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...více k tématu se dočtete v článku
neubuzských hasičů na straně 4.

Poděkování

ZPRÁVY Z OBCE
Inventarizace majetku
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2012.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě
34,184.164 Kč.

Hospodaření obce za rok 2012
PŘÍJMY
VÝDAJE
ZISK

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky
byl 9.600 Kč

4,741.820 Kč
4,025.403 Kč
+ 716.417 Kč

Pouťové oslavy 3.–5. 5. 2013

Strategický plán obce
Jistě jste všichni zaznamenali, že v naší
obci existuje strategický plán a na jeho
vzniku se podílela velká skupina lidí. V průběhu tvorby tohoto plánu se ukázalo, že
škola a její udržitelnost leží na srdci mnoha
obyvatelům.
Strategický plán je dokument, který je už
využíván a krůček po krůčku plněn.
Prvním velkým krokem byla oprava hospůdky ,,Moštárna“.
Následujícím krokem bude založení
komunitní školy a tím udržení základní
školy pro další generace malých školáčků.
JŠ

• PÁTEK 3. 5. 2013
15.00 – 19.00 h Putovní festival „Sousedé,
pojďme do školy!“ – základní škola, společenská místnost nad obchodem, myslivecký areál
20.00 – ? h Taneční zábava se skupinou
KOSOVCI – areál Moštárna
• SOBOTA 4. 5. 2013
19.00 – ? h Taneční zábava s country skupinou BBK Band, areál Moštárna
• NEDĚLE 5. 5. 2013
11.00 h Mše svatá u kapličky
16.30 h Fotbal – FC Neubuz – Veselá „B“
Po celý víkend kolotoče, houpačky
– areál Moštárna.

Ráda bych Vás informovala o akci naší
školy, kterou jsme nazvali "Pomáháme
kamarádovi" a v jejím rámci jsme mimo
jiné sbírali také uzávěry od PET lahví.
Výtěžek dostal náš žák, který má kombinované tělesné i mentální postižení. Protože
jsme ZŠ ve Valašské Polance, hledala jsem
nejbližší možnost zpracování těchto uzávěrů a dostala jsem tip na firmu CIS-AIR
International s.r.o. Po telefonické domluvě
s panem Valeriánem si tento sám přijel
pro námi nasbírané uzávěry, odvezl je
a dokonce nám ještě přispěl finanční částkou na tuto naši akci. Byla jsem mile překvapena jeho vstřícností a pochopením.
Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za
jeho pomoc. Také bych byla ráda, aby se
o jeho pomoci a dobré vůli vědělo v okolí
jeho firmy a bydliště. Přála bych si potkávat
více takových lidí.
Zdenka Polanská
vychovatelka ZŠ Valašská Polanka

Statistika
V obci je k 31. 12. 2012 přihlášeno
k trvalému pobytu 455 obyvatel.
V roce 2012 se narodily 3 děti a zemřeli
2 spoluobčané. K trvalému pobytu se přihlásilo 9 spoluobčanů, odhlásilo se 6 spoluobčanů.

Statečné dárce ocenil zlínský hejtman
Bez mrknutí oka nabídnou kus vlastního těla, aby jinému
zachránili život. Překonají strach z bolesti, aby od ní pomohli
jiným. Hrdinové všedních dnů, mezi které patří i neubuzský
občan, pan Lubomír Chovanec. Spolu s paní Jitkou Šimkovou
z Bojkovic vloni podstoupili odběr kostní dřeně a zachránili život
dvěma lidem.
Jitka Šimková absolvovala odběr separací ze žíly. Musela kvůli
tomu jet do Plzně, kde se nachází jediné akreditované pracoviště
v rámci ČR. „Darovat dřeň mne přiměla fascinace z faktu, že jsem
možná jediná, kdo může v danou chvíli někomu zachránit život,“
svěřila se dárkyně.
Způsob, pro který se rozhodla, je složitější v tom, že je nutné
několik dní předem stimulovat vyplavení kmenových buněk injekcemi růstového faktoru. Oporu měla a má podle svých slov
v manželovi, který je rovněž dlouholetým dárcem.
Lubomír Chovanec z Neubuzi zvolil klasický, tzv. přímý zásah
z pánevní kosti v celkové narkóze, který je podle něj sice o něco

