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Zachází sluníčkoza oblalc,
pasáci křičt domů Máa
Zachází sluníěko za korte|
pasáci lezou na postel
Už sluníčkozachází
už túm dobrá noc přichází

Wdb ýyidb sluníěko,
rud to naše políčko!
Nevyjdeš-li ruhory
zayedu tě k Tllbort
Od Tlibora k Tejnq
zavřu tě v ratejna

.4r_'1
Po teplém záft zle se ftJen tvářt"
ŘíJen tcdyž bUsI{ zima plíslcá.
Spadne4t v řtjnu lts$ bude molcrá ztma
Svaý Havel do zelÍ zaJeL
(1ó. ř{jna)
Syatá Heúttl<a medu do řepy namíchá
(17. ř{na)
Do gtatého LuIúše,l<do chceš, ruce volné měJ,
po syatém LuMšt za řndnJe deJ.
(18. října)
Syatá Votšlla a Kotdula . pafiot*y ňtnt.

(2|. a22. Íllna)
Svatá Votšila J tní nastla.

znseoÁHÍ ogecHíHo ZAsTUP|TELsTVA DNE 23. 6. 1999 BYLo

V' zASEDÁNÍ oz sE KoNALo DNE 1' zÁŘí tggs A PRoJEDNALo:

o Nabídku na odkup akcií JME' a.s., a JMP, a.s., a to Zivno-

o Vza|o na vědomí inÍormace starosty o podpisu a odprodeji
.|999
na Uřadě města Zlína.
akcií, jež se uskutečni|o 28' 6.

MIMoŘÁDNÉ A PRoJEDNALo:

stenské bance' Po projednání by|a nabídka pÍijata a oZ
odprodej akcií schvá|iIo.

o Pověři|o starostu obce podpisem Sm|ouvy o odprodeji těch.

to akcií. Jedná se o 109 akcií JMP' a.s.. a JME. a.s.. což
představuje něco přes 2 mi|. Kč.

o Vys|ech|o zprávu starosty o stavu přípravy projektové doku-

mentace na nádstavbu obchodu'

o Schvá|i|o finančnípříspěvek
na |etošní rok.

FC Neubuz ve uýši 10.000'. Kč

Tábor Pohoře[Ece

f,

DrDín
íJ íJ

lnnloi,r,,b,,
7!,oteěewrhA
"

"ool|,""T3?;Hi:i".ů:#,..,::Jin"H.TlJxJÍ?,"Ji#Jť?'ÉH"?5#i:',1'
nástup a uvítání chlebem, pepřem a so|í by| netradiční.
Táborníci se ubytovaIi v ma|ých či veIkých chatkách, nebo ve stanech'

odpo|ední hra a večernídiskotéka s rozdáváním triček zakonči|a seznamování se
a da|ší dny už se tanči|o, soutěŽi|o, trénova|o, odpočívalo.

Již v prvním úko|u, kdy mě|o každédruŽstvo vymyslet svůj název, hesIo

a báseň, se objevi|o p|no ta|entů. Tak napřík|ad:

Skřítci z Neubuze: (Micha|, Martin, David, Staník, Lukáš a Lukáš)
Skřítcijsme veselí

většinou neškodní,
proto teď cestou jdem

Našijubilanti

5
85 |et
40
70 |et
č.26 70 |et
22
85 |et
39
86 |et
67 70 |et

2. 10. oškera Antonín, č.
7. 10' VičíkVác|av' č'
15' 10. Š|ahařová Miros|ava,
.|
19' 0. Janů |,t|arie, č.
3. 12' oškera Eduard' č.
31. 12' Hynčicová Libuše, č.

Blahopřejeme

Sňatek uzavřeli

. pan Vykydal Bronislav

a všechno vyhrajem.

