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ROâNÍK XV.

INFORMAâNÍ

ZPRAVODAJ
NEUBUZ

Otevﬁení nové hasiãské zbrojnice
Na výroční schůzi 21. ledna 2006
bylo firmou Terastav, která staví hasičskou zbrojnici přislíbeno, že se pokusí
velkou část stavebních prací dokončit
do konce dubna, aby mohla být uvedena do dočasného užívání. Tím pádem
jsme začali plánovat, že by se zbrojnice
mohla 7. května na Floriánskou pouť
vysvětit a slavnostně otevřít a ukázat
všem občanům a poutníkům. Firma
Terastav splnila co slíbila, a tak se celý
týden před poutí uklízelo, umývalo
a čistilo. Vše, včetně hasičských aut
a techniky se muselo jenom blýskat.
Dokoupilo se vybavení společenské
místnosti. Kdo mohl, přiložil ruce k dílu.
V neděli 7. května jsme se probudili
do krásného slunečného počasí. Na
slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice byli pozváni zástupci z okolních
hasičských sborů. Vytvořili jsme průvod
v čele s obecním praporem a soškou sv.
Floriána a vydali jsme se k místní kapli
zasvěcené tomuto patronovi.
Každoročně se mše svaté účastní
nejen naši spoluobčané, ale přijíždějí

i poutníci. Všem se jistě líbil slavnostně
vyzdobený oltář, aby kněží mohli sloužit mši svatou pod širým nebem. Po mši
se průvod hasičů za doprovodu hudby
vrátil před zbrojnici, kde vystoupily se
svým programem mažoretky ze Slušovic. Zástupce z okresního sdružení hasičů ve Zlíně předal J. Chovancovi, J.
Janotovi a V. Hynčicovi stužku za věrnost. Slavnostního posvěcení nové
budovy a zařízení se ujal kněz Emil Matůšů. Starosta obce přestřihl stužku
a předal objekt do užívání hasičům.
Poté si všichni prohlédli novou budovu.
Každému byly nabídnuty vdolečky, frgály a valašská slivovice, k tomu zahrála
dechová kapela. Pro hosty, muzikanty,
kněze a zástupce obecního úřadu bez
jejichž podpory by stavba nebyla realizována, bylo připraveno v kulturní místnosti nad obchodem slavnostní pohoštění. V odpoledních hodinách pokračovaly pouťové slavnosti na Moštárně.
Přestože se vyskytly i drobné nedostatky, patří poděkování všem, kdo se
organizačně na celé akci podíleli.

Zastupitelstvo obce Neubuz přeje všem dětem krásné prázdniny a ostatním spoluobčanům příjemné,
slunečné léto, hodně zážitků z dovolené a plno odpočinku.

neubuz 2/06 27.6.2006 15:32 Stránka 2

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské Republiky
konané ve dnech 2. - 3. ãervna 2006

Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
24. 5. 2006
- zhodnoceny pouťové slavnosti
a slavnostní otevření hasičárny – byla
uvedena do dočasného užívání
- dofakturace firmy Terastav bude provedena až po úplném dokončení
a kolaudaci stavby
- výměna oken na OÚ byla provedena
(kuchyňka a zasedací místnost)
- výměna oken v ZŠ Neubuz je naplánována na 10. 7. 2006
- přijato usnesení o poskytnutí finančního příspěvku 22.050,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území
Zlínského kraje
- přijato usnesení na změny územního
plánu – Vasilčo-Vičíková, Vocel,
Nesňal
- schváleno vybudování nové elektrotrafostanice na Pasekách
- obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení
dotace 16.000,- Kč od Ministerstva
kultury na katalogizační program do
knihovny
- místostarostka Zábojníková seznámila přítomné se zprávou auditorské
komise, která kontrolovala hospodaření obce – výsledky jsou v souladu
se zákonem
- byla naplánována oslava Mezinárodního dne dětí, která proběhne
4. nebo 11. června, dle počasí,
zajistí Zábojníková, Hynčicová
- zájezd důchodců na sv. Hostýn se
uskuteční 8. 7. 2006

• Jubilanti
5. 6. Zahořák Eduard č.p. 123
13. 6. Vlčnovský Jarosl. č.p. 33
22. 6. Urban Václav č.p. 12

1/
5/
6/
8/
9/
10/
11/

Strana zdravého rozumu
Právo a spravedlnost
Nezávislí
Koruna česká
ODS
ČSSD
SNK Evropští demokraté

