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Zasedání oZ dne 19.7' í995
projednalo:
- provoz Čov u sk|ádky, provoz

bude provádět Íirma KoMo
Bratřejov za úp|atu9rrr'. Kč

l-,cř&s ,
- rekonstrukci skladu u ZŠna jíde|nu pro Žáky ZŠNeubuz provádí
mesrcne

-

Íirma TERASTAV Z|ín
-zakoupení pope|nic 100 kusů po
570'- Kč (prodej po 300'- Kč)
- na zák|adě poŽadavku oÚ Neubuz

u Ško|skéhoúřadu Z|ín by| schváIen poŽadavek na zřízeníškoIní
druŽiny při ZŠNeubuz
. prodej pozemku p.č. 800 manŽe|ům Mikovým Neubuz č.p. 107.
.1
Cena za m'20,. Kč
- převzetí silnice přes náves v dé|ce

0,803 km (místo obchvatu)

1.623.440,. Kč + poz. 96.990,. Kč

projednání smIouvy s f irmou
SATURN o provozu kabe|ové televize. PopIatek by mě| činit pro
jednu přípojku 350,- Kč ročně pro
občany
- připravovaný zá1ezd důchodcůLidečko. F|oŽnov

Zasedání oZze dne 20. 9. 1995
projednalo a schválilo:
. zahájení ško|níhoroku v ZŠNeu.
buz
-zahájení provozu ško|ní jíde|ny
a ško|nídruŽiny
- oZ projednaIo noveIu zákona
č. 91/95 Sb. o požární ochraně
. projedna|o nájemní sm|ouvu na
obecnípozemky Íirmě FYTo s.r.o.

jsme inÍormova|i občany o připravovaném svozu domovního odpa.
du. ScházeI však termín, proto
upřesňujeme podmínky tohoto

= 100,- Kč). Pokud máme skladová-

ní odpadu prozatím zdarma, můŽe.
me tento svoz orovádět bez dalšího

zvýšenípop|atku za odvoz kontejnerů.

Dále oznamujeme, Že oÚ NeuPokud poběŽí sk|ádka na Bí|é buz zakoupil pro odvoz popelnice,
které si občanémohou zakouoit
h|íně, budeme provádět svoz stáva.
jícímzpůsobem, tj. kontejnery. u paní Škabrahové.Cena 3oo,- Kč
Pod|e našeho odhadu to bude do (780,- Kč v obchodě). Budeme
poIoIetí roku 1997' (Pokud nám
však prodávat jen 1 kus pro rodinný
bude schvá|en náš ooŽadavek domek.
Dále upozorňujeme občany, Že
o prodlouŽení provozu sk|ádky). AŽ
po ukončenísk|ádky se bude provádo kontejneru patří jen domovní
odpad. Kontejnery nejsou na to,
dět svoz vozid|y KUKA. Na připra.
Vovanou skládku na Březové by abychom občanůmprovádě|y Úk|id
svoz kontejnery byl pro OU Neubuz trávy, sena, že|eza, pneumatik
apod. Pokud by se tak dě|o i přes
finančně neúnosný' Uvádíme ceny:
toto upozornění, bude nucen oU
sk|adování 1 kontejneru činí1.000'Kč. Máme 6 kontejnerů = 6.000,. přistoupit k nutným opatřením proti
Kč, vývoz se provádí 2x za měsíc, zneuŽivate|ům tohoto způsobu
coŽ činí12.000,- Kč + 1.900'- Kč svozu domovního odpadu. KaŽdý
doprava. Měsíčněbychom da|i za občan má moŽnost zdarma si
vývoz 13.900,- Kč. Ročně by nás odpad, kteý nepatří do kontejnerů,
přišeI vývoz kontejnerŮ na odvézt na sk|ádku sám - denně od
7.oo - 14.00 hodin.
166.800'- Kč. od občanůvybereme
oÚ Neubuz
cca 11'000,- Kč (ročnípop|atek =
svozu.

dále projednaIo a odsouhIasiIo
poŽadavek FC Neubuz na přís.
pěvek ve výši 20.000,. Kč na opra.
vu hřiště (budou prop|aceny fak-

-

Svoz odpadu

V pos|edním čís|eZpravodaje

-

převod je však bezÚp|atný

tury)

- poŽadavek paní Čubovéna odkou-

.

pení parce|y č. 429 za prodej po.
zemků pro vybudování cesty pro
chataře od paní Čubovév rovné
cenové re|aci ivýměře

oZ

projedna|o nabídku ce|oplošné
deratizace v obci proti potkanŮm
a jiným h|odavcům. Toto bude provedeno v jarním období
- by|o projednáno stravování dŮchodců z jídelny oÚ Všemina

Příštízasedání obecního zastuoite|stva se uskuteční v po|ovině |istopadu 1995.

