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červenec 2020

ROČNÍK XXIX.
Vážení spoluobčané,

.RPXQLWQtFHQWUXPVHEU]\RWHYőHYHőHMQRVWL
Když jsme v létě r. 2017 koupili nemovitost č.p. 19 ve středu obce, byli jsme rádi, že
se to podařilo. Že nám ji nevyfoukl nějaký spekulant či firma, která by nás přeplatila. Že
budova bude obecní a že v ní vybudujeme zázemí pro spolky, školu, pro kulturní a společenskou činnost obce. Koupí budovy ale všechno teprve začalo. Bylo nutné zpracovat
projekt, najít vhodný dotační titul, požádat o dotaci a modlit se, abychom ji získali.
Do roka se podařilo zpracovat pasport současného stavu a navrhnout projektové řešení
nového využití budovy. V MAS Vizovicko a Slušovicko byla otevřena výzva IROP
(Integrovaného operačního programu) Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování komunitních center.
Dokončení na str. 2

letošní první číslo neubuzského zpravodaje se Vám dostává do rukou poněkud
později, než jste byli zvyklí. Velikonoční
číslo nevyšlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení služeb ve všech oblastech. Omezení provozu obecního úřadu,
zavřená škola, knihovna, hospoda i studio
Sába. Přiznám se, že v době koronavirové
bylo těžko hledat témata, o kterých psát.
Vše se zastavilo nebo zpomalilo, žádné
akce se nekonaly a v médiích se mluvilo
a psalo jen o jednom – nemoci COVID 19.
Nařízení, zákazy, opatření, které se měnily
každý den, vše jsme poctivě zveřejňovali
na webu, vyvěšovali na úřední desce,
abyste byli „v obraze“. Nejčastěji skloňovaná slova byla rouška a desinfekce.
I u nás na úřadě. Rukama nám prošlo téměř 1000 ks roušek. Prvních 350 ks jsme
nakoupili u firmy Bytový textil Polášek. 270
roušek ušily paní učitelky s paní školnicí
ve škole. A dalších téměř 400 ks se ušilo
u šikovných švadlenek v obci – u paní
Hanky Červenkové, Lidky Jasenské, Kamily
Gargulákové, Martiny Tomšíčkové, Staňky
Minaříkové a Lady Biernátové. Většinu
jsme rozdali občanům, 120 ks jsme předali
nemocnici ve Vsetíně a pár nám jich zůstalo na úřadě. Pevně věřím, že je nebudeme
potřebovat. Desinfekci jsme kupovat nemuseli. 75 l nám darovala firma DF Partner,
65 l Zlínský kraj a 5 l UTB Zlín. 160 ks 0,4l
plastových lahví nám darovala firma
Greiner packaging. Balení a distribuci jsme
zvládli vlastními silami. Děkuji všem jmenovaným za nezištnou pomoc. Velmi si
toho na obci vážíme.
Ráda bych také poděkovala firmě ROSA
market a hlavně našim šikovným prodavačkám, které těžké koronavirové období
zvládly na jedničku s hvězdičkou. Lidé začali více nakupovat „doma“ v obci, více se
vařilo, více prodávalo. Pro prodavačky to
znamenalo více práce, neustálé dodávky
a doplňování zboží a navíc celodenně
v roušce a v „první linii“. Naše „holky“ to
zvládly v pohodě a s úsměvem na tváři.
Dokončení na str. 2

Příjemné prožití léta a krásnou dovolenou,
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz.

Z P R ÁV Y Z O B C E
Ještě jednou velké díky. A v této době jsem
si znovu uvědomila správnost rozhodnutí
zastupitelstva obce mít vlastní obchod,
i když jeho provoz dotujeme nemalými
prostředky.
Poslední poděkování za zvládnutí nouzového stavu patří do školy. Uzavření škol
ze dne na den a zavedení distanční formy
výuky naše maličká škola zvládla výborně.
Nastavený systém online výuky vyhovoval
dětem i rodičům. Když se děti znovu potkaly se svými učitelkami 25. května
ve škole – sice s rouškami a štíty, ale šťastné, že můžou chodit do školy, byly všechny. Do jednoho! Tak se znovu do školy těšily. Paní učitelky konstatovaly, že všichni
žáci poctivě plnili úkoly a účastnili se online výuky, takže všechno učivo zvládli
probrat, jako kdyby do školy chodili.
Výbornou na vysvědčení si zasloužili nejen
žáci, ale i paní učitelky a rodiče.
Přeji nám všem pevné zdraví, pohodu
a optimismus.
Starostka
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Obec Neubuz uzavřela v dubnu 2020 se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného: „Modernizace jednotky“ v rámci programu „Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“.
Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz kombinovanou dotaci ve výši
max. 200.000 Kč (69,59 % skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 15. 11. 2020 realizovat výše uvedený projekt a předložit
závěrečnou zprávu.
V rámci projektu bude pořízeno následující vybavení jednotky: motorové kalové
čerpadlo, přenosné plovoucí čerpadlo, zásahový žebřík a zásahové obleky,
boty a rukavice pro 7 členů zásahové jednotky.

Obec Neubuz uzavřela v květnu 2020 se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného: „Vodovod obce Neubuz“ v rámci programu „Podpora vodohospodářské infrastruktury“. Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz investiční dotaci ve výši max. 913.000 Kč (65,93 % skutečných
způsobilých výdajů vynaložených na projekt). Obec Neubuz se zavázala do 30. 11.
2022 realizovat výše uvedený projekt a předložit závěrečnou zprávu.
V rámci projektu bude pořízena projektová dokumentace stavby vodovodu
pro obec.

Komunitní centrum je zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám. (Wikipedie)
Proto jsme náš projekt nazvali „Komunitní centrum č.p. 19 –
Neubuz“ a začali pracovat na přípravě žádosti o dotaci.
Podotýkám, že zpracování žádosti do IROP je hodně složitá
a v rámci komunitního centra je nutné provozovat po dobu udržitelnosti 5 let sociální službu. Což je v naší obci dost nereálné.
Proto jsme uvítali novou výzvu v programu Podpory obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj na opravy a rekonstrukce veřejných budov. Zde je jednodušší jak žádost o dotaci, tak podmínky v době udržitelnosti. Zpracovali jsme proto žádost do tohoto
programu a v únoru 2019 podali. V červnu 2019 jsme se dozvěděli, že naše žádost podpořena bohužel nebyla, protože převis
poptávky nad alokací peněz byl obrovský. Zůstali jsme v náhradnících. Co teď? Rekonstruovat za své nebo počkat na novou výzvu? O prázdninách jsme využili brigádníky a udělali nezbytné
demoliční práce. A byli připraveni podat žádost novou. V prosinci
se objevila tisková zpráva na webu ministerstva. Nová výzva nebude, peníze určené na dotační titul se
rozdělí mezi náhradníky z r. 2019.
Dostaneme dotaci? Pokud to nemáme
na papíře, nic není jisté. To bylo čekání…
17. února došla registrace akce a po doplnění potřebných podkladů – stavební povolení, smlouva se stavební firmou, nám
bylo 13. května doručeno rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Výše dotace
2.785.700,- Kč., tzn. 70 % celkových
uznatelných nákladů. Ty byly odhadovány
při podání žádosti na 3.979.582,- Kč. To
jsme si mysleli, že stavba je skoro nová
a moc se toho opravovat nebude. Bohužel
při podrobném zkoumání kvality stavby
a hlavně proto, že legislativní požadavky
stavebního úřadu, hasičů, revizních techniků, odboru životního prostředí atd. jsou
2

