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ZPRAVODAJ

noČxÍxV.

ZE ZASEDANI OBECNIHO ZASTUPITELSTVA
oZ v Neubuzi

na své zasedání dne

15. března 1995 projednalo:

- rozpočet obce

-

Neubuzzarok1994

" přljmy čini|y

4.527.495'- KČ

*

vydání

3.BB4.495.- Kč

*

přebytek

Rozpočet za rok

643.000.- Kč

1:'-.

schvá|en.

',
- rozpočet obce Neubuz na rok
*

-

]

995

přÍmy

vodní hospodářstvÍ
(sk|ádka)

l ',l6-l.000.- Kč

- |esnictví
130.000.- daně a správní
poplatky
1.457.000'- dotace oÚ
40.000.- převod zroku 1994 643.000.- ostatní přÚmy
13.000.celkem

*

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

3.444.o0o,- KČ

to částku musí oÚ zap|atit V roce

vydání
vodní hospodářství

(sk|ádka)
- |esnictví
- doprava

1,775.oo0.100.000.442.000..
- ško|ství(projekt ZŠ)215.O00.- kultura
(knihovna, Tv, rozhlas) 31.000..
- správa oÚ
Z01.000.- sport, veřejná zeleň,
ostatn í
180.000.-

ce|kem

1995. V po|oŽce doprava je zahrnuta

KČ

Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč

3.444.000.. Kč

Rozpočet oÚ Neubuz na rok
1995 je vyrovnaný a by| obecním
zastupite|stvem schválen bez připomínek.

V porovnání příjmu a vydání u
vodniho hospodářství dochází k nevyrovnání o 614.000.- Kč z důvodu,
že v roce 1994 neby|a provedena v
p|né výši Úhrada ČtŽp o|omouc a tu-

částka 310.000.- Kč za wbudovánÍ
komunikace u RD č.p. l33, 134 a
-|43.

Ve ško|ství je rezerva na projekt
přÍstavby ZS 80.000.- Kč.

Ve správě oÚ je oprava budovy
obecniho úřadu a provoz obce. Do

po|oŽky ostatní vydání je zahrnuto veřejné osvět|eni ze|eň, údrŽba ob.
ce a ,1iné.
obecní Zastupite|stvo na svém V.
zasedánÍ dne 17.5. 1995 projedna|o
práci jednotlivých komisí, které působív obecniho úřadu. Komisím by-

|y uloŽeny Úkoly na přiští období,
zejména stavební se zaměřením na
povo|ování drobných staveb. Dá|e

oZ s akcemi, které
provádí oÚ. ay| schvá|en finanční
příspěvek hasičŮm na okrskovu soutěŽ, která se kona|a 27,5.1995 v Ne.
ubuzi na fotbalovém hřišti.
starosta seznámiI

Z KRONIKY
NASI OBCE
Y'

Skládka pevného domovního
odpadu na Bíéh|íně v našíobci
se chý|Í ke konci. To znamená, Že
domovní odpad se bude po ukončenítétosk|ádky odváŽet na nově
vybudovanou sk|ádku v obci Březová. Z toho vyplývá, Že i naše
obec bude provádět svoz odpadŮ
vozid|y KUKA Technických s|uŽeb Vizovice. Proto každý občan
bude povinen zakoupit si jednu
nebo dvě nádoby na odpad (pope|nice). Ty si řádně označípopisným čÍs|emdomu a V den
svozu připraví na stanovené místo
k odvozu. PracovnÍci TS si odebe-

rou známku a pope|nici vyprázdní. Svoz se bude provádět pravidelně a občanébudou včas se
svozem a termínem zahájení seznámeni. Z tohoto dŮvodu bude
zrušen svoz odpadŮ kontejnery,
na které jsme by|i doposud zvykli'.

občan, který si nezaplatí pope|nice na SVoZ odpadů, musí na
oU prokázat, kde odpad skladuje' -|inak se vystaví finančnímu
postihu za neoprávněné ok|ádání
domovnÍho odpadu, na tzv. ..černé sk|ádce'', které jsme v našíobci zas|uhou občanůz|ikvidova|i.

Silnlce a cesty.
PrvnÍ si|nice, která ved|a naší
vesnicí byla siInice z Ho|ešova na
Vsetín. By|a to stará si|nice spoju-

jícístřed Moravy s

Va|ašskem.

