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ROâNÍK XIV.

INFORMAâNÍ

ZPRAVODAJ
NEUBUZ

Drakiáda

Jak se již stalo několikaletou tradicí, první společnou akcí místní
školy a klubu rodičů v každém novém školním roce, je právě Drakiáda.
Pokračování na str. 2
Letos termín konání připadl na neděli 2. října 2005.

Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
Bylo schváleno:
• oprava zatravnění hřiště • oprava místní komunikace v Hořansku • zahájení
stavebních prací na hasičské zbrojnici •
přípravné práce na výstavbě sportovního
areálu • setkání důchodců 21. 10. 2005
• zájezd do termálních lázní • příspěvek
na obědy pro p. Urbana • nákup sněhové frézy • zamítnutí prodeje akcií České
spořitelny • posečkání s placením neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do
Slušovic
Bylo přijato usnesení
• o schválení územního plánu č. 2
• o přidružení obce Neubuz do Mikroregionu Slušovicko

Drakiáda
Počasí organizátorům přálo, pouze vítr – důležitá součást akce - byl
trošku skoupý. Přesto se k obloze
vznesli draci rozličného původu, od
„made in papírnictví“ až po klasickou
domácí výrobu. Co zanedbával vítr,
doháněli mnohdy s vypětím všech
dostupných fyzických sil zodpovědní
rodiče. To by tak hrálo, aby se právě
ten jejich drak nepodíval na svět
pěkně z výšky! Za poctivou snahu byli
všichni spravedlivě odměněni – děti
čekal diplom a sladkosti, rodiče teplý
„svařáček“. Poté se účastníci přesunuli do areálu firmy Timex. Zde se
uskutečnily tradiční běžecké závody
dle jednotlivých věkových kategorií od
rodičů s dětmi až po veterány ze
šestých tříd. Odpoledne plné her
a soutěží vyvrcholilo opékáním špekáčků. Kdo přišel, určitě nelitoval. Po
příjemně prožitém podzimním nedělním odpoledni se určitě dobře usínalo
dětem i dospělým.
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Výroční zpráva o činnosti
neúplné Základní školy Neubuz za rok 2004/2005
Rada školy zřízena u obce v r. 2005.
Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, sportovní klub apod.): Sdružení
rodičů 20. 9. 1993, Sportovní klub
AŠSK: 10. 7. 1992. ZLN/760/29.
Všechny naše ročníky pracují podle
programu OBECNÁ ŠKOLA pro první
až pátý ročník základního vzdělání
pod č.j.12035/97-20. Postupně zařazujeme do programu prvky z Daltonského plánu. Po vypracování projektu
Zdravá škola a zdravý životní styl,
byla naše škola zařazena do mezinárodní sítě zdravých škol a 15. prosince
1999 jsme získali Certifikát o přijetí do
sítě škol pracujících podle programu
„Zdravá škola“. V tomto roce 2004/05
jsme provedli inovaci školního programu podpory zdraví a tím jsme získali
Certifikát Zdravá škola na další čtyři
roky.
V roce 2002 jsme získali titul
EKOŠKOLA ROKU 2002. Škola se
zapojila do celorepublikové ekologické soutěže a svůj projekt obhajovala
22. 6. 2002 v Praze. V této činnosti
pokračujeme v každém roce. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí
celoročního projektu. Ve školním roce
2002/2003 získala ocenění Zlínského
kraje za vynikající činnost v oblasti
prevence sociálně patologických jevů.
V roce 2003/04 byla škola umístěna
mezi nejlepšími deseti školami.
A v roce 2004/2005 byla škola opět
oceněna. Získala ocenění a první
místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji.
Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve
školním roce 2004/2005 :
Zapsaní do 1. tříd 2004
Počet žádostí o odklad
Nastoupili do 1. třídy 2004
Zapsaní do 1. tříd 2005
Počet žádostí o odklad
Nastoupí do 1. třídy 2005

