obecní zastupitetstvo se sešlo 22. května
a projednalo:

1996

z minu|ého zasedání OZ ze dne

*

kontro|u zápisu
20. března 1996

*

projedna|o přípravu voleb do PČR, které se konaly
31.5. a 1.6.1996

By|a ustanovena okrsková volební komise v tomto
složení:
předsedkyně
MiIada Hynčicová
A|ois Koby|ík
oV KDU-ČSL
Pavel Sládek
č|en
Miroslav Dubovský
č|en
Jaros|av Čuřík
oV KsČM
ing. Renata Koby|íková
zapisovatel

iii!

,t

.,.$Hs

.iii:iiii::]rj)jiiÍiiiii

- Dá|e byla projednána otázka přípravy vo|ební místnos.
ti a jiné zá|eŽitosti spojené s vo|bami

OZ vza|o na vědomí návrh na dotaci Íirmě HOUSACAR na dopravníobsluŽnostipro rok 1996
oZ schválilo neinvestičnínák|ady pro ZŠS|ušovice
"

-

a město Z|ín

oZ

projedna|o a schválilo objednávku na provedení
|eteckého snímku katastru obce Neubuz
oZ projednalo a vza|o na vědomí ,,Záznam,, o provedení revize o hospodaření oÚ Neubuz za rok 1995.
Prověrku o roved I aud ito r okresn ího Úř adu Z|ín.
*

oZ

vza|o na vědomí přípravu studie na rozvod vody

v našíobci
(da|šízasedání

oZ se uskutečnívčervenci 1996)
Hynčica Vladimír
starosta obce

Jak jsme volili

lpoteienthá wt*iha

Zpráva okrskové volební komise v Neubuzi o výsledku voleb
do PosIanecké sněmovny PěR konané ve dnech 31. 5. a 1.6. 1996

V našíobci bylo zapsáno 334 voličů.Voleb se zúěastnilo 305 voličů91,3

o/o.

Umístěnípolitichých stran
1.

ČsSD

:

2. KDU.ČSL
3. ODS
4. ODA
5. SPR-Reoub. str. č.

6. KSČM

7. Důchodci za Živ.

77
68
50
25

h|asů
h|asů

8.
9.
10.
1 1.
12.
13.

DEU

SD-LSNS

U pramenů řeky Dřevnice se vesničané i pasekáři od nepaměti ŽiviIi výrobou

drobných dřevěných předmětŮ. Na jaře' po
chudých Žních, na podzim a h|avně v zimě

se muŽi, Ženy i děti chápa|i noŽů a
odpočinek v práci znamena| odjezd s

d|át.
hoto.

vým zboŽím,,do světa...

Dřevo. ch|éb hor
Řítá se, Že va|ašský ogaÍa se uŽ narodi|

s kud|ou v ruce. Na pastvě, cestou do ško|y'
při odpočinku a besedách zvedne kaŽdý
kousek dřeva a ostří kud|y se do něho za.
kousne. A dospělÍ? Každý kořen' kaŽdá

větev a sukovitá znetvořenina skýá v sobě
tajemství a v prstech rozených řezbářů se
mění v postavy tančÍcírusalky, rozšk|ebeného svět|onoše a h|avy zvířat; Valach po.
střehne drobnosti, jeŽ povrchní pozorovate|
nevnímá. Lidé na horách by|i všeumě|ci. Ze
dřeva si postavili cha|upu se stříz|ivě vyřezá.

vanými štíty, zhotoviIi si vnitřní zařízenÍ,

.';.:''''.',.;.'

Hnutí za samospr.
Nezávis|í
Levý blok
Mor. nár. strana

.'.

3 h|asů . ás. .. i'ggo seoran<óvá Kateřína
3 h|asŮ':1l,''!;.'1996.6"gpárer.|u1cná1'...''];'.