Stavěla se za dob robot. Formani s
těŽkými nák|ady nemoh|i do dosti
přikých kopců na této si|nici vyjet a proto se ve vesnicích pod
kopci zak|ádalo. Hned za Neubuzí stoupá siInice přrtře '.do DuIič.
ky.. a směrem opačným od
Nových Dvorů k Neubuzi je ostý
kopec Bí|á h|Ína.
(pokračování na str. 2)

Zpróag z regionólního tisku
.

okres |etos nemá peněz nazbyt,

v|oni však ušetřil čvrt mi|iardy: příjmy o 599 mi|ionů korun vyššími,neŽ
se p|ánova|o, skonči| rozpočet okresu ZlÍn V roce 1994. Jeho výdajová
stránka v témŽe období stop|a oproti
předpokladům o 349 mi|ionů korun.
PřÍjmy okresu Z|ín tak dosáh|y vyše

2.172 mi|iardy a výda,ie 'l.921 mi-

liardy, přebytek čini| 250 milionů ko-

run.

Podrobnou zprávu o p|nění rozpočtu
roku ] 994, závérečnýÚčet okresnÍ.
ho úřadu Z|ín a finančnívypořádání
okresu za loňský rok schvá|i|i na
svém pátečníjednáníč|enovéokres.

ního shromáŽdění okresu Zlín. Šéf
finančnÍhoreferátu ing. Rudo|f Sňa
označiI o ýsledky za ve|mi dobré.
Konstatova|, Že hospodaření okresního úřadu ani Žádné z obcí neskonči|o schodkem v rozpočtu.
Jak ovšem uvedl přednosta okresnÍho
úřadu dr. Zdeněk Dostá|, dosavadní
vývoj letošního rozpočtu není ani

zda|eka

tak pYÍzniý' okresní úřad

proto pod|e jeho s|ov nemá a v nejb|iŽšídobě ani nebude mít Žádné finančníprostředý, které by mohl

mimořádně uvolnit

na

dostí představite| ů obc

.

zál1,|adě Žá.

í.

(ZlÍnské noviny)

téměř po|ovina Žáků, kteří vycházejí v letošním roce ze Zák|adní ško-

ly ve S|ušovicích,se chystá dá|e
vzdělávat na některé ze středních
škol. Vyp|ývá to z informací, které
zveřejni|o vedení školy ve S|ušovickych novinách.
V abso|utních čís|echse jedná o 36 z

ce|kového počtu 78 vycházejících
ch|apců a dívek. RovněŽ z pátého
ročníkuse dnes chystá řada dětí k
přijímacím zkouškám na osmiletá
gymnázia. Sedmdesát devět Žákť)
těchto tříd protq bylo v |etošním roce
rozdě|eno pod|e vysvědčeníze čtvrtého ročníku.Třicet pět Žáků s průměrem jedna ce|á by|o umístěno do
tzv. výběrové třídy. U nich se předpok|ádá, Že mají schopnost rychleji
pochopit zák|adní učivo a je tedy
moŽné jejich zna|osti proh|ubovat a
zvyšovat tempo Wuky. Učitelský
sbor nicméně upozorniI rodiče dětí
chystajících se ke studiu na osmi|etých gymnáziích, Že se prospěch jejich dětí pravděpodobně zhorší.
(Síušovickénoviny)

i,ffi,W,{,

o Žáci neubuzké ško|y se

zÚčastni|i

repub|ikové soutěŽe ve sběru odpadovych surovin. Z ma|ých škol 1.-4.
stupně se umístili na 3. místě se 153
nasbíranými kg na Žáka. Získa|i nejen finančníodměnu 2.000.- Kč od
Sběrných surovin, a|e také dobý pocit z toho, Že svýrn sběrem papíru,
hader a ,iiných surovin napomáhají
přírodě a ke z|epšení Životního prostředí V našem oko|Í. ProtoŽe si žáci
vydě|a|i i svou kulturní činností,rozhod|a se obec podpoňt i jejich čtyř-

denní ozdravně-re|axační pobyt v
Luhačovicíchs výukou cizho jazyka, hrou na f|étny a p|aváním. Pobyt
v hotelu Adamantino sponzorsky dále podpoři| KR při ško|e, spo|ečnosti
Creiner-pIast a závod Biochemie S|ušovice.Všem děkujeme za pomoc při
za,jištěnípobytu.

