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ROČNÍK XXIX.

Betlémy v Neubuzi

A ty Betléme, země Judská, nikoliv nejsi nejmenší, mezi knížaty judskými,
neboť z tebe výjde vévoda, který bude pásti lid můj Izraelský...
Mt 2, 1-12

Rád bych chtěl s Vámi zavzpomínat na minulé ročníky z Výstav
betlémů v Neubuzi, jelikož situace
Covid nám letos nedovoluje tradiční akci uskutečnit.
První výstava se konala v roce 2007.
Jako začínající sběratel jsem měl pár
betlémů. Některé mi zapůjčili i místní
občané. Společenská místnost je velká,
tak jsem ji musel zaplnit poklady z půdy a stodoly. V těch letech nebylo ještě
moc výstav betlémů, pro mě byla inspirací Hvozdná. Místní divadelní ochotníci dělávali populární výstavy od různých sběratelů do roku 2018. První
výstava měla dobrý ohlas u občanů,
tak jsem se rozhodl v dalším roce pokračovat. A kolotoč výstav se rozjel.
Další rok 2008 jsem pozval kamarádku z Valašské Bystřice, aby předla
na kolovrátku. Moc se líbila i tím, že si
někteří návštěvníci sami zkusili předení na kolovratu. Přibyly mi do sbírky
další jesličky a výstava se rozrostla.
V roce 2009 se výstava nekonala,
betlémy jsem zapůjčil do Dubnice nad
Váhom.
Zato rok 2010, to už se dralo i peří.
V létě jsem byl na pivě v hospodě a ze
srandy jsem oslovil Evu Peštukovou,
jestli by na Betlémech nedrala péří.
V Lužné jsem půjčil valašské kroje. Eva
Peštuková, Staňka Sovjáková a Božena
Čapáková za zpěvu vánočních koled
s moravskými gajdami mi nadraly
na první polštář. Návštěvníky jsme
uvítali kalíškem slivovice, což se stalo
tradicí do dalších let.
Od roku 2011 už Adventní výstavu
obohatili řemeslníci se svými výrobky,
které si mohli lidé nakoupit pod stromeček. Dráteník Palo Adamec, jeho
žena Jarmila perličkové ozdoby, Anna
Smýkalová s hadrovými koberci, které
i tkala na malém stavu. Paní Kalivodová
s vizovským pečivem. Raritou byly
jesličky z kůže. S realizací i stěhováním
mi začal pomáhat Drahoslav Dvořák.
V roce 2012 mi půjčili kostelní betlém ze Želechovic. František Zuska ze
Zlína tvořil vánoční ozdoby ze slámy
a předvedl nádherné slaměné betlémy.
Dokončení na str. 4

Z P R ÁV Y Z O B C E
Vážení spoluobčané,
když jsem psala v červenci článek
do zpravodaje, věřila jsem, že doba covidová je za námi. Že se budeme znovu
setkávat, bavit se a pořádat spoustu
akcí. Začali jsme dobře. Konalo se
„Uvolněné odpoledne“ pro děti i dospělé, tradiční setkání u táboráku v areálu
Myslivna, setkání obcí a mikroregionů
v Luhačovicích, obecní cykloturistický
zájezd na Pálavu, exkurze mikroregionu
Slušovicko. Všechny akce byly vydařené,
počasí přálo a vypadalo to, že se vše
vrací k normálu. Bohužel situace se změnila a je, jaká je. Nedošlo na setkání seniorů, nemůžeme otevřít nové komunitní centrum. A co mě mrzí nejvíc, nepotkáme se na „Zpívání u stromečku“ ani
na výstavě betlémů. Nedáme si společně
svařáček ani kalíšek letošní slivovice.
Nedá se nic dělat. Musíme vydržet
a chovat se zodpovědně. Snad bude
příští rok lépe.
Pracovně se rok 2020 docela vydařil.
Získali jsme dotace od Zlínského kraje
na „Modernizaci jednotky“ SDH (200 tis.
Kč) a na projektovou dokumentaci
na vodovod (913 tis. Kč). Z Ministerstva

pro místní rozvoj na „Komunitní centrum“ (2 785 tis. Kč), z Ministerstva zemědělství na škody po kůrovci (343 tis.
Kč) a na výchovu lesa (40 tis. Kč).
Největší radost mám z nového komunitního centra. Až na pár maličkostí je
centrum připraveno na slavnostní otevření. Termín slibovat nebudu, uvidíme,
jak se bude situace vyvíjet.
V současné době máme příslib dotace
ve výši 450 tis. Kč na hasičskou dodávku
a 395 tis. na židle a stoly do komunitního centra. Také dotační žádosti podávané Mikroregionem Slušovicko byly
úspěšné. V příštím roce budeme mezi
občany rozdělovat 100 kompostérů
a 170 žlutých popelnic na plasty. Mimoto
přibude zastřešený kontejner na papír
a velké sběrné nádoby na plasty a kovy.
Ne všechno ale jde tak dobře. Mrzí
mě, že práce na projektové dokumentaci na vodovod se protahují. Každou
chvíli se vyskytne nějaká komplikace.
A hlavně se kvůli omezování shromažďování nemohlo uskutečnit společné
setkání nad připravovanými plány spolu
s projektanty. Hned, jak to bude možné,
setkání proběhne a budou osloveni majitelé dotčených pozemků. Pevně věřím,
že umístění vodovodního řadu všichni
majitelé povolí a dokumentace se dokončí. Naštěstí byl letos docela mokrý
rok a problémy s vodou nebyly. Příští rok
bude dokončení projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na vodovod pro nás prioritou. Doufám také,
že bude vypsán dotační titul na budování vodovodů, abychom na akci sehnali
finance.
Na závěr Vám všem přeji radostné
prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu u stromečku a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a 365 nádherně
prožitých dnů.

Kouzelné Vánoce
a úspěšný rok 2021
plný štěstí, zdraví,
lásky a pohody
přeje
všem spoluobčanům
Zastupitelstvo obce Neubuz
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V sobotu 2. ledna 2021 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka.
Vaše domácnosti navštíví malí i velcí
koledníci, aby požehnali Vaše příbytky.
Na dveře Vám napíší posvěcenou křídou
K+M+B LP 2021. Tento nápis znamená
„Pokoj tomuto domu“.
Každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku, do které můžete přispívat na nemocné, handicapované,
matky s dětmi v tísni a další sociálně
potřebné skupiny lidí. Sbírku organizuje
Česká katolická charita.
Nezapomínejte na to, že i vy můžete
jednou služby charity potřebovat.