bolestivější, ale tělo se prý po něm zase rychleji zotaví. „Včetně
cesty do Plzně a návratu domů mi celá akce zabrala čtyři dny. Po
odběru to trochu pobolívalo - asi tak, jako když spadnete a narazíte si hýždě, takže na zpáteční cestě autem jsem místo vpichu cítil.
Díra se ale brzy zahojila. Myslím, že velkým nepřítelem dárcovství
je zbytečný strach,“ podělil se o svou zkušenost mladý muž.
Jejich statečnost ocenil v minulých dnech i hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák. „Vůči dárcům vnímám velikou pokoru, protože jsou schopni úžasné oběti,“ konstatoval hejtman, který zároveň ocenil i práci Zdeňky Wasserbauerové, která se řadu let věnuje
náboru nových dárců.
Oba dárce odměnil pamětními medailemi, knihou a dárkovými
koši.
Oceňujeme počin pana Chovance, který zachránil lidský život.
Jeho jednání určitě zaslouží obdiv a díky. Přejeme mu hlavně
hodně zdraví a spoustu životních úspěchů.
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V Doteku sní o multisenzorické místnosti

Setkali jste se už někdy s lidmi, kteří jsou plně odkázáni na pomoc
svého okolí? Možná jste něco podobného zažili ve své blízkosti
nebo máte dokonce osobní zkušenost. Nemám na mysli jen lidi
s různými fyzickými postiženími, ale také například seniory s demencí, třeba s Alzheimerovou chorobou. Tato nevyléčitelná nemoc začíná naprosto nenápadně lehkým zapomínáním, nesoustředěností,
ztrácením se ve známém prostředí a pokračuje postupnou neschopností vyrovnat se s potřebami běžného života, jako je například
nákup, vaření, později i osobní hygiena, stravování a další. Také
komunikace s takto nemocným je při zhoršování stavu čím dál
obtížnější, až nakonec člověk vnímá jen na smyslové a emocionální
úrovni. Je velmi těžké (po fyzické i psychické stránce) se o takového
rodinného příslušníka postarat. Blízké okolí často s postupující
nemocí dojde do bodu, kdy není v jeho silách vše důstojně zvládnout.
„Často je pak jedním z možných řešení obrátit se na profesionály,
kteří nabízejí například domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu či odlehčovací péči. To je pobytová péče na kratší období – většinou na dobu do tří měsíců - která uleví rodině a umožní jim si na
chvíli odpočinout.“ uvádí sociální pracovnice Veronika Olejníková ze
společnosti Dotek ve Vizovicích, která takovéto služby nabízí.
Aktivizační pracovnice téže společnosti Jindřiška Vlčková k tomu
dodává: „Staráme se zde o klienty v domáckém prostředí, snažíme
se maximálně uplatňovat moderní přístupy péče, jako je například

bazální stimulace, reminiscenční terapie či skupinová aktivizace
a trénink paměti, které přispívají ke zpomalování postupu onemocnění. Máme zde velké procento klientů, kteří již nejsou schopni se
o sebe sami vůbec postarat a je potřeba jejich aktivizaci zcela přizpůsobit konkrétnímu případu. Velkým pomocníkem v této péči by
nám byla snoezelenová neboli multisenzorická místnost. Je to prostor, ve kterém se nachází vybavení a předměty stimulující různé
smyslové orgány a navozující tak autentický pocit. Pro všechny klienty, ne jen pro ty s demencí, je zkušenost silným zážitkem, který
pomáhá relaxaci, uklidnění i aktivizaci a vede často ke zlepšení či
alespoň stagnaci jejich stavu. Bohužel taková místnost stojí nemalé
peníze a zatím není v našich finančních možnostech. „
Pokud vám není osud těchto lidí lhostejný a chtěli byste podpořit
jejich sen, můžete použít například dárcovskou sms ve tvaru DMS
DOTEK, kterou odešlete na číslo 87 777. Cena takové dms je 30 Kč
a z této částky jde celých 27 Kč na projekt snoezelenové místnosti
společnosti Dotek, o.p.s. Pokud byste chtěli přispívat pravidelně
každý měsíc, napište sms ve tvaru DMS ROK DOTEK. Ostatními
druhy pomoci je například darování nepotřebných nepoškozených
věcí do Dobročinného obchůdku a poradny Dotek či jakýkoliv věcný
či finanční dar. O dalších způsobech pomoci se můžete dočíst na
internetových stránkách společnosti www.pecovatelstvi-dotek.cz
v sekci – Jak nám můžete pomoci.
Foto: Tomáš Ševčík - Vyzjart