(Zlínskénoviny)

v Krásné Lípě vychází občasnÍkVikýř a v něm jsme objevi|i článek J.
Chvá|y, ze kterého uvádÍme nás|edující:
o

ťtrffis*gťffi,.W,ilF,$,;'#'l'{ffi
*

i;.-i'i.F;ii;.l.|j,,:

bý schopen prom|uvit stručně, zřea nahlas, jinak nemá

telně, jasně

šanci coko|i V zastupitelstvu prosadit

* umět rozhodnout v zájmu obce i
tehdy, jestliŽe se obecní zájmy dos.
tanou do rozporu s osobními nebo
zájmy jeho b|ízkých
* mě| vědět nejen

jak to zařídit

co zařídit, ale také

" být schopen Uznat v|astnÍ chybu

a

snaŽit se,ji napravit

* Vdět, že se vděku spo|uobčanŮ
nedočká a Že kaŽdého zastupitele
a|espoň jeden občan upřímně nenávidí
Ten, kteý má prob|émy v rodině,

neumí vyjít s vIastní ženou a starat se
o děti, bude mít nejspG prob|émy při
komunikaci s ostatnÍmi pos|anci a r
ob|asti péčeo obec' Zastupite| musÍ-

v řadě případů rozhodovat

h|asová-

ním o věcech, kteým přfliš nerozumí. Mě| by umět v takovém přÍpadě
odhadnout, zda předk|adate| je odbornÍk či nikoli, zkrátka umět odhad-

člen zastupite|stva by mě|

nout správně |idi.

* mít to|ik času, aby se práci V Zastupite|stvu moh| věnovat a|espoň tři

stupitelsfua se týká obecních peněz a

večery měsíčně
* mít schopnost Vys|echnout k|idně a

pozorně názory |idi se kteými zásadně nesouh|así nebo keré (třeba
neoprávněně) povaŽuje z hIupáky
* mít cit pro moŽnou hranici

raných kompromisech

a

Dobrá po|ovina práce č|ena za-

majetku. Zastupite| by proto mě|
umět dobře hospodařit s v|astními
penězi a majetkem a nemě| by mít
sklon vyhazovat peníze za h|ouposti.

v uzaví-

A závěr více přání než rada: vo|ební
období je čtyř|etéa zastupite| by je

V

mě| vydrŽet bez většíújmy na dušev-

vědět,

čem ne|ze ustupovat jiným názorům

nÍm itě|esném zdraví.

z KRoNIKY NAŠÍoBcE
(pokračovánÍ ze str. 1 )

a občanénaši pracovali na stavbě

Do těchto kopců zak|ádáva|i

sami i se svými potahy.
Přes vesnici ved|a na horní ko-

7, Hynčicovi č. B a Zahořákovi č'

ško|y na si|nici. Bývala dříve ve ve|-

formanům svými potahy Slováčkovi č.
44.

Do Slušovic ved|a dříve jen

po|ní cesta. Šlaasi tam, kudy vede
nynějšísi|nice. Také ze S|ušovic k

Lípě nebylo si|nice. Po|ní cesta

vedla tam přes Vese|ou a K|ečůvku
na silnici od Vizovic ke Z|ínu. Po
válce v r. 1866 zaČa|a se stavěti si|nice z Lípy do S|ušovic a pak dá|
do Neubuzi. Na úsek ze S|ušovic k
nám se |áma| kámen na ,'Drahách''
lnformačnÍ zpravodai Neubuz str. 2

nec po|nÍ cesta. Připojova|a se

u

mi ubohém stavu. Uzká a vyjezdě-

ná cesta býala

postrachem

povozům i chodcům v dobách jar.
ních a podzimních deštů.V r. 1931
přikročila obec k Úpravě této důleŽité a hodně uŽívanécesý. V úzých místech by|a rozšiŤena a po

ce|é dé|ce řádně

vyštěrkována.
Dnes jejÍ do|ní část vyrovná se sko-

ro okresní silnici. Ce|kovy nák|ad
na její úpravu činil 9.000.. Kč'

OBECNA SKOLA
Již se stává tradícíže děti z malé
vesničky Neubuz, kde je ma|otřídní
škoIa se dvěma třídami, nacvičují
ku|turní pásma a předvádí své dramatické umění. je tomu tak i |etos.
Va|ašsképásmo na vánoce předvádě|y děti čtyřikrát a ne jinak to by|o i
s pásmem pro maminky. Bylo předvedeno veřejnosti v Neubuzi, ve Slu-

