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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
11. okrsek se skládá ze sborů z Neubuze, Všeminy, Slušovic, Veselé, Březové,
Hrobic, Trnavy a Podkopné Lhoty. Každý rok se soutěží v jiné obci. Letos to vyšlo
na nás.
Termín konání je daný a sice v měsíci velké nasazení všech družstev. Byly k viděkvětnu, protože 19. června bylo naplá- ní velmi zajímavé časy jak na štafetách, tak
nováno okresní kolo požárního sportu. na požárních útocích.
Našim družstvům mladších i starších
Letošní velmi deštivé počasí nás donutilo soutěž posunout na 29. května, jelikož žáků se dařilo a obsadili 1. místa. Ženy byly
místní hřiště bylo silně podmáčené.
na 5. místě, muže B zradila technika a obsaPrůběh okrskové soutěže je poněkud dili 9. místo. Muži A získali pohár za 1.
jiný než při „pohárovce“. K dispozici musí místo a zároveň postoupili do okresního
být celé hřiště. Na jedné polovině probí- kola.
haly štafety 4x60 m a na druhé požární
Jelikož stánky s občerstvením nemohly
útoky. Průběžně se střídala družstva být na hřišti, vše se soustředilo v areálu
žáků, žen i mužů. Diváci mohli sledovat Moštárny. Díky perfektní obsluze byli jak

soutěžící, tak i hosté velmi spokojeni.
Počasí nám taky přálo a místní hřiště
neutrpělo žádnou újmu. Děkujeme
všem, kteří jakýmkoli způsobem přiložili
„ruce k dílu“ a díky tomu byla okrsková
soutěž v Neubuzi velmi kladně hodnocena ze strany výboru 11. okrsku.
Na závěr dne jsme pokáceli obecní
májku a občané si poseděli u táboráku
v mysliveckém areálu.

Dotace

Komunální volby 2010

• V minulém čísle zpravodaje jsem se
zmiňovala o tom, že obec podala dvě
žádosti o dotace – pro knihovnu a pro
školu. S radostí mohu konstatovat, že obě
dotace nám byly „přiklepnuty“ a projekty
už naplno běží.
V knihovně je zřízeno další internetové
pracoviště pro veřejnost a brzy budou
nainstalovány nové knihovnické programy.
Finance obci přijdou od Min. kultury.
• Na základě přislíbené dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu byl
v měsíci červnu vybudován Bezdrátový
rozhlas s napojením na zadávací pracoviště
složek IZS. V současnosti jsme podali na
SZIF žádost o proplacení a čekáme na kontrolu. Poté by nám měla být proplacena
částka 454.977,- Kč (z celkových nákladů
606.637,- Kč.) Jako bonus jsme od firmy
EMPEMONT s r.o., která zakázku realizovala, získali dva kusy radarových měřičů,
které nám snad konečně pomohou snížit
průjezdní rychlost obcí. Podle dosavadních
pozorování asi 98 % vozidel zpomalí.
Jakékoli problémy s rozhlasem nebo
radary hlaste prosím na obecní úřad.

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října
2010 svým rozhodnutím ze dne 18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů
pod číslem 207/2010 Sb.
Kandidátní listiny musí být u registračního úřadu zaregistrovány nejpozději do
10. srpna 2010.
• Škola zároveň podala žádost o dotaci
do Operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“- oblast podpory
„Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách“.
Tento dotační titul je pro všechny mimopražské školy v republice a pokud se splní
dané podmínky a vyplní spousta formulářů, tak evropské peníze všechny školy
dostanou.
Žádost o dotaci jsme podali hned po
otevření výzvy, a tak jsme si mohli na
webových stránkách Ministerstva školství
přečíst, že jsme základní podmínky splnili
a dotace nám byla k 30. 6. 2010 přislíbena.
Jedná se o docela vysokou částku (300 tis.
na školu a dále dle počtu žáků 4.300,- Kč
na jednoho žáka). Peníze se musí vyčerpat