Svátek matek

Úspěch v soutěži knihovníků

Původ je už ve starověkém Řecku, kdy se
slavil svátek bohyně Kybelé, matky bohů.
Je to den, kdy oslavujeme své matky
a maminky a vzdáváme jim poctu. Slaví se
v různé dny na mnoha místech po celém
světě. V České republice připadá Den
matek na druhou květnovou neděli.
V tento den maminky dostávají květiny,
přáníčka a drobné dárky a rodina si je
hýčká. Některým maminkám udělá radost
snídaně do postele, jinde se děti postarají
o domácí práce, někde celá rodina vyrazí
na výlet či za kulturou. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla v roce 1907, na počest Anny Reeves
Jarvisové, která bojovala za práva matek.
O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA první oficiální oslavu Dne matek,
konající se druhou květnovou neděli.
V Československu se tento svátek začal slavit v roce 1923. Jeho velkou propagátorkou byla Alice Masaryková, dcera prvního
prezidenta. Existuje i Den otců a slaví se
vždy třetí neděli v červnu.
JŠ

Na 8. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín bylo mimo jiné provedeno
vyhodnocení každoroční soutěže knihovníků, či spíše knihovnic (protože ženy
v této oblasti převládají) okresu Zlín.
Mezi hodnocené ukazatele patří plnění standardů VKIS, počet čtenářů, výpůjček, technická úprava knihovního fondu – balení, značení, údržba, obnova. Dále se hodnotí vzhled
a prostředí knihovny, webové stránky, katalog, akce pro veřejnost a účast na vzdělávacích
akcích. Naše knihovna jako jedna z mála plní všechny povinné ukazatele. Samozřejmě, že
největší zásluhu na dobrém hodnocení knihovny má naše dlouholetá, vždy usměvavá
knihovnice paní Miladka Hynčicová. A tak není divu, že patří mezi 10 nejlepších knihovnic okresu Zlín za rok 2012!
Gratulujeme a přejeme si, aby se ještě dlouho dobře starala o naši malou, ale milou
knihovnu. Zároveň zveme stávající i nové čtenáře k návštěvě.

Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
V letošním roce si český národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké
Konstanti-nopole, aby vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské
písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za
své učitele. Díky nim se naučili číst a psát, mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě. Jedná se o významnou mezinárodní událost, které se zúčastní i papež.
Slavnostní poutní mše svatá proběhne 5. 7. 2013 v 10:30 na Velehradě.
V případě zájmu občanů vypraví obec Neubuz autobus. Zájemci hlaste se na obecním úřadě nejpozději do konce května.
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz

Ani jsme se nenadáli a čtvrt roku 2013 je
za námi. V zimě se hasičský sport nedá
provozovat, tak toto období využíváme
k jiným aktivitám. 12. ledna jsme se sešli na
valné hromadě, kde starosta sboru zhodnotil naši činnost v uplynulém roce (a že
byla pestrá). Po oficiální části a dobrém
řízku se živě diskutovalo o tom, jaké podmínky měli hasiči dříve, a co obnáší tato
práce v dnešní uspěchané době. Poslední
sobota v lednu patřila setkání hasičů 11.
okrsku na Veselé. Pro zajímavost sešlo se
zde 90 hasičů s rodinnými příslušníky
a prodalo se 2000 lístků do tomboly. Na
této akci se schází starší, střední i mladší
generace. Všichni se dobře bavili a kdo měl
štěstí, odvezl si hodnotné ceny z bohaté
tomboly.
Další akcí byly v naší obci Končiny, které
byly již 9. února. Průvod masek s medvědem a kapelou procházel obcí a všem rozdávali dobrou náladu. Kdo chtěl tak si
zazpíval s naším gajdošem Petrem Sovjákem „valašsků pěsničku“. Všude měli připravené samé dobroty pro tu „chásku veselů“. I večerní pochovávání basy obveselilo
všechny, kteří se sešli v kulturní místnosti

nad obchodem. Do pozdních ranních
hodin nám hráli a zpívali oblíbené hity Duo
Ivan a Danka. Pořádání končin má svou
tradici, ale ne všude. V našem okolí chodí
průvod masek s medvědem v Neubuzi,
Trnavě, Všemině a na Hrobicíh. Basa se
pochovává pouze u nás. Na končinách 9.
února „účinkovalo“ 42 lidí. Po celý den
vyhrávalo 5 muzikantů a gajdoš Petr
Sovják, k dispozici byla Tatra 805, kterou