1
3
2
2
63
78
3

60 let
82 let
81 let

• Úmrtí
12. 5. 2006 Kohnová Jarmila
č.p. 18
16. 6. 2006 Oškerová Ludmila č.p. 82
20. 6. 2006 Železníková Marie
(Domov důchodců Burešov)
26. 6. 2006 Zahořák Jaroslav
č.p. 44
• Odhlášení z trvalého pobytu
Bajza František
č.p. 36

12/ Unie svobody
17/ Moravané
18/ Strana zelených
20/ KSČ
24/ KDU ČSL
25/ Nezávislí demokraté
Počet neplatných hlasů

1
3
6
23
39
1
2

SDH NEUBUZ
Okrsková soutûÏ
13. 5. 2006 na Veselé
Patronát nad soutěží 11. okrsku
převzal sbor dobrovolných hasičů na
Veselé. Náš sbor reprezentovala tři
družstva. Družstvo žáků soutěžilo ve
třech disciplínách, a to štafetě 4x60 m,
štafetě dvojic a požárním útoku. Všichni bojovali ze všech sil, což se jim
vyplatilo a získali pohár za 1. místo.
Také družstvu žen uniklo o vlásek
vítězné umístnění - získaly za štafetu
4x100 m a požární útok pohár za 2.
místo. Postoupily do okresního kola
požárního sportu v Tečovicích, kde se
umístily na krásném 6. místě (ze 12
družstev).
V kategorii mužů soutěží více družstev se sekundovými rozdíly. V této
silné konkurenci získali 5. místo.
Naše družstva přijeli podpořit i fandové z naší obce. Přestože v závěru
popršelo, strávili jsme příjemné sportovní odpoledne.

Hasiãská pouÈ
na sv. Host˘nû

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
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Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů - celkem 337. Počet platných hlasů - celkem 225, to znamená, že v naší obci volilo
celkem 67 % voličů.

30. dubna jsme jeli na jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na
Moravě na sv. Hostýn. Konala se zde

13. hasičská pouť. Déšť a chladné
počasí neumožnilo hasičům uskutečnit
slavnostní průvod s prapory. Všichni se
shromáždili v Bazilice Nanebevzetí
Panny Marie. Mši svatou sloužil arcibiskup J. Graubner, který s úctou vzpomněl sv. Floriána - patrona hasičů
a vyzval přítomné, aby dbali jeho
odkazu: „Bohu ku cti - bližnímu ku
pomoci“.
Nepříznivé počasí zavinilo, že se
nezaplnila všechna místa v autobuse,
ale přesto jsme měli zastoupení mladých i starších hasičů i našich spoluobčanů.

Jarní kolo hry Plamen
Ve Zlíně-Loukách se konala soutěž
pro mladé hasiče. Sjela se družstva
z celého okresu Zlín. My jsme na ni
jeli s našim družstvem žáků, kteří soutěžili v disciplinách štafeta 4x60 m,
štafeta CTIF, štafeta dvojic a požární
útok.
Naši žáci se snažili ve všech disciplínách, ale v závěrečném hodnocení se
promítly trestné body z podzimního
kola hry Plamen, které ovlivnily celkový výsledek. Družstvo Neubuze se tak
umístilo na 15. příčce. Za celodenní
snažení dostali žáci od sponzora sladkou odměnu.

Vãelaﬁské okénko
Začátkem června se zpravidla mění jasně žluté lány řepky na světle zelené.
V této době včelař nahlíží do horních (medníkových) částí úlů, aby podle plnosti
medných plástů rozhodl o vhodném čase k medobraní.
Ale včely nepřináší jenom užitek v podobě opylování a medu, ale také různé
problémy. Neubuzští včelaři upozorňují všechny občany, hlavně ty, kteří se
nachází v blízkosti včel, že i obyčejné píchnutí, které se dostane do krevního
oběhu, může být velmi nebezpečné. Proto by měl mít každý ve své lékárničce
k dispozici tzv. „antihistaminika“ – to jsou léky jako např. Zyrtec nebo Dithiaden,
aby je mohl v případě potíží po včelím žihadle použít.
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Cesta do Tramtárie
Druhou červnovou neděli bylo na
fotbalovém hřišti v Neubuzi živo už
krátce po poledni. Obecní úřad zde
pořádal již tradiční oslavy Dětského
dne. Počasí konečně ukázalo svou
vlídnou tvář a děti se svými rodiči
měly možnost prožít příjemné a zajímavé odpoledne, které svým vystoupením zahájila taneční skupina Kontrast.

