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Cestička do školy
Cestičko do školy
přes loulcy, po poli,
cěstičko do škoty
ušlapanri!

/'

Když jsem tě šIaptíval,
někdv jsem plakdval,

''š\

sněhem

jsi bývala

zasypantÍ.
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Sbírka od oběanů
na povodeň

zaseoÁruí oz NEUBUZ DNE 17.9. 1997
-

oZ

-

oZ projedna|o a vza|o na vědomí ,,Protokol o prověrce hospodaření oÚ za

projedna|a ,,Souborné stanovisko.. k směrnému územnímu p|ánu našíobce
a vyjádři|o s ním souh|as.
rok

1996.. Při prověrce provedené auditorem okU Z|ín, nebyly sh|edány žádnézáva-

oy.

Na zák|adě výzvy oÚ Neubuz k obča.
nŮm' by|a v našíobci provedena Íinanční
sbírka na postižené oblasti povodní v čer-

venci 1997.

Na tuto výzvu přispě|i občané29.700,.
Kč od 72 popísných číse|.

Ne'ivětší příspěvek činil 2.000'- Kč,

občanůpřispě|o po 1'000'. Kč.
Na zasedání obecního zastuDitelstva
dne 18. 7.1997 bylo rozhodnuto vybranou
částku odes|at na čís|oúčtu:
B

V organizačních zá|ežitostech by|o projednáno:
- Zápis o dopravní obs|uŽnosti v regionu S|ušovice a novém jízdnímřádu p|atném od
29. 9. 1997.
. InÍormace o přípravě ZŠNeubuz a počtu žákŮ v našíZŠ.

198040670267l0100 u Komerční banky

Z|ín,

- Dne 30. 9' 1997 by|a provedena ko|audace sk|ádky odpadu - čímždeÍinítivně končí

provoz této sk|ádky.

- By|o projednáno

zrušenísm|ouvy s Íirmou JOGA Luhačovícena vývoz dom. odpadu. Nová smlouva byla uzavřena s TS Vizovice

obecní úřad v Neubuzi děkuje všem
oběanům, kteří přispěli na zmírnění
škod způsobených záp|avami v našem
okrese.

Neubuz dne 22. 7. 1997
VIad. Hynčica, starosta

V|. Hyněica, starosta

Zvýšení
životníhominima

b) 1 640'. Kč' jde-|io dítě od 6 do.|0 |et
věku,

c)1 940'- Kč, jde.|i o dítě od 10 do
|et

věku,

od 1,7."l 997 se nařízením vlády
č. 123l1997 zvyŠujíčástky životního d)2130,.
min jma

takto:

Částra Životního minima, která se pova.

15

Kč, jde.Iio nezaopatřené dítě
|et věku,

od 15 do 26

žuje podle zákona o životnímminimu za e) 2 020,- Kč u ostatních občanů.
potřebnou k zajištění výživy a ostatních
základních potřeb občana, činíměsíčně Častka Životního minimá, která se pova.
a) 1 480'. Kč' jde-li o dítě do 6 |et věku, žuje pod|e zákona o ŽivotnÍm minimu za

potřebnou k zajištění nezbytných nák|a.
dů na domácnost, činíměsíčně
a) 1 020'- Kč' jde-|i o jednotlivce,
b) 1

330'- Kč' Žijí-|i v domácnosti dvě

osoby,

c) 1 650'- Kč' Žijí-|i v domácnosti tři
nebo čtyři osoby,
d) 1 860'-

Kč' žije-|i v domácnosti pět

nebo více osob.

Go je to katastr nemovitostí?
Na pozemkový úřad se obrací občanés dotazy související
s katastrem nemovitostí, 'jeho vedením a vk|ádáním práV k nemovitostem. Nejinak se dotazujÍ na oÚ a MěÚ. V roce 1996 doš|o k někteým
změnám v zákonné úpravě, proto uvádíme a|espoň část výk|adu
zákonů vztahující se k této problematice:

KATASTR NEMoV|TosTí

je uce|ený' automatizovaně vedený inÍormačnísystém o nemovitostech, který obsahuje řadu dů|ežiýchúdajŮ o pozemcích a vybraných-

stavbách a o |ejich v|astnících a nájemnících.