.

rubpilea

a slečna Čechová Lenka

Radanka a spol.:
Když ráno vstáváme na Peťu se těšíme.
Ruku k noze rychle dej, na nikoho nečekej,
lva chystá snídani, u stanu to zavání'
Slunce svítíje to super, oškrábeme plný pytel
brambor, mrkví, jehličí,to snad s námi zacvičí.
Pořádníček na body, nikdo nemá výhody,
tak dlouho neváhej a na úklid se rychle dej,
Aerobik já cvičímrád, lša je můj kamarád'
To je ale dobrá ryba - kdo ji chystal - Liba!
Zatanči si s Kontrastem a buď fit'
budeš se cítit hňedka tÍp!

Narození
oškera ondřei. Neubuz č' 82
ZemřeIi
Hynčicová Ludmi|a, č' 42
Záhoíáková Emi|ie, č. 29
Bučánek Jaros|av' č. 54

(65 let)
(98 let)

(90let)

Přih|ášení

rodina Závadova, č.97
Vladis|av, Marie, děti . V|adis|av a Dominik

odh|ášení
Vykyda|ová Lenka, roz. Čechová

Že|viěky z Neubuze: (Verča, Katka, K|ára, Terezka, Irenka, Lenka)
My jsme želvy, želvičky,plavem jako rybičky,
Máme krunýř na ochranu, když dostanem velkou ránu,
Závodíme o sto šesÍ,neztratíme svoji čest.
Želvy, žetvy, žetvičky,to jsou chytré htavičky
a mají rády lidičky!

Vážení spoIuobčané,
dovolte, abychom Vás touto ces|ou seznámi|i s našim záměrem, ktený se bude podí.

let na z|epšení životního prostředí v naší
obci. 0becní úřad Neubuz ve spo|upráci
s Technickými s|užbami Zlín s'r'o. budou

EJ LEPŠÍTÁBoRoVÉ z^Ž|T KY ?
Ce|otáborová hra ,,Pevnost Boyard,,, 2. Cesta Xapatánem, 3. Lovení pere|
4. Videostop' o|ympiáda' 5. Cesta na Riviéru s tajenkou, p|avání, tobogán atd.

zaiišt'ovat sbět vyuŽiteIných surovin.

Z večerních programů to by|a Miss Šeredka, pyŽamový večírek,Mistrovství
v tancích atd. Závér tábora byl nejpřekvapivějŠí. Zorganizova|y se svatby. První

0dpady se jako surovina vrací do výroby'
kde se RECYKLUJÍ, dostávaií se zpět do
oběhu a tím se ušetří míslo na sk|ádce
odpadů. Proto Vám doručíme sběrné pyt|e,
do kterých, prosím, v|ožte pro Vás nepo-

N
.|

.

odváŽlivci by|i trochu nesmě|í.

Nakonec čtyři páry snoubenců zauja|y místo v táborové radnici. By|o vidět, Že
děti mají smysl pro humor. Ma|í, ve|cí se pusti|i s chutí do příprav. Jedni připravova|i

švédskésto|y, jiní šiIi šaty' stroji|i nevěsty, sháně|i a vyrábě|i svatební dary.

Nechyběly prstýnky ani kytice. Překvapení přichystali i staří mazáci Hujerovci, kteří
přije|i do roztančenéhovese|í.
Pos|ední večer by| poznamenán rozdáváním dip|omů' oceňováním těch nej|epŠícha vyhodnocováním všech táborových soutěŽí.
Díky sponzorům se děti moh|y těšit i z pěkných cen' Dík patří všem vedoucím,
ma|ým i ve|kým' kteří zajisti|i pestý program na táboře, panu Bachánkovi za dopravu na tábor a na Riviéru.
Děkujeme všem drobným i větším Íirmám z Neubuze, které se podí|e|y na zajiš.
ťování tábora. Za příspěvek také děkujeme oÚ z Neubuze.
Komu se s námi líbi|o' jistě nebude váhat a příště zase ahoj na táboře!

TábornÍcia lša

Jedná se o ty|o

SUROVINY. PLASTY

třebný odpad.