do konce roku 2012 a slouží na vybavení,
výuku, semináře, studijní materiály apod.
Dá to ale ještě hodně práce, aby se vše
dobře vymyslelo, zrealizovalo a papírově
zadministrovalo. Prostě celé prázdniny
budou ve škole čistě pracovní.
• Ve škole se poslední týden pořád něco
přenášelo a stěhovalo, aby horní třída byla
v pátek 25. 6. úplně prázdná a připravena
pro malíře. Následující pondělí už do třídy
nastoupili řemeslníci a začal vznikat
„Odpočinkový ráj“ – tak se nazývá projekt,
který zahrnuje úpravu celé třídy a celkové
náklady ze 70% zaplatí Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Poté se zase musí nastěhovat všechno
zpět a vyklidit ostatní prostory, aby se
mohl vymalovat i zbytek školy.

VÝSLEDKY VOLEB DO PS P ČR
(Obec NEUBUZ)
Voliči zapsaní v seznamu
Odevzdané obálky
Volební účast
Poř./Strana

347
222
63,98 %

Počet hlasů

1. ČSSD
2. ODS
3. Věci veřejné
4. KDU-ČSL
5. SPO-Zemanovci
6. TOP09
7. KSČM
8. Suverenita
9. Strana zelených
10. Strana svobodných občanů
11. Dělnic. str. soc. spravedlnosti

46
45
32
25
24
19
16
6
3
3
1

%
20,90
20,45
14,54
11,36
10,90
8,63
7,27
2,72
1,36
1,36
0,45

Veřejně prospěšné práce
Určitě jste postřehli, že v obci pracují
v současnosti tři pracovníci. Dva z nich
jsou na obci na dobu určitou - 6 měsíců.
Získali jsme na jejich plat dotaci z úřadu
práce. Na každého 12 tis. Kč měsíčně,
což po odečtení odvodů činí cca 8 tis. Kč
čistého pro každého z nich. Pracují jako
pomocní lesní dělníci, věnují se čištění
a prořezávce lesa.
Pokud by někdo, kdo je registrovaný
na úřadě práce měl zájem o tyto práce,
ať se přihlásí na obecním úřadě. Prověříme, zda splňuje podmínky na obsazení
místa veřejně prospěšných prací.
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Povodně 2010 • V červnu řádily po celé republice povodně. Ani naší obci se velká
voda nevyhnula, ale naštěstí přestalo pršet v pravý okamžik a voda žádné větší škody
nenapáchala. V některých místech se Všeminka skoro vylila z koryta.

s Machem a Šebestovou soutěžily o sladké
odměny, tancovaly a cvičily a smály se až
do večera. Každý si odnesl drobnou odměnu. Kdo přišel, nelitoval. Prožili jsme krásné
a zábavné odpoledne.
Děkujeme všem, kteří se o to jakýmkoli
způsobem zasloužili.

Hurá na prázdniny s Machem a Šebestovou...
V pátek 25. června se sešlo na Moštárně spousta dětí, rodičů a prarodičů.
A proč? Přijel kouzelník Jirka Hadaš
s Machem a Šebestovou.
Předvedli spolu s dětmi z naší školy pestrý program. Větší děti tak oslavily vysvědčení a konec školního roku, ty menší zase
dětský den. Děti se s Jirkou naučily kouzlit,

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Návštěva hasičské zbrojnice ve Zlíně
17. dubna se zájemci z řad hasičů zúčastnili exkurze u profesionálních hasičů ve
Zlíně. Tyto akce se pořádají opakovaně
a vždy nás u nich něco zajímavého překvapí. Např. zásahová Tatra 815 patří k výjimečně nasazovaným vozidlům. Měli jsme
při prohlídce štěstí, venku za zbrojnicí byla
záchranná plošina s rukávem, která byla
použita při cvičení u zdravotní školy. Rukáv
slouží k evakuaci osob z max. výšky 42 m,
je vněm všitá spirála pro plynulý pohyb
evakuovaného. Jeden z členů lezecké jednotky nám názorně evakuaci předvedl.
Výtah na plošinu byl mimo provoz, a tak
nezbývalo nic jiného, než vylézt nahoru po
žebříku, a to bez jakéhokoli jištění! Zírali
opravdu všichni. Prohlédli jsme si také
sociální zázemí hasičů – nocležny a posi-