šovicíchi babičkám

důchodcůna Hrobicích.

v

domově

V

ní přeh|ídý v pódiovych skladbách
ve Z|Íně a zÍskaly ve své kategorii 2.
místo. Kromě běŽných soutěŽí Ve Výtvarné výchově se děti účastníce|ostátní Výtvarné soutěŽe ''Jak pomoci
dětskému zdravotnictvi.., kreslí vánočnípozdravy pro postiŽené děti,
které se zasflají do Norska a získávají
se tak finančníprostředky pro naše
zdravotnictví.

- Ško|a má i jiné dobré vysledý.
Cýři žáci jsou Úspěšnými řešite|i matematické Pythagoriády pro 4. ročník
v okresní soutěŽi ve Z|íně (V|adimír

Hynčica, Marie Tomšíčková,Lubomír Chovanec a Ladis|av Trecha).
Všichni by|i při,iati do pátého ročnÍku
na ] 0. ZS ve Z|ínés rozšiŤeným vyučováním rnatematiky a přírodoyědných předmětů. Tento nesporný
úspěch našich dětí naváza| na obdobné výs|edý z |oňského ško|ního
roku, čímŽse naše ško|a řadí mezi
nejÚspěšnější ško|y okresu ZlÍn v této

věkové i vědní kategorii a její renomé nadá|e vzrŮstá.

V

mimoško|nÍ činnosti jsme do-

sáhIi Ietos da|šíchpozoruhodných

výs|edkŮ' Při okresním turnaji Ve Vybrjené v otrokovicích jsme vybojovali druhé místo, děti tanečního
krouŽku se zúčastni|yokresní soutěŽ.

Zpróaa

12 % ntýšídůchody starobní, inva|idní, za vys|uhu |et, vdovské a sirotčí.Hranice, na kterou se dorovnávají

nejniŽšídůchody Se zvedne

na

2 72o.- Kč měsíčně pro jednot|ivce a
na 4 880.- Kč na dvojici.7výšísetaké sociální dŮchody. Vdovské dů-

chody Vzrostou o100.- Kč na

.|

100.-

Kč. Výdaje na zvýšenídůchodůbudou včetně administrativních nák|adů činit 6,6 mi|iardy korun v roce
1995 a 13 miliard korun v roce př6tím. S da|šíva|orizacÍ se počítána
začátku příštíhoroku.

ŠkolasoutěŽila ve sběru odpadoých surovin a v republikové sotěŽi
malých ško| získa|i Žáci 3. místo s
průměrem 153 kg na Žáka' Co je k

tomu ved|o? Chtěli ov|ivnit sým
sběrem eko|ogické myš|ení |idi aby

svymi činy přispívali více ke zlepšení
Životního prostředí v našem oko|í a
aby mě|i určiý pocit odpovědnosti
za ně.

me sponzorům panu řediteli

in8.

Bendovi ze spo|ečnosti Creiner-plast
Neubuz, panu řediteli ing. Cho|astovi z Biochemického závodu Neubuz,
panu ředite|i JUDr. Bachánkovi z
Automovy S|ušovice, rodičŮm při ZŠ
Neubuz a především starostovi obce
Neubuz panu V|adimíru Hynčicovi.
Se sými pracemi uspěli naši Žáci ve druhém ročnÍku Wtvarné soutěŽe, kterou pořádá ZŠv Nedašově.
SoutěŽe se ÚčastniIi Žáci z osmi ško|
našeho okresu a pro odměny za
umístěnÍ na druhém místě si je|a ve
středu 21. 6. 1995 Marie Tomšíčková a Balbora Vývodová z Neubuzi a
Marie Skočovská ze S|ušovice spolu
se svou paní učite|kou.

