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JsÍne Vám,

návrh nového ot>ecního znaku.Je symbo|tzován postavou sV'
vázeni
F|oriána' kteý se nacházi na vzácném olrecnim razitktt z dolry přec|vá|ečné Vzh|eclem
k ma|é čite|nosti histcrického razit,<a
js;i'e byii i1UC,3i,i, v .;!r:ló .:-í;.];c za:;h,:::viit oi:ecr..i s.vlr:l.;o!iktr' h!e 'jai v;t.;arnika,
tterý bi byI ochoten vyiiovět našernu přáni a ttarnaiovaI sv.FIoriána, patrnona obce
obóané, pře<istavili

Neubuz. v nové podobě.

Autorem návrhu nového cbecniho znaku je pan Vitězs|av KoLJTl.llK

z Prahy

Děti se

setká'',ají

n:|ádežnickém časopise t.'lEZBEDA, jelrož je šefred.aktor9,T;. j pozadí
znak,'
stojí ferrář naši slušcvické farnosti pan Josef PEKAREK. Vám
ce|.é akcé
oběrna, pánove, patři naŠe Panbúh zaplat'.

v
s jeho jlnénem
.'cbecni

Svatý Flor..n, lryvalý p|ttkovník v císařském vo1sku v Cetii (Do|ni RakoLt'sko), by| hor|ivý
jsou
křesťan. Když se dověděi, že v Lorchu ( neda|ekc řeky EnŽe v Horních Rakousích )
vl.zněnia i.riučeni křest,ané, mezi nirni ibyvalíjaho podřízetlí vojíni, rozhodl se,Že se přidá k
s vo1iny, kteří na
nirn, touŽíce po mučeclnickésmrti. oclebra| se do Lorchu.Cestou se potkai
.l1á
jsern křest,an,..
jdou,
odpovédé|r, Že pátra.1i po křest.anech. Florián t.ek|;
otázku, ka,rt
a přida| se k nim

Císařský náměstek v lloriku, Akvi|in, přem|ouva| F|oriána, kdyz mu by4 předveden,
aby se zřek| vÍry Kristovy. Ptal se ho, proč se protiví rozkazu císaře, kdyŽ je jako byvalý
vojin poslušnosti přivykiýi Florián odpovědě|: ''Pokud jsem slouŽr| u vojska, klaně| jsem se
Bóhu potají. Nyni pos|echnu rozkazů tvých' pokud se týkaji vo1ina, a|e jako křest'an se
nedám niŘym prinutrt, abych se k|ane| mrMim mod|ám... Náméstek Akvilin dal Floriána
vysléct se šatůa mrskat. Pos|éze AkviIin vynes| rozsudek, aby Floriána s těŽkým
kimenem uvázaným na hrcle shodili z mostu dc řeky EnŽe a aby by| utopen. Biřicové
rnu uváza|i kámen na hrd!o' KcyŽ vidě|i nechroŽeného rnučednika, jak Se modlÍ před
popravou' byli tak dojati, Že nikdo z nich se neodváŽi| vykonat pcpravu.
Znetlacjatti r:írběh| k odsoueenému neznárný surový poltarl a vrh|.1ej do řeky.
Sta!c se tak h.ezpochytry r. 304. Svátek sv. FIoriána připadá na 4' května N.ad jeho
hrobem je nyní k|ášier St É|crisn v Rakousku. Památku sv. Floriána, patrona hasičůa naši
obce, r,:tÍvánle k3jcoroěně !-,cut.lí gi:vnostl, |.la té ietošní budou .;y,s.lěceny d'';ě s,ochy
našeiro patroiia, z ilicirŽ jedna bude umistěna na kapli a druhá na lrasičskéebrojnici. Sochy
i.lyiy vyrot.lerly v ga|ertt vÁp zt-ítrt na Zakaz ku soukromé firmy z NeubuzlJako dar obci.