lovnu. Měli jsme možnost se podívat do
Krajského koordinačního záchranného
centra, kde se sbíhají všechna tísňová volání na linku 112 a 150. Z důvodu zadržování
neveřejných informací se zde nesmělo
fotit. Nakonec jsme se všichni vyfotili před
zásahovou Tatrou.
Velký dík patří našemu průvodci za bezvadný výklad.
Mirek Gargulák
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Plamen
Ve dnech 15.–16. května jsme se zúčastnili hry Plamen. Tento rok se konal v Otrokovicích a soutěžili starší žáci a jednotlivci Mirek Gargulák, Tomáš Tomšů a Roman
Václavík.
V sobotu se běhaly štafety CTIF, štafeta
4x60 m a štafeta dvojic. V těchto disciplínách jsme se umístnili na dobrých pozicích. V neděli byly požární útoky a běh na
60 m s překážkami jednotlivců. Počasí nám
moc nepřálo, pršelo a na hřišti to pořádně
klouzalo. Přesto jsme měli druhý nejlepší
útok. Štafeta jednotlivců se neobešla bez
pádů, ale i tak měli dobré výsledky. Celkově
jsme se umístnili na 6. místě z 24 družstev.
V kategorii jednotlivců se nejlépe umístil
Tomáš Tomšů, a to na 4. místě.
Míša Garguláková

Hasičská pouť na sv. Hostýně
24. dubna se na sv. Hostýně konala již
17. hasičská pouť.
V tento krásný slunečný jarní den se na
této pouti sešli uniformovaní hasiči ze 121
sborů, kteří s sebou přivezli a v průvodu
předvedli 93 praporů. Každý hasičský prapor mimo názvu obce vyjadřuje heslem
své poslání, vztah k Bohu, lidem a oddanost k rodné zemi.
Také účast civilních poutníků byla vysoká. Za zmínku stojí zájem zahraničních
sborů. Slavnost začíná průvodem od sošky
sv. Floriána na příjezdové cestě k bazilice
Nanebevzetí Panny Marie. Průvod přivítal
a mši svatou sloužil pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
Obdivovali jsme nejen církevní obřady,
bohatě zdobené hasičské prapory, krojovanou hudbu z Lidečka, ale i krásnou valašskou krajinu. Mnozí si přišli pro další

Setkání s hejtmanem

duchovní povzbuzení a požehnání u příležitosti svátku patrona hasičů. Po příjemně
stráveném dnu jsme se vrátili domů.

Floriánská pouť • 2. května proběhla v naší obci tradiční floriánská pouť. U příležitosti
mše svaté, která se konala před místní kaplí se uskutečnilo posvěcení nového zvonu
a hasičské stříkačky. Před zbrojnicí byla připravena k prohlídce historická i nejmodernější technika. Pro poutníky bylo připraveno pohoštění.
4

Uznání a poděkování dobrovolným hasičům, kteří ve svých sborech vykonávají
záslužnou práci, patřilo úterní odpoledne
v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje.
Letošní oceňování se konalo jako každoročně 4. května na svátek sv. Floriána, patrona hasičů. Významné ocenění dostalo 10
zasloužilých hasičů. Ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje převzal i Josef Chovanec, který je 60 let členem SDH Neubuz.
Po celou dobu členství byl svou aktivní
a obětavou prací příkladem a dobrým rádcem pro mladší generaci. Zastával funkci
výcvikového referenta, strojníka a preventisty. 25let byl starostou sboru. Za dlouhodobou aktivní práci byl oceněn řadou čestných uznání a medailí. Je nositelem medaile „Za zásluhy“ a držitelem titulu „Čestný
starosta“.

