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Ve středu 31. května panoval od rána
v naší obci čilý ruch. Stavily se stánky,
instalovaly nástěnky s fotkami, strojil se
stromeček, chystal se oltář před kapličkou, převážely kozy, talíře se plnily koláčky a jinými dobrotami. Ptáte se, proč
to všechno? No přece pro krajskou komisi, kterou jsme u nás očekávali v 10.45
hod.
Devět členů komise v čele s předsedkyní a zároveň starostkou obce Babice
paní Martinou Horňákovou dorazilo ještě pár minut před stanoveným začátkem
prezentace. Nás nepřekvapili, byli jsme
připraveni. Začátek prezentace a zároveň uvítání komise se uskutečnilo na Bílé
Hlíně, u nového odpočinkového místa.
Uvítací výbor byl velký. Kromě starostky
a místostarosty to byly děti z naší školy
s masopustním vystoupením, medvěd
i myslivec a samozřejmě koblížky, milosti a nezbytná štamprlka neubuzské slivovice. Členové komise se na dvě hodiny
stali našimi spoluobčany a společně
s námi prožívali „Rok na naší vsi“. Jak

jste jistě poznali, začali jsme Končinami.
Poté jsme si na nové informační tabuli
u posezení prohlédli panoramatické
a letecké fotografie Neubuze. Pěšky
jsme pokračovali podél hasičské cvičné
louky, kde členové družstva mužů nacvičovali štafetový běh přes překážky.
O kousek dál se chystal ke startu „Rallye
sprint Kopná“ automobilový závodník
Jirka Gerych. Za zvuku závodního auta
jsme již nasedali na hasičskou „kačenu“
a ujížděli směrem do obce. Po cestě jsme
potkali Tříkrálové koledníky i s kasičkou.
Zastavili jsme u školy a zamířili na její
prohlídku. Děti předvedly svůj program,
pohostily komisi frgály a vlastnoručně

vyrobenými jednohubkami a ukázaly jim
prostory, kde se učí i tráví svůj volný čas.
Při odchodu ze školy nás pozdravili klabáči. Z kapličky se nesl zpěv mariánské písničky a před kapličkou stáli hasiči i se sv.
Floriánem. Na návsi u stromečku už byly
slyšet koledy a komisaři si mohli zakoupit
vánoční výrobek dětí či si dát kapku svařáku, perníček nebo kousek zabijačky. Prostě
vše bylo přesně tak, jako při prosincovém
Zpívání u stromečku. Včetně kožichů
a ušanek! O kousek dál v parku už se chystal ke stavění máj, ke kterému přicházel
zpívající gajdoš Petr Sovják. Společně jsme
došli do obecní stodoly, která posloužila
jako krásné muzeum lidových tradic.
K ochutnání byla výborná kyselice. V zahradě se představila Farma Tomšíčkovi se
svými kozami a výrobky z kozího mléka
a biomošty. Sýry, jogurty, mléko i mošty,
vše komisi i ostatním velmi chutnalo. Ze
zahrady jsme zamířili do hasičské zbrojnice, kde hasiči předvedli své zázemí i techniku. A před obecním úřadem už čekali
zastupitelé. Na úřadě byly představeny
základní obecní dokumenty, historické
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materiály, zpravodaje a připravované projekty. Ochutnat jsme mohli Oškerovy,
Tomšíčkovy i Maruščiny koláčky i Liduščino
medové cukroví. Knihovnice provedla komisi naší knihovnou a už jsme pokračovali
na Myslivnu, kde byla připravena přehlídka
trofejí i zvěřinový guláš. Míjeli jsme projíždějící staré Zetory. Přes cestu to byl jen
skok do společenské místnosti. Zde bylo
k vidění Cvičení dětí, Košt slivovic,
Pochovávání basy, Výstava betlémů i tradiční Tvoření s Kamilou. Na cestě už na nás
čekala Tatra 805 a zavezla nás do areálu
Moštárny. Někteří si připili nápojem lásky
od čarodějnice a pak už starostka zahájila
rychlou chůzi (jsme přece na hřišti) k dalším stanovištím, kde na nás čekali úspěšní
sportovci, fotbalisté i malí hasiči se svým
požárním útokem. Čas běžel a my se pomalu blížili ke konci. Po cestě jsme se zastavili u čtyřkolek firmy AligatorAVS. Chtěli
jsme si pokecat s Indiánem Standou, ale
bohužel jsme neměli překladatele… V závěru se prezentovaly dvě největší firmy
sídlící na našem katastru, a to DF Partner
s.r.o. a Greiner packaging s.r.o. Pak už jen

Hospůdka Moštárna, klobáska z udírny,
předání malých dárečků a 120 minut určených k naší prezentaci je pryč. Uf, to jsme
si oddechli. Stihli jsme to! Program byl
nabitý k prasknutí, všude byly fotografie
z akcí a komentář podávala jak starostka,
tak vedoucí spolků či „odpovědní zástupci“ připravených stanovišť. Ani jsme komisi
všechno nestihli říct a ukázat. Po celou
dobu nás bylo všude plno, všichni se přesunovali spolu s komisí, odpovídali na dotazy a báječně se bavili. Komise odjížděla
s úsměvem na rtech do další obce.
Po odjezdu se rozproudila bohatá diskuze plná očekávání, jak dopadneme. „Kdy
budou výsledky? Jak se to podařilo?
Starostko, jsi spokojená?“
Ano, jsem a moc. Byli jste úžasní! Ukázali
jsme, že se u nás nejen buduje, ale také
dobře ŽIJE!
Všem, kteří se hodnocení krajské komise
zúčastnili, čišelo z očí nadšení a zapálení
pro společní cíl. Jsem ráda, že dokážeme
„táhnout za jeden provaz“! Užili jsme si
nádherný den, který jsme zakončili podvečerním pokácením májky a posezením
u táboráku. Pro mě osobně byl tento den
velkým zážitkem. Takové Vánoce v létě….