Spo|ečenská rubrika
Naši jubi|anti

18. 8. Jaros|av Že|ezník

90 let
89let
21. 8. Florián Bě|íček
1. 9. Marie Neumannová 83 let
88let
2. 9' JoseÍa Lukešová

Přejeme hodně zdraví a rodinné

pohody

Sňatky
Ve druhém čtvft|etínebyl uzavřen
Žádný sňatek

Narození

9. 3. 1995 Timea Túryová č.p' 1 16
10. 4. 1995 Kateřina Bělíčková č.p. 87
1 1. 5. 1995 Mi|an Bě|íčekč.p' 122
2.7, 1995 Renata Miková č'o. 107
22. 8' 1995 Jakub Vacu|ka č.p. 14

27. 9. 1995 Jana Koby|íková

Hodně zdraví, štěstí...
František Záhoiák 80

Úmrtí
|et

Lubomír Paiízek č.o' 11

č.p. 41

Přihlášení
odhlášení

Kateřina Ko|ková (roz. Minaříková)
č'o. 121

Na aktuální télTta=
od 1. října |etošního roku bude poskytována část dávek
státní sociá|ní podpory, o které si však občan musí
poŽáda|, Žádosti o státní dávky se vydávají na
okresním úřadě ve Z|ínéa na dalšíchkontaktních místech v okrese od 15. září 1995.
Žádosti budou podávat na okresním úřadě ve Zlíně
ve lll. etáži obyvatelé Zlína, Bohuslavic u Z|ína,
Březnice, Březůvek, Dobrkovic, Doubrav, Držkové,
Fryštáku, Hvozdné, Kar|ovic, Kašavy, KeIníků,
Lhoty, Lípy, Lukova, Provodova, Rackové, Šarov,

Tečovic, Velkého ořechova, Vlěkové, Vizovic,
Bratřejova, Březové, Dešné,Hrobic, Jasenné,

Lhotska, Lutoniny, Neubuzi, Podkopné Lhoty,
Slušovic, Trnavy, Ubla, Vese!é, Všeminy, Zádveřic,
Rakové.

od

15. září 1995 se můŽete dotazovat na Vše, co vás
o poskytování sociá|ních dávek zajímá, také na z|ínském te|efonním čís|e067/335 68, a to v pracovní dny

v těchto hodinách:

v pondělí a středu od 7.00 - 16.30 hodin,
v úteý a pátek od 7'00 . 14'00 hodin
ve čtvrtek od 7.00 . 14.30 hodin
ref. soc. věcí ok.Ú Z|ín

Kdy pro Žódosti no sociólní dóvkY?
V okrese Z|ín se otevírají kontaktní místa ve Z|íně, otrokovicích, Luhačovicích,S|avičíněa Va|ašských

K|oboukách od 15' září 1995. Zde si můŽete vyzvednout Žádosti na prvních pět druhů dávek státní sociální podpory

nezávis|ých na výši příjmu' Jedná se o RoDlČoVsKÝ PŘíSPĚVEK, zAoPATŘoVAcÍ pŘÍspĚvrx, DÁVKY
PĚsToUNsKÉPÉČE,PoRoDNÉ a PoHŘEBNÉ.
Vyp|něné Žádosti můŽete podávat během ce|ého měsíce října, neboť první dávky z uvedených pěti druhů budou

vyp|áceny aŽ v |istopadu 1995'
Je však nutné, abyste své Žádosti podáva|i na kontaktních místech dle vašeho trva|ého byd|iště.
Znovu připomínáme, že je vhodné si jiŽ nyní před vyplněním Žádostí otevřít účetu některého z peněŽních ústavů. Způsob zasí|áníÍinančníčástky budete totiŽ zaškrtávat přímo v Žádosti.
Chcete-|ivědět podrobnostio poskytovánístátnísociá|nípodpory, vo|ejte z|ínskýte|eÍon 335 68 nebo |inku 119,
na které se dozvíte i částky Životního minima.