.sBÍRÁME

. ke|ímky od
iogurtů, |áhve od aviváží,iaru,

víěka od pochutin označenéPP, PE, Ps,
(oba|y jsou označeny značkou recyk|ace
s vyznačenímdruhu plastu), |áhve od Iimo.
nád, vod tzv. PET láhve z po|yety|entereíta-

látu, poIyety|énovéÍó|ie . tzv. silonové
nebo igeIitové tašky, sáčky

.NESBínÁmr

. bake|it, PVC, mikrotenové sáčky, oba|y od
oba|y
motolových oleiů a da|šíznečištěné

Prosíme o důkladnézajištění proti od|e|u,
svázání do ba|íčku nebo ige|it. pytle. Den
bude oznámen rozhlasem a občanédoruří
nebo svezou p|né pyt|e na určenémís|o.

Děkuieme uám za vaši snahu a úsilíprospěl živo|nímu prostředí.
0becní úřad Neubuz
TS Zlín, s.r.o. , te|.: 710 29 99' 710 51 31

a schvá|i|o sponzorský dar Lyžařskému k|ubu p|ný úvazek využita. By|o přijato usnesení na zkrácení praTrnáva na rekonstrukci |yiařského-v|eku vé výši 4.000'- Kč, covní doby zaměstnankynĚ og l oZ pověři|o starostu tuto
zá|ežitost posoudit s oko|ními oU a situaci vyřešit do konce
čímŽzískáme 2 ks permanentek pro ZŠa občany.

o Projedna|o

.|999'

října
o Projedna|o a schvá|i|o žádost Matice Svatohostýnské
o Íinančnípříspěvek na opravu poutního domu, částka by|a V diskusi byly projednány návrhy na:
schvá|ena ve výši 3.000'. Kč.
o provedení kana|izace u R.D. p. Vacu|ky
o Byla projednávna a schvá|ena Žádost p. Minaříka Miros|ava o provedení a úprava zpevnění p|ochy u hřiště na míčovéhry
o odsouh|asi|o Žádost p. Vajdáka č. p. 80 na odkup část. parč. p.2 o pronájem obecního pozemku p.č. 299.
ce|y č' 1 129/3 (po|ní cesta)
o By|a projednána příprava oslav Nového roku 2000. By|o
doporučeno utvořit na tuto oslavu komisi a předsedou komi- ZASEDAN|oz DNE 16.9. 1999 PHOJEDNALO:
se byl navrŽen p. TomšůA|ois'
o výkup R.D. č. p. 20 v našíobci
o By|a projednána otázka pracovní náp|ně a pracovní doby o přih|ášku za člena ,,SdruŽení měst a obcí Východní Moravy..
pracovnice oÚ Neubuz. By|o konstatováno, Že po ukončenía tuto schvá|i|o
provozu skládky odpadů na Bíléh|íně není pracovní doba na o přih|ášku o Vstupu do Mikroregionu S|ušovice a tuto schvá|i|o.

Ze Slušoviclcých novin ě.7/1999

Moravský PeněŽní Ustav
inÍormuje

BEZPLATNÉ VEDEt.tí gĚŽNÝcn ÚcrŮ
Zák|adem spo|upráce mezi kaŽdým peněŽním ústavem a k|ientem je vedení běžných úětů.
Vzh|edem k čistébilanci aktiv není Moravský PeněŽní Ústav, na rozdí| od někteých bankovních domů,
nucen účtovatk|ientŮm pop|atky za vedení běŽných účtů.

Pro občany regionu jsou bezp|atné tyto úkony:

*

*
*

-

zřízenía vedení běŽného účtu

převod prostředků v rámci MPÚ
převod prostředkŮ do jiné banky

výpis z účtu

Uspora na bankovních pop|atcích tak v průběhu roku představuje nezanedbate|nou částku' Nabídka
bezplatného vedení účtůp|atí i pro fyzické osoby - Živnostníky působícív regionu S|ušovic.
K|ientům jsou zřizovány korunové běŽné účtynebo v některé z denominací EURO (německá marka,
rakouský šiIink). Bezp|atné jsou tedy veškerétuzemské platby k|ientů, pro zahraničníp|atby Žádejte podrobnější
inÍormace.