305 hlasů
ing. Kobylíková Benata, zapisovatel
Hynčicová Mi|ada' předseda

oVK
oVK

Neubuz dne 3.6. 1996

šÍčky,ondra, zvaný Hopsasák' táhl ta|igu

naloŽenou dvou až pětimetrovými Žebři'
Skovajsáci z prostřední paseky všeminské
prodáva|i vařečky, švr|áky (kver|ačky)'
necky. odrost|ejší děti a Ženy táh|y nák|ad
košťat,opá|ek, |ýkových rohoŽek a proutěných košů. Po návratu z první výpravy pra.
cova|y pilné ruce na hospodářských předmětech a časně před žněmi rozváŽe|i Valaši

do rovin kosiska, hrábě, kádě na ovoce

a škopky na povid|a. Mnozí z výrobcŮ uza-

s obchodníky a překupníky v městech
sm|ouvy a dodávali jim zbožíVe stanove.
ných |hŮtách. Hora|é Žili střídmě, přebytečné
peníze ukláda|i a jiŽ na jaře počíta|is přÍští

vře|i

Horal vypravuje
,,Naši předkové se ne|eka|i aň da|ekých cest
a za]íŽďa|i s ta|igama do Uher, do Bu|harska
aj do Konstantinóp|u. To je v téj tureckéj

zemi, gde nosÍja ch|api šav|e a ženské
se schováva.jÚ za černéplachetky. Staříček Úprka henkaj ze Lhoty přivéz|i obrázek,

a nůŽ, sekera nebo širočina plni|y vů|i před.

se s týma mohamedániskama domluvit,

stav. Dřevo, dřevo a jen dřevo |eŽí, kam se
podíváme' Bylo a je ch|ebem hor. Těžhým,
ale poctiuim.

Domácí uýroba předmětů
Každodenní potřeby o tom svědčínejIépe.

AŽ první jarní s|unečnípaprsky ozáři|y hory'
vyjely z údo|ních vesnic a z pasek karavany
dvojko|ých kár s nák|adem dřevěného zboŽí'
Tomeš ze Lhotky vozi| červenéa modré ko.

IIoďněštěstÍln{wó,tá
j.j'
.. :'.'..'.
.:.'::...:.:.:.
;
o.'+l 'i'sso.Ňeumann

]

'

,'11',''
'

na kerém je vidět bí|éturecké věŽe. Neumě|i

enom si ukazova|i a ščúři|isa na sebe, a|e
peněz přivéz|i to|éj, Že by za ně pů| dědiny
kúpili aj ze starostú. Abych nezapomně|,
staříček si přinés|i fajku metr zdé|i' By|o na
ní nama|ované nahé robsko a stařenku to

tak rozčerti|o, Že fajku staříčkovio záda
om|áti|i a do peci hodi|i, a uŽ do Turecka

nesmě|i..'

M. J.

Sousedík

(BEGION 1/e6)
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UPOZORNENI
lJpozorňujeme všechny občany, že tele.
tonní karty d-o automatu na návsi jsou
k dostání v Senku u KubíčkŮ denně od
10.00 hodin. Cena karty na 50 jednotek
100 Kč.

POZVANKA

zimou.

ko|ébku, truhlici, vůz i tka|covský stav, Nikdo

je tomu neuči|. odhadova|i' přemýš|eIi

91 lét

..

Jak žili lídéz Ualašských hor
Pi|né ruce - neivětší bohatství

ll:li....ttlr'.leúrrÍér..9'6i'
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iór.u 1994 objedná-

na okresním úřadem.'irniríiJop,á"J;.
Jak ze studie vyp|ynuIo, není stavba dálnice zřejmě nutná pro zlepšenído.