řídil starosta sboru. Průvod tvořilo 15
masek s medvědem, večerního pochovávání basy se ujali – farář a jeho pomocník,
čtyři ministranti, šest plaček a kostelník.
Večer hrála dvoučlenná kapela a občerstvení u baru zajišťovali čtyři lidé. Všem patří
poděkování za hodně síly a elánu udržet
tyto jedinečné chvíle pro další generace.
Než začne nová hasičská sezona, mají
děti čas si splnit odznaky odbornosti. Jde o
získání znalostí z oblasti hasičské tématiky.
Někte-rým se moc učit nechtělo a tak
museli pomoci rodiče. Na schůzkách jsme
probírali jednotlivé testové otázky, to šlo
celkem hravě, ale horší bylo na otázky
odpovídat vlastními slovy. Nakonec se
s tím všichni statečně „poprali“ a odznak
preventisty získali Lucka, Michal, Mirek
a Jarek, novými kronikáři jsou Matěj, Igor
a Filip. Za odměnu si děti zahrály bowling
ve Vlčkové a pochutnaly si na výborné
pizze. Odznaky odbornosti se dělaly v Zádveřicích, kde jsme se setkali s hasiči
z Lipové, kteří se přijeli podívat na naší klubovnu. Moc se jim líbilo jaké zázemí mají
naše děti k dispozici. V Lipové plánují nádstavbu hasičské zbrojnice, aby se měli
s dětmi kde scházet.

Stejně jako děti, také dospělí se vzdělávají v oblasi hasičské tématiky. 5. dubna se
sešli hasiči 11. okrsku a Lipové v Neubuzi
a pod dohledem zkoušejících br. Kráčalíka,
Žitného, Fišnara a Koláře plnilo odznaky
hasiče III. stupně 19 členů. Někteří využili
přítomnosti zkoušejících a získali odbornost strojník. Všichni úspěšně získali odznaky, které budou nosit na své uniformě.
V letošním roce budeme slavit 75 let
založení sboru. V sobotu 4. května proběhne v naší obci v odpoledních hodinách
metodické prověřovací cvičení 11. okrsku.
1. června bude ve Slušovicích první kolo
požárního sportu 11 okrsku. Přijďte “zafandit“ a povzbudit naše družstva.
Ivana Tomšů
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Od základky sportovcem...
další naplánovanou soutěží v rámci evropského poháru mají Tour de Corse na ostrově Korsika. Oba závodníky také uvidíte na
domácí půdě, a to opět na naší vyhlášené
soutěži Barum rally Zlín, kam je můžete
přijet i fanouškovsky podpořit. Výsledky
reprezentace naší země můžete také sledovat na portálech www.EWRC.cz, www.
Autosport.cz, www.jarekorsak.cz a také na
facebooku. Evropský šampionát, stejně
jako Barum rally také přenáší TV Eurosport.
Leona Šmeidlerová
Gratulujeme k dosaženým výsledkům
a přejeme hodně úspěchů do další závodní
sezóny a také potřebnou dávku štěstí…

...aneb jak z malého fotbalisty přes zlínského hokejistu a reprezentanta v atletice
se může neubuzský školák propracovat až na mistrovství Evropy.
Malý školák ZŠ Neubuz, kterého sport
bavil již od malička /kdy jako malý školkáček závodil v dostizích poníků na slušovické dostihové dráze/, se přes místní fotbalový kroužek propracoval až do hokejové
třídy sportovní školy ve Zlíně, kam přestoupil ve 4. třídě jako brankář za zlínský
hokejový klub. Později, vzhledem ke svým
sportovním výsledkům, reprezentoval

školu i zlínský sportovní klub také na mistrovství Moravy, postupně i mistrovství
republiky v atletice.
Po základní škole však Davida Šmeidlera
nejvíce okouzlila závodní vozidla, kdy coby
spolujezdec začal podporovat své řidiče
v amatérských rallye soutěžích. Skládání
závodních automobilů v domácí garáži ho
dovedlo až do profesionálních rallye teamů
naší republiky.
V 18 letech po obdržení řidičského
oprávnění mohl konečně absolvovat
rallyškolu, kde součastně obdržel
i závodní licenci. Jeho 1. závodem na sedadle spolujezdce byla
místním občanům známá a oblíbená domácí soutěž Rallysprint
Kopná. Ovšem k naší nejznámější
soutěži Barum rallye Zlín musel
během dalších 3 let vybojovat
ještě hodně vítězných pohárů
v dalších soutěžích v rámci mistrovství ČR i mezinárodního mistrovství ČR! A od Barum rallye,

1. FC Neubuz

která se již několik let řadí mimo jiné také
do evropského poháru, je to zdánlivě už
jen krůček k soutěžím mimo naši republiku. Od roku 2007 se David opakovaně
zúčastnil soutěží na území Slovenska, na
francouzské riviéře, v Rakousku i dalších
soutěžích evropského kontinentu. Po loňském zisku domácího mistrovského titulu
v seriálu MMČR-tř. 3 a 4. místě absolutní
klasifikace mezinárodního mistrovství ČR
na sedadle spolujezdce vedle Jarka Orsáka
pod týmem Orsák Rallysport z nedalekých
Valašských Klobouk se letos kluci společně
soustředí na zisk vítězství v ERC Production
cup i na vítězství poháru v soutěži evropských týmů, kde po dvou letošních zahajovacích soutěžích v Rakousku a v Lotyšsku
oba evropské poháry vedou.
V současné době /příprava redakčního
tisku/ hoši se svým vozidlem Mitsubishi
Evo IX bojují o vítězství v další evropské
soutěži, a to na Azorských ostrovech. Jejich

