březen 2010

1
ROČNÍK XIX.

INFORMAČNÍ

Z P R AV O DA J

NEUBUZ
V rámci zachování lidových tradic se
v sobotu 13. února vydal průvod masek
s medvědem naší vesnicí. Kapela hrála do
kroku a masky se zastavovaly u každého
domu, kde bylo připraveno občerstvení.
Veselá nálada se šířila celou obcí. Večer
pokračovalo veselí v kulturní místnosti
pochováváním basy.
Takto znáte končiny za posledních osm
let. Dříve chodila vesnicí místní dechovka
ve které hráli a zpívali Jaroslav Hynčica,
Vlastimil Hynčica, Inocenc Oškera, Jaroslav
Šlahař, Vladimír Hynčica a Svatopluk Čech.
dokončení na str. 3

Končiny

Územní plán

Inventarizace majetku

Obec musí dle zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů do konce roku 2015 pořídit nový územní plán sídelního
útvaru Neubuz.
Tvorba nového územního plánu je náročná a dlouhodobá záležitost. Vyžaduje spolupráci obce a jejích obyvatel a architekta, který tento plán zpracovává. Dosud platný územní plán byl schválen ZO Neubuz v červenci r. 1998. V současné době je v poslední fázi
změna ÚP č. 6 a v počáteční fázi změna ÚP č. 7. Každá změna se vyřizuje min. 1,5 roku.
Žádáme proto všechny občany, kteří by své pozemky chtěli začlenit do nového územního
plánu jinak vedené než doposud (orná půda, stavební apod.), aby do konce měsíce června nahlásili tyto své požadavky na obecní úřad.
Děkujeme.

Inventarizační komise provedla inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2009.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě
32.155.745,- Kč.

Nabídka obědů
Máme pro Vás nabídku obědů z restaurace Na rozcestí v Trnavě (místo Všeminy).
Systém by byl stejný jako doposud. Obědy
by byly dovezeny na obecní úřad, kde si je
vyzvednete. Oběd by byl k dispozici už v
10.45 – 11.00 hod. Cena je 51,- Kč i s dovozem. Restaurace nabízí výběr ze 3 jídel.
Úhrada obědů by probíhala na obecním
úřadě jako doposud. Druh jídla se vybírá
týden dopředu na základě dodaného jídelníčku.
Pokud by měl někdo zájem (nemusí to
být jen důchodce), přihlaste se na obecním
úřadě.

Poplatky
Na obecním úřadě se vybírají poplatky:
Kabelová televize
600,- Kč
Odpady
(kontejnery, sklo, plasty)
200,- Kč /č.p.
Pes
50,- Kč

Upozornění
Důrazně upozorňujeme občany, kteří
místo žetonů dávají na popelnice sáčky
s penězi, že tyto popelnice jim nebudou
napříště vyváženy. Peníze si popeláři
posbírají do své kapsy a obec vše zaplatí
z obecního rozpočtu.
Obec za rok 2009 doplácela za likvidaci odpadů 70.000,- Kč. Navíc cca 20.000,získá obec od firmy EKOKOM za třídění
odpadu. Bez této částky by obec doplácela 90.000,- Kč. Jsme poslední obec
v celém širém okolí, která vybírá poplatky na popelnice. Všude jinde se platí
poplatek na osobu. Tento poplatek může
činit až 500,- Kč za rok. V současné době,
která není obyčejným lidem moc finančně nakloněna jsme tento systém platby
nechtěli zavádět, abychom ještě více
nezatížili rodinné rozpočty. Na kabelovou televizi obec doplácí rovněž částku
70.000,- Kč. Zamyslete se proto nad
svým jednáním a chovejte se vy, kterých
se to týká, trošku fér.
Žetony si můžete koupit na obecním
úřadě i mimo úřední hodiny, pokud je
přítomna p. Benetinová nebo p. Zábojníková.
Cena 1 žetonu je 50,- Kč.
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Hospodaření obce za r. 2009
Příjmy
Výdaje
Přebytek

6.082.422,- Kč
5.642.727,- Kč
439.695,- Kč

Obec v loňském roce získala dotace na tyto akce:
Projektová dokumentace DUR na kanalizaci
Czech Point – upgrade
Volby do Evropského parlamentu
Oprava kapličky
Poradenství – audit lesa

105.000,- Kč
58.259,- Kč
16.500,- Kč
165.000,- Kč
31.892,- Kč

Zlínský kraj
Min. vnitra
Rozpočet ČR
MMR
SZIF

V letošním roce stihla obec podat již dvě žádosti o dotace
První žádost na Ministerstvo kultury – žádáme o dotaci na počítačovou sestavu a programové vybavení na modernější výpůjční program včetně revizního programu – požadovaná částka 36.000,- Kč (z celkových nákladů 52.000,-).
Druhá žádost odešla na konci ledna na Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt se jmenuje „Odpočinkový ráj“ a zahrnuje úpravu jedné třídy naší školy včetně vybavení. Aby byl
projekt úspěšný, musí se ho aktivně zúčastnit děti. Ty se tohoto úkolu zhostily velmi dobře
(viz. článek a foto ZŠ), tak doufáme, že nám vyjde. Požadovali jsme 274.000,- Kč.
Zda se nám alespoň jednu dotaci podařilo získat se dozvíme už brzy, rozhodnuto má
být na začátku dubna. Sledujte naše webové stránky www.neubuz.cz, výsledky zveřejníme.
V říjnu 2009 jsme podali žádost o dotaci do naší Místní akční skupiny (MAS) Vizovicko
a Slušovicko. Tato dotace je také ze SZIF. Jednalo se o projekt „Bezdrátový rozhlas s napojením na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému“. Na začátku března
bylo dotační výběrové řízení ukončeno a naše obec byla vybrána jako úspěšná. Znamená
to tedy, že v měsíci květnu popř. červnu se v obci vybuduje nový bezdrátový rozhlas.
Částka přislíbené dotace je cca 450.000,- Kč.
Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci ve středu 26. května 2010.
Nebezpečný odpad přineste na obvyklé místo vedle obecního úřadu.

Víceúčelový areál
Na dotaci získanou na Víceúčelový sportovní areál proběhla kontrola ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v prosinci 2009. Nebyly nalezeny žádné nedostatky
a proplacení dotace bylo v únoru 2010 schváleno.
K dnešnímu dni bylo zaplaceno 3.981.605,- Kč (část byla proplacena v roce 2009 jako
průběžná platba, část letos). SZIF nám ještě proplatí částku 350.968,- Kč. A teď si jenom
přejme, aby nám areál dobře a dlouho sloužil.