Bowling Vlčková

Soutěže

V pátek 11. 6. v 16.30 h jsme odjížděli od
zbrojnice na bowling do Vlčkové. Celkově
nás 14 dětí a 2 vedoucí. Ihned jak jsme
dojeli na místo, měli jsme možnost si
objednat nějaké občerstvení. Paní servírka
nám zapnula dráhy a začali jsme hrát. Ten
kdo chtěl, tak si mohl na jukeboxu pustit
hudbu. Na první dráze vyhrála Lucka a na
druhé dráze Tomáš. Zahráli jsme si dvě hry
a pak hurá domů.
Lucka Minaříková a Šimon Trunkát

Družstvo mužů, které vyhrálo okrskovou soutěž, postoupilo do okresního kola požárního sportu. To se konalo 19. 6. v Hřivinově Újezdu. Sjela se zde družstva z celého okresu a
soutěžící nasadili „vysokou laťku“. Započítávaly se body ze štafety 4x60 m, požárního
útoku a časy tří nejlepších jednotlivců. Taky se ukázalo, jak má kdo natrénováno a že je co
zlepšovat. Naše družstvo se umístilo na 13. místě.
V sobotu 26. 6. jsme jeli na pohárovu soutěž na Veselou. Jelikož již začínají dovolené,
nepodařilo se nám dát „dohromady“ ani žáky ani ženy. Jelo si zasoutěžit jen družstvo
mužů.
Soutěžilo se na dva pokusy a výsledky byly velmi těsné. 1. místo obsadil sbor z Újezdu
s časem 17,84. Druhé místo Trnava - čas 18.60 a třetí místo Neubuz s časem 18,68. Ještě
ten samý den jsme byli společně se třemi družstvy z Trnavy na noční soutěži v Loučce. Zde
se začínalo ve 22 h a sjelo se 46 družstev. Z toho dvě třetiny soutěžících byly na profesionální úrovni. Nejen perfektní sportovní výbavou, ale i podávanými výkony. Rekordní čas
požárního útoku byl 15,41. Nám se po technické závadě nepodařilo útok dokončit, ale
přesto jsme se s Trnavou vzájemně podpořili a vytvořili jsme velmi příjemnou sportovní
atmosféru.
Foto z okrskové soutěže v Neubuzi:

Turistický výšlap na Vartovnu
Dne 13. 6. uspořádalo SDH Neubuz
turistický výšlap na rozhlednu Vartovna,
jejíž výška je 37 m a nachází se v pohoří
Vizovické vrchy.
Sraz byl o půl deváté před zbrojnicí,
odkud jsme odjeli autobusem do Všeminy.
Dále nás čekal výšlap přes Syrákov k rozhledně. I když cestou lesem jsme museli
obcházet kaluže, tak nás nálada neopouštěla a zažili jsme hodně legrace. Před 11.
hod. jsme byli v cíli, kde nás čekal krásný
výhled na okolí, ale napřed jsme museli
vyšlapat 35 m po točivých schodech na
vrchol rozhledny. A stálo to za to. Před
námi jako na dlani byly vrcholky Beskyd,
Vsetínských a Hostýnských vrchů, Bílých
Karpat a samozřejmě Vizovické vrchoviny.
Z Vartovny nás čekala cesta na Syrákov,
kde jsme si dali dobrý oběd a vyrazili přes
Oškerovy paseky do Neubuze. Výšlap se
vydařil a už se těšíme na další!
J.M.
Naše činnost se neodvíjí jenom na kulturním a sportovním poli, ale pokud je potřeba
pomůžeme při nenadálých situacích. Ve čtvrtek 3.6. po vydatných deštích došlo ke zvýšení vodní hladiny říčky Všeminky. Zatopen byl sklep u obchodu, proto bylo nutné provést odčerpání vody z tohoto prostoru.
Na požádání manželů Šarmírových jsme odčerpali vodu z jejich bazénu.

Nastává čas dovolených a prázdnin,
proto přejeme Všem příjemné prožití těchto volných dnů.
Za SDH Ivana Tomšů.
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Z naší školy

Sportovní dopoledne
na Veselé

Návštěva školy v Tečovicích
Konec roku se blíží mílovými kroky, a to také znamená spoustu akcí. Jednou z nich byla
také návštěva základní školy v Tečovicích. A proč zrovna ta? Pozvala nás paní ředitelka,
která právě v naší škole dělala praxi a získávala tak u nás své první zkušenosti.
Po příjezdu nás všechny paní ředitelka provedla třídami, nahlédli jsme i do mateřské
školy. Škola slaví 125 let svého trvání, takže bylo vše krásně vyzdobeno. Následovala soutěž ve spelování. Soutěžili žáci 3. – 5. ročníků, vítězkou z naší školy se stala Alžběta P.
Pak se všechny děti naučily novou písničku. Naši žáci předvedli krátké vystoupení.
V závěru skvělého dopoledne se odehrály dva zápasy ve vybíjené. Oba vyhráli žáci naší
školy. Gratulujeme našim hráčům a čest poraženým! Následovalo vyhodnocení, odměna
a poslední společné foto.
Děkujeme za pozvání a příště přijedou z Tečovic zase k nám, do naší školičky.

