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Zasedání se uskutečni|o dne 21.3.

2001 a projednalo:
. starosta informoval zastuoitelstvo
obce o výkupu pozemků pro přístupové cesty do chatové obIasti
za kravínem. Dosavadní cesta bv|a
na soukromém pozemku.
. na zákIadě dooisu MěU SIušovice, které vzneslo prosbu o finanční
příspěvek na úpravu hřbitova ve

SIušovicích, Zo projednaIo

a

schvá|iIo příspěvek Ve výši
75'oo0,- Kč. ]edná se o hřbitov
i oro naši obec'

V organizač ních zá|eŽitostech

by|o

projednáno:

. starosta informovaI o vydání
kolaudačního rozhodnutí na nádstavbu a oDravu obchodu - tím

také by|a tato akce ukončena,
Svato-

. na základě Žádosti Matice

hostýnské byl schválen v obecním
zastupiteIstvu příspěvek ve výši
5.000,- Kč na opravy budov,

. zastupiteIstvo rovněž schvá|iIo

zakoupení nového Iustru do kap|e

v Neubuzi, íin. prostředky byIy
použity ze sbírek při mši svaté

Červen

Červenec

. Červen studený. sedlák krčírameny.

. Když dne ubývá' horka přibývá.
. Slunce peče . déšťpoteče.

. Netřeba v červnu o déšťprositi,

přijde'

jak začnem kositi.
. Červen-li více suchý než mokrý panuje,
dobrým vínem nďe sudy naplňuje.
. Medardova kápě čtyřicet dní kape.
(E.

června)

. Když pršína Jana Křtite|e, pršípak
čtyři neděle. (24. óervna)

o poutích' Účetnictví o těchto fin.
prostředcích vede paní Hynčicová
Milada,
. v letošnímroce p|ánujeme opravu
zbrojnice, úpravy koIem studní ZŠa u obchodu, úpravy u Moštár-

. Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
. Svatá Markyta hodi|a srp do žita.
(13. července)
. Na

Máří Magdalénu očekávej jistý

(22. července)

. Jak teplý svatý Jakub, tak studené
Vánoce. (25. července)

déšť'

ny a opravy místních komunikací,

. inl.

Zábojníková poda|a informace
o sčítání|idu, bytů a domů v naší
obci, akce proběhla bez prob|émů
a všechny sčítací|isty by|y vráceny

vzorně vypIněné komisařům.
Starosta vysIoviI komisařům za tuto
náročnou práci uznání a poděkování.

V našíobci máme historickou
kapličku, která byla postavena
V roce l905. Přípravu ke stavbě

Zo

Zasedání

se uskutečnilo 30. 5.

2001 a projednalo

. zprávu auditora o prověřené kon-

trole hospodaření obce Neubuz za

rok 2000, neby|y shledány žádné
závady,

. Zo projednaIo záměnu a prodej
pozemků u hřiště mezi obcí Neubuz a manŽe|y Vajdákovými,

r zastupiste|stvo schvá|ilo Dohodu

o úhradě pro dopravní obs|uŽnost
íirmě HoUSACAR pro rok 2001 ve

.

.

výši 48.800,- Kč,
schvá|iIo návrh na napojení obecního úřadu na internet,
na zák|adě požadavku FC Neubuz,

Zo schvá|iIo nákup

motorové

i stavbu si občanéprovedli sami.

Do kaple byl dán zvon ze staré

zvoničky. Tento ZVon byl za války
zrekvÍrován na VáleČný materiál.

Tehdeiší starosta František
MarŠálek dal zhotovit nový zvon
ocelový na němŽ bylo vyryto jeho
iméno. Tento však občanéprodali do Lípy a zakoupili nový
zvon, který nám dosud vyzvání
(Tolik z historie naŠÍobce.)
K výrazným změnám došlo v do.
bě kdy starostou obce je pan
VladimÍr Hynčica, Neubuz č. 42'
V roce 1995 byla kaplička zrekon.