pro veřejné budovy rok od roku přísnější, předělat se musí téměř
vše. Protipožární stropy, celá elektroinstalace, kotel, ČOV, požární
hydranty, vzduchotechnika, panikové (únikové) dveře atd. A to
nemluvím o vybavení, které nebylo v ceně zahrnuto. Jeviště, jevištní technologie, stoly, židle, kuchyňka, dělící příčka atd.
Rozpočet celé stavby je tak úplně jinde. Celkovou částku sdělím
po dokončení akce. Dotaci bohužel vyšší nedostaneme. Ale to
nevadí. Něco bylo našetřeno a když se opravuje, tak pořádně.
Abychom nemuseli za rok něco předělávat. Výběrové řízení na rekonstrukci vyhrála firma STAVO s.r.o., se kterou máme výborné
zkušenosti. Termín dokončení rekonstrukce je plánován na polovinu října. Na konci října bychom naše KOMUNITNÍ CENTRUM
chtěli slavnostně otevřít. Centrum by mělo sloužit pro kulturní
a společenské akce, divadla, oslavy, pro besedy, školení, pro akce
školy. Horní patro bude sloužit převážně akcím Komunitní školy
SOVA – cvičení, workshopy, kroužky pro děti i dospělé, tvoření
apod. A třeba se dočkáme i prvního obecního plesu…
Těším se, že vše klapne a na konci října se potkáme.
Starostka
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ZO schválilo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje ve výši 200.000 Kč na realizaci
projektu „Modernizace jednotky“ SDH
Neubuz.
• Podání žádosti o dotaci na vybudování
workoutového hřiště do „Programu obnovy a rozvoje venkova“ Ministerstva pro
místní rozvoj.
• Podání žádosti o dotaci na pořízení
projektové dokumentace „Zásobování vodou obce Neubuz“ do programu „Podpora
vodohospodářské infrastruktury“ Zlínského kraje.
• Dar 5 000 Kč pečov. službě DOTEK.
• Dar 10 000 Kč nemocnici Milosrdných
bratří ve Vizovicích.
• Dar 12 000 Kč Erice Ševců na celoroční přípravu a reprezentaci obce ve sportovním aerobiku.
• Změnu stanov DSO Mikroregion Slušovicko.
• Smlouvu s firmou Woodyglass na realizaci dělící stěny v komunitním centru.
• Smlouvu s firmou STAVO s.r.o. na realizaci zakázky „Komunitní centrum č.p. 19
– Neubuz“.
• Smlouvu o poskytnutí dotace ze
Zlínského kraje ve výši 913 000 Kč na projektovou dokumentaci „Zásobování vodou
obce Neubuz“.

• Pořízení jevištní a projekční technologie a kuchyňky do komunitního centra.
• Podání žádosti na pořízení dopravního
automobilu pro SDH Neubuz.
• Zapojení do projektu mikroregionu
na pořízení kompostérů do domácností.
• Smlouvu s Ing. arch. Šimordovou
na pořízení změny č. 3 Územního plánu
Neubuz.
• Organizaci a financování letního kina
– Kinematografu bratří Čadíků.
• Dar 15 000 Kč Charitě Kroměříž.
• Dar 5 000 Kč Domovu pro seniory
v Lukově.
• Zařazení území naší obce do území
MAS Vizovicko a Slušovicko na programové období 2021-2027.
• Záměry prodeje obecních pozemků.
• Dar 5 000 Kč pracovnicím obchodu
ENAPO paní Ivaně Tomšů a Zdence Tomšů
za vysoké zpracovní nasazení v období
nouzového stavu.
• Jednorázovou slevu na nájemném
5 000 Kč v bytě č.p. 51.
• Zpevnění účelové komunikace k chatám podmíněné spoluúčastí chatařů.
• Závěrečný účet a zprávu o hospodaření ZŠ Neubuz.
• Prodej obecního pozemku – trvalý
travní porost o výměře 4 101 m².
• Nákup židlí a stolů do komunitního
centra.

• Smlouvu s Ing. arch. Šimordovou
na pořízení změny č. 2 Územního plánu
Neubuz dle Zprávy o uplatňování ÚP
Neubuz v letech 2012 – 2017.
• Slevu ve výši 100% nájemného za měsíce 3-5/2020 pro studio Sába č.p. 51
a hospůdku Moštárna č.p. 125 z důvodu
nouzového stavu kvůli nemoci COVID.
• Nájemní smlouvu na byt č. 3 v č.p. 25
– sociální byty.
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Na našich webových stránkách
najdete nově odkaz na rezervační
systém, který slouží k rezervaci pronájmu víceúčelového hřiště, areálu
Myslivna i společenské místnosti
nad obchodem.
Díky tomuto systému si můžete sami
zjistit, zda je ve vámi požadovaný termín
volno a požádat o rezervaci správce,
tzn. obec. Po zadání termínu (hřiště můžete rezervovat na jednotlivé hodiny
i opakovaně, ostatní na celé dny) doplníte svoje kontaktní údaje a potvrzení
rezervace Vám dojde emailem, či sms.
V případě nejasností nebo problémů
nás kontaktujte telefonicky.
Děkujeme.
RZ

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
Ɣnejaktuálnější zprávy
Ɣpozvánky na akce
Ɣfotograﬁe z dění obce
Ɣdokumenty zveřejněné na úřední desce
Ɣformuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

www.aplikacevobraze.cz
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Z P R ÁV Y Z O B C E
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Lípa, která mnoho let rostla u splavu
potoka Všeminka se začala už loni naklánět k vodě. Letos na začátku června,
po velkých deštích, se úhel sklonu ze dne
na den nebezpečně zvětšil a hrozilo, že se
strom v podmáčené půdě vyvrátí a napáchá škody.
Při obhlídce se zjistilo, že je poškozený
kořenový systém. A tak se nedalo nic
dělat a lípa musela k zemi. Nejprve bylo
nutné ořezat všechny větve a nakonec
celý kmen. Nebyla to žádná sranda, protože lípa byla obrovská a kácení takových
stromů je nebezpečné a žádá si odborníky.
Děkujeme Pavlovi Čechovi, který se
kácení ujal a Standovi Tomšů, který se
svojí technikou pomohl při přesunu uřezaného kmene.
RZ
INVENTARIZACE MAJETKU
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2019. Obec vlastní
majetek v celk. hodnotě 50.662.367 Kč.
Stav zůstatků na běžných účtech k 31. 12.
2019 byl 6.679.738 Kč.
ROZPOČET OBCE
Zastupitelstvo schválilo na rok 2020 vyrovnaný rozpočet ve výši 10.775.400 Kč
INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE
Nezaměstnanost v naší obci k 30. 6.
2020 činí 1,27 %. V evidenci úřadu je vedeno 5 spoluobčanů.

POČET OBYVATEL
k 1. lednu 2020 byl 465.