3
0
3
8
0
8

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za
uplynulý školní rok 2004/2005:
Učivo v jednotlivých ročnících bylo
splněno a byl vytvořen dostatečný prostor k opakování a prohlubování učiva.
V prvním až čtvrtém ročníku prospěli
všichni s vyznamenáním. V pátém roč-

níku z devíti žáků bylo 7 hodnoceno
1. a 2. stupněm, prospěli s vyznamenáním. Dva žáci obdrželi jednu nebo dvě
známky 3. stupně a proto prospěli.
Nikdo nebyl hodnocen slovně.
Na škole velmi dobře pracuje preventistka školy Hana Červenková. Žáci
se zúčastnili přednášek s Policií ČR, se
zdravotní sestrou. Pracujeme podle
projektu Zdravá škola, pořádáme Školičku v přírodě zaměřenou na prevenci
patologických jevů. Pořádáme Dny
zdraví, máme kroužky, které děti
vedou k správnému využití volného
času. MPP patří mezi nejúspěšnější
programy ve Zlínském kraji.
V letošním roce škola získala opět
ocenění MPP programem zaměřeným
na oblast prevence sociálně patologických jevů.
Na škole máme dobré výsledky
u dětí v dyslektickém kroužku i u dětí
z různých problémových rodin. Spolupracujeme s PPP ze Zlína a dalšími
organizacemi zabývajícími se problematikou výchovy dětí.
Soutěže a přehlídky
– počty zúčastněných žáků ve školním roce 2004/2005:
Název soutěže, přehlídky / Počty
účastníků ve školním-regionálním-krajském-republikovém kole
Atletický čtyřboj ASPV
Trnavský vrch-běh
Vánoční zvonek-aerobik
Recitace
Pěvecká soutěž
Klokan-matematická
Pódiové vystoupeníASPV
Divadelní vystoupení
Výtvarná činnost
Mc Donalds Cup
Matematická olympiáda

25-12-4-2
20-8-0-0
8-5-0-0
16-2-0-0
16-8-0-0
9-0-0-0
8-8-0-0
26-26-0-0
9-2-0-0
11-11-11-0
9-5-0-0

Vyhodnocení školního roku 2004/05
Jsme malotřídní škola pro 1. až 5.
ročník zabývající se alternativním vyučováním. Zavádíme činnostní učení.
Učíme se ve dvou třídách se spojenými ročníky 1., 2., 3. ročník a 4., 5.ročník. Celkem na škole máme 26 žáků.
Bývá již tradicí, že každoročně
vypracujeme projekt na určité téma.
Začali jsme projektem Zdravá škola.
V letošním roce jsme provedli autoeva-

