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Vážení oEčané, dostává se Vám do rukou Prvn1 vÝLisk druhého
ročníku obecního časopisu. v loňském roce jsme vydal i Pokusně jedno
Pan starosLa
číslo ve sPoluPráci se z1ínskými t.iskárnami , leLos
vyzkoušel možnosL tisku obecního zpravodaje Pomocí vlasLnÍch prosLřeclků.
Snahou redakce tohoto l isLtr bude, informovaL Vás o všech důležiLých
událostech v obci. Chceme, aby.,InformaěnÍ zPravodaj.. vycházel v Pravidelných inLerr;alech. Každý občan našÍ obce se můžeeodílel svými názory
^a vydávání tohoto ěasoPisu. Své příspěvky nosLe na obecní úřad.
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škola ožila l. zářÍ l992 po dvou rěstcích
Prázdnin opět svýr pravidelnýr vyučováníl. Toho dne bylo
.Pasováno
na školáky. 6 prvňáčt.ů. Ti sPolu s deseti žáky
2. ročnÍkul,voří jednu ze dvou třld našíškoly, ve k|,er4
uóí panl ředitelLa Lydie S|,aroveská. Druhou třídu s l9
žáky [řettho ročníkrlučÍpaní uči|,alka llelena Vývodová.
PanÍ uči[elka Irena L|lrichová,tterá v ltstnt šlole působila hezkou řádku le|,, odešla do důchodu na konci rinulého
"'qlnÍho roku. Yždycky nás potěš{, když si najde chvílku
se za náli podíva|.
}leubuzská

a výtvarný kroužef.
lla vánočnt čas se celá naše škola přiPravovala velri
pečlivě. Yšichni žáci nacvičili pásro vánočntch písniček
a koled' dokonce i s valašskou lidovou hrou, Preriéru rěly
dět,i s nacvičenýl Plogralel na besídce TJ s0K0L Slušovice.
Dvě vysl,oupenI jsre ustutečnili Pro rorliře dětl a pro

si zpřÍjernily začá|,ek školnÍho roku již tradiční

v lleubuzi. Dě|,i dostaly od 0U lleubuz pěkný dárek
pcd stroreček . barevný lelevizorI Svýr prograrer pofěšily
naše děti na Yeselé, lar
Pozval Ílub křesťanstých žen.
.U
Běhulů. bylo vysoce hodnoceno všeri
VysloupenÍ v sále
přl|olnýri. Sladké pohošiěnÍ si děti oPravdu zasloužily,

o ceny a občarstvenl pro všechny účas|,ntky.Yeselé podzirnt
.nekonečnou.
s|,řelbou ze vzduchQvky
odpoledne bylo ulončeno
opekly
špekáčky.Všichni už
a t,áboráker, na k|erér si děti

jato voda, pololetnÍ vysvědčení jsou rozdána. VyužÍvále
souóasného počasÍk zilníru sPor[ovánÍ a radoválkár na sně.
hu' 0d tohoto pond{lÍ jezdíle se žály do Zilntch lázn|'
kde všichni absolvují plavecký výcvik, k|'erý je součás[Í

-rřijde

Děti

sou!ěžt v Poušt.ění draků, kl,erou Pro ně připravila škola
spolu s kulturnÍ korisí.Ta polohla jak s organizacÍ vlastn|
souiěže, tak i s dalštli utkánÍri rezi dětri a postarala se

důchodce

je

PrvnÍ Polole|l [oho|,o školnÍho rolu nár ve ško]e uteklo

se téšÍna přtš|,t Drakiádu!

pravidelného vyučovánt .

l|lavnl povinností všech štoláků je však raxirálnÍ snaha
dosáhnou| co nejlepších výsledků v učenÍ,Írcrě povinných
předrětů rají rožnost rozvÍjet své konlčky a zájry v dal.

vili

šíchnepovinných předrětecb a kroužclch. Příro na škole
Pracuje 4krá[ týdně ri}roelektronický kroužek, l|,erý nav.
štěvuje věl,šina žáiůškoly' 0d letošního roku zde Pracuje
i pěvecký lroužek, do kterého bylo vybráno t2 dětt. íaždou
sl,ředu odPoledne se konajl pohybové hry a l,anečnítrouŽek
v sokolovně
angličt,iny v

ve Slušoviclch' l{noho žákůnavštěvuje kurs
Zš Slušovice, něk|,eřt hru na hudebnÍ nás[roj

l|ezaPorÍnáre všal ani na

l,lěstské divadlo ve

kulturu! V ladnu jsre

Zlíně, kde

navš|,l.

