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V prostředí, kde žijeme, nás často obklopujíhodnoty, jejichŽ cenu ani neznáme. Naši
pozctrnoSt upoutávají ponejvíce malichernosti, jimž zbýečně přiktádáme prvořadou dŮleži.

L

tost: luxusní automobily, o které jsou majitelé zpravidla velmi brzy okradeni tlupami volně
se pohybujícÍch zlodějŮ, Dále hrací automaty s vidinou snadného a rychlého zbohatnutí.
což u mnoha spoluobčanŮ představuje nejvyššíideál dneška. nejrŮznější náročnémódní
přehlídky, sportovnísoutěže s desetitisícovými návštěvami a řada jiných pošetilostí'
Vánočnísvátky spolu se svou adventní přípravou nám dávají nahtédnout do minulosti,
během nížšlo našÍm předkům o hodnoty vyššíhořádu, Jednou z nich je TRADICE, bohatá
na nesčetnézvyklosti a obyčeje, Tradice znamená zvláštní druh dědictví, které se mnohdy
nepozorovaně přenáší z pokolení na pokolení, Kde se nedbalostí někteých předkťl vytrati.
la, tam se stal každodenníživot jednotvárným, nudným, ba smutným,
Kolik tu bývalo zpěvu a hudby v domácnostech i ve veřejném životě! Zvtáště v kostele
se uplatňovaly místnítalenty' Kolik koledníkůzkrášlilo kouzelné štědrovečerníticho svými
líbeznými hlásky! Kolik hudebníkťl přispělo k povzneseníspotečnépohody! Nejeden mistr
řezbářského nože či dláta přidal ke své dovednosti také projev osobní víry a úcty k tajem.
ství Vtělení Syna Božího.Nádhernými betlémy se dodnes chlubíme před celosvětovou

veřejností.

Útytex víry zamtžuje dnešnímlidem posvátnost těchto výjímečnýchchvit, Pro mnoho
z nich zůstala z celých vánoc jenom bohatá hostina s rozdáváním dárkŮ, nad nimiž někteří
ohrnou nos, protože se jím zdajíbýt přÍliš levné,
Jediným prostředím, kde se dají dokona|e prožítvánoce, zŮstává rodina. Vánoce
Ý---|
+. /
umocňují vzájemnou lásku mezi jednotlivými členy. t nepatrné dárečky dovedou zpťtsobit
F*
urir, --+t*{'r
radost netušených rozměrů. Veliké lásce vždy postačíiako vyjadřovací prostředek matičkost. To není náhoda, to je zákonitost.
Z našÍkřesťanské tradice by nám nemělo vymizet to nejdŮležitější: vědomí, že my všichni lsme dětmi společného otce na nebesích' Měli bychom se podle toho také chovat, Kdo rozdává radost a lásku, stává se den ze dne tím neivětším boháčem,
Požehnanévánoce a radostný Nový rok Vám všem přeje
P. JoseÍ Pekárek, farář
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některé zaiímavéúdaje

*

pruní písemná zpráva pochází z roku 1373
vzdálenost od okresního města je 15 km
- počet
obyvate| je 444 (217 muŽŮ a 227 Žen\
- počet
domů je 1 12, počet býů je 134
*
výměra obce činí
542ha
- zemědě|ská půda
214 ha
z toho - orná
48 ha
- zahrady
11 ha
- ovoc. sady
3ha
-

- touky
- pastviny

- lesní půda
- Vodní p|ochy

119 ha
33 ha
281 ha

5ha

- zastavěné p|ochy
7ha
- ostatníp|ochy
35 ha
(z příruěky vydané oKÚ z|ín za rok í994)

Žt,dni CESKE
vlr..