*

Slušovice se už staly městem
S|ušovice na Z|ínsku s nece|ými třemi tisíci obyvateli získaly s p|atností od
.l.
června statut města. Noviny o tom inÍormova| starosta slušovic ing. Lubomír
Freund. ,,Ve středu v up|ynu|ém týdnu přija| v Praze naši de|egaci předseda

Pos|anecké sněmovny Milan Uhde a předa| nám dekret, kteqým se S|uŠovicím
udě|uje statut města,,. uved| Lubomír Freund. Získání statutu měsla s|íbil MiIan
Uhde S|ušovicím uŽ při své navštěvě Zlínska v březnu |etošního roku. S|ušo.
vice se tak stávají desátým městem ve zlínském okÍese' (zN 3,6.96)
-

Dá|nice D1 není pro Zlín nutná
Doprava ve Z|íně zřejmě do budoucna nebude moci bez prob|émŮ Íungovat
bez nové si|nice první třídy č. 49. Uved| to Ve svém vy1ádření ing. Petr Sanca poradce v ob|asti dopravního inženýrství' jenŽ je zároveň autoÍem studie

pravní situace na Z|ínsku. ,,Studie neřeši|a ce|kovou intenzitu na dálnici, a|e
její přínos pro okres Z|ín, ZváŽíme]i, Že odčerpá dopravu i ze si|nic 50, 18

a 1 1 , které okresem Zlín neprocházejí, jsme vytíŽenÍm D1 zce|a na jiné úrovni,
uved| Šanca.Jak ovšem zdůrazni|, souhIasí s tím, Že Z|ín potřebuje da|eko
více novou si|nice č' 49 neŽ dá|nici v oko|í Fryštáku.

Jako příklad eÍektivnosti výstavby dálnice uvádÍ Šanca nejzatíŽenějšíkomunikaci před okresním úřadem Z|ín, kudy během 24 hodin projede ko|em 25 tisíc
vozŮ' Pokud by by|a dnes dálnice vybudována v p|ném rozsahu, ode,jme
z tohoto počtu maximá|ně šest tisíc vozidel. Bude.|i dokončena v roce 2005,
kdy uŽ bude provoz vozů dvojnásobný, u okresnÍho úřadu by,,k|es|a..doprava
na 38 tisíc vozů denně. ,,Doprava ve Zlíně mŮŽe bez D.l Íungovat, a|e nedove.
du si to představit bez nové si|nice 49,..připomněI ing' Šanca. (UN 3'6, 96)

Divadlo v sokolovně - ožijítradice?
A co z toho? Prostě potěšenía potrava pro duši. Divad|o je totiŽ obrazem

Děti dětem nebo|i jak os|avit Den dětí ku|turním záŽi|kem' Ve dnech 6. a 7.
června předved|y v soko|ovně ve S|ušovicíchděti ze ZŠNeubuz divadelní
představení o Pope|ce pro děti z MŠS|ušovice, uŠa zŠBřezové' Hrobic,
Vese|é, Všeminy, Trnavy aZádveřic' V neděli pak pro s|ušovickou veřejnost.
Přes 200 dětí s|edova|o pohádkový příběh s hudebním doprovodem p|ný
napětí a překvapení. Ma|í ochotníci si ve výtvarné výchově vyrobiIi ku|isy

z krabic, růžez krepového papku a ochotné maminky vyrobi|y masky.
Ce|ým představením se pro|ína|y známé pohádkové písničkys hrou na í|éiny
a se zpěvem za doprovodu kytary. Tak se ma|í herci snaži|i pobavit obecen.
stvo. Jak se jim to poved|o? To posoudi| ten, kdo přiše| a vidě|. odměnou
dětem by| d|ouhotrvajÍcí pot|esk.