Zastupitelstvo obce Neubuz
přeje všem občanům

krásné Velikonoce
Milí přátelé,
když jsem chodil ještě na základní školu a bylo krátce před Vánocemi, tak jsem bezděčně
vyslechl rozhovor svých spolužaček, které kdysi chodily do náboženství. Ani jim nepřipadlo,
že za nějaký čas budou vánoční svátky a také se na ně moc netěšily. Byly z nastávajících
svátků dost smutné.Bylo to pochopitelné. Neměly žádnou adventní přípravu na nadcházející svátky. Obsah svátků Narození Pána Ježíše se jim jaksi vyprázdnil. Existuje jedno úsloví,
které říká: „Jaký pátek takový svátek.“
Velikonoční svátky jsou prvotní svátky naší víry. Dříve než se slavily vánoce, dávno před
tím se slavily Svátky Kristova vítězství nad smrtí. Na velikonoce se připravujeme prožíváním
postní doby. Snažíme se více myslet na druhé a také se snažíme odstraňovat z našeho života vše co se nelíbí našem Pánu i našim bližním. Jdeme více do sebe, abychom se poznali ve
světle učení Pána Ježíše a snažíme se o nápravu života. Po dobře prožité postní době
máme možnost prožít radost z Ježíšova vítězství nad lidskou pomíjivostí.
Ve vyznání naší víry se modlíme, že Pán Ježíš trpěl velká muka a pak zemřel na kříži. Kříž
byl ve starověku symbolem hrozné smrti. Kruté a velmi bolestné. Položili ho do hrobu, ale
on na třetí den vstal a vstoupil do zcela jiného způsobu života. Pán Ježíš se nevrátil jednoduše do starého způsobu života. Říkáme, že měl oslavené tělo, které bylo zcela jiné než to,
které podléhá nemocem, bolestem a smrti. Proměněné tělo nepodléhá času a přírodním
zákonům. V této proměně je velká naděje i pro každého člověka na této zemi. Ukazuje velkorysost Božího plánu s námi lidmi.
Některým dětem dělá potíže pochopit tří dny jeho pobytu v hrobě. Je to velmi jednoduché. Zemřel v pátek a krátce na to byl položen do hrobu. Židé počítali začátek nového dne
od západu slunce, takže první den jeho pobytu v hrobě i když velmi krátký byl pátek a večer
se říkalo, že je sobota. V sobotu večer začínal další den a to byl již třetí. Pán Ježíš nebyl
v hrobě ani celých osmačtyřicet hodin. Podle židovského počítání však byl tři dny v hrobě.
Tyto dny se snažíme prožívat s církví a prožíváme Ježíšovu oddanost do Otcovy vůle jak
na Zelený čtvrtek, tak při jeho utrpení na Velký pátek. Liturgický klid na Bílou sobotu nám
dává možnost připravit se na radostné Aleluja – Chvalme Pána, při večerní bohoslužbě,
která svou povahou již patří do nedělního Božího Hodu velikonočního. Přeji Vám všem,
abyste byli povzbuzeni Jeho vítězstvím nad smrtí, a každému ať se více rozhoří jiskřička
naděje na nový život, který nám Pán Ježíš připravil právě svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Do dalších dnů a celé velkonoční doby vám všem ze srdce žehná
otec Emil

Medvěda vodívali členové mysliveckého
sdružení a občané. Pochovávání basy se
pořádalo na moštárně pod vedením Stanislava Oškery. Od r. 2002 zajišťují končiny
hasiči. Přijíždějí k nám pozvaní hudebníci
ze Zlína (místní Vl. Hynčica a S. Čech). Dva
roky se jezdilo s koňským povozem, nyní
se používá hasičská Tatra 805. Pochování
basy se ujali manželé Macháčkovi a Staňka
Sovjáková.
Přejeme všem, aby i nadále pokračovali
v tradicích, které započali naši předkové.
Ivana Tomšů

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna se konala v naší obci
Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Česká
katolická charita.
Počasí koledníkům vůbec nepřálo. Do
sobotního rána pokryla celou zemi ledovice, jakou většina z nás nepamatuje. Přesto
v naší malé vesničce vyrazily hned 3 skupinky koledníků. Děti byly sice více na zemi
než na nohách, ale s pomocí dospělých
vedoucích se všichni vrátili ve zdraví zpět
do svých domovů.
Vykoledovali celkem 8.790,- Kč.
Výtěžek sbírky Česká katolická charita
rozdělí mezi sociálně potřebné skupiny.
Koledníkům i všem, kdo přispěli, patří velký
dík.
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Zprávy z místní knihovny
Vážení občané, dnes vás chci seznámit
s několika statistickými údaji a hodnocením práce v naší obecní knihovně.
V roce 2009 využilo naši knihovnu celkem 543 návštěvníků z toho 113 využilo
internet. Webové stránky naší knihovny
navštívilo celkem 702 účastníků.
Půjčovní doba v naší knihovně
Pondělí 14 -17 hod.
Středa 14 -17 hod.
Vypůjčené knihy, časopisy, CD Romy
Krásná a naučná literatura
pro děti a mládež
Krásná a naučná literatura
pro dospělé
Časopisy ,Praktická žena a jiné
CD Romy
Výpůjčky celkem

247 ks
1384 ks
54 ks
20 ks
1709 ks

Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně pro nás vytvořila dva výměnné soubory knih (VS), jarní a podzimní, o počtu
230 knih v celk. hodnotě kolem 47 000
korun. V současné době probíhá výměna
jarního VS za další nové knihy.
Ve spolupráci s městskou knihovnou ve
Slušovicích bylo pro naši knihovnu zaktualizováno a přebaleno celkem 2 025 knih
a při této příležitosti vyřazeno 222 ks starých a poškozených knih.

Košt slivovice
Letos se uskutečnil již 8. ročník tradičního koštu slivovice. Jako obyčejně se sešlo velké
množství „koštéřů“, kteří rozhodli o nejlepším vzorku.
Pořadí: 1. Zahradkáři Slušovice, 2. Pavel Sedláček, 3. Obec Neubuz, 4. Petr Tomšů,
5. Miroslav Dubovský ml.