MINIsTERSTVO

PřestoŽe v|áda schvá|i|a program na obnovu vesnice jiŽ v květnu 1991, dlouho otále|a s vyč|eněnímprostředků na něj. Teprve
v roce 1994 vydupa|i pos|anci ze státnÍho rozpočtu při jeho
úpravách prvních 100 mi|ionů Kč pro tento Úče|. Tehdy o dotace
poŽáda|o 412 obcí, z nichž 270 skutečně dotaci dosta|o.
V roce 1995 při úpravách rozpočtu získa|i pos|anci na obnovu
vesnice jiŽ 212 mi|ionů korun - a o dotace požáda|o již 1652
obcí. Počet těch,'které,je skutečně obdrže|y, se zvýšil o 630
a představuje prů-měrnou výši 326 000 Kč na obec. Částka se
můŽe zdát má|á, avšak její určeníje specifické: má podnítit
a podporovat ty vesnice a jejich samosprávy, které se všemi
svými si|ami snaŽí obnovit krásu a prostředí své obce' má udr.
žet a rozvíjet místní ku|turní a spo|ečenské lradice i venkovský
životnísty|, má pomoci obnovit organické sepětí obce s krajinou

a speciÍický ráz venkovské zástavby, vytvořit prostředky

aa

Ncchce obnovovAr vEsNlct

úpravu a čistotu veřejných prostor i opravu sítě místnÍchkomu.

nikací. Finančníprostředky z tohoto programu mají motivační
charakter' Většinu nák|adů na rea|izaci jednotl[vých akcí - tedy
a|espoň 50 procent - nese obec.

Ani pro příštírok se však ještě nenaš|o ministerstvo, které by
by|o ochotno zařadit Program obnovy vesnipe.:do svého rozpočtu. Nicméně pos|anci ze zemědě|ského výboru FČR'se včera
zaváza|i starostům ma|ých obcí, jichŽ se přes.dvě stovky seš|y
v Par|amentě' že opět při úpravách státního rozpočtu 1996 prosadí a|espoň stejnou částku jako |oni. Věří však, že by to moh|o
být nejméně o 100 mi|ionů více. V rámci programu byla také
vyh|ášena soutěŽ o nejkrásnější obec. Vítěz obdrŽí mimořádně
výhodný úvěr, dip|om a bude reprezentovat Českou republiku
Ve světe, kde mají obdobná hnutí.
(zN 8.í 1. 95)

zE ŠroLNícHLAVIC
na

H|emýždízávod

recitujeme ve škole:

Jednoho dne paní učitelka uspořádala hlemýždí závod. Nejprve jsme
museli udělat čáru. Potom jsme se
vyzuli. Paní uěitelka to odstartovala. Ale nejtěžšíbylo, že jsme museli
mít paty u sebe, Trat,měřila jeden
metr. Ale nesměli jsme poskakovat
jako klokani. Závodilo se po třech,
potom jako štafeta, Kontrola byla

Vánoce

Vánoce jsou krásný den,

ce|ý den se bobujem.

Přitom přijde JeŽíšek,

přinese nám plný koŽíšek.
Radka, Eva Š.

Vánoce

o Vánocích by|jeden domek,
ve kterém by| ma|ý stromek,
a ten mě| malý kmen,
který by| krásně ozdoben'

přísná,

Nejlepšíbylo, jak třet,áci a čtvrt,áci
fandili: ,,Do toho, do toho, neboj se
ničeho, jsou to jenom červi, patří do
konzervy, konzervy pak sníme, červy
vyhodíme.,, Závod ukončila paní uči.
telka. Závod se vydařil, Všem se moc

Mar1in, David V. David Š,

Štěory oen

Vánoce' vánoce, přicházejí,

líbiI.

Jsme malotřídní škola. Celkem je nás

všichni se radují.
JeŽíšekchodí od domu k domu,
rozdává dárky jen tomu hodnému.
Vánoce, vánoce, už jsou tady,
přinášejí nám pěkné dary.
AŽ besídku připravíme,
dárky všem rozdělíme.
Lenka. Jana. Eva H.

třicet čtyři žáků.Proto jsme mohli
utvořit jen jednu štaÍetu.Uěíme se
psát na počítači.
Vydáváme si svtij školníčasopis
,,Všeználek,,. Tento čIánek píšeme

sami.