Výsledkem našeho snažení je získané ocenění v krajském kole soutěže
DIPLOM ZA UDRŽOVÁNÍ LIDOVÝCH
TRADIC.
Vzhledem k tomu, že jsme se účastnili
soutěže poprvé, a nevěděli, do čeho jdeme, to není vůbec špatný výsledek. Příští
rok si určitě zasoutěžíme znovu!
Slavnostní předání získaného ocenění se
uskuteční v srpnu ve Slavkově (u Uh.
Brodu), vítězné obci Zlínského kraje.
Na závěr bych chtěla všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě naší obce do soutěže, moc a moc poděkovat.
Vážím si Vaší pomoci a podpory. Zvláštní
poděkování patří těm, kdo připravili bohaté občerstvení na všech stanovištích na své
vlastní náklady. A také mojí rodině, která
mě v posledních dnech před soutěží moc
neviděla… Kdybych chtěla vyjmenovat
každého, asi bych na někoho zapomněla,
takže DĚKUJI VŠEM !!!!
Fotografie i krátké video Televize
Slovácko najdete na webu obce.
Fotoreportáž také na http://hornipodrevnicko.cz/clanky/item/neubuz-krajske-kolo-vesnice-roku-2017
starostka

Tisková zpráva Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2017
se uskutečnilo v sídle Zlínského kraje v pondělí 12.června za přítomnosti hejtmana
Jiřího Čunka i dalších představitelů kraje. Z celkového vítězství v letošním ročníku
a zisku zlaté stuhy se raduje obec Slavkov, ležící poblíž Uherského Brodu. Ocenění
však získali také zástupci dalších obcí.
„Mám tuto soutěž velmi rád a podporuji ji, neboť si myslím, že i ona přispěla k tomu,
že se tvář našich vesnic za posledních více než dvacet let výrazně změnila k lepšímu, což
si možná často ani neuvědomujeme a jsme někdy zbytečně kritičtí. Na soutěži se mi líbí,
že nezohledňuje pouze to, jak obec na první pohled vypadá, či co se zde podařilo vybudovat, ale hodnotí také společenské dění v obci a to, jak se občané zapojují do společenského života a co jsou ochotni pro svoji vesnici udělat. Myslím si, že zvláště zde u nás
Moravě je takových vesnic, kde to žije, kde lidé k sobě mají blízko, a které tak i díky tomu
vzkvétají, velká spousta. Mám z toho velkou radost a věřím, že tak tomu bude i nadále,“
uvedl hejtman Jiří Čunek, který přítomným starostům oceněných obcí poděkoval za jejich
práci a popřál jim, aby jim přinášela uspokojení.
Do letošního ročníku krajského kola soutěže se ve Zlínském kraji přihlásilo celkem 14
obcí. Všechny z nich navštívila na přelomu května a června hodnotící komise. Každá obec
měla k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci, během kterých měli zástupci obce možnost
představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla také diskuse s členy komise na témata
související s obnovou a rozvojem venkova.
„Slavkov, ležící v malebné krajině na úpatí Bílých Karpat, nás zaujal především tím, jak
úspěšně pečuje o kulturní dědictví i přírodní prostředí a cílevědomě formuje pozitivní
vztah místních občanů ke své obci, její historii i současnosti. Díky iniciativě občanských
sdružení a spolků je zde společenský život bohatý na akce s dlouhou i kratší tradicí,“
sdělila Martina Horňáková, předsedkyně hodnotící komise a zároveň starostka obce
Babice, která v krajském kole soutěže zvítězila před dvěma lety.
Vítězná obec Slavkov obdrží od Zlínského kraje finanční dar ve výši 500 tisíc korun.
Odměny se však dočkají také další oceněné obce. Kraj mezi ně rozdělí celkem 1,2 milionu
korun. Hejtmanství chce tímto způsobem ocenit příkladnou práci místních samospráv.
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem
zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, ve spolupráci s jednotlivými kraji, Kanceláří prezidenta ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního
prostředí, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Sdružením místních samospráv. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic i seznámit širokou veřejnost s významem venkova.
Letos se koná již její 23. ročník.
Vítěz krajského kola soutěže postupuje do kola celostátního. V posledních letech je
Zlínský kraj, co do umístění svých zástupců v celostátním kole, vůbec nejúspěšnějším krajem v České republice. Během posledních 11 ročníků soutěže zvítězila na celostátní úrovni
vesnice ze Zlínského kraje hned pětkrát. Vloni to byla Kašava, o dva roky dříve Kateřinice,
v roce 2011 triumfovala Komňa, v roce 2008 Lidečko a v roce 2006 Liptál.
Do celostátního kola postupují také držitelé oranžové a zelené stuhy v rámci svých kategorií.

VESNICE ROKU
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže
je snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Soutěž je každoročně vyhlašována
na jarním Dnu malých obcí v Praze.
Organizace soutěže probíhá ve dvou
kolech – krajském a celostátním.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve
hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý
kraj vždy maximálně jedna obec, které
byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené
do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce.
Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy
vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská
pracovní společnosti pro rozvoj venkova
a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.