struována a byla provedena

výměna krovu v cimbuří, kde ie
sekačky na trávu pro údržbuhřiště
umístěn zvon' Bylo provedeno
a parčíkův obci.
. Zo schvá|iIo úhradu neinvestič- překrytí celé střechy měděným plechem, Včetně zhotovení nového
ních nák|adů pro MěÚ S|ušovice nástřešku nad vchodem. Byla provedena venkovní fasáda a do průČelí
za žáky, kteří navštěvujíZŠ kaple byly instalovány nové digitální hodiny.
S|ušovice pro rok 2001
Vzhledem k tomu, Že byl v kapli lustr stary 40 let, byl vyměněn za nor4ý,
který byl zakoupen za penÍze, které byly vybrány z pouťových sbírek
před kapIilČkou.
Vydání:
Vóžení zastupitelé,
lustr l0.ó9ó,- Kč, elekr. svíčky2B0,- Kč, demontáŽ, instalace l00,- Kč
byl jsem pověřen vedením města
Celková hodnota l l.07ó,. KČ
Slušovice poděkovat Vám za
ostatní penÍze jsou uloŽeny na vkladní kníŽce pro správu a udrŽování
pohotovou reakci na naši výzvu
kaple.
o finančnípříspěvek n(I opravu
je nutné, abychom si památné odkazy našich předkn chránili, nebot
a rekonstrukci místníhohfuitodobře slouŽily jim, slouŽÍ nám a budeme-li o ně dobře pečovat, budou
va, Doposud jste jedinou obcí
slouŽit imnoha dalsrm generacÍm.
HgnčicovdMilada
farnosti, která tak učinila'
V tomto případě opravdu platí,
.

kdo rychle ddvd, dvakrdt ddvd.
Viš postoj ndm dal naději, že se
i v okolní obci našIo alespoň pdr

jedinců, které jsme stavebními
úpravami na hřbitově potěšili.
Mnohokróte ještě jednou děkuji
za město Slušovice a přeji Vdm
jen samé úspěchy při vedení Vaší
obce. Věřím v dalšídobrou spo-

lupnici.
Ing, Petr Hradecký
starosta města

Termíny sběru plastových odpadů
- sběrný den |e pondě|í.

23.7.,

22.

10.,

20. B.
1 9. 11 .

Upozorňujeme občany, aby do sběrných
pyt|ů nedávaIi žádný jiný odpad. V přípa.
dě zjištění nedostatků, budou pracovníci
nuceni tento materiál zanechat na místě.

Yýzva ze Z|ínska - zasad'te lípu!
Připomínáme povinnost kaŽdého občana, pečovat o Životní prostředí. VčeIařství, zemědě|ství a životníprostředí jsou totiŽ na sobě závis|é. Zás|uhou
včeIy nadocház( v rost|inné říšiv krajině k druhovým přesunům ve prospěch
větrosnubných druhů rostlin. Proto vče|aři vyzývají všechny, aby ve spo|upráci s městskými a obecními úřady vysadiIi v parcích a na dalších veřejných
prostranstvích měst a vesnic náš národní strom - |ípu.

Bude to zás|užný čin pro zachování životníhoprostředí, zve|ebení obcí
a uchování významu včeIařství.VčeIaři ze Zlínského kraje akci příhodně
pojmenovaIiVčelařská |ípa 2001. Těšíse na reakce přáteIz ce|é repubIiky.
Můžemes potěšením oznámit, že v Neubuzi se mají ,,|ípy 2001,, či|e k světu

v areá|u

!

hřiště.

nrruELNí lNFoRMAcE oBcE NEUBuz

Čsv u. Dubovský

Připomínáme oběanům, kteří ještě nezaptati|i poptatky za kabelovou
tetevizi a pop|atky za psy' aby tak uěini|i v nejb|iŽšídobě, aby se
mohIy správní poplatky uzavřít.
V čeivnu proběhne kontrolní inventura v místníknihovně. Žáaáme
našéětenáře, kteří maií pŮjěeny knihy dé|e než tři měsíce, aby je vrá.
titi, zvláště ý čtenáře, kteří nevrátili knihy ani po písemné urgenci.

oh léd nutí za masopustem
V

. Nďi

iubilanti ve l||. čtvrtletí2001

18. B' oškera Stanis|av 83 |et
23. 8. oškerová Ludmi|a 82 let
6. 9. oškera |nocenc 70 let

Do dalšíchlet přejeme našim jubi.

Iantům hodně zdraví a rodinné

pohody.

.