ŽaclzŠNeubuz

Sportovní dgn no ÍUloštórně
V nedě|i, dne 22.10. 1995 pořáda|a ško|ská a ku|turníkomise při
oÚ v Neubuzi ve spo|upráci s K|ubem rodičůpři ZŠNeubuz dět.

ské odpoledne na Moštárně' Program mě| dvě části. BěŽe| se
branný závod, kteý ve|mi zodpovědně připravi| A|eš Vajďák a pou-

štěli se draci na Íotba|ovémhřišti. Kdo zrovna neby| na trati pokouše| se udrŽet v |etové Íázi co nejdéle své papírové vznášed|o.

Discip|íny branného závodu
. hod šiokami
. stře|ba ze vzduchovky

lednu.

4. Martin Vývoda 8:35
5' JiříKarmášek 8:44

4' Zuzana Červenková 9:25
5. Barbora Vývodová
9:30

Staršídívky:
.|

.

2.
3,
4.
5.

Martina Červenková 8:03
Petra K|ašková
Eva Staroveská
Marie Tomšíčková
Marie Skočovská

-LS-

min

8:07
8:.|1
8:37
9:52

Staršíhoši:
1. Roman

Janů

5:52 min

Mlýnek 5:57
Hynčica 6:38

2. Tomáš

3. Bořek
4. Petr
s. Jaromír

Hynčica 6:46

Š|ahař 7:17

Ce|kem se závodŮ účastnilo43 dětí místníchi přespo|ních.

Výsledky:
Mladšídívky:

Láníčková 7;31 min

Jasenská

Vánočnípásmo pro rodiče a dů.

chodce se uskutečnív měsíci

Nejlepší střelec - Lubomír Chovanec 40 bodů ze čtyř ran
Nej|epšíběŽec . Roman Janů 6:48 min
Nejvíce bodů z trati . Anna Skočovská 67 bodů
Martin Vývoda 67 bodŮ

- hod kriketovým míčkemna cí|

3. Radana

moderní hudbě. Na závěr koncertu
na
cimbáI, potřepat rukou s primášem
a ieho kape|ou. Nechybělo ani pár
všetečnýchotázek. Dětem se koncert líbi| a těšíse na da|šíshledání.
Děkujeme SK Slušovice za zapůj.
čenísáIu sokolovny.

si každý z dětí mohl sáhnout

:

- orientace V terénu

1. |rena
2. Anna

Sál sokolovny ve S|ušovicích se
v pátek 24. 11.1995 dětmi z okolních ZŠ- Neubuze, Březové, Ve.
se|é, Trnavy, Všeminy a MŠHro.
bice. Konal se zde koncert nám jiŽ
známé cimbá|ové muziky Réva.
Děti s nadšenímspolupracovaIy
s primášem kapely panem Brunc.
|íkem, hádaly hudební hádanky,
zpíva|y i nas!ouchaly vážnéěi

7:59

Hynčicová 8:28

M|adšíhoši:
1. David

Šmeid|er 6:40 mtn

2. Michal
3' RudolÍ

Vala
Horák

8:11

8:18

Sponzorsky se podÍ|e| na cenách a občerstvenípro závodníky oÚ
Neubuz. Po vyh|ášení výs|edků si opek|y děti špekáčky.ProŽi|i
jsme pěkné sportovní odpo|edne a rozcháze|i jsme se aŽ kdyŽ se
-LVstmÍvalo.

Co se vybudorralo!