Pořadí oceněných obcí – stuhy
Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole): Slavkov (okres Uherské Hradiště)
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu): Žlutava
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí): Korytná
Modrá stuha (za společenský život): Vítonice
Bílá stuha (za činnost mládeže): neudělena
Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím
Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Rudimov
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Ratiboř
Diplom za udržování lidových tradic: Neubuz
Další ocenění
Diplom Zlatá cihla (kategorie B): Bystřice pod Lopeníkem, rekonstrukce zvonice
Cena naděje pro živý venkov: Poličná
Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci: Skaštice
Mimořádné ocenění krajské komise
Mimořádné ocenění za připomenutí partyzánské historie: Hošťálková
Mimořádné ocenění za systematickou práci s mládeží: Podhradní Lhota
Mimořádné ocenění za systém zpracování biologického odpadu: Machová
Mimořádné ocenění za koncepční plánování rozvoje obce: Nivnice
Zpracoval: Jan Vandík, Zlínský kraj
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V sobotu 8. 4. 2017 se naše obec zapojila do akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko.
I přes nepříznivé počasí se sešlo dost lidí. A to měli hasiči celookrskovou akci pro děti –
Den první pomoci, to by nás bylo o 15 víc! Mysleli jsme si, že obec máme čistou, ale to,
co bylo v potoku před obcí i za obcí, nás nemile překvapilo. Počítali jsme s pár pytli
a nakonec jsme museli objednat kontejner!
Celkem 34 dobrovolníků (z toho 6 dětí) sesbíralo celkem 5.000 kg odpadu (z toho cca
500 kg železa), který nezodpovědní občané „uklízí“ do příkopů a do potoka Všeminky.
Super akci, kterou příští rok určitě zopakujeme, jsme zakončili u táboráku na Myslivně.
Všem dobrovolníkům patří velké díky!
RZ
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Neobuščí Valaši, rád bych sa s vama
podělíl o zážitky festivalu Dudiarský rej
v Bělorusku, kerý byl na začátku května.
Konečně sem mohl jako gajdoš vycestovat za 9 rokú, co hraju valašskú muzigu do světa, aj dyž to bylo na východ.
Tož, bylo to do Běloruska, města Hlybokaja cca 200 km od Minska. Jako jediný
sem nás reprezentoval za bývalé Československo. Pozvání sem dostal přes
dudáka Vitala Voranau, kerého sem loni poznal v Nitře na malém gajdošském
festivalu, ten študoval v Brně, aj tu měl
galánku. Dudáci, keří se mnú vystupovali byli z Belgie, Skotska, Polska, Běloruska a já z našéj Moravěnky. Gajdovali
sme po školách, muzeách aj na mšu
v nedělu v kostele. Veliký pořad býl
na naměstí v sobotu, aj dyž pršalo, ludí
došlo velice moc. Mňa aj Drahoša
Dvořáka velice obdivovaly v našich valašských krojách mladé aj staré robky,
hlavně naše krásně vyšité valašské košule. Byli sme tam raritú, nigdo nebýl
šikovný v krojách tajak my. Bělorusko je
krásná rovinatá zem, plná jezer, břízí
a borovic, sú tam velice moc dobrosrdeční a zbožní ludé, člověk si tam připadál, jak v téj pohádce Mrazík. Negdy
sa nám zdálo, že sa tu zastavíl čas,
všade plno dřevěnic barevně olíčené aj
ve městě, cesty jak zastara polňačky,
dyž přejél žigulík všude plno prachu
z cest.
Zdraví
Valašský gajdoš
Petr Sovják
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Půl roku trvalo hodnocení podané
žádosti o dotaci na vybudování 3 sociálních bytů v nemovitosti č.p. 25 za
obecním úřadem.
V systému se konečně objevila zpráva,
že projekt byl vybrán k financování. Zatím
nemáme podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory, ale snad už to nebude trvat
dlouho. Poté se můžeme pustit do přípravy výběrového řízení, které musí řídicí orgán také zkontrolovat. Musíme také dopracovat projektovou dokumentaci k provedení stavby.
I když jsme si plánovali, že s rekonstrukcí domu začneme o prázdninách, asi to
nebude pravda. Byrokratické záležitosti
začátek prací brzdí. Ale nevadí, ukončení
projektu dle pravidel IROP je 31. 12. 2018,
což určitě stihneme.
RZ

Obec letos v lednu zakoupila další nemovitost, a to dům č.p. 51 (Skybovo).
Plánujeme zde vybudovat prostory pro
poskytování služeb pro občany a byt.
V přízemí budou masáže, kadeřnictví
a pedikúra, v podkroví byt 3+1. Projektová
dokumentace už je zpracovaná a vyřizuje
se stavební povolení. Práce zahájíme co
nejdříve to bude možné, abychom mohli
poskytované služby brzy využívat.
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Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část
Evropy. Na počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka.
Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů
k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.
HISTORIE MORAVSKÉ VLAJKY
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté
a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci
Moravského zemského sněmu schválili 5.
článek nové moravské ústavy, ve kterém se
definuje zemský znak a zemské barvy:
„Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století
a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka,
která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události
dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první
republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí
v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro
svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě
a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.
DALŠÍ POUŽITÍ MORAVSKÉ VLAJKY
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další
dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského
politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze
Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský,
římským králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik
Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava.
Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti,
hody), či některým z významných rodáků.
Zpracovala Moravská národní obec, z. s.