Renata Zábojníková, starostka
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Až na pár maličkostí je komunitní centrum připraveno na slavnostní otevření
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Děkujeme, že jste se zapojili do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“, kterou pořádá Šance Olomouc již 23 let.
V roce 2019 byl čistý výtěžek sbírky
přes 3 miliony korun. Naše obec se
zapojila do akce již potřetí. Zakoupením této květiny pomáháte malým
pacientům, jejich rodinám a zdravotníkům na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci.
Letos jsme prodali 100 ks hvězd!
RZ
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Popelnice: každý pátek
Plasty: 1x měsíčně vždy v pondělí –
11. ledna, 8. února, 8. března, 5. dubna,
3. května, 31. května 28. června,
26. července, 23. srpna, 20. září,
18. října, 15. listopadu, 13. prosince
Velkoobjemový a nebezpečný odpad: jaro, podzim – bude upřesněno
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Nezaměstnanost v naší obci k 30. 11.
2020 činí 0,64 %. V evidenci úřadu jsou
vedeni 2 spoluobčané.
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Poplatky za likvidaci odpadů na rok
2021 se nemění – 300 Kč/osoba, nemovitost. Poplatek za psa je 50 Kč.
Platit můžete od 4. 1. 2021 na obecním
úřadě. Dostanete samolepku na popelnici na rok 2021.
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Upozorňujeme občany, že od 22. 12.
2020 do 3. 1. 2021 bude obecní úřad
uzavřen z důvodu dovolené. Od pondělí 4. 1. 2021 obvyklá úřední doba.
V nutných záležitosti volejte na tel.
603 844 550. Děkujeme.
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V předvánočním týdnu budou do všech
domácností doručeny kalendáře na rok
2021. První neubuzský kalendář na rok
2020 byl plný historických fotografií, které se nám podařilo získat z obecních
i soukromých archívů. Jeho vydání sklidilo
velký ohlas a proto jsme se rozhodli
ve vydávání kalendářů pokračovat.
Kalendář na rok 2021 jsme naplnili fotografiemi naší dědinky. Najdete zde objekty občanské vybavenosti, odpočinková
místa, neubuzské uličky, areály firem
i krásnou přírodu zachycenou ve všech
ročních obdobích.
Nechybí termíny svozu komunálního
odpadu a plastů a termíny plánovaných
kulturních, sportovních i jiných společenských akcí.
Loňské vydání kalendáře jsme z velké
části financovali z dotace, letošní zcela
z obecního rozpočtu. I přesto jsou kalendáře pro všechny zdarma. Pokud budete
chtít další výtisk pro děti či jiné příbuzné,
přihlaste se co nejdříve na obecním úřadě. Máme pár kusů navíc.
Ať Vám kalendář slouží k radostnému
plánování roku 2021.
Starostka
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V neděli 13. září se v Luhačovicích uskutečnilo setkání mikroregionů Valašskoklobucko, Vizovicko, Slušovicko, Luhačovské Zálesí a měst Zlín, Uherský Brod,
Luhačovice a Bojkovice. Akce nahradila slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku,
která se letos z důvodů pandemie nekonala. Zástupci jednotlivých měst a mikroregionů představili známé soubory, sbory a malé regionální producenty. Mikroregion
Slušovicko zastupovali: Pivovar Vraník,
Farma Tomšíčkovi a gajdoš Petr Sovják
se svojí krojovanou skupinou. Akci zahájil starosta města Luhačovic Marian
Ležák a hejtman zlínského kraje Jiří
Čunek. O mikroregionu a jejích zástupcích povídala starostka obce Neubuz
a zároveň místopředsedkyně mikroregionu Renata Zábojníková. Ve stáncích si
návštěvníci mohli zakoupit regionální
produkty, získat spoustu propagačních
materiálů a dozvědět se mnoho zajímavostí. Na podiu se střídaly kulturní vystoupení. Na závěr se zástupci obcí
utkali ve hře pétanque. Náš mikroregion
obsadil krásné třetí místo. Akce se vydařila, počasí bylo nádherné a všichni odjížděli domů naprosto spokojení.
RZ
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Dokončení ze str. 1

V roce 2013 mě oslovila kastelánka
z Vizovic, abych udělal výstavu na zámku, kde jsem vystavil vícero svých jesliček. Tak se u nás výstava pojala v předvádění zimních řemesel, třeba strúhání
a šlapání zelé, začali jsme péct mikulášské pečivo z kynutého těsta. Do našeho
betlémářského týmu nastoupila Marie
Grebeníčková, stala se pekařkou i perníkářkou. Marie měla takovou popularitu ve svém umění, že byla v novinách
i v rádiu.
Roku 2014 jsem dostal betlém ze
skleněného tahaného skla, kde jsou
ztvárněni neubuzští nadšenci ve valašských krojích z Neubuzi. V dalších letech se už akce Betlémy stala tradicí
předvánočního času obce Neubuz, spojenou s místní základní školou, kde děti
zpívají koledy u rozsvíceného vánočního stromu na návsi. Obec pořádá zabijačku s horkým svařákem, kterého je
vždy málo… Musím připomenout, že
našimi spolupracovnicemi se staly přadleny Marie Častulíková z Vrbětic a Dáša
Machů z Vlachovic, které navodí perfektní atmosféru, jak svým uměním
předení na kolovratech, pletením slaměnců i zpěvem valašských koled. Ale

dráteník, řezbář, bylinkář, malovaly se
baňky se jmény, vyráběly vánoční ozdoby, figurky z kukuřičného šustí, voskové
svíčky a k tomu výborná medovina. My
jsme předváděli práce s vlnou a peřím,
strouhání šindelů, pečení pánů a perníků. Já hrál koledy, někdy s houslemi,
přibyly i druhé gajdy. Dokonce nás přišli
zkontrolovat Portáši z Rusavy, jestli dodržujeme valašské tradice.

Chtěl bych všem poděkovat, že mi
pomáhají výstavy uskutečnit i při nich
účinkovat. A na konec pomoct uklidit
i umýt podlahy.
Velké poděkování obecnímu zastupitelstvu s paní starostkou Renatou, bez
kterých by se výstavy neuskutečnily.
Krásné prožití svátků vánočních
a těšíme se na Vás v příštím roce
2021.
Petr Sovják, betlémář a spol.

vždy nás překvapí něčím novým, třeba
loňského roku Lucami. Bíle oděny
plachtami, zamoučenými tvářemi s husími křídly, obešly návštěvníky na dědině.
Ve společenské místnosti nad obchodem týden chystáme ze stolů a dřevěného lešení místo pro jesličky z různých
materiálů. Teď už jich bývá skoro 100
kusů. K nim přibude valašská štědrovečerní jizba. Dokončovací výzdobu tradičně dotvoří milá Zuzka Kocourková,
která hýří nápady. V průběhu víkendu
nám velmi pomáhají Věrka Šlahařová
a Dáša Konečná, která prodává vánoční
svíčky. Během minulých výstav předvedli své umění různí lidoví řemeslníci:
4
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Poslední zářijový týden se uskutečnila exkurze Mikroregionu Slušovicko po obcích
Olomouckého a Pardubického kraje, které se v minulosti účastnily soutěže Vesnice
roku. Třicet zástupců obcí našeho regionu navštívilo za 3 dny Dub nad Moravou,
Troubky, Šumperk, Velké Losiny, Rapotín
a Hrabovou. Obce se lišily velikostí, historií i rychlostí rozvoje. Všude se nám
dostalo vřelého přivítání a představení
obce starostou, prohlídky nejzajímavějších míst i realizovaných projektů. Měli
jsme hodně otázek a vyfotili spoustu
fotek, abychom nezapomněli, co se
nám nejvíc líbilo. Jako každá návštěva
jiné obce, byla i tato exkurze velmi inspirativní.
RZ
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13. září 2020 v nedělu sme sa zúčastnili akce Naše obec, naše radost. Za zpěvu
valašské pěsničky a gajd Neobužané ukázali před kolonádú valašský kroj. Jak v jeho
sváteční podobě, tak aj pracovní ve všedních súčástkách. Krásně nám svítilo slunéčko a kroj pěkně vynikl v jeho barvách. Paní starostka uvédla našu dědinu, aj nás
krojované. Byla to zaséj jedna z podařených akcí, kde vynikly krásy valašského
kroja. Je to radosť, že sa ukážú staré šaty z malovanéj truhly.
Petr Sovják a krojovaní z Neobuze