I kdyŽ naše obec je poměrně dobře
vybavena a vybudována, přesto nám
něco schází. Tak i v |etošním roce by|a

část finančních prostředků investována
do zlepŠeníŽivotního a ku|turního prostředí v obci. V průběhu roku 1995 by.
Ia provedena střecha na místníkap|i
měděným p|echem včetně okapů, které zde neby|y. Ce|kové nák|ady čini|y
1.1B'2 tis. Kč.

Dalšíakcí by|o překrytí a oprava
střechy na budově oÚ, nové hlavní
dveře vchodové včetně nových dveří
v kance|ářích oÚ a pořízení nových
vrat do Hasičskézbrojnice. Celkové
nák|ady na tyto úpravy budovy
|y 177,3 tis. Kč.

oÚ eini.

V horní části obce u nových rodin.
ných domků by|a vybudována místtí komunikace včetně odvodnění.

obrubníku a povrchu ze Živice v částce
245'6 tis' Kč.
Jako jiné roky by|a i |etos pozornost

zaměřena na sk|ádku odpadů. Nové
op|ocení, násyp pos|ední hrany včetně Úpravy terénu a výsadba 120 ku.
sů kaštanů, |ip, javorŮ a jiného porostu si vyŽádaIy nákIady v částce
855,7 tis. Kč.

Nepos|ední akcí významnou pro
děti našízŠoyto vybudování ško|ní
jÍde|ny a výdejny obědů. Flekonstruk.

ce sk|adu by|a veImi náročná, nebot'
sklad je postaven ze samého kamene.

Náklady na stavbu čini|y 194,4 tis. Kč

a vybavení výdejny a jídelny činiIo
24.8 tis. Kč.

Mimo tyto finančně náročné akce

by|y provedeny i menšístavby: usazení

obrubníků naproti obchodu, u Drábko-

K poplatkům za kabelovou televizi

od roku 1995 bude oÚ vybírat poptatky za kabe|ovou televizi, a to zatím ve
výši í20,. Kč za jednu zásuvku. Na zák|adě dohody mezi oÚ Neubuz a Íirmou
SATTURN spol. s r.o' Holešov musí oÚ Neubuz hradit provoz kabelevé televi-

ze a to:

za autorská práva programů EUHOSPoRT
*
servisní pop|atky
*

za jednu zásuvku měsíěně
v obci je 100 zásuvek: 100 x29,49

za jeden rok:12 x 2 949.00

9'50 Kč
19'99 Kč
29'49 Kě
2 949'00 Kě

=

35 388.00 Kě
.12 000.00 Kč

=

od oběanů vybereme 100 x 120,00 Kč =
obec bude tedy dop|ácet ročně

23 388.00 Kě

Platba ve výši í20,00 Kě je dobrovo|ná, ovšem kdo nezaplatí bude ze sítě kab.
televize odpojen.

chodník byl bezpeěný pro chodce.

POPLATKY
tj. od

1996 vybírat tyto pop|atky:

,|00,00

za odvoz odpadkŮ
Kč za rok
za kabe|ovou te|evizi 120,00 Kč za rok
-zakaždého psa 50,00 Kč za rok

.

I

přes tyto poplatky bude oÚ v Neubuzi

doplácet ročně:
- na odvoz odpadků 21

má|o, necháme na posouzení našim
občanům.Da|šíakcí, která nebyIa

oÚ Neubuz, bylo po|oŽení
teIefonních kabe|ů přes náves
financována

a v neposlední řadě je to i otevřeníno-

vé restaurace ,,U Kubíčků..,panem
Liborem Valeriánem'

Snahou OZ v Neubuzi bylo i v mi-

nulosti a musí být i v současnosti, roz.
voj obce a spokojettý Žívot všech našich občanů.
Hyněica Vladimír,

starosta obce

Spoleěenská rubrika
Našijubi|anti
2. 10. 95 oškera Antonín č'
1

5

81 let

8. 1 0. 95 Bučánek Jaros|av č. 54 87 |et

19' 10.95 JanŮ Marie č.22
25. 10. 95 ČuříkJaros|av č. 77
3. 12. 95 oškera Eduard č. 39
5. 2. 96 Neuman Ludvík č. 71
18.