Milí žáčci, dostáváte do rukou velký dárek v podobě DVD.
Tak začíná obvykle DVD, které dostanou žáci 5. ročníku
Pět roků prožitých na naší škole jim jistě zanechá pár vzpomínek
a mít je zaznamenané a vidět pak svou vzdělávací činnost během
docházky na naší škole není tak špatné. Výlety, kulturní akce, úspěchy školy, to vše si připomenou.
První školní krůčky začínají zápisem, pasováním. Po pěti letech
docházky končí slavnostní promocí. Nikdo z nich si nepředstaví,
kolik práce a úsilí je to stálo. Umět číst, psát, počítat, něco znát
z přírody, z vlastivědy, z výchov. Možná i ten nějaký nezdar se
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V pátek 18. 6. jsme jeli autobusem na
Veselou, kde nás na hřišti přivítaly děti a
paní učitelky. Konalo se tradiční přátelské utkání ve fotbalu a vybíjené. První se
hrál zápas ve fotbalu. Utkání bylo vyrovnané, po dvou poločasech bylo skóré
2:2. Musely rozhodnout penalty.
Tentokrát se štěstí usmálo na soupeře a
vyhráli s rozdílem jedné branky.
Po svačince se hrála vybíjená, kterou
vyhrálo družstvo z Neubuze 2:0.
Ve zbývajícím čase následovala ještě
hra, ve které děti vyhledávaly lístečky s
úkoly, vyluštily je a zapsaly odpovědi na
listy.
Následovalo vyhodnocení všech soutěží a krásné odměny, včetně putovních
pohárů, které do soutěže věnovali starostové obou obcí.

musel překonat Ale vše díky jejich pracovitosti a bojovnosti se v radost obrátí. Velkou
zásluhu na tom mají samozřejmě rodiče,
které je v učení podporovali, kontrolovali,
připravovali a škole pomáhali.
Nedá se vrátit čas a nedá se žádný konec
zastavit. Snad budete na školu vzpomínat
v dobrém a pokud vám v ní někdy něco
nešlo, jistě to nebude tak zlé, že by jste na
nás zanevřeli a nezavzpomínali si na nás
rádi. A kdo u nás ukončil docházku?
Jsou to:
Lucka Železníková - tichá v nižším ročníku, ale později s ní i čertíci šijí. Na začátku mamináč, teď už je rváč a bojovnice, je výbornou sportovkyní, reprezentantkou v atletice. Dostala se až na
republikovou soutěž, zpěvačka s hláskem slavíka, břišní tanečnice,
dobře hraje na flétnu, pokračuje na kytaru, jedničkářka, kamarádka a ráda pomáhá mladším spolužákům. Dobrá herečka a recitátorka.
Anetka Ševců - odpovědná, kamarádská, skromná, účastnice
všech akcí na škole. Snaží se a ochotně podá pomocnou ruku, kde

je potřeba. Také se stará o mladší spolužáky. V country tancovala
od předškoláků. Je samostatná a pracovitá. Bude dobrá máma,
praktická do života.
Odvážná školačka od první třídy. Organizátorka her a dobrá čtenářka.
Alžběta Peštuková - talentované děvče, chytré, milé, ale chybí ji
vytrvalost. Reprezentovala naši školu v projektu Nakresli svou planetu. Je dobrou zpěvačkou, flétnistkou, hraje na klávesy, herečkou.
Dovede se vybičovat k velmi dobrým výsledkům, jak ve vzdělávacích předmětech, tak v mimoškolní činnosti. Umí skládat básničky
i články do novin. Možná bude spisovatelkou.
Ondra Oškera - trochu mamináč, dříve nesmělý, nyní samostatný. Je kamarádský, chodí do hasičů a fotbalu. Není moc vytrvalý,
ale snad dozraje a bude z něho správný fotbalista. Sportovec je výkony má dobré. Ve škole je chytrý, nejúspěšnější řešitel matematického Klokana a matematické olympiády, dobrý čtenář. K dobrým výsledkům se musí vyhecovat. Projekty plní svědomitě. Je
výborný kamarád.