ďě|i shlédly pohádlu

.Dlouhý, široký a Bystrozraký.. Y Dorě ulění jsra byli

na výchovnér koncertu.
Tak [o[o
Yaše dě|i?

je pohled nás, dospělých'

l

co

řlkajÍ na školu

l{gr. Helena Vývodová
uči|e]ka

{q_nun i ka-q_e

__I

Jedná se o příjezcovou

LI Z 49_1s
silnici

od Slušovic

do obce, Jistě

e každéruz nás znáro, z akých důvodůbyl a t.a|o
kcrunikace zanedbaná nalol ik, že Povrch vozovky )íŽ
j

j

neodPovídal bezPečnéru průjezdu. Jelikož bylo Pa|,rno, že
původně plánovaný obchva| se neusk']|eční,
tsre již

činili

Správu a údržbu silnic v? Zltně'
s|ávajÍcí
vozovtu
ab/
uvedli do bazPečného stavu
poLtže,
však
l|ové slěrnice ukládájí obcír
llas|,aly
značné
za Povinnost,aby Povrchová voda ze silnice byla kanalizací
svedena do vodo|'eče a byly zPevněny okraje vozovky, óírž se

v Poce 1991 nátlak

na

zabránÍ stékánt vody do vjezdů a zahrad. Dříve vi,budovaná
kanalizace pod chodnIker nesp|ňovala ty|o podlínky z důvodu
ralé hloubty. [ čeru t,ak byla udělaná, to doPosud nikdo
neví.

Likvidace tét.o kanal izace

a

zabudování nová

do

sPrávné

hlcubky, vyžadovalo značnéÍinančnínáklady. Jednalo se asi
o řásl,ku í,5 ril. Íč'Byl povolán Projekl,an|, který navrhl

několik alIernativ rekonstrukce.

přistoupi]o k řešenÍ, k|,eré bylo
reku

Po

několika jednlních se

proveden0

v Srpnu linulého

.

PodlÍnkou sÚs Zlín však bylo, aby t.a[o akce

hyla

ukončena

do kcnce září, aby SÚS lohlo pnovázt konečný pcvrch vozovky.
Bylo |'aké zahájeno úzl.évýběrové řÍzenía ze t.řÍ st.avebních
íirrr b:lly vybrány Ve.!ehospodářsié s|,avby Yrselí nad |íoravou,

}'teré v té době

již započa]y sl,avební práce

sanac€

skládky

přijatelné, Poněvadž rohli využÍl,
rechanisry používanéPři sanaci skládty. l|ásledker nedodání
pot.řebných kareninových rour vzniklo zpoždění, ale Přes[o
terrÍn hyl splněn. v t,é době vš:k vznikly dalšÍpotíže.
llásledker rozhodnu|Í fsderálnt vlády byly kráceny do|,ace
i sÚs zlín, kIerá |,yto práce již nelohla finančně zajis|,it,.
Započalo vyjednávání sg SL|S, 0kresnír úřader a DoPravnír
částečnévyrovnán í vozovky,
i nspekl,orátel. SUS provedl o
jako
projevilo
nekval
itnÍ. Po dalšírná|,laku
se
valri
k|,eré

Bllá hltna' Bylo to Pro

ně

byly tyto nerovnosli čásl,ečněvyrovnány obalovou drtí. TaLo
liprava rovněž neodPovídala bezpečnéruProvozu a Proto vHs
Vesell nad lloravou na své náklady (současný dluh u SUS Zlín)
Provedla Po!oženI živičnéhoPovrchu na čásl,i úseku féto koru.
nikace,

llátlady |,é|o stavební akce činily asi 680 000 Kč, což značně
za|.lžilo výdaje obce' V lel,ošnírroce oPě| započne dalšl vyjednávánt k zdárnéru dokončenI l,éto stavební akce a PředPotlá.
dáne hladký Průběh kolaudace.
l!rzÍ nás jen to, Ťe rezi některýri občany

