Hody hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný
dejte aspoň bílý'
slepička vám snese jiný.

Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka'
nedáte.li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčkado louže
kdo jí odtud pomůže?

l. zasedání oZ se uskutečnilo dne 9. 12.

a projednato:

1998

. Návrh na č|ena do okresního shromáŽdění okresního

úřadu Z|ín. Naši obec bude zastuoovat starosta
zTrnavy, pan Josef Gajdošík.

. Starosta informova|
vu Íarníhokostela.

oZ o ukončení,,Nadace..

na opra-

ll. zasedání oZ se uskuteěnilo dne 10. února 1999
a projednalo:

. Byla navrŽena inventarizační komise pro provedení

. Schvá|i|o zprávu předsedy inventarizační komise
o provedení inventury obecního majetku.

.

. Projedna|o a schvá|i|o Íinančnívypořádání rozpočtu za
rok 1998. Příjmy čini|y 3.289.234,66 Kč a vydání
2'051'291.70 Kč.

inventury k 31 . 12. 1998.

oZ

odsouh|asi|o provedení montáŽe sate|itního vysí|ání na te|evizní program ,,Prima.. a ,,Ha||mark,..

.

oZ

projednalo a schvá|i|o Íinančnírozpočet obce na

rok 1999, kteiý předIoŽiI starosta obce. Rozpočet je

navrŽen jako vyrovnaný, příjmy i vydání činí

2.435.000'- Kč.

. SchváliIo popIatek
250'- Kč za rok,

za kabeIovou teIevizi ve výši

.

oZ

projedna|o ,,Nájemní sm|ouvu.. na obecní pozemky
pro pana |ng. ŠvéduJana, bytem Z|ín - Nad Březinkou 5100 a tuto schvá|i|o'

. By|a projednána moŽnost nádstavby místníprodejny
(knihovna, sIuŽby).

Pnoě 25@o= Kě
Naše obec se nachází v nepřÍznivém pásmu příjmu te|evizních programů. Díky kabe|ovému rozvodu mají občané
moŽnost s|edování televizních programů na přijate|né úrovni.

A to pouze u programů, které jsou plošně pokryty na ce|ém
územíČR.Jedná se o Čtt , Čtz a TV Nova, na tyto progÍa.

my mají občanénárok. Pokud chceme, aby te|evizních programů by|o více, musíme pouŽít sate|itního vysí|ání da|ších
programů'

Samozřejmě, Že tato montáŽ stojí značnou částku finančníchprostředků. KaŽdá taková montáŽ si vyŽádá náklady na
jednot|ivý kaná| 100 tisíc Kč, V pos|ední době by|a provedena
montáŽ sate|itního vysí|áníTV Prima a TV HalImark' Tato
montáŽ si vyŽáda|a nák|ady ve výši 180 tisíc Kč. Za provoz
ce|é kabelové te|evize p|atí obec měsíčněfirmě SATTURN

ru@

KTV

Ho|ešov 3.034,. Kč' tj. za 12 měs. 36.408,- + 'Í3.000,- paušá|ní ročnípop|. + běŽné opravy během roku ve výši cca 30 tisíc

Kč. Celkové nák|ady činí79.498'- Kč ročně. V obci máme
100 účastníkůKT, to znamená' že na jednu zásuvku činÍ
nák|ady 794,98 Kč. Při zvýšenípop|atku na 250,- Kč za rok
a jednu zásuvku dop|ácí obec za kaŽdou zásuvku 544,. Kč.
Pro úp|nost uvádím, Že na našíKT se vysí|ajÍtyto programy:
Čr t ' Čr 2, Nova, Prima, Ha||mark, Eurosport' cZ, STV 2
v češtiněnebo s|ovenštině, dá|e Sat 1 a moŽnost 9 kanálů
nastavit na Ang|ii' Francii, Po|sko, Španělsko apod.
Zvýše uvedených důvodůje poplatek zaKTV na rok 1999
povýŠen na 250'- Kč.
V|adimír Hyněica