Valaši se pokládají za potomky valachů, betlémských pastýřů. Mně babka
karlovská tuto legendu o tom vypravovala: Tam při Betlémě, pásali valaši celú
zimu, všecko tam bylo zelené. Potem
ludé sa rozlézali po pahrbkoch a každý
si v hoře vychraňoval, kde by jaké místečko mohl měť. Rozlézali sa, rozlézali
po všech končinách země, a tak sa valaši z Betléma dostali až sem, všecko
ludé křesťanščí. A když prý rechtor
Liberda na Karlovicích o koledě zpíval:
Staňte, hlúpí Valaši, nic vás zlého nestraší. Místo: Staňte hore, Valaši.
Hospodáři pravili, že co on jim do hlúpých nadává, že sa Kristus Pán mezi
Valachy, sprostým ludem, narodil a né
mezi pány.
Nejradostnější doba roku zanechala
mocný vliv v lidové poezii. Narození
Ježíška v betlémském chlévě, inspirovalo lidové skladatele k oslavným a veselým písním, v nichž opěvovali radostnou událost. Líčili scény s andělem
a valachy na pastvě, scény u jesliček,
když se pastýři s ovečkami první přišli
pokloniti novorozenému Ježíškovi, když
Tři králové přinesli dary.
Známe všichni dobře ty veselé vánoční písně s původní ústřední motivací –
jak se Valachům ukáže hvězda na východě, jak za ní pospíchají k městu
Betlému zpívajíce, tančíce a hrajíce, jak
radostně nesou dary ze svého skrovného majetku. Ovečku, beránka, sýr,
brynzu, žinčici, chléb atd. V budoucnu
se koledy přetvářely, doplňovaly a obměňovaly ve svém znění, ať už k dobrému či na úkor zřetelnosti a hodnoty.
Snad nejdéle zpívaná koleda je Pásli
ovce Valaši, při betlémské salaši. Stará
již víc, jak 300 let. Při Betlémě na salašu, tam sa ovce dobře pasú. Včéra sme
bratrové milí, muzigu v Betlémě měli.
Jak si krásné neviňátko a jiné. Na Valašsku je nejvíc zapsaných koled z celé
Moravy.
Vedle koled vznikaly i celé hry. Zvaní
Pastuši nebo u nás na Vizovsku Valaši.
Zprvu se jen zpívaly koledy, ale postupně se k nim vkládaly dialogy, jimiž se
písně spojovaly v jeden řetěz.
Dějištěm her jsou betlémské salaše.
Valaši pasou, zaspí, ovce se jim ztratí,
pak je hledají, uvidí hvězdu nad Betlémem a anděl jim zvěstuje narození
Ježíškovo. Každý vezme, co může
a spěchá do Betléma, kde muzikou
obveseluje novorozeně, ležící v jesličkách na slámě.
Krásné svátky a zpívajte vánoční
koledy!
Petr Sovják
Valašský gajdoš z Neubuze
Zdroj: Valašsko 1894, 1896, 1930
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Tradiční podzimní cykloturistický zájezd s CK Rapant se uskutečnil v neděli 20. září.
Plně obsazený autobus s vozíkem naloženým koly zamířil tentokrát do Mikulova. Zde
se vyložily kola a cyklisté se vydali na cca 35 km dlouhou projížďku krásnou krajinou.
Perná, Dolní Dunajovice, vodní nádrž Nové Mlýny, Pasohlávky, přírodní rezervace
Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov, to byla místa, která jsme navštívili. Pěší zdolávali historické pamětihodnosti – Kozí Hrádek, Dívčí hrady, Děvín. Krásné počasí, sluníčko, cyklostezky mezi vinohrady, zastávky ve sklípcích, to vše přispělo k tomu, že jsme
se domů vrátili nabití energií na další dny. Pálava, ta nikdy nezklame. A když ji poznáváte se super partou, je to zážitek k nezaplacení.
RZ
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Letošní rok je prostě jiný a nejenom
nám nepřeje v pořádání našich akci
a kurzů. Covid - 19 nás všechny zasáhl
v osobních, pracovních i volnočasových
aktivitách. V jarním období jsme museli
zrušit Slet čarodějnic, dětský den
a všechny aktivity. Proto hned jak situace dovolila, jsme se rozhodli uspořádat
akci, kterou jsme nazvali „Uvolněné odpoledne“. Chtěli jsme něco pro všechny,
nejenom pro děti. Chtěli jsme, aby se lidé mohli setkat, posedět, poklábosit,
prostě uvolnit se. Akce se konala v pátek 14. srpna od 16 hodin. Program byl
pestrý – výstava veteránů, skákací hrad,
čtyřkolky, stánek Rescue SAR Morava,
zábavné hry pro děti, tvořivé dílny, občerstvení, opékání špekáčků. Hodinu
před zahájením se přehnala průtrž mračen a trochu nám narušila plány.
Všechno jsme zvládli a před 16. hodinou
se to začalo u Myslivny hemžit návštěvníky. Velkým lákadlem byli naleštění veteráni. K vidění byly motocykly: Jawy
250, Jawa 21, Jawa Stadion 11, Dněpr,
babety, osobní automobily Ford Sierra,
VW Golf, VW Brouk cabrio, Škoda 110R,

bugina, čtyřkolky, tři Tatry 805 a hasičská stříkačka. Velký zájem byl o projížďku na čtyřkolce a v bugině. Děti si zasoutěžily, vyřádily se ve skákacím hradu,
vyrobily si placku a pískované obrázky.
Zasloužily si proto odměnu – nanuk, pitíčko a špekáček, na kterém si pochutnali i dospělí. Všichni se dobře bavili
a ani podvečerní přeháňka nám nevadila. Moc děkuji vystavovatelům veteránů,
MAS Vizovicko-Slušovicko, Rescue SAR
Morava, všem dobrovolníkům a hlavně
sponzorům – obec Neubuz, Aleš Vajďák,
M. Gargulák st. Děkujeme všem, kteří
přišli a pobavili se!

V září jsme zahájili kurzy AJ s lektorkou Mgr. Lenkou Zábranskou. Letos
jsme otevřeli 5 kurzů – začátečníci, mírně a středně pokročilí, pokročilí a nově
kurz dětí od 10 let. Tyto kurzy jsme
mohli provozovat až do poloviny října
a po rozvolnění opět pokračujeme od 1.
prosince.
Bohužel kurzy cvičení jsme měli jen
jednou. Pokud situace dovolí otevřeme
kurzy v lednu. Můžete se těšit na
„Pohodové cvičení s Nikčou“ – každé
úterý, Pilates s Andreou Pastušanovou –
každou středu, cvičení pro děti s Terezou
Štěpánovou. Bližší info na facebooku KŠ
Sova nebo na 605 701 367.
Na poslední chvíli se nám podařilo
uspořádat tradiční podzimní a zimní bazárek, který se konal v pátek 2. října
2020. Děkuji za pomoc s organizací
Emílii Kobylíkové a Editě Kutrové.
Mrzí nás, že jsme neuskutečnili plánované výtvarné kurzy, podzimní a předvánoční tvoření a různé přednášky.
Doufáme, že všechno doženeme a budeme se moct opět setkávat na našich
akcích.