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

Poslední dubnový týden byl opravdu
aprílový a my jsme si moc přáli, aby neděle 30. 4. 2017 byla aspoň trochu jarní.
Proč tento den? Už tradičně je toto datum
spjato s akcí SLET ČARODĚJNIC, kterou
pořádá Komunitní škola Sova ve spolupráci s Obcí Neubuz, hospůdkou Moštárna
a hlavním sponzorem firmou Rosa market
- obchod ENAPO Neubuz.
V 16 hodin akce začala vystoupením
dětí z MŠ Sluníčko Slušovice a ze ZŠ
Neubuz. Poté se děti s rodiči rozeběhly
plnit různé zábavné úkoly na stanoviště –
prolézaní pod pavučinou, hod na netopýry, perníková chaloupka s babou a dědkem atd. Na každém stanovišti děti dostaly sladkou odměnu. Bylo vidět, že si to
všichni náramně užívali, i když si na stanovištích museli vystát frontu. Zájem byl obrovský. Vydali jsme 120 kartiček, a i to
bylo málo. V podvečer byl připravený táborák a děti si s rodiči mohly opéct připravené špekáčky.
Byla to opět velmi pěkná akce. Děkuji
všem sponzorům a dobrovolníkům za pomoc!
CVIČENÍ DĚTÍ
V úterý 20. 6. 2017 bylo cvičení dětí
venku u myslivecké chaty. Děti si zacvičily
a zazpívaly a i přes velmi teplé počasí si
nenechaly ujít atrakci – skákací hrad, který
měly jenom samy pro sebe. Na závěr rodiče dětem opekli špekáčky, bouchli jsme
rychlé špunty a unaveni se rozjeli domů!
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V neděli 25. 6. 2016 se konalo zábavné
odpoledne pro děti. Na hřišti děti plnily
různé úkoly. Byla připravená např. překážková dráha, rybolov, hod na cíl, střelba ze
vzduchovky, smyslový chodníček. Děti si
mohly vyzkoušet zapojit hadice na hasičské základně a také pomocí hasičské džberovky se trefovaly proudem vody na cíl.
Oblíbenou atrakcí byl opět skákací hrad.
V malé dílničce si vyráběly papírové ptáčky
na provázku, se kterými pak neúnavně
běhaly po hřišti. Na závěr celého odpoledne zahrála divadelní skupina SEMTAMFÓR
pohádku O Smolíčkovi. Děkuji všem, kteří
dobrovolně pomáhali při této akci.
S koncem školního roku čekají prázdniny i komunitní školu. Děkujeme všem lektorům a dobrovolníkům za celoroční pomoc a také Vám, kteří naše kurzy navštěvujete. Těšíme se na Vás po prázdninách!
K. G.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
Než se naplno rozjedou soutěže v požárním sportu, je nutné doplnit si odborné
znalosti v hasičské oblasti. Děti v rámci
vzdělávání plní odznaky odbornosti. Letos
jeli 4. 3. do Zádveřic Natka, Verča, Barča
a Prokop, aby získali odbornost „kronikář“. Na pátečních schůzkách jsme probírali testové i ústní otázky a zbytek se děti
musely doučit samy. Nervozita způsobila,
že máme dva kronikáře a ostatní si zkoušku zopakují příští rok. Nové věci se učí
nejen děti, ale i dospělí. V Trnavě se někteří při testu, ale především u ústního zkoušení zapotili, ale výsledek stál za to.
Odznak Hasič II. stupně získalo 5 členů
a Hasič III. stupně 6 členů našeho sboru.
29. dubna odjel z naší obce autobus
s poutníky na sv. Hostýn. Počasí nás potrápilo, protože v pátek „lilo jako z konve“.
Nás to však neodradilo a v hojném počtu
(letos bylo hodně dětí) jsme jeli na tradiční
hasičskou pouť. Po příjezdu byla na stromech omrzlina, ale devátá rozhodla, vysvitlo sluníčko a hasiči se mohli s krásně
zdobenými prapory seřadit a následně slavit mši svatou a uctít ochránkyni Moravy
pannu Marii a patrona hasičů sv. Floriána.
Mši svatou sloužil arcibiskup J. Graubner,
který poděkoval hasičům za záslužnou
práci, požehnal všem přítomným hasičům
a poutníkům. Někdo si zašel na rozhlednu,
odkud je překrásný výhled do okolí. Ještě
zbývalo nakoupit sladkosti a zajít pro hostýnskou vodu a řidič autobusu Tomáš
Housa nás bezpečně zavezl zpět
do Neubuze. Hodinku jsme si odpočinuli
a čekal nás další úkol, a to nazdobit a postavit obecní májku. Strom uřezali chlapi
již v pátek. Z důvodu bezpečnosti se májka
postavila v parčíku, a k radosti všech, ji
nikdo neshodil.
SDH Slušovice pořádalo 6. 5. první pohárovou soutěž. Naše družstva žáků obsadila tato místa – starší 6. místo, mladší 4.
místo a nejmladší 6. místo. Družstvu mužů, přestože na požárním útoku dosáhli
času 18.05, to na vítězství nestačilo.
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V neděli 7. května jsme při mši svaté
u kapličky uctili našeho patrona sv.
Floriána. Otec Emil požehnal hasičům
i poutníkům, kteří se sjeli do naší obce.
Na hasičské zbrojnici jsme přivítali naše
bratry ze sdruženého sboru z Lipové. Naše
paní starostka dodatečně předala vyznamenání a ocenění členům SDH za práci
v roce 2016.
20. května jsme s 9 mladými hasiči jeli
na okresní kolo hry Plamen do Otrokovic.
Soutěžilo se ve třech disciplínách – štafeta
CTIF, štafeta 4x60 m a požární útok.
Soutěžit jeli Verča, Natka, Mirek, Prokop,
Jarek, Filip, Adam, Bára a Honza. Na děti
dohlíželi Ivana, Domča, Míša a Tom.
Přestože se všichni snažili, bylo vidět, že je
potřeba přidat na tréninku. Jelikož jsme
neměli ty nejlepší výsledky z podzimního
kola, které se započítávají do celkových
výsledků, skončilo družstvo na 16. místě.
Vedoucí musí přitvrdit a děti přidat, aby
v příštím roce byly výsledky lepší.
Velkou událostí pro naši obec byla 31.
května soutěž Vesnice roku. Také náš sbor
měl možnost se představit hodnotící komisi. Nejen že se svezli na naší historické
Tatře 805, ochutnali výborné končinové
koblížky a boží milosti, zavítali na hasič-

skou zbrojnici a na závěr děti předvedly
hašení perníkové chaloupky. Zapojili jsme
se do této akce téměř všichni, včetně dětí.
Díky paní starostce, která nás „nadchla“,
že jsme šli do této soutěže, máme zápis
v naší kronice: „Krajská hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2017“ děkuje
za příjemnou prezentaci a přeje Vám krásné dny.
V odpoledních hodinách byla skácena
májka. Děti si zopakovaly, jak se řeže pilou, dali jsme si u ohně špekáčky a tím
jsme příjemně ukončili poslední májový
den.
3. června se sjely sbory 11. okrsku
na Březovou na okrskovou soutěž. V dopoledních hodinách změřili své síly mladší
a starší žáci ve štafetě 4x60 m a požárním
útoku. Starší žáci získali pohár za 2. místo,
mladší se umístili na 6. místě a nejmladší
na 8. místě. Muži získali nepopulární
bramborovou medaili, pohár jim unikl jen
o pár setin sekundy.
Družstvo mužů jelo 10. 6. na tři soutěže.
Z Provodova dovezli pohár za 1. místo,
v Ostratě obsadili 7. místo a na noční soutěži v Zádveřicích skončili na 18. místě.
24. 6. jsme jeli se dvěma družstvy na hasičskou soutěž do Lipové. Jeden člen družstva po překonání slalomu dal zvukový
pokyn ostatním cvičícím, a tito provedli
požární útok. Jelo se na dva pokusy. Mladší
žáci získali pohár za 2. místo a starším žákům uniklo třetí místo o dvě sekundy
a skončili čtvrtí. Odpoledne muži jeli
na pohárovou soutěž na Veselou, odkud si
dovezli bramborovou medaili za čtvrté
místo. V neděli si děti z hasičského kroužku mohly odpočinout od soutěžení
a na dětském dnu na místním hřišti si
mohli možná budoucí malí hasiči vyzkoušet zapojení hadic, našroubování koše a ze
džberové stříkačky stříkat na cíl. Ti zkušenější byli nápomocni při vysvětlování, jak
se to správně dělá. Na hřišti jsme prožili
pěkné nedělní odpoledne.
Vedoucí mládeže a instruktoři se pravi-

