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Tento rok jsme jiÏ potﬁetí poﬁádali masopustní prÛvod s maskami.

Více na str. 3

Beseda s obãany
V pátek 3. 2. 2006 se ve společenské místnosti konala „Beseda s občany“. Zastupitelstvo obce Neubuz se rozhodlo tuto
besedu uspořádat na popud množících se dezinformací o aktivitách obecního úřadu.
Starosta obce seznámil občany
s výčtem provedených i plánovaných
akcí, se stavem finančních prostředků
obce a také se stavem majetku obce
Neubuz.
Poté následovala bohatá diskuze
o problémech, které trápí naše spoluobčany. Velká část problémů se týkala
zimy, úklidu sněhu ze silnic a chodníků a bezpečnosti provozu v částech
obce, kde vede hlavní silnice na Slušovice. Problém rychle jezdících vozidel
se snažíme řešit s Policií ČR delší
dobu, ovšem neúspěšně. Na tuto silni-

ci nejdou dát retardéry, které by provoz zpomalily.
Problém zimní údržby je v současné
době vyřešen, protože konečně nastalo
jaro a sníh už snad padat nebude.
Letošní zima byla opravdu velmi krutá
a tak je možné, že ne všichni občané
byli se zimní údržbou 100 % spokojeni. Ovšem obec má dle zákona následky zimy zmírňovat a ne je zcela
odstraňovat. A to se snad podařilo. Je
nutné, aby při zimní údržbě přiložili
ruku k dílu všichni spoluobčané.
Dále se projednávala otázka obecní-

ho vodovodu a kanalizace. Obecní
vodovod se řeší, byl proveden hydrogeologický průzkum v katastru naší
obce.
Pan Oškera apeloval na zastupitelstvo obce, aby obec zakoupila část singulárního společenstva Háje a tím získala velký lesní pozemek.
Projednávala se otázka školní výuky
v místní ZŠ – promluvila ředitelka
školy p. Staroveská.
Po oficiální diskuzi pokračovala
beseda malým pohoštěním a besedováním do pozdních hodin.

Zastupitelstvo obce Neubuz přeje všem svým spoluobčanům
radostné a sluníčkem prohřáté Velikonoce.
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Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
30. 1. 2006
- beseda s občany se uskuteční 3. 2. 06
ve společenské místnosti, bude se
podávat guláš a pivo
- Košt slivovice zajistí p. Sedláček na
4. 2. 2006, ceny zakoupí obec
- inventarizační komise přednesla
zprávu o stavu majetku k 31. 12. 05 –
hodnota činí 23.660.544,- Kč
- byl schválen rozpočet na rok 2006
příjmy 3.413.000,- Kč
výdaje 6.584.000,- Kč
- schválena žádost o změnu úz. plánu,
kterou podal p. Vocel – podmínka
prodej přístupové cesty podél potoka
- schválen příspěvek mysliveckému
sdružení na nákup vitamínového
krmiva pro zvěř – 2.000,- Kč
- schválen příspěvek včelaři – 4.000,Kč, lyžaři Trnava – 2.000,- Kč
- schválena oprava WC a zasedací
místnosti na OÚ
- schváleno vybudování autobusové
zastávky na Pasekách
5. 4. 2006
- prohlídka stavby hasičské zbrojnice,
stavba pokračuje dle plánu, do pouti
by měla být hotová. Fasáda se udělá
vcelku s budovou OÚ. Zbrojnice se
vybaví stoly, židlemi a kuchyňkou.
- schválena výměna 2 oken do dvora
v budově OÚ
- naplánovány pouťové slavnosti
- schválena výměna oken v budově ZŠ,
oprava a nátěr fasády
- organizace voleb do parlamentu, stanoven počet členů volební komise
5 + zapisovatelka
- schválen nákup sekačky na hřiště
- p. Sedláček informoval o práci na
internetové síti – do 15. 4. proběhnou
měření v obci
- Moštárna – dořešit převody EON,
Plynárny, Česká pojišťovna, kolaudace, nájemní smlouva
- schválena oprava autobusové zastávky na návsi
- schválena nová výsadba zeleně před
OÚ a nákup nových laviček
- naplánována oslava Dětského dne na
4. 6. 2006
- schváleny příspěvky:
Country kroužek – soutěž – 500,- Kč
Carusošou škola – 1.000,- Kč
Škola v přírodě – 100,- Kč / žák