Výdaje za nové knihy a časopisy
v roce 2009
Během roku 2009 bylo zakoupeno celkem 88 nových knih.
Výdaje za knihy činí
11 775 kč
Výdaje za časopisy
540 kč
Celkem
12 315 kč
V současné době máme v seznamu celkem 98 čtenářů z toho 32 z řad dětí a mládeže.
V roce 2009 byly nejen všechny knihy
přeznačeny a přebaleny do nových čistých
obalů, ale byla i opravena a vymalovaná
knihovna a bylo vytvořena jedno studijnímísto. Nadále máme v knihovně dva PC
s internetem. Jeden slouží bezplatně pro
širokou veřejnost, druhý pro práci knihovnice.
Dle vysokého zájmu o www.stránky naší
knihovny, bychom rádi uvítali i větší zájem
o naši knihovnu z řad našich občanů a mládeže. Každý si v knihovně může vybrat dle
vlastního zájmu ze široké škály nabídek, ať
už naučné, historické, cestopisné, zábavné
a děti pak dobrodružné a poučné knihy.
Těšíme se na vaši účast se zájmem
o dobrou knihu, se kterou strávíte neopakovatelné chvíle.
S příchodem Velikonoc přeji všem
veselé svátky, plné jarní nálady, pohody
a bohaté pomlázky.
Vaše knihovnice Milada Hynčicová
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Velikonoce si oslaďte medem!
Rok uplynul jak voda a svátky jara jsou tady. Hospodyňky a kuchtíci si doma lámou
hlavu hlavu přemýšlením o tom, jak vylepšit sváteční stůl. My jim přicházíme na
pomoc a přinášíme vám recept, který si můžete vyzkoušet doma.
Medová roláda
Piškot: Vyšleháme 10 dkg mletého cukru
se 4 žloutky, zvlášť smícháme 10 dkg medu,
12 dkg hladké mouky, půl lžičky sody.
K ušlehanému cukru se žloutky přidáme
sníh ze 4 bílků. Upečeme a smotáme za
studena.
Krém: Ze 3dkg másla, 3 dkg hladké
mouky uděláme zásmažku, kterou zalijeme čtvrt litrem mléka. Vyšleháme 10 dkg
másla s 10 dkg cukru a přidáme zásmažku.
Krém natřeme na vychladlý piškot a smotáme.

Pěkné prožití svátků velikonočních Vám přejí Včelaři.

Jarní fotbalová sezóna se blíží...
V neděli 4. dubna v 15.30 hod. odstartuje 1. jarní kolo. FC Neubuz začíná dvěma
zápasy na soupeřově hřišti. První zápas
hrají v Lutonině a druhý v Bratřejově. Na
domácí půdě se poprvé představí v neděli
18. dubna v 16.00 hod., kdy hostí mužstvo
Štípy „B“.
Naše mužstvo jarní kolo odstartuje z 3.
místa. Druhé místo jsme na podzim přenechali mužstvu Všeminy. Má na nás náskok
pouhý 1 bod. Kladem podzimního kola
bylo, že jsme nedostali ani jednu červenou
kartu. V tabulce střelců „okresu“ máme
hned 2 hráče. 1. místo obsadil Michal
Pšenka se 14 góly a na 3. místě je Martin
Vrba s 11 góly. Další náš střelec, Martin
Rudl, je na 16. místě s 5 brankami. Mužstvo
přes zimu trénovalo na místní „umělce“.
Podle vyjádření hráčů by měl být zdravotní
stav na začátku jarního kola uspokojivý
a měli bychom nastoupit do bojů v plné
síle. Změny v mužstvu jsou minimální. Po
vyléčeném zranění by se měl vrátit Martin

Kučera a bratři Neumannové. Na přestup
k nám přišel Zdeněk Zubíček, takže by kádr
měl být pohromadě.
Jak víte, v Neubuzi začala fungovat fotbalová akademie těch nejmenších, tzv. přípravka. Trenéři jsou Martin Rudl a Lukáš

Železník. Je potěšující, že mladí spolu ještě
nejsou ani rok a už sklízí úspěchy. Dokáží
porazit i taková mužstva jako jsou Slavičín,
Brumov, Bojkovice, Val. Klobouky, Kroměříž
a další. Za velmi krátkou dobu se zúčastnili
turnaje v Kroměříži, Želechovicích, Harley
Cupu ve Zlíně a v sobotu 27. března vybojovali pěkné třetí místo v satelitním turnaji
6 družstev v Bojkovicích. Blahopřejeme!
Mladí přes zimu trénují ve Slušovické
hale, potom přejdou na hřiště a do své
nové kabiny, kterou pro ně připravili p.
Dubovský, Martin Čech a Jaroslav Juřík.
Přejeme jim, aby se jim v nové kabině líbilo
a hodně úspěchů ve fotbale. Touto cestou
bychom chtěli oslovit rodiče a hráče, kteří
by byli ochotní pracovat s mládeží a myslí
to vážně, ať přijdou mezi nás !
Naše fanoušky zveme na jarní zápasy
a přejeme jim hezkou a příjemnou podívanou.
Lucien Rudl

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
VALNÁ HROMADA
9. ledna se konala v kulturní místnosti valná hromada hasičů. V letošním roce se
konaly volby nového výboru. Jelikož někteří členové požádali o uvolnění z funkcí,
došlo ve výboru sboru ke změnám.
Nynější složení výboru SDH: starosta: Stanislav Tomšů, jednatel: Jana Macháčková, velitel: Roman Šlahař, strojník: Jaroslav Šlahař, preventista: Stanislav Tomšů ml., referentka žen:
Kamila Garguláková, hospodář: Ivana Tomšů, předseda KRR: Renata Zábojníková, člen KRR:
Radoslav Macháček, vedoucí mládeže: Stanislav a Ivana Tomšů.
Všem zvoleným členům přejeme v nadcházejícím pětiletém období hodně elánu.
V další části schůze byla zhodnocena práce hasičů za uplynulý rok. Do diskuze se zapojili
hosté z okolních sborů, starosta a místostarostka obce. Členům, kteří oslavili v minulém
roce významné životní jubileum, byly předány dárkové balíčky. Jelikož v den naší schůze
došlo k náhlé změně počasí, tak se někteří na schůzi nedostavili. Balíčky jim s přáním
všeho nejlepšího do dalších let byly předány osobně. Dále byly předány pamětní listy
Jirkovi Gerychovi a Mirkovi Gargulákovi, kteří po dovršení 15 let přecházejí z kategorie st.
žáků do dorostenců. Mirkovi byla předána odměna za práci s internetovými stránkami
sboru. Pro všechny bylo připraveno pohoštění a albumy s fotografiemi zachycující uplynulé pětileté období sboru.