Udaje katastru nemovitostí se vyuŽívajíV zá|eŽitostech občanů

týkajících se nemovitostí, zeiména při řešení v|astnických a jiných věc.

ných práv k nemovitostem a da|ších práv k nemovitostem stanove.
ných zákonem, při stanovení daně z nemovitostí, z převodu nemovi.
tostí a daně dědické, při oceňování nemovitostí a při územnÍm a sta.
vebním řízení.

Katastr nemovitostí upravují tyto obecně závazné právní předpi.

sy:
-

Zákon č, 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Českérepub|iky
(katastrá|ní zákon),

-Zákon č, 26511992 Sb., o zápisech v|astnických a jiných věcných
práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a Zák.
-

90i96 Sb.
Vyh|áška č. 190/96 sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 sb.
a zákon č. 344/19s2 Sb., ve znění Zák. č' 89/96 sb.

KATASTRÁLNí ÚŘno

je věcně příslušný správní úřad, který vykonává státní správu

katastru nemovitostí (dá|e jen ,,katastr..), včetně zápisŮ práv k nemovitostem do katastru. PŮsobnost katastrá|ních úřadů je vymezena záko.

nem č. 359/.t992 sb.' o zeměměřických a katastrá|ních orgánech.
Síd|a a územní působnost zeměměřických a katastrá|ních orgánů je
stanovena vyh|áškou č. 7811993 sb.

z historie našíobGe
zAsEDÁNí oBEcNÍHo

při obecní cestě a chce odkoupit obecní
pozemek z p. č. 1041 za .jeho stodo|Ů'

ZASTUPITELSTVA NEUBUZ.
zE DNE 17. ŘÍJNA 1937

5. Různé

Protoko| č. 173
sepsaný V místnosti starosty obce za přítom.
ných podepsaný.

Vyíízení,
1.

bance Brno se má sp|atiti hotovými penězi

Předmět jednání.

do konce |istopadu a to částku 1 .1B0 Kč

1.Zda|i se má dopIatiti hotovými penězi,

nebo v cenných papírech zem. hyp. bance
Brno d|uh na školu.

2. Koste|ní Jednota Žádá obec
na nové varhany.

o příspěvek

3. Ko|ik se má dáti na Masarykovu |ígu proti
tuberku|óze.
4. A|ois

obecnÍ zastupite|stvo se usnes|o jedno.
h|asně, Že dop|atek na ško|u zem. hyp.

Tomšíčekžádá o přispění na kaná|

50 h.' s|ovy - Jedentisíc,iednostoosmdesát
korun 50h.

2' Na varhany příspěvek se odk|ádá do příští
schŮze.
3.

Na Masarykovu |ígu proti tuberku|óze
máme dáti 10 Kč, s|ovy deset korun.

4. Tomšíčkovise má dáti na kaná|

a to přes
obecní cestu obnos 50 Kč, s|ovy padesát

korun. odprodej ob. pozemku A|' Tomšíč.
kovi ob. zastupite|stvo povo|i|o a má zap|atit za 1 m. 2 Kč. Ko|ik m. ziistí evidenční
geomerr.

5.Za rŮzné cestovné oři zřizování

6.Za zprávu cesty třem

majite|ům:

Skončeno a podepsáno.
Čapák Josef
oškera Rudo|Í

S|ováček Kare| Gaidošík Jan
TomšíčekJan
Hynčica A|ois
Lukeš Jan
MatušůA|ois
Hynčica Jan . starosta

(Zdroj: Global Report on Human Settlements, UN, lgg5)

Finsko
lrsko
Norsko
Švédsko
Řecko
Itá|ie

Portugalsko
Španě|sko
Rakousko
Francie
Německo
Holandsko
Šv1icarsko
A|bánie

Bulharsko

česká repub|ika
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovinsko

oškera

Rud., chovanec Ant. a Záhořák J., má se
vyp|atit po 5 Kč každému.