starosta

Dobře tam bylo
Kde? ToŽ ve Vizovicách, kde se narodíl ten Va|ašský
krá| Bolek Po|ívka. Včí|v sobotu zme tam by|i, aji ze
súsedy, šak zme tam by|i první. V téj chumelenici zme

je|i do teho předzámčí na tanečnívečírek,jak by|o
napsané na |ístečku.Pěkné to tam je, včecko takové
milučkéa jak krásné obrázky sú tam vystavené, aŽ
z Meziříčatam vystavuje ma|érečka,Z|ata Ca|ábová. Je
na co h|edět' aji kÚpit'si moŽete!
Ludičky, tam vám by|o dobře, nekÚři|o se tam, na tancování éj tam by|o místa. Takoví dva šikovníkIučiska
a jakýchsi beden mě|i a muziku dě|a|i ve|ikú, hrá|i všecko
moŽné. Šakna nich by|o vidět, Že sa jim tam téŽ lúbí.Aji
zme si tam da|i móc dobrú večeřu a pokÚpi|i zdravÚ výživu. ToŽ bat'zdravú, šak moc dobře víme co jíme abyzme

by|i zdraví, pohanku, jáhly' kříŽa|y, s|unečnicové semén-

ka, aji k|íčkyz obi|á' A co jiných věcí tam měli a jak
|evno! Ti ogaři, co sa tam o nás všecky starali by|i tak
hodní jak naše děcka. Šakzme si všeci zatancova|i
s níma aji tý moderní, aji ko|o pro vedúcíhotéj hospůdky
by|o, šak zme ho pěkně zmořili, a|e tancová| lehúčko
a s týma m|adýma cérkama jak točí|.Pěkné to by|o' aji
zme si zazpíva|i. Škoda, Že kmocháček s kmotřenkú
Jurčákovi nepřiš|i, jakási skřipka jich skříp|a, a|e šak uŽ
zme jim povída|i jak tam by|o dobře a Že tam zas půjdem
aji pojest'. A jakési ku|túry se tam připravuje napořát''
Píšuto, aby si přečtnuIi pochva|u, kdyŽ se nám tam tak
lÚbiIo. ToŽ za všecky Pánbu zap|at, tetka Hanča
z Valašského názora.

Radostné Velikonoce,
hodně šlahačlEa kopu maloýaných vajíček
přeje občanůmoZ Neubuz.

Sezncrm Účclstniků

teleÍonnich stonic v obci Neubvz
Bartík

Jiří

František
Březík Rudo|Í
Bučánek Jaros|av
Čapáková BoŽena
Bělíček

13

Naši jubi|anti ll/lv 99
7. 4' - Jarcovják František 75 let
1' 5' . Čechová Ludmi|a 85 |et

'.'.'981 405

0812

......'.721

....98.1 530

8. 5. - oškerová
16. 5. - Lukeš

..'.981 692

Čech SvatopIuk ....'.....'..............'..'981 542

Františka
Červenka Miroslav
Čechová

t

'rwbrilaa

...'.'..'....798 60 21
.l9

Bě|íčekMi|an ....''........'..'..'....'...798

8.

798 23 97
.|4

Dubovský MirosIav...'.'..'......'........981

1

45

Frnka Milan Ing. ............................981

577

Drahos|av

Bohumi|
Marie

84

86 |et
85 |et

Jaros|av 75

Sňatek uzavře|i

'981 37B

Z|ín - S|unečná 4560

.18

Narození

Gargu|áková BoŽena ..........'.'........981 375

Vojtěch Gargu|ák, Neubuz č. 140

rychová Zd

is

|et

. pan- Radim oškera, Neubuz č. .l40
s|ečna Petra Ho|ešová,

Gargu|ák BřetisIav č. 140............798 11 89
Ge

|et

15. 6. . Š|ahařová Miros|ava 70 let
20. 6' . TomšíčkováAntonie 87 |et

Gargu|ák BřetisIav č' 39......''.''... .''981 527
Gargu|ák Vác|av MUDr. .''..'.....''.798 19