81 |et

70

|et

82 let
87 |et

5
č. 46

2. 96 oškerová V|asta č.

75 |et

2' 96 TomšíčekJosef
83 |et
3. 96 Kobylíková A|oisie č. 9 83 |et
11. 3. 96 Sovjáková Františka č. 64
70 let
13. 3. 96 Záhořáková Emí|ie č, 29

21.

1.

Přejeme hodně zdraví

Upozorňuieme občany, že ze zákona jsou povinni se starat o úk|id chodníků
před svým rodlnným domem. Je nutné ohrnout sníh po každém sněžení,aby

-

potoka Všeminky, výměna nových svíti.
de| v Budíně, montáŽ te|evizní antény
Premiéra a jiné drobné zá|eŽitosti pro
vy|epŠenívzhledu obce.
Zda jsme toho udě|a|i mnoho nebo

95 let

Nastala zima!

oÚ v Neubuzi bude v příštímroce,

vého, u Záhořákového č. 44, nová
brána u ZŠNeubuz včetně ohrádky
u památníku, nátěry zábrad|í ko|em

600'00 Kč

. na provoz KT 23 388'00 Kč

komise Íinanční

komise ochrany veřejného pořádku

ROZVOZ PLYNU
v RocE

ledna
února
15. března
12. dubna
.|0.
května
7' června
19.
16'

4. července

1996
2. srpna

30. srpna

27.září
25'ř4na

22. |istopadu
20. orosince

Sběr lahví na výměnu se koná
den před tímto termínem od
16.00-16.30 hodin.

a rodinné pohody

Sňatky
Hana Gerychová Neubuz č. 81
a Zdeněk Hrbáček K|ečůvka č. 62

Úmrtí
Lukešová Marie č. 78
BělíčekFlorián č. 87

79 let
89 let

Š|ahařová Františka č. 50

89let

Cha|upa Va|entýn č. 56

81 let

Přihlášení
Prokoš Radim č. 57
ing' Frnka Mi|an č. 145
MUDr. Frnková Maria č. 145
Frnková Monika č' 145

Odhlášení
Hrbáčková Hana (roz. Gerychová) č' 8.|

coŽ dokoná|e prověřilo kva|ity jednot|ivých
druŽstev. První dva zkaždéskupiny postou.
piIi do semiÍiná|e, kde se utka|i kříŽovým
systémem a teprve potom se hrá|y dva roz-

hodující zápasy. Nejdříve o 3.-4. místo
a nakonec finá|e.

Naštěstí nedošlo k,,bratrovraŽednému boji...
Lépe se ved|o týmu Pípa Neubuz, které ze
tří zápasů ve skupině jednou vyhrá|o, jednou

remizova|o a jen jednou bylo poraženo.
Nakonec skončili ve skupině na čtvrtém
místě a od postupu do semifiná|e je dě|i|o
jedno vítězství, místo uhrané remízy. Toto
umístění představova|o celkově pěkné 7.-8.
místo. V týmu hráli M. Čech, V. Zábojník,
M. Macha|a, M. Skyba, J. Vá|ek jun, a nej.
staršíhráč turnaje Jiří Vá|ek.
Druhé druŽsfuo FC Neubuz ve skupině jednou vyhrá|o a dvakrát prohrá|o, což zname-

nalo také 4. místo ve skupině a tedy bez
I toho umístěnívšak musíme pova.
žovatza úspěch, protoŽe z ce|kem šestnácti

postupu.

týmů, které se účastni|yturnaje to předsta.
vova|o průběžně 7..8, místo. DruŽstvo ved|

LÍbor Va|erián. Neubuzská reprezentac

by|a na tomto těžkém turnaji opravdu dobra
a všem hráčŮm patří poděkování.