Podíl městského obyvatelstva na celkové populaci
Dánsko

e|ektriza-

ce, obstarávání provozů s inŽenýrami a ,j.,
má se starostovi J. Hynčicovi vyp|atiti z ob.
pok|adny 1 00 Kč - s|ovy jednostokorun.

Rozdělení financí
z úětu Okresního úřadu
okresní úřad otevře| Lt Komerčníbanky ve Z|íně účet,na kteý by|o možno zasí|at
příspěvky na pomoc postiŽeným městům a obcím' Ke .|4.8. 1997 bv|o na
Íínanční
účtě'| 866 tis. Kč'

Přispíva|y obce, podniky i soukromé osoby. Je však třeba poznamenat, Že někteří
dárci své příspěvky rozdě|ova|i na účetokresního úřadu a účetměsta otrokovic, při
padně na jiné účty.V každém případě stojí za pozornost, Že pomoc obcí našeho

okresu tvoří prakticky po|ovinu uvedené částky.
Vzh|edem k tomu, že okresní úřad Nymburk si výs|ovně přá|, aby z jeho částky, kte.
rou s|oŽ|| na náš účet,by|a zakoupena maringotka ve výši 286 tis. Kč, je nutné tuto
částku ze zák|adu odpočÍtat.K rozdě|ení by tedy zbývalo 1 500 tis. Kč. Zbytek prostředků včetně těch, které na účtěještě přibudou - účetje otevřen od 15. 9. . navr.
hujeme předat nejpostiŽenějšímu městu, tedy otrokovicím po definitivním uzavření
účtu.

Dovo|ujeme si navrhnout, aby obce rozdě|i|y tyto prostředky přímo mezi postiŽené
občany' Proto jako kritérium doporučujeme vzít v úvahu počet |ikvidovaných bytů

a počet dlouhodobě i krátkodobě neobyvate|ných bytů, což v procentuá|ním vyjádře.
ní představuje:
\apajedla
4,57'k
68 500 Kč
Otrokovice
78,89'/"
1 183 300 Kč
Tlumačov
16,45 0/o
246 700 Kč
Zádveřice
0,09 %
1.300 Kč
Celkem
1 499 800 Kč
Návrh by| všemi účastníky,přítomnými v Academia Centru, schvá|en.

Ze zpravodaje okÚ Zlín

Povodňové škody V okrese Z|ín
Škoaa na bytech
Ce|kem by|o zničeno 26 RD, 1024 bytů by|o poškozeno. Z celkového počtu
je v otrokovicích d|ouhodobě neobyvate|ných 562 bytů, krátkodobě 279 ce|kem
=
841 bytů.

'

710 mi|. Kč
(z toho obecní byty 370 mil' Kč)
Místní komunikace
60 mil. Kč
Št<olsxá zařízení
87 mi|. Kč
Příménásledky (dovoz kamene, odvoz bahna,
zásobování atd.)
20 mil. Kč
Sanace svahů' městská ze|eň
140 mi|' Kč
Veřejné nebytové p|ochy (knihovny atd.)
24 mi|. Kč
Sociá|ní dávky - á 30 tis' Kč
60 mil' Kč
Dalšísoc|ální dávky na sociální potřebnost
50 mi|. Kč
Náhradní ubytování pro občany
3'5 mi|. Kč
Ce|kový odhad škod se b|ížík 1,5 mld. Kč.

Finančníprostředky uvolněné k řešenísituací
v ob|astech postižených záplavami
od SFŽP a MF jsme obdrže|i (Včetně zá|oh na sociá|nídávkv) 73 250 tis. Kč
Z těchto prostředků byly vyp|aceny dávky
Otrokovice
66 950 000 Kč
Napajedla
3 700 000 Kč
Z|ín
2 300 000 Kč
Slavičín
300 000 Kč
Celkem
73 250 000 Kč
Dále jsme od MF obdrŽe|i 20 mi|. Kč, které isme rozdě|ili mezi
Otrokovice
16'0 mi|' Kč
Napajedla
1'2 mi|. Kč
Tlumačov
0'7 mi|. Kč
Spytihněv
0'1 m||, Kč
Z|ín
2'0 mi|. Kč

od ministerstva pro místnírozvoj máme přis|íbeno 31 3oo ooo Kč na zajištěníbyd|ení.