.DOHQGiőQDURN
Po úspěšném vydání stolního kalendáře na rok 2020 jsme se rozhodli vydat
na rok 2021 kalendář znovu. Téma bude Neubuz – krajina, příroda i stavby. Pokud byste měli doma kvalitní fotku z neubuzské přírody či netradiční
náhled na obec, pošlete ji prosím na
obecní úřad. Třeba bude právě vaše fotografie vybrána.
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Velikonoční klabání – tradice, která se dodržuje od nepaměti. Letos, v době koronavirové, měla být přerušena. Dlouho jsme se přemýšleli, zda klabání povolit. Ale nakonec jsme usoudili, že pobyt venku dětem určitě neuškodí. A zvlášť když budou mít
všechny roušky a dodržovat povinné rozestupy. Na dodržování dohlédli letošní „páni“.
Radost dětí, když jsme jim sdělili, že klabání se koná, byla obrovská. A my jsme rádi,
že alespoň jedna velikonoční tradice byla dodržena.
RZ

POZVÁNKY
Obec Neubuz a CK Rapant s.r.o. pořádají
zájezd pro cyklisty i pěší
KOLEM PÁLAVY
Mikulov – Brod nad Dyjí
- Pasohlávky - Pavlov
Neděle 20. září 2020

Cena 490 Kč

PROGRAM:
přejezd autobusem do Mikulova
Cyklisté: Průjezd centrem města (prohlídka, občerstvení) k jeskyním Na Turoldu.
Vino-hrady přes Bavory do Perné a dále
přes Dolní Dunajovice do Brodu nad Dyjí.
Kolem vodní nádrže Nové Mlýny přes
Pasohlávky k přítoku řek Jihlava a Svratka
a přírodní rezervací do Strachotína. Přejezd
přes hráz do Dolních Věstonic a Pavlova.
Trasa vedena po silničkách a cyklostezkách vinohrady a vinařskými vesnicemi.
Celkem 36 km. Posezení u vína, zájemci
prohlídka nového podzemního archeoskanzenu. Zdatnější z Mikulova po cyklostezce přes vinohrady do Nového Přerova
a přes Novosedly krajem výhledů do Brodu
nad Dyjí. Prodloužení 7 km.
Trasa: https://mapy.cz/s/gagarajora
Prodloužení:
https://mapy.cz/s/merosurudu
Turisté: z Mikulova přes Kozí hrádek,
jeskyně Na Turoldu, Sirotčí hrádek, Děvín
a Dívčí hrady do Pavlova. Posezení u vinařů. Celkem 13 km.
Trasa: https://mapy.cz/s/hekenataze
POZNÁNÍ: prohlídka centra města, zájemci výstup na Svatý kopeček. Návštěva
jeskyní Na Turoldu. Přejezd autobusem
do Pavlova. Návštěva nového archeoskanzenu, okruh vinařským městečkem.
Odjezd: Neubuz v 6.45 hod., nakládání
kol od 6.15. Nutné nahlásit elektrokola.
Návrat: Neubuz do 19.30 hod.
Závazné přihlášky na OÚ osobně nebo
na obec@neubuz.cz do 10. 9. 2020.
•••
Obecní knihovna v Neubuzi
a Obec Neubuz pořádají
ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN
v neděli 30. srpna 2020
Odjezd autobusu v 7.30 hod. z autobusové zastávky u obecního úřadu.
Přihlášky v knihovně u p. Hynčicové,
na obecním úřadě, v obchodě u p. Tomšů
nebo na tel. 603 844 550 u p. Zábojníkové.
Cena: dospělí 100 Kč, děti zdarma
TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
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Po oficiální části nás čekala večeře, k poslechu i tanci hrála hudba a samozřejmě
nechyběla bohatá tombola. I letos se tato
akce vydařila.
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Rok 2020 jsme zahájili valnou hromadou 11. ledna v kulturní místnosti nad
obchodem. Pravidelně se scházíme se zástupci sborů 11. okrsku, hosty z Lipové
a členy obecního zastupitelstva. V letošním roce proběhla volba nového výboru.
Nově zvolení členové zastávají tyto
funkce:
Starosta: Tomáš Tomsů
Místostarosta: Miroslav Gargulák ml.
Velitel: Miroslav Dubovský ml.
Jednatelka: Jana Macháčková
Vedoucí mládeže: Ivana Tomšů
Pokladník: Ivana Tomšů
Strojník: Miroslav Václavík
Kronikářka: Irena Dubovská
Vedoucí žen: Veronika Valová
Preventista: Radoslav Macháček
Revizní komise: Renata Zábojníková
a Radoslav Macháček
Členové výboru: Roman Šlahař, Miroslav
Gargulák st., Petr Matula, Jan Janků, Martin Jakuba
Novému výboru přejeme, aby se jim
dařilo v práci pro sbor.

Dalším bodem programu bylo přečtení
zprávy o činnosti sboru v uplynulém roce,
se kterou přítomné seznámil starosta
Tomáš Tomšů, zprávu družstva žáků přečetl Mirek Juřík. Nechyběly gratulace s přáním pevného zdraví oslavencům, kteří
v uplynulém roce oslavili kulatiny. Na závěr
starosta poděkoval cvičícím družstvům
za vzornou reprezentaci na soutěžích,
sponzorům za finanční podporu, obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a všem,
kteří pomáhali při pořádání kulturních
a sportovních akcí. Po ukončení všech formalit nastal čas přátelského posezení.
Po dobré večeři se probraly události starého roku a dobré vztahy se utužily štamprlí
slivovice.

V neděli 22. března v 9.00 byl vyhlášen
požární poplach. Naše jednotka vyjela
k požáru sazí v komíně v chatové oblasti
Neubuze. Po příjezdu jednotek ze Slušovic
a Zlína byl proveden zásah, který zamezil
rozšíření požáru. V neděli 4. dubna v odpoledních hodinách byl vyhlášen poplach.
Naše jednotka vyjela do obce Trnava, kde
bylo vyhlášeno pátrání po zmizelé 27leté
ženě. Společně s hasiči ze 14 sborů se sešli
na seřadišti před hasičskou zbrojnicí
v Trnavě, kde byli seznámeni s danou situací. Poté se rozdělili a hledali v okolí Trnavy
zmizelou. Ve spolupráci složek hasičů
a policie s pomocí vrtulníku byla hledaná
žena nalezena a předána do péče zdravotníků. Všem bylo poděkováno za zdárný
průběh záchranné akce.

1. února se na Veselé konal aktiv 11.
okrsku. Součástí slavnostní schůze byly
volby do výboru okrsku. Za náš sbor byli
zvoleni do funkce strojník Mirek Gargulák
ml. a referentka žen Ivana Tomšů. Nově
zvolený výbor se zavázal pokračovat
ve spolupráci všech sborů 11. okrsku.
Jelikož se v celém světě rozšířil koronavirus i my jsme dodrželi nařízení vlády. 25.
dubna se nekonala hasičská pouť na sv.
Hostýně, 3. 5. Floriánská pouť v naší obci,
Okrsková soutěž, ani další pohárové soutěže.
Po uvolnění některých opatření jsme
uskutečnili tradiční stavění májky poslední den v měsíci dubnu. Po delší době
jsme se sešli na návsi, kam muži přivezli
vzrostlý smrk, děvčata společně s dětmi
májku nazdobili a poté následovalo tradiční stavění pomocí žebříků a lan. Majka
zdobila náves celý květen. Poslední den
měsíce jsme se zase sešli ke kácení a následnému řezání kmene, a samozřejmě
nechybělo opékání špekáčků k tomu si
5

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
dospělí pochutnali na pivečku. Pro děti
byly připravené sladkosti. Nejvíce jsme se
všichni shodli, jak nám chybělo obyčejné
posezení u ohně a „poklábosení“ se všemi,
kteří na tuto akci přišli. Dokonce i počasí
se umoudřilo a děti se proháněly v areálu
myslivecké chaty. Komu bylo chladno dostal horký grog a jelikož jsme Valaši, tak
nechyběl ani náš „lektvar – slivovice“.
Všem určitě toto přátelské setkání a posezení prospělo. Děkujeme firmě ROSA market, která akci sponzorovala a zajistila pro
všechny občerstvení – špekáčky, pečivo,
nealko a sladkosti pro děti.

