Veselé Vanoce fl hofutě zdraaí
7) noaém roce přeje OZ
Štěstí,zdrauí, pokoj Saatý uirtšujeme Vóm...

Člověk si uvědomuje mnohdy cenu určitých hodnot jedině tehdy, až je ztratí' ldylický ráz Vánoc nelze hledat ani
na venkově, Přesto však jejich pravý pŮvab není a nemŮže být závislý na někteých okolnostech čistě vnějšího
rázu' Na sněhobílé přírodě, na bohaté nadílce, na tělesném nebo i duševním zdraví, lJdálosti Kristova Narození
patřily především době, v nížse uskutečnily, Svojípodstatou ale sahajíaž k nám.
BožíSyn byl vystaven ještě předtím neŽ spatřil světlo tohoto světa, lidské lhostejnosti a zlobě, které musíme
častokrát čelit i my v současnosti. Jak muselo mrzet mnoho betlémských občanŮ zjištění, že odmítli od prahŮ svých
domovŮ právě toho slíbeného a očekávaného Mesiáše! My máme vidět Krista v každémze svých bližních.Proto
nemusíme ani na chvíli váhat, zda ten či onen dobý skutek vykonat hned nebo s ním počkat až na pozdější dobu'
Sám Spasitel lidského pokoleníje nám zárukou, že veškerédobro prokázané bližnímu přijímá jako dobrodiní proká-

zané přímo Jemu.
Letošní povodně zbavily mnoho našich přátel toho nejpotřebnějšího - kouzla vlastní střechy nad hlavou' Cenu
domova si uvědomujeme nejvíc o svátcích, které vnášejí do rodinného prostředí atmosféru dŮvěrné sounáleŽitosti.
Jak bolestně se pocit,uje, když někdo chybí u štědrovečerníhostolu - kvťlli pobytu v nemocnici, kvŮli službě
v nepřetržitém provozu, kteý nelze ani v tak posvátný čas zastavit. Překotné tempo lidské práce a jiných starostÍ
nám nedopřávají rozpoznat pravou cenu nejrŮznějších hodnot. Najděme si alespoň chviličku volna - vždyt' jsou
svátky - k zamyšlení nad vlastnÍm osudem, nad vzájemnými vztahy v rodině, nad smyslem právě probíhajících
občanských událostí! Pátrejme po příčinách ztráty vnitřního klidu nebo čistéhosvědomí! od toho všeho jsou právě
Vánoce. Teprue potom budeme mít skutečnou radost z rozzářených dětských očí,z každéhosebenepatrnějšího
dárku. l ten kapr nám bude lépe chutnat, dokonce nás zaujme i něco pěkného v televizi.
Nestojí to za to?
Mnoho Božíchdarů jak k VánocŮm tak k Novému roku Vám všem ze srdce přeje
P. Josef Pekárek, farář

Zasedání oZ Neubuz dne 19' 11. '| 997 projedna|o:
. Postavení Vánočního stromu - zodpovídá pan Dubovský
a pan Minařík.

- Schvá|i|o

vydání povo|ení paní Čubovék provozování |esní

výroby.
- Schvá|i|o vydání průkazu k výkonu Státního dozoru na MK
d|e vyh|. č. 13197 panu Vykopa|ovi JoseÍu, Neubuz č. 94.
- Projednalo zabezpečení zimní údrŽby na místních komunika.
cích.
- Starosta inÍormova| č|eny oZ o průběhu a vydání rozhodnutí
o kolaudaci sk|ádky.
. Starosta navrh| a oZ schvá|ilo inventarizačníkomisi pro pro.
vedení inventury obecního majetku k 31. 12. 1997.

Byli jsme
v Parlamentu ČR

projedna|o žádost o odprodej pozemku panu Cholastovi
Antonínu a žádost schvá|i|o- Starosta informova| č|eny oZ o za|oŽení,,Nadace oprava Íarního kosteIa...
- Starosta podrobně seznámi| č|eny oZ o provedené inspekci
Českou ško|níinspekcí na našíZŠa tuto vza|i na vědomí.
- Zástupce starosty paní Hynčicová poda|a zprávu o sluŽební
cestě do Parlamentu Ceské republiky.
-oZ schvá|i|o ',Sm|ouvu o dílo na rok 1998..od firmy Deratex
Z|ín.