Wilda Solanský - koumák, budoucí architekt nebo výtvarník. Je
puberťák v dobrém slova smyslu, inteligentní a chytrý – vyzkoušel
si úspěšně přijímačky na gymnázium. Je countrista zaskakovač,
nejlepší herec, komik – sklidil nejvíce ovací v divadle za knížepána,
prezentoval naší školu v Praze v soutěži Nakresli svou planetu. Rád
sportuje, ale dlouho nevytrvá. Má dobré srdce, hodně pomáhá
mamince.
Milí žáci, loučíme se s vámi se slzou v oku. Upřímně a přátelsky.
Budete nám chybět.
Přejeme Vám mnoho dalších studijních úspěchů, dobrých škol,
hodně nových kamarádů a skvělých učitelů, či profesorů.
Nezapomeňte na nás a pamatujte si:
Vzdělanost je schopnost rozumět jiným. Má hořké kořínky, ale sladké ovoce.
Vzdělávat ducha je právě tak potřebné, jako živit tělo.
A potom:
„Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.“
Vaše paní učitelky

KLOKAN 2010

Ohlédnutí za školičkou v přírodě
Na školičce v přírodě jsme se nejenom
učili, ale také jsme hráli různé hry.
Jeden den jsme věnovali pochodu na
Hostýn. Ze školičky máme pěkné zážitky.
Na školičce v přírodě
bylo všechno v pohodě.
Psaní, čtení, počítání,
večer velké tancování.
A na konec táborák,
špekáčky má každý rád.
Filip
Na školu v přírodě jsme jeli na Tesák. Bydleli
jsme na chatě Slovan. Moc se mi tam líbilo,
hráli jsme všelijaké hry. Nejvíc se mi líbila hra
na celníky. Jídlo bylo super, moc mi chutnalo.
Počasí nám vyšlo. Moc jsem se na školu v přírodě těšila a nebyla jsem vůbec zklamaná.
V pátek jsme odjížděli domů a všichni jsme se
moc těšili.
Kája Bačová
VEČERY NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Každý den nebo spíše večer byla nějaká
zábava. Ano, opravdu každý večer byl
nachystaný program. První večer jsme si
měli (nejlépe po skupinkách) nachystat pro-

gram a protože se letos na miss přihlásilo
hodně soutěžících, tak po hrách bylo semifinále této soutěže. Nakonec pár lidí postoupilo a my jsme mohli v klidu usnout. V úterý
bylo samotné miss s moderátory Alžbětou
a Williamem. Porotci – Lucie Vondráčková,
Aneta Langerová, Pipi Dlouhý Culík, Hanička
Mánička a tajný porotce Ondřej Vojtek, kteří
určili jako miss sourozence Vávrovy, dále 1.
vícemiss Jarka Hynčicu a Eriku Ševců, 2.
vicemiss Martin Tomšíček a Samantha Velikovská a cenu sympatie dostali Filip Hrubča
a Anna Marie Holíková. Ve středu večer byla
pyžamová párty. Oblékli jsme se do svých
pyžamek popř. do spodního prádla a byla
zábava, tančili jsme a zpívali. Na druhý den
jsme byli troch unaveni z her, které pro nás
paní učitelky připravili, ale i přesto jsme se
těšili na karneval. Ještě před karnevalem
nás navštívili čarodějnice a začal rej. Po
chvíli tance jsme si opekli špekáčky a pak
následoval očekávaný a zábavný karneval.
Bylo mnoho masek, např. klaun, voják, rybář
a mnoho dalších.
V pátek už jsme zažili hezký večer doma
se svými rodiči a večery na škole v přírodě
zůstaly jen vzpomínkou.
Alžběta Peštuková

