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ROâNÍK XIV.

INFORMAâNÍ

ZPRAVODAJ
NEUBUZ

Slet čarodějnic
29. dubna 2005

V leto‰ním roce si pﬁipomínáme jiÏ 60 let konce 2. svûtové války
Protože nejsem pamětník a události tohoto období znám pouze ze školních učebnic, sáhla jsem po obecní kronice, abych Vám i sobě připomněla okamžiky války i osvobození naší obce.

Váleãná léta 1939-1945
1. záﬁí zapoãala velká válka. Hned
v zaãátku svitla nám nadûje: Jedinû válkou dostaneme se z nacistického jaﬁma!
Ov‰em netu‰ili jsme jaké útrapy na ná‰
ãesk˘ lid ãekají a jak dlouho ta válka
bude trvati.
Hned v roce 1940 zavedeny byly lístky na potraviny. ProtoÏe v Nûmecku
chybûlo pracovních sil, byli na‰i dûlníci
v‰elijak˘mi sliby lákáni do ﬁí‰ského
území. Z na‰í obce ode‰el toliko jeden –

¤ezník Alois z ã.1. Pozdûji i jeho dcera.
Obãané se mûli ‰patnû. Byli povinni
dodávkami a honûni kontrolami.
Dodávky byly vynucovány hrozbami
a pokutami okresního úﬁadu, zejména
ke konci války. Lidé Ïili ve stálém strachu. KdyÏ dodávka nebyla splnûna, pﬁijela kontrola. KdyÏ nûco na‰li, byla
z toho nejménû poﬁádná pokuta, Ïaláﬁ
(Slováãek ã.7) a v mnoha jin˘ch obcích
i smrt.
V r. 1944 v srpnu strhl se nad na‰ím
krajem leteck˘ souboj. Anglická i ame-

rická letadla letící od Bratislavy na sever
byla napadena nûmeck˘mi stíhaãkami.
Nûkterá letadla americká i nûmecká
byla sestﬁelena. V na‰í obci sly‰eli jsme
velk˘ hlomoz, praskot i stﬁelbu. Úlomky stﬁel dopadaly i do obce. Dvû nebo
tﬁi letadla vidûli jsme hoﬁeti. Krátce
nato zpozorovali jsme bíl˘ bod ve vzduchu, kter˘ se stále zvût‰oval. Byl to
padák s letcem. Pﬁistál ve Vesníku.
Dopadl na ohradu a poranil se. Obãané
ho o‰etﬁili a odvedli do Obecního
domu. Byl to Ameriãan.
pokračování na str. 10

Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
Bylo schváleno:
- rozpočet obce za rok 2004
- inventarizace majetku za rok 2004
- rozpočet na rok 2005
- změny územního plánu
- projekt na hasičskou zbrojnici
- spolufinancování Koštu slivovice
- přísp. na Dětský karneval 2.500 Kč
- přísp. pro FC Neubuz 20.000 Kč

INVENTARIZACE MAJETKU
Inventarizační komise ve složení E.
Zahořák – předseda, I. Hynčicová, P.
Trunkát, P. Sedláček – členové,
zkontrolovali k 31. 12. 2004 stav
majetku obce.
021 stavby

18.366.527,-

022 samostatné movité
věci a soubory věcí

688.047,-

018 drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

28.124,50

028 drobný dlouhodobý
hmotný majetek
1.073.723,80
031 pozemky

1.915.158,51

069 ostatní dlouhodobý
finanční majetek
CELKEM

20.000,-

22.091.580,81

Na rok 2005 byl schválen nevyrovnaný rozpočet.
Příjmy
Výdaje

3.312.000 Kč
4.298.000 Kč.

Schodek bude uhrazen z přebytků
minulých let.

POPLATKY
Na obecním úřadě se až do 31. 5.
2005 vybírají správní poplatky:
Kab. TV
500,- Kč/1 zásuvka
Pes
50,- Kč
Kontejnery, plasty,
nebezpečný odpad
200,- Kč/č.p.
Žetony na popelnice
40,- Kč/1 kus
K navýšení poplatků došlo především zvýšením sazby DPH z 5 na 19
procent. Obec tyto poplatky dotovala téměř třičtvrtě loňského roku, protože k tomuto zvýšení došlo již
v květnu 2004.
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V˘‰e správních poplatkÛ ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ
634/2004 - zákon o správních poplatcích účinný od 17. 1. 2005
Vydání nového ¤P (z auto‰koly)
50 Kã
V˘mûna po‰kozeného ¤P
50 Kã
Ztráta, odcizení ¤P
50 Kã
Roz‰íﬁení ¤P
50 Kã
V˘mûna neplatného ¤P
50 Kã
Zmûna údajÛ v ¤P nebo mezinár. ¤P 10 Kã
Vydání mezinárodního ¤P
50 Kã
V˘pis z EK¤ (za kaÏdou stránku)
50 Kã
Vydání nebo roz‰íﬁení prÛkazu
profesní zpÛsobilosti
200 Kã
Zmûna v osvûd. prof. zpÛs. ﬁidiãe
100 kã
V˘mûna starého ¤P je bez poplatku (nejsouli v nûm zmûny bydli‰tû a jména...)
¤idiãské prÛkazy vydané v obd. od 1. 7.
1964 aÏ 31. 12. 2000 jsou platné do konce
roku 2005. (t˘ká se i rÛÏov˘ch ¤P)