luaci tohoto projektu. Získali jsme tak
na další 4 roky oprávnění užívat titulu
Zdravá škola.
V roce 2002 za ekologický projekt
jsme získali v Praze ve Valdštejnském
paláci titul Ekoškola roku 2002.
I nadále pořádáme Dny zdraví s ekologickou činností. Všechny projekty
např.: Bejvávalo, Okno do světa,
Zdravý životní styl, Co s odpady, Dny
zdraví, Oživování tradic, Dyňové slavnosti... jsou propojeny s vnitřním
děním školy a s vnějším životem dětí
a s životem obce a její kultury. Nejen
v projektech oživujeme tradice
a zvyky jakým je Mikulášské nadělování, vánoční pásmo, masopustní karneval, slet čarodějnic, velikonoční malování vajíček a pletení tatarů, Den
matek, Den dětí atd... ale také zapojujeme veřejnost a rodiče do života
školy. Kromě Vánočního posezení
pořádáme Dny otevřených dveří spojené s činností sportovní nebo výtvarnou.Velmi se nám osvědčily. Vyučovací hodiny mohou rodiče navštívit po
domluvě s ředitelkou denně přes celý
školní rok. Žáci naší školy úspěšně
pokračují v dalších ročnících.
Talentovaní žáci jsou dobře připraveni na pokračování ve studiu na
matematických školách či na gymnáziu, protože umí pracovat samostatně,
využívat informací z encyklopedií,
jsou zvyklí na tvořivou práci. V učení
se nevyskytl žádný závažný problém.
V letošním roce nám poprvé odcházejí
žáci až z pátého ročníku. Pět žáků
přechází na matematickou školu ve
Zlíně, jeden na Gymnazium ve Zlíně
a tři žáci jdou do Slušovic. Na památku dostali absolvenskou videokazetu.
Naše škola poskytuje řadu volnočasových aktivit. Zajímáme se o činnosti
sportovní, výtvarné, taneční, jazykové,
pěvecké a hudební.
Sportovní činnosti
Začínáme hned v září. Spolu s rodiči
organizujeme Drakiádu s během
o ceny, kde se sejde přes 50 dětí. Pak
se žáci účastní přespolního běhu
Trnavský vršek, soutěže v Mastru classu Vánoční zvonek ve Zlíně, pódiovek,
akcí SK Neubuz. Organizujeme turistické pochody plné úkolů: Medvědí
stezka, O velikonočního zajíčka.
Největší úspěchy jsme zaznamenali
v atletice. Dva žáci nás reprezentovali
až na republice v Olomouci. V závěru
roku se účastníme turnaje v kopané
McDonald’s Cup ve Vizovicích.
Taneční country kroužek nás reprezen-

toval na přehlídce pódiových skladeb
ve Zlíně. Skončili jsme na 4. místě.
Předtančením na kulturních akcích
a plesech taneční kroužek Kontrasťáček vydobyl obci i škole dobré
jméno.
Ani v recitaci a zpěvu se nenecháme
zahanbit. V rámci spolupráce se ZŠ
Veselá pořádáme recitační a pěvecké
soutěže. Oblíbená je i hra na flétnu,
kterou máme v hudební výchově jako
rozšiřující učivo. Vydáváme školní
časopis Všeználek. Hrajeme divadlo.
V letošním roce jsme nacvičili od Karla
Čapka Doktorskou pohádku, malí
herci předvedli O Mášence a medvědovi. Maňáskové divadlo nacvičuje ve
ŠD pohádky pro MŠ i k zápisu. Máme
počítačový kroužek. Rozšiřujeme znalosti v cizím jazyce v kroužku Angličtina hrou ve dvou odděleních.
Účastníme se matematické soutěže
Klokánek a matematické Olympiády.
Z 80 dětí byli naši žáci v matem. olympiádě na 1., 5. a 9. místě.
Návštěva dopravního hřiště se uskutečnila ve Zlíně v Malenovicích, kde
žáci 4. ročníku po provedení testů
a praktické jízdy získali průkazy mladého cyklisty. Této zkoušce předcházela důkladná příprava - během roku
přednáška policie a dvě přednášky lektora z dopravního hřiště. Proto všichni
zkoušku udělali.
Během roku navštívili žáci dvě divadelní představení ve Zlíně. O historii
Zlína se dozvěděli na návštěvě zlínského muzea. Přenášku o knihách vyslechli v krajské knihovně ve Zlíně
a navštívili místní knihovnu v Neubuzi.
Plavecký výcvik absolvují v zimním
období v rámci tělesné výchovy všichni žáci naší školy. Na konci roku jsme
za pomocí Klubu rodičů zorganizovali
týdenní „Školičku v přírodě“ na
Tesáku. Je to taková odměna pro děti
za jejich celoroční reprezentaci školy.
Program byl zaměřen na plnění minim.
Preven. programu a na projekt „Zdravá
škola“. O prázdninách pořádá škola za
spolupráce SK Neubuz a ASPV
Slušovice dětský sportovní tábor v Pohořelicích.
Škola je velmi dobře vybavena
didaktickou technikou. Na škole máme
11 počítačů, což umožňuje dobrou
výuku práce na počítači. Najít si informace na internetu nebývá pro žáky
žádný problém.
Velmi dobrá je spolupráce s obcí.
Snaží se nám zmodernizovat vybavení
tříd co nejlépe. Zatím máme v obou
třídách nové žákovské stoly, lavice