Narození

9.3.2001

Vávra Matěj

Ietošnímroce snad prvně po padesáti letech v našíobci neproběhI masopustní průvod na který jsme byli zvyk|í. Tradičně průvod procházel ceIou
našíobcí za doprovodu hudby a půvabných masek, které navštívi|ykaždý
domek, popřá|y hospodáři a hospodyni vese|é ve|ikonoční svátky. Dosta|y
podaruněk, muzikanti zahrá|i a hned by|o vese|eji na duši. Letos se tento tradičníprůvod neuskutečniI pro nezájem spo|ečenských organizací, které tuto
tradici udrŽova|y. Je to ve|ká škoda. Pevně doufáme, Že v příštích|etech bude
tato tradice opět obnovena. Ještě štěstí, Že máme v Neubuzi tak dobrou
a aktivníředite|ku zák|adní škoIy Mgr. Lydii Staroveskou, která se svými učite|kami a Žáky zachráni|a situaci. ob|ek|i si pěkné masky a za zpěvu, smíchu, radosti a vese|í proš|i našíobcí, navštívili domácnosti, prodejnu potravin
a obecní úřad, kde pozdravili pana starostu V|adimíra Hynčicu' Přednes|i
masopustní říkanky, zazpíva|i a popřá|i přrjemné prožitíjarních svátků. Těm,
kteří by|i k našim maskám štědří patří upřímnépoděkování a přání, aby se
nám tyto tradice uchova|y i v novém tisíci|etí.

Hynčicová Mitada

Přejeme hodně radičovskélásky

a štěstí

. Úmrtí
Lukeš Bohumil

Neumanová Maríe
Čest jejich památce

r Sňatek uzavřeli
oškerová Simona
Minařík Pavel

Neubuz
S|ušovice

Petra
S|ušovice
Neubuz
Petr
Neubuz
oškerová Jiřina
Revenda František Šenov

Janštová

Sovják

Hodně štěstína společnécestě
životem

. odh|ášení z Neubuze

HAstČl souTĚŽlL!

Dne 2. června 2001 se uskutečni|a okrsková soutěž poŽárních druŽstev v Březové.

SoutěŽe se zúčastni|otéměř 20 družstev dobrovo|ných hasičských sborů. I naši hasiči

MatůšůMarie č. 36

by|i přítomni. Družstvo SDH z našíobce pod vedením veIite|e družstva MichaIa
Vičíkase umísti|o z dvanácti druŽstev muŽů na 6. místě. Vzh|edem k dosti zastara|é
technice našich hasičů,je to veImi pěkné umístění a je třeba všem zúčastněným
vys|ovit uznání a poděkování za Ío, že reprezentova|i naši obec. Kéžby tomu tak by|o
i u ostatních organizací v obci, o kterých toho občanémoc nevědí. Děkuje starosta

. Přihlášeni .0

V áž en í spo rtovn í p ř áte l é, fotb al ov í p ř íz n iv c i,

I
|

. Aviváže - cena za l
. Jar s balzámem za .|
. WC cEL za l

|

l8,- Kč
21,- Kč
17,- Kč

Prášky na Praní, toal' papír, sAVo,
šampony, tekuté mýd|o, pasty na
zuby, mýd|a, tekut'ý škrob.
Láhve na p|nění máme,

můžetesi přinést i v|astní'

Prodej v kovošrotu Neubuz č. 20

Po. Pá 8.

17 hodin

Těšíse na Vás firma VABAKo
Te|. 798 25 08 - p. Martinů

seše/ se rok s rokem a je zde zase čas na krátké bilancování' Po podzimnÍ části
jsme obsadili tradičnímÍsto. S příchodem jara se nám podařilo mužstvo FC

V jarní části bylo vidět, že hra se rapidně zlepšiIa,
Několikrát jsme sice vyhrávali se štěstím,ale v mnoha případech jsme přišli
o cenné body. Při psanÍ tohoto příspěvku nám chybí poslední zápas s FC
Bratřejov, Věříme ve vítězství a dalšíbody, které nás určitě nenechají na posledním místě tabulky. Do podzimní části chystáme posílení mužstva ještě dvěma
novými fotbalisty. Smutné je, že ze strany místních není velký zájem o fotbal.
Důkazem toho je účastpři tréninku'
Ale fotbal v Neubuzi nekončípouze u soutěžníhomužstva, Probíhají utkání starých pánů, kteří podávají lepšívýsledky. Utkání se Všeminou končíbudto remízou nebo vítězstvím Neubuze. Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnÍmu
úřadu za zakoupení sekačky na trávu, Tímto se vyřešil velký problém s údržbou
hřiště, Věřím, že i nadále zůstanete věrnými příznivci našeho fotbalu a přijdete
pod pořit n aše fotbal i sty.
FC P. Sedláček

Neubuz posílit čtyřmi posilami.

