Dej bůh štěstítomu domu!
My zpíváme, ýíme komu,
malému dětátku
Krístu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.
On rozdává štědrovníčfot,
jabka, hrušl<y a trojníčÍE:
za naše zpívání,
za koledování
dejž Vám Pán Bůh
své požehnání,
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Prosínec, když je mu zíma,
halí se v bíý koŽÍch.
Hřmění v prosinct zvěstuje silné větry.
Jsou-lt v zÍmě po cestách ledy,
podaří se ýborně zelí.
o svaté Barboře leŽívá snih na dvoře.
- (4. prosínce)
Lucíe nocÍ uptje a dne nepřídá.
(13.prosínec)
tva Šteary1večer hvězdtčlq
- ponesou vajíčkaslepičÍE.
- (24.prostnec)
o Stlvestru papeŽt sníŽek st jiŽ poleŽí.
- (31 . prostnec)

Mfu(?roc?2ooo

přeje obecní zastupitelstvo Neubuz.

oZ zasedalo dne

OZ zasedalo 10. 11. 1999 a projednalo:
zvo|i|o komisi pro výběrové řízení stav. podniků pro
nadstavbu obchodu. Předsedou by| zvolen pan MirosIav Dukovský
navrhlo, aby se výběrového řízenízúčastni|ynejméně
3 podniky. Tyto budou osloveny do konce roku 1999.
schvá|i|o nákup nového počítačepro potřeby obecního Úřadu

starosta informovaI o DropIacení akcií JME a.
a JMP a. s.

s.

schvá|i|o komisi pro inventarizaci majetku k 31. '12.
1999. Předsedkyně Hynčicová M.
projedna|o dopis starosty obce se svou rezignací ze
zdravotních důvodů. OZvza|o dopis na vědomÍ a starosta zatím ve funci zůstává

DoP|S

P. FARÁŘE

1. záYí 1999 a

projednalo:

Žádost Íarníhoúřadu Slušovice finančnípříspěvek na
vyma|ování farního koste|a. oZ schvá|ilo částku ve
výši 7 000,- Kč

projedna|o Žádost o Íinančnívýpomoc nemocnici

Vizovice a schvá|i|o příspěvek ve výši 5 000,- Kč
projedna|o připravenost os|av Nového roku v naší
.10
obci. Na tuto osIavu by|a určena částka do
000'- Kč'
včetně výzdoby obce a občerstvení
projedna|o přerozdě|ení pracovní náplně jednot|ivých
č|enůoZ

starosta informova| o zadání a zpracování pasportizace místních komunikací, které zatím obcíchybí
projednalo a schvá|i|o rozšířeníTVprogramu o stanici
Galaxie

,,

Má duše zmírá steskem

po Hospodinoých nádvořích,

né srdce i mě těto

plesají vstříc živémuBohu,,,
tŽ

tl,sl

DIáZÍ pŘÁrrft,
běhenl noci : 12. na 13. října mě potkalo bolestné zjištěttí, že mó pravá ruka
se stala nelrybnou. Šloo následek mozkové příhodjl. Na úsvitu dne moji blízcí
spolupracovltíci přivolali lékařskou pon,oc se sanitkott, která mě přever,la na
nervot,é otltlělení Bat'ot,y nemocnice ve Zlíttě. Díky vzorné péčilékařft
i sť'ster sc mů.j zdravotttí stav značně zlepšil, Od I0. listopadu 1tobývóm

v rehnbilitačním sanatoriu StrÍtttích léčebnýchltizní Darkov, butlovu B,
pokoj č. I273, 733 12 Karvinó-Hranice. Žtitz,tcv dokonaló pohodě.
Jsem nu pokoji sónt' a tak se mohu nerušeně tttodlit, přemýšlet. Poctivě cvičim.
Douftittt, že se brrg vrútínke své kněžskě próci zcela ulról. 'Poďle dosavadního
rozhotlnutí ošethtjícíholékaře mán přiiet do Slušovic ve středu 23. prosince
letošníInroku'

sLI]ŠovICE, vÁNoCE 1999
V rtitttci připontínkových oslav politických zntěn, které se odehr,ály př)d
dese.ti !eíy, si htiuběji ut,ěrlonujeme některé skutečnosti.člověk dojde
k pruvétttt štěstí.ien cestou oprtivněnj,ch nadějí. Nikdo nóm nemůže za to, že
jsme sc kochali lichýnti představumi vysněného blahohytu, na ktetý marně
čekúme'Mnoho Bož'íchtlěti dospělo ke syatosti života i v podmínkáclt podtvtté
demokracie, btt dokoncc i totaliq'' Nemúnte právo šířit kolem sebe zklamdní,
kteró je výsletlkem tidské pošetilosti a duc]rcvní lenosti.
iýavt7,dor1, l,šentu mrawtíntu ilu, velkéntu tělesněmu a duševnímuutrpen'í se
ratlu.jme z příchttdtt Bož,íhoSyna na tuto zen,. Upřímně se těšínna setkúní
s V(ini a k blišícíruse t'ťtnočnímsvátkům Yóm přeji nnoln štěstí,zdraví,

dut'ltovní síIy tt :,órovaň 1ložehnuný jubilejní rok 2000,
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Povo|ování kácení dřevin rostoucích mimo Ies je v kompetenci obec.
ních úřadů,které tento výkon státní správy provádějí v rámci přenesené působnosti dle s 8 odst. 1 zák. ě, 11411992 Sb' o ochraně přírody
a krajiny, což jim ukládá $ 76 odst. 1 písm. b) cit' zák. o povolení ke
kácení můžepříslušný obecní úřad požádat pouze vlastník pozemku,
na němž dřevina roste nebo nájemce takového pozemku se souh|asem vlastníka.