delně účastní jarního a podzimního školení, které pořádá SH ČMS ve Zlíně.
Na Březovou jsme jeli ve složení Ivana vedoucí mládeže, Míša a Dominika instruktorky a v práci s mládeží nám začal pomáhat i Martin Tomšíček. Snaží se i starší
(Natka, Verča a Mirek) pomáhat s mladšími. Technické věci a obsluhu hasičské
„mašiny" zajišťuje Tomáš. Na jarním školení jsme byli upozorněni na změny ve směrnicích hry Plamen a prakticky jsme zkoušeli disciplíny jarního kola. Aktivně pracujeme s družstvem starších žáků, mladších
a začali jsme s družstvem nejmladších.
Děti trénují několik disciplín, proto je nutné, aby poslouchaly, co se jim vysvětluje
(a to je někdy problém). Musíme dbát
i na bezpěčnost, aby se děti nezranily.
Pokud děti trénují, očekává se, že pojedou
na soutěž, aby předvedly, co se naučily.
Pokud by měl někdo zájem pracovat s dět-

mi, hlavně s těmi nejmladšími, vaši pomoc
uvítáme.
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12. srpna zveme příznivce hasičského sportu na pohárovou soutěž
na Březovou, kde se utkají družstva
mužů a žen nad 35 let. Přijďte nás
povzbudit!
2. září všechny zveme na hřiště
v Neubuzi na Memoriál Stanislava
Tomšů a soutěž „O pohár starostky
obce Neubuz“. Přijďte se podívat
na sportovní výkony družstev žáků,
žen a mužů.
Všem přejeme krásné prožití prázdnin
a dovolené.
Za SDH NEUBUZ
Ivana Tomšů
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Letos jsme se zúčastnili soutěže PO
očima dětí, kterou každoročně pořádá
SH ČMS. Tento rok jsme psali a kreslili
na téma: „Historie požární ochrany“.
V našem okrese se zúčastnilo celkem
1217 dětí. Největší úspěch sklidila
Natka Čechová, která se svou básničkou získala krásné 3. místo a 6. 6.
převzala diplom a věcnou cenu od starosty SH ČMS Ing Josefa Bernatíka na
hasičské stanici ve Zlíně. Po předání
ocenění následovala prohlídka hasičských vozů a vybavení nutných při záchraně osob a majetku občanů.
Míša Garguláková
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Dne 6. 5. 2017 jsme v 8:15 hodin vyjeli s naší nově opraveným
hasičským autem na pohárovou soutěž do Slušovic na dostihovou dráhu. Hned poté, jak jsme dojeli, jsme se šli zaregistrovat,
abychom mohli soutěžit. Po chvilce jsme zaslechli, že musíme
cvičit s jednotnou mašinou. Všichni jsme byli naštvaní, že nám to
neřekli při registraci. Pro nás to bylo složité, protože máme nového strojníka a ten se učil na naši mašinu. Byl nástup a my jsme
si všimli, že to nebude jednoduché, protože proti nám stáli silní

soupeři: Trnava, Veselá, Hrobice, Slušovice, Všemina, Březová.
My jsme měli tři družstva – mladší, nejmladší a starší. A šlo se
soutěžit, počasí nám přálo, trošku mokro, ale všichni to zvládli
na výbornou. Nálada byla veselá, protože jsme mohli dovádět
na trampolíně a skákacím hradu. Časy teamů byly jen o malinko
rozdílné a proto se nikdo nehádal s nikým.
Miroslav Juřík
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Sobota 8. dubna. Mezinárodní den
Romů. Den, kdy se konala Rallye Kopná.
A taky to byl den, kdy úplně poprvé
proběhl Den první pomoci pro děti
a mládež, organizovaný dobrovolnými
hasiči z 11. okrsku.
Této akce jsme se zúčastnili v hojném
počtu jakožto mladí hasiči. Byli jsme vzděláni celkem v pěti okruzích pomoci veřejnosti, a to zdravovědy, kynologii, v oblasti
výbavy zásahové jednotky dobrovolných
hasičů, práci městské policie Zlín a v programu o požární ochraně – Hasík.
V prvním bodě naší výchovy jsme se
dozvěděli o již zmíněné zdravovědě, základním ošetření, o tom, jak a jakým způsobem zavolat záchranku, jak rozpoznat
u člověka stav bezvědomí a podobně.
Výuka byla doprovázena prezentací a nahrávkami pořízenými Červeným křížem.
Následoval program o kynologii.
Hlavním úkolem tohoto zasahujícího týmu
je hledání ztracených osob, což jsme
v menším měřítku mohli vyzkoušet v praxi.
Neméně zajímavý byl fakt, že psi se takto
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vychovávají od malička a jsou to, jednoduše řečeno, domácí mazlíčci záchranářů.
Navíc tito záchranáři vykonávají svou práci
dobrovolně.
V dalším bodě programu, si myslím, že
nás zkušenější nic nemohlo překvapit.
Jednalo se totiž o přehlídku techniky a výbavy zásahové jednotky Dobrovolných hasičů ze Slušovic. My jsme však v již v nedávné minulosti absolvovali návštěvu
u profesionálních hasičů ve Zlíně, a tak se
nyní jednalo jen o malou rekapitulaci.
Nicméně připravená scénka snad pozvedla
koutky úst každého z nás.
V další zastávce se především vydováděli naši kolegové s nadmírou energie, kterou po celou část dopoledne v sobě skladovali. Jednalo se totiž o představení práce městské policie. Byl nám zapůjčen
obušek a policejní štít, který můžete vidět
při zásahu na fotbalovém stadionu.
Především pokud se hraje derby. Jistojistě