¤P vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou platné do 31. 12. 2013
K v˘mûnû ¤P je nutné pﬁedloÏit
- doklad totoÏnosti (OP, pas, rodn˘ list)
- stávající (star˘) ¤P
- 1 x foto (35 x 45 mm)
- vyplnit Ïádost u nás na úﬁadû
- u osob star‰ích 60let - potvrzení od lékaﬁe
s uvedením skupin ﬁidiãského oprávnûní
Nov˘ ¤P je vystaven za 15 aÏ 20 dní, (platnost nového ¤P je 10 let).
Pﬁi pﬁevzetí nového, odevzdá obãan star˘ ¤P.
Podání Ïádosti i pﬁevzetí nového ¤P musí
obãan provést osobnû (obãansk˘ prÛkaz
s sebou).
Info - tel.: 577 599 182 sl. Tomancová.

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ KNIHOVNY
Jak jistě všichni víte ze zpráv
v místním infokanálu, došlo v knihovně k rozšíření výpujční doby a to
na pondělí a středu od 14 do 17
hodin. V této době se nejen půjčují
knihy, ale je možno využívat počítač
s internetem nejen pro děti a mládež,
ale také pro ostatní spoluobčany při
hledání zaměstnání, dovolené aj. Jen
pro informaci - za poslední 2 měsíce
využilo počítač celkem 48 zájemců,
z toho 15 dětí na CD-ROM.
Zastupitelstvo obce zakoupilo šest
nových CD o kterých bych vás ráda
informovala.
Encyklopedie zvířat – obsahuje
600 barevných fotografií 189 druhů
zvířat. Jsou zde savci, ptáci, plazi,
ryby i ostatní zvířata. Je určen všem
zájemcům o pestrý svět přírody.
Nabízí nejen zábavu, ale i poučení
pro všechny generace.
300 nejkrásnějších historických
památek České republiky – obsahuje
skupinu neopomenutelných památek
naší architektury a historie.
Nejkrásnější hrady a zámky České
republiky – poutavou formou vás
seznámí slovem i obrazem s více než
200 hrady a zámky Čech, Moravy
i Slezska
Kronika lidstva – nejznámější kronika na CD nabízí vše o historii člověka od prvních krůčků, přes zrod
a zánik velkých civilizací až do
závěru 20. století.
Herní výběr 2005 – hry pro děti
bez násilí

Hrajeme si s Krtkem – nejoblíbenější dětská postavička Krtka ožívá
na počítači. Pomozte Krtkovi uzdravit myšku a vydejte se s ním na cestu
po zeměkouli rozličnými dopravními
prostředky.
CD se nepůjčují domů, ale můžete
s nimi strávit pěkné chvíle v knihovně.
Oznamuji našim čtenářům, že
máme v knihovně 99 nových knih
z Výměnného fondu z krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Obsahují
jak pohádky pro děti, tak dobrodružné romány pro chlapce a dívky,
naučné encyklopedie i romány pro
ženy. Knihy máme zapůjčeny na půl
roku a pak se opět vymění za nové.
Chtěla bych požádat čtenáře, kteří
mají doma zapůjčené knihy déle jak
3 měsíce, aby je vrátili, protože
i ostatní čtenáři si chtějí přečíst pěknou knihu, při které zapomenou za
své každodenní problémy, starosti
a mají možnost načerpat spoustu
nových informací a poznatků.
Nejžhavější novinka v knihovně
Na základě dotace z programu
VISK (veřejná informační služba knihoven) nám byl 27. dubna instalován
vysokorychlostní internet ADSL na 3
roky zdarma. Využijte této možnosti.
Přeji Vám klid, pohodu a nevšední
zážitek při čtení dobré knihy.
Hynčicová Milada

FOTOAKTUALITY

• Jubilanti v I. a II. čtvrtletí 2005

Děti ZŠ Neubuz se podílely na úklidu odpadků kolem hlavní silnice. Děkujeme!!!