Ve čtvrtek 18. 3. se všechny děti na
naší škole zúčastnily soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2010, a to v kategoriích Cvrček a Klokánek.
Tato soutěž je každoročně vyhlašovaná
po celém světě již od roku 1991. Vznikla
v Austrálii a dnes se jí účastní na dva a tři
čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Děti
si mohou ověřit na zajímavých příkladech ,
jak jsou na tom s logickým myšlením.
A jak to dopadlo u nás?
V kategorii 2.- 3.tříd – CVRČEK:
(Max 60 bodů) 1. Tomšíček Martin 55
bodů, 2. Esterková Michaela 45 bodů, 3.
Čech Daniel 44 bodů, 3. Holíková AnnaMarie 44 bodů.
V kategorii 4.-5. tříd – KLOKÁNEK:
(Max 120 bodů) 1. Solanský William 75
bodů, 2. Peštuková Alžběta 67 bodů. 3.
Máčala Ladislav 63 bodů.

Návštěva ekofarmy
Další akcí byla návštěva ekofarmy ve
Všemině. Pro děti zde byla připravena hra,
ve které běhaly lesem podle fáborků
a psaly odpovědi do tajenky. Cestou potkávaly zvířátka – kozy i s kozlem, ovce, vepříky, u rybníka husy s housaty...
Po vyhodnocení soutěže následovaly
další hry, skákalo se na trampolínce, hrál se
stolní tenis, kdo chtěl, vylezl na “pozorovatelnu“ a malovalo se barvičkami na stěnu.
Pak jsme společně rozdělali oheň, na kterém jsme si opékali špekáčky. Všichni si
moc pochutnali. Den se opravdu vydařil.
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Přírodovědná soutěž Poznej a chraň
V úterý 29. 3. 2010 proběhlo v ZŠ Želechovice oblastní kolo soutěže Poznej
a chraň pro žáky 4. a 5. ročníku. Organizátorem této soutěže je Český svaz ochránců
přírody Ekocentrum Čtyřlístek.
Letošní téma bylo velmi obsáhlé, a to - Život v lese a jeho obyvatelé.
Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Alžběta Peštuková, Lucka Železníková,
William Solanský, dále pak Anetka Ševců, Ondra Oškera a Laďa Máčala. Žáci pracovali
týmově. Zatímco jedno družstvo mělo poznávací část a určovalo nejrůznější přírodniny,
druhé si lámalo hlavu nad přírodovědným kvízem, který nebyl zrovna jednoduchý. V další
části soutěže byla prezentace předem připraveného posteru na téma „Les ve Zlínském
kraji“. Jedna skupina zpracovala tento úkol formou koláže, kde se zaměřila na lesní patra
a jejich obyvatele, a také s touto prací obsadila 1. místo. Druhá skupina zvolila malbu lesa
s otvíracími okýnky, ve kterých se skrývali živočichové lesa. Také tato práce byla vyhodnocena jako velmi pěkná a obsadila krásné 3. místo.
Tyto vítězné práce obou družstev byly vystaveny na „21“ ve Zlíně od 12. do 30. dubna
2010 v 16. patře. Všichni žáci předvedli pěkné znalosti a v soutěži obstáli na výbornou.
H.Č.

Sraz fiatů 126p 28. 5.–30. 5. 2010
Hurá je pátek, dobalíme ještě pár věcí a vyrážíme do kempu Buňkov za Pardubice. I když
je to jedno z nejmenších aut a má jen 2 válce, uvnitř je hlučný, i tak je to nezapomenutelná
jízda, na kterou se všichni těšíme. Cesta nám trvala 4 hodiny a byla dlouhá 226 km. V sobotu
ráno jsme se seřadili na spanilou jízdu po okolí. Přijeli jsme do Pardubic k ploché dráze, kde
jsme vyrazili na orientační závod. Tam plníme úkoly a jedeme podle mapy. V cíli nás čekal
poslední úkol - jízda zručnosti. Potom jsme se přemístili k vodě, kde proběhla přetahovaná s
lanem, hraní na nejrychlejšího koně. My děti jsme zase házely na tyčky nebo míčky do kruhu.
Stejně nejlepší byla studená voda plná ryb. Večer bylo vyhodnocení, kde všechny děti dostaly medaili pexeso a balíček s dobrůtkami. U dospělých jsme měli velký úspěch! A to 2. místo
v orientační jízdě mužů a 3. místo ve zručnosti mužů. Pak jsme šli oslavovat grilováním. Ráno
Jindra Hub
jsme uklidili pokoje a vydali se domů. Už teď se moc těším na příští rok.