-

Závéreé,nézápasy turnaje dopadly nás|e.

dovně:

o 3.-4. místo

sLUŠoVlcE-PŘERoV 0:1

o 1..2, místo

ALFA-

SCATMANI

3:1

Ve finá|e se tedy střet|i dorostenci ALFY
S|ušovice a po zás|uze se podělili o první
dvě příčky'

Nej|epší stře|ec Jakub Štefek. A|fa 9 branek
Nejlepšíbrankář Danie| Vajík . S|ušovice
Nej|epšíhráčMi|an Sirnon . Přerov
SKUP|NA

l]tikulašsktt turnaj tl saloÍlékniá,né

Sportovní k|uby S|ušovice pořáda|y V sobotu měIa hned na Úvod veIké překvapení.
dne 12. 12. 1995 v trnavské tě|ocvičně jiŽ Přih|ási|o se totiž 18 týmŮ z našeho oko|í'
počtvrté turnaj žákův sá|ové kopané' Před zahájením turnaje se prezentovaIo
Družstvo neubuzských Žáků se tohoto

turna.

je účastniIopodruhé. Trenérem týmu

by|

týmů ,,pouze.. šestnáct. Místníborci hrá|i pod

hIavičkou FC Mikeš, zástupci Neubuzi se
objevi|i hned ve třech týmech. FC Neubuz
a Pípa Neubuz vyhrá|y první utkání. První
ko|o turnaje, který se hrá| 2 x 5 min na

A|eš Vajďák a družstvo hrá|o pod názvem
FC Nám se nechce.
Loňské prvensWÍ obhajova|i k|uci z Trnavy.
Ve|ká marodka však zrušiIa polovinu muŽ- zápas, bylo vyřazovacÍ. Kdo prohrá|, skonči|'
stva a s náhradníky nemohii trnavštípomýš- Toto kruté pravid|o všichni účastnícipřija|i
|et na mety nejvyšší'Přesto však hoši zabo. a tak nám do závěrečných bojŮ postoupilo
jova|i a mezi šesti účastníkyobsadi|i ve|ice osm týmů' Ti, kteří přeŽi|i vražedný systém
pěkné třetímísto. Zvítězi|i žáci z přÍpravky v úvodu turnaje si konečně trochu zahrá|i.
A|Íy S|ušovice. Novinkou ,,Miku|ášské sobo. By|i rozdě|eni do dvou skupin po čtyřech
ty.. byl odpo|ední turnaj muŽů. Tato novinka a zde se hrá|o systémem každý s kaŽdým,

1.

,,A. 1, 2, 3' 4. body skor poř'
Ml 1:1 3:2 1:2 4 5:5 tt.

SCATMANI

ALFA

7 9:2
3 6:10 i'*
4. FC NEUBUZ 2:1 l:3 2:4 95 3 5:8 lV.
SKUP|NA,,B" 1, 2, 3. 4. bodyskolpoř'
.l;1
1. Fc MIKEŠM|
0:4 4:0 4 5:5
2. PŘERoV 1;1 KU 3:1 'l:1 5 5:3
3.sLUŠoVcE+:o 1:3 LAŠ2:2 4 7:5
.l:'l 2:2 95
4. PÍPA NEU. 0:4
2 3:7 |V.
2.

3' PADĚLKY

|

1:1 KU 5:0 3:1
2:3 0:5 úŠ+:z

|l|.

|.

||'

Turna'j končiI ve večerníchhodinách, a|e
všem by|o jasné, Že se v krásném prostředí
tě|ocvičny u zák|adní ško|y v Trnavě nevidíme napos|ed. JiŽ nyní se v h|avách organi.
zátorů připravuje da|ší podobná akce na
jarnÍ měsíce. Fotba| je sport pro všechny
ch|apy, ma|é i ve|ké a kaŽdý si jq rád zahra.
.

LV.

Redakce ,,|nÍormačníhozpravodaje.. děkuje dopisovatelům 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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