Na závěr školnÍho roku jsme vyrazili na ško|nÍvý|et do Moravského
Vstříc a podpoři|a Žádost o finančí krasu, navštíviIijsme hrad Buchlov a
pomoc na ozdravně -relaxačníčýř- tď se jiŽ všichni těšíme na prázdnidenní pobyt v Luhačovicíchv hote|u
ny. NěkteřÍ Žáci obecné školy v NeAdamantino, kde se děti uči|y hrát na
ubuzi se potkají určitě na táboře,
flétnu, denně probÍha|a výuka němheý pořádají SK Slušovice na Příčiny a dvakrát za den probÍhal p|asch|opě a nebudou chybět ani na tavecý výcvik v hote|ovém bazénu se nečnÍmtáboře na Bečvách.
saunou. Pro děti to by| velky záŽitek
a zÍskaly mnoho uŽitečných vědo- Ahoj prázdniny!!!
mostí o společenském chování v hote|ovém prostředÍ, heré by za Mgr. Lydie Staroveská - reditelka zŠ
Za všechny q^o úSpěchy, kterych

socióIní
V

|oňském roce se v ČR zivo narodi.
|o 106 618 dětí a zemře|o 117 497
|idí. Stěhováním přiby|o do ČR ve
stejném období 9 942 osob. Nejvíce
dětí se |oni narodi|o V seve[omoravském kraji - 21 486. Ch|apců se narodi|o v ČR o nece|é tři tisíce více
neŽ děvčat. Nejčastějšípříčinou smrti by|y v |oňském roce nemoci oběhové soustaW, fla které zemřelo 65

200 |idí.
* Stát bude sociální podporu poskytovat občanůmpodle nových principů a podmínek. od 1. řrjna budou
bez ohledu na přrjmy vyp|áceny ro-

* Na konci roku 1 994 Ži|o v České dičovskéa zaopatřovací přÍspěkvy,
repub|ice 10 330 5-|B obyvate|, coŽ
dávky pěstounské péče,porodné a
je o 937 lidí méně neŽ v předcházepohřebné. ProdlouŽením nároku na
jícímroce. Vyp|ývá to z předběŽrodičovsý příspěvek až do čýř |et
ných ýs|edků Českéhostatistického dítěte zavádi.ČR zrejme nejde|šÍ maúřadu.

normá|ních podmínek těŽko moh|y

získat. Za podporu této akce děkuje-

dosáhli naše děti, jim obec vyšla

3e

* od 1. července se v průměru o

NEUBUZI

teřskou dovo|enou na světě. Přídavky
|nformačnÍzpravodai Neubuz str.3

komis

e

na děti, sociálnÍ příspěvky a příspěvý na byd|ení a dopravu budou vyp|áceny v závislosti na př{mu

rodiny, jehoŽ vyše se má kaŽdý rok

prokazovat.

Dosud je přídavek na dítě vyp|ácen
všem rodinám bez oh|edu na přÍimy,
a|e pod|e nového zákona je nemají
domácnosti s příjmy nad trojnásobek

jejich Životního minima (oko|o 5%
rodin) dostávat. Nově zavádéný pYí
spěvek na byd|ení bude poskytován
rodinám s pří]my do 1 ,4 násobku jejich Životního minima. Příspěvek na
dopravu budou dostávat rodiny na

dÍtě, které se připravuje na povláni a

jejichŽ příjem nepřesahuje dvojnásobek Životního minima. Nárok na sociální příspěvek budou mít rodiny s
ce|kovými Výdě|ky do 1,3 násobku
ŽivotnÍho minima. (pokrač, na

str, 4)

Zpróug ze socióIní komise
(dokončeníze str. 3)

*

* Přídavky na dítě pod|e nového zákona

zkum veřejného míněnía trhu vyp|ývá, že
nejvyššívýdaje domácnosti se dě|í na tyto

(př.

věk

ýpické rodiny v ČR- muŽ, Žena, děti do věku 5 a B

dítěte

1,1 -1,BŽM
tj. 12 942.- KČ

tj. 7 909.- Kč

6-10let

10- 15 lel
'15- 26 let

oblasti:

Kategorie rodin pod|e výše přÍjmu (čistého)

do 1,1 Žrvl
do 6 let

|et)

394.-

345.381.454.499.-

436.9.570.-

51

potraviny

1,8-33,oŽM
t]. 21

57o.. Kč

Je tomu

173.191.-

227.250.-

|áček, R. Že|eznk, M. Bě|íček,M.
Čech, M. VičÍkP. Sovják, M. Grebeníček, R. Crebeníček, M. Vaj-

jiŽ rok, co se poprvé

v historii našíobce začal hrát mistrovský fotbal. Něko|ik obětavých
nadšencůš|o ..do toho.'.