a katedry pro učitelky. Letos se dořešila výdejna obědů tak, aby splňovala
požadavky OHS. Zrealizovala se estetická úprava školního dvorku.
Průběžně dokupujeme nové knížky
a encyklopedie do žákovské knihovny,
kterou žáci využívají ke studiu. Také
nové výukové CD na počítače jsou
nedílnou součástí potřebnou pro
moderní výuku na škole. V letošním
roce jsme investovali na toto vybavení
asi 5 000,- Kč. Zajistil se internet do
celé školy. Koupily se sluchátka
k počítači. Ve školní družině se zřídil
velký žákovský stůl, podlaha se pokryla linem. Do ředitelny se nechala udělat pracovní plocha pro ředitelku školy.
Zakoupila se malá lednička .
Díky sponzorům i dobré spolupráci
s rodiči i s obcí se nám daří uspořádat
školu v přírodě, plavecký výcvik a výtvarné a keramické dílny. Bez jejich
dotací bychom mnohé akce pro školu
nemohli zrealizovat. V příštím roce se
budeme soustředit na vybavení školní
družiny lepším nábytkem, výměnu
oken v celé budově školy a nadále
zlepšovat estetický vzhled školy.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo
nám pomohl finanční či jinou podporou při aktivitách školy.
Tím se i on podílel na dobrém jménu naší školy. Děkujeme.
• Informace o škole najdete:
Lydie Staroveská, tel.: 577 983 515
www.mujweb.cz/skolstvi/skola.neubuz/,
www.zsneubuz.cz,
www.zsneub@zlinedu.cz.
LS

• Jubilanti
7. 9. Tomšů Alois, č. 50
10. 10. Janů Vladimír, č. 113
19. 10. Janů Marie, č. 22

70 let
70 let
91 let

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Narození
14. 5. 2005
10. 8. 2005

Vendula Oškerová
Adam Vaculka

• Přihlášení k trvalému pobytu
Fábíková Michaela
čp. 4
• Odhlášení z trvalého pobytu
Jakubová Marie
čp. 78
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Peãovatelská sluÏba v okrsku Vizovice „BEZ OBAV“
Milí spoluobčané,
v řízení pečovatelské služby se udála
od 1. 6. 2005 změna, kterou bych ráda
dala ve známost, s cílem předejít možnému nedorozumění a obavám.
Pečovatelská služba byla převedena
po konkurzním řízení ze zřizovatele
města Vizovice na privátní subjekt.
Pro uživatele pečovatelské služby se
v tomto okamžiku naprosto nic nemění. Rozvážka obědů a nabídka služeb
je zachována v plném rozsahu.
Cílem provozovatele je rozšíření
a zkvalitnění nabídky služeb tak, aby
byly pružné a reagovaly na aktuální
potřeby žadatelů. Služba bude nepřetržitá 24 hodin denně včetně víkendů.
Byla vypracována koncepce, kterou si
dovolím ve zkratce předložit.
Autorka si je vědoma, že dosažení
všech cílů je z oblasti snů. Avšak
postupnou realizací alespoň některých
by se značně zlepšila kvalita života
mnoha našich spoluobčanů.
Proto prosím všechny, kteří k této
problematice mají co říct, o spolupráci. Veškeré rady a připomínky jsou
nesmírně cenné a budou brány
v potaz. Forma jakékoliv pomoci je
vítána.
Prosím Vás, kteří vlastní jakékoli
rehabilitační kompenzační pomůcky
a staly se u nich doma nadbytečnými,
o jejich poskytnutí k dispozici potřebným, do pečovatelského domu.
Cíl koncepce
Vytvoření komplexní zdravotnické
a sociální péče o potřebného klienta,
tak aby mohl žít co nejdéle ve svém
vlastním sociálním prostředí. Tento
princip předpokládá i vlastní aktivní
přístup klienta a jeho blízkých.