Enďó telefom!

trtrtrtrtrtrtrtrfftr

Značná část občanůse táŽe, jak je to s přípojkami
te|efonu' Průzkum ukáza|, Že většíčástobčanůpoŽadu.
je telefonní přípojku. Nedávno se v našíobciprovádě|o
po|oŽení dá|kouých kabe|ů, které vedou přes ce|ou naši
repub|iku. Tuto akci provádě|Te|ekom Praha.
Tento podnik však neprovádí insta|aci teleÍonůpro
občany. Výhodou a podmínkou oÚ by|o, že ve výkopu
by| po|oŽen i kabe| ze S|ušovic pro rozvody te|efonů

Byl

.INA.

v obci' V místech, kde kabel probíha| v b|ízkosti rodinných domků, by| po|oŽen aŽ k nim, to však neznamená,
Že občan bude mít te|efon.

Proto, aby občanézískali te|efonní přípojku, musí si
podat písemnou Žádost na Te|ekom a.s. Z|ín, Sadová 7.
Teprve na zák|adě této Žádosti bude Žadate|i te|efonní
stanice nainsta|ována do rodinného domu. Jiný postup
je nemoŽný a

neprovedite|ný'

oÚ

i isme no zóiezdě

Dne 9. září 1995 připraviI obecní úřad . sociá|ní komise v Neubuzi zájezd pro důchodce' Po ranním odjezdu směr Vizovice, Pozděchov, Lidečko jsme se
zúčastni|imše svaté v novém koste|e v Horní Lidči. Kos.
te|, kteý by| vysvěcen V roce 1994, je postaven ve
zvláštním architektonickém sty|u. Ved|e koste|a stojí samostatná věŽ - zvonice, kde jsou umístěny nové z'lony,
které naše ''poutníky'. suým h|asem přivíta|y.

Po obŘ|ě jsme se dozvěděli vše o této stavbě a o
jejím průběhu, věetně podrobné proh|Ídky. Dle sdělení
místníhoÍaráie P. Kuběny, zde schází ještě ce|á řada
dovybavení' jako je KříŽová cesta, zpovědnice, obrazy,

sochy apod' Zajímavéa|e je, Že v koste|e se nachází
sociá|ní zařízení.

Po roz|ouěenÍ s místnímiobčany a panem farářem
jsme odje|i do RoŽnova pod Radhoštěm, kde jsme si
proh|édli skanzen' Prohléd|i jsme si Dřevěnou dědinu a
Dřevěné městečko. By|o zde Živo, hrá|a cimbá|ová i dechová muzika, promenádu v doborných krojích zde provádě|i zřejmě zaměstnanci skanzenu. Po proh|ídce a
jsme jeli nap|nit Ža|udky do Zubří. Po vydatné
odpoěinku
.jsme
.vtě*i
se vráti|i zpět domů. Zájezd se vydaři|,
všichni byli spokojení a o to nám všem š|o'
oU . sociá|ní komise

NoVÝ ŠrolNíRoK

opět se setkáváme v novém ško|ním roce .l995/96.
Ve ško|e jsme přivíta|i 9 nových Žáčkůprvňáčků.By|i
uvítáni paní učite|kou Vývodovou a starostou obce
panem Hynčicou'

Po tradičnímpasování prvňáčků a získánítrička
obecná ško|a Neubuz se děti rozdě|ily do tříd, kde
ie čekaly jejich paní učitelky' První a druhou třídu
učípaní učite|ka Dana Homo|ková, zastupujícípaní
učite|ku He|enu Vývodovou, která je na mateřské do.
volené. Třetí a čtvrtou třídu učípaní ředitelka Lydie
Staroveská, kterou nyní z důvodu nemoci zastupuje paní učite|ka Irena U|richová. Němčinu vyučuje paní učite|ka He|ena Vývodová, ve ško|nídruŽině

pracuje paní učite|ka Hana Červenková.
od |etošního roku jsme ško|ou pro 1. - 5. postupný
ročník.To znamená, Že |etošní čtvrtáci zde zůstanou
ještě i v pátém ročníku.Řídíme se programem obecné
ško|y ve všech ročnících.
Jazyková výuka v němčině začínáve čtvrtémroční.

ku. Ve třetím ročníkuje výuka vedena formou hry,

děti se seznámí s určitými pojmy a s|ovíčky,a|e nebu-

dou klasiÍikovány. Po dohodě s panem řediteIem
E|šíkem vyučujeme pod|e stejných učebnic jako ve
ško|e ve S|ušovicích a Žáci budou v šestémročníku
pokračovat da|šímdí|em. Návaznost v 6' ročníkuna
slušovskou ško|u ve všech předmětech je zajištěna.
Žáci jiŽ ukončípovinnou školní docházku devátým ročníkem.