.RQĀLQ\
V sobotu 22. února se ráno před hasičskou zbrojnicí sešly masky a v čele s medvědem vedeným zkušeným myslivcem,
za doprovodu kapely a gajdoše Petra
Sovjáka se průvod vydal do ulic naší vesnice. Každý měl připravené dobroty a štamprličku na zahřátí. Po ránu bylo chladněji,
ale pak sluníčko hřálo po zbytek celého
dne. Pestrost masek i věková kategorie
byly rozmanité. Dobrá nálada a vůně všech
dobrot se nesla celou obcí. Také večerní
pochovávání basy se vydařilo. Hudbu pouštěl a dobrou náladu vytvořil dýdžej
p. Polách z Velkého Ořechova. Zpívalo
a tancovalo se do pozdních hodin. Tím
jsme završili masopust a následnou popeleční středou jsme se začali připravovat
na velikonoční svátky.
Takto probíhají končiny v naší obci několik let. Chtěla bych se vrátit do minulosti. Pořádání končin si vzali za své myslivci,
kteří vodili medvěda, masky se tvořily
z toho, co se doma našlo. V obci byla
místní kapela, společně procházeli vesnicí,
hospodyňky měly napečené koblížky a nechyběla ani slivovice. Večerní pochovávání
basy bylo v režii p. Stanislava Oškery a probíhalo v hospůdce na Moštárně. V roce
6

2004 začali s pořádáním končin hasiči.
Masku medvěda nám zapůjčil p. Miroslav
Vajdák. V čele průvodu jel koňský povoz,
hráli pozvaní muzikanti pod vedením Jožky
Kovaříka. V tomto roce naposledy pochovávání basy vedl S. Oškera a sice v kulturní
místnosti nad obchodem. I v r. 2005 projížděl obcí vůz s koňmi. Večerní pochovávání basy začali manželé Macháčkovi
a Staňka Sovjáková zajišťovala plačky.
Od roku 2007 se začalo jezdit s Tatrou 805

tzv. „kačenou“. Vždy se nazdobí a muzikanti i masky se mohou svézt. Mezi dětmi
začal boj, kdo se poveze „ten se má“.
Jelikož počasí v průběhu let bylo rozmanité, vozíme si na kačeně ve várnici teplý čaj.
Jednou bylo tolik sněhu, že si to někteří
užívali skákáním do závějí. Naštěstí pouze
jedenkrát pršelo. Pochovávání basy probíhá v kulturní místnosti nad obchodem,
složení účinkujících se měnilo, ale zdravé
jádro zůstává. Náročnější bývá dát dohromady, co se v obci za daný rok událo,
vtipně to zpracovat a následně připravit
pro faráře (Radka) a kostelníka (Marka).
Díky Janě Macháčkové, které pomáhala
Verča Sedláčová, bylo všechno na den D
připravené. Také Staňka Sovjáková musela
sehnat děvčata-plačky a připravit pro ně
kostýmy a někdy okořenila atmosféru vtipným telegramem. Večer pokračuje zábavou. Vystřídaly se u nás různé kapely:
manželé Vráblíkovi z Liptálu, manželé
Šarmanovi z Lukova, country kapela, která
hrála dvakrát, známé duo Danka a Ivan
a nyní u nás hraje dýdžej p. Polách. V r.
2010 začal “větrat“ své gajdy Petr Sovják

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
se svými valašskými pěsničkami. Několik
let jsme si večer zpříjemnili tombolou, která bývala velmi bohatá. Letos jsme od tomboly upustili. Záleží na novém výboru jestli
se k této tradici vrátíme. Také pestrost
masek se v průběhu let rozšířila. Zakoupili
jsme kostýmy ve Lhotě u Vsetína pro děti
i dospělé, někteří zapojili fantazii a vyrábějí si kostýmy doma. V r. 2017 daroval hasičům masku medvěda p. M. Vajdák. Také
počet masek rok od roku přibývá medvěd,
myslivec, policajt a hasič je základ a ostatní starší i mladší se přidávají. Musíme ocenit i snahu hospodyněk připravit pro průvod dobrůtky a páni domu přicházejí se
slivovicí. Těší nás zájem místních pozdravit
průvod, zazpívat si s muzikanty a gajdošem a veselit se před následným čtyřicetidenním půstem. Také muzikanti pod vedním Jožky Kovaříka se každoročně těší
na končiny do Neubuze. Z kapely starších
muzikantů dokud zdraví dovolilo hrával
i p. Vladimír Hynčica a Svatopluk Čech.
Po skočení průvodu si muzikanti rádi posedí na zbrojnici, zahrají a zazpívají si
s Mirkem Dubovským st. Jak říkají – neubuzké končiny jsou jejich „srdeční záležitostí!“
Pokud někdo doma najdete dobové fotografie a máte vzpomínky vše můžeme
zaznamenat a tím rozšířit historii končin.
Opět jsme si končiny perfektně užili
masky byly orginální a večer byla sranda!
Mirek Juřík
Na končinách se mi líbilo, že jsme se
mohli “nahastrošit“ a většinou nás nikdo
nepoznával. Obešli jsme celou ves, byla to
příjemná procházka. Pochutnali jsme si
na dobrotách, která nám lidé z vesnice
připravili.
Martinka Plšková
Na končinách se mi líbilo, že si na nás
místní udělali čas a že jsme mohli ochutnat různé sladkosti, které pro nás upekli.
Nejlepší bylo, že jsme si donesly vlastní
masku.
Kristýna Konečná

%HVHGD
V roce 2019 oslavili 80 let dlouholetí
členové našeho sboru Jan Revenda, Alois
Lukeš a Jan Janota. Pozvala jsem je na hasičskou zbrojnici, abychom zavzpomínali
na sedmdesátá léta. Jenda Revenda pochází ze Šenova, kde byl jeho strýc A.
Pežga předsedou hasičů. 1. 8. 1964 slavili
hasiči ze Slušovic výročí založení a pozvali
„Šenovjáky“ na tyto oslavy a pořádanou
zábavu na Orlovnu. Přijely dva autobusy
hostů. Na zábavu šla i děvčata z Neubuze
a tady přeskočila pověstná jiskra mezi
Jendou a Lidkou Javorovou. Do Neubuze
jezdil na motorce a 20. 8.1966 si řekli své
ANO v Šenově. Bydlet zůstali v Neubuzi.
Předseda hasičů Jan Čech podporoval
družbu s hasiči ze Šenova. Z Neubuze jel
zájezd našich hasičů na jejich výročí založení sboru. V průběhu let družba skončila,
ale poslední pamětníci jezdili pravidelně
na valné hromady do Slušovic. Do Neubuze
se přiženil i bratr Jendy František. V r. 2004
se na hasičské zbrojnici setkali Manželé
Ryškovi ze Šenova obojí manželé Revendovi
a „strýček“ Jožka Chovanec a Standa
Tomšů. V průběhu let byl J. Revenda přispívajícím členem a pravidelně pokud mu to
zdravotní stav dovolí navštěvuje naše valné hromady. Aktivním hasičem by i Alois
Lukeš. Členové cvičícího družstva si říkali
„knírkatí“ jelikož si všichni nechali narůst
knírek. Toto družstvo bylo několik let aktiv-