4. Zajistit telekontaktní péči – nepřetržitá telefonní služba zajišťující sociální a zdravotní pomoc občanům, kteří
se ocitnou v tísni – využití mobilního
telefonu.
5. Zabezpečit asistenční službu –
doprovod k lékaři, na úřady, na kulturní akce, do divadla a z dalších jiných
důvodů.
6. Otevřít nebytové prostory V DPS
ve Vizovicích širší veřejnosti– denní
kavárna, kulturní činnost, cvičení pro
seniory.
7. Zajistit prodej kompenzačních
a doplňkových pomůcek pro ošetřování a ošetřovatelskou rehabilitaci.
8. Zdokonalit mobilní hospic (péče
o umírající v jejich domově) těsná spolupráce s obvodními lékaři.
9. Zajistit respitní péči (zajištění krátkodobé péče o klienta z důvodů
poskytnutí odpočinku osobě pečující)
- domácí (ve vlastním sociálním prostředí klienta)
- pobytová (využitím nebytových
prostor DPS) nepřetržitý provoz.
10. Nabídka praní a oprav prádla
i pro širokou veřejnost.
11. Nabídka drobných oprav v domácnosti.
12. Zajistit kadeřnici, pedikérku,
masérku, v případě zájmu, do domácnosti.
13. Využít všech zkušeností lidí,
kteří mají nemocné své blízké, starají
se o ně doma a rádi by se o své poznatky podělili.
14. Zajistit sociálně právní poradenství.
15. Spolupracovat velice těsně
s obecními úřady všech zainteresovaných obcí.

ké kondici, by tímto způsobem našli
nový životní smysl.
21. Spolupráce s místní ZŠ, MŠ, LŠU,
integrovanou školou, knihovnou atd.
22. Spolupráce s místním klubem
důchodců a všemi spolky mající o spolupráci zájem.
23. Spolupráce s BN Zlín, nemocnicí
Milosrdných bratří ve Vizovicích.
24. Spolupráce se zdravotnickou
školou Zlín (praxe studentek respitní
péče, domácí péče, denní stacionář…).
25. Umožnit aktivnější život občanům s postižením, kteří v našem městě
a regionu žijí a převážnou část svého
času tráví sami doma bez činnosti.
26. Získat ke spolupráci příslušníky
jejich rodin.
27. Získat ke spolupráci ergoterapeuta.
Dlouhodobé cíle
28. Získat objekt v katastru města
k zajištění rezidenčních služeb pro občany, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje žít samostatně ve vlastním
domově a potřebují 24hodinovou péči.
Doplňkové služby
29. Úklidové služby i pro veřejnost.
30. Hlídání dětí.
Těším se na Vaše názory a předem
děkuji za připomínky.
Radomíra Pečeňová
mobil: 604 85 15 44
e-mail: radpe@seznam.cz

PRANOSTIKY
na říjen

Střednědobé cíle
Cílová skupina
Všichni občané, kteří si pro nemoc
či stáří nemohou zabezpečit úkony
běžného denního života vlastními silami nebo s pomocí rodiny či přátel
Krátkodobé cíle
1. Zajistit kontinuitu, zkvalitnění
a rozšíření pečovatelské služby v daném okrsku.
2. Zabezpečit dietní stravování.
3. Vybudovat sklad kompenzačních
pomůcek k pronájmu pro potřebné
(elektrická polohovatelná lůžka, zvedáky, vozíky, chodítka, atd.).
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16. Denní stacionář, Alzheimerovo
onemocnění, roztroušená skleroza
a všechny typy degenerativního onemocnění, všichni potřební.
17. Výstavy pro veřejnost.
18. Internet k dispozici širší veřejnosti, práce na počítači pro seniory.
19. Dny otevřených dveří – měření
krevního tlaku pro veřejnost (studentky
zdrav. školy).
20. Zapojit do péče dobrovolníky –
vyplnit volný čas klientů (čtení knih,
přátelské posezení, procházka, drobná
pomoc). Věřím, že mnozí lidé důchodového věku, kteří jsou v dobré fyzic-