. VÝLET ZA PozNÁNíM
V rámci vý|etu za poznáním navštíviliŽáci našíškoly několik zajÍmavých

míst.

PrvnÍ zastávkou byIo Brno, a to Planetárium Mikuláše Koperníka na Kraví hoře.
Zde by| připraven ve speciá|ně kopu|ovité místnosti odborný program. Tentokrát
by| zaměřen na známá exotická i naše zvířata, která v podobě soLrhvězdí můžeme najÍt na nočnÍobloze. Vidě|i jsme například přiběh o labuti, které zlí lidé
poraniIi křÍdlo, aIe nakonec to dobře dopadlo. HledaIi jsme da|šízajírnavá sor.rhvězdí orIa, Medvěda, aIe také Malý i VeIký vůz. orientace podle SIunce a Po.
|árky, proměny nočníob|ohy během roku. Po skončení programu mě|i žáci moŽ.
nost zakoupit si pohIedy či broŽurky, nebo se podívat ve|kým daIekohIedem na
oblohu.

Da|ším pro8ramem našeho výletu za poznáním byla návštěva zookoutku Ve
Vyškově. Zde jsme mě|i moŽnost proh|édnout si domácÍ zvířaÍa ce|ého světa.
VeIkému zájmu se těšil napříkIad os|ík, zajímavésouŽití nutrií, kačen a ŽeIviček.
Nejdéle jsme se ovšem zdrže|i v Babiččinědvorečku, kde si děti mě|y moŽnost
pohIadit ovečky a Černobí|ákůzIata. Po návštěvě zoo nás čekala posIední zastávka a to v Květné zahradě v KroměříŽi. Zde jsme si proh|édIi KoIonádu a Rotundu.
Největším záŽitkem ovšem by|o b|udiště. V očíchtěch nejmenšíchse objevi|y
jiskřičky pochybnosti: ,,Neztratím se? Najdu cestu zpět?,,AIe po krátkém váhání
se přece jen odváŽili a proběhIi celé bludiště. Vý|et se podaři|, počasínám přálo
a p|ni nových dojmů a zážitkŮ jsme se vrace|i

domů.

H. Červenková

zPRÁvA 0 MATEMAT|o|G s0uTĚŽl

KLolGil 2001 V ilEUBUZI

V pátek 23. března 2001 proběh|a na zák|ad.
ních i středních Ško|ách Zlínskéhookresu
mezinárodní matematická soutěŽ KLoKAN
2001. V kategorii KLoKÁNEK (4. a 5. třídy)
soutěŽilo 2950 žákůz 3352 přihlášených'
.|
Této soutěŽe se zÚčastni|a i naše ško|a. 2
potilo
přík|ady,
4.
některé
ŽákŮ ze
třídy se
s
odpovídaly náročnostípátému ročníku.
Nejlepší počtáři byli Broněk Leisal - 64 b.,
Micha| Krčmář . 63 b. a David Čech - 59 b.
ChIapcům gratuIUjeme k dobým v'ýsledkům.
SoutěŽi|o se na 67 školách. Přeh|ed zÚčast.
něných ško| a ce|kové statistické výsledky za
ce|ou republiku Ve Všech kategoriích včetně

nei|epších řeŠitelůbudou postupně během

měsíce června přístupné na internetu na
adÍese: WWW.upoI'cz>pedagogická Íaku|ta
>kated ry>kated ra matematiky.

Dík patří všem, kleří pomohli orgánizaci
letošniho r0řnÍku matematického Klokana.