A ted' k da|šímzměnám na našíško|e. Díky panu
starostovi a ce|ému oÚ se naše ško|a stává p|nohod.
notnou ško|ou se všímtak, jak to má být. To znamená:

zřídi|a se škoIní druŽina, která bude sIouŽit dětem
v odpo|edních hodinách; by|a zřízena výdejna obědů,
která zabezpečídětem tep|é stravování a v mnoha rodi-

PoDĚKoVANí
Vážený pane starosto, obdr.

že|i jsme od Vás Íinanční
příspěvek ve výši 1000,. Kě
na obnovu mariánského
poutního místa na svatém
Hostýně. Za Vaši pomoc
Vám upřímně děkujeme
a u Vítěznéochránkyně Moravy vyprošujeme požehná.
ní a hodně úspěchůve Vaší
práci pro b|aho všech.

Za výbor Matice Svatohos.
týnské

P. Vác|av Ježík'SJ
výkonný místopředseda
Svatý Hostýn 28.8. 1995

nách k|id' Vydávání obědu a prodej stravenek zajišťuje
paníMarie Koby|íková.
Ještě jednou děkuji všem, kteří pomoh|i při zařizování a úk|idu. Také paní Lukešovéza připravenost ško|y
a všem paním učite|kám.
Tak jako v up|ynu|ém roce se bude ško|a i |etos
podí|et na ku|turním Životě obce. Budeme se účastnit
různých mimoško|ních akcí a soutěŽí. chtě|i bychom
zopakovat úspěchy |oňského roku a to v Pythagoriádě,
ve výtvarné soutěŽi, ve sportu i ve sběru odpadových
surovin.

Při organizaci sběru bude změna. Proběhne každý

měsíc jen přes víkend. To je od pátku do nedě|e' V pondě|í bude odvezen. Je nutné dávat sběr dobře svázaný
na dvorek ke stěně ško|y.

Ve škole bude opět vycházet školníčasopis

Všezná|ek, ve kterém objevíte skryté spisovate|ské
nadání svých dětí. Třídní schůzky budou probíhat Íormou ,,Dne otevřených dveřÍ.. Ten den se můŽete na svá
dítka podívat do vyučovacíchhodin i do krouŽkŮ.
Chcete-|i se na své děti inÍormovat nebo sdě|it nějaké
problémy během roku, můŽete přijít kdyko|iv do ško|y od

7.00.8.00 hodin a od 13.00 nebo po písemnédohodě

s třídníučite|kou v jinou dobu. Rádi Vám vyjdeme vstříc.
Na ško|e opět bude výtvarný krouŽek, sportovní hry,

tanečnía pěvecký krouŽek, práce na počítačii dramatický krouŽek a krouŽek Rych|ých šípŮ'

Doufám, Že se nám podaří dětem ško|u zpříjemnit,
a Že se jim u nás bude líbit' Všem ještě jednou přeji
hodně úspěchů,dětem samé jedničky a pochva|y,
paním učite|kám pos|ušné a bystré děti, obecnímu
Úřadu a rodičůmto, aby z nás všech mě|i radost.

Mgr. Lydie Staroveská,

ředitelka školy

Toneění tóbor no Beěv e
v

Tanečník|ub ze S|ušovic udě|a| ma|ý pokus. Uspořáda| pro děti tábor s tanečnímzaměřením. Bude se
|íbit? Bude děti bavit tancovánícelý den?
Nakonec jsme by|i sami překvapeni, jak se všichni snaŽi|i. Táboru se zúčastni|o56 dětí. By|y rozdě|eny
do tří skupin' Dvě tancova|y v budovách, třetí p|ni|a sportovní úko|y venku. Po hodině se vystřída|y. Tak
uběhlo ce|é dopo|edne a kaŽdý přivíta| osvěŽení před obědem v místnímkoupa|išti. Po poledním klidu opět