3RG]LPY.ä6RYD
Moc jsme se těšili, že od září začne KŠ
fungovat na 100 %. Celé léto jsme připravovali kurzy, akce. Bohužel druhá vlna Covid 19 a nová opatření zasáhla.
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Mikulášská pochůzka byla bohužel jedinou akcí, která mohla proběhnout
v tomto předvánočním čase. Mikuláš se
svou družinou, andělem a dvěma čertisky, navštívil neubuzské rodinky v sobotu
v podvečer. Zpívalo se, recitovalo, hrálo
se na hudební nástroje a občas se i slibovalo všechno možné, jen aby čerti
zůstali za dveřmi. V očích dětí byly jiskřičky i slzičky, ale od toho tady byl
hodný anděl, který vše zachraňoval
a děti odměnil dárky. Velké poděkování
patří Mikulášské družině. Jsme rádi, že
jsme děti o tuto tradici nepřipravili.
K. Garguláková
7
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V době prázdnin byl zrušen nouzový
stav, proto SDH Březová pořádala 8.
srpna pohárovou soutěž. Dopoledne
bylo sportovní klání určeno dětem.
Všichni se po dlouhé sportovní absenci
těšili na setkání na hřišti a každý se snažil předvést nejlepší sportovní výkon.
Za náš sbor soutěžila dvě družstva starších žáků a jedno mladších. Soutěžící
čekala netradiční štafeta s požárním
útokem. Absence tréninků se projevila
téměř u všech družstev, ale každý se
s tím popasoval po svém. Počasí také
přálo sportovnímu klání a ani jsme se
nenadáli a nastalo vyhlášení vítězů.
Starší žáci A získali pohár za 3. místo
a družstvo B obsadilo 4. místo. Družstvu
mladších žáků chyběly setiny sekundy
na pohárové umístění. Obsadilo krásné
čtvrté místo. Odpoledne soutěžili
na březovském hřišti muži a ženy nad 35
let. Také tato družstva čekala netradiční
štafeta s požárním útokem. Každoročně
se sejde parta lidí z 11. okrsku, aby si
nejen zasoutěžili, ale především se po-

bavili, ochutnali tradiční výborné speciality z udírny. Hasiči z Březové umí připravit soutěž tak, abychom se vždy po skončení těšili zase na příští rok. Odpoledne
rychle uteklo a došlo na sčítání výsledků.
Muži se umístili na 6. místě a ženy na 4.
místě. Dle pravidel soutěže každé družstvo dvakrát běží štafetu a požární útok
a výsledky se sčítají. Nějak se nám stává
tradicí, že při prvním útoku se něco pokazí a druhý už bývá bez chyby. Alespoň
víme, co je třeba zlepšit.
Na druhý den 9. srpna na Březové
pokračovaly oslavy 120 let založení sboru. Byli jsme pozvání na tuto významnou
událost. Začínalo se průvodem hasičů
od obecního úřadu k pomníku T. G.
8

Masaryka, kde dechová hudba z Kašavy
zahrála státní hymnu a k pomníku byl
položen věnec. Dále průvod pokračoval
ke kříži, kde hudba zahrála mariánskou
píseň s položením květin. Průvod se vrátil k hasičské zbrojnici a na Luži byla
sloužena mše svatá. Pak se všichni odebrali do místní restaurace, kde proběhla
slavnostní schůze s předáním ocenění.

Po slavnostním obědě pokračovaly
oslavy na hasičském výletišti. Tato akce
byla po všech stránkách perfektně zajištěna a hasiči z Březové společně s místními, hosty a hasiči z 11. okrsku důstojně oslavili založení svého sboru.
Jelikož došlo na konci prázdnin
ke zhoršení epidemiologické situace,
rozhodli jsme se nepořádat pohárovou
soutěž v Neubuzi a v rámci dohody 11.
okrsku jsme upustili od pořádání pojezdové soutěže. 5. října byl v České republice vyhlášen nouzový stav znovu, a tím
došlo ke zrušení všech plánovaných akcí.
V měsíci říjnu se konala brigáda, kdy
z čističky na Bílé Hlíně byl odvezen železný šrot. Také proběhlo vyklízení a demolice stodoly v Hořansku, kde bychom
chtěli vybudovat novou garáž a sklad.
V rámci projektu „Modernizace jednotky“ získal náš sbor dotaci 200 tis. Kč
od Zlínského kraje na vybavení. Pořídili
jsme motorové kalové čerpadlo, přenosné plovoucí čerpadlo, zásahový žebřík,
obleky, boty a rukavice pro 7 členů zásahové jednotky. Funkčnost obou čerpadel
byla vyzkoušena při čerpání vody ze
studny za obchodem a čerpání vody

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
soutěže, a ty, které již hru znají, si oprášily znalosti z minulého roku.
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u rampy obchodu. Obec projekt dofinancovala částkou 88 tis. Kč.
Tento rok byl náročný nejen pro
všechny věkové kategorie v České republice, ale pro celý svět. Všichni se potýkali s řešením nenadálé epidemiologické situace, všichni jsme byli omezení
v pořádání akcí i obyčejného společného setkávání.
Chtěla bych Vám všem popřát radostné a především klidné vánoční svátky
a do nového roku pevné zdraví s přáním
skončení epidemie koronaviru.
Za SDH Ivana Tomšů

běžely necelé 3 kilometry a průběžně
plnily disciplíny. Bohužel jsme si akci
nemohli užít naplno, jelikož jsme měli
předem stanovený příjezd a po zápisu
jsme se museli držet stranou od ostatních týmů. Myslím si ale, že i přes všechna tato opatření, si děti, které ještě
na Plamenu nebyly, zkusily alespoň část

Jelikož se v letošním roce díky době
„covidové“ nekonal Memoriál Stanislava
Tomšů, rozhodli jsme se vyrazit se staršími žáky alespoň na výlet. V sobotu 5.
září jsme se sešli u hasičské zbrojnice.
Následoval přesun Avií na vlakové nádraží v Lípě. Odtud vedla naše cesta
do Starého Města. Zde byla našim cílem
KOVOZOO, která se nachází ve zrekon-
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I přes současnou situaci jsme nezanevřeli na hasiče a s dětma jsme se snažili
v průběhu prázdnin trénovat, jelikož nás
stále čekala jedna velká soutěž – a tou je
hra Plamen. I když se do posledních
chvil nevědělo, zda se akce bude či nebude konat, nezaháleli jsme a trénovali
ze všech sil. Nakonec to nebylo marné
a v sobotu 10. října 2020 jsme opravdu
vyjeli na soutěž do Pohořelic. Hra byla
zkrácena pouze na tzv. braňák, kdy děti
struovaném areálu bývalého cukrovaru.
V KOVOZOO jsme obdivovali spoustu
krásných výtvorů, které vznikly z nepotřebného materiálu (kovový a nebezpečný odpad, pneumatiky, plasty, dřevo,
papír, sklo, elektrospotřebiče). KOVOZOO není jen o krásných uměleckých
dílech. Stihli jsme se i zabavit v gumovém bludišti, které je postaveno z téměř
2000 pneumatik, podívali jsme se na celý areál z vyhlídkové lávky, navštívili jsme
muzeum veteránů či vystavený letoun
L-610 a spoustu dalšího. Následoval výborný oběd a chvíle odpočinku.
Nechyběla ani sladká tečka v podobě
zmrzliny a hurá zpět domů.
Míša a Dominika
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Dovolte mi na závěr uvést část z dopisů, které jsme dostali od rodin
po ukončení hospicové péče:

„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma,
ve svém prostředí, které tolik miloval,
se svými blízkými a se svou rodinou.
Když jsem se dověděla, že onkologická
léčba přestala účinkovat a manžela
propustili do domácí péče, byla jsem
pevně rozhodnuta, že vyhovím všem
posledním přáním manžela. Netušila jsem, co to všechno
obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě
to lámalo. Přišly pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče
a chvílemi mě napadaly myšlenky, jestli mu neškodím.
Na doporučení jsem se obrátila na Domácí hospic Devětsil
a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím sester,
které nás navštěvovaly doma, jsem dostala pomoc a cenné
rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi, rádkyněmi a vrbou,
která byla schopna naslouchat mým projevům smutku
a steskům. Zajistily rovněž léky a zdravotní pomůcky, které
jsme potřebovali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby,
která přišla ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo
možné srovnat si myšlenky o konci života a překonat vše, co
je s tím spojeno. Máte můj velký obdiv a vřelé poděkování.“

Milí občané, ráda bych vám poskytla pár informací o domácím
hospici Devětsil, který patří mezi
služby poskytované Diakonií Vsetín
a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou.

