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Jaroslav Seifert
Ve studtínce

odjakživa

v zimě v létě voda zpívtí.

Vodičko, dej mi tu notu,
La-la, slyšíš?Už je to tu,
Už housdtka kolébavě
rozběhla se v jarní trtívě.

Dívtíš-lise na ně z výšlcy,
jsou jak živépantoflíčlcy'
A tak tyto písně, tance
vyloudil jsem na studcÍnce,
namdčeje pero v rose,
když děvčtítko usmrilo se
a shrrutlo do ztÍstěrlcy

žlutékyěty jako šperky'

Změny Ve f inancování v našem raionu
V minu|ých |etech se podí|e|y na úhradě ztrát autobusových dopravců stejným dí|em stát, okres a obce, tedy kaŽdý
třetinu, přičemŽ ve s|ušovickém regionu se jedna|o o zhruba
1'500.000 Kč. Na vývoji tohoto systému se podí|e|y Březová,
DeŠná, Hrob|ce, Neubuz, Podkopná Lhota, Trnava' Všemina.
SIušovice.

V letošnímroce rozhod| reÍerát dopravy okÚ od tohoto
systému ustoupit a pod|e dopisu ministra Římana, kteý sice
nemá obecnou pIatnost' financuje z prostředků státu a okresu
dopravu do zaměstnání, k |ékaři, do úřadu ap. to|iko v době
od 4.00 do 16'00 hodin. Dopravu po 16. hodině ve všedníden
a dopravu o sobotách, nedělích sí mají zajišt'ovat a finančně
kýt ztrátu obce. Náš dopravce předpok|ádá mírnénavýšení
ztráty pÍi zajištění dopravní obs|uŽnosti na asi 1,6 mi|. Kč.
ProtoŽe většina ztráty je ve večerníchhodinách a o sobotách,
nedě|ích, poŽadu'je úhradu od nás. Ce|ý tento inovovaný
systém jsme diskutova|i se všemi moŽnými Íunkcionáři, bohu.

že| bez pozitivního výs|edku. Naším argumentem bylo, že

město S|uŠovice a okolí nemají možnost vyuŽívat Že|ezniční
dopravy' si|ně dotované, jsou závis|é jen na autobusech
a systém pIatný dříve, který jsme pomáhaIi budovat, se

osvědčil. Navíc způsob účtovánínepřiřazuje u b|okových jízdenek jednoznačně trŽbu na přís|ušnou linku a časovéobdobí
mezi částídne Íinancovanou okresním úřadem a zbytkem.
Po projednání situace se všemi starosty regionu by|o př|ja-

to následující usnesení:
S p|atností od 19. 5. 1997 bude dopravce prodávat b|okové jÍzdenky (po 10 jízdách) jen v době po 16' hodině ve všední
den a o sobotách a nedě|ích. Tím se zvýšítržby pro období,
které financují obce a snížíse ztráta, kterou opět hradí obce.
V době od 4'00 do 16.00 budou prodávány jen jízdenky individuá|ní, b|okové jízdenky však |ze pouŽít.
Věříme, že cestujícítento krok pochopí a pomohou tímto

způsobem zajistit dopravu a|espoň na takové Úrovni jako
dosud.

Symboly našíobce
Znak

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu
obce Neubuz (okr. Z|ín)
První písemná zpráva o existenci osady Neubuz pochází
z r. .|373, Toho roku ji bratři ondřej, Vojtěch a V|k ze Šarova pro.
daIi spoIu se sousedními SIušovicemi panu Zdeňkov| ze
Šternberka, pánu hradu Lukova. Součástí |ukovského oanství
by|a Neubuz aŽ do zániku patrimoniá|ní správy (1848)'

V obci není významných památek. KapIe zasvěcená sv.
Floriánovi byla vystavěna v r. 1905. Na staré obecní pečeti (typář,

pocházející patrně z počátku 19. sto|etí uchovávají dosud na

obecním úřadě) je postava sv. Barbory v d|ouhém sp|ývavém rou.
chu, v pravé ruce drŽícímonstranci, v |evé pa|movou rato|est. Po
obvodu kruhová |egenda . obec Neubuza.
Na základě těchto jinak ve|mi skrovných podk|adů vznik|y dvě
verze návrhů znaku a praooru obce:

Znakll:.

Modro-červeně po|cený štít.V pravém modrém po|i paprsková
monstrance se svatozáří, tvořená střídavě osmi hroty a osmi p|a.
meny, V |evém červeném po|i zkříŽené stříbrné meče se z|atými
rukojet'mi a záštitami.

