Vlaštovičko, vítej, vítej,
do chléva ruÍm lítej, lítej!
*'F**

Nesem lukÍm, komoře,
požehndníod moře;
štěstí, zdraví neseme,
až se celi třeseme.
*rlc**

Svatej Jiří vstdveí,
zemi odmykivd,
aby trdva rostla,
travička zelend,
růžičkačerventí,
fialka modrd.

. oZ projedna|o rozpočet obce na rok 1997; rozpočet je
Zasedání oZ v Neubuzi. dne 8. ledna 1997:
. projedna|o a schvá|i|o návrh znaku a praporu našíobce
navrŽen jako vyrovnaný a činí2,1 mil. Kč; po projedná.
.l997
(Žádost o udě|eníby|a již zas|ána do parlamentu ČR)
ní by| rozpočet na rok
schválen
- OZ vza|o na vědomí dopis od fy DANKO' spo|. s r'o.,
- OZ projednalo inventarizaci majetku obce k 31. 12.
o ukončenípronájmu prodejny potravin v Neubuzi
1996; zprávu před|oŽi|a paní Mi|ada Hyněicová jako
- oZ projednalo a následně schvá|ilo žádost pí Zdeňky
předsed kyně nventarizačníkomise; nventarizace byla
Tomšů,bytem Neubuz č. p. 96' o pronájem prodejny
oZ schvá|ena
potravin v Neubuzi; sm|ouva o pronájmu by|a pode- . dá|e oZ projedna|o:
psána na dobu určitou a to do 31 . 12. 2000
- odprodej obecních pozemků
. činnost zájmových organizací v obci
- oZ schvá|ilo sm|ouvu s firmou DERATEX o provedení
- přípravu na vybudování místníkomunikace do
deratizace v obci v roce 1997
Záhumenní
Zasedání oZ v Neubuzi . dne 12. února1997:
- schválilo Íinančnívypořádání rozpočtu za rok 1996;
Vladimír Hynělca
rozpočet byl překročen z důvodu odkupu prodejny
starosta
i

ootravin

OZNAMENÍ oU Neubuz:
V letošním roce se budou vybí.
rat poplatky:
.

za kabe|ovou televizi 120'- Kč
za rok
- pop|atek za 1 psa 50'- Kč za rok
Poplatky musí být vybrány
do konce května 1997.

i

UPOZARNENI
Ve dnech

30.4,9.5.

a 16.5. 1997 bude prováděna ve|koplošná deratizace obce

NEuBuz. Akci zabezpečuje Íirma Deralex, spo|. s r.o., se sídlem ve Z|íně, která

ptovede ošetřenÍ kanalizařní sítě, veřejných p|och a vybÍaných objek|ů. Vzh|edem
v'ýss hlodavců i v oko!í obytných domů a hospodář.
shých stavení, vyďváme občany ke spoluptáci při vyh|edávánípobytu hlodavců.
Pokud to si|uaGe vyžaduje, obratle se přímo na pÍacovníky jmenovaná Íirmy,
nebo nahlas|e své požadavky na úřad, aby bylo zabezpeřeno komp|exní ošetření.
Pro vlastní potřebu si budou moci občanézakoupit u prováděiící Íirmy násttahy
ptolimyším, potkanům a hryzcům.
k tomu, že je pravděpodobný

VČEI'AŘoVo PŘEDIARÍ
Po ceIou dlóuhou a chladnou zimu

nepřijde vče|ař do příméhostyku se včela-

mi. Jakmi|e se však projeví první znaky

předjaří' štupňuje.se jeho netr.pě|ivost.