I
-

Žádost musí vždy obsahovat náležitosti stanovené v $ 8 odst' 3
vyhl. MŽP čn e. sgs/l992 sb.

jméno a adresu Žadate|e,

či nájemního vztahu Žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucích mimo |es (výpis z KN, kupní sm|ouva, čestnéproh|ášení

- do|oŽení v|astnického

apod.),
-

speciÍikace dřevin rostoucích mimo Ies, které mají být káceny, zejména

jejich druh, počet, ve|ikost p|ochy keřů včetně situačníhozákres-,
- udáníobvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
. zdůvodněníŽádosti.

l
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'

Povo|ení ke kácení je správním rozhodnutím, které se vydává

v nás|edujících případech

dřevina roste na pozemku Íyzickéosoby a obvod jejího
kmene ve výšce 130 cm nad zemí je většíneŽ 80 cm, nebo jedná-|i se

kltlt*ilea

1. Předmětná

o souvis|é keřové p|ochy nad 40 m,.
2' Předmětná dřevina roste na pozemku právnické osoby, (zde nejsou rozhodujÍcíparametry).

l

Povolení ke kácení není třeba vydávat v následujícíchpřípadech
1. Předmětná dřevina roste na pozemku Íyzické osoby a obvod jejího
kmene ve výšce 130 cm nad zemíje menší neŽ 80 cm nebo jedná.|i se
o souvis|é keřové p|ochy do 40 m,.

2. Kácení dřevín je prováděno z důvodůpěstebních (obnova porostů, pro.
vádění výchovné probírky porostů), z důvodůzdravotních nebo při výkonu oprávněníd|e zv|áštních předpisů (vodní zákon, si|ničnízákon, e|ektrizačnízákon apod.).

Pokud má být kácení rea|ižováno dle těchto zvláštních předpisů, musí
být nejméně 15 dnů před jeho rea|lzací písemně doruěeno na přís|ušný obecní úřad oznámení s ná|eŽitostmi uvedenými v $ 8 odst. 3
vyh|. MŽP ČR e. sgslt992 Sb. obecní úřad pak můŽe v této lhůtě káce.
ní pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkůmna
ochranu dřevin nebo rozsahu zv|áštního oprávnění.

Naši jubi|anti v

|.

čtvrt|etí2000

Rudo|Í
Ludmi|a
14. 2. Hynčica V|adimír
21. 2' TomšíčekJoseÍ
15.2. Vykopa| JoseÍ
28.3. Vykopa|ová Marie
9. 1. K|ačánek

.|4.

1. K|ačánková
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Blahopřejeme

Sňatek uzavřeIi
. paní BůžičkováVeronika
a pan Trunkát Petr
Narození
ZemřeIi

Přih|ášení

odh|ášení

Trunkátová Veronika

3. Pokud je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohroŽen Život či zdraví
nebo hrozí-li škoda značnéhorozsahu, Ize takovou dřevinu označit jako

prvek obecního ohroŽení a její kácení provést bez povo|ení s tím, Že
kácení bude do 15 dnů od jeho provedenÍ písemně oznámeno obecnímu
úřadu.

Žádost o povolení obdržíoběan na obecním úřadě.

UPozoRNĚNÍ oBčANIŮnn
Provádějte údrŽbu chodníkůpodél svých rodinných
domků. Chodníky je třeba oěistit od napadaného
sněhu a provést posyp. Materiál na posyp je tozvezen.

bude proveden
24.ledna 2000
27

. bftzna 2000

29. května 2000
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Vánqce an€b šhola andělshá
KaŽdý rok si v zimě připomínáme narození JežíšeKrista.
Vánoce však byly původně pohanskou slavností zirnního slu-

novratu. Skončila nejdelší noc, slunce se znovu ujímalo
vlády. Bujaré římské oslavy boha setby a rolnictví Saturna,
saturnálie, kdy bylo vše dovoleno, se rovněž konaly v druhé
po|ovině prosince. Postupně však v Řime priu17valo těch,
kteří si nepřáli uctívat slunce, ale božíhosyna JeŽíše,který je
křesťanským symbolem nového Života.
A tak ve 4' století nahradily divoké s|unovratové slavnosti