Prapor ll:
List tvoří tři svislé pruhy, červený, modý a bí|ý v poměru 2 : 5 :2.
Ž|utá monstrance se svatozáří, tvořená střídavě
osmi hroty a osmi plameny.

V modrém po|i

Symbolika:
Monstrance je atributem sv. Barbory, patronky obce (obecní
pečeť)'tinktury a tvar její svatozáře evokuje erb pánŮ ze
Šternberka, významné středověké vrchnosti. ZkříŽené meče
v červenémpo|i by|y z erbu hrabat Sei|ern-Aspang, za jejichŽ
v|ády by|o vyhotoveno obecní pečetid|o.

Znaklt

V modrém štítěz|atá paprsková monstrance ve svatozáři, tvořená
střídavě osmi hroty a osmi p|ameny.

Prapor

Prapor

obecním zastupite|stvem by| přijat návrh č. ll.
Miros|av Pavlů,

heraldik

l:

Uprostřed modrého |istu Ž|utá paprsková monstrance se svatozáří, tvořená střídavě osmi hroý a osmi p|ameny.

Zasedání oZ v Neubuzi dne 9. dubna 1997
- oZ projedna|o návrh Konceptu ÚP-SÚ Neubuz (územní p|án
sídeIního útvaru).

Podrobný výklad proved| arch. ing. Koude|ka |vo, dop|nění

proved|a paní ing. Raichová z ok|J Z|ín - reíerát tech' rozvoje.
Pro občany by| návrh ÚP k dispozici po dobu 1 měsíce na
oÚ. Podané písemné připomínky by|y zas|ány na okresní

úřadZ|ín.

.oZvza|o na vědomí rezignaci č|ena oZ pana PhDr' Vývody
Lubomíra. z důvodu změny byd|iště.

.OZ vza|o na vědomí dopis Parlamentu ČR, o schvá|ení
znaku a praporu našíobce.

. Projedna|o Žádost U.C. spo|. s r.o. Dešná o odprodej pozemku parcel č. 466 - oZ tento odprodej schvá|i|o.
-

- By| projednán návrh a poŽadavek Íirmy Housacar na doprav.
ní obs|užnost.

ZasedáníoZv Neubuzl dne
-

11. čeruna 1997

Starosta informova| o provedené opravě komunikace do

Záhumení a o provedené opravě fasády obchodu.
.

oZ

.

oZ projedna|o a schvá|i|o neinvestiční nák|ady Zš Z|ín ve

projedna|o a schváli|o dotaci na dopravní obs|užnost na
rok 1997 ve qýši33.660,- Kč.

výši15.260'- Kč (5 dět|.

- Projednalo Žádost FC Neubuz o íin. příspěvek.

oZ

projedna|o a schvá|i|o používáníuvolněného bytu v ZŠ
pro ŠD(ško|nídružinu) a to dvou místností po dobu, neŽ
bude byt obsazen pracovníkem ško|. úřadu (učite|em nebo
učiteIkou).

-

oZ

by| dodatečně schválen zájezd důchodců na sv. Hosýn

dne 8. 6. 1997.
-

oZ

projedna|o návrh na vydání pohIednic obce Neubuz

a s tímto souhlasí.

Příštízasedání bude v září 1997
Vladimír Hynčica

starosta

Kabelová televize

Přes veškerésnahy pracovníkŮ' kteří

provádějí údržbu a zajišt'ují provoz našíkabe|ové televize, se nepodařilo z|epšit vysí|ání
tel. kaná|u..Prima..'
V|iV na toto vysí|ání d|e vy|ádření pracov.
níkůspo|. Satturn.Ho|ešov mají přírodnípod.

daň z příjmů Íyzických osob ze závislé činnosti
30% okresní úřady

<-

201. d|e počtu obyvate|
70% magiskátní

ce|ookresní výnos í00% -----__|> 40% státní rozpočet

Ý

<--

města

oBC

mínky' zeiména porost stromů listím, které
rušítento přenos. Celý problém je v nevhod.

ném umístěníantén na budově oÚ Neubuz.
Vhodnější by by|o umístěníantén na návrŠína,,Skalce".

10% d|e p|átcovy

@HVÁLÍmtr

výnos daně

<-

z katastrá|ního
území magistrátů

30% státní rozpočet

------>

SK Newbaz

daň z příjmů Íyzických osob z podnikání
výnos

daně .--------+

1.

