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ROČNÍK XXV.

JESENÍKY – Dolní Morava
Obec Neubuz ve spolupráci s CK Rapant s.r.o. uspořádala
v neděli 11. září již tradičně zájezd pro občany.
Více v článku na str. 3

ZPRÁVY Z OBCE

VÝSLEDKY VOLEB

Obec Neubuz pořádá

do Zastupitelstva Zlínského kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016
Počet voličů zapsaných v seznamu
Počet vydaných obálek
Volební účast v %
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů
% platných hlasů

378
147
38,89
147
145
98,64

Pořadí

číslo

název strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

34
24
12
30
37
52
71
48
2
32
68
76

Starostové a nezávislí
KDU - ČSL
ČSSD
ANO 2011
KSČM
Svobodní a soukromníci
Strana práv občanů
SPD - Tomio Okamura
ODS
TOP 09
Nezávislí
Otevřený kraj
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Nezaměstnanost v naší obci k 30. 9.
2016 činila 2,53 %.
V evidenci úřadu je vedeno 8 spoluobčanů. Naše obec obsadila pomyslné 79.
místo z 89 obcí zlínského regionu, tj. 11.
nejnižší nezaměstnanost!
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"V OBRAZE"
Majitelé „chytrých“ telefonů si mohou
nainstalovat novou aplikaci „V obraze“. Ke
stažení je zdarma v Google play nebo App
Store. Díky této aplikaci Vám neunikne
žádná aktualita, akce nebo zpráva na
úřední desce obce. Odkaz na aplikaci naleznete v pravém sloupečku titulní stránky
webu obce.

platné hlasy

%

41
37
17
14
10
8
7
5
3
1
1
1

28,27
25,51
11,72
9,65
6,89
5,51
4,82
3,44
2,06
0,68
0,68
0,68

POMOC
Zlínského kraje
Obec Neubuz uzavřela v červnu 2016 se
Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného
„Oprava zásahového dopravního automobilu“ v rámci „Programu pro poskytování
dotací na požární techniku nebo věcné
prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje“.
Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz neinvestiční dotaci
ve výši max. 170.000 Kč (cca 70 %
skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 15. 11.
2016 realizovat výše uvedený projekt
a předložit závěrečnou zprávu.

SETKÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
62%ÿ$1<
středa 16. listopadu 2016
v 18 hodin
společenská místnost
nad obchodem
Písemné podněty k projednání můžete
posílat na obec@neubuz.cz.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Těšíme se na všechny spokojené
i nespokojené občany.

Pozvánka

6(7.É1Ì6(1,25Ţ
pátek 11. listopadu 2016
v 17.00 hod.
společenská místnost
PROGRAM:
Děti z neubuzské školy
Bohaté občerstvení
Pěvecké vystoupení
Hudba Láďa Mokroš
Srdečně Vás zveme a těšíme
se na společně prožitý večer.
Zastupitelstvo obce Neubuz

VZPOMÍNKA
Dne 7. září by oslavil 75. narozeniny
a 4. října uplynulo 25 let od úmrtí pana
Miroslava Kobylíka.
S poděkováním, úctou a láskou tiše
vzpomínáme.
Manželka a dcery s rodinami

Adventní jarmark ve
Slušovicích
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V sobotu 26. 11. 2016 se v prostorách Nové Sokolovny ve Slušovicích
uskuteční již tradiční Adventní jarmark, který pořádají obce Mikroregionu Slušovicko.
Těšit se můžete prodej řemeslných
výrobků, vánočních ozdob, perníčků, na
vystoupení dětí z místních škol, gajdoše
Petra Sovjáka i na bohaté občerstvení.
Jarmark probíhá od 9 do 15 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.

Od 7. 9. 2016 pokračuje cvičení pro dospělé s paní Irenou Sousedíkovou. Cvičení se
koná každou středu od 18:30 hodin ve společenské místnosti nad obchodem. Úterky ve
společenské místnosti patří dětem. Od 9:30 hodin cvičí děti 1,5 – 3 roky a odpoledne od
16 hodin děti 3 – 6 let. Cvičení vede lektorka paní Martina Kadlecová.
V říjnu se uskutečnil podzimní bazárek, 5. 11. 2016 budeme podzimně tvořit s našimi
mladými hasiči a již tradičně před začátkem adventu v pátek 25. 11. 2016 proběhne
předvánoční tvoření s Kamilou. V prosinci se uskuteční Mikulášská pochůzka a zapojíme
se do příprav akce Zpívání u stromečku.
Všechny informace o akcích jsou průběžně zasílány emaily, zveřejněny na nástěnkách,
na facebooku Komunitní škola Sova. Bližší info na 605 701 367.
K. G.
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

