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Padcí listí, zlrlté, rudé,
je ho plncí zahradcl,
A co potom padat bude,
až to listí oprldri?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve věních,
co ho bude všude, všude,
jen to slunko bude rudé!

XX|V. zasedání se uskutečniIo dne 15. 7. 1998 a projedna|o:
. proved|o kontro|u čerpánírozpočtu obce za 1. po|. 1998

. Starosta předloŽiI návrh na rekonstrukci soc. zařízení v mÍstní

škoIe, stávající stav je nevyhovující.Rozpočet činícca
98 tis. Kč. Návrh by| schvá|en a práce musí být ukončeny

a konstatova|o, že přt1my jsou překročeny o 1,030.500 Kč'
výdaje jsou v re|aci s rozpočtem. Neby|o přijato Žádné opat.
ření.

-

projedna|o ,,Zprávu', o prověrce hospodaření obce za rok
]997, kterou proved| auditor okr. úřadu Zlín - pan Jašek.
Výsledek prověrky by| k|adný, neby|y sh|edány Žádné nedostatky.

- projedna|o výkupy pozemků:

od pana Bučánka. u Moštárny
od pana Koby|íka Jiřího č. 3 - (na MK) na Do|ina
od pana TomšíčkaAntonína . u Moštárny

oZ a to na dny
13. a 14. |istopadu 1998. oZ projednalo a schvá|ilo, Že oZ
v Neubuzi bude mít v přÍštímobdobí 7 (sedm) č|enůoZ'
. na základě žádosti oZ Neubuz u okresnÍho Úřadu Z|ín, by|a
. starosta informova| o vyh|áŠenívo|eb do

přenesena působnost povo|ování drob. staveb na Stavební
úřad SIušovice.

projednána a schvá|ena Žádost FC Neubuz o Íin' při
spěvek na činnost organizace.

- by|a

-

do 20. 8. 1998.
starosta rovněŽ inÍormova| o dokončenía schvá|ení SÚP SÚ

Neubuz (směrný územníplán)' který nabývá pIatnosti
k 1. 8. 1998.

XXV' zasedání oZ se uskutečniIo dne 30. září 1998
(pos|ední V tomto vo!ebním období) a projedna|o:
-

stav přípravy vo|eb do

oZ Neubuz,

zhodnocení práce oZ za voIební období 1 994-1 998'
. Žádost Mys|. sdruŽení o Íin. příspěvek na zavření honitby,
- projedna|o zápis z kontro|y Co v obci,
- projedna|o Úhradu dětem ZŠNeubuz za pronájem bazénu
na plavecký výcvik ve ško|ním roce 1998.99.
JelikoŽ se jedná o pos|ední zasedání oZ Neubuz' poděkova|
starosta vŠemč|enůmobec. zastupite|stva za práci pro naŠi
obec ve vo|ebním období 1 994-1 998.
-

Vladimír Hynčica
starosta

Volební období 1994.1 998
OBEC NEUBUZ

ny hodiny. Do kaple byly zakoupeny

BUDOVY
Budova oÚ
By|o provedeno překrytí budovy
novou krytinou včetně nových okapo-

vých Ž|abů z měděného pIechu.

Zhotoveny nové h|avní dveře' nová

vrata do hasičskézbrojnice. Byla pro-

vedena výměna nových dveří na

obecním úřadě, provedeno ob|ožení

chodby dřevěným obkladem' ByI

dop|něn nový nábytek. Dá|e by|a pro.
vedena oprava Íasády a nástřik fasády. Do výk|enku na budově by|a umís.

těna socha sv. F|oriánka' Před budo.
vou oÚ by|o provedeno nové před|áŽdění zámkovou d|ažbou. Byly zde rovněŽ umístěny 3 kusy betonových květináčů.

ZŠNeubuz

Byla provedena rekonstrukce

býva|é drvárky na výdejnu a jídelnu
pro děti ZŠ.Dále by| proveden nátěr
oken a dveří v celé budově. Po uvo|.
něníbytu by|a zde zřízena Šo1st<otni
druŽina). By|o přebudováno sociá|ní
zařízení a obklady ko|em umyvade| ve
třídách. Byly provedeny menšíúpravy
- jako nová brána do dvora, zasklenÍ

přístřešku na nádvoří, osvět|ení ve

nové ča|ouněnéŽidIe.

