,,Byl jsem na cestě a ujali jste se mě,,.,, (Mt 25,35)
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Při

četbě novoztÍkonni zprdvy o narození Pdně jsme udiveni tvrdostí srdce
těch, kteří odmítli od svých prahů toho
nejvzdcnějšiho hosta, jenž se ucházel
s obdivuhodnou pokorou o trochu příl.
ně v jejich příbytku, BožíSyn nebyl
nijak vlídně vítdn při svém příchodu na
tento svět, Spokojil se nakonec s ped-

mínkami života domcicích zvířat ve
chlévě, Tato dějinnd udtÍIost zůstávd pro
všechny qenerace trpkou výčitkou bez-

ohledného sobecní lidí,,zazobaných,,,
Dnešníspolečnost se honosí svými socidlními vymoženo stmi, P řesto .umítqj.í|.
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ld k nebi znovu o pomstu' Revólúče na.
učily všechny zouÍalce brdňi!..še zpťiso-

měs t naný
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člověk vlastní bez potřeby, je z'drojem
nepokoje, nadměrných starostí a také nepřestavitelných škod v duchovní
oblasti.
Moudrost a šlechetnost našich předk.ů
vytvořila řadu zvyků, jejichž ztisluhou
se staly vdnočnísvdtky pravým pože.

hncÍním pro všecltny, V některých rodi-

ndch připravovaly hospodyně před
štědrovečerníhostinou vždy o jedno

u jejich
dveří zaklepal Kristus Pdn?,, Někomu
snad připadne tato okolnost příIiš prosoduchtÍ....:.Třeba mu bude bližšíuddlost

místo u stolu navíc. ,,Co kdyby

kouské pfuÍtele nadchla, Netnalo dlou.

ho a v blízkosti jejich domu hledali
staršímanželéz Holandska možnost
přenocovdní. Ihned si vzpotnněli na
vlastní podobnou situaci v Dánsku

Jedna.:žndtruÍ paní Rakušanka z obce

a byli přešťastni, že nohli toto dobrodiní:;,p.p,!atit, Žaany, jejich Štědrýden se
iiá#iťř neobejde be7, vzpomínky na tyto
.,iii,4,.Íip,i,
I v moderním světě se snadno

Fre.un'.4btÍ u Tullnu nedaleko Vídně mi

p'f.e.svědčíme, že pomoc druhých se v ur-

z mo;dě,Íiího světa,

n

ři lňl.Q.)|k., l oňs kému v dno čnímua

y1a

.v

no-i,;

ta'ťiítmý|p ř d n í t a k é n ě k o l i k ř d d b t;i;:

iichi.p;6pi5ovala udrÍlnst ze své rodiln..,

7614i;5:1;'pt1t"i.ě'.....u,...'5.4;,;5,,.le

j.tr'lb.n;žět-

iiittalii7ť|i'i,ffi,:W.i jaay.aiiiii..]dti.
,.rni,ěj,tai...:.Irdě..bidleLi.

za1měli..;,|.Ve sv

jejichpřdtelé;ataki

é b eiradnosti zas tav ili:

u pivního. domu a žddali o poskytnuťÍ
noclehu' Překvapením téměř ztuhli, Pa:.
ni domu ani na chvíli nezpvtÍhala, ihnid'
je poŽuala diill, když zjislita ng|..jfii.!h..
ntÍřích nemalou únavu, přichysiala večeři a nabídla jeden velký, komfortně
zařízený pokoj k přespdní. Neprojevila
nejmenší obavu, že by se ze vzácnosti uměleckých obrazů a jiných cennosti mohlo něco ztratit, Tato důvěra a velkorysost cizí nezndmé hostitelky mé ra.
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svět omezuje Vdnoce pou-

ii,.ha dobré jídlo a pití, po případě na
ih.b,nosné ddrky, jimiž se md okdzale

l..ýi

vit nadřazenost určitéspolečenské

Křesťan md naopak v oslavě
;;$rišiova příchodu na svět hledat příle.
,l!.it jak způsobit svým bližnínmalými
,.p.i :tředky velikdnskou radost. To je
lkihš.t...1'

.t,

..tbiťa k pravému bohatství, které
,,moli
nerozežírajía zloději nekradou,,.