Dolní Morava
Tentokrát jsme zvolili Dolní Moravu,
známé středisko zimních sportů
v Jeseníkách. Ovšem doba, kdy byla Dolní
Morava známá jen kvalitními sjezdovkami
je dávno pryč. Středisko je přitažlivé pro
návštěvníky po celý rok. Největším lákadlem je teprve necelý rok otevřená „Stezka
v oblacích“. Nachází se poblíž horské chaty Slaměnka, nedaleko horní stanice lanovky Sněžník, v nadmořské výšce 1.116
m. n. m. Nahoru se dostanete lanovkou,
pěšky nebo na kole. Samotná stezka je
vysoká 55 metrů.
Pro milovníky dobrodružství a zábavy je
na stezce několik adrenalinových atrakcí
jako odpočinková síť, tzv. „kapka“, tobogán nebo rukáv. Rukáv je atrakce tvořená
hustou sítí určená k prolezení z jednoho
patra lávky do druhého. Kapka se nachází
na samém vrcholu stezky a je to síť ve výšce 50 metrů, na které stojíte a vidíte dolů.
Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít
parádní 100 metrů dlouhý tobogán
s okýnky a několika klopenými zatáčkami.
Ze samého vrcholu stezky se naskýtají
dechberoucí výhledy na celý masiv
Králického Sněžníku s malebným údolím
řeky Moravy, v dálce pak lze vidět i hlavní
hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše.
Na stavbu se celkem spotřebovalo 380
tun oceli, 300 m³ modřínového lepeného
lamelového dřeva a 250 m³ hoblovaných
hranolů. Modřín pochází z Rakouských Alp
a roste v nadm. výšce nad 1 000 m.n.m.
Věž je kotvená pomocí patek a pilotů,
které jsou zapuštěny až 6,5 m do skalního
masivu a odolá vichřici o síle až 200 km/h.
V případě dobrých povětrnostních podmínek může být na stezce rovnoměrně
rozmístěno až 4 000 lidí.
Do Dolní Moravy jsme samozřejmě dorazili autobusem obsazeným do posledního místečka. Všichni společně – cyklisté
i turisté jsme se lanovkou vyvezli na vrchol.
Zde jsme se rozdělili a každý strávil den
podle svého přání. Všichni navštívili samozřejmě Stezku v oblacích a chatu Slaměnku,
kde se posilnili na cestu. Cyklisté pak projeli panoramatickou cyklotrasou po úbočí
Kralického Sněžníku, dále kolem řeky (či
spíše potůčku) Moravy až zpět do Dolní
Moravy. Mnozí si dali zastávku v další části
střediska, svezli se na bobové dráze (super
zážitek) a pokračovali různými trasami až
k vojenskému muzeu u Králíků. To bylo
zajímavé hlavně pro mužskou část zájezdu, hlavně pro ty, kteří „kdysi dávno“
prožili základní vojenskou službu.
Také turisté dorazili po absolvování zajímavých různě dlouhých túr až k muzeu,
odkud odjížděl autobus zpět k domovu.
Počasí nám vyšlo ukázkově letní a domů
jsme dorazili unavení, ale spokojení z krásně prožitého dne.
RZ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ

ÿinnost SDHYOHWQtFKPěVtFtFK
Začaly prázdniny, ale mladí hasiči nezaháleli. V sobotu 2. 7. 2016 jeli na pohárovou soutěž na Hrobice. Na Dubíčku byla
dobrá nálada, sluníčko opalovalo a děti se
chladily při požárních útocích. Naše družstvo žáků statečně bojovalo a obsadilo 6.
místo. Soutěž pokračovala v požárních
útocích mužů a žen. Ani družstvo mužů
na pohár nedosáhlo. V neděli 3. 7. 2016
jsme se setkali s hasiči z Hrobic na oslavě
80. let založení jejich sboru. V hasičské
zbrojnici byla výstava fotografií, které zachycovaly 80 let práce místních hasičů.
Za doprovodu dechové hudby jsme se
přesunuli k místní kapli, kde byla sloužena
mše svatá. Po té následovala slavnostní
schůze v hostinci u Gajdošíků. Slavnostní
odpoledne pokračovalo v prostoru areálu
na Dubíčku. Místnímu sboru se podařilo
zajistit oslavy ke spokojenosti místních
i hostů. Přejeme hasičům z Hrobic, aby se
jim dařilo úspěšně pokračovat v započaté
práci.
Začátek prázdnin je ideální čas na uskutečnění výletu a spaní pod stanem. V pátek odpoledne jsme vyrazili do Zlína
na prohlídku hasičské stanice. Velitel směny nám ukázal prostory s hasičskými auty
a sportovní areál. Jeden z hasičů nám
předvedl, jak se leze po žebříku na cvičnou
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hasičskou věž. Taky jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak je těžká figurína
člověka. Měli jsme možnost vidět hasiče
v akci, protože při naši návštěvě v garážích
zazněl signál, který oznamuje hasičům vý-