spoft. Vedoucí bud' připravi|i hru nebo soutěŽ pro druŽinky. Jedna ze zajímavých her by|a Z|atá horečka
v řece Yukon (Horní Bečva) nebo Lov bizonů a kojotů. FlýŽování zlata by|o ukončeno koupe|ív tůňce. A před
veěeří opět tanec' A|e to neby| konec dne. Večer nás|edoval da|šítanečníprogram. Jednou to byl country
bál, jindy vo|ba Miss a Misáka, pyŽamový bá| či diskotéka.
Při country bá|e tancova|i ma|í, ve|cí, vedoucí, no z kaŽdého se pot jen řinu|. Jeden večer si připravi|y
soutěŽe děti' Předved|y módní přehlídku a nechybě|o ani jezení suchého ch|eba v k|iku nad některou osobou, coŽ by|o velmi dramatické.
Nechybě|a ani nočníhra- Boj o oheň. oddí|y nosi|y štafetu v podobě hořícísvíčky'Ce|ý závod trua| jednu
hodinu p|us jedno kolo' Běda, kdyŽ svíčkazhas|a! To se muse|a připáIit jen u věčného ohně, kteý byl umístěn u startu. Kdo moc pospícha|, z|ráce| čas i drahocená ko|a. Nervy pracova|y, a|e nakonec všichni přeŽi|i.
Mistrovstvív tanci završilo týdennítáborovésnažení, neby|o vítěze ani poražených. VŠichni se něco nauči|i, nějakou tu sestavičku z tanečníhoumění zapamatova|i nebo se aspoň odreagova|i.
Pos|ední den jsme se vyvez|i na Pustevny a prošli se k Radegastovi. PtútrŽ mračen nás však překvapi|a
a tak se děti vrace|y domů trochu promočeny, a|e dárečky pro maminku, tat'ku nebo sourozence koupit stihly.

Děkuji všem, kteří nám pomoh|i tento tábor rea|izovat. Přispě|y oÚ z Neubuzi, Všeminy' Březové, Hrobic
a Slušovic, Městský úřad ve Z|íně, firmy Greiner p|ast, Biochemický závod S|ušovice, LukoÍrukt Nové Dvory,
Laza s.r.o., obchod Dafos, řeznictví Pavlík. Děkuji firmě Ravos za potisk triček, panu ČiŽmářovi, panu
Horákovi, ing. opravi|ovi, a JUDr. Bachánkovi za dopravu' Děkuji také všem vedoucím a krouŽku Kontrast.
Co víc si přát? Aby láska ke sportu a tancovánízůsta|a v dítkách ce|ý Život.

Únyvrv z TÁBoRoVÉ KRoNIKY...

... 10 |istů boruvek se brzy dosta|o
tých kned|íků do našich Ža|udků.

v podobě kynu-

... Ano, a je to tady. Autobus s 45 účastníkyse
vyškrába| do vrchu, na|oŽený potravinami, spacáky, '.. Za Miss Přísch|op 95 by|a zvoIena Monika
batohy a jiným vybavením potřebným k táborničení. Jungmannová,za Misáka Honza Musi|.
Pět nových stanů se objevi|o na obzoru. To by|o pře.
... Tábor jsme ukonči|i opravdovým cirkusem. ManéŽ
kvapení! Rozdávánítriček,,Přísch|op 95..'

..' Da|šíden koupání- Mi|oňov. SoutěŽ v p|aváníve ;::xi,lli:"ffi.1ffi'.-?:1l1T'"jffi:'.'ff:fiíH,
vodě studené jako břitva, tumaj v nohejba|u zap|ni| kapsářka rozdáva|a pam|sky, Žrout šišekse najed|
dosyta. Ce|ý program dovrši|y staré kosti' Tak se
ce|é odpo|edne'
jmenova|i vedoucí. KdyŽ naskáka|y do manéŽe Žabky
... Dva dny trva|a stavba dřevěné h|ídkové věŽe. a svým zpěvem přivo|a|y s|ičně tančícíAmazonky,
ZalěŽkávacízkoušku 320 kg rozh|edna vydrŽe|a. všichni se ve|mi dobře bavi|i.

'.. HrŮzou se nám jeŽi|y v|asy na h|avě, kdyŽ pafta ... A jak to tak bývá, ubíhá s takovým bohatým proBebíňáků operova|a. Za bí|ým prostěrad|em se taha. gramem pobyt ve|mi rych|e. Domů se odjíŽdělo s pís.....
kdyŽ
|a střeva a rŮzné předměty z břicha ubohého Bo. ničkou na ftech a uŽ jen se vzpomínkami:
jez
jsem
říkali
uč
a
chytby| ma|ý,
mi naši, dobře se
houše'
rou kaši '.. ,,
'.. Tůra na Portáš unavi|a naše tě|a nato|ik, Že p|nit
Děkujivšem, kdo nám pomohla přispěldětem na
bobříka samoty neby| Žádný prob|ém, protoŽe jsme
tábor,,Příschlop g5,.
spa|ijako dudci.
Redakce ,,lnÍormačníhozpravodaje.. děkuje dopisovate|ům za příspěvky a zároveň připomíná, Že stránky lZ jsou
pro kaŽdého, příspěvky nejsou cenzurovány.KaŽdý z Vás, čtenářů, můŽe přispět svým názorem do svých novin.
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