ípo\eěen,há
rabriha
NAŠlJUBlLANTl

70let

6. 11' Hynčicová BoŽena, č' 6
20. 11. Jarcovjáková Marie, č. 69

75 let
22, 12. Hynčica Eduard, č. 86

83let

2. 10' oškera Antonín, č. 5
19. 10. Janů Marie, č.22

84let

3. 12. oškera Eduard, č.39

89 let
18. 10. Bučánek Jaros|av, č. 54

NARozENÍ

Trunkátová Dominika 19. 8. 1997
- hodně štěstí

sŇATEK
PHlHLÁŠENo
oDHLÁŠEN

Gerych Jirí, č. 44
Záhořák Martin' č' 89

Přepravní opatření
Íirmy Housacar

S p|atnostíod 28. 9. 1997 se ruší
prodej předpIatních jízdenek na
10 jízd. Všem řidičůmod výše uvedeného data zakazuji odbavovat
cestující tímto druhem jízdného
s výjimkou děti do 12-ti

|et.

Dětem do uvedeného stáří, |ze
i nadá|e prodávat předpIatenky na
10 jízd nebo měsíčníjízdenky.
Budete.li mít pochybnosti o věku
dítěte, poŽadujte dok|ad jeho data
narození (kopii rod. Iistu, ško|. deníček apod.).
Předp|atné jízdenky zakoupené
před tímto datem p|atí až do projetí,
nejdé|e však do 31. 10' 1997.
Všichni řidiči na tUto skutečnost
cestujícíupozorní.
Pokud bude přepravní kontro|ou
zjištěna předp|atenka, vydaná po
dni 27.9. 1997 bude s viníkem
postupováno d|e pracovního řádu
firmy.

Karel Housa - Housacar

ZPRAVY Z OBECN É Š KOLY
opět škola!
Rok utek| jako voda, prázdniny ještě

rych|eji a uŽ nás ško|a zase vo|á. Nový ško|ní

rok zača| opět pasováním prvňáčků,zazvo.
něním na zvoneček, rozdáním triček obecné
ško|y Neubuz, zpěvem a hrou na Ílétny.Také otevřením třídy pro ško|nídružinu.
Rozkvet|é muškáty na oknech přivíta|y
všechny Žáky. Ško|aje vyzdobena obrázky,
které si Žáci sami nama|ovali.
Do ško|ních |avic zased|o .l .1 prvňáčkŮ,
12 druhákŮ' 6 třet'áků' 7 čtvrtáků a s Žáky
páté třÍdy jsme se museli roz|oučit. Chodí do
ZŠve S|ušovicich' Ce|kem chodí do neubuzské ško|y 36 Žáků.
1' a 3. ročníkučípí ředite|ka Staroven.
ská' 2' - 4. ročníkučípí učite|ka M. Tomšů.
Němčinu, výtvarnou výchovu, dramatikU učí
pí učite|ka Hana Červenková, která učíi ve

ško|ní družině. Paní Dana Tomšůze Všeminy vydává jíd|o ve školnídruŽině'
Děkujeme panu starostovi' který zajistil
a Íinancova| vyma|ování bytu, opravu střechy
na dvorku a jiné opravy.

Poděkování patří paní ško|nici E. Luke.
šové,která ukIidiIa a připravila škoIu na
1. září. Da|šÍpoděkování patří panu Bučán.
kovi, kteý vyrobi| tabu|i, opraviI skříně, okna,
dveře bytu a panu Červenkovi a Koby|íkovi
při zařizování škoInÍ druŽiny'
Děkuji všem paním učiteIkám, které

se podí|ely na přípravě začátku škoIníno roKu.