Z obecního zastupitelstva,..
k nepřÍznivému poČasl méslclch |ednu a Únoru býa přeruŠena práce na
sk|ádce
'Vz|edem
-.
Bí|á h|ína. Práce na sk|ádce-byý-zahájeny znovu 14.3..t994. Dokónčuje se bio|ogiircy rynniťa
Čistíma

odpadních vod' Provád| se převáŽně terénníÚpr.avy, budlljí se odvodňbvacíŽ|abýa
obráneuje betonáŽ
hráze rybnika. Před dokonČením je napcjení př,r;ezcor,é óesý. Zkoušhy budou probíhat
v ducnu a v
kvělnu zkušebnl provoz bude zahájen v měsíci Čerunu a budé trvat jedeh ror' o)tsi práce
na sanaci
.a
sk|á.jky předpokládají vytěŽenÍ navezené hiíny (vrstva asi 70 cm)
vytvořenÍ hrany

PředposiednÍ
Wst\ry !ýsadbu čela skládky spolu se zatavněnim bude provádět oooavitétsxa
ítrma'
V souČasne době je finanČnÍpokýi sanace sk|ádky zajiŠtěno a obec \^y'Váň
ÍinančntreseMJ
0!"o Z|oŠebnÍDrovoz čistiČkyodpadnrch Vod íČo\4a ná .tatši rcr<v.

BLtdován| komttnikací v obci má něko|ik etap Zpracovává se pr.ojekÍ cesty do
Hořanska. Kery řešI
ld',orJnění při'.a|ové ,,toď1 z pc|í' . ncr,ř: míslníkcnun:kace' l<analizáení
s.",oá s napc1en:nn na sÍávající
l'ianaijzačni sít' u clomu p. Chov,ance a kana|izační šachty ( přepady; s rnoznósii
dalšíhonapojení
to'JinnýcirdornkÚ. .j bu,lci;cnu se poeita.š ino:irim napo1enírn na spiaškovou
"istavle;'ových
3ii
kanalnaci k COV.

Geodézri bYlo zpracováno zamereni polní cesty k Dubovinám na ZáhumenÍ. Prom'právnik pan
KoVář
zpracovává ktloni sm|ottvy Vypraeovaný pro]ekt se zab.pá svedením vod ze svahu Zánumeni
do
|apače odkud se kanalizaci napojí do vypustě přes si|niiní tě|eso a prohloubenim přikopu
kolem
siinice a prcpustě pro s.".o''1 vo.Ťy rJc Všenninkry. Pcd|e zpracovaného v1.h|ecovéňo tqunetnit<u
vy..ial dopravnl inspektorái povoic.nÍ k vjezdu a rryjez.iu na hlavnl siinjci. Týo práce provádí
s|avební Íirma ifuloS v připarjě nepr'íznivého počasí, auý iepe vyuŽi|a stroje, které
|račuii na sanaci
sk|ádky'

Abychom mohli zaháJ|t vYasÍa|továni komunikace V Dolansku do Budlna, bude nutno postavit
a
zabetonavat zábrad|l podé|potoka.VŠeminky v dé|ce asi 60 m. Tuto práciprovedeme
wépomocl.
Dá|e je třeba zhotovit část kanalizačnÍhopotúni a zabetonovat rošt pro zachycánl
vody od nové siln6e
(obchvatu). Vyčistěníokrajů mistní komunikace bude částečněprovedeno mechaňizací
zbitek
btidou občanéBudína dokončovat sami. oÚ předpok|ádá rea|iz.aci těchto prací
v
návainosti na
stavební práce v Hořansku, tedy v měsici červ.enci. Tímto bude pokryta v h|avnÍch částech
opi-aYa

a

místni komunikace v oDci.