ní a dosahovalo výborná umístnění na soutěžích v okrsku. V r.1963 se p. Lukeš oženil
ale i ostatní členové cvičícího družstva začali mít jiné starosti a už nezbýval čas
na „hasičinu“ Přesto p. Lukeš pravidelně
chodí na valné hromady a naše pohárové
soutěže. V roce 1962 se do Neubuze přiženíl p. Jan Janota z Jasenky. V r. 1974
převzal po zemřelém J. Gajdošíkovi funkci
pokladníka a vzorně hospodařil s penězi
hasičů až do r. 2003. Také p. Janotu rádi
vidíme na naší valné hromadě. V r. 2008
při výročí založení sboru převzal ocenění
za 29 let aktivní práce ve funkci pokladníka sboru.
Všem třem osmdesátníkům přejeme
hodně zdraví do dalších let a rádi je
uvidíme na všech našich kulturních
i sportovních akcích.

2G]QDN\RGERUQRVWL
Dne 16. února 2020 se našich 10 starších žáků zúčastnilo zkoušky z Odznaků
odbornosti. V 9:00 už všechny děti vzorně
seděly u stolů s testy před sebou. Jakmile
byly testy odevzdány, nastalo zkoušení.
Jeden po druhém chodili tam zaražení, ven
s úsměvem. Všichni to zvládli, i když někteří s odřenýma ušima, ale zvládli to! Musím
je tak ještě jednou pochválit za vzorné
studium a snahu.
Nakonec všichni dostali odznáček a jelo
se domů.
Dominika

POZVÁNKY
SDH Březová bude 8. 8. pořádat
v dopoledních hodinách soutěž pro
mladé hasiče a odpoledne si změří své
síly muži a ženy nad 35 let.
5. září zveme příznivce hasičského
sportu na místní hřiště. Dopoledne proběhne „Memoriál Stanislava Tomšů“
pro děti a mládež a odpoledne soutěž
„O pohár starostky obce“ pro muže
a ženy a muže a ženy nad 35 let. Bohaté
občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

Z N A Š Í Š K O LY
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Vzhledem k situaci, která nastala nejen
v ČR, musela být pozastavena i činnost KŠ
Sova. Zrušeny byly kurzy cvičení, kurzy
angličtiny, tvoření, jarní bazárek i Slet čarodějnic. Jednu plánovanou akci jsme ovšem
stihli. Ve čtvrtek 27. 2. 2020 v 18 hodin
se uskutečnilo Povídání s Kačkou
Kolbovou - od účetní k cukrářce aneb
splnění sladkého snu.
Kačka - Ladybaker je velmi usměvavá
a pozitivní slečna, která byla úspěšnou
soutěžící loňské řady MasterChef Česko.
Její povídání o svých studijních letech,
osobním životě, o své práci účetní, o cukrářských začátcích, o účinkování v pořadu
MasterChef Česko a o splnění si svého
sladkého snu bylo velmi poutavé, zajímavé
i úsměvné. Mnozí zúčastnění se mi svěřili,
že by Kačku poslouchali další 2 hodiny.
Po ukončení akce byly předány předobjednané degustační krabičky. Doufáme, že
jste si pochutnali. Byl to příjemný a pohodový podvečer!

S postupným rozvolňováním opatření
jsme uspořádaly 28.–29. 5. 2020 jarní
a letní bazárek. Na bazárku se prodalo
zboží za necelých 20 000 Kč. Děkuji všem,
kteří náš bazárek navštívili a děkuji p. E.
Kobylíkové a p. Juříkové za pomoc při přípravě a prodeji.
Od konce června a nově i o prázdninách
pokračuje výuka AJ s lektorkou Lenkou
Zábranskou. Od poloviny září budou naše tři stávající kurzy probíhat tradičně
v pondělí (mírně pokročilí a středně pokročilí), ve středu (pokročilí) a nově i v pátek
od 16 - 16:50 hodin a od 17–17:50 hodin
dle zájmu. Výuka probíhá bez učebnice,
mluvíme od první lekce anglicky (jina-anglictina.cz). Škola hrou, aby Vás to bavilo!
Bližší info na tel. čísle 605701367.
Od podzimu se chystáme rozšířit nabídku našich kurzů a různých tematických
posezení a přednášek. Budeme Vás včas
o všem informovat na facebooku KŠ Sova,
na stránkách obce a vývěskách.
Kamila Garguláková
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Když nám v úterý 10. března asi v 10
hodin dopoledne v době velké přestávky
zavolala paní starostka s informací nařízení
Ministerstva zdravotnictví ohledně uzavření všech škol od středy 11. března - nastal
pro všechny velký šok! Nikdo z nás něco
takového nečekal a popravdě řečeno na
nic takového jsme nebyli připraveni a ani
se na takovou situaci připravit nelze. Když
jsem vzápětí informovala neubuzské žáky
o vzniklé situaci, radovali se pouze dva.
Ostatní školáci zůstali v rozpacích a nechtěli, aby se škola zavřela. Paní učitelky
zadaly dětem úkoly na domácí procvičování. Všichni jsme tajně doufali, že se maximálně za 2 týdny uvidíme. Ovšem netrvalo
dlouho a bylo jasné, že to nebude tak
lehké... Po týdnu jsme se rozhodly a domluvily se společně s rodiči, že výuka bude
probíhat online. Každý ročník má na
Messengeru vytvořenou svou skupinu a
pravidelně se připojujeme, komunikujeme
a učíme se. Čtvrťáci s páťáky se tímto způsobem učí denně, prvňáčci a druháci minimálně 3 krát týdně. Chtěla bych vyjádřit
velké poděkování všem rodičům, neboť se
nám připojili k „nové“ výuce všichni žáci.
Tato situace je pro nás zcela nová, ale
musíme ji zvládnout. Opakujeme učivo,
píšeme diktáty i pravopisná cvičení, počítáme příklady, dokonce zvládáme i geometrii na dálku, vysvětlujeme nové učivo...
Portály uvolnily zdarma pestrá procvičovací cvičení, tak žáci pracují zábavnou formou. Splněné domácí úkoly posílají děti
obratem nám paním učitelkám messengerem nebo mailem a dostávají známky.
Snažíme se alespoň takovou formou ulevit
rodičům, kteří chodí do zaměstnání a ještě
mají s žáky vypracovávat úkoly.