do řízků a než jsme se nadáli, byli jsme
na konečné ve Velkých Karlovicích. Pěšky
jsme se vrátili k muzeu. Po zajímavé prohlídce valašské historie jsme zůstali v prostorách muzea, kde probíhaly hrnčířské
dny. Děti si mohly vyrobit cokoliv z hlíny
nebo malovat na připravené výrobky.
Všude kolem byly stánky s hrnčířským
uměním i pamlsky. Nechyběla ani cimbálová muzika. Dobře naladěni jsme se přemístili k restauraci u muzea, kde nás čekal
výborný oběd. Abychom jídlo dobře strávili, vydali jsme se na výšlap nad Karlovice.
V horní části sjezdovky u Bambucha byl
krásný výhled na krajinu. V Karlovicích jsou
k vidění krásné dřevěné stavby. Cestou
jsme se zastavili u nově zrekonstruovaného kostela. Při jeho stavbě nepoužili ani
jeden hřebík. Zdravě unavené nás vlak
dovezl na Vsetín. Při zpáteční cestě domů
jsme si mohli zpívat „ sláva nazdar výletu“.
Za pomoc při hlídání dětí děkujeme Blance
Juříkové a Dáši Chovancové.
23. 7. 2016 slavili hasiči ve Všemině 80
let založení sboru. Je to událost, která se
týká nejenom hasičů, ale i celé obce. Také

jezd k případu, jednalo se o dopravní nehodu. Museli jsme jít stranou, abychom
nepřekáželi. Po prohlídce a zodpovězení
zvídavých otázek jsme se rozloučili s velitelem směny a jeli domů. V mysliveckém
areálu jsme si postavili stany, rozdělali
oheň a opekli špekáčky. Usnout se většině
podařilo až v pozdních hodinách. O to více
byli překvapeni, když nad ránem přišla
bouřka s deštěm a museli se evakuovat
na hasičskou zbrojnici. Stany jsme měli
postavené pod ořechem, který už něco
pamatuje, a proto bezpečnost dětí byla
na prvním místě. Ráno byli někteří ospalí,
ale po rozcvičce se probrali a po snídani
jsme vyrazili na vlakové nádraží ve Vsetíně.
Vlakem jsme pokračovali směrem na Velké
Karlovice. Již ve vlaku se někteří pustili

místní sbor měl oslavy velmi dobře zorganizované. Sešli jsme se u hasičské zbrojnice, kde byly vystaveny dobové materiály.
Za doprovodu dechové hudby jsme se
přesunuli ke kostelu, kde byla sloužena
mše svatá. V hostinci U Kachtíků proběhla
slavnostní schůze zakončená obědem.
Oslava pokračovala na místním hřišti.
Krásné letní počasí a dobrá nálada přispěla
ke zdárnému průběhu oslav. Také hasičům
ze Všeminy přejeme, aby se jim dařilo
v hasičské činnosti.
V druhé polovině měsíce srpna pořádalo
SDH Březová pohárovou soutěž nad 35
let. V letošním roce se nám nepodařilo
sestavit družstvo žen, také družstvo mužů
se domlouvalo na poslední chvíli, ale přesto bojovali jako lvi, ale na stupně vítězů