Nemohu nic víc, než potvrdít a podtrhnout myšlenky předchozích řádkŮ. V neděli 16' června
hrály naše děti své divadlo před zraky rodičŮ'
babiček, dědečkŮ a dalšíchpříbuzných naposledy' Pro občany z Neubuzi obecní úřad zajistil autobus z Neubuzi do slušovic a zpět.
Sál slušovické sokolovny byl zaplněn více než
očekávali pořadatelé tohoto představení, V hledišti bylo na stodvacet divákŮ nejen z Neubuzi
a Slušovic, ale sláva našich malých hercťt se

vztahů,.jednání a chování, typů a charakterů |idí. Je.|i něco opravdovým pro.
b|émem dnešníchdětí' a|e nejen iich' pak jsou to: Vztahy k druhým |idem'
k přírodě' k věcem, k okolnímu světu, k v|astnímu jednání, k životu a k hodnotám v něm. Je také samo o sobě konkrétním pirojevem iazyka a literatury'
Vede děti k tvořivé činnosti výtvarné, hudební a má vztah i k jiným předmětům. UčÍděti naslouchat a komunikovat. Schopnost pěstování h|ubokých
a p|nohodnotných vztahů je jednou z nejsiInějšíchzbraní divad|a.
Děkujeme SK S|ušovice za zapůjčenísá|u v soko|ovně, všem divákům za
účasta povzbuzení i při menších herechých ko|izích. Bodičům a pedagogŮm
-LSza pomoc.

dostane se na ples, kde se setká s princem,
pak mu uprchne a nakonec všechno šťasÍně
skončía děvče z chudé chaloupky se stane
kráIovnou. Krásná romantika v podání malých
divadelnkŮ dala všem na chvíli zapomenout na
svět televizorŮ, videa a s tím spojeného násilí'
které nás provází na každémkroku' Každý z tři-

cetišesti žákúnašíškoly měl přidělenu roli,
Vynikající výkon podal král, macecha a její
dcery byly skvělé, Popelka něžná a krásná,

šířila i do Zlína, do blízké Štípynebo vzdáIených Prakšic'
Hodinové představení mělo spád, herci hráIi
s chutí a často rozesmáli a dokonce roztleskali
obecenstvo v sále. Na nudu nebyl čas' Všichni
věděli, že se Popelka dočká oříškůod tatÍnka,

princ elegantní a mužný, šašekvtipný' holoubci
kouzelní, no prostě nebylo malých rolí.

Chtěl bych Vás krátce seznámit s hodnocením
a výs|eky v up|ynu|ém ročníku1995-96. Sezónu
jsme zaháji|i |oni na podzim a dá se říci, Že |sme
podzimní část zvládIi vceIku dobře a v tabulce

rozdí|em. Pak se nám podaři|o vyhrát ve velmi
těŽém utkání v Lípě' a|e zápas by| fotbaIovou
okresní komisí anu|ován, pro neoprávněný start
našeho hráče. Da|ší čýři zápasy dopad|y |épe ve
prospěch soupeřů, a tak musíme konstatovat, Že
jsme v jarní Óásti nezÍska|i ani jeden bod a proto

obrovský potlesk při závěrečnéděkovačce
trval snad deset minut, Na jeviště dopadaly
květy od nadšených divákú' Nechyběla ani
sladká odměna pro všechny ochotníky, kterou

ZpráVa 1. Fc Neubuz

jsme přezimovaIi na osmé příčcez deseti druž.
slev.

Zimní příprava nebyla nijak kvaIitní, menšíčást

ýmu hráIa hokej na zimním stadionu ve Vsetíně.

Začátkem března oroběh|a va|ná hromada Íolba.
lového k|ubu v Šenkuu Kubíčků...Ve zprávě by|o
zhodnoceno ceIkové vedenÍ kIubu a finanční
majetek. Děkujeme tak za Íinančnípříspěvek
panu MiIanu Bě|íčkovi a obecnímu úřadu
v Neubuzi.
Nyní bych se ještě vrátil k té našízimní přípravě,
která by|a nedostačující,což se také projevi|o při
prvním jarním zápase ve Štípě,xde jsme prohrá|i

Vysoko 12 : 0' Da|šízápasy v Zádveřicích i na
Vese|é jsme taky prohrá|i' a|e by|o to už s menším
Jarní tabuIka:
.l.