Inventarizace majetku k 31. 12. 2005
Inventarizaãní komise provedla kontrolu obecního majetku. Obec vlastní majetek v celkové hodnotû 23.660.544,- Kã.
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FOTOAKTUALITA • Letošní zima nám přinesla nečekané množství sněhu...
... a způsobila nemalé škody

Bilance práce v místní knihovnû v roce 2005
V úvodu bych chtěla nastínit několik
číselných ukazatelů z naší knihovny:
Počet čtenářů
Z toho mládež do 15 let
Počet půjčených knih
Dospělí celkem
- naučná literatura
- krásná literatura
Děti celkem
- naučná literatura
- krásná literatura
Časopisy
CD-rom

103
49
2.567
1.578
321
1.257
933
435
498
106
56

Z výměnného fondu jsme měli půjčené 2 soubory knih – což činí 225 ks
knih. Za rok 2005 navštívilo knihovnu
618 návštěvníků. Na internetovém pracovišti pracovalo od 14. 2. 2005 celkem 141 dětí a dospělých. Zakoupili
jsme nové knihy, CD a časopisy v celkové hodnotě 8.950,- Kč.

V současné době probíhá výměna
knih z Výměnného fondu. Tyto knihy
se nebudou obměňovat po půl roce,
ale až po roce. Teď dostaneme 1. soubor, v říjnu 2. soubor – takže k dispozici bude spousta nových knih, ze kterých si určitě každý vybere podle svého zájmu.
Velký zájem je o internet. Chtěla
bych upozornit návštěvníky, že si
mohou čas na internetovém pracovišti
zarezervovat dopředu. Každý může na
počítači pracovat 30 minut. Černobílý
tisk do 3 stran je zdarma, za barevný
tisk se platí 5,- Kč/ 1 stranu.
Mám radost, že do naší knihovny
přichází stále noví čtenáři z řad nejmladších, ale i ze starší generace.
U příležitosti velikonočních svátků
přeji všem příjemné prožití svátků jara,
mládeži pak bohatou pomlázku.
Milada Hynčicová
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SDH NEUBUZ

Pozvánka

21. ledna 2006 se konala v kulturní místnosti Valná hromada našeho sboru.
Setkání se zúčastnilo 18 hostů a 40 místních členů. Hodnotily se výsledky družstev mužů, žen i žáků na soutěžích, ale i práce sboru při různých akcích. Všichni
přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2006.

29. dubna Vás zveme na tradiční
HASIČSKOU POUŤ na sv. Hostýně.
Doprava je zajištěna.

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

Zajištění končin
Rozšíření družstva žáků o nové členy
Sběr železného šrotu
29. dubna účast na hasičské pouti na sv. Hostýně
Otevření nové hasičské zbrojnice
Žáci se zúčastní soutěže Plamen
20. 5. okrsková soutěž na Veselé
Účast na oslavách založení sborů na Hrobicích a ve Všemině
Dne 5. 8. druhý ročník soutěže o pohár starosty obce
Poznávací zájezd
Pomoc spoluobčanům v rámci našich možností

V roce 2005 oslavili významné životní jubileum dlouholetí členové sboru pan
Hynčica VL.,Tomšů A, Janů V. připravili jsme pro ně malou pozornost s přáním
hodně zdraví do dalších let.
Na závěr v diskuzi vystoupil starosta naší obce a zástupci hostů ze Slušovic,
Březové, Všeminy , Hrobic a Veselé. Po skončení valné hromady jsme všem přítomným nabídli pohoštění. Cílem tohoto setkání nebylo jen hodnotit práci
v minulém roce, ale setkat se se staršími členy sboru, zástupci obecního úřadu,
sponzory a hosty.
Potěšila nás hojná účast zástupců 11. okrsku. Také my jsme byli hosty jejich
valných hromad.
Každoročně se setkávají hasiči 11. okrsku na slavnostním aktivu. Tak tomu bylo
i letos. 4. února jsme jeli na Březovou, kde starosta okrsku hodnotil práci všech
hasičských sborů. Po té následovala zábava. Dobrá hudba vytvořila příjemnou
atmosféru, kdy se dobře bavila starší, střední i mladší generace. Při troše štěstí si
každý domů odnesl výhru z bohaté tomboly.
Tomšů Ivana