v

t,4t.o

ÚásIi

cbce

vznikla nejednolnost, vzáj:rné naPadání a rovněž napadánt
člerůlbecního zasl,upitq!sLva.
Touto ces|ou bychol ch|,ěl i poděkova| Panu Silhákovi
' který
provácě! při t,éto invrns|ičnI výstavbě siavebnt dozor a zá.
roveň se ru orluvil, za |,y obóany, tteřÍ na jeho hlavu snesli
unoho nadávek

a urážek,

:-==,-=:1:-::==1=:
hokejová utkánÍ
Již Lřetí se'zónu jezďi chlaPi z l|eubuzi hrávaL
jej
ím Lrenérem je
Duší
mušLsva
a
zároveň
na zimní sLadión do VseLína.
Radk^.,t
pan Jiří
se
svým
asisLentem
který
sPolu
Válek al ias Lemieux,
hokejový._r
vÝjezdy
organizují
nebo
v
neděli
VykoPalem Pravidelně v sobolu
nadšenců na Vsetín. Našimi soupeři jsou mužsLva z okolnÍch vesnic. MužsLvo
má své dresy, ostat,nÍ výzbroj a výslroj, Lo je věc každéhohráče. NěkLerá
uLkání sponzoroval i Pan Jiří Válek, Pan Libor Valerián a Laké sporlovní
konise' oÚ Neubuz. Důkazem toho, že chlapi nemysl í jenom na sebe, je skuLečnosL , že zorganizoval i autobusovÝ zájezd a bruslení Pro svoje děLi.
Zďe jsou dosaženévýsledky:
}leubuz-Březová?:5
Neubuz-Hrobice9:3
l{eubuz - čsen Z| 1n ? |
Neubuz-Rřezová7:7
74 :
Neubuz - Všenina
.
Všemina
1B |
}treubuz
Neubuz slušovice
(hraje se Luto sobotu)

4
5
4

Turnaj tří obeí:
Neubuz-Březová2|4
Neubuz-HrobiceSt4
Březová-Hrobice4:3

2 o o 8 64
1. Březová
1 O 1 10 i 82
2. lleubuz
?o
3.HrobiceOO272:
Jak oznámi l asisLenL trenéra, mužstvo Neubrrzi podalo přihlášku
do okresnÍ liqy ve VselÍně na sezónu 1993194. Věříme, že nadšení našich
hokej isLů podpoří i mísLní PodnikaLe1é a zasPonzorujÍ náš amaLérský sport.
sporLovnÍ komise
:

:

ť0 lilDIl|i PtlTIT
Zlěnou zákona ciln

č. 338.1992

sb o denlch

z nerovitosll

Základní sazba daně u jednotlivých sIaueb činí:
a)u obytných dorů 1 Kč za I13 zas|,avěné plochy: u ostatních
staveb tvořícÍch přÍslušenslvl k obytnýr dorůr z výrěry
přesahujlct 16 13 zastavěná plochy l(č za 1l2
b)u chal,,staveb a rodinných dorků pro individuálnÍ retreaci
3 Íčza ll2 zas|avšné obytné Plochy; os|,al,ní zasiavěné

se

rušídislokačnÍpoplatiy, k|.erá doposud byly
zdrojer příjrůobce' Poněvadž je v současnédobě lnoho
v roce l993

nerovitosIi, přinášÍre

nejasnosl.í v otázce placení daně z
v tor|,o čtánku stručný výně| zákona:

z pozoJ.krl:
Předlěter daně
Daň

p]ochy

z

pozerků nejsou části zaslavěných ploch
a nádvoří, k|eré jsou zás[avěny slavbari podléhajÍcÍlidani
ze s|aveb. PoplatnIker daně z pozerků je vlasl,nÍk pozelků,
U pronajatých pozelků,jejÍchžhranice v lerénu ani v lapách

zas|avěné plochy'

našt obci je l4 646 Kč/ha, což je určeno
vyhláškou OkresnÍho úřad Zlín po dohodě s rinis|.erstvel
zerědělstvl a financí Čn.
Sazba daně činl ze základu daně u pozelků:

e) u oslal,ních s|aveb 3 íó za tra zaslavěné ploehy

a) orné půdy' zahrad a ovocných saců 0,751

b) luk a Pastvin, hospodářských lesů a,25,/,
Sazba daně u ostatních pozerků činíza kaŽdý 1r2 u:
a)zas|avených p!och a nódvotlí potud najsou předrě[er
daně ze sl,aveb
0. t0 Í'č
c) ostal,ních ploch Poiud jsou předrěter