SamozřejměnásčekávyřeŠitasÍa|tovousílniciJnové u]ici, coŽ si !}/Žádá de|Šipřipravu. Jedná
geornetncké zaměření, vykoupení pozemků pro roz-Šlrenia zpévněni vozoúcy.a odvodnění.

se o

Uvazujeme téŽ o prorledenÍnové ho asfaltového powchir ke skI.ádce na Bí|ou h|ínu. Totó bude vhodné
prc.;ázt před dokcnčenírnsk|ár1ky Trápí nás samozřejnně neutěšený stav vozc.",lry
k chatóm kclenn
hřiŠtě' zde je však nufro vyřešit sifuaci s firmou FAGUS.
Čeka1i nás ruzné stavební opravy. V současnédobě provádime

ve spo|upráci s Íirmou GRE|NER
Ško|e'V |etoŠnímroce bude také provedena vyměna' okapoých Ž|abu na
Dudové-Záklachi sko|v uslfuteČni se nátěr venkovnich dveřt skóty a oorava gaíaze na
ško|nim
za.1počltáme s pomoc| rodiČůnaŠich Žáků Letos nás jeŠtě čeká bprava fasaáy ná o.,áoue
óu.
!1913
N]átáry záb.rad|í tt nlcstl pr6r'rg|g pan L' Vacr,i|ka. l{eý vyt<oňava při olj lJeubuz
náňradní Vo]enskou
Úpravy kabinetu Ve

sIuŽbu.

Vladimir KAŠPÁREK

starosta obce

Sport v obci
ZimnÍ připrava Íotbalistú 1. ř'c I']EUBUZ proběh|a velrni kvalitně. Fyzicku kond|ci zÍskávaii
hrači přr hoke1ovýc|r utkanruh tta zlmnim stadiónu ve Vsettné a v tělocviÓně ZŠTrnava.
Hlavnim Sponzorem muŽstva je firtna COI.JT-TRANS. která zakoupt|a pro hráče dvě sady
clresu v provec|eni pn6flrobí|ém a z|atočernéma tři fotbaIové ba|Óny .|eií maiite!, pan Libor
VaIsrián, pravide!nětrénu;e s rnuŽsi.'enn c.'.akrét$'dně, nynÍjižna hřišti u lloštárny. Prcb|ém
jevtom,Žafctbaiový k|ub potřebujeasi 100kgtrávi'nakvaIitnízatravněnífotbaIovéplochy.
Pokud se rrenajde nikdo, kdo by našim fotbaiistům pomoh|, nebude rnoci proběhnout
ko|audace hhsté a tý'm nezahá1i na poozim soutěŽ, piestoŽe registrace hrácu proběhla 1iŽ
v roce1993. Trávu Jenutnovysaclttne1pozdě1idokonceměsícekvětna, jinakbudepozdě!

Fřes t.yto neinalé prc;iémy, pracují čienovéoddílu i rnístníobčanéna dckončovacích
pracech ko|em hřiótě. Vyřezávané |avičky a věšáky do kabin vyrobil pan Jaroslav Bucánek,
pánové Josef Macik a Mtros|av Vá|ek budu1í v kabinách e|ektrtku. Pan KašpáreK, starosta
obce, věnova|fot|>aIistúm stú| a Žídle ZDWá dokonČit sprchv a kabinv budou připraveny na
zahájeni soutěŽe
Slavnostníotevřaní hřiště je plánováno iia prázdniny. i'"'iístni 1. FC i..jEUBUZ se utká
Z!-||.,l. Pokud by se stajo něco neočekávaného,jako druhý
soupeř.1e přtpraven účastnikokresniho ptebr:ru LAZNE LUHACOV|cE. Brzy se zaČnou psát
novodobé dějiny kopané v Neubuzi.

s prvoligovým týrrrem Fc sVlT
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. Sbor cjcb'rovolný,cir lrasiců

Při odzimováni techntky melt moŽnost naŠihastČt neÓekaně vyrtIknout. Minu|é uterý doš|o
k poŽáru, kterýzachvátiIsk|ádkt.t za obcína BiIe h|íně. Zásah probiha|od 19'30 -1 30 hodin