9. 1.
14. 1.
15. 1.
14. 2.
28. 2.
28. 2.
23. 3.
28. 3
31. 3.
27. 4.
1. 5.
3. 6.
11. 6.
13. 6.
22. 6.

Klačánek Rudolf
Klačánková Ludmila
Čubová Ludmila
Hynčica Vladimír
Železníková Emilie
Gajdošíková Alžběta
Macík Josef
Vykopalová Marie
Vaculková Anna
Garguláková Františka
Čechová Ludmila
Mika František
Gerychová Zdislava
Vlčnovský Jaroslav
Urban Václav

85 let
80 let
60 let
75 let
83 let
65 let
60 let
80 let
70 let
81 let
91 let
75 let
65 let
81 let
80 let

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Narození

27. 12. 2004
9. 01. 2005
9. 01. 2005

Čechová Natálie
Müllerová Sabina
Zábojník Filip

• Přihlášení k trvalému pobytu

Pavlačková Jana
Langášek Igor
Tomšů Martin
Tomšů Barbora

I letos o Velikonocích „klabači“ pilně klabali

čp. 54
čp. 54
čp. 79
čp. 79

29. 4. se uskutečnil tradiční Slet čarodějnic aneb Pohádkový rej. Poděkování
patří všem rodičům, kteří se podíleli na
organizaci celé akce. Zvláštní dík zasíláme p. Dubovskému a Tomšů Stanislavovi
za zapůjčení přívěsu – podia.
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Dne 19. března, na „Josefka“,
se letos uskutečnil již
3. Neubuzský košt slivovice.

III. neubuzsk˘ ko‰t
pálenek

Z téměř 40 vzorků nakonec vítězně
odcházeli tito pěstitelé švestek:
1. místo - Lukeš Alois čp. 49
2. místo - Hynčica Vladimír čp. 142
3. místo - Oškera Stanislav čp. 116
4. místo - Šilhák Antonín
5. místo - Sedláček Josef, Slušovice
Soutěžní atmosféru posuďte sami z fotografií...
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Zpráva o činnosti

SDH Neubuz
Na přelomu starého a nového roku
se konaly v 11. okrsku valné hromady hasičů. Na těchto valných hromadách se setkávají místní hasiči
a hosté z okolních sborů.
V Neubuzi se konala valná hromada 18. 12. 2004 v kulturní místnosti.
Jelikož končilo volební období starého výboru, vedení schůze se ujal
bývalý starosta hasičů bratr J. Chovanec. Po přivítání hostů a uctění
památky všech zesnulých hasičů,
představila volební komise nové
navržené členy výboru. Proběhlo
hlasování s volbou členů nového
výboru. Pokračovalo se zprávou
o činnosti sboru v r. 2004 a zprávami družstva žen a žáků.
Všichni přítomní byli seznámeni
s plánem činnosti sboru na rok 2005.
1. V měsíci únoru zajistit Končiny.
2. Získat fin. podporu od sponzorů
na vycházkové obleky pro ženy.
3. Uspořádat sběr želez. odpadu.
4. Dne 30. 4. se zúčastníme tradiční
hasičské pouti na sv. Hostýně.
5. Organizačně se budeme podílet
na pouti v naší obci.
6. Družstvo žáků se zůčastní 21. 5.
jar. kola hry Plamen v Loukách.
7. Družstvo mužů, žen a žáků se
zůčastní 11. 6. okrskové soutěže
ve Slušovicích.
8. Dne 23. 7. budeme pořádat zábavu na Moštárně.
9. Dne 6. 8. budeme pořádat 1. ročník soutěže o Pohár starosty obce.
10. Budeme pomáhat spoluobčanům
při nenadálých situacích spojených s naší činností.
Za dlouholetou práci ve sboru
jsme předali věrnostní medaili a
věcný dar bratrovi J. Janotovi s přáním pevného zdraví do dalších let.
Po oficiální části schůze bylo připraveno pohoštění. Potěšila nás
účast zástupců obecního úřadu,
sponzorů a zasloužilých členů sboru,
kteří si zavzpomínali na svou hasičskou činnost.
V závěru valné hromady se diskutovalo o práci sboru. Pro zpestření
schůze jsme připravili alba s fotografiemi, které zachytily momenty
z různých hasičských akcí. Děkujeme všem, kteří nám darovali dobo-

vé fotografie zachycující historii
sboru. Rádi bychom ještě doplnili
alba o další materiály.
Dne 22. 12. 2004 se konala ustavující schůze na OÚ za přítomnosti
starosty a místostarostky obce, kde
byl odsouhlasen nový výbor v tomto
složení: starosta: Stanislav Tomšů,
místostarosta: Michal Vala, preventista: Petr Vala, hospodář: Ivana
Tomšů, strojník: Jaroslav Šlahař, jednatel: Vladimír Drábek, velitel sboru:
Miroslav Dubovský ml., referent
MTZ: Roman Šlahař, referentka žen:
Petra Robešová, velitel družstva
mužů: Tomáš Krutiak, vedoucí mládeže: Stanislav a Ivana Tomšů.
Novému výboru přejeme dobrou
a vzájemnou spolupráci jak mezi
členy sboru, tak OÚ i občany.