V blízkém lese byla pro děti připravena „Cesta do Tramtárie“ plná netradičních úkolů. Školáci se vydali do lesa
sami, ty nejmenší účastníky doprová-

zeli rodiče. Současně bylo na hřišti připraveno několik stanovišť, např. hod
míčkem a kroužky na cíl, chůze na
chůdách, slalom v gumácích či skákání v pytli. Populární se stala také střelba ze vzduchovky, kde si svou mušku
vyzkoušely nejen děti, ale i spousta
dospělých. Všechny děti povozil na
svém koni indián Standa. Družstvo
žáků předvedlo ukázku hasičského
útoku. Na všechny pak v areálu
Moštárny čekala zasloužená odměna
v podobě zmrzliny a kabanosu z udírny. Pro ty nejlepší byly připraveny zajímavé ceny, pro všechny diplom
a spousta sladkostí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Po dlouhé zimě přišlo
dětem i rodičům sportování a soutěžení na sluníčku určitě vhod.
Všem organizátorům a pomocníkům
bychom touto cestou chtěli poděkovat
za zdárný průběh celé akce.

Náv‰tûva divadla ve Hvozdné
V úterý 9. 5. jsme jeli do divadla ve Hvozdné. Jako každoročně se nám
pohádka líbila. Víte o čem byla? No přece o vlkovi, kůzlátkách a koze. Nejprve
se tam objevili dva kačeři, kteří vstávali. Uslyšeli nějaké vytí a utekli. Zato kůzlátka právě vyběhla. Polekala se a nevěděla, co to bylo. Jedno z nich to neslyšelo,
a tak bylo jasné, že se začala hádat. Pak nás – diváky začala obviňovat. Potom
konečně přišla maminka, která jim pověděla, kdo to tak vyje a pověděla jim také,
že nemají otvírat. Když půjde ona, tak že má tenší hlásek a bílé kopýtko. A odešla
na trh. Pak přišel vlk a snažil se nějak dostat do chlívku, ale kůzlátka byla ze
začátku chytrá. Vlk si řekl, že musí mluvit tenším hláskem. Snažil se, snažil, ale
jedno kůzle to řeklo a vlk už věděl, že musí jít k mlynářovi pro mouku na packu,
a to už kůzlátka nachytal. Pak byla přestávka asi pět minut. Potom se pokračovalo
a bylo tam, jak vlk táhne kůzlátka na provaze. Mezitím přiběhla maminka a ptala
se kačerů, kde jsou kůzlátka. Ti jí odpověděli, že je odtáhl vlk. Vlk? Ptala se. Tak
je dohonila a kůzlátka zachránila. Jako každá pohádka, i tato dobře skončila.
Kuba Hynčica
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Z na‰í ‰koly
Malotﬁídka v Neubuzi
Malotřídní školy představují jedinečný prvek našeho vzdělávacího systému.
Jejich velkou výhodou je rodinná atmosféra, ve které se nedaří nežádoucím
sociálním jevům, jakými je například
šikana. Práce dětí ve věkově smíšených
kolektivech umožňuje, aby se děti od
sebe učily vzájemně a vede děti
k samostatnosti. Malotřídní škola podporuje tvořivou výuku, neboť vytváří
větší potřebu děti zaměstnat smysluplnými činnostmi. Menší počet dětí dává
také větší příležitost k tomu, aby se děti
podílely na činnosti školy a o řadě věcí
rozhodovaly samy. Rodiče se rozhodují
pro tento typ školy především z toho
důvodu, že může poskytnout jejich
dítěti individuální péči. Pro děti je velkou výhodou, že se mohou naučit pracovat ve věkově smíšených skupinách
a mohou se od sebe učit. I když jsou ve
třídě děti z různých ročníků, mohou
řadu věcí dělat společně a výsledek je
lepší, naučí se toho více.
Ve škole jsme odchovali i řadu problémových dětí i dětí s poruchou učení,
které by se jinak ve velkém kolektivu
stresovaly. Navzájem se děti naučí
pomáhat si a být k sobě ohleduplní.
Za základ výuky na 1. stupni ZŠ
považujeme na naší škole čtení s porozuměním. Proto na něj klademe od 1.
třídy větší důraz, než na základní škole
běžné. Do svých pracovních listů vkládáme řadu cvičení na práci s textem
(hledání „vetřelců“ - slov, která do textu
nepatří, hledání informací v textu,
odpovědi na otázky na základě textu
a podobně) i cvičení používaná při
práci s dyslektickými dětmi. Dbáme
o to, aby se čtení s porozuměním cíleně
procvičovalo i v ostatních předmětech v matematice, v prvouce. Při výuce
v malotřídní škole musí učitel dobře
hospodařit s časem. Nemůže trávit
mnoho času zbytečným vysvětlováním.
Materiály, které předkládá dětem,
musejí být dobře srozumitelné a koncipované tak, aby se děti mohly soustředit na činnost, která je předmětem
výuky a nepletly je zbytečnosti. Pracovní listy jsou určeny také pro výuku,
nikoli výlučně jen k opakování. V průběhu školního roku si každé dítě vlastně samo vytváří vlastní učebnici. Na
konci školního roku dostanou děti svoji
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celoroční práci, co se v daném školním
roce naučily.
Přes nesporné výhody, které malotřídky mají, bojují s úbytkem dětí. To
vede pedagogy často k tomu, že svoji
školu nějak profilují.
A co říct o naší škole?
Všechny děti se v rámci HV učí hrát
na zobcovou flétnu. Denně dětem nabízíme mimoškolní zájmové kroužky jako
je angličtina od 1. ročníku, výtvarný
kroužek, keramický, aerobik pro děvčata, florball pro chlapce, kroužek informatiky, country kroužek a dramatický
kroužek, hru na flétnu.
Rodičům nabízíme školní družinu od
6,45 až do půl čtvrté. Děti chodí na
plaveckou výuku celých pět let, kdy
chodí na naši školu. Třídní schůzky
probíhají organizováním Dnů otevřených dveří. Rodiče se mohou podívat
do vyučovacích hodin. Společné akce
pro děti organizované rodiči a školou
jsou již tradicí. Propagujeme projekt
Zdravá škola, Tvořivá škola a další
alternativy ŠVP.
Pro osobnostní rozvoj dětí je také
důležitá spolupráce s obcí, při které
děti rozdávají radost svému okolí.
Například jarní vystoupení a Den matek
na kterém si babičky zazpívají nebo
předvánoční vystoupení pro seniory, na
které se těší nejen rodiče, ale
i senioři z domova důchodců na Hrobicích. Děti nacvičují divadla pro
mateřskou školku ze Slušovic a zveme
je na návštěvu naší školy. Děti účinkují
i s country kroužkem na kulturních
akcích jiných organizací. Důležité je,
že se při těchto aktivitách mohou uplat-