Ludmi|a

6.. Vinklárková

13. 6. - V|čnovský

''981 505

Čuba František Ing, .',''.''''..........798 13

Gaidošík

9no\eěeng}aá

|ava ...,,.,,,,',,'','',,7 98 23 27

Hynčica V|adimír č. 42'''..,.,,,'''....'981 537
Hynčica Vladimír č. 1 42 .,',.,.',,,.....98.| 661
Hynčica VIastimi| č. 17 .........'.... ,798 22 99

Zemře|i

o

Přih|ášeni

o

Hynčica V|astimi| |ng' č. 105.'...''. 981 544

odh|ášeni

Cho|asta Antonín Ing.'............'',7 98 22 79

Stanis|av Sovják, Neubuz č. 108

Chovanec JoseÍ ................'..'........981 41 4

Lubomír
.981 540
'|63
Janů Mi|an
'...'.''..'..'981
Juřík Miros|av
...'..... 981 529
Kašpárek V|adimír
...981 294
Koby|ík Jaros|av
.,798 22 95
Chovanec

*

Sprúvni poplorky
Poplatky za kabelovou televizi a psy
na rok .|999 mŮŽete p|atit denně na
obecním úřadě:
- za kabe|ovou te|evizi 250,. Kč
- za psa
50,. Kě

Koby|ík JiřÍ ....'...'....''.....''.......'''...'98'| 538

Kobylíková Renata Ing. .......''........982 266
Koh n Stan is1av............................798

Mi|an
Macík JoseÍ
Lukeš

23 09

DUBEN

,.,''..'.798 2272
.'..........981 159

Macháček Radek .........'' ''.',,''',..'798 23 23

Tísňovévo|ání

MachaIová LadisIava .......'........'.'..98'| 694

Hasiči

MatůšůJan'.....'....'..........'...'....,...981 696

Miros|av
.''.'981 391
Minařík Radim..'...'.'..
981 231
Minařík V|astimí|
..798 10 60
Minařík

Neumann V|astimi1 .................,..798 22 96

0škera Jaros|aV ..............'.... .....'7 98 18 44
Oškera

Radim

..'...798 23 88

0škera Vojtěch ............................'981

41 0

0škera Stanis|av .....'.....'''.......'.....981 509

Ludmi|a
Pařízková Jarmi|a

0škerová
PoIepiI

...981 152
79B 23 29

Jindřich .''....'......'.......'...'..9B1 368

Revenda Jan .................................981

536

.................1 50

067/765

6222

..0671765 61 11

Březen - za kamna vlezery
duben - ještě tam budem.
Duben chladný a deštiý,
úroda nás navštíýí.
Hodně-lt v dubnu vítr duje,
stodola se naplňuje.
Když se ozve y dubnu hrom,
chyt,si kámen nebo strom.
Na svatého Itří t,ylézají
hadi a štíři. (24. dubna)
Do svatého Jířítráva neroste'
kdyby ji kleštěmi tahal,
a po svatémJiří roste, kdyby ji
paltci zatloukal.

t>

Yl

.z /tu&í,
V NEUBUZI SE OPET HLEMYZDILO
l když jsme |etos ve Ško|nímsportu
vyh|ášenída|šíhoročníkuH|emýždího
poháru marně h|eda|i, přesto jsme sou-

těŽ připravi|i. Dnem, kdy se děti našÍ

ško|y opět zúčastni|yh|emýŽdích závo.
dů' by| pátek 13. 11. 1998. Na ško|e
by|o Živo. Žáci navlék|i startovní čísIa
a shromáždi|i se v tě|ocvičně. Ti starší
jiŽ věděli' co je čeká, prvňáci by|i celí

nedočkaví. Ce|ý závod by| doprovázen
bojovým pokřikem:
Šneci,do toho, půlje hotovo!

Hlemýždímezvesela,
je to prima zábava.

Závody se vydaři|y, nej|epší závod.
níci by|i odměněni dip|omem a sladkostí.
H|emýŽdím závodům by|a také věnová-

Vystoupení na okresním
p|ese KDU.ČSL

V prosinci 1998 zorganizova|a 6'

do cíle se vrhají'
H. Červenková, ZŠNeubuz

zš zrn

okresní kolo v aerobiku

,,o VÁNoČNízvolrtEK,.