Z druhého dopisu:

Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným, kterým byla ukončena léčba ve chvíli, kdy
již nepřinášela další naději na uzdravení (např. onkologická,
orgánové selhání, apod.). Často mluvíme o paliativní péči – ta
obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující
rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého příbuzného.
Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí
smrti, ke které nevyléčitelné onemocnění ve svém terminálním stádiu směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog a duchovní. Svou
službou se snaží respektovat přání a požadavky nemocného
i jeho okolí. Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař nebo
specialista (např. onkolog) po ukončení léčby.
Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému
léky podle aktuální potřeby, především na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou
hydrataci a vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry) a rány. Podle
potřeby provádíme pleurální punkce či punkce ascitu.
Důležitou součástí péče o hospicového pacienta je polohovací postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest či oxygenátor
na podporu dýchání). Sociální pracovnice vyřizuje možné příspěvky … Pečující rodinu zaučujeme a podporujeme v jejich
péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24
hod. denně 7 dní v týdnu. Služba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

„Na základě doporučení jsem se na Vás obrátil s prosbou
o pomoc při řešení naší těžké životní situace – těžké nemoci
mého tchána. Přesto, že z počátku se jevila Vaše pomoc jako
neřešitelná, snažili jste se najít a našli jste řešení a pomocnou ruku pro nás. Sestřička a pan doktor byli obrovskou
pomocí nejen pro nás, ale především pro tchána. Nikdy nezapomenu, když mi po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl: „Prosím tě, kde jsi je sehnal? To jsou andělé.“ Byl
rád a štastný, že úpřímný zájem o něj mají lidé, kteří rozumí
jeho nemoci a jeho potřebám. Neopomenu i Vaši péči
o manželku, která pomoc a vlídné slovo v této situaci velmi
potřebovala. Patří Vám obrovský dík můj i celé naší rodiny.
Nikdy mě nenapadlo, jak velmi je taková služba důležitá
a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme
oslavy narození malého dítěte – Božího Syna v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „Dušičky“ – vzpomínky a modlitby
za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho
nejbližší okolí ke smrti – narození do věčnosti. Existuje dobrá
smrt a lze se na ni připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen přechází na „druhou stranu života“, potom už
umírání nemusí být pro všechny jen těžké a bolestné, ale
i plné naděje. Dobrou přípravou na smrt může být i to, že se
učíme denně umírat svému sobectví a růst ve službě a lásce
k bližním – přinese nám to svobodu a radost, které ve smrti
pozemské dojdou své plnosti a které budeme prožívat jednou
bez konce …
Věřím, že my, lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět navracíme …
Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm,
kteří z tohoto světa tento rok odešli, radostné narození pro
nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová

Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon 737 266 974, e-mail: devetsil@diakonievsetin.cz
10

=0Ě1<9,17(*529$1('235$9Ě=/Ì16.e+2.5$-(2'
Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokráte zaměřenou na autobusy, která přinese
vysoký komfort cestujícím.
Po spuštění jednotného tarifu na železnici, v prosinci minulého roku, se jedná o druhý ucelený balíček služeb.
Některé body plánu se nepodařilo zcela naplnit. Komplikace způsobila zejména pandemie covid 19. Přípravný tým musel
rozvolnit nástup bezkontaktní čipové karty.
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• Platit bude stále kilometrický tarif, který už jako cestující znáte z letošního roku.
• Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy (z celkových 350).
• Cestovní doklad budete moci zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu, bankovní karty nebo hotovostí, a to
jak v autobusech, vlacích, tak v prodejních místech.
• Železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském kraji jezdit častěji, zvýší se také možnosti přestupování, díky
lepší návazností spojů.
• Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu
přestanou platit.
• Při přestupu mezi autobusovými linkami, nebudete muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky
z předchozího spoje).
• V průběhu roku bude postupně probíhat výměna dopravních značek autobusových zastávek, které budou pro
cestující přehlednější.
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Pandemie COVID 19 významně zkomplikovala dodavatelsko-odběratelské vztahy, v jejímž důsledku postupně přestalo být
možné dodržení harmonogramu zavedení krajské čipové karty. Od 1. 1. 2021 tak nebude možné nakupovat časové kupony na
kartu a platit bude papírový jízdní doklad.
Výjimku tvoří cestující, kteří využívají čipové karty vydávané dopravcem ARRIVA Morava (ODISKy). S nimi budou moci cestovat u všech autobusových dopravců na území našeho kraje už od 1. 1. 2021.
U vlaků je bude možné využívat v průběhu III. čtvrtletí. Po tomto datu bude možné využívat i Zlínské karty pro cestování
vlakem/busem na území Moravskoslezského kraje.
Všechny ostatní čipové karty, vydávané pro příměstskou dopravu, přestávají od 1. 1. 2021 v rámci Zlínského kraje platit,
podrobnější informace jsou popsány v kapitole Městská hromadná doprava (www.id-zk.cz).
Jsme si vědomi komplikací, které nastalá situace způsobí, moc nás to mrzí a všem cestujícím se za tyto komplikace omlouváme.
Dočasně tak zavádíme zvýhodnění cestujících při přestupu také mezi autobusy, kdy se nebude platit nástupní sazba (9 Kč pro
obyčejné jízdné) při předložení jízdenky z předchozího spoje, kterou je třeba uchovat po celou dobu přepravy.
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AUTOBUSY
Od začátku roku bude platit na území kraje jen kilometrový tarif. Nově k němu přibude možnost zvýhodněného přestupu
(autobus-autobus) pomocí papírové jízdenky, zakoupené u řidiče, nebo pomocí čipové karty ODISKa. Ve všech autobusech
bude možné platit bankovní kartou, mobilním telefonem nebo v hotovosti.
VLAKY
U vlakových spojů nedojde od 1. 1. 2021 oproti současnému stavu
k žádné změně. Nadále tak bude platit stejný tarif a časově kilometrické jízdenky jako letos a přestup mezi vlak–autobus (a naopak)
nebude cenově zvýhodněný.
Ve všech vlacích je opět možné platit bankovní kartou, mobilním
telefonem nebo v hotovosti.
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WEB: www.id-zk.cz
FACEBOOK: https://www.facebook.com/IDZKCZ
TWITTER: www.twitter.com/IDZK_cz
JIZDNI ŘÁDY: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady
DISPEČINK: 573 775 410, 739 219 254
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MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO

9ìURERXRG]QiĀNţ
DSRőt]HQìPLSRPţFNDPL
MVPHSRWěåLOLGěWLLSHGDJRJ\
Před koncem roku 2020, který velmi
zásadně ovlivnil život každého z nás,
přinášíme zprávu z projektu MAP II s názvem Naše škola – naše radost II,
kterou jako MAS Vizovicko a Slušovicko,
o.p.s. realizujeme. I v druhém pololetí
tohoto roku byly aktivity částečně omezeny, ale přece jen něco se nám zrealizovat podařilo.
O prázdninách jsme navštívili několik
obecních akcí. Děti si mohly opět vyrobit
krásné buttonky v podobě odznáčků,
magnetek, otvíráků a zrcátek, a to díky
stroji, který jsme vloni z projektu zakoupili. Stejně tak jsme se s buttonkovačem
účastnili prezentace mikroregionů v polovině září v Luhačovicích, kde jsme
sklidili od dětí i jejich rodičů velký
úspěch. Kromě těchto akcí jsme uspořádali tři semináře pro pedagogy –
Vzrůstající agresivita v předškolním
a mladším školním věku; Specifické poruchy učení v kostce a praktický seminář
Jak pracovat s Klokanovými kapsami
a kufry. Poslední zmíněný seminář byl
uspořádán zejména proto, že jsme pořídili dvě sady didaktických pomůcek
s názvem Klokanovy kapsy pro práci
s dětmi a Klokanův kufr určený k individuální práci s dítětem, které budou půjčovány mateřským školám.
V závěru roku jsme se rozhodli podpořit školy i školky také částkou 3.000 Kč
na nákup knih a jiných didaktických pomůcek na podporu čtenářské, matematické a cizojazyčné gramotnosti. Pro zájemce z řad základních škol jsme ještě
zakoupili soubor metodických příruček
Učíme se venku, které mohou učitelé
během vánočních svátků nastudovat,
aby v dalším roce mohli s žáky vyrazit
ven.
Ing. Renata Štachová

&RPiPHYSOiQXSURåNRO\
DGěWLYSőtåWtPURFH"
6SRXVWXDNWLYLWDSRőt]HQt
Uţ]QìFKSRPţFHN
Díky projektu Naše škola – naše radost II byl aktualizován Strategický dokument, který popisuje aktuální situaci
v mateřských a základních školách
na území Vizovicka a Slušovicka. Tento
dokument také definuje priority a konkrétní cíle pro následující roky, jako je
např. vzdělávání pedagogických pracov12

níků v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti s využitím nových technologií; zvýšení úrovně výukových materiálů a forem učení cizích jazyků; podpora
technických, řemeslných a přírodovědných znalostí a environmentální výchova
nebo zlepšení hardwarového a softwarového vybavení škol.
Již nyní máme v MAS Vizovicko
a Slušovicko naplánovány aktivity, které
nám tyto cíle pomohou naplnit. Během
následujícího roku a půl bychom chtěli
zrealizovat několik seminářů, nakoupit

do škol knihy a hry, uspořádat setkání
asistentů pedagoga, zafinancovat hodiny s rodilým mluvčím, pokračovat s podporou polytechnického vzdělávání především nákupem pomůcek či zařízením
projektových dní a v neposlední řadě se
zaměřit na rozšíření robotiky ve školách.
Pevně věříme, že se nám všechny naše
plány podaří realizovat a budeme se
moci s pedagogy a dětmi na našich akcích v roce 2021 potkávat.
Ing. Renata Štachová

0DORWőtGNDQDYHVQLFL"3URĀQH"
Do našeho projektu Místního akčního plánu s názvem „Naše škola – naše radost II“ financovaného MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
je zapojeno 21 školských zařízení. Jde o školy mateřské, smíšená zařízení MŠ a ZŠ,
základní školy malotřídní a 4 úplné. Některé z malotřídních vesnických škol každým
rokem balancují na hranici udržitelnosti kvůli nedostatku dětí. Mezi veřejností však
již naštěstí pomalu začíná vzrůstat povědomí o výhodách vesnických malotřídních
škol.
Co znamená malotřídní? V této škole se vzdělávají děti ze dvou či více ročníků
společně. Někteří rodiče mají představu, že takovéto vzdělávání je méně kvalitní,
než vzdělávání v klasické škole a že děti odchází dále nepřipraveny. Děti v takovýchto malých vesnických školách jsou vzdělávány v klidné, často až rodinné atmosféře,
s menším počtem dětí, což umožňuje respektování individuálních potřeb každého
dítěte, a to je velkým plusem zejména pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Nezřídka zde učí pedagogové, kteří mají k místu i osobní vztah, znají se
s rodiči a o každém dítěti mají dobrý přehled. Děti jsou tak pro učitele čitelnější.
Mohou snáze reagovat i na drobné změny v náladách či chování dětí a lépe pracovat s celým třídním kolektivem. Další výhodou takovéto formy vzdělávání je budování větší samostatnosti a tolerance dětí mezi sebou. Je dobré si uvědomit, že
na spojování dětí různých ročníků jsou založeny i dnes tolik vyhledávané školy se
vzděláváním formou alternativních směrů. Jsem připravena se svými kolegyněmi
využívat specifických forem výuky a promyšlené a připravené střídání aktivit, využívání didaktických pomůcek, interaktivní tabule, a počítačových výukových programů pro samostatnou práci dětí. Péče nejen o slabší děti nad rámec výuky je u nás
běžnou praxí. Máme radost z toho, když se nám společně podaří zvládnout a překonat problémy dětí z různých oblastí.
Bohužel je smutnou realitou, že venkovské školy bojují o své přežití. Přitom tyto
školy jsou nedílnou součástí kulturního života obce. Podporují venkovskou komunitu jako vzácné společenství a vytváří příležitost ke zkvalitnění mezigeneračního
soužití. Přispívají k udržení místních tradic, zvyků, kulturních a společenských akcí.
Při naší škole funguje také škola komunitní, která zajišťuje mimo jiné cvičení pro
různé věkové skupiny, výuku anglického jazyka a další aktivity.
Hlavní příčinou problémů malotřídních škol je nedostatek dětí. Kvůli obavám
z přechodu na větší základní školu umisťují rodiče své děti raději rovnou do větších
– úplných základních škol. Argumentují tím, že děti mají s tímto přechodem pak
problém. Samozřejmě, každé dítě je jinak nastavené, jinak citlivé, jinak adaptabilní.
Tudíž může mít pak problémy spojené s přechodem na velkou školu, kde se bude
pravděpodobně potýkat s větší anonymitou a soutěživostí. Pokud je však na malé
škole dítě dobře vedeno kvalitními pedagogy, je schopno přechod úspěšně zvládnout a tato zkušenost může mít velice zásadní a kladný význam pro jeho další vývoj.
Bc. Alena Rasochová

Z N A Š Í Š K O LY

.UDELFHRGERW
Zajímavá výzva se objevila v reklamních upoutávkách: Daruj krabici od bot!
Tento projekt již pravidelně pořádá
DIAKONIE Českomoravské církve evangelické. Nápad se nám moc líbil. Oslovily
jsme proto naše žáky a jejich rodiče. Dali
jsme si za úkol připravit 10 balíčků (krabic od bot) a naplnit je drobnými dárečky, které potěší o Vánocích děti, co se
zrovna nachází v nouzi. Byli jsme sami
překvapeni, jak veliký ohlas tato výzva
měla. Děti donesly do školy spoustu
krásných hraček, her, plyšáků, školních
potřeb a jiných drobností. Podařilo se
nám naplnit všech 10 krabic od bot
a zabalit dárečky pro děti od 4 do 10 let.