KONâINY - 25. 2. 2006
Naše přípravy začaly nakoupením nových masek pro zpestření a pobavení
občanů. V předcházejících dvou letech jsme měli pro muzikanty zajištěný
povoz s koňmi. Přesto, že byl tento povoz velice pěkný a pro akci končiny více
typický, museli jsme ho z finančních důvodů nahradit našim hasičským veteránem, který určitě nezahambil a hlavně splnil svůj účel.
Sraz byl o půl desáté u Obecního úřadu, kde se nás letos sešlo opravdu
hodně. Náš průvod byl posílen i o nejmladší hasiče, kteří se rádi zapojili.
Tak jako každý rok nám muzikanti zahráli k prvnímu kroku masopustního
veselí z nejvyššího místa obce, Hořanska. Přesto, že jsme po dva roky z tohoto
místa začínali, přemýšlíme o změně tohoto počátečního místa, protože do části
obce zvané Paseky se dostaneme až v odpoledních hodinách, kdy je už velký
provoz a hodně řidičů, kteří nemají pochopení pro tradice. Ale hlavně chceme
předejít případné nehodě.
Občanům se masopustní průvod líbil, byli jsme pohoštěni tradičními koblížky
a dalšími masopustními dobrotami. Posledním místem, kde masopustní průvod
prochází, je ulice směrem k Moštárně. Odtud jsme se všichni rozešli odpočinout
si a načerpat nové síly.
Tento den pokračoval večerním programem „pochovávání basy“ s živou
hudbou. Při pochovávání byli noví
ministranti, hasiči i plačky. Obměna
čtení se všem líbila. Večer pokračoval
s mladou hudební skupinou No House.
Děkujeme všem, kteří se na celodenním programu podíleli.
M. Dubovský ml. a spol.

FLORIÁNSKÁ POUŤ v naší obci se
bude konat 7. května. V 11 hod.
začne mše svatá u kapličky a po
jejím skončení se uskuteční vysvěcení a slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.
Všichni jste srdečně zváni.
Výbor SDH Neubuz

Podûkování SDH Neubuz
Opět přichází jaro, které jsme letos
tak toužebně očekávali, neboť zima
byla nejen dlouhá, ale i bohatá na sněhovou nadílku. Všem nám připravila
horké chvíle při odklízení sněhu a to
nejen po stránce fyzické ale i psychické. Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala místnímu sboru dobrovolných hasičů nejen za preventivní, ale
hlavně za fyzickou pomoc při odklízení sněhu ze střech našich domů a hospodářských stavení. Je dobře, že máme
v naší obci tak ochotné mladé lidi,
kteří pomáhají ochraňovat naše soukromé i veřejné majetky. My občané
pak máme dobrý pocit z toho, že je
nablízku někdo, kdo nám v době
nouze rád podá pomocnou ruku.
Přeji SDH v Neubuzi hodně úspěchů
v tak ušlechtilé činnosti, jehož náplní
je známé motto: „Bohu ku cti, lidem
ku pomoci“.
Milada Hynčicová

Za vypalování trávy
hrozí pokuta
Březen je považován za začátek
sezóny vypalování trávy. Mnozí občané ani netuší, že vypalováním porostu
se dopouští přestupku na úseku požární ochrany a podle zákona jim může
být uložena pokuta do výše 25.000,Kč. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hrozí za takový přestupek
pokuta ve výši až 500.000,- Kč.
Způsob, jak se zbavit beztrestně staré trávy je přitom jednoduchý. Kosou
nebo sekačkou. Starou shrabanou
trávu lze spálit na hromadě. Nikdy
však ne za větrného počasí, v blízkosti
objektů, lesních porostů, sousedních
pozemků a dále v období sucha. Po
ruce je vždy třeba mít něco k hašení
a nenechávat ohniště bez dozoru.
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Dne 4. 2. 2006 se uskuteãnil jiÏ 4. roãník

KO·TU SLIVOVICE
• Jubilanti
11. 3. Sovjáková Františka č.p.64
17. 3. Revendová Ludmila č.p.16
24. 3. Tomšíček Antonín č.p. 46
28. 3. Vykopalová Marie č.p. 94
27. 4. Garguláková Františka č.p. 39
1. 5. Čechová Ludmila č.p. 24
2. 5. Skyba Milan č.p. 51
5. 6. Zahořák Eduard č.p. 123
13. 6. Vlčnovský Jaroslav č.p. 33
22. 6. Urban Václav č.p. 12