nedosáhli. Nevadí, jak se říká „sláva vítězům a čest poraženým!“
Ve druhé polovině srpna jsme uskutečnili druhý výlet. Jelikož se nám ve Velkých
Karlovicích líbilo, vrátili jsme se znovu,
tentokrát na kolech. Výletu se zúčastnili
zdatnější mladí hasiči, protože naplánovaná trasa měla cca 30 km. Kola jsme naložili na vozíky, děti do aut a vyrazili jsme opět
směr Vsetín, vlakem do Velkých Karlovic.
Jako dozor jel Staňa a Ivana Tomšů, Míša
Garguláková a p. Jaroslav Juřík. „Kolisté“
Lukyn G., Honza J., Adam V. (ten otestoval
nové kolo), Matěj J., Jirka S., Filip Z., Jarek
H., Kuba V., Erik L. a Mirek J., se nejdřív
museli naučit dodržovat pravidla bezpečné
jízdy. V Karlovicích jsme se dlouho nezdržovali. Z cyklostezky jsme odbočili
v Karolínce a vyjeli jsme na hráz vodní nádrže. Poté naše cesta pokračovala podél
řeky Bečvy. Přestože jsou někteří zvyklí
jezdit na kole rychleji, museli jsme jízdu
přizpůsobit celé skupince. Další zastávka
byla u splavu v Hovězím. Přestože jsou
děti z dědiny, chodit boso po kamenech
ve vodě, jim dělalo potíže. V kempu jsme
si dali zmrzlinu a pokračovali dál. Cestou

jsme potkávali jednotlivce i skupiny na kolech a děti pochopily, že na stezce je nutné
dodržovat daná pravidla. Před Vsetínem
ještě zastávka na jídlo, zbylou energii vydat na dětském hřišti a hurá domů.
Musíme všechny pochválit, že poslouchali
naše rady, protože jízda na kolech ve skupině není jednoduchá.

Ke konci léta přišly po horkých dnech
bouřky s přívalovými dešti. I přes vydané
výstrahy a varování o zvýšení hladin
na vodních tocích se naštěstí prognózy
nepotvrdily a naše místní zásahová jednotka vyjela poze k rodinnému domu, kde
došlo k zanesení kanálu
Po prázdninách začal pracovat kroužek
mladých hasičů. Došlo k několika změnám. Mladší hasiči se budou scházet každý
čtvrtek 17- 18.30 hodin a starší v pátek 17
- 18.30 hodin. Schůzky budou probíhat
na hasičské zbrojnici nebo na společenské
místnosti nad obchodem. Zaměříme se
na hraní her, procvičování hasičských dovedností a zlepšení fyzické zdatnosti dětí.
Proto je nutné, aby si děti nosily boty
na cvičení (ne nazouváky), tepláky, trička
a láhev s pitím. Některé akce - tvoření,
pečení perníčků a besedy se budou konat
společně, a to v pátky - info obdrží rodiče
předem od vedoucích.
V letošním roce jsme se nezúčastnili
mnoha soutěží, a to hlavně z důvodu generální opravy hasičské Avie. Poděkování
patří p. Juříkovi za dopravu mladších žáků
na soutěž do Lipové, odkud si přivezli pohár za 3. místo. Za odvoz dětí na výlety

děkujeme R. Zábojníkové, M. Gargulákovi,
S. Tomšů a L. Valeriánovi.

$NFHYőtMQX
15. 10. 2016 pojedeme po 2 letech ze
staršími žáky na podzimní kolo hry Plamen
do Zádveřic. Družstvo kluků doplní nové
členky Natálie Čechová a Veronika
Hrozová. Přejeme děvčatům, aby se jim
v hasičském kroužku dařilo a líbilo!
V sobotu 22. 10. 2016 se družstvo
mladších i starších hasičů zúčastní pojezdové soutěže 11. okrsku.
V sobotu 29. 10. 2016 v kostele svatého
Jan Křtitele ve Slušovicích bude otec Emil
v 11 hodin sloužit mši za živé a zemřelé
hasiče 11. okrsku.
5
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Za krásného letního počasí se v Neubuzi
v sobotu konal 12. ročník soutěže v požárním sportu „O pohár starostky obce
Neubuz”. Soutěž bývá vždy hodně navštěvovaná hasičskými družstvy z širokého
okolí. Ani letos tomu nebylo jinak. Na startovní čáru nastoupilo celkem 49 družstev
– 29 družstev žáků a 20 družstev mužů
a žen.
Požární útok byl obohacen jako vždy
doplňkovým úkolem – jeden člen soutěžního družstva musel před zahájením útoku
vypít kelímek šťávy (děti) nebo piva (dospělí). Po splnění úkolu zazněl klakson,
a to byl povel ke startu zbytku družstva.
Všichni bojovali jako lvi, aby ukořistili
pohár pro vítěze. Ne všechno se všem povedlo, tak jak měli natrénováno, ale tak to
při soutěži bývá. Nejlépe si vedli muži ze
Zádveřic, kteří s přehledem ovládli soutěž
a posbírali všechny poháry v mužské kategorii. V ženské kategorii si zlato odvezly
ženy z Ubla, stříbro patří Slušovicím
a bronz putoval na Březovou. V žákovských kategoriích si dva poháry odvezla
Veselá a Březová, po jednom pak Vizovice,
Hrobice a Ublo. Velká účast žákovských
družstev svědčí o tom, že hasičský sport
na vesnici láká a hasiči jsou dobrá parta!
Už teď se těšíme na příští ročník, který se
bude konat 2. 9. 2017.
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na perfektní organizaci celého
dne!