'RSUDYQtKőLåWě0DOHQRYLFH
Ve středu 23. září jsme se vydali na dopravní hřiště do Malenovic. Ráno v sedm
hodin jsme odjeli linkovým autobusem z Neubuze do Zlína, kde jsme poté nastoupili
do trolejbusu a nechali se dovézt do Malenovic. Na dopravním hřišti jsme si nejprve
s panem Dřevojánkem zopakovali značky a pravidla silničního provozu. Následně
jsme se rozdělili do dvou skupin. První
a druhá třída zůstala venku a procvičovala si pravidla silničního provozu na kolech a koloběžkách. Třetí a pátá třída šla
psát s instruktorem testy. Poté se přidali
k první a druhé třídě a zkoušeli si taky,
jak se mají správně chovat na silnici a co
před jakou značkou udělat.
Na dopravním hřišti se nám moc líbilo,
dozvěděli jsme se mnoho užitečných
věcí, které budeme v životě potřebovat.

Přejeme jejich novým majitelům
šťastné Vánoce!

9ìXNRYìSURJUDP²=iPHN9VHWtQ/ Není houba jako houba
Ve čtvrtek 8. října jsme se v sedm hodin ráno vydali linkovým autobusem do
Vsetína, kde byl pro nás na zámku připravený výukový program o houbách.
Dozvěděli jsme se, jaké houby u nás rostou, které jsou jedlé, nejedlé a taky které
jsou jedovaté. Poté jsme si plyšové houby zkusili rozdělit do těchto tří skupin.
Následně jsme si mohli prohlédnout i výstavu živých hub. Nasbírané barevné listí
jsme si zalaminovali a vystřihli. Nakonec jsme si do větve vyvrtali dírky, kterými
jsme provlékli provázek, a na něj se navlékly listy. Vytvořili jsme si krásnou podzimní dekoraci. Bylo to příjemně strávené dopoledne s hezkým výukovým programem.
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0DOì]SUDFRYDWHORGSDGţ
Ve středu 16. září jsme se po svačince
přesunuli ze školy na mysliveckou zahradu, kde na nás čekal program z Malé
technické univerzity. Dozvěděli jsme se,
proč je důležité třídit odpad, jak ho máme třídit a taky kde ten odpad končí.
Vyzkoušeli jsme si proces recyklace. Ve
skupinkách jsme poskládali podle návodu z kostek kontejnery a auta. Do kontejnerů různých barev jsme roztřídili odpad.
Nakonec jsme si vyrobili ruční papír.

0DOiWHFKQLFNiXQLYHU]LWD²VWDYLWHOpPRVWţ
V pátek 2. října k nám do školy dorazila paní z Malé technické univerzity, která nám
pověděla o tom, jak se staví mosty, jak se stavěly dříve a co je u takové stavby důležité. Taky jsme si společně jeden most postavili z kostek, po kterém jsme se i prošli.
Nakonec si paní ověřila, jestli jsme dávali pozor a dávala nám otázky. Všichni jsme
uspěli a dostali diplom. Program se nám moc líbil.

3RG]LPQtRQOLQHYìXND²SRGěNRYiQt

3DVRYiQtSUYłiĀNţ

Vyhlášení distanční výuky od středy 14. října 2020 už nás tentokrát tak nepřekvapilo, i když tato zpráva pro všechny žáky i učitele nebyla příznivá. Přece jenom
už jsme měli bohaté zkušenosti z jara, kdy jsme se spojovali 2 měsíce. Všichni,
kromě prvňáčků, už věděli, co online výuka obnáší. Velkou pochvalu si zaslouží
všichni rodiče, kteří se zapojili a podpořili své děti při denní výuce na dálku.
Tentokrát škola zapůjčila našim žákům 8 notebooků s příslušenstvím – i sourozenci
měli každý svůj počítač, což bylo super. Tisíceré díky za tyto moderní technologie,
které nám umožňují být v denním kontaktu s žáky! Samozřejmě tato doba není
vůbec jednoduchá, je to pro nás všechny moc těžké, ale vyučování „na dálku“
probíhalo na výbornou. Moc bych chtěla poděkovat paní učitelce Pekařové, která
skvěle zvládala denní online výuku i s prvňáčky a jistě tak ulehčila práci jejich rodičům. Neubužští žáci tak měli pravidelný režim, byli v přímém kontaktu se svými
kamarády, skvěle plnili a zasílali vypracované úkoly i zadání. Velmi nás potěšilo
a zahřálo u srdíčka, když nám maminky a dokonce i tatínkové poděkovali – nesmírně si toho vážíme. Tentokrát
zůstala v provozu i školní výdejna – někteří rodiče si chodili pro obědy. Naštěstí tato
opatření netrvala dlouho a my
jsme se mohli ve středu 18.
listopadu vrátit zpátky do lavic. Obrovské poděkování patří paní starostce, panu místostarostovi a celému zastupitelstvu za podporu školy.
Bohužel byly zrušeny tradiční akce – Slavnost slabikáře,
vánoční jarmark, vystoupení
pro seniory, zpívání u stromečku na návsi…, což nás nesmírně mrzí. Máme advent, přibližují se Vánoce – svátky, na které se všichni těšíme,
plné klidu a pohody. Že ty letošní budou jiné, je zřejmé. I přesto si přejme, ať je
strávíme se svými nejbližšími ve zdraví a ať se nám život vrátí co nejvíce k normálu,
abychom se opět mohli setkávat a radovat se z každodenních maličkostí. Přeji nám
všem pevné zdraví a splnění očekávání, s nimiž do nového roku vstupujeme.
Petra Výchopňová

Letošní rok se 1. září sluníčko schovalo za mraky, čerstvým prvňáčkům to ale
vůbec nevadilo. Vesele si kráčeli v doprovodu rodičů, prarodičů a tetiček
do budovy školy. Šli přímo, nebylo pro
ně těžké najít si tu správnou šatní skříňku, vždyť už to znají z předchozích návštěv „Školiček pro předškoláky“.
Po usazení do lavic je čekalo krátké přivítání s vystoupením školáků. Následovalo slavnostní pasování do řad prvňáčků ZŠ Neubuz. Nejprve prasknout
balónek (asi nejtěžší úkol), potom absolvovat krátkou opičí dráhu, vybrat si
správně z měšce a už jen zazvonit
na zvoneček. Paní učitelky se postaraly
o poklepání pravítkem, oblečení školního trička s logem školy a obrázkem
Malého prince („Putování s Malým princem“ je název letošní celoroční soutěže).
Sladkost pro školáky a maminkám voňavá růžička. Úsměvy na tvářích, žádné slzičky. Další start do nového školního roku je za námi. Tak ať se nám všem daří!!!
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$GYHQWQtĀDVXQiVYHåNROH«
Adventní čas nám přijely do školy navodit pracovnice neziskové organizace Líska
ze Vsetína. Připravily si pro děti 5 stanovišť, na kterých je čekalo vyrábění dekorací
a dárečků. Menší skupinky žáků přecházely od jednoho stanoviště ke druhému a postupně se seznamovaly s pracovními postupy. Následně žáci sami začali tvořit. Všichni
tak měli možnost natisknout si barevné sněhové vločky na již připravené ušité tašky,
vykrojit si ze včelího vosku vánoční ozdoby a umotat si z něj svíčku, vytvarovat andílka z jemně krumplované ovčí vlny nebo vycpat a ozdobit látkový stromeček. Nejvíc
nás zaujal kolovrátek. Nejprve si každá skupina musela zkusit krumplovat trochu
hrubého ovčího rouna. Jednotlivě si pak natrénovali šlapání pedálu a nakonec i předení. Všem se podařilo upříst alespoň kousek vlny, tak akorát na malý náramek.
Poznali jsme, že za drobným výrobkem je mnohdy kus lidské práce. Dáreček vyrobený – ze srdce darovaný, potěší jistě nejednu maminku nebo babičku.
Ladislava Pekařová