Chtě| by vidět vče|y, ověřit si , jak překona.
|y zimu. očekává jejich první pro|et.
Většina lldí je přesvědčena, Že nepříz.
nivou zimu vQe|y'V ú|e přespávají. NenÍ

tomu tak. V torporu, 1akémsi podivném
druhu.zimního spánku, |eŽí ve svých Úkry-

tech mouchy, brouci, čmeláci, ba l vče|y
samotářské' A|e včeIy spo|ečenské, tedy
naše vče|y medonosné, nespí. Nepřízeň

počasí,hlavně ch|ad, omeziI jejich činnost.
Přesto se pohybují, reagují na vyrušení,
dokonce vz|étnou k obraně svého hnízda'
Zimu překonávají ve zvláštním seskupení,
kterému včelaři říkají zimní hrozen nebo

chumáč.

Je to Útvar kuIovitý nebo aŽ ová|ovitý,
zavěšený v u|ičkách mezi p|ásty. Nemá
stá|ý tvar, mění se podIe vnějšíteploty.
KdyŽ na pozdim k|esne tepIota pod
'1
3 stupňů, vče|y se začnou stahovat.
Napřed se shIukují nejzimomřivější m|adušky, starší|étavky zŮstávají na okraji

a nakonec vytvoří vnější vrstvu chumáče.

Uprostřed je chráněna matka a tep|ota
kolem ní nek|esne ani v největších mra.
zech pod 32 stupňů. V chumáči si topí
vče|y cukernými zásobami, které jim ponechal nebo přida| na zimu pečlivý vče|ař.

Zásoby kcnzumují, mírně se pohybu|í
a natřásají křidé|ky' čímŽvzniká ve hrud.

ním sva|stvu tep|o. ProtoŽe na povrchu
zimního chumáče mŮŽe v zimě k|esnout
tep|ota h|uboko pod bod mrazu, coŽ povrchové vče|y nemohou dlouho vydrŽet, promÍchávají se a chodÍ se zahřát do středu
chumáče. A jak k|esá nebo stoupá tep|ota
kolem chumáče, a tedy i mimo Úl, chumáč
se stahuje nebo uvolňuje.
A jeŠtějedna, ne docela dobře vědecky vysvět|ená v|astnost vče|. Během léta
Žije většina vče| létavek 6 aŽ 8 týdnŮ. Na
konci |éta se však ve vče|stvu začnou rodit
včely d|ouhověké' které jsou p|ně vybave.
né na zimu a Žijí 6 až 8 měsíců. Tyto vče|y

nesou tíhu zimování a kromě toho musí
ještě v předjaří a v časnémjaře zajistit

bezpečný rozvoj vóelstva'
Co dě|á matka? Je oeč|ivě chráněna
uprostřed chumáče. PrvnÍ vajíčkazačne
k|ást jiŽ uprostřed zimy. Není jich mnoho,

protoŽe má omezený prostor, ale jak se
čas šine k jaru, zak|adených buněk přibý.
vá a ted'v předjaří se již |íhnou první m|a.

dušky. A třebaŽe jejich staršísestry nemohou ještě vy|etět, aby přines|y první čer.
stvý py|' mají bí|kovinnou potravu zajištěnu
a u|oŽenu v jejich h|tanových Ž|ázách.

Zimujícívčely mohou v zimě trápit

nemoci. Mají své střevní parazity i příživní-

ky. Před inÍekcí jsou chráněny tím' Že
ce|ou d|ouhou zimu neká|ejí' všechny zbyt.

ky nestrávené potravy ukládají ve svém
konečníku- výka|ovém vaku' Ale i ten má
jen určitý objem. Proto včelař očekává
první prolet' aby se vče|y dokonale vy.
prázdni|y. Pak je jim hej' mohou přijímat
mnoho potravy a nehrozí jim úp|avice'

Vče|aře v předjaří čelá mnoho drob.

ných přípravných prací. Koná je rád' zv|áš.
tě potom, co se vče|y pro|etěly. Pokud je

počasív předjaří tep|é a na česnech se

ob1eví |étavky s prvními .jrousky |Ískového'
o|Šovéhonebo třeba i sněŽenkového py|u,

pak to není jen den prvního proletu, ale
přÍmo ve|ké ,,Vzkříšenť.nejen vče|stev, ale
i

s|adkých nadějí včelaře'

(2N22.2.1ďs7)

Vítěznétaženído první ligy Vsetínskéhopoháru
a ochota vstávat mnohdy brzy ráno a to

i v nedě|i, nebo potrápit své tě|o třeba v de.
set hodin večer. Zá|ežína tom, kdy je vo|ný
leo.