OKRSKOVÝ AKTIV

POZVÁNKA

Hasiči 11. okrsku se každoročně scházejí
na aktivu na Veselé. Také zde se volil nový
výbor. Starostou byl zvolen Jiří Fišnar ze
Slušovic. Náš sbor zastupuje v okrsku Ivana
Tomšů ve funkci referentka žen.
Jako vždy bylo připraveno pohoštění,
bohatá tombola a hudba, při které se
všichni dobře bavili.

24. dubna Vás srdečně zveme na tradiční
17. hasičskou pouť na sv. Hostýně.
Autobus odjede v 7.15 hod od obecního
úřadu.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
9. dubna v odpoledních hodinách provedou hasiči sběr železného šrotu.
Odpad připravte na viditelné místo. Při
větším množství si šrot odneseme k autu.

POZVÁNKA
V neděli 2. května se koná tradiční
Floriánská pouť u místní kaple.
Začátek mše svaté bude v 11 hod. Bude
se světit nový zvon a žehnat nová hasičská
stříkačka.
Informace o připravovaných akcích
najdete na www.sdh-neubuz. blog.cz

BESEDA
Dne 12. 3. nás navštívil okresní preventista pan Josef Jakuba. Všichni jsme
dávali velký pozor a určitě byla většina
z nás překvapena co všechno musí preventiva znát. Pan Jakuba nám objasnil
některé otázky prevence. Doufám, že si
každý zapamatoval co nejvíce, abychom si věděli rady se všemi otázkami
a úspěšně udělali odznak odbornosti.
Dominika Trunkátová
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ODZNAKY ODBORNOSTI
První jarní den si 10 mladých hasičů plnilo odznaky odbornosti (kronikář, strojník,
a preventista). Otázky jsme probírali na
schůzkách, ale bylo nutné se věnovat přípravě i doma. Určitě zapracovala i tréma,
přesto osm dětí odznak získalo (gratulujeme) a těm co se to nepodařilo to zkusí příště.
Bezprostřední pocity zkoušejících:

19. 3. K nám přijeli zástupci policie ČR. Řekli nám, co všechno policista musí znát, jak
policisty poznáme a jak se máme chovat v různých situacích (např. okradení). Potom
nám ukázali, co všechno policista potřebuje při výkonu služby. Mohli jsme si vyzkoušet
neprůstřelné vesty, nasadit si navzájem pouta, podívat se na střelné zbraně atd. Zjistili
jsme, že povolání policisty není vůbec jednoduché. Určitě se to všem moc líbilo, protože
jsme byli nadšení a děkujeme, že si na nás udělali čas.
Míša Garguláková

Míša (strojník): na testy jsem se netěšila,
ale zmákla jsem to.
Domča (preventista): na testy jsem se pečlivě připravovala a vyplatilo se mi to.
Kuba B (preventista): ústní otázky i testy
byly pro mě hračkou.
Kačka (preventista): ústních otázek jsem se
bála, ale test byl v pohodě.
Lucka (kronikář): těžce jsem bojovala
s nervozitou, ale dala jsem to.
Zuzka (kronikář): myslela jsem, že to bude
horší.
Ondra (strojník): test jsem udělal, ale u ústních otázek se mi zrychlil tep.
Šimon (strojník): dalo se to.
Matěj (preventista): bylo to hrozné, ale
odznak mám.
Kuba H (preventista): Po testech jsem si
ulevil tak, že o tom všichni věděli...
Kdo umí, ten umí.

Svátky jara jsou tu zas,
oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční
svátky vám přejí
hasiči

Pálení klestí ve Zlínském kraji lze hlásit i elektronicky
HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách
novou aplikaci, která umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení
klestí a odpadu po internetu. Hlášení o pálení klestí je připraveno
tak, že uživatel vyplňuje do políček formuláře příslušnou obec,
datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné
organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další
části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim
hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno
na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského
kraje. Všechny zadané údaje se zobrazí v počítači operačního
důstojníka. Hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu
středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném
prostoru bude ohlášen požár. (paleni.hzszlk.eu)
Nová aplikace na stránkách www.hzszlk.eu by měla usnadnit a
zdokonalit evidenci pálení klestí a snížit počet zbytečných výjezdů
hasičů. Tento způsob hlášení ušetří čas i obsluze operačního střediska, protože v sezoně přijímají hasiči denně až několik desítek
6

telefonátů o kontrolovaném pálení. V loňském roce hasiči v kraji
zaznamenali 247 planých poplachů a z toho 48 zbytečných výjezdů požárních jednotek způsobilo nedostatečné, nepřesné nebo
nenahlášené pálení klestu a dalších materiálů.

PRAVIDLA PRO PÁLENÍ
- pálení má být přítomna osoba starší 18 let - oheň by se neměl
rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin - neprovádět pálení při
nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů (domy, auta, ploty apod.) - mít k dispozici jednouché
hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek, apod.) - velikost
ohniště volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je
namístě přítomen dozor - nenechávat místo pálení bez dozoru v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními
silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár
ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje.

Demence – epidemie našeho století
Chování blízkého člověka se pozvolna
stává nesrozumitelné. Ten aktivní člověk,
který dokázal řídit celou rodinu neustále
něco hledá, na všechno zapomíná, neumí
samostatně vyřešit ani ty nejjednodušší
problémy, neví kolik je hodin, není schopen najít cestu domů, přestává poznávat
své přátele a posléze i své nejbližší.
Nezvládá základní sebepéči. Přivádí lidi
kolem sebe na pokraj zoufalství, když jim
stále znovu klade tutéž otázku. Dostane se
nám informace, že zvláštní chování člena
rodiny způsobuje demence. Nemoc, která
znamená ztrátu paměti – mozek přestane
fungovat. Čím dál paměť mizí, tím víc připomíná myšlení člověka s demencí myšlení malého dítěte a vše co je s tím spojeno.
Jeho prožitky jsou ovládány tématy, jež
byla pro něj důležitá v minulých obdobích
jeho života. Hledá místo, kde se narodil,
svůj rodný dům, rodiče. Člověka postiženého demencí čeká postupný úpadek
a nemoc je tak destruktivní, že v její
poslední fázi se stěží podobá člověku, jímž
byl na jejím začátku. V poslední fázi nemoci nemůže už ani chodit, jenom sedět až
v určitém okamžiku ani to už není možné,
přestává mluvit. Jak demence nezadržitelně postupuje, je citlivější na to, jak se
k němu chovají druzí. Je pro něj důležitější
vztah s lidmi, kteří ho obklopují.
Alzheimerovu nemoc, nejčastější formu
demence, má v Evropě šest milionu lidí
a další stále přibývají. U lidí nad 85 let trpí
demencí každý čtvrtý člověk. Zvyšující se
střední délka života má za následek prudký
nárůst počtu pacientů s demencí. V Západní Evropě se snaží na epidemii tohoto století připravit. Vědí, že dnešní třicátníci jsou
ti budoucí „dementní lidé“, o které se nebude mít kdo starat. Česko nemá vypracovaný plán, jak o tyto lidi pečovat. Když se má
dělat péče skutečně kvalitně levné to není.
Nemoc vyžaduje celostní a multidisciplinární přístup zřejmě ještě více než jiná
onemocnění.
Systém je však byrokratický, svazuje
poskytovatelům ruce a ošetřovatelský personál je špatně placený. Demence je závažný a dlouhotrvající problém pro pacienty
a jejich rodiny. Většina péče se odehrává
v rodinném prostředí a je zajišťována
rodinnými příslušníky, kteří potřebují
pomoc a další služby a podporu, aby mohli
tuto náročnou roli co nejdéle vykonávat.
Pro zajištění uspokojivé kvality života pacientů s demencí i jejich rodinných příslušníků je třeba, aby existoval systém kvalitních
a vzájemně navazujících zdravotnických
a sociálních služeb.
Dotek, o.p.s. poskytuje terénní a pobytové služby. Obrací se na nás stále víc rodin,
jež si nevědí rady s blízkým trpícím demen-