Nesmíme zapomenout na to, že
odstupující výbor vykonal mnoho
práce pro hasiče. Proto patří poděkování M. Vičíkovi, L. Valeriánovi a V.
Zábojníkovi.

Dne 30. 4. se neubuzští hasiči i další
občané zúčastnili tradiční hasičské pouti
na sv Hostýně.
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Country krouÏek na taneãní pﬁehlídce ve Zlínû
V neděli 10. dubna a 17. dubna proběhla v hale SPŠ
ve Zlíně regionální a pak krajská soutěžní přehlídka pódiových skladeb. Zúčastnilo se jí asi 325 soutěžících. Letos
se porota usnesla, že vyhodnotí v každé kategorii nejlepší
choreografii a do krajského kola, které se konalo ve Zlíně
17. 4. 2005 vybere ještě další reprezentanty z našeho
regionu. Celá soutěž tak měla spíše charakter přehlídky
pohybových skladeb. Pro soutěžící to bylo zajímavé
a pro veřejnost velmi pestré. Střídaly se kolektivy různých
tanečních klubů a tělovýchovných jednot s různou úrovní. Ale u každého byla vidět snaha a radost z pohybu.
A to bylo to důležité.
I. kategorie předškoláci a R+D - v první kategorii zvítězila choreografie E. Kožíkové z HTSŠ ze Zlína. Naše
děti z SK Neubuz se soutěže nezúčastnily, protože jsou
ještě hodně malé. Ale příští rok určitě budeme mít i v této
kategorii zastoupení.
II. kategorie 7 - 10 let - ve druhé kategorii se střídal
aerobik s výrazovým tancem a také s country tancem.
První místo patří skladbě Rocková kapela v choreografii
E. Urbanové z TJ Jiskra Otrokovice. Zde jsou již vidět
náročné prvky aerobiku, úroveň cvičenek je vysoká.
V této kategorii se prezentovaly i děti z SK Neubuz
s country pod vedením Radany Hynčicové. Tu bylo vidět
radost z pohybu, ale nemocnost udělala své. Vystoupení
zachraňovaly i předškolačky. Poprvé vystupovaly pro
veřejnost Lucinka Minaříková a Anetka Ševců. Dál nás
reprezentovali Míša Garguláková, Míša Dřevikovská, Eva
Vyvlečková, Věra Oškerová, Kačka Sedláčková, Ondra
Vičík, Kuba Hynčica. Za to jim velký dík.
Od stejné autorky se předvedly děti, které cvičí na
hale ve Slušovicích se skladbou Trpasličí parta. Skladba
měla dobrý nápad a byla veselá. Chybělo jim jen více
trpaslíků. Škoda, že děti nemají ještě tu trpělivost a pravidelně nechodí na tréninky. Ale i tak, těm co vydržely
a předvedly své umění ve Zlíně děkujeme za reprezentaci v této kategorii.
Cvičitelské začátky si vyzkoušela Veronika Elšíková
z ASPV Slušovice aerobickou skladbou Dance singles.
Děvčata cvičí od září a pohyb milují. Zaujala svým
úsměvem, aerobickým rytmem, choreografií. Že začátky
jsou těžké, pracné, a že to chce hodně trpělivosti a dřiny,
to jistě dívky i jejich trenérka poznaly. Za úspěšné předvedení skladby ve Zlíně všem díky.
Ve smíšené kategorii VI. se představili soutěžící různého věku.
První místo získala skupina Kontrast dance z ASPV
Slušovice, do kterého chodí i děti z Neubuze se skladbou
Ašento music v choreografii Jakuba Henzely a Petra Staroveského. Skupina má dlouholetou tradici. Kolektiv byl
letos omlazen a tak věk dvaceti soutěžících se pohyboval
v rozpětí od 10 až do 21 let. Mnozí z nich vystupovali
poprvé. Svou různorodostí i choreografií upoutali porotu.
Originalita jejich projevu i výraz, přátelství a dobrý
kolektiv, to vše porotu ovlivnilo natolik, že Kontrast
Dance získal cenu sympatie. Za jejich umístění a reprezentaci jak na regionální, tak na krajské soutěži 17. 4.
2005, kde opět získali první místo děkujeme. Přejeme
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jim další úspěchy a dobrou partu. Všem zúčastněným,
trenérům i cvičitelům patří poděkování za pěkný kulturní
zážitek. Práce, která se skrývá za skladbami, nebude
nikdy doceněna. Tak aspoň velké díky s přáním hodně
úspěchů v další práci. Poděkování patří i rodičům, kteří
umožnili svým dětem účast na této soutěži a zajistili
dovoz do Zlína.
Lydie Staroveská