Vese|á B
z. ŠtípaB
3. Vlčková
4. Lukov B
5. Fryšták B
6' Lípa
7' Zádveřice B
8' Hvozdná B
9. Bratřejov
10. Neubuz

122 2
11 4 2
95 3
94 3
oó
7
54 8
52 10
43 10

43
22

58:29
64:23
52:33
49:38
38:40
25:32
29:40

38
37
32
31
21

19
17

35:50 15
'10 34:55 15
'13 21:71 I

Kulečníkoý turnaj
o PUTovNÍ PaHÁR ŠENKU U KUBÍěKť|

Začátkem roku by| vyhlášen turnai o putovní
pohár Šenkuu Kubíčků.Záiemci, kteří se při.
h|ási|i' byli zařazení do tabulky, kde se utka|
každý s každým na dvě ko|a. Jedno ko|o se
hrá|o na 200 bodů. Celkem se přih|ási|o 14
účastníků'
I když předem by|i známi nesporní

Íavorité, turnai dokáza|, že i při této hře dochá.

zí k mnohým překvapením. Několikrát íavorit
prohrá| s méně zdatným soupeřem' Věřím' Že

jsme k|es|i na pos|ední 10. příčku v tabu|ce.
Do konce června bychom ješ|ě chtěli sehrát dvě
utkání proti místním pánům. V |etní přestávce
bude následovat úprava hřiště' která povede ke
z|epšeníterénu i travnatého koberce. Pak iiŽ bude
nás|edovat příprava na novou sezonu 1996-97'
která bude zahá.jena přib|iŽně koncem srpna a to
již snad pod no{m trenérem, kteým bude pan
Ladis|av Grebeníček. Doufáme, Že se mu bude
oráce s hráěi dařit. a Že se dostaví V našítřetí Íot.
ba|ové sezóně i |epšíqís|edky.

Sportu zdar
Radomír Vykopal
účastníciturnaie si zasoutěžili a byli spokoieni
i se sv'ým umístěním' Da|šíročníkby měl po.
kÍačovatopět začátkem příštíhoroku' Přejeme
hráčům,kteří se přih|ásí' co ne|více zábavy
a dobré umístění'
Konečnépořadí l. ročníku:
1. Jiří Vá|ek (putovní pohár + automatichf' foloapaňá|)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pave| Sed|áěek
Libor VaIerián
stanis|av soviák
Jaroslav Chovanec
Luděk Vacu|ka

JiŽ druhou sezónu isme odehrá|i hoke.
jový turnaj o pohár Zimního stadiónu
Vsetín. Po minulém Íoku iako nováčci
turnaie jsme již vědě|i, kteří soupeři nás
čekají.

Tento turnai se hraje na I. a ll. třídu' k po.

stupu do první třídy musí mužstvo vyhrát
druhou třídu, které se |etos účastni|o 12

mužstev' převážně ze Vsetínska' Kon.

kurence by|a hrozivá! A|e naše mužstvo
se v ní neztřatilo.
Konečnépořadí by|o nás|edující:
1.

ValašskéPříkazy

2. Big-Beat

3.NEUBUZ
4. Nový Hrozenkov

Myslíme si, že isme naši obec reprezen.

tovaIi velice dobře. Děkujeme tímto
patří poděkování všem hráčůma obzv|áště iejich manžeIkám za trpě|ivost'
protože hracím dnem tohoto turnaje je
převáŽně neděle. Povzbuzeni dobrým
uýsledkem se všichni hráči těšína další
ročníkhokejového turnaje a všíchni věří'

m|.