nit všechny děti, nikdo nezůstává stranou. To poskytuje možnost naučit se
veřejně vystupovat i dětem, které by se
ve velkých školách neuplatnily. Škola
pořádá také společné sportovní akce
s rodiči, školu v přírodě pro děti,
poznávací výlety, účastníme se soutěží
okolních škol a zlínského regionu, spolupracujeme s dalšími malotřídkami.
V tomto školním roce se společně
učily děti z 2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročníku. Prvňáčci zůstávali na některé
předměty samostatně, na jiné se spojovali s druháky nebo s třeťáky. V letošním roce se budeme loučit s Petrou,
Kubou, Milanem a Mirou, s žáky páteho ročníku. Všichni odchází do šestého
ročníku do Slušovic s vyznamenáním.
Pět let soužití jistě ovlivnilo jejich myšlení a návyky. Doufám, že na nás
budou vzpomínat v dobrém, i když
někdy prožili chvilky, kdy se jim něco
nedařilo, či je něco zamrzelo. Snad se
nám podařilo posílit v nich ty kladné
vlatnosti a vychovat dobré žáky
a kamarády. Každé hořké chvilky se
v dobré obrátí a snad jim především
zůstanou vzpomínky na ty radostné
chvíle, zážitky a prožitky na naší škole.
My jim přejeme hodně úspěchů
v dalším studování a nezapomeňte, kde
jste se naučili číst, psát a počítat.
A ještě především poděkování všem,
kteří se podíleli na chodu naší školy, to
je Obecnímu úřadu Neubuz, rodičům
a sponzorům, bez nichž bychom se
neobešli. Pěkné prázdniny všem dětem,
kantorům a zaměstnancům školy.
Odpočívejte, sportujte, bavte se a naberte síly do dalšího školního roku.
Lydie Staroveská

