do
zahrad se vydal „pan malíř“ – PODZIM. Na paletě namíchal barvy, které
nikde nekoupíte. Od sytě žluté, přes
oranžovou, červenou, hnědou až do
černa, ale každou z nich ještě s mnoha
odstíny. A „štětci“ vládl opravdu
mistrně. Z větviček s listy svázal pestrou kytici, která si nic nezadá s tou
jarní či letní.
Také naše škola i dvorek zářil podzimními barvami a dýněmi, ze kterých
si žáci sami nebo za pomoci rodičů
vyrobili různá strašidla, svítilny a jiné
výrobky. Zavítala k nám i paní učitelka Kunstová, se kterou jsme vyráběli

pavouky z barevného listí. Nejen prohlédnout si všechnu tuto výzdobu, ale
i nahlédnout do výuky měli možnost
rodiče s dětmi, kteří chtějí navštěvovat
naši školu. Věříme, že se jim u nás
líbilo a přijdou v lednu na zápis do 1.
třídy. Vyvrcholením těchto dnů byly
dýňové slavnosti. V 17 hodin přišly
děti v maskách a mohla tak začít na
školním dvoře diskotéka, kde děti
předvedly taneční umění. Také si někteří odvážlivci troufli soutěžit v různých disciplínách. Po hodinové zábavě a občerstvení teplým čajem jsme se
všichni vydali na lampičkový průvod
vesnicí. Vše bylo zakončeno krásným
velkým ohňostrojem.

Poděkování patří těm hasičům,
kteří zorganizovali prázdninovou
taneční zábavu. Počasí, hudba
i občerstvení vytvořilo tu nejlepší
atmosféru.
Abychom mohli zkoušet na hřišti
požární útok, čerpali jsme vodu ze
soukromé studny manželů Vajdákových, kterým touto cestou děkujeme.
Po potížích s hasičskou stříkačkou
se zakoupil nový motor, na který

finančně přispěl pan M. Gargulák.
Technický stav i stáří užívaného
hasičského vozidla již nevyhovovalo
daným podmínkám, proto zastupitelstvo obce schválilo nákup nového
auta.
Děkujeme za podporu v naší činnosti obecnímu úřadu a všem občanům, kteří připravili železný odpad
a tím nám pomohli zlepšit naši finanční situaci.

Ano - jsou tu zase Vánoce, svátky znamenající jakési vyvrcholení konce roku.
Jsou tu zase Vánoce, kdy na chvíli utichne shon a lidé jsou si o něco blíž. Jsou tu
zase Vánoce, kdy si připomínáme a slavíme narození Ježíše Krista.

Radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového
roku Vám přejí členové SDH Neubuz.
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Fotbalová sezona 2004
Vážení sportovní přátelé,
touto cestou bych vás chtěl provést celým podzimem na trávníku našeho hřiště. Jsou vidět provedené změny ve vedení klubu a hlavně v sestavě hráčů. Posily,
které se nám podařilo zajistit, ať už na přestup či hostování, jsou hlavním strůjcem našich fotbalových úspěchů. Chce to ještě čas, aby v této nové sestavě byla
Neubuz ještě úspěšnější a aby se hráči více sehráli a zvykli si jeden na druhého.
V každém případě už nejsme v soutěži mužstvo, nad kterým byla povinnost zvítězit. Mnoho našich soupeřů se s tím stále nemůže srovnat, když s Neubuzí prohrají. Naše celkové umístění by mohlo být lepší, ale pár utkání jsme podcenili anebo
se nám nepodařilo udržet vedení, mnohdy i o tři branky. Věřme tomu, že poctivá
zimní příprava přinese na jaře na náš trávník ještě kvalitnější fotbal.

Na závěr sezony se uskutečnilo utkání 1. FC Neubuz - Staří páni Neubuz. Po zápase následovalo přátelské posezení.

Odehraná utkání s výsledky podzim 2004
Neubuz – Všemina 1:3, Racková – Neubuz 3:3, Neubuz – Lutonina 3:1, Hvozdná B –
Neubuz 2:0, Neubuz – Veselá B 6:2, Mysločovice B – Neubuz 0:3, Neubuz – Tlumačov B 2:1,
Lípa – Neubuz 6:0, Neubuz – Jaroslavice B 4:0, Neslyšící – Neubuz 4:3, Neubuz – Louky B 4:1,
Vlčková – Neubuz 3:3, Neubuz – Trnava 3:0.