Paní učitelky, paní vychovatelka i paní
školnice se také zapojily do celorepublikové akce a ve škole šijí roušky pro občany.
Moc jim za tuto iniciativu děkuji.
Přeji nám všem hodně síly, zachování
dobré mysli i optimismu a především zdraví v této nelehké době. Pevně věříme, že se
nám společně podaří tuto situaci úspěšně
zvládnout a žáci brzy opět zasednout do
školních lavic.
Za kolektiv ZŠ Neubuz
Petra Výchopňová

1iYåWěYDNQLKRYQ\Y1HXEX]L
V úterý 11. února byl běžný den jako
obvykle (učili jsme se český jazyk a matematiku), ale po velké přestávce jsme společně vyrazili na exkurzi do neubuzské
knihovny. Přivítala nás moc milá paní
Hynčicová, která už nás netrpělivě očekávala na schodech. V místní knihovně se
nachází spousta knížek. Paní Hynčicová
nám podrobně vysvětlila, jak to v knihovně
funguje. Žáci, kteří nebyli ještě zaregistrovaní, měli možnost se přihlásit. Všichni
jsme si vypůjčili nějaké knížky, výběr byl
opravdu pestrý: dívčí romány, detektivky,
pohádky, kuchařky či encyklopedie. Moc
se nám v knihovně líbilo a bylo to velkým
přínosem pro nás všechny i do budoucna.
Martina Plšková

3URMHNW²6YDWì9DOHQWìQ
V pátek 14. 2. 2020 ve škole proběhl projekt ke svatému Valentýnu. První dvě hodiny probíhala výuka podle rozvrhu. Po přestávce jsme se všichni sešli v horní třídě, kde
jsme si nejprve něco řekli o svátku svatého Valentýna – kde se slaví, proč se slaví,
a taky jak se slaví v jiných zemích. Poté se žáci rozdělili do tří skupin. Některé děti
ve skupině pracovaly na křížovkách, jiné zase vymalovávaly omalovánky a starší děti
doplňovaly texty. Poté žáci vytvořili velkým plakát, kde využili omalovánky, text a taky
křížovky. Závěrem nám skupiny své projekty představily. Všechny projekty byly krásné
a projektový den se vydařil.

3ODYHFNìYìFYLN
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Dne 30. ledna jsme se všichni těšili na
vysvědčení, které mělo být ukončením
naší snahy a práce, abychom se zase dobře nastartovali do dalšího pololetí. Tento
čtvrteční den byla pro nás ve škole připravená spousta her a soutěží, za které jsme
získali body do družstev. Mně osobně se
asi nejvíc líbily Perly. Po ukončení této hry
přišla na některé z nás únava, ale to už
jsme spatřili, že paní učitelky mají v ruce
vysvědčení a na tento okamžik se všichni
moc těšili! Paní učitelka si zavolala prvňáčky. Všechny moc pochválila a všem rozdala
krásné vysvědčení se samými jedničkami.
Poté přišel na řadu 2. ročník – žáci taky
byli šikovní. Následovali čtvrťáci a konečně
přišla řada na nás páťáky. Pro nás už je to

předposlední vysvědčení. Se známkami
byli všichni celkem spokojení. Odměnou
nám všem byl výborný oběd a páteční
pololetní prázdniny.
Kristýna Konečná

Místo obyčejného tělocviku jezdíme každý pátek na plavání do Zlína. Čtvrťáci
a páťáci chodí celou zimu do velkého bazénu (na pětadvacítku) a 1. a 2. ročník se
učí plavat v malém dětském bazénu.
Pravidelně pro nás brzy ráno přijede autobus, který už veze kamarády ze Všeminy
a my se k nim přidáváme. Po příjezdu se
nejprve převlékneme v šatně, potom přecházíme do sprch, kde na sebe nejdříve
pustime teplou a nakonec taky studenou
vodu a konečně míříme na bazén. Býváme
rozděleni do družstev a plaveme: kraula,
znak nebo prsa. Dneska 7. února už bylo
ale bohužel poslední plavání. Proběhly také závody, kde se ukázalo, kolik jsme se
zase za těch 10 lekcí naučili. Plavání nás
strašně baví!
Natálie Bártíková
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Čtvrteční dopoledne 20. února nás čekala masopustní obchůzka dědinou. Ráno jsme
se učili a po svačině začala příprava masek – těch byla spousta (kostlivec, nevěsta se
ženichem, myslivec…). Já jsem dostal letos medvěda, myslivce mi dělal Mates Minařík.
Nejdříve naše parta směřovala do hořanska až k Bartíkům. Po cestě bylo plno dalších
zastávek se sladkostmi, koblížky a buchtami. Taky nás čekala paní starostka, tety z obchodu, moštárenskou ulici jsme taky prošli i s Honzíkem Dubovským. Následoval směr
Budín, kde nás čekala Anička Vajďaková i s paní Sládkovou, která nám dala pitíčka.
Nakonec jsme dorazili k Sovjákům a Juříkům, kde byla obchůzka ukončena. Počasí nám
přálo, sluníčko krásně svítilo, zazpívali jsme si a udělali radost lidem, což nás velmi potěšilo.
Zapsal Honza Juřik

3URPRFHURĀQtNXDVSDQtYHåNROH
Poslední červnový pátek nás čekala promoce a spaní ve škole. Všichni jsme se sešli
v budově školy před pátou hodinou a naši
rodiče si sedli na nachystané židle v horní
třídě. Páťáci si napsali svoje poděkování
paním učitelkám. Začaly hrát famfáry a my
absolventi a všechny paní učitelky si nastoupili v talárech. Následovaly proslovy a
poděkování obci Neubuz, předání dárků a
diplomů a všichni jsme dostali růžičku.
Mezi dárky jsme obdrželi každý 2 lístky do
kina, rýsovací pomůcky a od paní starostky
nový školní batoh. Rodičům jsme zatancovali We are family. Po písničce nejen na
nás čekalo dojemné překvapení. Paní učitelky si přichystaly video, které představovalo celých 5 let v neubuzské škole. Bylo
také přichystáno malé občerstvení. Po
šesté hodině následoval přesun na
Moštárnu, kde se opékaly špekáčky. To
byla výborná večeře. V osm večer jsme se
vrátili zpátky do školy a hráli hry. Mezitím
pro nás paní učitelky nachystaly stezku
odvahy. Po setmění to začalo – někteří šli
samostatně, jiní po dvojicích pouze za
světla svíček a ty zvuky, které bylo slyšet –
no, měli jsme pěkně nahnáno. Nakonec
všichni zvládli dokončit zkoušku odvahy
bez větších problémů.
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Spalo se ve spodní třídě, tam už byly
předem přichystané spacáky. Dívali jsme se
na Tajemství staré bambitky. Ráno po probuzení byla dobrovolná rozcvička – běh.
Následovala snídaně, úklid tříd a sbalení
věcí a už si pro nás začali přicházet rodiče.
Moc se nám přespání líbilo a super jsme si
to užili. Děkujeme paním učitelkám za organizaci programu.
Za všechny žáky
Kristýna Konečná
a Martina Plšková