Dnes, po podzimním a jarním
ko|e fotaba|ové |V. třídy skupiny

B, se nachází naše muŽstvo

na

10. místě. V první ligové sezóně
jsme šestkrát zvíIézi|ía jednou remizova|i. o \^o výs|edky se zas|ouŽiIi tito hráči: V|. crebeníček,
J. Sovják, L. VacuIka, L. Va|erián,
V|. Hynčica,V|.Zábojník, P. sed-

dák, J. JuřÍk, M. ,|anů, M.

Macha|a, R' oškera, M. Skyba a
R. Chovanec zfrnavy.

Mužstvo trénoval na podzim
z Neubuzi a na jaře

pan Vajdák

pan Burša ze Všeminy. Všem, kteří se akivně zapo,ii|i do neubuzského fotbalu patří poděkování a
do da|šísezóny vstoupíme s přáním, Že musíme vydrŽet a věříme,
Že nás přijde povzbudit vÍce fa-

noušků,kteým

se

2 B90.- Kč
na domácnost
2 2BB.. Kč
1 515.- Kč
1 344.- Kč

daně a pojištění
stavba, koup bytu
bydleni inkaso
vklady do bank
oděvy
nákup auta
provoz aut

ZM = Živolní minimum (pro tento ýp rodiny 7 .|90.- Kč)

FC Neubuz

z pos|edního šetření spo|ečnosti pro vý-

odvděčíme

kvaIitními výkony.
Radek Vykopal, FC Neubuz

92B,749.684.579.-

KČ
KČ

Kč
KČ

-rk-

JUaši,jubilanti
Bl

let

82
ŠtcpankaŽáčková
Bl
oý|ie Hynčicová
82
Marie Vink|árková 81
Marie Lukešová
70
2o. 6. Antonie Tomšíčková83
22. 6. Vác|av Urban
Z0

let
let

l. 5.
5.
16.5.
22.5.
1. 6.
8. 6.
1 7. 6.
8.

Ludmi|a Čechová
LudmiIa oškerová
BohumiI Lukeš

B0 let
|ét
|et

let
|et

let

Přejeme hodně zdraví, štěstr a rodinné
pohody.

Sn"t"k
29.

azaožel.i

4.95

Soňa Vykopalová Neubuz 94
a Jaromír KuŽe|a Hvozdná 189

20.5. 95

Hasiči pořódali soutěě

Kateřina Minaříková Neubuz 12'l

a VlastimiI Ko|ek Z|ín, Bartošova čtvrt
41 41

V sobotu 27. května 1995 se po
deseti letech kona|a okrsková soutéŽ v poŽárním sportu opět v Ne-

ubuzi. V Žákovské kategorii

soutěŽili Žáci z Březové a ze Všeminy v těchto discip|ínách: štafetě
dvojic, štafetě na 4 x 60 m a v po-

Žárním útoku' o pořadí rozhodl
vys|edný čas po součtu všech tří
discip|ín. První místo obsadili Žáci
z BYezové.
SoutěŽe dospě|ých se utka|a
druŽstva Březové, Trnavy, P. Lhoty,

Hrobic, S|ušovic, Všeminy a Neubuzi. SoutěŽi|o se ve štafetě 4 x
,|00

m (bariéra, okno, k|adina a mi-

nimax) a vyvrcho|ením sportovního

dne by| poŽární útok. Naši druŽstvo startova|o v tomto s|oŽení:
strojník - Micha| Vičr,k, savice - Luděk Vadu|ka a Leoš Vykopal, koš -

Svatopluk Čech, rozdě|ovač - Zdeněk Vajďák, |evý proud - Jaromír
Juřík a pravy proud - Marek Crebeníček.Pořadí na pruních třech mís-

tech:

1.

Podkopná Lhota,

2.

S|ušovice, 3. Neubuz. oÚ Neubuz
sponzorova| celou soutěŽ částkou
5000.. Kč a proto si vftězové moh|i
odvéa od nás hodnotné ceny.

Blahopřejeme.

pnt la;urt
26.

4.95

o|ga štěpanovská, Neubuz čp.1 l5

26.4.95

Renata Štěpanovská, Neubuz čp.1 1 5

()AU,l;n t z obce
22.5.95 Soňa Kuže|ová - roz. Vykopa|ová, čp. 94

ú-,u
r6.5.95

Rudo|f

Radek Vykopal, velitel

u obci

Čapák

Neubuz čp. 34

Čest Vašf památce
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