.Vyhlášku

d)u s|aveb pro podnikatelskou činnost:
x u staveb sloužÍcÍchPro ze!ědělskou prvovýrobu, staveb
pro lesnt a vodat hospodářství l Íčza l12 zas|avěné Plochy
xu slaueb slouž|cÍch Pro Prr]l}'sl,sl,avebnictvi, energe|,iku
a ostatní zerědělskou výrobu 5 Kč za l12 zastavěné plochy
x u s|,aveb sloužÍžlchpro ostatní podnikatelslou činnosl,
10 [č za 1l2 zatavěné plochy

v

b) sl'avebních pozerků

Xč za lra

K loru|o bodu sl,anovilo obecnÍ zastupi|els|vo
o snÍženlpoplatku. na úroveň bodu a)

evidence nelovitosIi neexistujÍ' neboť jscu sloučeny
do vět,šicb celků, je popla|nlker daně nájerce' U obecních
pozeriů, kIeré jsou Pronajaty, je poplatníkel daně nájelce.
]áklad daně

t

c)u garáží vysl,avěných oddělenó od obytných dorů 4 Íčza lr2

za 1l2 zastavěné plochy se zvyšujt
o 0'75 Íčza každ4 dalšÍnadzarnÍ podlaží,jest,liže plocha
nadzelnÍho podlaží přesahuje dvě třet,iny zas|av4ná plochy.
Ty|'o zák]adnl sazby daně

l'00 [č
l0 Kč

Základnl sazba daně dle písrnena a)přÍpadně zvýšená o další
podlažíse náscbt koeficien|,er:
r 0,3 v obcích do 300 obyvalel
r 0,6 v obctch naC 300 do 600 obyvatel
x 1,0 v obctch nad 600 obyvatel do l 000 obyvatel
x 1,4 v obcÍch nad t 000 obyva|,el do ó 000 obyva|,el

daně 0,

StavebnÍri Pozerky se rozurájÍ nezastavěné poz?rky určEné
k zastavění a vypočÍl,aná daň se násobÍ kceficienter
a) 0,3 v obcích do 300 obyvat,e!
b) 0'6 v obcÍch nad 300 obyvatel do 600 obyvatel
(l'en|o koeficient přináležÍ našíobci a týká se jen

aLd.

s|avebních pozelků)

Daň

se zvyšuje o

2 Í.č24 každý 1 12 podlahové plochy

nebyt,ového pros|oru

sloužtcího v obytnér dorě k podnila|el.
sté činnosti s výjirkou zerědě]ské Prvovýroby.

-olí_lel!i!!-b:

'áklader daně ue slaveb je výrěra v r2 té části zas|,avěné

Plochy

a

nádvořl, která je

zas[avěna stavbou

k 1'

Závěrer lze říci, že v našÍ obci budere platit dorovní daň
za přtzernl dorty 60 hal za každý r2 a za patrovó dorky

lednu

zdaňovacÍho obdobÍ.

l'05Íč'což je slejné jako v linulých letech.Zerědělská daň
vychází u orná půdy, zahrad a sadu asi na 1|0Íčza 1 haitar
u pastvin, luk a hospodářských lesů asi na 37Íčza 1 hektar.
n 'r

Společenská kronika
ilarození dě[Í v roce

trtttrttttxttttrtttrtlttl

tl'

Pavel

oŠrmlčp.

7. Tereza ltlcflAl0Yl

v

u0n

olluvu.

Daniela vuĎlr.ovt{ čp'
2?, 2. líareela ňI[Ňi[0vÁ čp'
26' 3. Toráš nůŽtčmčp.

5'

ueil d

l|e všichni lohou sporl,ovai tak, jak by sari chtěli. liěkterýr v tor bránt
zdravo|,nÍ s[av nebo věk, jiní nelajÍ čas. dalšÍsi najdou nějakou jinou

1992

t5. t.