Z|íné

obce vč. magistr. měst .100% (a|okace do obcí podle trvalého

Umístění:

byd|iště p|átců daně)

Radana Hynčicová 3. . 5. místo
Micha|a Švajdová 3' - 5. místo
Zuzka Červenková
6. místo

daň z příjmůprávnických osob z podnikatelské činnosti
80% státní

(daň z

rozpočet <-

př1mu

ce|ostátní 4inos 100%

obce
podnikání
.100
%)

právnických osob za

------->

z v|astního
. obce

Lenka

20% obce Vč.
magistrátních měst
(a|okace podí|em
počtu obyvate| obce
na počtu obyvate| ČR)

--.--->

obce vč' magistr. měst 100% (alokace obcí podle
katastrů. v nichŽ se nemovitosti

o kresn í úř ad Z|ín, reÍerát životního prostřed í'
státní rost|inolékařská správa, okresní oddě|ení Zlín

sIGNAL|zAČNÍ zPRA^va
Signa|izujeme 1. výskyt v porostech cibule'
ošetření provádět v 7 - 14denních interva.
|ech' v případě si|ného výskytu a nebo si|ného infekčního tlaku lze interva|v zkrátit.
Výskyt choroby podporujé tepIejšípo-

časía počasíse střídavými tep|otami
5 - 23'C (s optimem 11 - 13'C) avysokou
re|ativní v|hkostí Vzduchu.

Povolené přípravky:

Curzate
Kuprikol

M
50
Mr45

kg/ha
3,5 - 4 kg/ha

2
Ridomil MZ72WP 2,5
Novozir MN 80
2
Dithane

Č.8

Povolené přípravky:

Alliete
Curzate K
MikalM

kglha
kg/ha
ko/ha

PLíSEŇ oKURKoVÁ

Signa|izujeme zaháiení ošetření na počátku
kvetení porostů okurek, setých v obvyk|ých
agÍotechnických termínech.
ošetřujeme preventivně, během sk|izňového
období vŽdy po sběru. |nterval 4 . 14 dní
v závis|ostech na inÍekčnímt|aku, intenzitě
růstu a pouŽitém přípravku. Pouze intenzivní
chemická ochrana proli p|ísni okurkové není
p|ně účinná'proto ie třeba provádět i komplex da|ších opatření:

. pěstovat odrůdy se zvýšenou po|ní odo|ností
. zamezovat da|šímu ov|hčení|isiů
- provádět zá|ivku ke kořenům
. z|epšovat regenerační schopnost rost|in
vhodným přihnojováním (|istovou výživou Vegaflor, Harmavit)
. pěstovat okurky na vertiká|ním vedení

2.

Výtvarná soutěž
''Z pohádky do
pohádky..
Vystoupení na okresní přeh|ídce pódi.
ových skladeb ve Zlíně

V soutěži obsadi| tanečníkroužek sk|adbou:
Kapitáne 2' místo
Country 4' místo
Tímto Vystoupením nás budou reprezento.
Vat na 100 |et tě|ovýchovy ve Zlíně 21. 6.
1

997.

0,2%

4. Z|ínský pohárek'97
Aerobic Master class dětí 6 . 16|etých obsa.

0,3%

dily:

0,3 %

Radana Hynčicová 2. místo
Míša Švajdová
4' místo

Při prvním výskytu p|ísně:
PouŽijeme přípravek curzate K' který má až
dvoudenní kurativní účineka oŮsobí asi

ŠkoIurepíezentoVaIi

Uvedené koncentrace se vztahují u jednotliuých přípravkú na 1 000 l Vody na ha (1 | na

lvetka Koby|íková (ve Íiná|e).

týden.

2,5

6. místo

4' místě.

3.

nacházejí)

PLÍsEŇ cIBuLovÁ

Macháčková

V druŽstvu se umístila děvčata na 1. místě.
Za chlapce nás reprezentoval David Va|a,
Marek Liška. V druŽstvu se umístili na

organizována zŠNedašov
Zuzka Červenková obsadila 3. místo

daň z nemovitostí
výnos daně

okresní ko|o soutěže v atletice ve

10 m').

ošetření musí být provedeno dŮk|adně (i na
spodní straně listu). Při ap|ikace je tře.
ba dodržovat všechna bezpečnostní a zdravotní opatření, uvedená na etiketách pří.
pravků a dá|e ochranné |hůty a maximá|ní
počet ošetření, uvedený u kaŽdého příprav.
KU.

dá|e.