10. Svatoo|uk Čech m|.

Jaroslav Putna

12. Radek Chovanec
.l3.
Mi|an JanŮ
14. Jiří Gerych

v zákulisí, kde vydatně pomáhala paní vychova.
telka Hana Čeruenková' Ještě jednou děkujeme a všichni se těšíme na dalšídivadlo, Jedno
je jisté už teď: divadelní sál je již určitě vypro-lvdán!

podporu našeho týmu (nové dresy). Dále

9. Zdeněk Seme|a
11 .

paní učitelce Heleně Vývodové za hudební
doprovod a za hlídání právě nehrajících hercŮ

obecnímu úřadu Neubuz za sponzorskou

Vo|těch M|ýnek

Vladimír Kašpárek

jim předali paní Milada Hynčicová a pan Josef
Vykopal. oči hercťt zářily štěstím,mnohé oko
v hledišti uronilo slzu radosti. sugestivní atmo.
sféru z divadelního sálu si odnášeli děti i do.
spěIí do svých domovú. Krásný a neopakova.
telný nedělní podvečer,..
Poděkování nás všech patří paní ředitelce Lydyi
Staroveské, která to všechno zpťtsobila, paní
učitelce Matildě Tomšú,za bravumÍ nápovědu,

Že nás přijdete do Vsetína povzbudit!
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ZE s KOLNICH LAVIC
Žacn našíškoly na výletě

V soutěžích prokázali všichni

dobré zna|osti uěiva přírodověd.
ného, ětení turistické mapy. Pro.
jevili se iv literárním umění. Nej.
lepšípráce zveřejňujeme:
Klíšťata:
Jeli jsme na výlet na Rusavu,

všichni se těšili na zdbavu,
Sluníčkosvítilo,
nrim se to líbilo,

Klíšťatase chytaly
a my jsme se chechtali.

Tibordk svítil,
líbil'

nrjm se moc

Hosrýnek z ddlky byl.maličký,

jako naše dětičlcy.

Mladí svišti:
VýIet se ruirnvydařil,
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Přijeli jsme na Rusavu
měli jsme však těžkou hlavu.
Bude nám přát sluníčko?
Aspoň málo, maličko!

Z lesa divné zvuky zněly,

Světe, div se, co se stalo,
sluníčkonás přivítalo,

Jako známí broučci,

odvahu však všichni měli,
Za svěýIkem pospíchali,
zkoušku zdárně vykonali,

spaliholky' kloučci.

l kdyŽ bláta bylo dosti,
nezlámali jsme si kosti.

SvÍláníjsme zaspali,
až k snídani vstávali,

Bláto stíká za ušima,
hlavně, že nám není zima'
Ani těŽké blátopády'
nezasáhly do nálady.

poslední závod těžký
zdolávaly naše nožky'
Klíšťatavšak zvítězily
Pomeranče porazily.
l

přece jsme šli na Hostýn.

Na Rusavě svítíslunce,
děld si z nds velké blbce'
Tdbordk jsme dělali,
klíšťatands štípaly.

Berušky:
Jezdily jsme na výlety,
hrdly jsme si s klíšťaty,
kdy ž s luní čko zac htize l o,

u tdbordku se ndm hezlq zpívalo.

Hosýn ndm dal zabrat,

Výlet na
až jsme

začali všichni padat.

Hosýnek jsme prošli celý,
modlilise, poučili,

Mladí svišti byli třetí'

nakoupilidáky

Po skončenízávodu,

Včelky:

všichni rychle k obědu.

Slunc e, slunc e, sluníčko,

Všechno jsme si uklidili,
rádi jsme tu spolu byli'
A teď hurá k domovu'
těšíme se na školu'

Na výletě na Hosrýnku
klíšťatands napadla,
těšili jsme se na Rusavu,

a pak hajdy

zpáky,

Cesta nazpět dlouhá byla,
docela nás umořila.
Nožky bolí, dál se nechce,
hotelíčku, zjev se, zjev se!

oběd všechno napravil,

bronz získali v závodišti

zahřeješ ntis maličko?

to pak byla aibava.

nové síly do nás vlil.
Večer táboroý oheň plál,
k opékáníděti zval.

Redakce ,,|nformačníhozpravodaje.. děkuje dopisovate|ům za příspěvky a zároveň připomíná, že stránky |Z jsou pro každého,
příspěvky nejsou cenzurovány,Každý z Vás, čtenářů, můžepřispět svým názorem do svých novin.