VÍKEND S VŮNÍ PERNÍKU
Neobvyklé setkání se uskutečnilo ve dnech 1. a 2.
dubna 2005 ve společenské místnosti v Neubuzi.
V pátek ve 14.00 hod. se zde sešly hospodyňky z naší
i okolních obcí, aby pod vedením zkušené perníkářky
Jany Pekařové a jejích spolupracovnic rozšířily své dovednosti s pečením perníků. Velmi příjemná a družná
atmosféra provázela nejen páteční odpoledne, kdy se až
do pozdních večerních hodin pekly různé druhy medových dobrot, ale hlavně sobotní dopoledne. Probíhalo
totiž zdobení – velmi důležitá a náročná součást perníkářského umění. Při práci se intenzívně předávaly rady,
fígle a dosavadní zkušenosti všech zúčastněných. Každý
si vlastnoručně vyzkoušel několik technik zdobení
a nových vzorů. Konečný výsledek byl krásně malovaný,
barevný a voňavý. Nové zkušenosti určitě ocení všechny
absolventky kurzu i jejich rodinní příslušníci. Upečené
a nazdobené výtvory nejenže pěkně vypadaly, ale hlavně
- výborně chutnaly!

Jarní procházka s medvûdem

Kdo by neznal pohádku o chytré
Marušce, mlsném medvědovi,
nešťastné babičce a dědečkovi? Tyto
pohádkové postavičky a s nimi
spousta úkolů a dobrot čekaly na
všechny zúčastněné na tradiční jarní
vycházce dne 23. 4. 2005. Akci každoročně pořádá ASPV Slušovice pro
děti i dospělé. Kdo přišel, určitě nelitoval. Na cestě nás provázelo nádherné slunečné počasí a huňatý
medvěd měl pro děti připraveno
několik úkolů, za jejichž splnění
čekala každého sladká odměna. Na
konci putování se Maruška opět
šťastně setkala s babičkou a dědečkem a na děti čekaly nejen koláče,
ale také táborák a opékání špekáčků.
Děti i dospělí si na konci odnášeli
domů dobrou náladu a pocit z pří-

jemně stráveného sobotního dopoledne. Jarní práce na zahrádkách
nám přece neutečou a procházka

s našimi dětmi při jarním sluníčku
byla pro každého z nás po dlouhé
zimě zaručeně vítanou změnou.

KONČINY

Uchování lidových zvyků na vesnici
přináší lidem radost, vybočení z každodenního jednotvárného rytmu života
a příležitost uvolnit se. V sobotu 5. února
procházel obcí průvod maškar. Masky
s hudbou šly dům od domu a jejich
pohoštění bylo doprovázeno různými
žerty a veselím. Masopust patřil na vesnici k nejveselejším obdobím roku.
Občané byli zváni na pochování basy
a obecní pivo do kulturní místnosti.
Veselí a dobrá nálada v rytmu hudby
vydržela do pozdních hodin. Masopustem se ukončilo období veselí po němž
následoval čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Organizace i průběh celé akce
byl založen na dobré spolupráci členů
SDH, občanů a obecního úřadu.
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Z na‰í ‰koly
I MALOTŘÍDKA UMÍ
Žáci neubuzské ZŠ se každoročně zúčastňují vědomostních i sportovních soutěží ze dvou důvodů.
Jednak si porovnávají úroveň svých
schopností s ostatními účastníky, jednak získávají nové zkušenosti.
Ve čtvrtek 7. dubna se sedm žáků
naší školy zúčastnilo 29. ročníku
matematické soutěže – okresního
kola pro žáky 5. ročníků, pořádaného ZŠ Zlín Dřevnická, která má rozšířenou výuku matematiky. Do soutěže se přihlásilo 12 škol ze Zlína,
Otrokovic, Luhačovic, Velkého Ořechova, Brumova, Valašských Klobouk a dalších úplných škol.
Žáci naší školy byli jediní mezi
78 soutěžícími z malotřídní školy.
Již před začátkem soutěže nám
bylo jasné, že v tomto seskupení jsou
naše šance malé. Velké školy totiž
mohly vybírat z velkého počtu
dobrých matematiků ty nejlepší. Za
naši školu soutěžili téměř všichni
žáci 5. ročníku. Z celkového počtu 9
jich soutěžilo 7.
Ihned po zahájení se všichni dali
do soustředěného boje. Úkoly byly