si dokážete představit, co všechno se s těmito věcmi dalo dělat. Ale samozřejmě
jsme se i něco dozvěděli, avšak jediné, co
mi utkvělo v hlavě, bylo to, že s pepřovým
sprejem se nemá hrát, a už vůbec ne
v uzavřené místnosti.
Koncem odpoledne nám byl představen
program o požární bezpečnosti – Hasík.
Tento program je určen především menším
dětem a bývá přednášen na základních
školách. Děti zde byly, bohužel, neomalené, a tak ještě více ztratil na zajímavosti.
Avšak tohle bych neopovažoval za velké
"fópa".
Grandiózním finále mělo být společné
opékání špekáčků, které se i přes celodopolení snahu o udržení ohně, nekonalo.
Důvodem byla nepřipravenost účastníků,
a to v tom ohledu, že si zapomněli vzít
opékací vidličky. Náš oddíl si špekáčky odvezl domů a zde si je opekl.
Celkově hodnotím akci jako podařenou
a doufám, že se příští rok uskuteční znovu
a tentokrát vše dopadne, jak má.
Martin Tomšíček
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Nejlepší umístění v dějinách fotbalu
1.FC NEUBUZ je 4. místo v tabulce ve
III. třídě skupiny „B“.
V historii jsme se umístili zatím nejvýše,
co se v Neubuzi hrálo. Zásluhu na tom
mají naši střelci, trenér Martin Rudl i samotní hráči.
V loňské sezoně jsme skončili na 6. místě. Letos jsme se umístili o dvě místa výš.
Střelci: Pšenka 22, Vrba 15, Sedláček 7,
Štefek 5, Ďuriš 3, Budjač 3, Zubíček Z. 3,
Zubíček J. 2, Vaculka 2. Macík 2, Knápek
2, Hubler 2 Červenka 2, Drábek L. 1,
Loubal 1, Březík 1.
Naše umístění mohlo být daleko lepší,
ale na jaře jsme řešili post brankáře a někteří hráči se potýkali se zraněním.
Nejčastější sestava (pozn.: číslo je
počet odehraných utkání za roční sezonu
2016/17) Pavlas 11, Řehoř 9, Budjač 24,
Ďuriš 15, Zubíček J. 19, Vaculka 24,
Červenka 20, Loubal 11, Zubíček Z. 15,
Knápek 13, Ševců 15, Hubler 24, Pšenka
25, Vrba 22.
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Střídající hráči: Drábek 19, Kašpárek
6, Macík 13, Machalíček 12, Mlýnek 5,
Štefek 7, Janáč 14, Sedláček 19.
Nejtrestanější hráči (žlutá + červená
karta) Vaculka 7 ŽK + 1 ČK, Červenka 7 ŽK
+ 1 ČK, Březík 5 ŽK, Vrba 4 ŽK, Ďuriš 3 ŽK,
Hubler 3 ŽK, Pšenka 3 ŽK.
Na závěr sezony hráči zavítali do
Lucemburska, kde se zúčastnili turnaje 12
mužstev, obsadili krásné 2. místo. Reportáž
přineseme v podzimním čísle zpravodaje.
Nový ročník by měl začít 5. srpna.
Mužstvo je přihlášeno do „A“ skupiny. To
znamená, že budeme jezdit hrát utkání na

„zlínskou“ stranu, kde se utkáme s mužstvy jako Slušovice „B“, Březová, Kašava,
Vizovice, Štípa a jiní. Těšíme se, že nás
příjdete v hojném počtu povzbudit do nastávajících bojů.
Děkujeme všem fanouškům, kteří nás
stále podporují při zápasech doma i venku. Také moc děkujeme za podporu Obci
Neubuz. Dále sponzorům DF Partner
a Greiner. Velký dík patří také rodinám,
manželkám a partnerkám hráčů za jejich
podporu. Zveme Vás na další utkání v sezoně 2017/2018.
Rudl Lucien

Z NAŠÍ ŠKOLY
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Ve čtvrtek 20. 4. 2017 odpoledne proběhlo v krajské knihovně Františka Bartoše
ve Zlíně slavnostní vyhlášení výsledků
okresního kola 17. ročníku literární soutěže Hledání. Do soutěže se přihlásilo celkem 119 dětí z 25 škol celého okresu Zlín.
Žák naší školy Martin Křížka obsadil výborné 1. místo v I. kategorii. Moc gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvělou
reprezentaci naší malotřídní školy.
Petra Výchopňová

9HVQLFHURNX
Ve středu 31. května se naše obec a škola zúčastnila soutěže o nejúspěšnější obec letošního roku. Od rána probíhaly přípravy. Po svačince a převlečení do krojů, masopustních masek a kožíšků jsme všichni vyrazili na Bílou Hlínu, kde proběhlo uvítání komise
a zazněly také fašankové písně s tanečkem. Následovala návštěva a prohlídka školy –
tancovalo se, zpívalo a také proběhla krátká ukázka výuky. Hodnotilo se i zpívání u stromečku, kde zazněly pěkné koledy. Potom jsme my, hasiči, vyrazili na hasičárnu a ukončení vyvrcholilo na fotbalovém hřišti požárním útokem mladších hasičů. Někteří spolužáci
si stihli ještě i zasoutěžit na stanovištích. Po obědě jsme se ještě byli podívat na výstavu
Petra Sovjáka - jak se žilo dříve a paní starostka nám koupila zmrzlinu. Moc se nám vylepšená obec líbila a myslíme si, že budeme mít ocenění.
Barča Vaculková

=/Ì16.ë),/029ë)(67,9$/
V úterý 30. května jsme jeli do Zlína na filmový festival. Jako první jsme šli do Zlatého
Jablka, kde jsme měli rozchod. Pak jsme si prohlédli různé sochy a paní učitelka nám
o každé něco řekla. Poté jsme navštívili festivalový stánek, kde jsme si prohlédli různé
hračky a zajímavé předměty. Kdo chtěl, tak si mohl vyrobit např. záložku nebo masku.
Následovala svačina, během které jsme viděli kouzelníka Jirku a jeho nejlepšího kamarád Fíka. Nezapomnělo se ani na Jáju a Páju. A hurá do kina na film Hajdy děvčátko
z hor! Když příběh skončil, tak jsme si s holkami povídaly, jak to bylo krásné. Ještě jsme
se podívali např. jak se točí zprávičky na DÉČKU nebo jsme mohli plnit různé úkoly, či
umíchat lektvar.
Ale protože všechno jednou končí, stejně jako náš festivalový den, tak jsme už museli jít na autobus. Jéé to byl príma den!
Tereza Langášková