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí
opět ubude.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné dny potrvají.
Je-li říjen dlouho zelený, bude leden
pěkně studený.
Když v říjnu dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.
Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá
leden mírnou zimu v běhu.
Říjen hojně větrů, dešťů mívá, někdy
přece vesele se dívá.
V říjnu mráz a větry - leden, únor
bude teplý.

Zpráva o činnosti SDH Neubuz
Přestože o letošní pouti v naší obci nepřálo počasí, vypravil se průvod hasičů
s obecním praporem ke kapličce, aby uctili svého patrona sv. Floriána.
21. května jsme jeli s družstvem žáků na okresní kolo soutěže hry Plamen. Ve
třech sportovních disciplínách dosáhli žáci dobrých výsledků, ale na požárním
útoku byli za přešlap čáry diskvalifikováni, což jim zhoršilo celkové umístnění.
I přes tuto smůlu dosáhli pěkného 14. místa z 28 družstev.

Na soutěž 11. okrsku ve Slušovicích
jela naše 3 družstva. Jelikož pršelo,
musely být z bezpečnostních důvodů
některé disciplíny zrušeny. Přesto dali
všichni do boje své síly a dosáhli tohoto umístnění: žáci 2. místo, ženy
3.místo a muži 6. místo. (foto nahoře)
V rámci oslav dětského dne na
místním hřišti předvedli své hasičské
umění žáci. Hasili hořící auto, což se
líbilo všem zúčastněným. Poděkování
patří letcům za shození bombónů
z letadla. (foto v pravo)
Hasiči z Březové slavili 105 let
založení sboru. Součástí oslav byla
i pohárová soutěž starších mužů a žen.
Potěšil nás zájem starších činných
hasičů, kteří utvořili dvě družstva.
Týden před soutěží jsme tvrdě trénovali na hřišti. Na Březové se muži umístili na 1. místě a ženy na 2. místě. Nešlo
jen o výsledky soutěže, ale že se sešla
parta lidí, která si zasoutěžila a dobře
se pobavila. (foto dole)
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VYUÎIJTE SKVùL¯CH CEN
za povinné ruãení pro obce do 30 000 obyvatel
Roãní sazby pojistného
akãní cena

12

24

36

48

60

72

do 1000 cm

2160

2052

1944

1836

1728

1620

1512

1001-1350 cm3

2880

2736

2592

2448

2304

2160

2015

1351-1850 cm3

4240

4028

3816

3604

3392

3180

2968

1851-2500 cm3

6720

5384

6048

5712

5376

5040

4704

nad 2500 cm3

9920

9424

8928

8432

7936

7440

6944
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Výstava mysliveckých trofejí
Na konci června uspořádali členové
MS ve společenské místnosti v Neubuzi výstavu trofejí. Dopoledne ji navštívily děti ze ZŠ. Myslivci pro ně připravili naučnou přednášku zakončenou zábavným testem. Děti odcházely
plny nových poznatků o zvířatech.
Odpoledne byla výstava otevřena pro
veřejnost s pohoštěním – jak jinak než
srnčím gulášem. Myslivcům děkujeme.