náročné nejen na matematické znalosti, ale hlavně na logické myšlení.
Každý se musel spoléhat pouze na
své vědomosti, protože dozorující
učitelé byli přísní a při práci vyžadovali naprostou samostatnost soutěžících. Hodina neobvykle rychle uplynula a všichni museli své práce odevzdat. Někteří účastníci si ještě
počkali na své hodnocení, my jsme
však museli spěchat na autobus.
Samozřejmě, že jsme také chtěli
vědět, jak jsme dopadli. Považovali
bychom umístění uprostřed pole za
úspěch. Výsledek jsme se dozvěděli
až v pátek.
Jak jsme dopadli?
Ze 78 soutěžících se Pepík
Trubelík umístil s 27 body na 1.
místě, Roman Červenka s 25 body na
5. místě, Laďa Závada s 22 body na
9 místě a Tomáš Pavelka s 21 body
na 15. místě.
Všichni uvedení žáci jsou na
základě výborných výsledků v soutěži přijati do 6. ročníku matematické
školy bez přijímacích zkoušek.

I tři další, Kuba Holík, Mirek
Gargulák a Mirek Tomšů, se za své
umístění nemusí stydět. Všichni soutěžící nám udělali radost. Zaslouží si
za svůj výkon obrovskou pochvalu
za vzornou reprezentaci naší školy.
Dokázali, že nemají pravdu ti, kteří
tvrdí, že malotřídní škola nemůže
svým žákům poskytnout takové znalosti, jaké jim mohou poskytnout
úplné ZŠ. Dokázali to i ve velké převaze těchto škol.
Matilda Tomšů, učitelka

Návštěva dětí z MŠ
v naší škole

Hned po vánočních svátcích čekal
na všechny v naší škole důležitý
úkol. Připravovali jsme se na vzácnou návštěvu. Kdo byla ta neobvyklá
návštěva? Byli to chlapci a děvčata
z MŠ ve Slušovicích, spolu s paní
učitelkami.
Protože jsme si přáli, aby se jim
u nás líbilo, museli jsme se důkladně
připravit.
Nejvíc práce čekalo na žáky ve
školní družině. S paní učitelkou Červenkovou připravovali program –
loutkovou pohádku, písničky, básničky a pochlubili se i hrou na flétnu, vyrobili dárek – želvičku
s překvapením.
Při společné prohlídce školy
a kreslení se všichni sblížili, paní
učitelky si vyměnily zkušenosti a ani
jsme se nenadáli, bylo tu loučení.
Nakonec si všichni slíbili, že tato
návštěva určitě nebyla poslední.
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Zápis
dûtí do 1. tﬁídy

ZPÍVALI JSME A RECITOVALI
V pátek 15. 4. 2005 se celá naše škola vydala na Veselou, kde se konala tradiční soutěž ve zpěvu „Veselská superstar“ a v recitaci pod názvem „Veselské jaro“. Soutěž se stala již tradicí, kde se s veselskou základní školou
v jejím pořádání každoročně již několik let střídáme.

Nav‰tívila nás

POLICIE
V úterý 19. 4. 2005 do naší
školy, v rámci preventivní výchovy,
zavítal policista, který děti seznámil
s problematikou bezpečnosti.
Je určitě dobré, že se děti měly
možnost setkat s policistou, protože
jinak ho znají jen z ulice nebo
filmů. Tady ho viděly jako reálného člověka, který jim přístupnou formou
popsal nebezpečí a nástrahy, které je mohou potkat. Oblastí, které je třeba
řešit, tzv. patologické sociální jevy je spousta. Nejdůležitější je řešit volnočasové aktivity. Bylo by třeba, aby se děti nemusely pohybovat na ulici a měly
větší a širší možnost využití volného času. To nemůže dělat pouze škola, ale
i rodina a různé instituce zabývající se touto problematikou.
Z prací našich žáků:
…. Tato přednáška mně dala hodně. Dověděla jsem se mnoho nových věcí, naučila se některé dopravní značky. Pustil nám film Červený blesk. Červený blesk byl
název party, která škodila a ubližovala druhým lidem, a to není správné. Policejní
poručík byl moc hodný, dostali jsme od něj malý dárek.
Míša Dřevikovská