V pátek 26. června 2020 se uskutečnila poprvé v historii slavnostní promoce
žáků 5. ročníku v budově školy. K této
alternativě jsme se přiklonily vzhledem
k deštivému počasí a udělaly jsme dobře.
V horní třídě se sešli zástupci rodičů,
paní starostka i pan místostarosta, rodinní příslušníci a přátelé školy. Kvůli mimořádným opatřením jsme letos bohužel
nestihli nacvičit divadelní představení,
což nás nesmírně mrzelo. Absolventům
5. ročníku byly předány pamětní listy
s dárky, všichni žáci si společně zazpívali
„Family song“. Nálada byla pohodová
a velmi příjemná. Velké poděkování patří
obci Neubuz v čele s paní starostkou
Renatou Zábojníkovou a panem místostarostou Gargulákem i celému zastupitelstvu za podporu školy. Velmi si vážíme spolupráce s komunitní školou
a místními hasiči a z celého srdce bychom chtěly poděkovat rodičům, pro
které tento školní rok nebyl vůbec jednoduchý, za trpělivost, píli a úžasný přístup.
Všichni naši žáci totiž „naskočili bez
problémů na pravidelnou online výuku“,
tím pádem jsme byli schopni zvládnout
probrat učivo všech ročníků bez rozdílů.
Naše škola se se zcela novou situací vypořádala na výbornou a všichni si odnášíme cenné zkušenosti. Maminky i tatínci obdrželi za svou práci „KORONA
VYSVĚDČENÍ“ a malý dárek, který všechny přítomné potěšil. Na závěr jsme
zhlédli filmové zpracování pěti let života
na škole, jak šel čas… To už nezůstalo
ani jedno oko suché. Pohodový slavnostní podvečer byl zakončen na Moštárně
společným opékáním špekáčků.
Děkuji za zpracování příběhu paní vychovatelce Anně Kalivodové. Moc děkuji
paní učitelce Laďce Pekařové za zvládnutí distanční výuky – online výuky, také
paní školnici Petře Vaďurové za příjemné
zázemí.
V letošním školním roce byl pro žáky
nově otevřen kroužek „VAŘENÍ“, který
vedly paní Blanka Juříková s paní Petrou
Vaďurovou, za což jim samozřejmě patří
velký dík. Děti navařily a nachystaly pod
odborným dohledem spousty dobrot.
Jako upomínku dostali žáci od vedoucích krásnou kuchařku se svým jménem
se všemi recepty, které stihli připravit.
Pevně věřím, že tento kroužek bude fungovat i nadále, neboť se těší velké oblibě.
Přeji žákům, rodičům, paním učitelkám a Vám všem krásné léto, báječné
prázdniny prožité ve zdraví a 1. září se
těšíme na viděnou.
Petra Výchopňová

Z H I STO R I E
Tož za staréj doby býl kožuch najdraší
súčástkú valašského kroja a né enem
na Valašsku, ale aj inde v monarchii. Jan
Kobzáň, maléř valašského ludu z Liptála,
při svojich výzkumoch napsál, že Valaši
mívali dva kožuchy, jeden starý do hor
a druhý do kostela. Dyž pršalo a chlap šél
v kožuchu, tož roby před ním utěkaly, protože měly bílé vlňáky, kožuchy za mokra
barvily. Barvily sa mořidlem z duběnek,
výluh z guliček parazitujúcích na listoch
dubu.
Já sem ani kožucha nechťél, ale potem
sem sa dozvěďél při pátráňú o kroju
na Vizovsku, že kožuchy věcej převládaly
nad sukenýma kabaňama. Byly krátké aj
dlúhé. Říkalo sa, že staříčci nenechali
na kožuch dopustiť.
Spojil sem sa z Evú Kašparovú z Valašskéj
Senice u Francovéj Lhoty, tá je krojovú
švadlenú a vyučenú krajčířkú. Ta mi řekla
co dělať, jak postupovať, ešče mňa upozornila, že to bude veliká dřina a hlavně
také obrovská trpělivosť.
Zehnál sem ovčí vyčiněné kožky, bylo
jich 6. Každá koža byla iná, jedna měkší,
druhá tvrdší, každá koža sa chová ináč.
Tož sem začal. Vnitřek kožky sem namokříl a zabalíl, nechal z 10 minut změknúť. Potem sa na velikéj desce napnula, jak
dysi Indiáni napínali kože. Já sem ich přibíjal hřebíčkama, co 2 cm, vlnú dovnitřku.
Po vysušéní, sa jemným šmirglem vybrúsily
nerovnosti a dubovým mořidlem stříkací
pistolú, sa nabarvila každá kožka. Nechalo
sa to dva dni schnúť.
Paní Kašparová potem dojela do Neobuze a měla už nachystané papírové střihy
krátkého kožucha. Takový co sem chťél.
Našél sem fotky krátkého ovčího kožucha
z Lužné, v muzeu na Vsetíně. Protože žádný sa nezachovál, enom pár fotek, z tých
sa vychodilo. Obdivuju paní Kašparovú
a její um, že ze tří fotek umí udělať střih
a má vynikajúcí přestavivosť.
Ta překreslila krejčovskú křídú střihy a já
sem ich řezál nožem, podla vyznačených
krajú. Po nařezání kusú, sem si nemohl
přestaviť, jak sa to bude šiť. Protože kožuch je šitý aj s barjakých klínú a vsadek.
Potem zme sedli a já psal do sešita krok
po kroku, co prvéj zešívať a co sú to vsadky atd. No, tož to najhorší mňa teprú čekalo! Mosél sem si naměřať pásky 2 cm
velice dlúhé, ty sa ostřihaly a vyholily
na hladko, protože sa všívaly do učitých
partyjí kožucha.
Mezitým sem si objednál jehly tzv. hranky na ruční šití, přímo z Anglie a navoskované dratvy, jaké používajú sedláři. Všecky
okraje sem mosél oholiť strojkem na vlasy,
tak z 1 cm. To proto, že při šití sa mi stávalo, že vlna kerá je ve vnitřku, sa zašmodrchávala do voskovéj nitě a cuckovala.

-DNVDåLMHYDODåVNìNRçXFK

Začal sem šiť na podzim 2017 rukávama, mosél sem si uvědomiť, co sa šije
v rubu a lícu, to sem do téj doby neznal.
Ešče sem nafasoval malučké kleščičky,
na pravý ukazováček kožený futrálek a také navlékač do jehel, lebo kolikráť sem
stratíl niť.
Šíl sem pomály celú zimu, až do jara
2018, lebo ono to ani rychlo nešlo. Kolikráť
sem mosél aj párať! Lebo dyž sem to zle
ušíl, to do mňa vletělo 100 čertú. Koža sa
aj natahovala, ale najhorší je, že dyž uděláte do kože jehlú ďúrky, tož tam aj ostanú
a je to viděť !
Mezitým sem objednal kožešinu čérného baránka, z fabriky Snaha – Brtnice, tá je
ozdobú na okraje přednic, kole rukávú
a na lémec u krku.