cí. Volné místo však málokdy máme.
Nemoc si nevybírá. Postihuje chudé i bohaté a slavné. Lidé jsou často poprvé konfrontování s tím, že peníze jim v tuto chvíli
na nic nejsou, protože neexistuje systém
péče, který by jim pomohl. Nabízíme našim
klientům péči na vysoké profesionální a
lidské úrovni v prostředí simulujícím domácí atmosféru. Podařilo se nám získat
významnou finanční částku z Evropského
sociálního fondu na vzdělávání našich pracovníků. Víme tedy jak na to. Rádi bychom
umožnili péči všem potřebným, především
z našeho regionu. Kapacita našeho zařízení
nám to však neumožňuje.
Vylíčila jsem situaci a příznaky nemoci
možná až moc naturalisticky, ale naprosto
pravdivě. Mimo jiné také proto, abychom
společným silným hlasem dali najevo pří-

slušným institucím, že rozvoj sociálních
služeb v našem mikroregionu je nezbytný,
protože kromě Dotek, o.p.s. je nikdo jiný
neposkytuje. Na vybavení zařízení ošetřovatelskými pomůckami získáváme finanční
prostředky z grantů, fondů a nadací.
Nemalou finanční částkou přispívají také
naši dárci. Dary se stávají nedílnou součástí
rozpočtů mnoha firem. Některé z nich si
vybrali právě Dotek, o.p.s pro kvalitně
odvedenou péči. Děkujeme i za naše klienty. Děkujeme za důvěru všem, kteří se nám
svěřili do péče. Stále pracujeme na tom,
abychom si tuto důvěru zasloužili.
za Dotek, o.p.s.
Radomíra Pečeňová
r.dotek@seznam.cz
www.pecovatelstvi-dotek.cz

Paliativní péče, kde ji hledat?
Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost. (George Santayana)
Dlouho jsem váhala jak začít a jestli
vůbec psát následující text. Otázka umírání
není vůbec atraktivní a moc se nehodí do
dnešní doby zaměřené na výkon a úspěch.
Je to však naše jediná jistota. Když jsme
zdraví, tak nás vůbec nenapadá přemýšlet
jaké to bude až budeme z tohoto světa
odcházet. Velká většina lidí by si však přála
poslední okamžiky své pozemské pouti
prožít doma obklopena svými nejbližšími.
Málokomu je však toto štěstí dopřáno.
Oddělení rodin od umírajících v minulých
letech bylo tak dlouhé, že přirozené vzorce
chování se dnes nemá příbuzný kde naučit.
Mnozí nejbližší by přivítali možnost trávit u
lůžka nemocného víc času a posloužit mu.
Jejich nejistota a úzkost je však příliš vysoká. Zkušenost s dobrou péčí o umírající
může být osvobozující.

Když se člověk narodí na svět, umějí se o
něj nejlépe postarat jeho nejbližší.
Podobně je tomu i na konci života.
Umírající člověk potřebuje ty, kteří jej mají
rádi a rozumějí mu. Těm, kteří se v této
důležité době o něj starají, pomáhá tato
zkušenost vyrovnat se nejen s jeho smrtí,
ale i se svojí vlastní smrtelností. A děti,
které vidí své rodiče pečovat něžně a trpělivě o babičku nebo dědečka, budou
schopné v budoucnu podobně samozřejmě posloužit rodičům nebo jiným blízkým
lidem. Konec života je dobrý čas, velice
často také pomůže tomu, abychom viděli,
jaký smysl život měl, odkud a kam a s kým
jsme šli. Ohlédneme se zpět a vidíme, co
jsme všechno dostali, že život byl těžký i
dobrý zároveň, potkali jsme v něm dobré
lidi, udělali dobré věci, měli hodné děti.
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Pokud jen hledíme dopředu bez vděčnosti
a pořád od života něco ještě chceme, pak
odcházíme nespokojeni, nesmířeni.
*Paliativní péče pracuje s nadějí: nabízí
pacientovi účinnou úlevu a rodinám pak
možnost společně naplnit, hledat či uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se na prožitý
čas dalo ohlédnout s vděčností a s vědomím, že tato doba měla smysl a že bylo
uděláno všechno, co uděláno být mohlo.
„Právě od našich umírajících pacientů se
učíme poznávat pravé hodnoty života.
Kdybychom byli schopni dosáhnout stádia
přijetí již v mládí, prožili bychom mnohem
smysluplnější život, dokázali bychom se
radovat z maličkostí a jistě bychom měli i
jiný žebříček hodnot.“ (dr. Kubler-Rossová)
Bohužel stále chybí základní porozumění politiků, pro to, že paliativní péče má mít
své jasně definované místo ve zdravotněsociálním systému. Neexistuje ucelená
představa o systému péče poskytované
lidem na konci života tak, aby byla dostupná všem, kteří ji potřebují.
Dotek, o.p.s. se snaží ve spolupráci
s obvodními lékaři tuto péči zajistit.
Děkujeme dobrodincům, jež nás v tom
nenechali samotné. Jsme připraveni podpořit doprovázející svých blízkých. Potřebovali bychom víc elektrických polohovacích postelí, antidekubitní matrace atd.
Dárcům, kteří by nás chtěli podpořit patří
úcta. Nejen naše.
Číslo účtu: 141 755 8389/0800.
Darovanou finanční částku lze uplatnit
jako snížení základu daně z příjmu na
základě darovací smlouvy.
*Paliativní péče = péče, která se nezabývá
příčinou nemoci, ale pouze jejími příznaky.
za Dotek,o.p.s.
Radomíra Pečeňová
r.dotek@seznam.cz
www.pecovatelstvi-dotek.cz