Vstup do školy je pro budoucí žáky
významný den, který se svými dětmi
prožívají i rodiče. Zápis do 1. ročníku
je prvním krůčkem, který ovlivní vztahy dětí ke škole, zda příjemně zapůsobí na ně, zda se do školy budou těšit.
To jsme si uvědomili před zápisem
budoucích prvňáčků do naší školy,
který se konal 15. ledna 2005. Proto
jsme spolu se současnými školáky připravili takové prostředí, ve kterém se
budou děti příjemně cítit, pobaví se,
ale také budou moci ukázat, co všechno už umí.
Ve škole je přivítala pohádková zvířátka a odvedla je do třídy. Tam už na
ně čekala loutková pohádka O zajíčkovi a lišce, kterou si nacvičili žáci ve
školní družině. Flétnisté se pochlubili
hrou na flétnu. Také budoucí prvňáčci
se zúčastnili programu. Přednesli básničky nebo zazpívali písničku. I v následujícím programu předvedli, co
všechno už umí a znají. Zvířátka si je
odvedla do ŠD, kde každý plnil vědomostní úkoly z matematiky, logického
myšlení, tvořivosti i sportovní zdatnost.
Za správně splněný úkol dostali do své
kartičky tiskátko a „kouzelná slepička“
je obdarovala čokoládovým vajíčkem
s překvapením.
Pak už jim nic nebránilo, aby se
u paní ředitelky Staroveské šli svými
výsledky pochlubit. Ta je zapsala a po
nakreslení obrázku maminky si mohli
vybrat dáreček, který jim připravily
děti ve ŠD a zápis do 1. ročníku naší
školy byl potvrzen pamětním listem.
Že se nám podařilo zpříjemnit
dětem tento významný den nás přesvědčila skutečnost, že žádnému z dětí
se domů nechtělo a těšily se, že to
nebude dlouho trvat a i oni budou
už školáky naší školy.
M. Tomšů

… Musíme být opatrní, aby se nám nestala nehoda jako ve filmu Červený blesk.
Všichni musíme dávat pozor na značky a semafory, při jízdě na kole nebo kolečkových bruslích.
Vašík Fuhrmann
… Líbilo se mi určování dopravních značek. Na závěr jsme si prohlédli policejní sanitku, vyfotili jsme se u ní a na rozloučenou na nás policista zahoukal.
Míša Garguláková
…Vysvětloval nám, jak se máme chovat na silnici a vše o značkách. Nejvíce mě
zaujal film nadace Malina, kterou založil Roman Kresta a Daniel Landa. Je to
nadace, která pomáhá a radí řidičům, jak se vyhnout chybám.
Kuba Holík
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pokračování ze str. 1

ProdluÏováním války stoupaly ceny
potravin. Ke konci války byl 1 kg
masa na ãerno za 400 aÏ 500 K, 1 kg
mouky za 50 aÏ 100 K, 1 l mléka za
10 K, 1 vejce 7-15 K, 1 kg sádla
2-3.000 K. Na‰li se také lidé, kteﬁí
pomáhali a prodávali za ceny pﬁimûﬁené. Bylo jich v‰ak málo. Rozmohlo se
keÈasení. Lidi ovládl mamon. Dûti
trpûly podv˘Ïivou.
Partyzáni byli v obci tﬁikrát. Dvakrát
v trafice pro cigarety a jednou u SlováãkÛ ã. 7.
Dne 17. prosince 1944 dopadly dvû
bomby do lesa Ml˘novce.
V ﬁíjnu 1944 ode‰el z Neubuze
Stanislav Chovanec ã. 13, kter˘ byl
zamûstnán ve zbrojovce ve Vsetínû.
Ode‰el k partyzánÛm a pozdûji pﬁe‰el
k âsl. armádû. Padl v bitvû o Zvolen.
âest budiÏ jeho svûtlé památce!
Od 3.února 1945 nastûhovali se
Nûmci do na‰í vesnice. Obsadili obû
tﬁídy ve ‰kole. Cviãili nováãky pro
frontu, která se pováÏlivû pﬁibliÏovala.
T˘den pﬁed odjezdem ukázali nûmeãtí
dÛstojníci svoji kulturní vysokou úroveÀ. Nejprve hulákali, opili se a „Den
hrdinÛ“ zakonãili tím, Ïe jeden dÛstojník vjel na koni do komnaty ﬁídícího
uãitele a jezdil tam kolem stola. Dne
17. 3. odjeli narychlo k Opolí, kde pr˘
vût‰inou padli a byli zajati.