80 let
60 let
60 let
81 let
82 let
92 let
60 let
60 let
82 let
81 let

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Úmrtí

30. 12. 2005, Janů Marie č.p.22
9. 2. 2006, Červenková Marie č.p.68
• Přihlášení k trvalému pobytu
Šlágrová Vlasta č.p. 139

1. místo
Kobylík Jiří, Neubuz č.3
2. místo
Sedláček Josef, Slušovice
3. místo
Dubovský Miroslav ml., Neubuz č. 93
Ve společenské místnosti se sešlo 22 degustátorů a přes 40 vzorků pálenek.
Po velkém boji si ceny odnesli tito pěstitelé trnek. Soutěžní atmosféra byla jako
vždy vynikající.

• Odhlášení z trvalého pobytu
Grebeníček Ladislav č.p. 110

Upozornûní
Upozorňujeme občany, kteří nemají
zaplacen poplatek za kabelovou televizi, poplatek za psa a správní poplatek
(kontejnery, plasty, nebezpečný
odpad), aby tak učinili nejpozději do
31. května 2006.
Kabelová televize 500,- Kč / 1 zásuvka
Pes
50,- Kč
Správní poplatek
200,-Kč / č.p.
Žetony na popelnice
40,-Kč / 1 ks

Nastává ãas
„vzkﬁí‰ení“ vãel
Byť v duchu ještě tak trochu vánočních zvonků a hvězdiček, v uších stále
znějí zvuky doznívajících koled –
a najednou jsou tu další svátky, krásné
Velikonoce, otevírání jara. Po dlouhém
a sněhem zavátém lednu, bláznivém
únoru a stále ještě studeném březnu
přichází naděje na teplo. Oči se těší
pohledem na přibývající zeleň, ve
vzduchu je cítit vůně probouzející se
země. Nastává čas „vzkříšení včel“,
čas malovaných vajíček, symbolu probouzejícího se života.
Po velmi těžké a pro včelstvo dlouhé
zimě Neubuzští včelaři drží stav pro
naši přírodu v počtu 50 včelstvech.
Přejeme Vám velmi dobrou náladu
do jarních měsíců.
M. Dubovský
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V pátek 7. dubna se v naší škole uskutečnilo tradiční setkání žáků ze ZŠ
Veselá a našich žáků. Společně zápolili ve zpěvu a recitaci, ale též ve znalostech z českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, vše zaměřené na svátky
jara. V porotě zasedli kromě pedagogů i starostové obou obcí.
Jednotliví soutěžící bojovali statečně, a tím ztížili rozhodování. Všichni pak
byli bohatě oceněni diplomy i cenami, které zajistil OÚ a Klub rodičů. Všichni
odcházeli spokojeni z pěkně prožitého dne a těšíme se na další setkání, tentokráte ve sportovním utkání obou škol.
A jak jsme se umístili?
Recitace - O velikonočního beránka
1.místo - William Solanský, Josef Sedláček, Václav Fuhrmann
2. místo - Lucie Železníková, Zuzana Pavelková, Michaela Garguláková
3. místo – Dominik Závada, Pavel Mlích
Zpěv - Neubuzské Carusošou
1. místo – Lucie Železníková, Jakub Hynčica, Ondřej Vičík
2. místo – Zuzana Pavelková, Michaela Garguláková
3. místo – Alžběta Peštuková, Věra Oškerová
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Z na‰í ‰koly
KARNEVALOV¯ REJ
Ano, už se to „láme“. Školní rok je
ve svém poločase, příští měsíc odejde
zima na dočasnou penzi, a to je ten
pravý čas k přípravě a realizaci karnevalového reje.
Stejně jako vloni se konal karneval
v kulturní místnosti v Neubuzi. Za
pomoci rodičů se dětem připravila
opravdu zábavná činnost. Program
zpestřilo vystoupení country kroužku
pod vedením Rádi Hynčicové. K tanci
hrál Kuba nebo-li Hlava v mraku,
pomocníkem a tanečníkem byl Laďa
Jeníček. Po přehlídce a předvedení
jednotlivých masek následovaly soutěže a hry pro malé, starší děti, ale i rodiče. Není vůbec jednoduché předávat si
PET láhev mezi koleny, jak se o tom
rodiče mohli sami přesvědčit, ani
postavit co nejvyšší komín z domin,
tancovat s nafukovacím míčkem na
noze a snažit se tomu druhému tanečnímu páru jej prasknout.