-

oZ

Hynčica Vladimír,
starosta

Par|ament Čskércpub| iky
pňtosroa PostANEcKÉ sNřMov|vY

lng. Mi|ď ZEMAN

Dne 18. listopadu 1997 se

V Praze dne 18. listoPadu 1997
Č.j.:616/PRED/]997

zúčastniIizástupci obecního zastupi.
te|stva našíobce, převzetí symbolů

našíobce v Pos|anecké sněmovně
PČR. Akt bylzahájen ve 14'00 hodin
v jednom ze sá|ů Sněmovny.
Předání se zúčastni|inaši nejvyšší
představitelé v če|e s předsedou

Vážený pane starosto'
vážené Členky a VáŽení Členovéobecního zastupitelstva,
vážené občanky,
váženíobčané,
na zák|adě Vašeho návrhu,
po proiednání ve výboru pro věc|u, vzdě|ání, ku|turu, m|ádeŽ a tělovýchovu,
pro heraldiku tohoto výboru PosIanecké 5němovny,
podvýboru
.
isem rozhod| udě|it VašÍobci

Znak

par|amentu panem Mi|ošem Zema-

Popis:

nem' Dá|e by|i přÍtomni místopředsedové - pan Vlach, pan Kasa|, paní

Buzková, pan Ledvinka

a

modÍoČeryeně po|cený štít,vpnvo z|atá plamenná monstrance'
v|evo zkřÍženéstříbÍnémeče 5e zlatými Íukojeťmi a záštitami.

PraPor

pan

Gru|ich. Ze strany obcíby|o přÍtomno
30 zástupců měst a obcíČR.Po pře-

dání symbolů a přípitku proběhIa
volná zábava mezi zástupci Parlamentu a zástupci obcí' HIavním

tist tvoří tři svislé pruhy,

V modrém poli ž|utá p|amenná monstrance.
Poměl šÍřkv k dé|ce liltu je 2:3.

Písemné vyholovenÍ rozhorlnutÍ v příloze přikládám

t l-ll,'

tématem by|y rozpočty obcÍ na příští

rok a výše daní, které jsou h|avním
příjmem rozpočtůobcí a měst. Po

přátelské besedě, která trvaIa asi

Popis:
čeNený, modď a bílý v poměru 2:5:2.

VáŽený pan

l"h

/4

a pěkně Vás zdravínl.

t//

/h

Vladinrír Hynčica
slarosta

Obecní úřad

76315

Neubuz

30 minut, jsme se rozje|i do svých
obcí. Pro nás to by| krásný záŽiIek,
nebot'dostat se do Par|amentu nenÍ
pří|eŽitostí kaŽdého dne.

Nyní bude zá|ežeI uŽ jen na zástupcích našíobce, aby symboIy
byly chráněny proti zneuži|í a pouŽívány při s|avnostních pří|eŽitostech
v našíobci'

starosta

lpo\eěeh,laá
Nadace na opraw kostela ve Slušovicích
Z iniciativy č|ena městského zastupite|stva ing' Miros|ava Gargu|áka

a jeho manŽelky by|a zaloŽena ve spo|upráci s farním úřadem zastoupeným

P. Josefem Pekárkem Nadace na opravu kostela ve S|ušovicích, tj. koste|a
sv. Jana Křtite|e. Jde o chráněnou kulturní památku, Zapsanou pod ev' č.
2077 v ústředním seznamu nemovitých ku|turních památek ČR.
Úče|em nadace je shromáŽdit prostředky na opravu fasády a střechy
koste|a. obracíme se na Vás s prosbou o Íinančnípříspěvek.