. EKoLoG|E V NAŠíoBcl NÁM NENí LHoSTEJNÁ
POZNEJ A cHRAŇ| se jmenovala eko|ogická soutěŽ organizovaná Ekocentrem čtyřlistek v areálu DDM Astra na Pří|uku.
ZÚčastnilo se jÍ 16 ško|. Všechna druŽstva by|a z žákŮ pátých tříd. Jen naše druŽstvo zastupova|i žáci čtvrtého ročnÍkua to
Micha| Krčmář' Staník TomšŮ, Patrik Marel. Vzh|edem k tomu, Že obsah byl z učiva 5' třid bylo jejich umÍstěnÍ ve|mi dobré.

Vitězné druŽstvo mě|o jen o 18 bodů více. I kdyŽ nastudova|i mnoho pojmů navíc, by|y úko|y dosti obtíŽné.SoutěŽ proběhIa Íor.
mou testů a praktickým poznáváním přirodnin. Tématicky byla zaměřena na sladkovodní ekosystém. Z malotřÍdních škol si na
soutěŽ trouÍ|a jen naše ško|a. Proto ŽákŮm patřÍ pochva|a' Z 16 ško| byli na .l 3 místě, či|i jsme předčiIi i některá druŽstva
z pátých třid' SoutěŽ je určena pro děti se vztahem k přírodě. Naše ško|a se snaŽi u všech dětí tento vztah upevňovat a rozvíjet.
ProtoŽe zá|ežíina nás, zda se podařízachránit Životní prostředÍ' Proto hurá do přírody!
Lydie Staroveská

.

DEN oTEVŘENÝCH DVEŘí V NEUBUZSKÉ ŠKoLE

MoŽná jste uŽ někde zaslechIi název maIotřídní škoIa. Jak se
v takové škoIe učí,nebo co Se za tímto pojmem skrývá jsme
chtěli ukázat všem zájemcům na dni otevřených dveří, který
se jiŽ tradičně koná v našÍškole. o rozdí|ech mezi tradiční
základní škoIou a školou malotřídní se u nás mohIi ořesvědčit nejen rodiče žáků,ale i Iidé, kteří chtěli nakouknout za
vrata našÍ škoIy a porozh|édnout Se po prostorách, které
obýváme'

První rozdí| je patrný již na první polrIed. Naše škola je

veImi malá. V jedné třídě se vyučujídva ročníkysoučasně.
CÍ|em tohoto dne otevřených dveří by|o právě ukázat, jak se
mohou vyučovat dvě odIišnéskupiny žákůnajednou. Není
to nic sIoŽitého. Žáci se jen musí naučit samostatnosti
a nespoléhat pouZe na pomoc učiteIe. Jedna třída dostane
samostatný úko|, ve kterém si procvičuje nebo opakuje své
vědomosti a druhé třídě se učitel věnuIe přímo' V tuto chví|i
můževysvět|ovat nové učivo nebo objasnit Žákům, co ještě
nepochopiIi a přimo to s nimi procvičit. MaIotřídní škoIa se
snažípřipravit do Života žáky tak, aby se byli schopni sami

rozhodnout, jaké stanovisko zaujmou k zadanýrn úko|ům

a především aby urněli pracovat samostatně.

Všichni návštěvnÍci našíškoly byli miIe překvapeni' jak se
Žáci mohou soustředit na svou práci. Určitě vás napadne
otázka: ,,A to se umí soustředit opravdu všichni Žáci|,, )e
térněř jasné, že ne kaŽdý Žák umí okamŽitě pracovat jen na

svém úko|u a nic jiného ho nezajímá. Smyslem výuky je
právě naučit Žáky samostatné práci a zodpovědnosti za
zadané úkoIy.
Samozrejmě, Že se návštěvníci našíškoly přesvědčiIi i o ko.
mornější sestavě Žáků ve třídách a o ce|kové přáte|ské atmosféře v našÍma|é školičce'

Závěrem bych si chtě|a jen postesknout nad poměrně

ma|ým zájmem rodičůz oko|í o naši školu. Domnívám se,
Že Iidé v našem regionu ještě stále nechápou, Že tak jako si
maií moŽnost vybrat svého kadeřníka, |ékaře či zubaře, si
mohou vybrat i škoIu, kterou bude navštěvovat jejich dítě,

a která se pokusí dát maximum do Života 1ejich dětí.

Doufáme jen, Že rodiče budou mÍt alespoň většíchuť podí.
vat se do našíško|y a využijík tomu třeba právě příštíden
otevřených dveří'
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