Eva Baslová

.

17 let, Barbora Horáková
- 16 let

-

14 let, Hana Sovjáková

Ve|mi dobrých výs|edků dosáhIi v |etošní

sezóně hokejisté hrajícípod hIavičkou
HC Neubuz. Několikaleté zkušenosti
doved|y |etos náš tým do Íiná|e druhé
vsetínské |igy, kde se našim borcům

podaři|o vyhrát oba zápasy' Stali se tedy
vítězi druhé |igy. V příštísezóně tedy po
právu nastoupí do první amatérské|igy.
která se- hraje na k|uzišti trojnásobného
mistra Ceské repub|iky v ledním hokeji.
B|ahopřejeme! (Stá|ými č|eny vítězného
týmu jsou Libor Va|erián, Joseí a Pave|
Sovjákovi, SvatopIuk Čech a Mi.Ian
Bě|íěek.) Generá|ním sponzorem týmu ie
pan Libor Valerián z Neubuzi.

Jak to je' když jablko nepadne daleko od

stromu (aneb cesta do reprezentace)?

V Neubuzi jsou sportovci známí tím, Že v |étě hrají okresní přebor Íotbalové |igy a přes

zimu jezdÍ hrávat lednÍ hokej, převáŽně do
Vsetína. Své soupeře nachází mezi muŽstvy
okolních vesnic, |ezdí však hrát i do Z|ína ne.
bo do Brodu. Hrají m|adšíi starší,věk v|ast.

ně tolik nerozhoduje' Dů|eŽitý je zájeln

Aby si tat'ka moh| zahrát, nezbývá mu nic ji.
ného, neŽ vzít svého potomka s sebou, aby
maminka doma moc nekřiče|a. Však to zná.
me. A tak vozí tatínci na hokej své děti vce|ku pravide|ně. Kromě toho, Že jsou to vděční
diváci, mají moŽnost občas si zabruslit. A to
1aké ileití k zahození. A tak v ochozech vse.
tÍnského stadionu, který 1e dnes stánkem již

trojnásobného mistra repub|iky. nasává

zv|ášnÍ |edovou atmosÍéru drobotina. K|uci
mají hoxej rádi. Je to hra rych|á, dynamická,
niuŽná, p|riá napětí a dobrodružství. Co se
však stane. kdyŽ jeho kouz|u propadne děvče a přijde domŮ s tím' Že bude hrát hokej.
VŽdyt'vŽdycky po tatínkově utkání mají trénink Ženy Vsetína! otec se trochu podiví, ale
zájem potomka jej potěší' maminka je zásadně proti. Nakonec 1e přání dcery vyslyše.
no a začíná se jezdit pravide!ně na tréninky'
Začátky 1sou těŽké, vŽdy|' třinácti|eté děvče
přichází do týmu' který spolu jiŽ nějaký čas
trénuje. |'lezměrná snaha a vŮle přirráší brzy
ovoce' Po dvou |etech se stává m|adá s|ečna p|atnou hráčkou zák|adního kádru a hraje

pravideIně nejvyŠšísoutěŽ Žen v České

Časem se |epšítechnika hole, bruslení je na

velmi dobré úrovni. V Ioňské sezóně se

stává,jab|ko' které nepad|o da|eko od stro.
mu..druhou nej|epší hráčkou v kanadském
bodování a tedy výraznou osobností týmu.
KdyŽ se jí tento kousek podaři|o zopakovat
i |etos, nikdo z hokejových odborníků se jiŽ
nediví' Ba právě naopak. Finá|e |etošní|igy
unik|o vsetínským hráčkám jen o pověstný
krůček.(Má|em se vyrovnaly svým muŽským
protějškům...) Sezóna je sice u konce, a|e
šikovná Útočnice dostává šanci ještě si letos

zahrát. Dostává pozvánku do juniorského
reprezentačního týmu Ceské repub|iky na
turnaj do Berouna!