Obchod

V roce .l996

by| od Jednoty Z|ín

odkoupen obchod, který by| postaven
V roce 1975 v akci ,,Z,.' TéhoŽ roku
(1996) by| obecním úřadem zaveden
p|yn a přeš|o se na p|ynové vytápění.
\1 rnno 1QQ7 hrrla
nrn'
.* ř.'Veoena
oprava

|\ilísTNí KoMUNlKAcE

V Hořansku byla vybuclována

nová komunikace u RD pana VičÍka.
pana Va|y a parta Bartíka nák|adem
250.000 Kč. Dá|e by| po|oŽen nový

asÍaitobetonový koberec do Záhu-

Kaple

ByIy pt.ovedeny nátěry zábrad|í na
mostech a koIem potoka. By|a zří.

mení (za kap|í) nákladem 325.000 Kč.

ně věŽe a okapouých ž|abů,které zde
scháze|y. RovněŽ by| proveden nový
nástřik fasády a na kap|i by|y umístě.

Ípoteěeu,ha wbrika
Naši jubi|anti lV/lV 1998
2. 10..oškera Antonín
.l8. .|o.
Bučánek Jaroslav
19, 10. Janů Marie

15, 1 1. oŠkerová Ludmi|a
.í .|.
19,
Hynčicová Emi|ie
3, 12. oškera Eduard

Narození

15' 9. Minaříková Lucie

Úmrtí

22. 8. Večeřa Zdeněk

Sňatek uzavře|i

pan Břetis|av Gargu|ák
a s|ečna Jana Hrabovská

84let

90 let

84let

75 let

70let
85let

soc. A KULTURNí oBLAST

V soc. oblasti bylo zavedeno stravování důchodcŮ s roznáškou do

domu. Provádí se návštěva důchodců

při významných Životních jubiIeích
(70,75' 80 a kaŽdý da|šírok). By|o
Íasády a nátěry ce|é budovy.
zavedeno pravide|né čtvrt|etní vydávání obecního ,,Zpravoda]e'.. V neposlední řadě by| navrŽen hera|dikem
Čov
Čov ie V provozu od roku 1996' panem Pav|ů Miroslavem,,Znak,,
a ,,Prapoť.' Parlament ČR tento návrh
téhoŽ roku by|a také zkolaudována
schvá|iI v dubnu 1997. V Parlamentu
a je v režii obce. Na ČoV jsou napojeny 2 (dva) rodinné domky. Roční by| prapor a znak převzat 18. 11.
1997. V říjnu 1997 by|y vytištěnv
náklady činícca 68.000 Kč.
poh|ednice obce Neubuz, které jsou
v prodeji místního obchodu' Pro orienSk|ádka PDo
Byla dokončena sanace sk|ádky'
taci občanůi projíŽdějícíchturistů,
její op|ocení, osázení a zalesnění ce|é byIa na návsi umístěna turistická
mapa našeho regionu.
horní plochy a zbytku teras. Provoz
skládky by| ze zákona ukončen
Žlvorrví PRosTŘEDí
k 30. 7. 1996. Kolaudace bvla orovePo zrušenísk|ádky na Bí|éh|íně
dena v září 1997 '

ško|e apod.

Vzh|edem k poškozenému p|echu
na střeše kap|e, by|o provedeno překrytístřechy měděným p|echem včet-

náves by|o umoŽněno zařízení da|ších
te|eÍonníchstanic občanům.Dnes je
v obci 85 te|eÍonníc|r stanic'

zena ncvá čekárna pro BUS. By|o

by| zaveden pravideIný svoz domovní.

ho odpadu v pope|nicích' Pope|nice
byly zakoupeny oÚ a občanůmpro.
dány za 40 "/o z ma|oobchodnÍ ceny.

Sběr sk|a by| zaveden prostřednictvím
zakoupených kontejnerů na sk|o. Pro
že|ezný šrot je přistaven kontejner na

dvoře u Minaříků'Pro neskIadný
materiá| jsou 2x za rok přistaveny
kontejnery na návsi. UvaŽujeme
o zakoupení kontejnerů na svoz p|as-

provedeno nové před|áždění chodníku
z návsi aŽ ke Kašpárkům - nák|adem
250.000 Kč. od správy a údrŽby Z|ín
by|a převzata si|nice přes obec, tj' od
sjezdu z h|avní silnice přes obec ke
m|ýnu včetně mostu přes Všeminku.
V současnédobě jsou všechny komu-

je napojena na p|ynové potrubí a tudíŽ
je vytápěna p|ynem, coŽ ve|mi ov|ivni-

značky.