Víte, co je hospic?
Hospic
• Je místem laskavé péče o umírajícího člověka.
• Vytváří bezpečné prostředí nemocnému a jeho blízkým.
• Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, že nebude osamocen.
Pro koho je hospic?
• Pro nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, převážně onkologického, ale také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS, pokročilé demence.
Proč právě hospic?
• Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení, nespavosti, úzkosti, strachu.
• Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu.
• Mohou mít v pokoji věci, které mají rádi, např. televizi, rádio, vlastní hrníček, obrázek,
ale i mikrovlnou troubu, varnou konvici.
• Příbuzní a přátelé mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle jeho přání a
potřeb, mohou ho doprovázet ve dne v noci.
• Na návštěvy mohou přicházet také děti, pokud si to nemocný přeje.
• O nemocného se stará a pečuje personál hospice, nemocný a jeho blízcí mají čas a
prostor pro sebe a na sebe.
• Nemocný může podle svého přání pobyt v hospici kdykoliv ukončit a znovu požádat
o přijetí do hospice.
Jaký má smysl pobyt v hospici?
· Nemocný může mít u sebe někoho, kdo s ním tento úsek života bude sdílet, kdo mu
bude pomocí.
· Nabízí prostor k rekapitulaci života a možnost uspořádat své záležitosti – finanční a
materiální, ale i vztahové.
· Pomáhá najít smíření a odpuštění těm, kdo smíření a odpuštění hledají.
Jaký je denní režim v hospici?
• Ráno klienty nikdo nebudí v určitou hodinu.
• Mohou snídat, obědvat a večeřet podle svých možností a potřeb.
• Strava je v takové podobě, jaká vyhovuje nemocnému (krájená, mletá, mixovaná),
každému, kdo se nemůže sám najíst, pomůže personál.
• Sestry a pečovatelky se starají o pitný režim.
• Podle svých přání mohou nemocní trávit čas na terase, v zahradě, a to i na vozíku
nebo s postelí.
• Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb v kapli hospice.
Kdy uvažovat o přijetí do hospice?
• Když nemoc pokročila natolik, že léčbou v nemocnici již nelze zdravotní stav nemocného zlepšit nebo stabilizovat.
• Když není možná domácí péče nebo je pro rodinu příliš náročná.
Co je třeba udělat pro přijetí do hospice?
• Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí.
• Formulář žádosti o přijetí je možno najít na webových stránkách nebo vyzvednout v
hospici.
• K žádosti je třeba přiložit aktuální lékařskou zprávu a informovaný souhlas nemocného s umístěním do hospice a vše doručit osobně nebo poštou do hospice.
Kolik stojí pobyt v hospici?
• Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní a ošetřovatelská péče.
• Na úhradě sociální složky péče se podílí klient částkou 180 Kč denně, to je maximálně
5 580 Kč měsíčně.
• Státní dotace a dary od sponzorů, fyzických i právnických osob slouží k dofinancování nepokrytých nákladů.
Kde získat informace o hospici?
• Na webových stránkách www.citadela.cz,
• dotazem na e-mailové adrese hospic@citadela.cz, socialni@citadela.cz,
• telefonicky na č. 571 629 086, 605 518 212,
• osobně na adrese Diakonie ČCE - hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.
• Další zdroj informací na www.hospice.cz, www.umirani.cz, www.asociacehospicu.cz.
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Z naší školy

zání tunelu či jízdu ze skluzavky. Za to
dostaly razítka do své kartičky s obrázkem.
Za svoji činnost byly odměněny drobnými
dárky a upomínkovým listem.
Věříme, že se dětem v naší školičce líbilo
a v září přijdou mezi nás bez obav a s
úsměvem.
H.Č.

ŠKOLIČKA

MASOPUST
Tak jako každý rok i letos předcházely masopustnímu průvodu velké přípravy. Ve výtvarné výchově jsme se věnovali výrobě masek a čepic. V hudební výchově jsme nacvičovali
masopustní písně a básně a vše vyvrcholilo den před průvodem „projektovým dnem“. Děti
psaly krátké testy, luštily tajenky a kvízy, prvňáčci vymalovávali a všichni nakonec dělali
velké plakáty, kde vymysleli masopustní básničku a domalovali obrázky.
Na druhý den se konal masopustní průvod vesnicí. Děti se oblékly do masek – myslivec,
medvěd, kůň, bába s nůší, smrtka a další. Průvod vycházel v 9.00 od školy.
První jsme navštívili obecní úřad, obchod a pokračovali jsme dům od domu. Skoro
všude nám otevřeli, děti dostaly spousty koblížků, lívanců a koláčků. U každého domu
jsme zazpívali a odříkali tradiční písně a říkadla. Průvod jsme ukončili ve dvanáct hodin,
kdy jsme měli prošlou celou obec. A přesto, že se děti celé dopoledne bořily ve sněhu,
byly moc šikovné.

Zápis v neubuzské škole
Každým rokem se naši žáci a paní učitelky zapojují do přípravy zápisu pro budoucí
prvňáčky.
Stejně tomu bylo i letos. V úterý 19.
ledna 2010 v 16 hodin se do školy dostavili
první rodiče se svými ratolestmi. Nervozita
byla znát nejen na dětech, ale i jejich rodičích. A kdo že to mezi nás přišel? Byly to
Terezka a Kristýnka Holubovy, Mireček
Juřík, také ze Slušovic přišla Janička
Juchelková a Lukášek Hrubča.
Žáci 1. až 3. ročníku nacvičili ve školní

družině krátké pásmo písniček a básniček,
zahráli na flétny, starší žáci předvedli
maňáskové divadlo O Budulínkovi.
Pak nastávající školáci předvedli, co se
doma nebo v mateřské škole naučili, kreslili postavu, zpívali, recitovali, poznávali
základní barvy a geometrické tvary.
Mezitím odpadla veškerá tréma a obavy.
Bývalí žáci školy v maskách pohádkových
bytostí postupně odváděli děti ke stanovištím, kde zdolávaly různé úkoly, např.
hod na cíl, chůzi po zvýšené ploše, prolé-