Nepříznivé počasí oddálilo začátek jarní
části fotbalové soutěže IV. třídy skupiny B.
Mistrovské utkání Neubuz – Lůžkovice
“B“, které se mělo hrát 7. 4. 2013 je přeloženo na středu 8. 5. 2013.
Také Vizovice “B“ požádaly o přeložení
utkání z 13. 4. 2013 na středu 1. 5. 2013.
Důvodem byl opět nezpůsobilý terén.
Podzimní část soutěže nám přinesla 14
bodů a 4. místo v tabulce. Nejlepším střelcem se stal Michal Pšenka, který vstřelil 10
branek.
1. FC Neubuz srdečně zve všechny
fanoušky na své zápasy a pevně věří, že
je nezklame.
ROZLOSOVÁNÍ
IV. třídy skupiny B • JARO 2013
NE 07. 4. 15:30 Neubuz – Lůžkovice “B“
- přeloženo
SO 13. 4. 15:30 Vizovice „B“ - Neubuz
- přeloženo
NE 21. 4. 16:00 Neubuz - Trnava
SO 27. 4. 16:00 Kašava „B“ - Neubuz
ST
1. 5. 17:00 Vizovice „B“ - Neubuz
NE 5. 5. 16:30 Neubuz – Veselá „B“
ST
8. 5. 15:30 Neubuz – Lůžkovice „B“
SO 11. 5. 16:30 Bratřejov „B“ - Neubuz
NE 19. 5. 16:30 Neubuz - Zádveřice
SO 25. 5. 16:30 Hvozdná „B“ - Neubuz
NE 2. 6.
- volno
NE 9. 6. 16:30 Lutonina - Neubuz
NE 16. 6. 16:30 Jasenná - Neubuz
Složení mužstva se nezměnilo.
Šebesta Milan
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Z naší školy
Soutěž Poznej a chraň
V pondělí 25. 3. se účastnili zástupci
4.–5. ročníku soutěže POZNEJ A CHRAŇ.
Na tuto soutěž vysíláme již pravidelně
žáky, kteří jsou zdatní v přírodovědných
znalostech. Letošní kolo mělo název
BABIČČINA ZAHRÁDKA. Soutěžící měli za
úkol poznat a zapsat rodové i druhové
jméno 24 rostlin a živočichů. Druhá část
obsahovala test s otázkami, které společně
ve skupině žáci zodpovídali. I přes velkou
konkurenci z ostatních daleko větších škol
se našemu družstvu podařilo vybojovat
1.místo a postoupit tak do krajského kola.
Dík za výbornou reprezentaci patří
žákům Michaele Esterkové, Tereze Vyvlečkové a Cyrilu Sládkovi.
Držme jim palce i v postupujícím kole!
L. Pekařová

Zápis
V úterý 22. 1. 2013 se otevřely dveře v neubuzské škole. A pro koho? Přece především pro budoucí prvňáčky.
Škola zářila výzdobou. Hluk, který se
ozýval, byl od herců, žáků školy, kteří se
těšili, jak maňáskovým divadlem potěší
budoucí prvňáčky. Pohádka „O pejskovi
a měsíci“ se moc líbila. Zpestřil ji taneček
hvězdiček a hra dětí na zobcovou flétnu.
Přestože k zápisu přišli 3 žáci, diváků bylo
dost. Starší žáci v roli pohádkových bytostí
každého prvňáčka uvedli. Předškoláčci
ukázali své znalosti v barvách, v počítání
a v přednesu či zpěvu. Pak obešli deset stanovišť na škole, vyzkoušeli své dovednosti a spokojenost vyzařovala ze všech žáčků.
jak sportovní tak v bystrosti. Na závěr Těšíme se s nimi na další brzké setkání ve
dostali dáreček, čokoládu, diplom, kuřátko školičce pro předškoláky, kterou budou
a další drobnosti. Dobrá nálada, úsměv u nás navštěvovat od února každý měsíc.
Lydie Staroveská

Matematická olympiáda
Ve středu 23. 1. 2013 se na Základní
škole na Dřevnické ve Zlíně konalo
okresní kolo matematické olympiády
v kategorii Z5.
Naši školu reprezentovali tři žáci, kteří
se ve školním kole umístili na prvních
třech místech. Byl to Michal Zábojník,
Igor Langášek a Michaela Esterková.
Nejlépe se umístila v konkurenci 38 žáků
a vybojovala 4.–5. místo Míša Esterková.
Stala se úspěšnou řešitelkou okresního
kola. Je pěkné, že i tak malá škola jako
jsme my slaví úspěch. Míši gratulujeme
a všem děkujeme za reprezentaci.
LS