PoŽárni slrory ze S|trŠovic Žet*chovic, Z|ina
prat,.cěpodcbně dět!

a

tr]eubuzi hasr|y oheň, který zapá|i|y

K příjemně.1šíin činnosrern v práci irasiču patří příprava muŽsbýa na soutěŽ, která se
uskutečni 29. kvkétna na fotbalcvém hřršti v Trnavě. Naše m|ade druŽstvo trénu1e v tomtc:
sloŽeni: strojník - Petr seme|a' savice - Martin Zánořák. Roman GrebenÍček' rozdé|ovačEvŽen Gajdoš|k, prvni prorrd - |íiros!av Robiš. cruhý proud - lt/lar.ek Grelreníček Velite|em
scutěŽníhc cruŽstva je Rad;m lvlinařík. Nešímladi reprezentanti mají velkou šanci v okrskové
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Marie cUŘlKoVA
LudvÍk NEUMANN
JoseÍ ToMŠ|ÓEK
Aloisie KOBYLTKOVA

1.

5'

Emt|re zÁHoRAKoVA

70 |et
85 |et

81

|et

81 tet
g3 |et

JARCOVJAK 70 |et
cEClroVÁ
ÚU |et
LUKEJ
8t iet
5icpánxa ;Ací(ůiA
30 iet
otýlle i.i\.NC;CcVA 3l let
i".|aiic '"tlliKLARKClÁ 30 l*i
Franhšek

Ludrniia
Boirurnil

'I

Jar'.s|av ../LČl{cVsK./ 7! 'ei
Antc'i:'': Tct.'ŠiČKollA02 iet
Přejerrte lrodrrě zdra\,.í a [ociini'}é pohody.

Vítátne nové občánkV

&i'lsg'

17. 1. 1g94

22'4'19w

Petr ošKEŘÁ
Čp' 4
JoseÍ TRUBEL|K čp' 80

Roman CEŇVENKA Čp. 68

Pře1eme hodně Zdravi. štěstía Spokojený Život,

Sňatkv uza.lřeIi.

2. 2. 1994 Miroslava KOBYLIKO\,iA
19. 3. 1994 |Vlarta ZAHoŘAKoVA a
'I

BIahopřejer:re.

I

P?,.,e! BEF.ANEK

J!říGERYCH

Úmrtí
6.3' 1994 Eduard ZAHoRAK čp.89

Vzpomínáme.

sPoZ - oznamuje všem občanům'že jubi|anty uvádime Ve spo|ečenskérulrrice při kulatých
vit.očíchod 70 |et Toznan.ená 70 |et, 75 iet a od 80 |et k.ažc:; rck'
Ť.!y9 ^p^q1t]:!ali nrají zájem o rozlcučel.li se zasnu!;'rn, dom|U\.í se s paní lu,|i|adou
HYl.lclcovoU
(za Ženy) a pallem Stanis|avem oŠKERoU(za muŽe)' Pros|ov provádírne
i pod|e vlastního přáni.
ř

Upozornění
Dne 12. 5. 1994 cd 8 - 15 lrodin

V dcbě od 8.00 . 16.00 hodin bude přeruěena dodávlta plynu
za úče|emprovádění propoje na ptynovodním zařízení. Proto
žádáme odřrěratele plynu, aby uzavře|i všechny své spotřebiče

a

HLAVNi vzÁvĚn PLYNUl
Český p|ynárenský podnik, s.p.

orlaĚnt zPravodaj tElJBuz . občasnílobce ieubuz. vydává 0becn| úřad leubuz. Psc ?63 |5'
redallol tígr. [. lývoda' redatcl tvořl členovéLul[urnl lortse 0 U leubuz. llstne
íeubuz. látlad t00 výtistů. BEc 370505t92. ltPR0DtJít.