Tento projekt je věnovaný budoucím
prvňáčkům, kteří mají nastoupit od září do
naší školy.
Rozhodly jsme se, že od února jednou
měsíčně pozveme předškoláky k nám, aby
školu lépe poznali, skamarádili se s ostatními budoucími spolužáky a seznámili se
i s paní učitelkami, aby jejich přechod proběhl v co největší pohodě. A jak probíhala
první návštěva?
Téma školičky: Zimní radovánky
Náplň: Seznámení se se školou, s pracovnicemi školy, se ŠD a s organizací školičky
Po příchodu všech žáčků probíhala
výuka ve třídě. Děti začaly s uvolněním
ruky, cviky s Ferdou, s maňáskem, vyzkoušeli si na tabuli psaní křídou, malování, hru
poslepu atd… zpívání. Pak následovala
práce s pracovními listy – uvolňování ruky,
rovné svislé čáry, list č. 2 – počítání pejsků,
spojování čísel a teček, slovně porovnávání, počítání perníčků a lízátek. List č. 3.pohádka O perníkové chaloupce - dokreslování obrázků. Vyprávění.
Děti dostaly první domácí úkol. Uvidíme,
zda bude pro ně těžký či lehký. Návštěvu
zakončili budoucí žáčci ve školní družině,
kde si vystřihovali sněhuláka a pohráli si s
hračkami. Snad je školička nadchla a rádi
přijdou za námi na další pokračování.
Další Školička č. 2 se bude konat ve čtvrtek 25. 3. 2010.
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ODPOČINKOVÝ RÁJ

využívat nejen matematických dovedností
- počítání, rýsování, ale i představivosti
a prostorového vidění. Některé využily
možnosti inspirovat se na internetu či
v časopise, jiné použily jen vlastní fantazii.
Možnost měly i ty děti, které rády veršují.
Zahrály si na básníky a vznikly tak velmi
pěkné básničky na téma tohoto projektu.
Vyvrcholením bylo společné tvoření ve
skupinkách, kdy každá skupina měla možnost vytvořit návrh na změnu třídy, a to
pomocí různých materiálů. Vznikly tak prostorové práce z lega, dřevěné stavebnice,
dřevěných kostek, papírových krabiček, či
modelovací hmoty. Také koláže z výstřižků
z novin, časopisů i látek doplněné vlastními nákresy byly velmi zdařilé. Nakonec
proběhla prezentace každé skupiny, ta
měla za úkol popsat a představit jejich
návrh.
Před samotným koncem si děti sestavily
svůj odpočinkový ráj z krabic polepených

– to je název projektu,který probíhal ve škole v týdnu od 18.-22. 1. 2010.
Byla to reakce na vyhlášení dotací Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu
obnovy venkova (Dotační titul č.2 –Zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci)
A co se tedy dělo?
Hned první den si děti zahrály na malé
architekty. Nejprve odborným okem posuzovaly, co se jim ve vybavení třídy líbí a co
by se mohlo změnit. To vše pak zpracovaly
ve slohovém cvičení - Popis naší třídy.
Následovala diskuse, v které si děti upřesnily konkrétní návrh na přestavbu ve třídě.
Jednalo se o vyvýšené pódium v rohu
třídy, které by sloužilo jako relaxační koutek .
Bylo nutné projekt pojmenovat, proto si
všichni zasoutěžili o nejlepší návrh. Ze
všech těch zajímavých nápadů byl vybrán
název ODPOČINKOVÝ RÁJ. Tak a děti se
mohly pustit do realizování konkrétních
představ. Nejprve se pokusily ve skupinách

sestavit své návrhy pomocí molitanových
kostek a židliček. Potom se vrhly na papír
a snažily se podle svých možností návrh na
něj načrtnout. Při vytváření návrhů musely

barevným papírem. Musely se přitom vzájemně naslouchat a respektovat .
Odměnou všem dětem byla závěrečná
minidiscošou pod palmou, na kterou se
také dobře připravily. Pomocí švédské
bedny, barevného padáku a laviček vytvořily odpočinkový koutek. Aby vše působilo
opravdu jako v ráji, přidaly ještě palmu
a vyrobily spoustu nádherných květů.
Zbývalo už jen oblečení jako na Hawaji. To
zvládly na jedničku. A šou mohla odstartovat!

Teď jen všichni držíme palce, aby se obci
Neubuz, jako žadateli o dotaci, podařilo
uspět a my mohli po schůdcích vystoupit
až do ráje.
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Plavání

Olympijské hry
Protože jsme všichni žili ZOH ve Vancouveru, nevyhnula se tomu ani atmosféra v naší škole.
Celý týden prolínalo vyučováním skandování a bouřlivé debaty o našich reprezentantech. Děti se dozvěděly spoustu
zajímavých informací o Kanadě, zimních
sportech i samotných sportovcích. To vše
vyvrcholilo v pátek , kdy byl pro ně nachystaný projektový den „OLYMPIJSKÉ HRY VANCOUVER 2010“
Hned ráno všechny čekaly olympijskomatematické úkoly . V českém jazyce zase
pracovaly například s olympijským slibem
sportovců. Po soutěži skupin ve skocích v
pytli, následoval urputný boj jednotlivců
tentokráte v hokejovém slalomu. Odměnu
si zasloužili všichni, třeba jen za to vydatné
skandování. Následovala práce ve skupinách. Za úkol bylo vytvořit plakát, jako
prezentaci ZOH. Každé družstvo si vymys-

lelo i svého maskota a také scénku, jako
reklamu či pozvánku ke sledování sportovních soubojů. Nakonec bylo vyhlášení a
předávání diplomů těm nejúspěšnějším
A jak jsme povzbuzovali? No přeci: Do
tohooóó !!!

Naše škola navštěvuje plavecký výcvik
od listopadu do února a účastní se ho vždy
celá škola. Děti se na plavání velmi těší, plaveme vždy v pondělí. Od školy odjíždíme
v 9 hod. plaveckým autobusem společně se
ZŠ Všemina. Autobus nás vysadí u lázní ve
Zlíně, kde nás taky 11.45 vyzvedává.
Převlékáme se v šatně a před hodinou si
děti přebírají plavčíci. 1 a 2 ročník plave
v malém bazénku učí se bublat do vody,
potápět, splývat, ale taky si i zadovádí.
Třetí, čtvrtý a pátý ročník plave v 25 m
bazénu a jsou rozděleni na dvě družstva.
První plave na celou délku, druhé na šířku
bazénu. Plaveme dvě vyučovací hodiny
a o přestávce stojí děti deset minut pod
sprchou. Po plavání se děti vysuší a odjíždíme zpět do školy na oběd a odpolední
vyučování. Plavecký výcvik je zakončený
vyhodnocením předáním vysvědčení.
Letos všichni žáci uspěli na výbornou.