McDonald Cup 2006
V pátek 12. 5. 2006 se konal ve Vizovicích fotbalový McDonald Cup 2006.
Ve skupině jsme byli se samými véčkami – Vizovice, Veselá, Všemina. První
zápas jsme hráli s Vizovicemi. Ten jsme krutě prohráli 4:0. Ale pak už se nám jen
dařilo. Na další zápas jsme nastoupili proti Veselé. Ten jsme těsně vyhráli 1:2.
Hned po tomto zápase jsme hráli se Všeminou. Ten jsme hladce vyhráli 5:0.
Potom už jsme nehráli. Ve skupině jsme celkově skončili DRUZÍ!!! Na oběd bylo
rizoto. Potom jsme se vrátili do školy.
Ondra Vičík

V˘tvarná soutûÏ
Výtvarné soutěže „Okno do světa“, kterou vyhlašuje 4. ZŠ ve Zlíně se účastníme již několik let. Letos jsme se umístili také velmi dobře. Letošní téma: Česká
republika – architektura, památky, zvyky, tradice, kultura. Umístění našich žáků:
l. kategorie 1.-3. ročník – Míša Garguláková – 1. místo, Honza Kelar - 3. místo, 2.
kategorie 4.-6. ročník – Timea Túryová – 2. místo.
BLAHOPŘEJEME!
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOV¯M ROKEM
2005 – 2006
Vstup do podzimní části soutěže jsme nezačali nejlépe. Po dvou prohrách venku přišlo
další zklamání. V následném domácím utkání jsme opět prohráli a naše bojovnost se
začala vytrácet. K tomu někteří hráči začali
ztrácet motivaci a naději ve výhru.
Začalo se hrát opatrně až bázlivě a tím jsme nabízeli úspěch hostům.
Některým hráčům chybělo to fotbalové srdíčko, potřebná jiskra a nasazení.
Fotbalové štěstí nám začalo přát v polovině jarní části. Některé zápasy se prohrály třeba jen o jedinou branku a uhráli jsme i šest remíz v sezóně. Ale fotbalový úspěch se pomalu začínal vytrácet, jelikož přišlo jedno zranění za druhým.
A tak jsme někdy hráli jenom s deseti hráči. Největší oslabení mužstva bylo na
postu brankáře. Od dob kdy skončil legendární brankář Láďa Grebeníček nemáme štěstí na stálé brankáře. Je až neskutečné, jak se mužstvo rozpadlo. Hráči
Josef Zubíček, Martin Březík a Petr Číž podstoupili operaci kolena. Na operaci
se chystají Marián Oller a Peter Mikuláš. Kvůli vykloubenému ramenu nenastupoval Marián Hargaš. S naštípnutým kotníkem marodí Martin Rudl a kvůli zlomené noze si celou jarní část nekopl do míče Lukáš Kobylík. Brankař Jindřich
Elšík část sezóny nechytal kvůli drobným zraněním. Zranění se bohužel nevyhnulo ani Romanovi Brhelovi, který tak nemohl poslední čtyři zápasy nastoupit.
Deset hráčů ze základní sestavy bylo vyřazeno ze hry. Těžko jsme mohli rovnat
síly s ostatními mužstvy.
Chtěl bych proto poděkovat těm, kteří mohli a bojovali až do konce. A přinesli lidem nejmenší fotbalové vesnice aspoň trochu zábavy a vyplnění volného
času. I když někdy bylo utkání nezáživné a málo bojovné, patří náš dík také
věrným fanouškům, kteří nám pravidelně fandí. Snad se během prázdnin uzdraví většina nemocných hráčů a v nové sezóně se 1. FC Neubuz představí v obvyklé sestavě.
Činnost fotbalového klubu Neubuz by byla obtížná bez velké a obětavé
pomoci místního obecního úřadu v čele se starostou Miroslavem Dubovským.
Jménem celého mužstva bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a všem dalším
dobrovolníkům za to, co pro náš fotbal dělají.
Naše fanoušky zveme na nový fotbalový ročník sezóny 2006 – 2007, který
začíná v neděli 13. 8. 2006.
Lucien Rudl, trenér