BONUS (mûsíce)

pﬁijedu - udûlám - ihned
Ladislav Novák, Generali poji‰Èovna a.s.

tel./fax: 577 241 278, mobil: 603 570 999

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY
Turistický oddíl uspořádal během prázdnin dva výlety. Jeden pro pěší, druhý pro
cyklisty. Pěší tůra, které se zůčastnilo
téměř 35 turistů, vedla ze Všeminy na Syrákov a zpět lesem do Neubuze. Na Syrákově jsme obsadili celou venkovní terasu
a dali si dobrý oběd. Při zpáteční cestě
každý hledal hřiby a v cílové stanici na
Moštárně všichni porovnávali své úlovky.
Cyklisti se rozdělili na dvě skupiny. Ti
zdatnější jeli už z Neubuze na kole na Baťkovou (přes Všeminu a Liptál), méně zdatní se na Baťkovou nechali dovézt i s kolem
a absolvovali až cestu zpět do Neubuze
přes Trnavu a Slušovice. Obě skupiny se
sešly opět na Moštárně u pivečka.
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1. roãník pohárové soutûÏe v Neubuzi

V sobotu 6. srpna se v naší obci konala soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE.
Na počátku soutěže bylo přihlášeno jedenáct družstev a na poradě velitelů se
rozhodlo, že soutěž bude na dvě kola a lepší čas se bude počítat. Do útoku byla
přidána štafeta, kde jeden z účastníků musel co nejrychleji vypít připravenou
sklenici piva a teprve poté vybíhal zbytek družstva. Tato štafeta byla sice neobvyklá, některým dělala problémy, ale nakonec se s ní každý vypořádal.
Časy z prvního kola byly kvalitní, ale
v druhém kole se většina družstev ještě
zlepšovala. Naši muži byli po prvním
kole na třetím místě, v kole druhém
měli výborný čas a vypadalo to na
velmi pěkné umístění, jenže i ostatní
družstva měly v druhém kole výborné
časy, a tak to bylo nakonec pěkné třetí
místo! Ženy byly v prvním kole na druhém místě, druhý útok se nepodařil
podle jejich představ, ale i tak to bylo
druhé místo.
Během dne nás potrápilo počasí
drobnými přeháňkami, ale naštěstí to

neodradilo diváky, kteří se dobře bavili
jak sportovními výkony, tak třeba i
dobrou uzeninou z udírny a bohatým
občerstvením. Po skončení útoků
všech družstev, nám své hasičské
dovednosti předvedli naši nejmladší
hasiči, do kterých vkládáme velké
naděje. Poté na startovní čáru přiběhlo
družstvo „starších žen” v netradičních
úborech za účelem pobavit diváky
a také starostu obce, který byl s průběhem 1. ročníku celé soutěže spokojen.
Pohárová soutěž měla večerní ukončení s hudební skupinou No house.

Pořadatelé měli po celý den nelehký
úkol, ale nakonec vše dobře dopadlo
a všichni byli spokojeni! Tímto chceme všem poděkovat a těšíme se na
další ročník.
SDH Neubuz
MUŽI
Prštné
Hrobice B
Neubuz
Veselá
Strahovice
Hrobice A
Všemina

čas 1. kolo/čas 2. kolo/ pořadí
40.89
42.46
49.46
51.22
50.50
53.55
…….

33.98
34.30
35.52
36.52
39.40
…….
…….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

41.66
45.48
…….
90.31

48.61
65.66
46.50
78.89

1.
2.
3.
4.