ČTECÍ KOUTEK
Vzadu koutek s galerií, co se všem dětem
líbí, všichni si tam pěkně hrají, klid a pohodu tam mají, rádi si tam knihy čtou a mají
rádi učení s hrou.
Já mám knihu o kouzlení, mávnutím
hůlky ji změním, třeba na zajíce, skočí do
čepice. Eva si čte o vodnících, knížku pohádek od Lady, Jana zase o čepicích, Kuba
má zájem o hady. Ve třídě je krásný klid,
jako by oněměl lid, to si však jen děti čtou,
zábava je klidnou hrou.
Alžběta Peštuková, 5. ročník

Pomoc zvířátkům
Již tradičně se i tento rok rozhodli
žáci naší školy, že přispějí částkou
1000 Kč Zoologické zahradě Lešná.
Tentokráte si zvolili za svého chráněnce , OPIČKU. Doufáme, že se jí bude
i v zajetí dařit dobře tak, jako ostatním
zvířecím obyvatelům zahrady. Určitě se
na ně zase přijdeme podívat.
Tímto zveme i Vás na pěknou procházku do zoo!
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Divadelní vystoupení
Ve čtvrtek 7. ledna 2010 navštívili naši žáci divadelní představení ve Zlíně Jak šlo
vejce na vandr.
Je to příběh o putování vajíčka a jeho
zvířecích kamarádů za štěstím. Vejce nebaví nudný život v kukani. Především se
nechce dát sníst, ale chce se stát krásným
kohoutem. Proto se vydá do světa. Je však
nezkušené a nejednou způsobí potíže
nejen sobě, ale i svým kamarádům, s nimiž
se vydalo na dobrodružnou výpravu do
světa. Skupina přátel - vajíčko, kozlík,
myška, kočka a pes, nejdříve čelí nástrahám, které číhají uvnitř jejich party. Každé
zvířátko chce prosadit své zvyklosti.
Postupně jim dojde, že i ve zvířecím světě
má něco do sebe heslo „Jeden za všechny,
všichni za jednoho“. Pohádka byla doplněna veselými písničkami a dětem se líbila.
Také naši žáci 1. a 2. ročníku si vyzkoušeHlemýždění
ly vžít se do rolí herců a nacvičily hudební
Do
urputných
závodů v hlemýždění jsme
Čertovskou pohádku. Nejdříve ji předvedly
se
pustili
v
úterý
odpoledne po sněhovánna vánoční besídce. Protože se všem velmi
kách.
Žáci
pátého
ročníku nám nachystali
líbila, zopakovaly ji i pro děti z Mateřské
a
vyzdobili
třídu,
připravili
dráhu a dohlédli
školy Sluníčko ve Slušovicích.
na
to,
aby
si
všichni
závodníci
dráhu
Je to příběh o Péťovi, který tak zlobil,
vyzkoušeli.
Závodů
se
zúčastnili
všichni
ubližoval dětem a byl nepořádný, až se
dostal do pekla. Zde se setkal s Luciferem, žáci, závodili jsme po ročnících. Začali žáci
čertím klukem Zlobínkem a dalšími čerty. pátého ročníku. I naši prvňáčci si vyzkouJak to všechno dopadlo? Jak už to šeli, že je to závod velmi těžký. Do finále
v pohádkách bývá, Péťa se polepšil a vše postupovali vždy první dva z každé třídy.
Všechny účastníky musíme pochválit, že
dobře dopadlo.
H.Č. závodili a vydrželi až do konce.

Přednáška o Finsku
Dne 15. ledna nám Radana Hynčicová, která byla v naší škole na pedagogické praxi,
udělala zajímavou přednášku o FINSKU. Sama zde byla půl roku na studijním pobytu.
Za tuto dobu získala mnoho znalostí o zemi, zvycích a nafotila spoustu obrázků.
Nejdříve nás ve finštině pozdravila a seznámila s mapou.
Nejvíce nás zaujalo vyprávění o koupání venku v mrazu, sobech a losech, o polární
záři, sauně, národním parku, bruslení, dopravním prostředku, kterým je především kolo.
Viděli jsme taky různé typické předměty jako čepici, rukavice, kroje…
V závěru přednášky jsme dostali pracovní listy, kde jsme si zkoušeli přečíst nejdelší
finské slovo, které se skládalo asi z 54 písmen, vykreslili si finskou vlajku a plnili další
zajímavé úkoly. Vyprávění bylo velmi poutavé i poučné a všem se moc líbilo.

Jubilanti
23. 3. Macík Josef, č.p. 117
28. 3. Váňová Marie, č.p. 76
31. 3. Vaculková Anna, č.p. 14
23. 4. Válková Jindřiška, č.p. 124
27. 4. Garguláková Františka, č.p. 39
1. 5. Čechová Ludmila, č.p. 24
20. 5. Vala Teodor, č.p. 101
11. 6. Gerychová Zdislava, č.p. 81
11. 6. Smetanová Dagmar, č.p. 32

65 let
60 let
75 let
60 let
86 let
96 let
83 let
70 let
60 let

Úmrtí
18. 3. Klačánková Ludmila, č.p. 88

Karneval
V neděli 24. ledna v 15.00 proběhl
v kulturní místnosti v Neubuzi dětský
karneval.
Přesto, že se ve stejný den konal karneval i ve Slušovicích byla účast hojná. Děti
i rodiče během chvilky zaplnili krásně
vyzdobenou místnost. Na oknech visely
obrázky klaunů, ze stropů se snášely barevné girlandy a všude kolem byly balonky.
Hlavní osobou celého karnevalu byla Ráďa
Hynčicová v roli DJ, pouštěla dětem jednu
hudební pecku za druhou. Není divu, že se
v mžiku zaplnil parket vílami, princeznami,
beruškami, čarodějnicemi, rytíři, piráty, fotbalisty a jinými bytostmi.
Na děti čekala spousta soutěží, které
uváděla paní učitelka Pekařová. Soutěžili
s míčky, s balónky, házeli kroužky aj. Samozřejmě se zapojili i rodiče a to jak v tanci,
tak i při soutěži na mumie (zabalili své ratolesti do toaletního papíru). Na děti čekala
bohatá tombola a bufet plný občerstvení.
Děti odcházely domů vydováděné a se
spoustou dárků.
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