oslavy narození Spasitele lidských hříchů.Církev je stanovila
na 25. prosince. Tonluto dni se dnes říká Božíhod vánoční.
Pro českéděti je ale nejdůleŽitější24. prosinec. Štědrý den.
V tento krásný a někdy také kouzelný předvečer.Vánoc nastává dárečková nadílka. A do této dárečkovó nadílky už zbývá
jen několik dnů a odloŽíme také staré kalendáře, protoŽe rok
1999 je u konce.
Letošní konec toku je o to významnější, Že nám otevírá
dveře do nového století. Jaké bylo to, které uŽ za několik dnů
bude histor.ií? Nad tím se zamýšleli žáci 4' ročníkunaší
školy' Co nám přineslo 20. století? Za pomoci rodičů,staršíchsourozenců knih a encyklopedií shromáždili žáci rnnoho
poznatků o tom, jaké to 20. století bylo. Na nástěnce ve třídě
se hromadily zápisy:
o prvnínr českémpilotovi, který v roce l9l1 podnikl dál.
kový let z Pardubic do Prahy, o prvním kosmonautovi, který

obletěl Zemi i o tom, který se procházel po Měsíci. o prvnínr
televizním vysílánív roce l935, o vynálezích, o počítačích
také o pokroku v medicíně. Ale také o dvou světových vá|.
kách, o první atomově bombě a o devastaci přírody a Žive|ných pohromách atd.
Nic z toho již nemůžeme vrátit zpět, nic nemůŽeme změ.
nit. Avšak na nás záleŽí, jak proŽijeme nadcházející dny.
Proto bychom si přáli, aby i Žáct našíškoly získali nejen
solidní vědomosti, ale i lásku ke své vlasti, přírodě a svým
snaŽenínl a čestným jednáním se o šťastnotrbudoucnost
zas1oužili.

Protože záIeŽí 1en na lidech' jaká bude naše budoucnost,
citujeme přání všcch našich koledníků:

Žáci našíškoly nacviěiIi dárečkovou nadílku ve Íormě ko|ed, říkanek,

spolupráci, která bude prospěšná při

vené od Barborek, Lucek, Miku|áše

by|a přednáška ke zdravé uýŽivě tzv. New

básniček. Pro své nejbližšísi připravili
přáníěka a malé dárečky. Pásmo sesta-

a zakončenévánočnímia tříkrálovými
koledami, předvedli svým rodičůmve
škole.

co VŠEcHNoPRoBĚHLo VE ŠKoLE
V ToMTo PHVNíM ČrvnrlerÍ

Škota oát uplatňuje ve svých vyučova-

cích hodinách prvky da|tonského p|ánu.

Rodiče se mohli sami přesvědčit, jak jejich
ratolesti pracujÍ touto samostatnou metodou. Den otevřených dveří probíha| tři dny

a zájem rodičůvidět metody výuky
patrný z jejich účastiv těchto dnech'

by|

Také dva dny probíha|y ukázky pro
učite|ky MŠ.Naváza|i jsme vzájemnou

přechodu děti do prvních tříd.

Da|šímzajímavým vyučovacím dnem

Dej Bůh štěstí celé zetni,
všeckýnl ndrodtint.
jim světlo ltvězdl,

Necht,

lcisk1,,

ozařuje důnt.
H lctd
c

ttý nt c hle

ba dob rého,

ho rý m zd rav í pevnélto,

dej Bůh štěstícelé zemi
všeckýnl ndrodtint,,.

zacr a učite|kv ško|v

vací soustavu... Už víte proč míěe do
škol?

co PRoBĚHLo DÁL ŇA NAŠíŠKoLE?

start, nebo téma jak proŽít dynamický
Život. Výtvarné práce k tomuto námětu

. výuková hodina ve Zlíně na téma stromy

mohou rodiče vidět ve ško|e' Program byl
dopIněn praktickou výukou, jak si uvařit
ze|eninovou po|évku. A Že ke zdravé výži.
vě patří i cvičení,si asi kaŽdý umí předsta.

. vánočníbesídka

- p|avecký kurz

. navŠtívilnás Mikuláš s čertem
. miku|ášský karneva| v,,Sudu..
. miku|ášská překáŽková dráha

vit.

. pracujeme v projektu protidrogové pre-

Proč míčedo ško|...? Na zák|adě
programu Zdravá škola chceme p|nit

- třídní schůzky

...cvičení na míěíchpodporuje stimulaci
rovnováhy, pozitivně ovIivňuje svaIovou
koordinaci, vhodným způsobem zvyšuje
tělesnou kondici. Má v|iv nejen na sva|y
samotné, a|e pozitivně ov|ivňuje dýchá.
ní, nervovou soustavu, trávící a vy|učo-

všech akcích ve ško|e. Přejeme jim, aby

i projekt Zdravá záda' Co na to lékaři?

vence

Všem rodičůmděkujeme za pomoc při

s

dětmi mě|i co nejmíň starostí,
aby proŽili Vánoce veselé, spokojené,
radostné a do nového roku jim přejeme
hodně zdraví, štěstí a boŽího poŽehnání'

uč. školy