Agentura Zdislava - DOMÁCÍ PÉâE
Poskytujeme celoročně, 24 h denně, během svátků i o víkendu zdravotní
a ošetřovatelskou službu v rodinách ve Vsetíně, Valašských Kloboukách,
Vizovicích, Horní Lidči a všech přilehlých obcích. Jsme nestátní zdravotnické
zařízení – smlouvu o poskytování zdravotní péče s námi uzavřela VZP ve
Vsetíně a ve Zlíně. Náš kolektiv tvoří 5 zdravotních sester a jedna pečovatelka.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pokud není nutná hospitalizace a vy chcete zůstat ve svém domácím prostředí, kontaktujte svého ošetřujícího nebo praktického lékaře, který vám může
předepsat domácí ošetřovatelskou péči. Veškeré zdravotní úkony pak hradí
zdravotní pojišťovna. Jedná se např. o aplikaci injekcí, cévkování, odběry krve
a jiného biologického materiálu, aplikaci inzulinu, ošetření pooperačních
a poúrazových ran, ošetřování proleženin, rehabilitace, nácvik chůze o berlích
a chodítkách s cílem návratu k soběstačnosti, ošetření bércových vředů, měření
tlaku, aktivizace nepohyblivého pacienta (prevence proleženin) a podobně.
SOCIÁLNÍ PÉČE
O tuto službu žádá klient nebo jeho rodina a hradí ji sám na základě dohody
s agenturou. Jedná se o následující služby: péče o domácnost (drobný úklid,
nákup), dovoz oběda, pomoc při hygieně, zajištění doprovodu k lékaři, dovoz
léků a podobně. Je-li klient diabetik a nechce trávit v čekárně svého diabetologa dlouhé hodiny čekáním na odběr krve, naše zdravotní sestra provede odběr
v domácím prostředí a zajistí dopravu odebraného materiálu k lékaři.
HOSPICOVÁ PÉČE
Zmírňuje fyzické i duševní utrpení pacienta v posledním stádiu nemoci. Jedná
se o komplexní péči o umírajícího v domácím prostředí a o pomoc rodinným
pečovatelům.
• KONTAKTY •
Rozhodnete-li se využít našich služeb, kontaktujte nás, prosím, na některém
z následujících telefonních čísel nebo přímo na adrese:

Agentura Zdislava – domácí péče, Nemocniční 955, Vsetín 755 01
(areál nemocnice ve Vsetíně)

Osvobození
5. kvûten zÛstane v na‰í obci památn˘m dnem. Toho dne o 7 hodinû ráno
bylo stﬁíleno ze stﬁechy na‰í ‰koly po
Nûmcích, kteﬁí mûli kulometná hnízda
na svahu hned nad ‰kolou. Nûmci
v‰ak stﬁelbu neopûtovali a stáhli se do
lesa TítûÏe. Zanedlouho vítali jsme
na‰i armádu – osvoboditelku. Na‰e
obec mûla velkou ãest. Pﬁes ni pochodoval cel˘ 1. ãsl. sbor za vedení generála ·paniela.
Za pﬁítomnosti osvûtového dÛstojníka ãsl. armády – osvoboditelky byl ilegální místní národní v˘bor roz‰íﬁen
o dal‰í ãleny a ﬁádnû ustaven.
Pﬁedsedou byl zvolen Jaroslav Buãánek, tajemníkem ﬁídící uãitel Rudolf
Hala‰ka.
RZ

Helena Petroušková:
Eva Chrástecká:
Petra Zvoníčková:
Marie Rašková:
Marie Matoušková:

571 818 393, 777 565 030 (na mob. telefonu non-stop)
737 731 368 (non-stop)
732 401 821 (pro oblast Horní Lideč, Valašské Klobouky,
Brumov, Vysoké Pole)
731 235 558 (pro oblast Vizovice, Slušovice, Zádveřice …)
723 959 857 (pro oblast Vsetín, Jablůnka)

AEROBIK ŽELECHOVICE
Každé pondělí a pátek se ve slušovické malé tělocvičně schází holky a holčičky, které propadly cvičení aerobiku. V sobotu 12. března se zúčastnily závodů
v aerobiku Master Class v Želechovicích. SK Neubuz a ASPV Slušovice měly své
zástupkyně ve dvou kategoriích. Blahopřeji Terezce Elšíkové za vynikající
1. místo, Nikolce Stavjaňové za 2. místo, Míši Gargulákové za 5. místo, Kristýnce
Janků za titul 2. Vicemiss a Míši Dřevikovské za účast ve finále v kategorii 9 – 11
let. Dále Nikole Majrichové za výborný výkon ve vyšší kategorii od 12 – 14 let
a za titul Miss v této kategorii. Každý, kdo cvičil, dostal sladkou odměnu a na
památku roztomilou plyšovou hračku. Pro všechny zúčastněné to byl jistě nejen
příjemný sportovní zážitek, ale také jedna z příležitostí porovnat své výkony
Radana Hynčicová
s ostatními nadšenci aerobiku.
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