Doc. ing. JoseÍa Hurty, CSc., místopředsedy představen-

stva, jsme se zepta|i na některé aktuální inÍormace

. Jaká je Íinanění stabiIita Moravského Peněžního
Ústavu?

z Moravského Peněžního Ústavu.

Nejsou poskytnuty žádnéúvěry Íirmám a podnikate|ům.
Zák|adní zdroj rizik v běžném bankovnictví je tedy zce|a

Moravský PeněŽní Ústav poskytuje dostupné s|uŽby širo.
ké veřejnosti v bankovní budově na Dostihové u|ici.
objekt je také vybaven bezbariérovým vstupem pro

vyIoučen.

handicapované občany.

Zák|adem je vedení běžných účtůbez měsíěních
poplatků, rovněŽ pop|atky za převody mezi účtynejsou k|ientům účtovány.

Moravský PeněžníÚstav se soustřed'uje pouze na obs.
Iuhu Íyzických osob. Právnické osoby (s.r.o', a.s.) tedy
nepatří mezi naše k|ienty.

ob|íbený je pronájem k|ientských schránek v centrá|ním trezoru pro úschovu cenných předmětů a významných
osobních Iistin.
Da|šívyuŽívanou s|uŽbou je spoření a vk|adové účty,
odkup va|utových prostředků, tedy směnárna, je opět
pro občany regionu bez pop|atků.
K|ienti si sami mohou porovnat výhodnost směnných
kurzů.

Dá|e Moravský Peněžní Ústav nesmí investovat do rizikových cenných papírů. Jsou nakoupeny pouze státní dIuho.
pisy.

.

Jaké jsou da|šívazby Moravského Peněžního Ústavu
na Slušovice?

Samozřejmá je podpora fotba|ového druŽstva. Má dob.
rou tradici a zajímáme se o da|ší vývoj Íotba|u ve Slu.
šovicích.
Il. stupeň zák|adní školy abso|vova| závěrem ško|ního
roku úspěšnou exkurzi do banky a seznámení s jednot|ivými
oracovišti.

Dá|e je pro ||. stupeň ZŠpřipravena ve|ká soutěž. H|avní
cena 'ie barevný te|evizor.

Pro zájem k|ientŮ s|ušovického regionu se otevírá praco.
viště v AB na náměstí' DŮvodem |e zejména pohod|ný p|atební styk na běžných účtechk|ientů.

Pro inÍormace voleite na teleÍonníčísla1070 nebo 7982000 nebo bezplalnou inÍo|inku 0800 í10 170.

Neubuzská škola a moderní metody práce
V porovnání se světem chybí abso|ventům našich ško| samostatnost. roz-

hodnost, schopnost apIikovat své

vědomosti a v nepos|ední řadě sebevědomí. To jsou v dnešnídobě nezbytné
v|astnosti pro ty, kteří chtějí být úspěšní. Jedním z ,,receptů.. jak tuto skutečnost změnit, je da|tonský p|án.

Průkopníky této ho|andské vyučovací metody jsou v Čn učitelt<y ZŠna

Husově ulici v Brně. Když jsme se
o výs|edcích jejich práce dověděly
z tisku, rozhodIy jsme se seznámit
s touto metodou b|íŽe. Po návštěvě
ško|y a zh|édnutí hospitace jsme byly
získány' Rozhodly jsme se, že se

Že si s takovým úko|em dove-

zapojíme do ko|ektivu prozatím dvaceti
ško| v ČR, které da|tonský p|án zařadi|i

dou poradit i žáci 1. třídy'' jsme se na

hospitaci v Brně přesvědčiIy. V hodině nás upouta|a pracovní atmosféra, aktivita, samostatnost Žáků' jejich vztah k povinnosti a odpověd.
nosti, jejich sebevědomé vystupování. i dětí evidentně méně nada-

do své práce.
V čem spočívátato vyučovacímeto-

da? Část učební|átky se neprobírá tra-

dičnímzpůsobem, a|e je rozč|eněna do
da|tonských úko|ů.Vyučujícíobvyk|e

jedenkrát týdně zadá Žákům úkoly'
které mají v příslušnédobě vypracovat.