Z těchto výsledků je vidět, že v domácím prostředí jsme prohráli jen se
Všeminou, jinak jsme doma soupeřům nedali šanci. Za to patří velká poklona od
hráčů všem fanouškům, kteří v tak hojném počtu chodí povzbuzovat, což nám
závidí i mužstva hrající o tři třídy výš. Tímto bych chtěl poděkovat panu Rudlovi
st., který má hlavní podíl na sestavě mužstva a který se, coby trenér, zasloužil nejvyšší měrou o naše úspěchy.
Všem našim hráčům, příznivcům i jejich rodinám bych chtěl za vedení fotbalového klubu popřát krásné a klidné Vánoce a vyslovit přání, aby nám svoji přízeň zachovali i v příštím roce.
L. Valerián, předseda klubu

1. září - škola září!
Do školy přišlo 28 žáků, z toho 2
z Dešné a 8 ze Slušovic.
A je tu opět pasování prvňáčků.
I když v letošním roce byli jen tři žáci
(Zuzanka Pavelková, Dominik Závada,
Marek Velikovský) bez pasování se to
neobešlo. Vyzkoušeli si rovnováhu, hod
na cíl, dechem roztočit mlýnek a zazvonit na zvoneček. Pak paní ředitelka
pravítkem pasovala každého prvňáčka
na žáka neubuzské školy. Každý z nich
dostal tričko se znakem naší školy.
Děti kytičkou, kterou dostaly, poděkovaly své mamince za přípravu do školy.

Škola je známá dobrými vzdělávacími výsledky, dobrým vztahem k žákům
a citlivým přístupem k jejich různým
problémům. Hudební výchova je obohacena hrou na flétnu a již vloni se
zavedla na škole výuka hry na flétnu při
ZUŠ. Žáci vystupují ve sboru Vrabčáci.
Svou výchovou škola vede žáky k samostatnosti, tvořivosti a připravuje je
pro praktický život.
Kdo má zájem nahlédnout do vyučovacích hodin na malotřídní škole,
přijďte se kdykoliv podívat.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
Od otevření naší nové knihovny
v březnu 2004 uplynulo téměř třičtvrtě roku. Musím s radostí konstatovat,
že to byla velmi dobrá investice,
neboť nám přibylo nových čtenářů
nejen z řad dětí a mládeže, ale i z řad
seniorů. Došlo k výraznému zvýšení
zapůjčených knih. V porovnání
s minulým rokem navštívilo naši knihovnu 544 čtenářů, což je o 140
více. Knih bylo zapůjčeno celkem
1993, to je o 482 knih více než v loňském roce. Časopisů bylo zapůjčeno
106 kusů. Z uvedených čísel vyplývá,
že v Neubuzi je o dobrou knihu
opravdu zájem a dokresluje to určitou kulturní úroveň našich občanů.
V rámci zkvalitnění fondu našich
knih bylo provedeno vyřazení 63 starých a poškozených knih, které byly
nahrazeny 40 novými, žádanými
a čtivými. Chtěla bych oznámit čtenářům, že máme opět zapůjčeno 110
nových knih z Výměnného fondu knihovny Fr. Bartoše ze Zlína. Další
výměna těchto knih se uskuteční koncem měsíce března 2005.
Další novinkou v naší knihovně
jsou 2 nové počítače. Jeden slouží
knihovnici pro evidenci knihovního
fondu, druhý veřejnosti. Na tomto
počítači si může široká veřejnost
zpracovat své texty, referáty, podívat
se na kroniky a hlavně využít internet. Tato služba je zdarma a po
domluvě s knihovnicí ji lze využít
i v jiný než půjčovní den. Naše děti
a mládež většinou umí s počítačem
pracovat a také ho v době otevření
knihovny využívá. Horší už je to se
starší generací, která nemá doma přístup k počítači. Proto uvažujeme
o tom, že bychom v jarních měsících
uspořádali několik lekcí pro začátečníky, ve kterých by získali alespoň
základní informace o práci na počítači a o internetu.
Nové knihy zakoupené z rozpočtu
obce obohatily náš knihovní fond, za
což srdečně děkujeme zastupitelstvu
obce a pevně věříme, že při plánování rozpočtu na rok 2005 nám budou
opět příznivě nakloněni.
Všem našim občanům přeji příjemné prožití vánočních svátků, dětem
bohatého Ježíška a hodně radosti
a štěstí u stromečku v kruhu svých
nejbližších. Do nového roku 2005
hodně zdraví a vzájemného porozumění.
Milada Hynčicová
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Advent a doba vánoční
Advent znamená doslova „ příchod“ a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše na svět.
Přípravná doba na Vánoce zahrnovala první čtyři neděle církevního
roku před Štědrým dnem.
Byla to doba postní – střídmost
v jídle a pití, intenzívní zbožné rozjímání. Přesto se o Adventu konaly
četné lidové obřady a zvyky.
Rok co rok Vánoce voní naší
kuchyní. Rok co rok se všichni těšíme na čas vánoční. Bílé vločky sypeme na vánočky, bílý sníh rozsype se
po polích a všichni sníme o stromečku ve své postýlce a rok co rok stromek plný jiskření srdce lidí promění.
I na naší škole začal Advent výrobou adventních věnečků a výzdobou
školy. Pak následovala výroba dárků,
přáníček, svícnů a celá škola se rozzářila krásnou výzdobou. Děti se učí
v hudební výchově zpívat koledy,
v dramatické výchově a ve čtení básničky a kulturní pásmo je na světě.
Ve školní družině se vše vypiluje
a besídka může začít.
Psaní Ježíškovi
Říkali kluci, Ježíšku milej, abych Ti
také psal,
Že prý bys nevěděl, na Štědrý
večer, co bys mi honem dal.
Co bych chtěl dostat Ježíšku milej,
toho by bylo moc!
Já bych s tím psaním nebyl snad
hotov ani do Vánoc.
Takové a jiné básničky a písničky
uslyšíte na naší besídce 17. prosince
v kulturní místnosti. Ten den bude
škola otevřena celý den. Kdo se chce
podívat na vánoční výzdobu nebo
do vyučovacích hodin může přijít.
Rádi Vás uvidíme.
Blíží se konec roku a nezbývá
nám, než s chutí vstoupit do dalšího
nového roku 2005.
Co si přát nejvíce ? Abychom se ve
zdraví v příštím roce sešli. Aby místo
u stolu nezůstalo prázdné. Abychom
vždy pro druhého místo v srdci našli.
Abychom si neubližovali a uvědomili si, že štědrost není v darech, především je v srdci – v srdci u člověka,
v srdcích u lidí.