15 dětí našíško|y se také zúčastni|o

SoutěŽe se zúčastnilo26 ško| a 279 soutěŽících ve 3 kategoriích.
V kategorii nejm|adších se zúčastni|ii žáci našíškoly. By|i to Terezka
Macha|ová, Terezka Vaňharová a lveta Kobylíková. Dá|e Terezka
a K|árka PoIepilovy, Martin Liška, kteří se probojova|i i do Íiná|e'

tanečního vystoupení country v Lukově
pod vedením paní učite|ky Staroveské.
Přesto, že vystoupení by|o ve večerních
hodinách, reprezentovaly děti naši ško|u
úspěšně. Vystoupení se všem ve|mi |íbi.
lo.

na ce|á strana školníhočasopisu

Všezná|ek, z nížzasí|áme ukázku:
V pátek jsme se dřeli,
závody jsme měli'
Každý dostal svoje číslo,
kdo vyhraje první místo?
Všichni šneci spěchají,

Všichni soutěŽící si zas|ouži|i velkou pochvalu.

Hč

Miss 1998
V pátek 15. 1. 1999 se svíti|o ve

ško|e v Neubuzi aŽ do večerních hodin.
Že by porada? Ne, by| to zápis do první
třídy. Proběh| opět trochu netradiční Íormou. Budoucí prvňáčci by|i pozváni nej.
prve na ku|turní program, kteý předved|i žáci školy. Maňáskové divad|o, scénka, pár písničekoživi|y trochu nesmě|ý
vstup Žáčkůdo školy' Sami se potom

odváži|i a předved|i, co se nauči|i
v mateřské ško|ce. Potom nás|edova|o
překonávání překáŽkové dráhy postavené v do|ní třídě. Tam již z nich opad|
veškeý strach ze ško|y. Padák s tajnou
chodbičkou a s ma|ým překvapením
v podobě kinder vajíčkajim pomoh| pře.
konat ostych. Pohovor s paní ředite|kou
a nama|ování obrázku postavičky zv|ádIi
jiŽbez strachu a také pár dárečkůvyrobených Žáky ško|y jim uděla|o radost.
Prvního září tradičně probíhá pasování
prvňáčků.,,A bude to i |etos?..ptalo se
již pár zvědavců. Jistě, ale zase jinak'
Na zápis přišlo 12 dérl z toho asi dva
žáci budou mít odk|ad. Všichni se na ně
těšíme. Tak ahoj v září!

V úterý 22. 12,1998 se na naší na

ško|e uskutečnila vo|ba Miss a Missák
1

998.

Zúčastnilose .| 5 odváŽlivců. S|ovem
ce|ou soutěž prováze| Lukáš Cho|asta.

Titul si nezasIouŽiIi jen tak. VŠichni
museIi prokázat odvahu a zručnost při
p|nění náročných úko|ův jednot|ivých
discip|ínách. První discip|ína by|a nazvá-

,,Seznamka,,, Každý soutěŽící muse|
o sobě něco zajímavéjo říci, např. nej.
ob|íbenějšíbarvu, zvíře, svoji adresu,
zá|iby... Druhá discip|ína by|a vo|ná všichni předvedli, co nej|épe umě|i.
Vidě|i jsme tanec, hru na kytaru, harmo-

niku, pantomimu. Ve třetí discip|íně se
prověřovaIa zručnost a rychIost'

SoutěŽící muse|i šroubovat. nav|ékat nit
do jeh|y' připravit jednohubky a to vše

v neuvěřite|né rych|osti. Závěrečnou
discip|ínou by|a promenáda v plavkách.
Závěrem by|o vyh|ášení vítězův kategoriích dívek a ch|apců.

r@
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A jak jsme se umísti|i?

Miss 1998

K|árka Po|epi|ová

1'

Veronika Va|ová
|veta Kobylíková
Monika Žáčková

Missák 1998
1. vicemissák
2. vicemissák
3. vicemissák

Martin Liška

vicemiss
2. vicemiss
3. vicemiss

Micha|Minařík
Lukáš Železník
Patrik Marek
Blahopřejeme