ných.

od 1. září chceme dát i našim
Žákům moŽnost, aby se seznámi|i

K dispozici mají učebnice, pracovní
sešity' kníŽky, encyk|opedie. Vyučující
práci dětí s|eduje a jen dle potřeby
žákůmporadí. Žáci nové poznatky získávají v|astní houževnatostía úko|em
vyučujícíhoje pouze upřesňovat směr,

s touto metodou práce a vytvoři|i zák|a-

dy pro získáníosobních v|astností,
o kteých jsem se zmíni|a v úvodu.

Mati|da Tomšů

kteým se k cí|i majídostat.

S|avnostním nástupem na dvorku zaěal nový ško|ní
rok v neubuzské škole. Přivítali jsme 10 nových prvňáč.
ků. Paní uěitelky, děti i nové zaměstnance ško|y uvítala
paní Hynčicová, místostarostka obce, rozdala všem kytič.

ku a popřála mnoho úspěchů v novém ško|nímroce. Také
Žáci z první třídy dostali pro svou maminku kytiěku' pro-

tože s přípravou do škoty mě|y jistě hodně práce' Po
úvodnímsIově paní ředitelky ško|y zaěalo slavnostní

pasování prvňáěků. Děti vystoupily na žid|iěku, špendlÉ
kem praskly ba|ónek (tím vznik!á slavnostní salva zdůraz.
nila dů|ežitostdnešního dne), hodily míěkem na terě,
oblékly si nové tričko, zamávaly svým rodiěům. opravdu
velký obřad a mnoho úkolůpro nastávajícího prvňáčka'
které musel zvIádnout. Ale všichni to zv|ádli na jedničku.
Potom se žáci rozeš|i do.tříd.
ŠkoIabyta krásně vyzdobena. Jedna třída je vybavena

novými lavicemi, druhá září novým nátěrem, v obou tří.
dách je nový koberec' ško|nídružina je vy|epšena skříně.
mi a obloženíma je tu plno |ákadel pro žáky ŠD,;ako
počítaě'autodráha, kuželky' stavebnice atd. To vše díky
rodičůma především panu starostovi Vl. Hyněicovi a také

díky svědomité práci všech zaměstnanců ško|y. Děti

začaly nový školní rok ve velmi pěkném, čistéma radost.
ném prostředí.
Po organizaěních záleŽitostech a pokynech svých tříd.
ních uěite|ek se žáci rozešli domů. Dalšíden je čekal výlet
do zoo|ogické zahrady na Lešnou.' Zde se ško|áci mohou
ještě lépe poznat, seznámit s novými žáky a také se pou.

čit o přírodě a zvířátkách. Na takový zaěátek škotního
roku děti budou rády vzpomínat.

.

ŠrolNÍRoK
1.

roč.

Počet žáků

10

Celkem

38

2.

1.999/2000.

roč.

3.

roč.

4. roč.

t2

Vyučující:

1. a 4. ročník
třídní učitelka: Mgr. Lydie Staroveská
doučující M. Tomšů
H. Červenková

Celkem:

I.

Yyučující:

2. a 3.

Celkem:

Šo:
Školnice:

Kuchařka:

(1.a4.)

19žáktl

roč.

třídní učitelka: Mgr. Eva Lisovská
doučující H. Červenková
19 žáků
II. (2. a 3.)
Hana Červenková
Ivana Tomšů
Dana Tomšů

ORGANIZACE ROKU

Podzimníprázdniny: 27.|0.|999.29.10.t999
Vánočníprázdniny: 23.|2.|999 -3|.12.1999
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoce:
II. pololetí:

vyučování 3. Iedna 2fi)0
1. února 2000
od 7. února do 11. února 2000
od 20. dubna do 21. dubna 2000
končí30. června 2000
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