Pohádkov˘ zápis v Neubuzi
Je známo, že první vykročení dítěte do školy je pro naše ratolesti velmi důležitým
krokem. V žádném případě by se dítě školní docházky nemělo bát a pro školu by
mělo být dostatečně zralé fyzicky i duševně. Mělo by unést školní tašku, umět jíst
příborem, zavazovat tkaničku či zapínat knoflíky. Znát a zvládat základní hygienické
návyky. Na zápis do první třídy by dítě mělo vzpomínat jen v dobrém.

K zápisu do Neubuze přišly čtyři
děti. Dvě z Neubuze Matěj Zábojník
a Michaela Fábiková a dvě ze Slušovic
Václav Kelar a Dominika Krumpolcová.
Přivítala je nejen paní ředitelka a
žáci, kteří předvedli pásmo plné pohádek, písniček a tanečků, ale i pohádkové bytosti jako princezna, král, žabka,
pejsek či myška v šedém kožíšku. Pak
předvedly své dovednosti i děti, které
přišly k zápisu. Zazpívaly písničku
nebo přednesly básničku, poznávaly
barvy, počítaly kuličky na počítadle,
nakreslily obrázek maminky nebo
tatínka. Potom následovala překážková
dráha, kde na každém stanovišti dostaly děti razítko. Odměnou bylo také

kinder vajíčko a závěsný měsíček
s medvídkem. Ten připravila paní
vychovatelka ve ŠD dětem na památku. Rodičům se pak promítala videoprojekce z činnosti školy na školičce
v přírodě na Tesáku. Ve volném prostoru, kdy si rodiče prohlíželi kroniky,
fotografie z akcí a pili kafíčko, žáci,
nynější i budoucí, se nahrnuli k 11
počítačům a nebyli k odtržení. Tak
skončil první den budoucích prvňáčku
ve škole vesele. Snad získali dostatek
informací a odnesli si plno zážitků.
Věříme, že se nastávajícím prvňáčkům v naší škole líbilo a 1. září přijdou mezi nás. Už se na ně všichni
moc těšíme.
Hana Červenková

V závěru karnevalu si všichni zakoupili losy a byli nedočkaví, co že se
skrývá za překvapení právě pod jejich
číslem. Vždyť také bylo z čeho vybírat
a každé dítko si jistě odneslo alespoň
nějakou drobnost.
Děkujeme všem rodičům, kteří
pomohli s přípravou nebo přispěli dárkem do tomboly. Také obecnímu
zastupitelstvu, které přispělo finanční
částkou na tuto akci.
H. Červenková
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Masopust na na‰í ‰kole
Poslední úterý v únoru se i naše
škola zapojila do masopustního veselí.
Je to pěkná tradice, kterou by bylo
smutné opomenout a neoslavit nejen
na vesnici, ale i na naší škole.
Ve výtvarné výchově a družině jsme
vyráběli masky. Nechyběl kůň, kostlivec, šáša, nevěsta, myška, kočka a samozřejmě i medvěd.
V prvních dvou hodinách se děti
učily. V českém jazyce psaly diktát na
vlastní jména či na koncovky podstatných jmen s masopustní tématikou,
v matematice počítaly příklady. Po
velké přestávce pak společně vymýšlely ve skupinách báseň na slova (masopust, medvěd, maškara, maska, koblížek, půst), řešily tajenku, kreslily medvěda, policajta a masky. Když bylo vše
hotovo, vyparádily se děti do maškarního a průvod mohl vyjít. Obešli jsme
celou vesnici, hráli, zpívali, verše říkali, koblížky a jiné sladkosti dostávali.

Modr˘ den
Naše škola žije tento školní rok barvami. Vyhlásí se vždy jedna barva, do
té se celá škola oděje a výuka je zaměřena na tuto barvu. Tentokrát byla
vybrána barva zimy – modrá.