ZÁVODY V ATLETICE
Nejen v tanci a výtvarné činnosti
jsme získali ocenění, ale také ve sportování – zúčastnili jsme se regionálního kola soutěže v lehké atletice (sprint
60 m, běh 400 m, 800 m, hod, skok do
dálky). Konal se na stadionu ve Zlíně.
Reprezentovali nás: za mladší žákyně Zuzka Pavelková, Anetka Ševců,
Věra Oškerová, Míša Dřevikovská,
Míša Garguláková, Kačka Sedláčková,
za žáky Pepa Sedláček, William Solanský, Marek Velikovský, Kuba Hynčica,
Ondra Vičík, Vašek Fuhrmann a Mirek
Minařík, který již závodil za starší
žáky.
Úspěšní sportovci postoupili dál do
krajského kola v Uherském Brodě.
Byli to: Pepa Sedláček – ve Zlíně 1.
místo, kraj 4. místo, William Solanský
– Zlín 4. místo, kraj 8. místo, Anetka
Ševců – Zlín 4. místo, kraj 14. místo,
Zuzka Pavelková – Zlín 4. místo
Pepa Sedláček postoupil z krajského
kola v Uherském Brodě až do celorepublikového kola!
Všem závodníkům děkujeme a blahopřejeme k úspěchu!

KdyÏ mûly svátek na‰e maminky
Dne 24. května 2006 naše škola oslavila Den matek.
Před pátou hodinou se kulturní místnost zaplnila maminkami, babičkami a ostatními pozornými diváky. Kulturní místnost byla vyzdobena portréty všech maminek, které kreslily
samotné děti. A maminky, poznaly se? Jak které, u některých museli asistovat sami autoři.
Naši žáci prvního i druhého ročníku nacvičili netradiční
pohádku „O perníkové chaloupce“, třeťáci „Kočičí námlu-

vy“. Čtvrťáci a páťáci program doplnili básničkami. Vše
bylo proloženo hrou na flétny, písničkami, tanečky.
Ke konci programu předvedli žáci karate, břišní tanec či
zazněla písnička Jaromíra Nohavici.
Soudě podle potlesku se maminkám odpoledne líbilo,
nám taky. Jsme rádi, že jsme si připomenuli svátek, který již
patří k jaru a který tak pěkně připomíná vše, co pro nás
maminky dělají a lásku, kterou nás obdařují.
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Country soustﬁedûní 2006
První červnový víkend se konalo na závěr tanečního roku
soustředění country kroužku. Letošní rok navštěvovalo kroužek 12 dětí ze Základní školy Neubuz. Na Okresní přehlídce
pódiových skladeb Zlín 2006 získali se svým vystoupením
Zlatokop Tom 1. místo. Za celoroční snažení a jako odměnu
za dosažené úspěchy jsme pro děti uspořádali minisoustředění.
Začalo se hned v pátek po obědě, a to jak jinak, než závěrečným tréninkem, kde jsme si zopakovali všechno, co jsme
se v průběhu roku naučili. Po tréninku jsme se vrátili do
školy a věnovali se výtvarné činnosti. Počasí nám příliš
nepřálo, ale i přesto jsme se vydali do Zádveřic na Dětský

Velikonoãní vajíãko - letos jiÏ 9. roãník
pohádkové bytosti a ani letos tomu
nebylo jinak. Cestou jsme potkali
7 trpaslíků, kteří měli pro děti přichystány různé zajímavé úkoly a za
jejich plnění sladké odměny.
Trasa vycházky byla letos docela
náročná, ale zvládli to všichni –
dokonce i několik maminek s kočárky.
V cíli našeho výletu na Veselé bylo při-