Na zdejšímzimním stadiónu se koná mezinárodní turnaj ledních hokejistek. Mezi
Účasiníky je nejIepšÍdružstvo francouzské
|igy' vítěz české|igy a druhý tým německé
ligy. Prostě týmy jako hrom. .luniorská repre-

zentace zde prožívásvůj křest a teprve se
zde sehrává' Naše
stří|íhned v prv.
'jab|ko..
ním utkání svou první reprezentační branku'
To je paráda! Juniorské reprezentantky se
nakonec umístily v si|né konkurenci na pěk.
ném pátém místě. otec je na dceru hrdý
1právem, každý z nás otcŮ by by| taky)'
naminka má sice pořád připomínky (taky
právem, bojí se o zdraví své ratoIesti)
a samotná hráčka zŮstává neuvěřite|ně

republice.
Není všechno tak snadné jak vypadá. Pokud
jezdí pravideIná autobusová |inka, je to
všechno jednoduŠšÍ.KdyŽ je zrušena, nastupuje rodinný automobi|. Ani v posi|orlně to

A nám, Íanouškům|edního hokeje' zbývá
jediné: vzít na vědomí, Že v našíobci Žije
děvče, které svůj Život zasvětiIo ma|ému

V týmu je velká konkurence' Hrát chtějí
m|adé ško|ačkyi mamky od malých dětí.
Ko|ektivní sport má své kouz|o a tak je

jové kariéry hodně zdravÍ a da|šíúspěchy
v českéreprezentaci. Vůbec bych se nebá|
hovořit o dobrém přík|adu nejen pro její vrs.

není snadné' Trenéři holky nijak nešetří.

potřeba mnohdy zatnout zuby a jak se říká
makat.

skromná...

ku|atému nesmys|u a popřát jí do dalšíhoke-

tevníky.
- t-v-

okresní úřad Zlín, reÍerát životníhoprostředí, státní rost|inolékařská správa' okresní oddě|ení Z!ín

slGNALlzAČNí

ošetření ovocných stromů v době vege.
taěního k|idu
Podle poěetního vyhodnocení výskytu přezi.
mujících stádií škŮdců se provede ošetřenÍ
povo|enými přípravky. ošetřuje se při výsky.
,|000
a více vajíčetsvi|ušky ovocné, 50
tu
a vÍce vajíčekmery jabloňové nebo 25 a vÍce
vajíčekmšic, 1,5 a více vajíčekpíďalky podzimní, 1 a více housenek s|upkových oba|e.
čŮ, 100 a více štítkŮ štítenkyčárkoviténebo

100 a více |arev štítenky zhoubné na

1 m dé|ky větévek. (odřízne se 20 namátko.
vě odebraných dvou aŽ tří|eých 20 cm dlou.

hých větévek s květními pupeny - celkem
4 m a výs|edek se přepočte na 1 m dé|ky.)
Pokud není provedeno početnívyhodnocení
výskytu přezimujících stádií škŮdců' bylo by
vhodné a|espoň namátkově jejich přítomnost
ověřit' Zásah provést bez ověření výskytŮ

Vajíčkapíd'a|ky podzimní jsou ová|ná'

.

0,8x0,5 mm velká, Ž|utooranŽová, s jem-

nou sÍťovitouskuIpturou.
. Housenky obaleěů přezimují

v pavučinových zápředcích v trhlinách kůry věWiček
.l'2
i za staými šupinami pupenŮ (ve|ikost
aŽ 2x5-8 mm).