činnost orovádí oan JarosIav Bučánek
m|. Na návsi by|o insta|ováno 5 ks

nikace v zastavěné části obce majetkem obce Neubuz. Na mÍstních komunikacích byly umístěny nové dopravní

VEŘEJNE oSVĚTLENÍ + BoZHLAS
+ TELEFON
By|a zdemo|ována všechna stará
svític'jla a nahrazena novými svítidIy.
V současnédobe je instaIovánc
56 svítide|. Na rozhlase by|y vyméněny všechny amp|!ony, by|a rozšířena

sít'rozh|asu' Pro občanii by|a na návsi
insta|ována te|efonní budka a občane
mají rnoŽnost se z této te|' stanice

dovolat téměř do celého světa.

PoIoŽením dá|kového kabeIu přes

IU.

Pro ozeIenění některých mísr.v obci by|y provedeny terénníúpravy
a by|a provedena výsadba dřevin vo|ných p|och' Většina rodinných domŮ
Io ovzdušínašíobce. Denně se provádí úk|id veřejných prostranství, tuto

laviček.

HŘlŠTĚ

ByIa provedena vý.měna Íošen na tribunách na hřišti.

F|NANČNÍPoDPoRY oBČANSKÝM
SDRUŽENíM 1997 - 1998
- FC Neubuz cca 45.500,_ .,x^t^;i
vuetdl
I

- myslivci
- hasiči
_ l,r\U^^+^l
LE I

1.500,-

10.000,2.500,50.000,-

Volby do Obecniho zeislupitelstvei
Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 se

bude mít na příštívoIební období

Vo|it buleme tak, Že občan ze 12 navr.
žených kandidátů označípouze 7 kandidátů' které bude volit do oZ. Pokud by
by|o označeno více kandidátů neŽ 7

Pro volby by|y podány dvě kandidátky

VoIby budou probíhat násIedovně:

uskuteční vo|by do obecního zastupite|.

stva v Neubuzi. obecní zastupite|stvo
7 č|enů.

a to:

SdruŽení nezávis|ých kandidátů
2) Sdružení(koa|ice) Čsso a nezávis1)

|ých kandidátů

Na kaŽdé kandidátní |istině je navrŽeno

(sedm) . je kandidátka nep|atná.

13.11.1998 (pátek)

- od 14.00 hod. do 22.00 hod.

14'11. í998 (sobota)

- od 7.00 hod. do 14.00 hod.

Vo|ební místnost je v budově obecního
úřadu v Neubuzi.

ZapisovateIkou MVK (místní volební
komise) by|a jmenována ing. Hanka
Vičíková, předsedou vo|ební komise by|
zvo|en pan Pave| Sládek.

Č|enovévo|ební komise: pan Zábojník

V|astik, paní Tomšů|vana, pan Že|ezník

Stanislav ml.
Vo|ební seznamy jsou k nah|édnutína

oÚ Neubuz.

Vladimír Hynčica
starosta

6 kandidátů do oZ.

Zákon ze dne 3. dubna 1998, kterým se mění a dop|ňuje zákon

4.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění da|šíchzákonů.
Manže|ství je trva|é spo|ečenstvímuŽe a Ženy za|oženézákonem stanoveným
způsobem. H|avním úče|emmanŽe|ství je za|ožení rodiny a řádná výchova dětí.

Bohumír Přiby!ók
Slušovice 209 (noproti

pošý

aaaaaa
Vriženípoztistalí, v této pro VrÍs tak těžké
chvíli, si Vrin dovolujeme nabídnout své
slttžby. Sjedndní pohřbu a zdležitosti
s tím soltvisejícÍ,.

. převoz zesnulých
(na územírepub|iky t ze zahraniči)
. tisk smutečníchoznámení
(rozes|ání při dodání adres)

. zajištění květinových darů
.

vyřízenímatriky

(po dodání dokladů zesnulého)
. pohoštění na pohřbu
. prodej hřbitovního zboží

Je možnéuzavřít občanský sňatek nebo církevní sňatek. Podmínky uzavření
manŽe|ství stanovené tímto zákonem p|atí i pro církevní sňatek. By|-|i uzavřen
občanský sňatek, nemají nás|edné náboŽenské obřady právní nás|edky. By|-|i uza.
vřen církevní sňatek, ne|ze nás|edně uzavřít občanský sňatek.
Církevnísňatek můžebýt uzavřen až poté, kdy snoubenci před|oŽí oddávajícímu
osvědčení vydané přís|ušným matričnímúřadem, od jehož vydání neuplynu|o více
neŽ tři měsíce, o tom, Že sp|ni|i všechny poŽadavky zákona pro uzavření p|atného
manŽeIství.