K|árka

Po|epiIová, Zuzka Červenková, Terezka
Polepilová' Marek Liška, Anička Jasenská,

Na mistrovství repub|iky v Master c|assu
v Aerobiku v Praze reprezentova|a náš SK
Neubuz Radana Hynčicová. B|ahopřejeme!

5. V matematické soutěŽi se stali úspěš.
nými řešite|i K|okánka tito Žáci: Eva Hyn.
čicová, Radana Hynčicová, Marek Liška.

ípo\eěeu,há wLriha
NAŠlJuBILANT|

5' 8' Že|eznÍková Marie
1. 9. Neumannová Marie
2. 9. Lukešová Josefa
14. 9. Drábková Františka
Přejeme hodně zdraví do dalšíchlet.

NARozENí

Sed|áček Josef

Hynčica Jakub

75
85
90
70

let
let
let
let

4.6.1997
29.6.1997

SŇATEK UzAvŘELl

19. 4. Radim Minařík a Hana Fárková' Do|ní

Jasenka

12, 4. ||ona Řeháková a Josef KříŽka,

Vese|á

PŘ|HLÁŠENl
Hana Minaříková č. 121, JoseÍ Křížka
č' í04, Jana Hrabovská č' 140

oDHLÁŠENÍ

Mgr. Lubomír Vývoda s rodinou

ZPRAVY Z OBECN
Je konec roku a děti se

jiŽ těšína prázdniny'
Ško|a pracova|a pod|e učebníhop|ánu projektu obecná škola'

Výuku náboŽenství zajištbva| pan farář Pekárek. Z nepovinných předmětů děti

navštěvova|y ještě sportovní hry a pěvecký sbor. Zájmových krouŽků na škole bylo
hodně. Taneční,výtvarný, elektronický - novinářský.
Během roku se nacvičova|a ku|turní pásma' Děti je předvádě|y místnímobčanům, rodičům,dŮchodcům v domově na Hrobicích.
Svou činnostíje ško|a úspěšná i na okresních soutěŽích i repub|ikových v Praze.

Všem dětem za reprezentaci děkujeme a přejeme mnoho da|ších takových
úspěchů'Budoucím páťákům, kteří od nás odcházejí do SIušovic, přejeme hodně

pěkných známek, a aby se jim ve škole |Íbi|o a daři|o jako v Neubuzi' Budeme rádi,
kdyŽ na naši škoIu nazapomenou a budou se nadá|e účastnitnašich akcí.

Lydie Starovenská
ředitelka školy

Náš výlet
Po třech hodinách jízdy jsme se ocit|i ve Westernovém městečku v areálu Šik|ův

Při vstupu se před vámi objeví Amerika z konce minu|ého století. Pacific se svým
nádraŽím, kavárny, herny, koste|ík se hřbitovem, úřad Šerifai s vězením' |ndián průvodce nám představil Život Iidí z dob osíd|ování Divokého západu, kovboje, z|ato.
kopy' kováře, sed|áře, pistolníky. Setka|i jsme se s Indiány, pozna|i jsme jejich zvyky
a kulturu' uvidě|i jsme jeŽdění a práci s koňmi, s |asem a bičem'
Co se nám nejvíce líbi|o? Tanec Indiánů, jejich vesnička postavená z týpí, jejich
zpěv- Zapoji|i jsme se do rýŽování z|ata ve zlatonosném potŮčku' Také program by|
pěkný např. Pohádka pro větší,o koni Bobíčkovi nebo přepadení westernového
městečka. Prostě by|a to nádhera.
Na zpátečnícestě jsme udělali zastávku na P|um|ově. osvěŽili jsme se v p|um|ovském rybníčku.Domů jsme dorazi|i aŽ večer v osm hodin. Usína|i jsme unavent,
a|e p|ni zážilkŮ.
Den po vý|etě pokračova| v indiánském duchu' V maskách Indiána nebo kovboje
jsme se vp|íŽiIi do ško|y. ZatančiIi jsme si indiánský tanec. A zača|o učení.
opravova|i jsme chybný diktát, pos|echIi jsme si vyprávění staré |ndiánky a nakupo.
va|i jsme na trhu nákup pro ce|ou indiánskou rodinu. Slovní přík|ad by| dost s|ožitý.
Vypočítaliho jen ti nejšikovnější.Pak by|a přírodověda. Úxot oyt donést léčivéby|iny
pro nemocné dítě. Na závěr se po stopách lndiánů a kovbojů vyda|i m|adšíspo|užáci' kteří sbíra|i a Iušti|i tajenku:
,,Dnes je den Indiánů a kovbojů... Nakonec nás naš|i v úkrytech na dvorku
u Koby|íků.Pok|adem na Stříbrném jezeře se ukončil náŠ den v obecné ško|e.
Eva Hyněicová, Lenka Macháčková

Zlínský pohdrek ,97
strojní proběh|a pod záštitou senátorky
Ireny ondrové soutěŽ o Z|ínský pohárek '97 nebo|i aerobic Master c|ass dětí
6 . 16 letých.