Školka v Neubuzi
Do neubuzské školy přijelo ze Slušovic
kolem třiceti předškoláčku z mateřské
školky Sluníčko. Jako každý rok nás
navštíví hlavně proto, aby se děti podívaly,
jak to v takové malé škole může fungovat.
Oni mají školku, kde jsou tři třídy. My
máme 27 školáků v celé škole. To se divili
všichni, co na takové malé škole se všechno dělá. Děti si prohlédly třídy, vybavení
školní družiny. Moc se jim to líbilo. Hned
by si v družince pohrály. Ale tolik času
předškoláci neměli. Starší žáci jim zahráli
maňáskové divadlo O pejskovi a měsíci.
Děvčata zatancovala a pak si všichni zazpívali a zatancovali. Na památku ze školy si
děti vybarvovaly masopustní masku. Jako
dárek dostali kačenku na špejli a sladkou
tyčinku.
Den se školkou se nám vydařil. Naši žáci
dětem slíbili, že je opět na konci roku
pozveme na nějakou pohádku. Předškoláci
se rozloučili veselým štěbetáním a máváním z autobusu.
LS
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Country soustředění
Ve čtvrtek 14. 3. 2013 jsme ráno přišli normálně do školy, jen s tím rozdílem, že
jsme si nesli navíc batůžek, spacák a jídlo na odpoledne. Po vyučování jsme totiž
neodcházeli domů, ale zůstávali jsme ve škole i přes noc.
Jak náš pobyt probíhal? Ráno jsme se učili jen dvě hodiny, pak přišla paní Oškerová,
která nám povídala o zdravovědě. Předváděla nám, jak zavazovat rány a sami jsme si
mohli vyzkoušet obvazovat ruce, nohy, prsty a dokonce i hlavu. Povídání se nám líbilo
a zahrála nám také maňáskové divadlo. Následoval oběd a pak jsme si přichystali všechno
na spaní. Odpoledne nás čekal trénink na pódiovky s naším country kroužkem. Trénovali
jsme, trénovali a nakonec se snad i něco naučili. Po tréninku jsme se vrátili do školy
a mohli jsme jít na počítače. Když jsme se u počítačů všichni vystřídali, tak k večeru následovala procházka k panu Nesňalovi ke koním. Tam se mi moc líbilo. Po návratu nás čekala
ve škole stezka odvahy. Já jsem šla skoro poslední. Šli jsme podle provázku a já si celou
cestu povídala sama se sebou, abych se nebála. Potom jsme měli večeři a po ní byla diskotéka a soutěže. Po diskotéce se šlo, nebo spíš mělo jít, spát. Všichni jsme si ale pořád povídali a nemohli usnout. Usnula jsem kolem půlnoci. Ráno jsme vstávali asi v 7 hodin, oblékli jsme se, posnídali jsme a pak na nás čekal autobus, který nás odvezl do Galaxie do Zlína.
Byla tam super zábava a legrace a moc se nám tam líbilo. Pak už jsme se do školy přepravovali linkovým autobusem. Ve škole jsme na oběd dostali pizzu. Moc dobrou.
Nakonec už jsme čekali, až si nás přeberou rodiče. Soustředění bylo jako každý rok
super! Děkujeme paním učitelkám Staroveské i Vávrové, že to pro nás zorganizovaly.
Tereza Vyvlečková

Výchovný koncert

Veselská sedmikráska a Slavíček
Ve středu 27. března před velikonočními prázdninami se naše škola zúčastnila tradiční pěvecké a recitační soutěže – tentokrát konané na Veselé. Této soutěži předcházelo ještě školní kolo, které proběhlo o týden dříve u nás ve škole za účasti odborné poroty: paní Miladky Hynčicové, paní starostky
Renaty Zábojníkové a pana místostarosty
Miroslava Dubovského.
Myslíme si, že na Veselé jsme se neměli
vůbec za co stydět. V recitaci jsme vyhráli
všechna první místa. Ve zpěvu to bylo
o něco horší, v této kategorii nás „přezpívali“ žáci ze všeminské školy. I přesto jsme
získali krásná přední místa a ocenění.
Poděkování patří především škole na
Veselé, která připravila moc pěknou soutěž
s hezkým prostředím a už teď se těšíme na
další společné akce.
Petra Výchopňová