orgán církve, před kteým doš|o k uzavření manŽe|ství, je povinen bezodk|adně
doručit protokol o uzavření manŽe|ství s uvedením skutečnostípod|e zv|áštních

předpisů přís|ušnémumatričnímu úřadu, v jehoŽ obvodě by|o manže|ství uzavřeno.
Snoubenci jsou povinni předIoŽit stanovené doklady, jakož i proh|ásit' že jim
nejsou známy okolnosti vy|učujícíuzavření manŽe|ství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zváži|i úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího
byd|ení a hmotné zajištěnírodiny po uzavření manŽe|ství.
Muž a žena mají v manŽelství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni Žít

spo|u' být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, spo|ečně
pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
o uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manŽe|é pečovat pod|e svých
schopností, možnostía majetkových poměrů. Poskytování peněŽních a jiných prostředků na nák|ady spoIečné domácnosti můŽe být zcela nebo zčásti vyváŽeno
osobní péčío spo|ečnou domácnost a děti.

Matrika Slušovice

(svíčky'|ampy, vázy, obaly na urny)
. fotokeramika a rytí nápisů na urny

Důležitételefony

a pomníky
. sjednání pohřbu v bytě

PRovoZNÍ DoBA:

Po-pá 12-I6h
a 0603 829 996
a Privat: 067/981 646
E stálá sluŽba: 060l 529 000

zDRAVoTNIcKÁ
zÁcHnnNNÁ st-uŽan

LSPP
(síd|o

Z|ín (síd|o BN) tísňová linka 155

otrokovice (sídIo městská po|ik|inika

tísňová |inka .l55

DOPRAVA
Z|ín

Otrokovice
SIavičín

-

SANITKY

te|. 755

LSPP stomato|ogická

tel.721 4445
te|.7922304
Iel.717 46

LÉKAŘsKÁ sLUŽBA PRVNí PoMoc|

LSPP pro dospě|é (síd|o BN)
tel. 755 3260

2864

(síd|o BN)

LSPP návštěvní

Z|ín
Kostel

oro děti a dorost

BN)

tel.755 2139
te|.36618

Lékárna s nepřetržitým provozem

Z|ín' D|ouhá u|.

4215

te|.721 0523
721 0525

POLICIE
Po|icie Z|ín .l58 nebo 33 333
Policie Vizovice 95 3333

Nout7

školnírok l998/99

Začátek škoIníhoroku zača|
v úterý 1' září. Na dvorku ško|y se

seš|o 8 prvňáčků,12 druháků, 1 1 třeťákůa 3 čtvďáci.

Tradičnípasování Žáků prvnÍho
ročníkuproběh|o bez s|ziček. Získali
trička obecné ško|y Neubuz, zazvo-

pracovat paní Tomšů.Na ško|e jsou

nepovinné předměty náboŽenství,
které učísestra Barbara a pěvecký
sbor vyučuje Hana Červenková. od
října začnou tyto zájmové kroužky:
sportovní, výtvarný, taneční,novinář-

a obecním úřadem. To se rtám zatím
daří. Proto všem, kdo nám pomáhají
při budování pěkného a estetického
prostředÍ ve ško|e a všem, kdo nám
zajišťujízdravou atmosféru ve třídách
a podí|í se na chodu ško|y ve|ké díky.
Dětem přeji' aby se jim ve ško|e daři|o
a při ma|ém škobrtnutí neháze|y f|intu

ský a dramatický. Protože taneční
probíhá v pondělíve sportovní ha|e, je
něním zvonečku se zpěvem a hrou na
nutné, aby se rodiče dom|uvi|i a při
do Žita, a|e snažily se dá| bojovat'
f|étny se rozeš|i všichni Žáci do svých
dovozu do SIušovic se střídaIi. Do Učeníneníjen mučení,a|e i zábava
tříd. Prvňáčky přivíta| v nové šatně malé tě|ocvičny se ško|nídružinou a hra. A o to nám jde. Cesta pedagoHurvínek, staršízase SpejbI nám neby|o umožněno chodit. Během gů našíško|y vede směrem, kde
s Máničkou. Třídy by|y vyzdobené ško|ního roku se pro děti připravuje pos|ání školy je nejen osvojit si zna.
obrázky, na |avicích čekaly na děti
karneva|, drakiáda, vo|ba Miss ško|y,
|osti, dovednosti, vzdě|ání, ale získat
nové kníŽky a učebnípomůcky.
soutěŽe ve sto|ním tenise, f|orba|u,
i vědomosti a dobré Životní názory,
V master c|assu a vý|et. Jaký bude?
postoje a návyky. Snažíme se takto
1' a 2. ročníkučípaní ředitelka
To rozhodne K|ub rodičů.
spolu s Vámi rodiči působit na Žáky
Lydie Staroveská, 3. a 4. ročníkučí
a pracovat s nimi tak, aby na ško|u
paní učitelka Mati|da Tomšů.Ve ško|Školapracuje pod|e programu vzpomína|i rádi. Jsme přesvědčeny,
ní druŽině učípaní učiteIka Hana obecná ško|a a p|ní projekt Zdravé Že do našíško|y budete s důvěrou
Červenková. Ve ško|e se učícizíjazyk ško|y. B|ižšíinÍormace v da|ším č|án- posí|at své děti.
německý. Jako kroužek bude vyučo- ku. Dů|eŽitéje, aby se dětem ve ško|e
ván ang|ický jazyk paní Staroveskou'
|íbi|o. Do ško|y chodi|y rády a bez
Lydie Staroveská
S dětmi v dyslektickém krouŽku bude obav. Důležitá je i spo|upráce s rodiči
ředitelka školy