Štítenkačárkovitá přezimuje jako matně

.

bí|évajíčkopod tmavě hnědým až šedočer.

ným štítkem protáh|ého tvaru (štítekje 3 aŽ

4 mm dlouhý a 1'5 mm široký).

Štítenkazhoubná přezimíje jako Ž|utá

-

larva prvního stupně, ukrytá pod kruhovým
černým p|ochým štítkem.
Pro ošetřenÍ ovocných stromů V předjaří je
moŽné pouŽít

.

výrustkem. Bývají v paŽdí větévek a kolem
pupenů'
- VajÍčkamery jabloňové jsou ová|ná, pro.
táh|á, 0,4x0,14 mm ve|ká, oranŽově Ž|utá'

poupěte. Tep|ota při ošetření má být vyšší
neŽ7 "C' NeoouŽívat zamrazŮ, ani v době
očekávaných mrazŮ'

OLEO.EKALUX
-

.

Vajíčkamšic jsou vejčitá' 0,6x0'2

mm

velká, černá, |esk|á, na kůře a pupenech
větviček nak|adená.

fipoyeěeghá

wbriha
NAŠ| JUBlLANT|
(||. čtvrtletí97)

83let

Čechová
8. 5. Ludmi|a oškerová
1. 5. Ludmi|a

16. 5. Bohumi| Lukeš

82 let
84 let

20. 5. Teodor Vala

70 let

1. 6. oý|ie Hynčicová
8' 6. Marie Vinklárková
20' 6. Antonie TomšÍčková

84let

jádroviny, peckoviny . přezimující škůdci.
1%, ošetření od ÍenoÍáze myšÍho ouška do

objevení se špičekrŮŽového poupěte'

Nepoužívat zamrazŮ, ani v době očekáva.
ných mrazů'

připevněná stopkou ke kůře větviček,
zejména ko|em květních pupenŮ'

jádroviny, peckoviny . svi|ušky, přezimující
škŮdci - 1,5.27o, ošetření od začátku rašení

do fenoÍáze prvních náznaků ze|eného

Determinace přezimuiících stádií Živočiš.
ných škůdců

VajíčkasviIušky ovocné jsou 0'12 aŽ
0,15 mm ve|ká, červená, ku|atá s nikovým

TORANT
.

jádroviny, peckoviny . přezimující škůdci.
0,1 %, ošetření v předjaří na začátku rašení'

28. 12. 1996 Jaros|av Ze|ezník č.p. 25
7. 3. 1997 Antonín oškera č'p. 4
14. 3. 1997 Anna Čuříková č.p. 77
28. 3,1997 V|asta Korčáková č.p. 58

PŘ|HLÁŠENí
Zdeněk Smetana a Dagmar Smetanová
č'p. 32

oDHLÁŠENÍ
E|iška Suchá se synem Zdenkem z č.p' 99

.

ovocné dřeviny . přezimující škŮdci . 1%'
ošetření v době vývojové |áze myší ouško
aŽ růŽovépoupě.

ochranná a bezpečnostní opatření včetně
ap|ikačních podmínek jsou uvedena na etike.
tách přípravků a je povinností je dodrŽovat'

Valašská kuchyně

Přesné

pagáčky

SmíchtÍme 1/2 kg hladké mouky, 3 kelímky
zakysané smetany, 1/4 kg tekutého stÍdla,
2 lžícemletých škvarki4 2 celeí vejce, kivovou
Ižičkusoli, Zpracujeme na řidší těsto (podob.
né jako na lívance).
Plech vymažeme 1 dl oleje (nebo rozpuštěné
Hery apod.) a pomocí vařečky udě|áme
3 kopečky těsta, které podélně rozprostřeme
a pomocí prstu, namočených v sád|e' rozdělá.
me do tří pruhů, asi 1 cm tlustých (výhodné
jsou 3 podélné pásy, které noŽem rozdě|ím na
poloviny nebo třetiny). Lehce potřeme sád|em
a dáme péci do předehřáté trouby na 250.C.
Jakmi|e placky začnou hnědnout na okajích'
obrátíme a necháme dopéci. Placky je vhodné

přikusovat ke kyselici' jsou také výborné
k vínu, na výlety nebo třeba studentům. Prý

dlouho vydrží,pokud se ovšem nesnědí - což
vzhledem k výtečnéchuti je nereálné. Pozor,
především teplé nejsou vhodné pro žlučníkáře.