Naši obec repÍezentova|y děti ze SK
Neubuz a z Tanečníhok|ubu Kontrast.

Ve ||. kategorii soutěŽi|i děti 7 až 9|eté,
ve |||. kategorii děti 10 aŽ 12|eté a ve
|V. kategorii děti 13 aŽ

.16|eté.

Z našíškoIy soutěŽiI Marek Liška,
K|árka PoIepi|ov á, Zuzka Červenková,
Anička Jasenská a da|šíviz Íinále.
Naši závodníci bojova|i statečně. Jak je

Za ty nejmladší,to je 5 a 6|eté soutěŽi|
Micha| Krčmář, Martin Liška, Vendu|ka

to v kaŽdém sportu. nemohli všichni

Pro ně to by|y první sportovní a soutěŽní
krůčkv.

Koby|íková, Anička Jasenská (ZŠ
Neubuz), Maruška Pečivová 3. místo

Freundová a Terezka PoIepilová.

naši ško|u 37 žákŮ (13 prvňáčků'8 dru-

hákŮ'7 třetákŮ, 9 čtvrtáků).
Z toho by|o 23 dětí z Neubuze' Bez
dojíŽdějícíchŽáků by ško|a nesplňovala
kriteria ma|otřídních Škol' kde průměrný
poČet musí sp|ňovat nejméně 13 Žáků
na třídu.

m|ýn u Zvo|e nad Perštejnem'

V sobotu 14. 6. 1997 v tě|ocvičně SPŠ

Jednání s obcí ohledně 5. ročníku
28.4.1997
V tomto škoInímroce chodiIo na

vyhrát. Do Íiná|e se dosta|i tito závodnÍci
a někteří z nich získali i umístění: lvetka

Typy neÚpIných škoI tvořené ze tří
tříd žádajío udě|ení výjimky jen tehdy,
maji|i průměrný počet Žáků menšínei
13 Žáků na třídu. Naše ško|a má prů
měrný počet 17 žákŮ, proto o výjimku
nežádá. Zá|eže|o jen na obci, souhlasi|i
s dalšítřídou. Na jednání se zastupite|.
stvem obce by|a žádost o zřízení IÍídy

v bytě ve ško|e zamítnuta. Proto žáci
budou končit .l . stupeň ZŠ'to je 5' roč.t

nrK na

-x ve t'tusovtctcn.
z5

Je to škoda. že děti nemohou ukončit vzdělávací prog,ram obecná ško|a na
Škole, kde začína|y' Pro tento program
jsou charakteristické přístupy k Žákům,
systém výuky, práce s učebnímp|ánem.

obecná Ško|adává Žákům nejen

potřebné vědomosti, a|e učítyto zna|osti

chápat ve vzájemných souvís|ostech
a předevŠímje prakticky pouŽívat'

|vana Hyněicová

xluo yaičůNeubuz

(ze ZŠSIušovice), MíšaŠvajdove'
- 4. místo (ZŠNeubuz)' Radanka
Hynčicová - 2. místo (ZŠNeubuz).
Předcvičovali jim zkušenílektoři a cvičite|é. NejstaršÍ kategorii předvádě| pan
Vladimír Va|ouch, který získa| V tomto

roce 3. místo na mistrovství světa
v Aerobiku v Austrá|ii. Děkujeme paní
Lad'ce Freundové za zdravotní dozor
v průběhu soutěŽe, panu |i'o Freundovi
a Janě Starovenské za oředcvičovánÍ
pro m|adší kategorii a rodičůmza odvoz
dětí.

Naše tanečníky ještě čeká vystoupe.
ní na okresních oslavách v sobotu
21

' 6' 1997 ve Z|íně, kde budou předvá-

dět svá vystoupení V Country tanci
a pohybovou skladbu ,,Cvičímes pa.

dákem..'
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