ŽENY
Hrobice
Neubuz
Strahovice
Všemina
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Z na‰í ‰koly
Poprvé do školy
Tisíce kluků a děvčat v naší zemi zažije 1. září svoje první, opravdové… Ještě
nedávno byla většina v mateřince – což byla také škola, ale přece jen jiná než ta
„velká, opravdová“ škola. Tady se už musí několik hodin sedět, budou sešity,
učebnice a domácí úkoly. Ne vždy a ne každému se bude vždy dařit, a tak
možná to počáteční velké těšení a očekávání občas vystřídají slzičky. Ale čas
všechno nakonec srovná, paní učitelka poradí a pomůže. I když je první třída
pořád ještě dost hravá, nic naplat: školní docházkou začínají dětem první vážné
povinnosti… a rodičům nové starosti.
A tak všem rodičům a hlavně dětem přejeme nejen dobrý start, ale také úspěšné „doběhnutí“ do finále. To bude v červnu a to si už prvňáci přelouskají nějakou
tu pohádku či básničku úplně sami. Znovu se uděje po léta opakovaný zázrak:
kluk a holka se poprvé ve svém životě stanou „nezávislými“ na svých rodičích,
sami si něco přečtou. A proto budiž chvála první třídě a škole zvlášť.
V pondělí 1. září některé děti již nemohly dospat.
Jak by ne, vždyť je čekal vstup do nové školy. Ta už
byla připravena, zářila čistotou a květinovou výzdobou
Ve třídě bylo připraveno slavnostní pasování. Každý
prvňáček musel splnit několik úkolů. Nejobtížnější, jak
se zdálo, bylo propíchnout nafukovací balonek nebo
prolézt kruhem. Po splnění všech disciplin všichni
dostali tričko naší školy. Na závěr donesl každý mamince růžičku a dal jí sladkou pusinku.
A kdo že se to tak snažil? Z Neubuze Alžbětka
Peštuková, Lucinka Minaříková, Lucinka Železníková,
Anetka Ševců, Ondra Oškera, ze Slušovic pak Honza Kelar a Williem Solanský.
Přejeme našim školákům, aby se jim v naší školičce líbilo, mnoho nového se
naučili a rodiče vždy potěšili samými jedničkami.

ZÁŘÍ

Poškoláci
Kluci draky pouštějí,
do školy už nechtějí.
Za školu si zajdou rádi,
Vždy jsou velcí kamarádi.
Kuba frčí na kole ,
nemine ho poškole.
Peťa doma sedí ráda,
protože jí bolí záda.
Paĺko kliky dělá rád,
není špatný kamarád.
Míra s brýlema dobře vidí,
vždyť má 1,5 dioptrií.
Vaška hrozně florbal baví,
moudré rady doma praví.
Věrka příjde ze školy,
musí škrábat brambory.
Kačka přijde ze školy,
hraje si s kočkou na poli.
Milan grandturismo hrává,
rekordy zatím moc nedává.
Ondra skládá básničky,
loví na to holčičky.
Paní učitelku zlobíme,
za školu s ní chodíme.
žáci 4. a 5. ročníku

V září ještě slunce dosti září
Po svatém Matouši čepici na uši
Měsíc pozdního léta a počátku podzimu. Průměrné denní teploty klesají. Na
konci září přichází BABÍ LÉTO. Je to klidné,
slunné počasí.
V noci se už citelně ochlazuje, mohou
být i ranní mrazíky a mlhy. Listí stromů se
začíná zabarvovat, poletují vlákna pavučin.
Takové počasí není jenom v Evropě.
Obdobně mají v tento čas i v Severní
Americe. Tam pozdnímu létu říkají indiánské. U nás se ještě dokončují žně, sklízí se
chmel, ovoce a brambory.
A proto i vy, děti, až půjdete na procházku, dobře se dívejte kolem sebe, pozorujte barevné okolí přírody. Nasbírejte
spoustu přírodnin – listy, žaludy, kaštany…
Ve škole je využijeme při výzdobě a výrobě
různých podzimních obrázků.

Zoo
(Míša D.)
Žirafy mají dlouhý krk,
malý je zas vlk.
Tučňáci jsou veselí,
předvádí nám plavání.

Sloni mají dlouhý nos,
zobák má zas kos.
Zebry mají krásné pruhy,
jako přechod pro chodce,
dovádějí poskakují z kopce do kopce.
Líbilo se to všem,
Byl to krásný den.
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