půd, na obnovu sadů, údtžbuluk a pastvin.
K |omuto byla vydána Ministets|vem země-

prostředky na údrŽbu těchto pozemků' Ootace

získat i na ,,Regioná|ním odboÍu MinisleÍstva
zemědělství a v'ýživy.. ve Z|íně na iluánL

zlepšeníjeiího stavu. Žadate|é . vIas|níci
a náiemci půdy a |esních po]os|ů . maií tak
moŽnost žádat o Iinanřní řástky a 0bdÍŽel

ie poskytována na zaIesňování nelesních

dě|ství příručkač. 19/1997. 0bčanémaií
možnost do ní nah|édnout na obecním úřadě
v naší0bci. Podrobné inÍolmace ie moŽno

Zndš rozlohu Sv(í obce?
Zastoupení druhů pozemků v katastru obce Neubuz:
Katastrální území

542.0804 ha

celkem:

213.8625 ha

z toho: zam. hosp.

I

1.0326 ha

2.8641ha

18.9531
pastvina
33.1945
Lesní půda:
280.9506
4.8815
Vodní plocha:
4.3430
z toho: tok přírodní
0.0485
tok umělý
vodní nádrŽ umělá o.2541
0.1597
močá| - mokřad
1

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

7,8|52ha
1.4771 ha

4'63|l

ha

občanská vybavenost 0.l475 ha

tech. vybavenost 0.0031 ha
ostatní stav. objekty |.4534ha

47.8182ha

z toho: orná půda

zahrada
ovocný sad
louka

plocha:
budova
obj' bydlení

Zastavěná

celkcm;

Zemědělská půda
ÚMRTÍ

OLEOEKOL

Také letos Bxistuií různémožnos|i |inancová.
ní údtŽby přírody, k|eré mohou přispě| ke

Přejeme hodně ruIraví do dalších let.

11. 12. 96 Michaela Gargu|áková
4. 3,97 Dalibor Koby|ík
Hotlně štěstído života.

Č.I

0bcané mohou žádato dotace na údÍžbrrzelnědě|s|nÍc|r á |giÍ|íriil[0i0 [ů

83 let
85 let

NARoZENÍ

ýto povo|ené přípravky:

FRUTAPON 7 E

škŮdců nenÍ vhodný.

-

zP RÁVA

ostatní plochy:
z toho:

silnice

34,5706ba

1.7986
ostatní komunikace |o.7779
zeleň v zast. územi 0'0198
soukromá rekreace 0,2993
manipul. plochy
5.0075
jiná plocha
4.8488
4,4103
staveniště

neplodná

ha

ha
ha
ha
ha
ha
ha

.I,4084ha

Ve Zpravodaji budem vydávat některé podstatné údaje našíobce ze zpracované
dokumentace ,,UP SU Neubuz.. (územníhop|ánu síde|níhoútvaru).