Děkujeme obecnímu úřadu za sladkosti, babičkám a maminkám za koblihy a také za peněžní příspěvky, které
použijeme na školičku v přírodě. Díky
moc.
Masopust jsme všichni pěkně oslavili, děti byly nadšené a díky masopustnímu průvodu masopust také pocítily
takříkajíc na vlastní kůži. Děkujeme
vám, že jste nás tak pěkně přijali a těšíme se s medvědem za rok.
Marie Holíková

ÎákÛm z Neubuze dobroãinnost není lhostejná
Každý z nás se někdy v životě může dostat do situace, kterou není schopen řešit
vlastními silami. V takové situaci se projeví osobní postoj každého jedince
i vyspělost celé společnosti, která nezůstává lhostejná ke strádání, utrpení a potřebám ostatních.
Již před čtyřmi lety jsme podpořili finanční částkou malotřídní školu, kterou
citelně zasáhly tehdejší povodně v Čechách. K tomuto účelu jsme uspořádali sběr
odpadových surovi. Na sběru se podíleli všichni žáci a přispěli i občané obce.
Nejen díky této naší pomoci, ale i mnoha dalších lidí, kteří přispěli, škola přežila
a funguje do dnešní doby.
Každoročně jsme tvořili vánoční obrázky, které se posílaly do Norska - projekt
Stonožka. Hlavní myšlenkou bylo pomoci nemocným kamarádům. Tam z vybraných prací vytiskli vánoční přání a prodávali je. Výtěžek byl věnován na nákup
drahých přístrojů do českých nemocnic.
Rok co rok nacvičujeme vánoční nebo jarní kulturní pásma, kterými obveselujeme nejen místní babičky, ale jezdíme i na Hrobice - do domova důchodců, kde
svá vystoupení plná písniček, básniček, tanečků nebo i pohádek předvádíme.
Vždyť tito osamělí lidé jsou vděčni za každé vystoupení.
Další naší aktivitou v nedávné době byl prodej magnetek s krtečky. Když nás
oslovil nadační fond dětské onkologie Krtek, ani na chvíli jsme nezaváhali. Tento
fond se zaměřuje na nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie
v Brně. Vizí Nadačního fondu je poskytnout každému nemocnému dítěti reálnou
šanci na vyléčení.
S velkým ohlasem u našich dětí se setkal i další projekt, který organizuje občanské sdružení CPK – CHRPA. Prodejem pohlednic koní jsme zaslali nemalou částku tomuto sdružení. Jejich cílem je výběr a výchova koní a jejich následné
poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma
fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou
pohybového aparátu (dětská mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce.
Podstatou všech těchto aktivit je, že zdravé děti dokáží dělat něco pro své
nemocné kamarády. Naše děti neposílají pouze materiální pomoc, ale s ní hlavně
svoji lásku a dávají tím naději postiženým dětem na trochu dobra do budoucna.
H. Červenková

Den nám začal společně – děti
vymýšlely básničky o modré barvě,
byly oblečeny do modrého. Potom se
zvlášť učily tak trošku modře.
Horní třída pracovala s modrými
větami, počítali věty v souvětí, vymýšleli slova na daná písmena, tvořili příběh podle obrázku. V matematice
násobili a sčítali příklady z modrého
papíru, počítali příklady o modrých
věcech. Čtvrťáci a páťáci vymýšleli příbuzná slova ke slovu modrá (vyhráli
čtvrťáci), psali diktát o modřince, která
měla modřinu, určovali slovní druhy,
určovali přídavná jména a slovesa.
V matematice sčítali a odčítali desetinná a přirozená modrá čísla, dělili je
a srovnávali. Zkoušeli si také zajímavé
příklady z Matematického klokánka.
Na závěr si ve čtení přečetli povídku
o modré dívce, z které se vyklubala
čekanka a zazpívali písničku Modrá od
skupiny Žlutý pes. Den se nám vydařil.
M. Holíková

Pozvánka
Pﬁátelé jarních procházek,
ASPV Slu‰ovice spolu s SK Neubuz
pro Vás letos jiÏ po 9. pﬁipravilo

Pochod
o velikonoãní
vajíãko
kter˘ se koná 22. dubna 2006.
Sraz na námûstí ve Slu‰ovicích
v 8.30 hod. Startovné 10 Kã.
Tentokrát se podíváme
za Sedmi trpaslíky.
S sebou si vemte svaãinu, pití,
plá‰tûnku, sportovní obuv, ‰pekáãek
a nezapomeÀte na dobrou náladu!
Tû‰í se na Vás cviãitelé ASPV
a Kontrast!
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