Přeji všem zaměstnancŮm školy pěkný
a bezstarostný ško|nÍ rok, hodné žáky a spoIupracující rodiče.

řediteIka školy

PRÁzDNINovÉ VZP
První den začal studeně. Probudili jsme
so do ch|adného dne' KaŽdý si honem naho.

diI na sebe ještě jednu vrstvu oblečení.
Petrova rozcvička nás však brzy rozehřá|a
všichni jsme se vrh|i do |esa na dřevo, jiní
vymýš|e|i oddí|ové básničky a znak v|ajky.
Vyh|ási|o se p|nění 9ti bobříků' Táborový
Život na Přísch|opě se opět rozjeI na p|né
pecky...atd. Úryvek z kroniky zakončímejednou z oddí|ových básní:
to jsou chlapci,
mají smysl pro legraci,
mají rádi každou práci,
až tu práci udělají,
tak <i nákná zn
-_zptvalt.

Koňaďáci

OM I NAN

I

Příschlopě. Vyjíždě|i jsme trochu s obavami,
jak to na Bečvě bude Vypadat po potopách'
A|e vše dopad|o dobře. S|uníČkonás provázelo po ce|ý tábor' Program byl naš|apaný
k prasknutí. SoutěŽ za soutěží se střída|a
s výukou tanců. NejúspěšnějšÍprogram by|a
Playbac show, karneva|, mistrovství V tanci,
Master class také i boj o nejde|ší skoky, hod
pingpongovým míčkem,štafetový běh a samozřejmě Miss a Missák Bečva '97. Ani pyžamový večíreks country bá|em nesmě| chy.
bět. Na závěr tábora se každá tanečnískuoi.
na předved|a na tanečnÍpřehlídce. 12 rŮz-

ných Vystoupení obdivovali diváci z oko|í,
nechybě| ani potlesk za jejich choreograÍické
zpracování.

oba tábory ve|mi rychle uběh|y a ani

neby| čas na stýskání si po rodičích.Po při
jezdu zby| uŽ jen čas na přípravu aktovek
a hajdy do Školy.

Proto na nás pozor dejte,
jen se na nás usmívejte,

- p. Válek' pan Kučera, p' Torok - Ze|enina,
ing. GarguIák . Ga|as, PEBA - p. Kupec,
JUDr. Bachánek . autodoorava. o. Mau|e -

Tak jako kaŽdý rok, tak i |etos o prázdninách měly moŽnost neubuzské děti jet na

dva tábory. Jeden pořáda| SK Neubuz
a druhý SK Neubuz spo|u se SK Slušovice.

Zé4em by| veliký. Turistický tábor probíhal od
1. 8. do 10' B. na Příschlopě. Nějvětší výš|ap
se kona| po trase na Ztracenec - Kasárna -

U Po|anských . hájovna u Řeřuchů . tábor asi tak 24 km. Nejoblíbenějšíhry by|y hra
Xapatán, Den indiánů, o|ympiáda, volba
Miss a Missáka. Letos jsme nevynecha|i ani

ve|kou pout' v Kar|ovicích.

Tanečnítábor proběhI za týden po

Za bohatý program děkujeme všem

vedoucím tábora a poděkování patří i našim
sponzorům, kterými byIi: ing. Benda - fa
Greiner, Timex Neubuz, ing. Daněk - DaÍos,

oÚ SIušovice, ČS Slušovice, pí Čubová
. Irbis, Quel|e, Mirato, Ía EkoÍorm, obuv

Rainbow atd...
Děkujeme.