ZPRAVY Z OBECNE S KOLY ta
l když jsou svátky ve|ikonoční jiŽ za námi, alespoň dvěma ÍotograÍiemi připomínáme
jejich atmosÍéru:

Záci našÍškoty poprvé uskutečniti ,,vodění medvěda,, po vesnici' Zvony
Zvanv cdešly
cdeštv do Bíma.'
BÍma.''
Poděkování za zdařilou akci patří dětem i jejich učitelkám'

Klabání se zúčastni|odvacet dětí, někteří však nechodiIi pravide|ně' By|i dva páni, kteří ved|i ce|ou skupinu. ByIi
to Petr Hynčica a Petr Va|a. Mohou však chodit tří nebo čtyři, pod|e toho, jaký je kdo.ročník.Letos chodil ročník
83' Někteří, ty nebudu imenovat, nechodi|i na k|abání, i když přišli a řekli, že budou chodit.
Chodi|o se tři dny. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. By| čtvrtek í8.00 hodin a všichni se sešli
v Hořansku, kde si nastoupili do dvojic, padli na kolena a páni řek|i: ,,Jedem..... a klabalo se. Přišet pátek
a u autobusu se zaěaly vybírat peníze. Vybra|o se dost a chtěli bychom poc|ěkovat všem, kteří přispěli, zvláště
těm, kteří nám přispě|i nejvíc. By|i to Radek Vykopal a paní Va|eriánová. Feníze se rozděli|y a daly do obálek.
Samozřejmě se i peníze ztrháva|y. 7a to, že někdo nechtěl pos|ouchat'
A by|a tu sobota. Na sobotu se jistě těši| každý a h|avně děti, které chodi|y na k|abání, protože se rozdávaly pení.
ze. Všichni by|i spokojeni i páni, kteří se |etos s touto akcí muse|i rozloučit.
. PH Dne 26. 3. 1997 se uskutečnilo Ve|ikonočníodpoledne ve ško|e v Neubuzi. Vše probíha|o od 15.00 hodin do
17.00 hodin' Všichni barvi|i jak umě|i a ještě se nějaké ty techniky naučili.

ce vaiíčkovoumatematiku a to takovu,
Že isnle mě|i ve vajíčkách přík|ady,
které jsme měli vypočítat' A také jsme

mě|i vajíčkovoučeštinu.Paní učite|ka

napsala na tabu|i s|ova ,,Ve|ikonoční
vajíčko.a my jsme tam muse|i určit
všechno, co umíme. A to byl náš Ve-

Dostihv Y roce 1997
Z TURF centra Morava jsme získa|i
rozr,rh |etošníchdostihů, které se usku-

1cčníIia dostihovÓ dráze ye Slušovicích:

l.

20.

dubrra

6'

27. července

.7.
Všichni, kdo přiš|i, nentuse|i Iitovat.
| 2.
4. květrra
10. srpna
KaŽdý pracovaI jak pilná včeIička Iikonočnítýden.
3. 1. června 8. 3l. srpna
A výsIedky by|y vynikající!Vajíčka
4. 15. černa 9. 7. zaÍ|
by|a přeměněna na nádherné kras|iEva Hynčinová,4' tř.
5. 13. července 10. 28. záíí
ce. Kapánívče|íhovosku, to by|a nejtěŽšítechnika. A|e by|a z toho krásná
ČSZ Neubuz Vás zve na tradiční
vajíčka.K obarvování vajíčekjsme
pouŽíva|i věci ze Ško|y.No prostě

PoVŤoVÉsLAVt\osT| v Neubuzí

nádhera.

které se konaií

To vše z Ve|ikonočního odpoledne.

3"-4. 5. 1gg7

Radana Hynčicová, 4' tř.
Týden před Ve|ikonocemi jsme vŠichni barvi|i vajíčka.Používa|ijsmerůzné
techniky. Napřík|ad: obarvování, seškrabávání a také seškrabávání vče|ího vosku. Moh|i jsme si udě|at vaiíček' ko|ik jsme chtěli' Dokonce jsme
vajíčkai vystřikovali. Mě|i jsme dokon-

sobota 3.

5"

nedě|e 4.5.

90.00
10.45

htrd.
hod'

Prograln:

tatrečnízábava. Kosovcl - na Moštámě
ntše svatá u kapličky
odpoledne posezení na Moštárně
kolotoče buclou

Srdečn ě zy

ou

zahr ádkáří

!
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