Milostiplné svdtky vdnočn{ a pože-

hnaný nový rok všem neubuabým obča.
nům přeje

Zasedání oZ v Neubuzi se konalo dne 27.11. 1996
a prolednalo:

V diskuzi se přoiedna|o:

1. Přípravu akcí na rok 'l997, a to:
- dokončenísanace sk|ádky k 30. 6. 1997
. opravu Íasády na prodejně potravin
- vybudování místníkomunikace do Záhumení
2. Návrh na odprodej a výkup některých pozemků
v katastrá|ním územíNeubuz
3. Ustanovilo inventarizačníkomisi pro inventury obecní.
ho majetku k 31 . 12. 1996
4. Sociální příspěvek na provoz MŠVšemina

-

P. JoseÍ PekirelqÍaróř

. postavenívánočního stromu do 10.12. 1996

zimní údrŽba místních komunikací

. příspěvek Matici Svatohostýnské
. svoz domovního odpadu V roce 1997

Zasedání oZ se zúčastni|ioběané na zák|adě pozván.
ky, kteých se bude bezprostředně doýkat vybudování
místníkomunikace do Záhumení'
Vladimír Hyněica, starogta

Seět(erro a pc'c|trŽeno'

(anele kolik
NEUBUZ

nás ie k 30.í

celkem

Poěet obyvatel

muzu

. 1996)

-|

zen

dětí

ápo\eěen,hi, rubriha
NnŠtJuatLnNtt

čfurtletí97)
70 let
70 |et
84 |et
75 let
84 let
96 let
Přejeme hodně alraví do dalších kt.
(|'

Maile
Františka
Joseí
Emí|ie
4' 3, Koby|íková A|oisie
13. 3. Záhořáková Emí|ie

' 1. 1997 V|čnovská
30. 1. Večeřová
2.l. 2. Tomšíček
,
r
^^
^ 28.2.
Ze|ezniková
27

457

179

155

důchodců vdovců
94

I

Z'Ó

vdov
31

V roce 1996 . se narodi|o 5 dětí
- zemřelo 5 občanů

17. 1o. 1996 Bě|ÍČek
Hodně štěstído života'

- přih|ášeno 8 občanů
- odh|ášeno 6 občanů

13.

T

1

1. 1996 Š|ahař

Jakub

NARoZENÍ

Jaros|au

ÚlunrÍ

Wdwoěntr glřówtr

V jednó malé chaloupce byd|e|a maminka s tatínkem a s dcerkÓu
Michalkou. Michalce byly 4 roky.
Schy|ova|o se k \/ártocům a Mic|ra|ka sedě|a ve svém pokojíku
a dívaia sé na nvezdy. Měla jedno velké, tajné přání, o kterém si
mys|e|a, Že se jí ietos určitě vyplní. ,,Chtě|a bych jednou vidět, jak to
vypadá v nebíčkupřed Vánocerni. Určitě je tam vé|ký shÓn, jako
tadv u nás' A co asi dě|á JeŽíšek?.,přemýšle|a v duchu;

,I/anočrtípros 6o
fróíijsrne ínes frjes/7m pfrš{i;
le^ž#froui zp íaa t cfrc e m,

?oíěfrujem . ?o?rosífite
o raíost pro cefou zeftt

Ťoti( štěs tí - t o fifr ias u
.ýrflírfle ue su{cfr srícícfrnást,
Kézíínes s ntímt' ošuíeuqt{e
o r/etikí Ltísce zuěst/

9ť urÍnočnístrome(zdí

frrasně, iasně - raíost ušem.
.q'ťfiíérfl{r u srícícrtrflaJí
at, nen í1.en p o ufr1im s ne m /

!e:í{šÉuruái/ Oítě/ Kráú/
?omoz s"ětu, t{otuí čas.
At,sejeínou s Ťe6ou r/ r{í/7
táž raďuie Éaziítiz nós,,,i
Marie Kapřivavá