Z dětských zápisků:

BečVa, to je tábor, který je nej|epší. AŽ

sem přijedete, kaŽdý se přesvědčí.Tan.

cování, hraní, to je super zábava, kdo se trochu snaŽí, často i vyhrává' |ša nás hned protáhne' druhý den se neznáme. Zuzka krásně
zpívá, a|e tančit nezapomíná' Pet'oš dobře
tancuje a se Zuzkou rád f|Írtuje. Lada, Hela
to je dvojka, učínás, jak se dě|á stojka' lva
vŠechny vy|éčía pak si s námi zatančí.KaŽdý č|ověk je tu rád, naučíse tancovat.

o průběhu a ÚspěŠích našíškoly jsme
vás inÍormova|i jiŽ v předchozím Zpravodaji.

Proto nyní jen stručně' co nás čeká.
V řljnu proběhne na ško|ním hřišti Drakiáda. V prŮběhu roku nacvičížáci kulturní pás-

mo na Vánoce, Den matek. Zopakujeme si
některé z tradic na Va|ašsku. Žáci navštÍVí
i dopravní hřiště v Malenovicích. Navštívíme
zámek ve Vizovicích, zúčastnímese výchovného koncertu a jednoho divadelního představení ve Z|íné'Na škole budou oracovat
tyto krouŽky:

Sportovní hry, tanečníkrouŽek' dramatic.
ký' eko|ogický' pěvecký a výtvarný.
Časopis Všezná|ek vás bude inÍormovat
o našíčinnosti každé dva měsíce. Záci člvr-

tého ročníkuse seznámí s prvními krůčky

Kamarádi jsou to dobří
a šikovníjako obři'
My jsme malé kočičky,
máme rády písničky,
vždy se hezky protáhneme,
jak kožíškyučísneme,
někdy se i rozzlobíme,
ostré drápky výasíme'

Mňaauu!

Co nás ěeká?

výpočetní techniky a s psaním na počítači.

Najde-|i se šikovný rodič, mohIa by se
ško|a a SK Neubuz zapojit do soutěže ve
sto|ním tenise nebo ve f|orbalu. Pokusíme se

dohodnout s panem řediteIem E|Šíkem
o moŽnostech cvičenív ha|e ve Slušovjcích.

Ve Ško|ebude probíhat kurz keramiky.
Pod vedením výtvarnice paní Jany Šnedaro.
vé se budou děti seznamovat s její techniKOU.

Óinnost ško|y je bohatá' Pomoc rodičů.je
vítána. Všechny akce budou předem oznámeny Ve skříňce před oÚ
řed. ško|y

Tradičnídrakiáda
SK Neubuz
Již je to tradicí, Že se nad Neubuzí na podzim
vznášÍ draci'
Tak to by|o i v poslední nedě|i v září'
Na neubuzském hřišti se seš|o kolem 60 dětí

s rodiči a několik dětí a hostů z jiných obcí' Nej.

méně osm draků poIetovaIo v oblacích' aIe jsou
i takoví, co ne a ne Vz|étnout. Snad příštínedě|i.
A|e všichni hrdinně bojova|i' tatínci i mamjnky pomáhaIi a hIavně fandiIi'

Da|šíčást dne Datři|a běhu. BěŽe|o se ko|em
starého kravína. BěŽeli malí předško|áci' všechny
kategorie dětí a dokonce i tatínci, někteří se psem
či s pivem' Pak přetahovaná (děti proti rodičům)
zakončila soutěŽení' Dá| už se chodilo na chůdách,
háze|o se míčkyna cí|' jezdi|o na káře, či zkouše|a
se dovednost na skateboardu. Nechybělo ani
občerstveníV buÍetu na moštárně.

Po závěrečnémvyhodnocení, rozdáním cen
věnovaných z Českéspořite|ny, 0Ú Neubuz a ZŠ
Neubuz si závodníci i hosté opékaIi Špekáčkyu tá.
boráku. Den se schyIovaI k večeru' kdyŽ poslední
děti opouště|y stanoviště her' Co říct na závér?
Den se vydaři|' kdo přiše|' odcháze| spokojeně' pro
kaŽdého se našla, kdyŽ ne výhra, tak aspoň sIadká
odměna. Děkujeme všem, kdo nám pomohli při
organizaci této akce a sponzorům za krásné ceny.
za SK Neubuz L.S.
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