3RGěNRYiQt
sestřičkám a personálu Nemocnice
milosrdných bratří ve Vizovicích
Jsme moc rádi, že jsme mohli udělat
alespoň malou radost a poděkovat sestřičkám i celému personálu ve vizovické
nemocnici za jejich obětavou práci obzvlášť v této nelehké době. Naši žáci
namalovali obrázky, které potěšily zároveň i pacienty. S paní starostkou jsme
předaly paní ředitelce nemocnice a sestřičkám ovoce, džusy, čaje, pár sladkostí,
které jim jistě zpříjemnily den.

6YDWì0LNXOiå

1iYåWěYD=RR/HåQi

Dne 4. prosince jsme dělali projektový den o Mikulášovi, andělovi a čertovi.
Zabouchaly dveře a skoro všichni se
báli, že je odnese čert. Do třídy přišel
Mikuláš, anděl a dokonce dva čerti.
Jeden čert držel zvonek a druhý vidle.
Anděl vyvolával žáky, kteří přistupovali
blíž, a buď přednesli básničku, nebo
zahráli na flétnu. Mikuláš nám třeťákům řekl, abychom se zlepšili v chování. První čert zvonil na zvonce a druhý
čert bouchal vidlemi o zem. Skoro všem
dávali odměny. Pomalovali zlobivé žáky
uhlím. Nakonec si čerti chtěli odnést
Maxima a Ivana, ale rozmysleli si to.
Amálie Adámková

První zářijové pondělí brzy ráno jsme nastoupili na autobus směr Zlín. Ve Zlíně nás
čekala ještě cesta trolejbusem, ta byla pro mnohé novou zkušeností. U brány v ZOO
jsme byli přesně v 9.00 hodin. Na stanovišti u pavilonu rejnoků čekal zaměstnanec,
který měl pro nás připravenou zajímavou přednášku. Přiblížil nám nejen život těchto
paryb, také popsal zajímavosti o tučňácích a zoborožcích. Dále nás cesta vedla
Afrikou, kde se proháněli sloni, žirafy, lvi a spousta jiných živočichů. Zaujal nás filmový dokument o nosorožcích. Lidé je téměř vyhubili. Tak jsme se rozhodli, že přidáme
něco málo do pokladničky na ochranu těchto krásných tvorů. Cestu do kopce nám
usnadnil vláček. Už se těšíme na další setkání s obyvateli této krásné ZOO.
15
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'LYRNiIRWEDORYiVH]yQD
Sezóna 2019–2020 byla ukončena kvůli epidemii předčasně. Jarní část sezóny byla zrušena.
Po ukončení sezóny jsme se vrhli na malé úpravy fotbalového hřiště. Úpravy začaly hlavně zatravněním brankovišť
a také podsetím nové trávy s hnojivem po celé ploše hrací
plochy. Podařilo se nám zprovoznit zavlažování hřiště, opravit ploty a další drobné
opravy v areálu.
Sezónu 2020–2021 jsme začali celkem dobře. Čekalo nás 12 težkých podzimních utkání. Začali jsme v neděli 16.
srpna v Jaroslavicích s jejich „B“ týmem,
kde jsme nečekaně vyhráli 1:3. Další víkend nás čekalo domácí derby s Veselou
“B“, kde jsme sice podlehli 1:2, ale
za výkon se nemusíme stydět. Jenže
hned další sobotu jsme jeli na Příluky
„B“, kde jsme utrpěli debakl 8:0. Od té
doby nás to zlomilo a nevyhráli jsme
a nebodovali jsme už ani v jednom zápase. Sezóna byla přerušena 15. 11. a nám
zbývá odehrát ještě 4 kola podzimní
části. Tyhle 4 kola by se měly odehrát
na začátku jarní sezóny a potom pokračovat v jarní části. Takže po 8 zápasech jsme
na 13., čili posledním místě se 3 body, skóre 9:29. Doufáme, že v zimě potrénujeme
a výsledky budou lepší, než po podzimní
části.
Chtěli bychom poděkovat obci za pomoc při renovaci travní plochy.

Přejeme Vám krásné prožití
svátků vánočních
plných pohody
a do nového roku 2021
přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví, úspěchy v životě
a ve fotbale, radost ze hry,
ať naše fanoušky fotbal baví...
přeje 1.FC Neubuz

Jubilanti / říjen 2020 – únor 2021
Božena Oškerová
89 let
Vladimír Janů
85 let
Marie Miková
83 let
Zdenka Vajďáková
75 let
Jarmila Palušná
75 let
Vlasta Matušů
60 let
František Vala
60 let
Františka Janotová
84 let
Božena Válková
70 let
Dana Jevická
75 let
Jan Janota
80 let
Ludmila Oškerová
82 let
Jarmila Juříková
83 let
Milada Řeháková
82 let
Františka Čechová
75 let
Narození
Mariana Koutná
Úmrtí
Emilie Hynčicová
Marie Váňová
Marie Valová
František Čech
Přihlášení
Růžena Chovancová
Odhlášení
Gabriela Bělíčková
Maxmilian Bělíček
Upozornění: V rubrice Společenská kronika jsou
zveřejňovány významné životní události občanů
Neubuze. Pokud nechcete tyto informace, které
se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na
Obecní úřad v Neubuzi – písemně, osobně nebo
telefonicky na tel. číslo 577 983 693 nebo 603
844 550. Z důvodu ochrany osobních údajů
(GDPR) už nebudeme uvádět přesný datum výročí
ani adresu trvalého bydliště.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEUBUZ-DEŠNÁ
Letošní rok jsme odstartovali v prvním lednovém týdnu vycházkou na Oškerovy
paseky. Po dlouhém vánočním odpočinku, kdy nám počasí moc nepřálo, jsme si
konečně příjemně protáhli nohy a opekli první špekáčky. Na jaře jsme ještě stihli
zasadit smrky a buky. Pak ale nastalo období, na které nikdo z nás nebyl připravený,
které zasáhlo naše životy. Ale ani v této době jsme nezaháleli a vrhli jsme se na
opravu vnitřních prostor chaty. Bylo obnoveno posezení u ohně, upraveno okolí.
Proto jsme byli moc rádi, že jsme mohli v srpnu uskutečnit pravidelné posezení u
ohně a pochlubit se, co se nám přes nepřízeň podařilo. V úpravách chceme v příštím
roce znovu pokračovat. Hlavně ale chceme a přejeme si, znova se společně setkávat,
povídat si, zpívat, prostě být spolu.
Každý rok si přejeme klidné svátky, štěstí, zdraví. Možná právě toto přání bude
letos znít trochu jinak, i když je budeme vyslovovat stejně.
Přejeme všem klidné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví.
Za myslivecké sdružení Neubuz-Dešná

Staňka Minaříková
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