Jak možno přispět:
- libovo|nou částku |ze poukázat na č. účtuKB Z|ín 271908890247/0100
(sloŽenky jsou k dispozici na městském úřadě nebo obecním úřadě obcí
Íarnosti),

osobně, předáním příspěvku na MěU ve S|ušovicích nebo obecních úřadech Íarnosti S|ušovice (příspěvky budou evidovány a dárce obdrŽí stvrzenku), případně při návštěvách jednot|ivých domácností,
- osobně, předáním příspěvku na faře, nebo při sbírkách v kostele,
. podnikatelé na zák|adě darovacísm|ouvy.

rabriha
NAŠlJUBILANT| r. 1998

70 let

24' 2. Urbanová Marie, č' 12

85 let

21. 2. TomšíčekJoseÍ, č. 48
4. 3. Kobylíková Aloisie, č. 9
97 let

13. 3' Záhořáková Emi|ie, č. 29

NARozENí

-

ÚunrÍ

19. 10. Hynčica Eduard,

č.86

PŘlHLAŠENo

Nadace, jejíŽ správní radu tvoří:

ing. MirosIav Gargu|ák s manŽelkou, František UIrich - starosta obce
Hrobice' ing. Lubomír Freund . starosta obce SIušovice, Jindřich E|šíkřediteI ZŠSIušovice, Vlastimil Bednařík - starosta obce Březová, V|adimír
Hynčica - starosta obce Neubuz, Marta Řinái<ova - místostarostka obce
Vese|á, ing. Petr Hradecký - tajemník MěÚ S|ušovice'

oDHLÁŠENo

Státn í rozpoěet

Je vedena snaha vyřešit vzh|ed kostela. Správu nadace provádí v|astními
si|ami bez nároku na odměnu, tzn',že veškerévybrané peníze budou pou.

Téměř po|ovinu našeho státního

ProtoŽe práce by mě|y začítna jaře 1998 (s předpok|ádaným ukončením
podzim "|998), vyzýváme Vás, abyste Váš příspěvek zas|ali co nejdříve.
Kdo rych|e dává, dvakrá1 dává. Samozřejmě, pokud z daňových důvodů
chcete příspěvek rozdě|it, |ze poukázat ve dvou či více sp|átkách.
Pevně věříme, Že Vaše srdce i peněŽenky budou otevřené pro tento

P|ánované výdaje státního rozpoětu
na rok 1998 (v miliardách Kě)

Žity jen k danému účelu.

.* bohuIibý úče|.

Předem Vám děkujeme

rozpočtu příštírok spo|knou sociá|ní
dávky.

celkem
Správní rada Nadace

Správce Nadace: ing. Miros|av Gargu|ák,
S|ušovice, U Vodojemu 562, te|. 98 16 1B

536,635

z toho:

Ministerstvo práce a sociá|ních věcí

190,945

Ministerstvo školství,m|ádeže a tělo.
61,327

výchovy
Ministerstvo
Ministerstvo

obrany
vnitra

36,877

26,532

Ministerstvo dopravy a spojŮ 23'638
Ministerstvo

zemědě|ství

Ministerstvo

kultury

.1

Ministerstvo Životního prostředí

Senát
Pos|anecká

ČeskéVánoce

5'866
4,037
2,563

0'96

sněmovna

0'852

Kancelář prezidenta republiky 0'291

Ještě iednou o skládce Bí|á hlína Neubuz
Jak jiŽ by|a celá široká veřejnost inÍormována včetně občanůnašíobce, by| provoz sk|ádky definitivně ukončen k 31. 8.
1996. od této doby se na sk|ádku nesmí naváŽet tuhý domovní odpad' Zatím se zde navážíjen zemina, která je nutná pro úpravu povrchu sk|ádky. Je upravena asi po|ovina povrchu sk|ádky a k dnešnímudni je asi jedna třetina osázena sazenicemi . dub,
buk a smrk. Výsadbu provádí pan HeÍka - |esník ze S|ušovic. Ce|á skládka po výsadbě musí být oplocena, aby nedocháze|o
k okusu sazenic zvěří.
Při provozu sk|ádky - jejímž provozovate|em by| obecní úřad Neubuz, docháze|o i k různým speku|acím ,,jak si obec Neubuz
pomoh|a k penězům a Že je nejbohatšíobcív okrese... Pro inÍormaci jak okolních obecních úřadů, tak i našich občanůuvádím
přehled příjmůa Wdajů sk|ádky odpadu - Bí|á h|ína - Neubuz. Provoz sk|ádky by|zahájen v roce 1992.
Tabu|ka č. 1

Tabu|ka ě. 2
příjem

rok
rok
rok
rok
rok
rok

992
1993
1994
1995
1996
1997

výdej

Kč
Kč
Kč
3'384.178,- Kč
Kč
'488.956,35'500'- Kč

1

1

'798.705'-

3,737.249,3,384.986,1

13'829.574'.