Byl slunný den a Podkopná Lhota se
rozhodla, že uspořádá hasičskou soutěž.
Soutěž se konala 28. května 2016 na hřišti v Trnavě.
Sešlo se 6 týmů mladších žáků a 8 týmů
starších žáků. První disciplína byla štafeta
4x60 metrů a požární útok. Mladší šli jako
10. v pořadí na požární útok. Starší šli
druzí a měli dobrý čas, který je posunul
na 1.místo, ale předběhly je Hrobice,
Trnava a Všemina. Poté jsme se rychle
přesunuli na útok, který jsme zvládli výborně, ALE BYLO NÁS OSM. (pozn. u starších
může být jenom 7). Takže jsme zase byli
diskvalifikováni. Pak nás čekala akorát štafeta dvojic. Tam jsme měli pomalý čas,
takže to bylo naprd. A bylo vyhlášení.

Výsledky:
Muži:
1. Zádveřice “B” (27,69)
2. Zádveřice “W” (28,26)
3. Zádveřice (28,94)
Ženy:
1. Ublo (50,19), 2. Slušovice (51,98)
3. Březová (60,20)
Mladší žáci:
1. Vizovice, 2. Veselá, 3. Ublo “A”
Starší žáci:
1. Hrobice, 2. Veselá, 3. Březová
Přípravka: 1. Březová
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Mladší skončili na hezkém 4.místě a starší
se zázrakem umístili na 7.místě z 8 týmů,
horší byly jen Slušovice. Ani družstvo mužů
nezískalo pohár, na štafetě byli sice nejlepší, ale útok se jim nepodařil. Celkově skončili na 4. místě.
Miroslav Juřík

1. FC NEUBUZ – KOPANÁ

NEUBUZSKÉ TRÁPENÍ...
Po loňském úspěšném tažení ve vyšší
třídě přišel letošní útlum a vypadá to, jako
by na mužstvo „padla deka“. V nové sezoně ročník 2016-17 jako by se mužstvo
hledalo. Pryč jsou loňské výsledky, kdy byl
v mužstvu bojový duch a s lehkostí přehrávali daleko zkušenější mužstva! Neubuzskému mužstvu chybí vůdčí osobnost.
Navíc, když našim střelcům Vrbovi a Pšenkovi zvlhnul střelný prach, odrazilo se to
na celém mužstvu. Je pravda, že z avizovaných posil před zahájením soutěže se nic
neuskutečnilo. Ti co slibovali, tak nakonec
šli do jiného klubu. A další posily byly otázkou peněz. Letos nás trápí také častá zranění a k tomu nepřetržité pracovní doby,
a tak i dvacet hráčů je někdy málo, aby jich
jedenáct přišlo na zápas. Takže tento ročník musíme uhrát se stávajícím kolektivem.
Hráči na soutěž určitě mají, záleží jenom
na nich samých v přístupu k tréninkům,
které jsou kvalitní a samozřejmě přenesení
do hry. Tento ročník jsme nezačali špatně.
Hned v prvním zápase na „horké půdě“
v Pozlovicích jsme remizovali 2:2 a na penalty vyhráli. Druhý zápas jsme doma vyhráli nad bývalým účastníkem okresního

přeboru Slopné 6:3. Pak následovala venku prohra ve Štítné nad Vlářím 7:0. Doma
jsme následně prohráli s Velkým
Ořechovem 0:5. V Rudimově jsme remizovali 2:2 a na penalty jsme zase vyhráli.
Následně jsme venku porazili Drnovice
4:0. S dalším bývalým účastníkem okresního přeboru, Vysoký Polem, jsme doma
vyhráli 2:0. Následovaly prohry – 3:0
v Biskupicích a doma s Potečí také 3:0.
V Šanově jsme naštěstí vyhráli 1:0. Díky
těmto výsledkům jsme se ocitli na 8.místě
s 16 body. Do konce podzimní části nám
zbývají 3 zápasy (doma Příluky „B“, venku
Loučka, doma v sobotu Bratřejov).
Jistě si hráči budou chtít vylepšit postavení v tabulce do jarních bojů.
Lucien Rudl