3R]QHMDFKUDł
Dne 10. 4. 2017 jsme se zúčastnili
soutěže POZNEJ A CHRAŇ v Želechovicích. Po příjezdu na místo a odevzdání našich výtvorů, začala samotná
soutěž. Rozdělili nás na skupiny. Někteří
šli na poznávačku a ostatní psali testy.
Bylo tam hodně zvířat a také záludných
otázek. Třeba tesařík alpský, mlok skvrnitý nebo úhoř říční. Byli jsme hodně
napjatí. Však správné odpovědi jsme se
dozvěděli až na konci. Byla také chvilka
k hraní na hřišti, když jsme čekali na výsledky.
Vyhodnocení dopadlo parádně, obsadili jsme 3. a 4. místo! Paní učitelka nám
koupila zmrzlinu. Ve škole jsme dostali
velkou pochvalu. Také se ještě musíme
připravit na krajské kolo soutěže.
Martin Křížka
•9
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Ráno jsme vyjeli z domu brzy a cestou
následovalo vyzvednutí Matěje Hladíka
a Martina Křížky - účatnili jsme se totiž
plaveckých závodů pro 3. ročník
„STŘÍBRNÝ VĚNEC“. Po příjezdu a zaparkování u městských lázních ve Zlíně jsme
hned u schodů potkali našeho bývalého
spolužáka Radima, který se přestěhoval
do krajského města. To bylo super setkání!
První byla rozplavba holky a pak my kluci.
A už se plavalo naostro – znak plaval
Matěj, jako druhý jsem nastoupil já (prsa)
a nakonec Martin plaval kraula. Všechno
nám vždy před každým stylem ukazoval
zkušený plavec. Na závěr byly štafety – zase první holky a pak kluci. Plavali jsme
ve stejném pořadí, Matěj měl při štafetě
problémy – vypadalo to, jako by se topil.
Na závěr se rozdávaly ceny, každý si něco
odnesl, i když nevyhrál. To překvapení,
které si všichni převzali, byly perníkové ryby. Nakonec jsme jeli zpět do školy
na oběd. Sice jsme nevyhráli, ale důležitá
je účast – třikrát hurá!
Ondřej Bič
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V úterý a ve středu ve dnech 20.
a 21. června, byla naše Mateřská
škola Sluníčko Slušovice pozvána
na divadelní představení žáků
Základní školy Neubuz.
Divadelní představení s názvem
„Princové jsou na draka“ sklidilo od našich dětiček veliký úspěch. Ať už skvělými a promyšlenými kostýmy herců, tak
i celkovým obsazením. Děti z MŠ totiž
některé z vystupujících herců znali
z předchozích let ve školce. Celá pohádka se nám moc líbila a zaujala i ty nejmenší, i když se nejedná zrovna o jednu
z těch „novodobých“ pohádek. Děti byly
udiveny tím, že v pohádce byly i reklamy
v podobně tanečních sestaviček a dokonce byly pozvány na pódium ke společnému závěrečnému tanečku a rozloučení se. Při té příležitosti jsem si
vzpomněla na dobu, kdy jsem tuto ZŠ
sama navštěvovala – i na to, jak jsem
tam jako herec stála kdysi dávno i já.
Mnohokrát paním učitelkám děkujeme
za pozvání a krásný zážitek.
Za MŠ Sluníčko
Eva Vyvlečková
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V neděli 7. května 2017 proběhl v naší škole den otevřených dveří při příležitosti POUTI
v Neubuzi. Návštěvníci měli možnost projít si celou školu, podívat se do tříd, školní družinky i jídelny. Zhlédli kroniky i spoustu fotografií z předešlých i dávných let, zavzpomínali na školní léta.
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Dne 12. 4. 2017 ve středu před velikonočními prázdninami jsme byli na soutěži ve
Všemině. Sešli se tam hned 3 školy – žáci z Veselé, Všeminy a Neubuzi. Konkurence byla
velká. Dorazili jsme kolem osmé hodiny a hned jsme se přezuli a vešli do třídy, kde jako
první proběhlo kolo v recitaci. Celkem bylo 5 kategorií podle ročníků, kde z každé školy
soutěžili 2 vybraní žáci. Po recitaci následovala přestávka na svačinku a na řadu přišla
pěvecká soutěž. Výkony byly parádní i přesto, že jsme měli velkou trému. Porota to neměla vůbec jednoduché. Na závěr proběhlo vyhlášení a předání cen. A nedopadli jsme
vůbec špatně. 1. místo v recitaci získali: Terka Výchopňová, Terka Langášková, Jirka
Sládek a Eliška Baranová. 2. místo v recitaci: Matěj Hladík a Lukáš Uhřík. Ve zpěvu obsadila 1. příčku Tereza Výchopňová a bronzové pozice si vyzpívali Adéla Hečková a Matěj
Juchelka. Potom jsme museli odjet zpátky do školy.
Kuba Čala a Ondra Bič

äNROLĀNDYSőtURGě

'RSUDYQtKőLåWě
Dne 2. května po prodlouženém víkendu jsme celá škola vyrazila školním busem
na dopravní hřiště do Malenovic. Tam nás
přivítal pan Martin Dřevojánek. Rozdělili
jsme se do skupin, někteří jezdili nebo se
procházeli jako chodci po dopravním hřišti
a ostatní v učebně psali testy. Pan
Dřevojánek nám vykládal důležité poznatky o značkách, cyklistech a o celém silničním provozu. Nakonec velcí psali test
a také proběhly zkoušky na řidičák.
Všechno dobře dopadlo a my se vrátili
s úspěchem do školy na běd. I přes malou
nepřízeň počasí nám všechno parádně vyšlo!
Lukáš, Jirka a Ondra