V sobotu 22.4.2006 proběhl pod
záštitou ASPV a SK Neubuz Slušovice
již 9. ročník vycházky Za velikonočním vajíčkem.
Sraz všech účastníků byl na náměstí
ve Slušovicích. Již tady nás mile překvapil velký zájem dětí i rodičů. Přišlo
48 dětí a asi 35 dospělých, a to nejen
ze Slušovic a okolí. Hlavní organizátorkou úspěšného sobotního dopoledne byla Květa Henzelyová, cvičitelka
ASPV Slušovice. Již v pátek odpoledne
prošla a připravila celou trasu, která
vedla ze Slušovic – okolo rybníku na
Veselou. Každý rok provází vycházku
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pravené ohniště a čekala na nás sličná
Sněhurka, která od dětí dostala hromadu kouzelných šišek.
Na závěr vycházky všech 7 trpaslíků
(lektorů skupiny Kontrast) dětem zahrálo krátkou pohádku a všichni společně
jsme si opékali špekáčky. Celé sobotní
dopoledne se vydařilo také díky krásnému jarnímu počasí.
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den, který pořádala firma Greiner a strávili příjemné chvíle
soutěžením a sportováním. Velkým lákadlem bylo malování
na obličej, ale pro dlouhé čekání jsme raději uskutečnili plán
B a malování proběhlo až v teplíčku ve škole. Po stezce
odvahy si všichni zalezli do spacáků a šlo se na kutě. Další
ráno jsme vyrazili do zlínských lázní. Po plavání si všichni
dali výbornou pizzu a jelo se domů.
Chtěli bychom
touto cestou poděkovat škole za přízeň a zázemí,
maminkám
za
podporu, výpomoc při dopravě
a výborné buchty.
Pochvala patří
také všem countristům, kteří poctivě
celý rok chodili
a trénovali, a to je:
Lucinka Minaříko-

vá, Lucinka Železníková, Věrka Oškerová, Ondra Vičík,
Evička Vyvlečková, Anetka Ševců, Kuba Hynčica, Míša
Dřevikovská, Kačka Sedláčková, Míša Garguláková, Matýsek
Zábojník a Bětka Peštuková.
Přeji všem krásné prázdniny!!!
Radana Hynčicová

Country krouÏek na taneãní pﬁehlídce ve Zlínû
V neděli 9. dubna 2006 proběhla
v hale Novesty ve Zlíně regionální soutěžní přehlídka pódiových skladeb.
Zúčastnilo se jí asi 360 soutěžících.
V každé kategorii se vyhodnotila nejlepší choreografie, která postupovala
do krajského kola. Celá soutěž tak
měla spíše charakter přehlídky pohybových skladeb. Pro soutěžící to bylo
zajímavé a pro veřejnost velmi pestré.
Střídaly se kolektivy různých tanečních
klubů a tělovýchovných jednot s různou úrovní. U každého byla vidět
snaha a radost z pohybu. A to bylo to
důležité.

Ve druhé kategorii se střídal aerobik
s výrazovým tancem a také s coun-try
tancem. V této kategorii se prezentovaly děti ze ZŠ Neubuz s country skladbou Zlatokop Tom.
Naše skladba pod vedením Radany
Hynčicové upoutala svou choreografií
a radostí z tance tak, že ji porota
vyhodnotila jako nejlepší a žáci získali
nejen první místo, ale i postup do krajského kola.
Reprezentovali nás: M. Dřevikovská,
E. Vyvlečková, M. Garguláková, A.
Ševců, L. Minaříková, L. Železníková,
A. Peštuková, K. Sedláčková, V. Oške-