?,

, lYil

Uvlcel|t

1t6
121
A
!

čp' t!8

24, ?. Gabriela lřričxovÁ čp.
12' 8. Jiří [oBYtÍÍčp.
l9. lt. líonika lnntÍroví čp.

rárci valri otezených rožnostl však lze sportova|. i u nás v obci' Buď
individuálně anebo spo1ečně. Si|,uaci zde rajl poněkud jednoduššt Ženy,
jejichž cvičent se koná dvakrá|, týině v rÍstníškole (po,s|l í930.2030).
Pro rodiče s dětri (od 2 do 6 let,) se koná pravidelné cvičent každou
středu od tó30 . t?30 hodin také ve škole. Tol,o cvičent je rezi dětri
velri obllt'eno. Bez doprovodu rodičůse lohou zúčasl,nit dě|,i, k[eré jsou
saros|,atné. Bádi uvÍ|,áre dalšt zájercE-Přijďt,e rezi nás!
V

80

t.)/)

3

143

Helena -

cvilitelka

KulIurnÍ kouise

h

l á s i:

v sobotu dne 13" února 1993 se koná v sálku na t|osTARHE klubový pořad
pro přátele jazzu. Hraje kapela -LITTLE IAz?' zt.Ín. ! Hrát budou:
JiřÍ .šeclorrs.. černohous
Eredy Lach - trrrbka, Jiří Hradil - klarinet,
- banjo, Petr Chlud - tlasa a t{i 1oš Hožíš - bicí . Začátek Pořadu
je v 19,30 hodin. Guláš bude ! Srdečně zvene všechny, kteří si rádi
Poslechnou dobrou nuziku. Jenom pecivál sedí v sobotu veěer u Lelevize!
naškarní průvod
v sobotu dne 2 o. února 1993 bucle obcí Procházet
s medvědeu. Korrčiny jsou zase tarly! Večer bude na t{ošLárně PocttoVá.-.r
slavnostně basa.

Na Loto ..smutné.. loučení Vás zvotl ělenové naší konise.

ná někdo zájem účastnit se průvodu masek a Pornoci Při organizaci,
se nůže v pondělí v 19.30 hodin
btrrle jeho t1čast vítána. Přihlásit
Pokr'rd

ve škole.
v sobotu 1.3. 2, |993 se uskuteční zkušební vysílánÍ místní kabelové televize od 17.OO - 19.OO hodin.
v neděl i 14. 2. 1993 ve 13.oo hodin bude vysílán na obecnín kabelovém
progra1nu pořad -Končiny v Netlbuzi 92-.Autoren pořadu je Pan Libor Valerián.

IiÍorr.á
>r<

Horrsa.

d.íJ]Př.a'\'a.

t< t< t< x ta x
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x ta t< x

-

-

t< :x

5.t5 ?,20 9.35 t4.t0 t5.20 í9.l0 2í.t5 22.|0
5.40 ?,45 t0.00 í4.35 |6.45 í9.35 2l.40 22'35
6,10 8.15 10.30 15.05 17.!5 20,05 22,t0

23.05

od.

>t<

€:a-ř:

>t:x tt >E:t

Zlln, U parku př. 4.t0 5.Í0 7.l5 9'25 |t.35 l6.20 |8.25 2|.t5
ileubuz-Paseky I l.qs 4.45 6.50 9.00 tl.l0 t5,45 18.00 20.50
Vsetín.U nádraží | 3. l5 4' t5 6.20 8.30 Í0.40 t5.|5 |7.30 20.20

Příspěvky zaslané do redakce budou otištěny necenzurovány a v plnéu
znění. Na spolupráci se LěšÍ reclakce "InformačníhozPravodaje..
Inforračnt zpravodaj ileubuz . občasnÍkobce ieubuz, vydává 0becnl úařad [eubuz, Psc 763 Í5.
šérredaktor L. Yývoc.a, redakci |,ovoří čIenovékullurní korise 0Ú íeubuz, |,iskne 0Ú teubuz'
iláklad 80 výtisků. REc 3?o505t92' ťEPR0DEJIÉ.