čertíci, za které jsme získávali body. Také
jsme se samozřejmě učili, hráli plno zábavných her, hledali jsme poklady podle šifer,
navštívili pivovar Vraník i s průvodcem.
Nejoblíbenější lesní hra Pašeráci se hrála
hned dvakrát. Každý večer byl nějaký program – třeba pyžamová párty, karneval,
stezka odvahy s poznáváním zvířátek
ve tmě a samozřejmě nechyběla ani oblíbená miss – za holky vyhrála Pája a za kluky zvítězil Jirka. Přijel za námi i Honza
Husák s Darčou, který nám udělal také
zajímavou přednášku a vyrazili jsme na túru. Počasí nám celkem přálo, tak se stihla
spousta věcí, dokonce jsme si i zaplavali
a zaskákali v bazéně.
CELÁ ŠKOLIČKA BYLA BEZVA !!!
Eliška Baranová

Začátkem dubna jsme byli na školičce
v přírodě. Na rekreační středisko do Trnavy
nás dovezl školní autobus. Po příjezdu následovalo ubytování a představení všech
družstev. Letošní novinkou byli schovaní

',9$'/2$35202&(
Předposlední červnový týden nás ve škole čekalo divadelní představení pohádky
„Princové jsou na draka“, které nacvičily paní učitelky se všemi žáky naší školy. Od
pondělí do středy se představení hrála pro školky z Veselé, Hrobic, Všeminy i Slušovic
(odtud přijely dokonce 2 skupiny: předškoláčků a maláčků), aby si to naši herci pořádně vyzkoušeli. Ve čtvrtek odpoledne už nás čekala slavnostní premiéra i s promocí žáků
pátého ročníku. Kulturní místnost nad obchodem praskala ve švech. Pohádka sklidila
obrovský úspěch u malých i velkých diváků. Letošní absolventi 5. ročníku jsou Eliška
Baranová, Matěj Juchelka a Lukáš Uhřík, kterým přejeme hodně úspěchů a zdaru
v dalším studiu. Všem žákům, pedagogům a rodičům přeji báječné prázdniny plné
sluníčka, zážitků a rodinné pohody.
PV
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Jubilanti
17. 8. Miroslav Válek
20. 8. Vladimír Hynčica

70 let
60 let

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.
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V pátek 23. června k nám přijela škola Veselá. Jako první jsme jim zahráli divadlo
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA. Divadelní představení se žákům z Veselé i paním učitelkám
moc líbilo. Následovala svačinka, dostali jsme oplatky. Pak jsme se všichni přesunuli na
víceúčelové hřiště, kde se začalo vybíjenou. Bylo to napínavé, ale nakonec jsme prohráli.
Je to škoda, ale musíme se s tím smířit. Poté následoval fotbal na trávníkovém hřišti.
Holky tentokrát byly roztleskávačky - jenom jsme se nemohli trochu domluvit, co budeme
dělat, ale nakonec všechno klaplo. Fotbal se hrál trošinku déle. Veselané byli i ve fotbale
lepší, to musíme uznat, prostě byli lepší. Ale za snahu jsme všichni dostali kofolu. Po
obědě se sklízelo pódium nad obchodem a odnášely se i kulisy. BYL TO BEZVA DEN :-))
Eliška Baranová, Denisa Vlková, Tereza Langášková, Martina Plšková

6OHWĀDURGěMQLF
V neděli 30. 4. 2017 se na Moštárně v Neubuzi uskutečnily ČARODĚJNICE. Žáci ze
základní školy Neubuz měli sraz v 16:00 hodin. Vystupovala zde také Mateřská školka
Sluníčko ze Slušovic. Děti předvedly hezký tanec o slečně myšce a panu kocourkovi.
Potom jsme přišli na řadu my s „ČARODĚJNCKÝM PÁSMEM“. Byl to rej všech čarodějů
i ježibab. Po nás následovalo ještě další vystoupení s čarodějnou tématikou – opět ze
školky. Krásně se všechno vydařilo a my už jsme se těšili na soutěže! Kolem hřiště bylo
připraveno celkem 10 stanovišť s úkoly, např. házení na netopýry, pití kouzelného lektvaru, hádanky a jiné hry. Po splnění všech úkolů jsme dostali špekáček, který jsme si
opekli. BYLO TO KRÁSNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE!
Děkujeme

Dobrý den paní ředitelko a paní
učitelky.
Rádi bychom Vám vyjádřili velký
obdiv a uznání za předvedené vystoupení s dětmi vaší školy ZŠ
Neubuz.
Ve čtvrtek 22. června 2017 jsme měli
možnost si užít moc hezké odpoledne
a vidět krásné představení, které se děti
díky vám naučily a zahrály jako skuteční
malí herci.
Myslíme si, že to, jak se dlouhodobě
dětem věnujete a co vše s nimi pořádáte, je obdivuhodné a že si zasloužíte
velkou pochvalu.
Byl to další korálek na celé šňůrce
krásných příspěvků, různých vystoupení,
besídek a dalších naučných i zábavných
akcí s našimi dětmi.
Rádi bychom Vám za to vše poděkovali, protože toto není na každé škole
pravidlo a zvyk, že se učitelé svým žákům takhle často i ve svém volnu věnují.
Děti to celé prožívaly a všechny nás
vtáhly do děje a dovolíme si vyslovit
velkou pochvalu všem hercům.
Navíc všem páťákům, kteří se museli
naučit největší množství textu a měli
nejvíce herního vytížení, bychom rádi
vyslovili zvláštní dík, protože na jejich
„tahounství“ celý příběh stál a krásně se
odvíjel.
Pohádku Princové jsou na draka známe všichni, je to krásná česká klasika
a děti to díky vašemu vedení a přístupu
celé zvládly. Náš pocit a dojem byl velmi
pozitivní a proto jsme se rozhodli napsat
tento příspěvek.
Jste zde, v Neubuzi, všichni výborní
a správní učitelé a dětem dáváte velmi
solidní základ pro jejich budoucí život.
DĚKUJEME.
Manželé Hečkovi, Všemina
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