Opět úspěch na hale!
Country kroužek ZŠ Neubuz předvedl letos trochu neobvyklou skladbičku. Protože kluci
fandí nejen tančení, ale i sportu, chtěli v tomto duchu i vystoupení. A že se nám to podařilo je vidět na hodnocení. Získali jsme zlatou medaili a postup do krajského kola. Soutěž se
konala 6. 4. 2013 na hale Euronics ve Zlíně. Naše skladba se líbila nejen porotě, ale i divákům. Roztleskávačky i fotbalisté sklidili velký aplaus.
Porota to neměla snadné. Musela vybrat skladby ze šesti kategorií, a to nejrůznějšího
tanečního stylu. V některých případech vyhlašovala i dvě první místa. Celé odpoledne
vládla napjatá soutěžní atmosféra. Vystupovaly tam také taneční kluby ze Zlína, Taneční
škola Mědílkovi, taneční skupiny z Vyškova, Napajedel, Otrokovic, Žlutavy, ASPV Zlín nebo
také slušovské Mažoretky Genesis. Soutěžilo 25 choreografií.
LS

V úterý 16. 4. navštívila naše škola
kongresový dům ve Zlíně. Konal se tam
výchovný koncert pro děti s názvem
„Hračky“.
Velmi mile nás pan dirigent uvedl do
světa hraček a prováděl nás celým pohádkovým příběhem. Jednou se přestrojil za
průvodčího, jindy byl zase jako generál.
Během vyprávění představoval některé
z hudebních nástrojů ze svého velkého
orchestru. Když si hráli vojáčci, orchestr
spustil „Hradeckého marš“. Panenka Barbie
se nejprve mezi námi projela na koloběžce
a potom zazpívala operním hlasem píseň
od The Beatles „ Close your eyes“.
Pan dirigent nám při svém povídání ukázal i rozmanitost různých jazyků. Chvíli
mluvil italsky s gondoliérem v Benátkách
a anglicky s Barbie, potom zase německy
s maršálem i rusky s Nastěnkou.
Hudba, která zaznívala, nás přenášela
z jedné země do druhé. Také jsme díky ní
prožili mořskou bouři. Byl to opravdu moc
pěkný zážitek.
Laďka Pekařová

KOMUNITNÍ ŠKOLA
– co to je?
Komunitní škola poskytuje celoživotní vzdělávání přístupné všem obyvatelům obce. I těm dospělým. Ne pouze
dětem a mládeži. Slouží celé komunitě.
Slovo „komunita“ označuje skupinu lidí,
kteří žijí na společném území, sdílejí určitou oblast, prostor, zájem apod. Komunitní
škola je místem setkávání všech.
Ve většině obcí je potenciál budovy
školy nevyužitý a snižuje efektivitu finančních prostředků, které obec na provoz
školy vynakládá.
Pokud vedle základní školy vznikne
nestátní nezisková organizace, která sama
získává peníze na svou aktivitu, může tyto
peníze dále zúročit ve prospěch prostředí,
ve kterém má sídlo. To znamená, že budou
vloženy do rozvoje základní školy. Posílí
vývoj školy, její jméno v regionu, nezastupitelnost v obci.
Vzdělávací činnost a různé aktivity
budou směrovány do všech věkových
kategorií a do všech oblastí života.
Škola a komunitní škola se mohou stát
srdcem obce, poskytovat služby mládeži,
seniorům, studentům, spolkům, podnikatelům, zastupitelům, rodičům s dětmi, prostě všem.
Jaký je tedy přínos pro občany… pro
školu… pro obec?
Možnost vzdělávání a aktivního trávení
volného času přímo v obci. Budova školy
slouží všem – plně využitá investice obce.
Vznikají nové vztahy mezi lidmi. Lidé mají
další dobrý důvod zůstat na vesnici. Komu7

nitní škola je pro všechny od 3 do 100 let.
Může mít naše malá obec komunitní
školu? Záleží samozřejmě na lidech, na
obecní komunitě. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že komunitní školy fungují i v
obcích se 150 obyvateli.
Co potřebujeme k založení komunitní
školy? Jednou z hlavních podmínek jsou
aktivní lidé, kteří mají vůli a chuť komunitní
školu založit.
Proč zrovna komunitní škola? Komunitní škola a její orientace na širokou veřejnost formuje určité sblížení komunity.
Stávající základní škola je vybavená židlemi, lavicemi, počítači... Navíc se v ní
každý den topí. Takto bude škola efektivně
využita i po skončení vyučování.