Tělo kožucha sem ušil, ale nemohl sem
ho oblécť, vlna byla tak hustá, že sem ho
mosél obratiť ven a núžkama zestřihať a to
několikráť, furt sem v něm vypadal, jak
ruský partyzán.
Byl srpen, už sem chťél šiť baránka a…
co sa nestalo, jak sa říká – nechlub sa cuzím péřím. Chťél sem sa pochváliť
na Karlovskéj púti a jak sem kožuch oblékl,
tož sa mi roškubl na rameni celý šev, od krku k rameni. Já sem potem doma aj bečál
a zuříl! ¾ roku práce a kožuch skoro hotový, naraz taká nehoda.
Co včil? Tož celú přednicu vypárať a začať od znova ! Zehnať novú kožešinu, napnúť, nastříkať atd. ja, luďkové to sem si
dal! Ze tři kože sem skazíl, aby to pasovalo
k temu kožuchu, jak předtým. Ešče že sem
si nechál namíchať dosť mořidla… Velice
sem sa nadřél než sa to povédlo, raz
po zaschnútí vystúpily tukové fleky, podruhéj sem zle uřezál kus…
Pámbíček mňa potrestal! Ale nakonec
dobrá věc sa podařila, kožuch sem na podzim 2018 došil aj s koženýma bombíkama
a pútkama na zapínání.
Tož, jak sa nedařilo, neraz to moje dílo
letělo do kúta ! Zaséj mi to nedalo, chytl
sem jehlu, propichl, na druhéj straně kleštičkama protáhl, hrubě stáhl steh od stehu. Ťanu, ono sa to povédlo, ejhle kožuch
je na světě, ge 100. rokom vzniku Českéj
republiky.
V životě bych nevěříl, že ušiju neco
na sebe, ale že zrovna ovčí kožuch, temu
bych nigdá neuvěříl. Šak na gajdy sem sa
také naučíl sám. To už je cosi řécť, že nejsu
nemehlo.
Totok všecko zesumíroval
Petr Sovják, gajdoš z Neobuze

ŐiGRYpVHVWU\]1HREX]HD'HåQp
Tož, při kerémsi besedování sem narazíl, že zme měli v rodině jeptišku, o keréj sem
nigdy nečúl. Za komunistú sa o tem nemluvilo, ani nesmělo. Nepamatuju sa, že by třeba
při draní péří, dyž roby klebetíja, sa o ní neco vypustilo z huby. Naša jeptiška byla
z Čapákovéj rodiny z Hořanska. Jak sem zistíl od mojí babičky, prý sa menovala Marcela,
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byla to rodná sestra, mojého prastaříčka
Jindřicha Čapákového, co býl tesař. Je zajímavé, že babička mluvila o Marcele, ale
rodné méno bylo Cyrila.
Neraz sem potkal na dědině strýca
Jasenského za kaplú, jak si to špacýruje
po dědině ze svojíma dvúma čaganama.
Dali zme sa do řeči, no a při tem mudrování, zme sa cosi ztočili na jeptišky. Strýc
Jožka naraz ožili a začál vykládat, že jeho
tata z Dešné měl dvě sestry, a ty byly obě
jeptišky. V lebeni sem furt myslél na ty
jeptišky. Co že to bylo za roby... Tož sem
zaleťél k Jasenským na besedu a při kalíšku
ohnivéj vody, sem cosi vyzgúmal. Dozvěďél
sem sa, že řádové sestry byly v klášteře Bílá
Voda, blízko města Javorník, skoro
u Polskéj hranici. Strýc mi vykládal, že
za bolševika, jezdíl ze škodovkú stovkú aj
s tetinú Klačánkovú, kerá byla neteř jeptišky Marcely, přes Karlovu Studánku do Bíléj
Vody. Po krátkéj náščevě, sa vracali

do Neobuze z výliskama oplatkú po hostyjách.
Po besedě sem došél dom, pořáď mi to
sumírovalo v gebuli a tož lapl sem za internét, napsal sem do Bíléj Vody. Na druhý
deň mi došla odpověď o řádových sestrách, totok Řádová sestra Marcela (řádové jméno),
civilním jménem Cyrila Čapáková, nar. 5.
6. 1901 v Neubuzi, zemřela 1. 3. 1993
v Bílé Vodě, pohřbená také v Bílé Vodě.
Řád sester sv. Vincence (Vincentky bílé
nebo také Holubičky bílé).
Sestry Jasenské z Dešné: Anna Jasenská
– řádovým jménem Evodie. Karolína
Jasenská – řádovým jménem Domitie. Obě
z řádu Svatého Kříže.
28. září roku 1950 byly zrušeny všechny
ženské řeholní řády v tehdejším
Československu, sestry byly násilně svezeny do sběrných kláštěrů, jedním právě
z nich byla Bílá Voda. Postupně se zde

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEUBUZ-DEŠNÁ

shromáždila, snad největší církevní komunita v Evropě, čítající až 450 řeholnic najednou, vystřídalo se zde až 1000 sester,
z nichž mnohé jsou pohřbeny na místním
hřbitově. Po roce 1990 se většina sester
vracela na dřívější působiště svých kongregací. Poslední řád odešel v roce 2001.
Děkuju pamětníkom rodině Jasenských,
Boženě Čapákové st., Aleně Vičíkové
a Muzeu Bílá Voda
Petr Sovják, gajdoš z Neobuze

632/(ÿ(16.É
KRONIKA
Jubilanti / duben - září
Marie Grebeníčková
Jindřiška Válková
Václav Vičík
Věra Hynčicová
Vlasta Zábojníková
Zdislava Gerychová
Ludmila Kobylíková
Marie Železníková
Alois Lukeš
Anna Záhořáková
Jiřina Tkadlecová
Vlastimil Neumann
Miroslav Buček
Milan Frnka
Milada Hynčicová
Zdeněk Barvíř
Eva Vykopalová
Božena Čapáková
Jan Revenda

65 let
70 let
60 let
60 let
82 let
80 let
60 let
80 let
81 let
81 let
75 let
75 let
60 let
65 let
81 let
60 let
75 let
86 let
81 let

Narození
Amálie Šlezingrová
Marie Elen Pirová

1RYRURĀQtY\FKi]NDVP\VOLYFL
Po nepřízni počasí o vánočních svátcích, sledování televize a mlsání vánočních dobrot,
jsme se rádi sešli první sobotu nového roku a udělali jsme si vycházku do přírody.
Začátek byl u myslivny v 9 hodin. Účast byla skromná, ale určitě lepší, než v minulém
roce, a to jsme ještě netušili, že nás budou někteří dohánět na cestě u Moštárny.
A tak jsme se nakonec všichni vydali přes chaty za Moštárnou, směr hřiště na Dešné,
do kopce na Hrádek a pak na Oškerovy paseky. Tam nás čekal náš hlavní zásobovač pan
Dubovský, který dovezl horký čaj, trošku jsme odpočinuli a vydali se zpět k posezení
u Matyjáka, kde už hořel oheň a my jsme si mohli opéct první letoční špekáček.
Tady jsme si chvilku poseděli, dovykládali to, co jsme nestlihli po cestě a pak, nadýcháni čerstvého vzduchu a unaveni, vráceli se zpět domů.
Myslím, že úsvěvem a dobrým pocitem, že jsme něco udělali pro zdraví.
Protože se tento termín kříží s koledníky Tříkrálové sbírky, přemýšlíme o malé změně
termínu. Bohužel vše závisí na počasí, proto prosím sledujte poslední letošní zpravodaj,
kde Vás budeme informovat.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkání při dalších akcích.
Přeji všem zvlášť v současné době hodně zdraví.
Za myslivecké sdružení Staňka Minaříková

Úmrtí
Josef Vykopal
Miroslav Juřík
Přihlášení
Daniel Buček
Tereza Vaňharová
Odhlášení
Petr Vala
Jan Matušů
Michal Vaňhara
Upozornění: V rubrice Společenská kronika
jsou zveřejňovány významné životní události
občanů Neubuze. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit,
obraťte se na Obecní úřad v Neubuzi – písemně, osobně nebo telefonicky na tel. číslo
577983693 nebo 603844550. Z důvodu
ochrany osobních údajů (GDPR) už nebudeme uvádět přesný datum výročí ani adresu
trvalého bydliště.
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