Pozor BOMBA

!

Ko|em chatek a na dveřích k|ubovny visí si|onové pyt|í-

ky s vodou. Kdo to udě|a|? Někde v trávě je skrytá časovaná ná|ož, která vybuchne, pokud ji děti nenajdou a nezničí.
Honem musíme přijít na její kód a zneškodnit ji.

Tak parta tanečníkůhleda|a v trávě, V lese, v potŮčku.
Nakonec objevi|a v keři nataŽený budík. Teď honem přijít
na kód. I to chytré h|avy roz|ušti|y. By| to datum a rok
konání |etošního tábora v Pohoře|icích. Takové by|o jedno
ráno pro 80 dětí tanečníhoa sportovního tábora.

SK Neubuz pořádaI tento tábor za spolupráce se

Soko|em S|ušovice. Tábor by| pro děti 6ti aŽ 14ti|eté. Hrá|y
zde míčovéhry, orientačníhry v lese a takto se nauči|y pár
nových tanečních sestav pod vedením tanečníkŮkrouŽku

Kontrast. Ve|kým zážitkem by|a návštěva toboganu
v Ma|enovicích. Také hra a vycházka ke Svaté vodě by|a
zajímavá. Denně probíha|a táborová hra draka Šmaka.
Večérnídiskotéka se střída|a se soutěŽemi v diskotancích,
s mistrovstvím v aerobiku, s karneva|em, přije|a i te|evize
Kontrast, která proved|a pár ukázek z nejúspěšnějších

te|evizních programů a soutěží'

Pro děti zaměřené na sport byla uspořádána táborová
oIympiáda'

Za bohatý program děkujeme všem vedoucím tábora.
Na odměny přispě| K|ub rodičůNeubuz, ing. Benda,

pí Čubová - |rbis, Timex Neubuz, pí Z. Tomšů. smíšené
zboŽí Neubuz, obchod Mirato Slušovice, ze|enina p. Torek,

Ga|as - ing. Gargulák, obuv p. Vá|ek' Que||e S|ušovice,

Trikamo, o dopravu se postaral pan JUDr. Bachánek atd...

Všem za pomoc patříve|ké poděkování. I malá cena či
s|adkost rozzáři|a očičkadětem. Mimo to kaŽdý účastník
tábora získa| tričko a něko|ik diplomů. Tábor i prázdniny
rych|e utek|y. Děti se opět těšído ško|y. A je proč !!!
Během prázdnin se na ško|e proved|a generá|ní oprava
a rekonstrukce sociá|ního zařízení. Vyzdi|y se příčkymezi
záchody, ob|oži|y se stěny i podlahy novými obk|ady.

Zabudova|a se nová umyvad|a. Na záchodkách to voní čis-

totou a noVotou. Práci provedIa firma pana Šaura.
Insta|atérsképráce proved| pan Pilař ze S|ušovic. Také
šatna má novou podlahu, kterou poIoŽiIa firma pana
Dubovského. Drobné práce a opravy provedI pan
Tomšíčeka pan Bučánek. Všem za práci děkujeme.
Největšívšak poděkování patří panu starostovi
V|' Hynčicovi a zastupite|stvu obce Neubuz, kteý veškeré
práce řídi|, schva|ova| a financoval. Celá rekonstrukce
sociá|ního zařízení stá|a 120.000 Kč' Bez této podpory by
Žáci opět přišli do nepěkných prostor a těŽko bychom
mohli m|uvit o zdravém a čistémprostředí ško|y. Ještě jednou Vám velký dík.

Žáci a uěitelé školy