Jubilanti
1. 7. Železníková Marie, č.p. 106
6. 7. Tkadlecová Jiřina, č.p. 85
10. 7. Garguláková Božena, č.p. 73
14. 7. Kalivodová Emilie, č.p. 100
16. 7. Neumann Vlastimil, č.p. 71
7. 9. Tomšů Alois, č.p. 50
12. 9. Vykopalová Eva, č.p. 94
15. 9. Tomšů Marie, č.p. 50

70 let
65 let
81 let
75 let
65 let
75 let
65 let
70 let

Narození
10. 3. Sládek Karel, č.p. 36
26. 4. Charvátová Sofie, č.p. 112
30. 4. Gajdošík Maxmilián, č.p. 103
Úmrtí
19. 4. Červenka Jaromír, č.p. 68
22. 4. Kašpárek Vladimír, č.p. 58
30. 6. Skyba Milan, č.p. 51
Přihlášení
Kneslová Zuzana, č.p. 114
Vocel Alexandr, č.p. 150
Charvát Zdeněk, č.p. 158

Fotbal – úspěšné zakončení sezony... v Lucembursku
Přes některé potíže během sezony, se
nakonec ročník 2009/2010 nad očekávání
vydařil. Mužstvo 1. FC Neubuz se umístilo
na druhém místě, za vedoucím Bratřejovem, který urputně usiloval o postup.
Na to, že mužstvo je, dá se říci, „přestárlé“, a navíc někteří hráči na tom zdravotně
nejsou nejlépe, tak si nakonec dokázali
poradit díky svým zkušenostem s některými i „mladšími“ mužstvy.
Musíme jim udělit poklonu za to, co pro
neubuzský fotbal udělali. Naši diváci mohli
vidět překrásné branky. Vždyť jsme za
celou sezonu nastříleli 85 branek. Z toho
tandem Pšenka – Vrba dal 46 branek.
Michalovi Pšenkovi patří dokonce 1. místo
v okrese mezi střelci.

Poděkování patří také dobrovolníkům,
kteří se starají o to, aby hřiště bylo v pěkném stavu. Dostali jsme pochvalu od
některých mužstev za nádherné prostředí.
Sportovní tečkou za naší sezonou byl
zájezd do Lucemburska (Konstem-Holztem). Zde jsme sehráli přátelské utkání,

které jsme vyhráli 5:4. Byla to taková
odměna za věrnost ke klubu.
Dobře se v Neubuzi rozjíždějí i ti nejmenší. A tak se sluší také poděkovat trenérům
mladší přípravky – Martinu Rudlovi a Lukáši Železníkovi, kteří připravují ty nejmladší
k fotbalovým krůčkům. Už je vidět jejich
práce. Na mezinárodním turnaji v Loukách
ani jednou neprohráli. Naopak 3x vyhráli
a 3x remizovali Porazili třeba taková mužstva jako Tescoma Zlín, Vsetín, Otrokovice.
Blahopřejeme!
Naše díky patří také některým rodičům
(zejména p. Čechovi a p. Juříkovi) za jejich
práci, kterou přispěli k tomu, aby ti nejmenší měli ty nejlepší podmínky pro fotbalové zážitky. Nesmíme zapomenout na
paní Sedláčkovou za přípravu jídla, občerstvení a sponzorství, které pro děti dělá.
1. FC NEUBUZ děkuje všem svým věrným fanouškům a fanynkám za neutichající podporu při našich utkáních.
Náš dík patří také sponzorům a obecnímu úřadu v Neubuzi za jejich pomoc.
DĚKUJEME za veškerou podporu a zveme
Vás na další ročník, který začíná 8. srpna
2010!
Rudl Lucien
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