Den před Štocirym večerem, kdyŽ lr4íšaprávě usnula, se jí zdál
podivný' sen. Ve snu se jízjeviI anděl a řek|: ,,Připrav se na d|ouhou
cestu. Zítra se potetíme podívat do nebíčka''' Když se Míšaráno
p;,obudi|a, o podivném snu nikomu neřek|a' Celý den čekala, aŽ
uvidíandě|a ze sna a poletído nebe.
Stalo se to večer. Anděl při|etě|, vzal Michalku do náruěe:a letěl
s ní do nebe' Cesta do nebe by|a ve|mi zajímavá, By|á to krása.
Všude kolem nich byly mraky, které vypada|y jako bí|á cukrová
Vata a na mracích seděli ma|ičcíandílci. ,'To je naše ško|a.. pověděl
anděl, kciyŽ s Micha|kou stoupa|i výš a výš' ,,Všichni ma|í andí|ci,
kteří dosáhnou čtyř roků, musí chodit do školy. Podívej, ten andě|
nahoře je jejích učite|,.. řekl andě| a ukazova| na anděla, kteý seděl
na tom největším mraku s fajÍkou V puse' ,.Je tu nádherně. U nás
do|e nic takového není,..odpovědě|a Míšas ve||qÍm zaujetím.
,,UŽ jsme tu!.. řek| anděl a postavi| Míšuna mooý mrak' Jak to
všechno uvidě|a. samým údivem se jí zatoči|a hlava. Všude oko|o
nÍ byio p|nc' anc|é|ů'kieří ba|i|i dárky a skládati je na vozík, kteý
odváŽeli do nějakéhc zárnku. By|y s|yšet vánoční písně a koledy.
Jeden anděl |íta| do zámku s dopisy, druhý na všechno.doh|íŽe.l
a všichni měll ve|ikou radost z Vánoc. ,,Nikdy v Životě jsem takovoú
krásu nevidě|a!!!.. vykckt|a ze sebe Michalka a poiorovala dál
všechny ty anděly. ,.Ano, je to krása. Ale uŽ musíme zasé letět
z.pátky domŮ' A abys na tL|to cestu nezapomně|a, tady máŠ od.ňás
všech maiý dárek. rrle rozbai si ho aŽ doma,.. povědě| andě|
.a
podal Michalce nia|ý <láreček zaba|ený v modrém papíru. Než se
lvlíšanacjá|a, by|a uŽ doma ve svém pokr:ji. ,,Stači|a jsem jému jen
poděkovat,. pomysle|a si.
chtěla jsem se ho ještě zeptat na.tolik
'A
věcí. Moc hy rrrě zajímalo, co asi by|o v tom zámku.,.
NeŽ mamiIika zavo|ala Míšuke stromečku, staěi|a ještě otevřÍt
ten ciárek. V dárečku tiaš|a ma|ou hvězdičku, která nádhemě zářitá.
..To je určirě pravá hvězda z nebíčka,.,pomysIe|a si Micha|ka'
,,DĚKUJl V.Á.F"4 Ai.JDĚLÉt To jsou moje nejkrásnějšíVánoce'.,

Kateřina Kořenková.
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V sobotu 7. prosince 1996 uspořáda| Sokol
S|ušovice v tě|ocviěně ZŠTrnava již druhý roěník
turnale v sálové kopané. Přihlási|o se třináct týmů
z oko|í, z toho FC Kantoři ze Z|ína a samozřejmě,
tak |ako |oni, náš tým Pípa Neubuz.
Turnaj by| rozlosován do tří skupin. Pruní, pětič|enná,
zahá1i|a své zápasy jiŽ

v osm hodin ráno. Do íinále
postupova| jen nejúspěšnějšítým z kaŽdé skupiny.
V posledním zápase skupiny ,,A.. se rozhod|o o tom, Že

postoupi| rozdí|em jediného vstřeleného gó|u domácí
tým BOBE Bořuta, vedené hráčem V|astimi|em Bořutou.
Ve skupině ,,B.. se utka|y čtyři týmy. Vítězstvía tím
i postup do Íiná|e vybojovali opět hráči z Trnavy a to

Pí5oa Neubuz

. Fami||y

S|ušovice

3:2

(Luděk VacuIka, Maftin Čech, Radim oškera)
PodvečerníÍiná|e by|o tedy čistě domácí zá|eŽitostí,

coŽ před turnajem nikdo nečeka|. A takto dopadly
pos|ední zápasy:

5:5
FC Mikeš - Se|ská Cha|upa
3:6
BOBE Bořuta. FC Mikeš
1:7
Se|ská Chalupa - BOBE Bořuta
Konečnépořadí Mikulášského turnaje vypada|o tedy
násIedovně:

1. FC Mikeš

4 body
3 body
1 bod

2. BOBE Bořuta
3. Selská Cha|upa

B|ahopřání patří tedy domácím týmům a poděkování
i loni úspěšný celek FC Mikeš, sloŽený z rodinného
všem, kteří přispěli dobrou hrou ke s|ušnéúrovni turnaklanu Bečicůa s uýborným brankářem Jirkou Brhelem'
V pos|ední skupině zvítězili do třetice trnavští, hrající je, kteý oslovi| hráče z Chrastešova, Neubuzi, S|ušovic,
pod názvem Se|ská Cha|upa. V této skupině si zahrá|o
idruŽstvo z Neubuzi.
Výs|edky by|y nás|edu|ící:
2:5
Pípa Neubuz. Selská Cha|upa
(góly da|i: Radek Že|ezník, Martin Čech)
2:6
Pípa Neubuz - Chrastešov
(Martin Čech, Miros|av Vajďák)

\Zs E:r'ÍNTs KÝ

Hokejový tým hrajícípod h|avičkou
našíobce se jiŽ něko|ik Iet úspěšně
zapojuje do turnaje, který se koná
v hale dvojnásobného mistra repub|iky
v |edním hokeji, ve Vsetíně.

Celý tumaj má dvě části. V extralize

Z|ína i Trnavy. Klobouk dolů před výkonem rozhodčího

Vlasti Skyby, kteÚ odpíska| všech dvacetpět zápasů.
Jsme rádi, Že turnaj, kteý získal odezvu u širokéfotbalové veřejnosti pro nás, příznivce sportu, soKol
S|ušovice a její předseda Mirek Lysoněk, uspořádali.
Trnavská tě|ocvična si jej určitě zas|ouŽí a jiŽ se všichni
těšímena jeho třetí ročník.

POI{ÁR.

s vítězi da|šíchdvou skupin. Nejúspěš.
nější tým Íiná|ového turnaje postupuje
pro příštírok do extra|igy Vsetínského
poháru. Tým Neubuzi má v |etošním
roce ve|kou šanci tento postup vybojo.

L9 9 6 -L9
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vat' Jeho hráči věří i v diváckou podpo.
ru místních Íanoušků.Jistě jim všichni

přejeme úspěch, který podpoříme
i

svými h|asivkami.

-LV-

bojuje osm nejúspěšnějšíchtýmů minu|é sezóny. První |iga je rozdělena do tří

skupin po čtyřech druŽstvech. Ve skupině ,,B.. hraje i tým Neubuzi. V jeho
kádru jsou hráči Mi|an Bělíček,Libor
Va|erián, Svatop|uk Čech, Pavel Sov.
ják a Josef Sovják. H|avním sponzorem
je pan Libor Valerián z Neubuzi. A zde
jsou uýs|edky našeho týmu:

Neubuz. Vňáci

Neubuz - Lhota
Neubuz - Eving Oil
Neubuz - Blizard

14:1
10 :2

6:2

,)

Vystoupení našeho týmu je zatím

ve|mi úspěšné.DruŽstvo čeká poslední

zápas, kteý odehrají 28.12' 1996 ve
20.00 hod. na vsetínskémzimním sta.

dióně. Vítězství ve skupině jiŽ mají naši

borci vybojováno po velmi přesvědči.
vých výkonech v prvních třech utká-

ních. Z prvního místa ve skupině

postoupí do Íiná|e, kde se střetnou

Pěkné prožitísvátků vánoěních, hodně pohody a zdravi v Novém
roce Vám všem přejí členovéobecního zastupite|stva obce Neubuz.

Redakce
zpravodaje.. děkuje dopisovatelům za příspěvky a zároveň připomíná, že stránky |Z jsou pro každého,
příspěvky '|nformačnÍho
nejsou cenzurovány,Každý z Vás, čtenářů, můžepřispět svým názorem do svých novin.