skládky
Z|ín
příiem celkem

příjem ze
dotace od okÚ

Kč

2,814.339,- Kč
4,852.880,- Kč

provoz

2,744'712,. Kč
1'734.169,. Kč
1,288'237,. Kč
275.730.. Kč

Čov za

1 rok činí

60.000'- Kč
600.000'- Kč
250.000'- Kč
150.000'- Kč

10 let

předpokládaná inÍlace
osázení |esním porostem
údrŽba výsadby a op|ocení

150.000'- Kč

10 let cca:

13'710.067'- Kč

1'150.000'- Kě

13,829.574,- Kč

2,2oo.ooo,. Kč

16,029.574,- Kč

sk|ádky 9,147.123,- Kč
o|omouc 1,643.934,- Kč
výkup pozemků
375.360,- Kč
ostatní nák|ady (projekty' bu|dozer,
mzdy...)
2,543.650,- Kč
výdaje ce|kem
13,710.067,. Kč
zůstatek
2,319.507,. Kč
uýdaje: Íirma IMoS - sanace

Česká insp. živ. prostř.

Starobní důchody budou nižší
Nově přiznávané starobní důchody budou zřejmě napřesrok niŽšínež ty letošní. Na vině je h|avně nižšírůst tzv. přr1mo-

vých hranic rozhodujících pro stanovení vyměřovacího zák|adu penze. Da|šípříčinounižšíúrovně penzí v roce 1998 je
omezení tzv. va|orizace - tedy částky, kterou v|áda ,,přidává''
k dŮchodu. Její výše závisí na růstu Životních nák|adů'
Do |etoška p|ati|o, Že pokud se Životní náklady důchodců
zvýšío pět a více procent, v|áda musí penze zvýšit v p|né výši
růstu nákladů. V příštímroce je ovšem dočasně růst nák|adů,
při kterém v|áda musí dŮchody zvýšit, stanoven až na deset
procent. Navíc se budou upravovat podmínky pro výdělečně
činnédůchodce a změna v započítávání|et důchodového
pojištění během studia.
Výše uvedené změny v pravid|ech stanovení starobních
penzí budou rozhodující v příštímroce, určitě však nebudou
poslední. Již delšídobu se totiž hovoří o nutnosti reformy
důchodového systému. Mezi hlavní důvody' proč ještě Žádné
změny nezača|y, patří neochota v|ády proh|ásit, že do
budoucna stát uŽ nebude důchodcůmpřip|ácet to|ik jako dnes
a Že o své důchody se |idé budou muset postarat do jisté míry

sami.

Zůstatek ze sk|ádky bude předně vyuŽit na provoz čistírny
odpadních vod, a to:

Z uvedeného vyp|ývá, že k nějakému enormnímu zbohat.
nutí našíobce z provozu sk|ádky nedoŠ|o. Výhodou pro obec
a občany by|o, že obec a občanénep|ati|i za svoz a u|ožení
domovního odpadu. Neuýhodou by| značný provoz a znečišťování ovzdušív obci, včetně zá|ěže na místníkomunikaci'
Hyněica V|adimír,
starosta

Pod|e ekonomicko.demograÍických studií by totiž ko|em
roku 20.|0 současný systém přesta| Íungovat. Do té doby se
výrazně změní věková struktura obyvate|stva - |idé se dožívají
vyššíhověku a je nižšíporodnost.

Vývoj prům' důchodu ve vztahu k prům. mzdě
Rok

Prúm.

Hrubá

Čistá

Relace

Belace

dŮchod

prŮm. mzda

prům. mzda

k hrubé mzdě

k čistémzdě

2451

48,3

61,0
63,8
65,2
70,4

1

1

496
598
1731

3095

1

1

31

2176
2413
2734

3932
4644

2504
2656
3092
3563

581 7

4521

988
989
1 990
1

991

992
1 993
1 994
1 995
1 996
1

1

997

70
óÓco

6896
3578

4213
4835

8172
9676
1 0837

631

I

7520
8412

50,4
3t,o
52,0
47,0
44,4
43,8

43,5

ot,t

60,5
57,2
56,6
56,0

44,6
Pramen: MPSV

ing. Koby|íková