Jubilanti
19. 3. Chovanec Josef, č.p. 66
22. 3. Šmatelka Jaroslav, č.p. 111
21. 4. Bělíček Milan, č.p. 122
21. 4. Čechová Jaroslava, č.p. 112
12. 5. Vykopal Josef, č.p. 94
26. 5. Zábojníková Vlasta, č.p.102
15. 6. Čech František, č.p. 43
26. 6. Revendová Jiřina, č.p. 127

81 let
60 let
70 let
65 let
70 let
75 let
70 let
70 let

Narození
27. 1. Šebestová Rozálie Mathilda, č.p. 95
22. 2. Červenková Karolina, č.p. 68
Úmrtí
25. 1. Vala Theodor, č.p. 101
4. 2. Miroslav Lukeš, č.p 49
Přihlášení
Bartáčková Adéla
Bartáček Jakub, č.p. 78
Zábojník Stanislav, č.p. 34
Odhlášení
Vala Michal, č.p. 101
Švajda Miroslav, Švajda Miroslav ml.,
Švajdová Alena, č.p. 22
Sňatek
23. 2. Vala Michal, č.p. 101
a Hajtrová Michaela, Lhota u Vsetína

POZVÁNKY
Dne 27. dubna Vás srdečně zveme na
tradiční Hasičskou pouť na sv. Hostýně.
Odjezd autobusu 7.30 hod. od obecního
úřadu.
Floriánská pouť v naší obci bude 5.
května, začne v 11 hodin mší sv. u kapličky.
Hasiči

Mohou zde být kurzy, o které mají lidé
zájem a které potřebují: taneční kurzy,
pohybové aktivity, tvořivé kurzy, jazykové
kurzy, kurzy práce s počítačem, turistika,
univerzita třetího věku, rehabilitační cvičení, kurzy vaření, zajímavé besedy a semináře, příměstský tábor pro děti... apod.
Záleží jen na vás a vašem zájmu.
Zaujaly vás předchozí řádky? Chcete
se dozvědět více potřebných informací?

Pak využijte možnosti zúčastnit se FESTIVALU KOMUNITNÍCH ŠKOL, který
v naší obci proběhne 3. května 2013.
Součástí festivalu bude den otevřených
dveří v naší škole, vystoupení školních dětí,
ukázky tvořivých dílniček a spousta dalších
aktivit.
Bližší informace získáte na webu, infokanálu, vývěskách apod.
J. Šebestová

Filipojakubská noc a n e b pálení čarodějnic
Filipojakubská noc má mnoho názvů. Nejčastěji ji všichni známe jako den, kdy se
,,pálí čarodějnice“, ale také se jí říká Walpuržina noc. Filipojakubská noc připadá vždy na
noc z 30. dubna na 1. května. Jedná se o keltský svátek, kterým začíná kalendářní léto
a tím období oslav radosti, života a plodnosti. Na zemi začíná vládnout žena – bohyně
lásky a žití, jejíž vláda skončí až 31. října. Tato noc je považována za nejmagičtější noc
v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty. Tady čarují a tančí až do rána. Proto se zapalovaly ohně, při nichž byla pálena
košťata, která se vyhazovala do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít magickou moc pro
úrodu. Dobytek, jenž prošel popelem, měl být zdravý a plodný. Stejně tak lidé, kteří
skočili přes oheň. Této noci se prý otevírají jeskyně s ukrytým pokladem. Věřilo se, že
všechny byliny nasbírané o této čarovné noci, zvláště o půlnoci a za úplňku, mají kouzelnou moc. Například šeřík. Většinou byl vysazován na dvory, zahrady a před stavení,
aby odehnal zlé síly, démony a duchy. Snítka šeříku má ochránit stavení a majetek před
zlými čarodějnicemi.
Používala se i jiná opatření proti magii: Nad vrata se dávaly ochranné byliny, například černobýl, ratolesti lípy. Na práh chléva se sypaly skleněné střepy nebo se pokládaly husté travnaté drny. Stavení se kropilo svěcenou vodou. Také se psala na dveře tajuplná zaříkávadla svěcenou křídou. Za okna se kladlo ostré proutí vrby či šípové trní, aby
se čarodějnice poranila. Nejjistější bylo čarodějnici spálit.
K tomuto dni patří ještě jeden starodávný zvyk – stavění máje. V předvečer 1. května
se vypravují chlapci a chlapi do lesa, aby tu usekli ten nejpěknější strom a udělali z něj
májku, tradiční symbol jara. V některých krajích bylo také zvykem vysypávat v noci na
1. května chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí
spojily domy zamilovaných. Mnohdy tak vyšlo najevo, co zůstalo celý rok utajeno.
PS: Taky k prvnímu máji patří krásný zvyk – líbání pod rozkvetlým stromem. Žádný muž
by neměl tento zvyk opomenout! Mohlo by se stát, že do roka a do dne nebude mít doma
,,kvetoucí třešinku“, ale ,,staré suché koště“.
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