Z na‰í ‰koly
Další školní rok
Školáci opět začali chodit do školy. Že se někteří těšili bylo vidět již
z toho, že 1. září v 7.00 hodin byla škola zaplněna žáky. Zvědavě si prohlíželi nově natřený dvorek. O malbu na dvorku i malování ve třídách se postaral
Petr Hynčica z Neubuze. Za to mu veliký dík. Barevný panák a geometrické
tvary pestří nově natřenou podlahu. Vše bylo čisté, voňavé díky paní Kamile
Gargulákové. Za finanční podporu patří poděkování obecnímu zastupitelstvu
Neubuz.
ŠD je vybavena stolem na stolní tenis a novým kobercem. To umožní na
škole založit nový kroužek stolního tenisu. Další otevřené kroužky jsou: angličtina, country, výtvarný, sportovní a kroužek informatiky. Náboženství se
vyučuje v úterý. Výuka na flétnu probíhá jak v hodinách hudební výchovy,
tak v ZUŠ u Markéty Kunstové.
V letošním roce chodí do školy 28 žáků z toho 3 do první třídy, 6 do
druhé, 5 do třetí, 5 do čtvrté a 9 do páté třídy. Z toho jsou 2 žáci z Dešné a 8
žáků ze Slušovic. 1., 2. a 3 ročník učí paní ředitelka Lydie Staroveská a paní
učitelka Hana Červenková, 4. a 5. ročník učí paní učitelky Matilda Tomšů
a Eva Mihalová.
V tomto roce budeme obhajovat v Praze titul zdravé školy, nebo-li zařazení do sítě zdravých škol. Proto se budeme zabývat projektem o ochraně životního prostředí, o lese, o vztazích mezi lidmi, žáky, celkově o společenském
chování. I v letošním roce jsme byli vyhodnoceni mezi 10 školami s nejlepším preventivním programem a školní aktivitou. Žáci budou tvořit svůj časopis Všeználek, ve kterém nás budou informovat o událostech ve škole.
Co si přát na závěr. Mít hodné a snaživé žáky, zdravé a veselé děti, které
si váží jeden druhého a umí si navzájem pomáhat. Páťákům, aby se jim dařila
příprava na druhý stupeň. Jsou prvním ročníkem, který po několika letech
opět bude končit vzdělání 1. stupně na naší škole.
Nesmíme však zapomenout na ty, které je všem těmto vědomostem učí.
Na všechny paní učitelky, kterým patří poděkování za veškerou přípravu na
nový školní rok.
Úspěchy v novém školní roce všem školákům chodícím do neubuzské
školy i těm, co již jsou na jiných školách přeje
Lydie Staroveská, ředitelka školy

Lydie Staroveská, ředitelka školy
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