Z NAŠÍ ŠKOLY
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Rok se s rokem sešel a my jsme se
ve čtvrtek 1. září 2016 v naší školičce
opět po prázdninách setkali na slavnostním pasování prvňáčků.
Toto datum v nás vyvolává radost, očekávání, vzrušení, napětí možná i zvědavost. Tradičně jsme se všichni shromáždili
v horní třídě, kde nás uvítala paní ředitelka
a ostatní paní učitelky. Následovalo krátké
vystoupení starších žáků, kteří zatancovali,
zazpívali a zahráli na flétničky. Poté proběhl samotný akt pasování, tentokrát nastoupili do naší školy pouze tři žáčci –
Terezka, Jirka a Danek. Všechny úkoly
zvládli na výbornou, vůbec se nestyděli
a počáteční nejistotu vystřídala radost
z nových kamarádů a poznání nových věcí.
Všichni odcházeli spokojeně domů plní
nabytých dojmů a radosti.
Poděkování patří také paní starostce
Renatě Zábojníkové a panu místostarostovi Miroslavu Dubovskému, kteří se pravidelně prvního školního dne účastní a naši
školu plně podporují. Předali všem žáčkům
drobné dárečky a popřáli šťastné vykročení
a spoustu hezkých zážitků.
Školička zářila čistotou a krásnou výzdobou, za což děkuji nové paní školnici
a všem paním učitelkám. Paní vychovatelka Hana Vávrová úspěšně ukončila dálko-

vé studium na střední pedagogické škole
v Přerově a je plně aprobovaná ve funkci
vychovatelky. Přeji všem žáčkům, rodičům,
paním učitelkám a příznivcům školy - ať
nám všem odpočinutí po prázdninách,
spokojenost a dobrá nálada vydrží co nejdéle. Ať je ten nový školní rok úspěšný
a pohodový.
Petra Výchopňová

V Neubuzi se tancovalo
DVSDORYHåNROH
V novém školním roce se na naší škole opět rozjely všechny kroužky. Jsou to
angličtina hrou, sportovní hry s country
kroužkem, výtvarný kroužek, hra na flétnu, výuka hry na klavír a také výukové
hry na počítači. První aktivita se uskutečnila už v září, a to soustředění country
kroužku se spaním ve škole. První den
jsme jeli na dopravní hřiště do Malenovic.
Po příchodu zpět do školy následoval
taneční trénink, pak hry na hřišti, opékání buřtů a den jsme ukončili stezkou
odvahy. Že byl i strach, je vidět na fotkách školních stránek. Druhý den,
po zkoušce country tanečků, jsme jeli
na bowling na Vsetín. Pro některé mladší žáky byl problém hodit koulí. Ale nakonec se to naučili, všichni si hru užili
a spokojeně se vrátili do školy. Na oběd
dostali pizzu. Odpolední trénink završil
poslední soustředění. Rozdaly se diplomy a sladká odměna.
Poděkování patří všem dětem za překonání nesnází při učení tanečků, paním
učitelkám za organizaci a Klubu rodičů
za financování celé akce.
LS
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Dne 28. 9. jsme jeli na dopravní hřiště do Malenovic. Hned po příjezdu nás přivítal pan
Dřevojánek. Nejdříve jsme si vysvětlovali značky a dopravní předpisy. A potom už se šlo
na věc - rozebrali jsme si kola, koloběžky a motokáry. Nesměli jsme zapomenout na
PŘILBY. A už se jezdilo! Malí ještě trochu nevěděli, co se značkami, ale přesto vše zvládli
na jedničku. Vyřádili jsme se i jako chodci a také posbírali spoustu kaštanů, kterých jsme
měli plné kapsy. Už se těšíme, až si z nich ve družině vyrobíme zvířátka! Následovalo
zhodnocení a odjezd zpátky do školy na oběd. Na tento den nikdy nezapomenu, moc
jsem si to i se spolužáky užila.
Bára Vaculková
7