rová, Jakub Hynčica, O. Vičík, M. Zábojník (ještě předškolák).
Ve smíšené kategorii VI. se představily děti různého věku. I tam měli soutěžící úspěch. První místo v další kategorii získala skupina Kontrast dance
z ASPV Slušovice, do kterého chodí
i děti z Neubuze se skladbou West
side story, v choreografii Petra Staroveského. Originální skladba Ladies and
gentlemen Jakuba Henzelyho sklidila
také velký úspěch.
Skupina má dlouholetou tradici.
Kolektiv byl omlazen, a tak věk soutěžících se pohyboval v rozpětí od 10 až
do 22 let. Mnozí z nich vystupovali
poprvé. Svou různorodostí i choreografií upoutali porotu. Originalita jejich
projevu, výraz, přátelství a dobrý
kolektiv, to vše porotu ovlivnilo natolik, že skupina získala na regionální
soutěži dort za originalitu a na krajské
soutěži získala diplom za nejsympatičtější kolektiv.
Z kraje tanečníci postoupili do
republikové soutěže do Kladna, ale
vzhledem k nadcházejícím maturitám
a přijímačkám na vysoké školy se
republikové soutěže nemohou zúčastnit.
Za jejich umístění a reprezentaci na
regionální i na krajské soutěži jim patří
velká pochvala. Přejeme jim další
úspěchy a dobrou partu. Všem vedoucím skladeb děkuji.
Lydie Staroveská
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·koliãka v pﬁírodû v Pozlovicích
Každoročně probíhá před koncem
školního roku školička v přírodě. Stejně
tomu bylo i letos, i když v dřívějším termínu.
Tentokrát jsme vyrazili do nedalekých
Pozlovic u Luhačovic již poslední týden
v dubnu. I přes počáteční nedůvěru
jsme určitě nelitovali.
Ubytovaní jsme byli v nově rekonstruovaném hotelu Ogar. Hotel se nachází
uprostřed lesů, lázeňských domů a přehrady v krásné přírodě Bílých Karpat
a Vizovických vrchů. Bylo zde o nás
velmi dobře postaráno a ve všem nám
personál hotelu vyšel vstříc. Ubytování
bylo vskutku pěkné a stylové. Snoubil se
zde vkus našich předků s komfortem
dnešní doby.
Po příjezdu na místo a po vybalení
našich věcí nás uvítali nealko přípitkem
s ovocem a pořádnou porcí Hurvínkovy
pochoutky.
Navštívili a prohlédli jsme si pak
školu v Pozlovicích, která v minulém
týdnu oslavila 110. výročí založení.
Žáčci 1. ročníku předvedli část svého
vystoupení, které nacvičili se svou paní
ředitelkou. Také naši žáci se nenechali
zahanbit a předvedli zase své taneční
a pěvecké umění. Všem se návštěva
moc líbila.
Po krátkém odpočinku a svačince
jsme se vypravili poznávat přírodu
v okolí. Zahráli jsme si různé hry a plnili
dané úkoly. Seznámili jsme se s historií
i současností Pozlovic a okolí. Po návratu a dobré večeři „Baběnčině amoletce“
byl zábavný program v kulturní místnosti hotelu Ogar.
V úterý dopoledne bylo vyučování
podle rozvrhu. Přijela za námi paní učitelka Výchopňová, která s námi měla
angličtinu a flétny. Po obědě, kde jsme
si pochutnali na „Polévečce víly Evelíny
a Brekeke vodníka Česílka“ a po odpoledním odpočinku jsme se vydali koupat
do hotelu Adamantino, kde jsme měli
celý bazén pouze pro sebe. I když nás
překvapil cestou déšť, náladu to nikomu
nepokazilo. Večer byl ve znamení zábavy – karusošou, milionáře a jiné soutěže.
Ve středu odpoledne jsme byli na
výletě za poznáním v Luhačovicích.
Městem nás provedla paní učitelka
Tomšů. Seznámila nás s mnoha zajímavostmi. Pak jsme se vydali pěšky do
Pozlovic kolem přehrady přes hráz.
Cestou jsme pozorně sledovali okolní

přírodu. Po návratu jsme se připravovali
na večerní program. Žáci 5. ročníku
měli za úkol připravit a řídit volbu MISS
a MISSÁK naší školy. Někteří soutěžící
nás překvapili volnou disciplínou jako
například Zuzčin břišní tanec, Markovo
a Pavlovo karate či vzorové kliky
Honzíka.
Čtvrtek byl ve znamení sportování na
hřišti, fotbalu. Po sportovním vyžití
následovaly výtvarné činnosti. Nejdříve
jsme vyráběli ryby z proutků, pak na
čarodějnický bál klobouky vskutku
čarodějnické. Večer se pak konala velkolepá přehlídka všech zúčastněných.
Na pátek se již někteří nemohli ani
dočkat. Vždyť pro některé naše nejmenší to byla první zkušenost být a vydržet
celý týden bez maminky. Po sbalení
všech věcí, důkladném úklidu a výborném obědě, kde hlavním chodem byly
„Cipískovy řízečky“ jsme se rozloučili

se všemi, kdo se o nás staral. Před
odjezdem všechny děti dostaly
„Certifikát správného ogary a cérky“.

Ze slohové práce žákyně Míši Dřevikovské:

âAROVNÉ LUHAâOVICE
Přijeli jsme do Luhačovic. Zamířili jsme ke Kostelu svatého Josefa. Bylo mi
podivné, že Pramen svatého Josefa našli teprve před časem a Pramen Amantka
před časem vyschl. Víte, po kom se jmenují prameny? Jmenují se podle dětí hraběte, např. Vincentka – Vincent, Aloiska – Alois. Ještě jsme navštívili prameny doktora Šťastného, sirný pramen, sv. Josefa. Také tam byly domy, nazvané podle
významných osobností: Jurkovičův dům, B. Smetany... Každý dům má své jméno.
Je tam také fontána s vodními pannami, která vyhrála 1. místo v soutěži o nejhezčí
fontánu. A to jsou čarovné Luhačovice.
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