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA
Dne 16. září byl velký den. Ráno jsme s radostí nastoupili do autobusu a jeli na zámek Vsetín. Po příjezdu jsme si odložili věci do místnosti, kde už na nás čekali pan
Honza Husák s paní Jitkou a samozřejmě plno hřibů. Rozdělili nás na dvě skupinky. Pán
Husák nám dával otázky o houbách, které jsme odpovídali. Potom jsme se přesunuli
do výtvarné místnosti, kde jsme vyráběli
houby z brambor a dávali je do keramického květináčku. Následovala přestávka
na svačinu a na koupení něčeho dobrého. Po vydatné svačince nás pan Husák
zavedl do věže, kde na nás čekal film
a vycpaná zvířata, nechyběla ani vyhlídka
z věže. Na závěr jsme nakoupili drobné
dárečky a zašli si ještě do vsetínského
parku na prolézačky a houpačky. Linkový
autobus nás odvezl zpátky do školy, kde
už na nás čekal oběd. Výlet se nám moc
líbil, byl velmi zábavný a poučný.
Martin Křížka
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Novinkou letošního školního roku je
nový školní autobus, který každý den
zdarma dováží děti přímo k nám do
školy a odpoledne zase zpět domů!
Každé ráno chodím na zastávku, kde
pro mě jezdí školní autobus. Autobus se
mi moc líbí a hlavně jsem rád, že je zdarma. Pan řidič je mi také moc sympatický,
dováží nás do školy vždy a včas.
Martin Křížka

Jsme moc rády, že máme školní bus.
Pan řidič je moc hodný, zastaví nám hned
u školy. Dobře se nám sedí na sedákách,
jsou tam i modrá světýlka. Je to super!
Eliška Baranová
a Denisa Vlková
Na školním autobuse se nám líbí všechno. Je tam docela klid (oproti běžné lince
autobusu), zvlášť když je nás tam málo
(jen my z naší školy). Líbí se nám taky pan
řidič – je moc hodný.
Matěj Juchelka a Kuba Čala

632/(ÿ(16.É
KRONIKA
Jubilanti
4. 10. Božena Oškerová, č.p. 31
10. 10. Vladimír Janů, č.p. 113
6. 11. Božena Hynčicová, č.p. 6
19. 11. Emilie Hynčicová, č.p. 86
28. 11. Františka Janotová, č.p. 29

85 let
81 let
89 let
88 let
80 let

Narození
19. 6. 2016 Klára Sládková, č.p. 36
31. 7. 2016 Malvína Váňová, č.p. 76
Úmrtí
19. 9. 2016 Libuše Hynčicová, č.p. 67
Přihlášení
Tomáš Zábojník, č.p. 34
Sandra Kopová, č.p. 45
Odhlášení
Jaroslav Šlahař, č.p. 26
Sňatky
• 9. 7. 2016
Jaroslav Šlahař, č.p. 26
a Veronika Mikulčáková ze Slušovic
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 OÚ v Neubuzi – písemně,
osobně nebo telefonicky na č. 577 983 693
nebo 603 844 550.

ZOO LEŠNÁ

Do ZOO Lešná jsme se vydali druhý školní den, abychom se seznámili
s novými prvňáčky. Na úvod jsme si vyslechli přednášku o rejnocích.
Potom jsme šli na krmení tučňáků, dále k pavilonu opic, v jejichž blízkosti se nacházeli i mravenečníci. Neunikli nám ani rejnoci, které jsme si
mohli pohladit a nakrmit. Přešli jsme k voliérám s ptáky a po svačině jsme
se přesunuli k pavilonu žiraf, zeber a divokých prasat. Uvnitř nás pobavil
také pštros. My jsme se nejvíce těšili na legrační surikaty. Cestou z kopce
dolů jsme se ocitli u pavilonu se slony, nedaleko kterých jsme mohli také
vidět tygry, lvy a medvědy. O kousek dále byli klokani, ale to už jsme se
nemohli dočkat Lanáčku. Tam jsme s chutí poobědvali a pak zdolávali
různé překážky. Následovala závěrečná projížďka vláčkem k východu ze
ZOO. Někteří z nás si koupili v kiosku na památku i nějaký pěkný suvenýr.
Anežka Tomšíčková a Tereza Langášková
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