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Z prvních svobodných voleb, které proběhly v loňském roce, bylv Neubuzi zuolen i prvnÍ starosta - pan Miroslav
Kobylík Jeho zástupcem se sÍa/panVladimír Kašpárek' Dalšíchsedm členůobecního zastupitelstva si rozdělilo
áci v jednotliuich komisÍch' Všichni se aktivně zapojili do práce. Byly stanoveny úkoly, které bylo nutno splnit
okamžitě a zároveň starosÍa připravil ýhledové plány do dalších let.

Když se práce obecnÍho zastupitelstva začala zdárně rozuíjet, náhle umírá náŠ sÍarosťa.Vynikající, obětaý
lověk, dobý kamarád, kteý se zasloužil o zlepšeníživota v našíobci' Za to mu patřÍ upřímné poděkování'
,,Čest jeho památce.,,

HoVoŘí NOVY STAROSTA
Je|ikož v našíobci by|o zrušeno pohostinství a nemáme větší
schúzovacímístnost, obecní zastupite|stvo se rozhod|o vydáVat

lnÍormaění zpravodaj, kteý bude dvakrát roěně seznamovat obÓany o práci obecního zastupite|stva a o veškerém dění v naší
obci."
Těmito slovy zahájiI své vyprávění pan V|adimír Kašpárek, staros.
ta obce Neubuz,
R: Jak se cítítev nové Íunkci?

S: Moc dobře ne' Veškerá zodpovědnost za dobý chod obce

pad|a nyní na mou h|avu. Práce se však ne|ekám. Vím, že mám po
svém boku schopnou zástupkyni. Zástupcem starosty se po do.
p|ňujícíchvo|bách stala paní Mi|ada Hyněicová. Jsem přesvěd.
ěen, že se nám bude dobře spolupracovat' Věřím, Že ani ostatní
ě|enové obecního zastupite|sfua nesložíruce v k|ín, a|e budou
aktivně řešit prob|émy, které V obci vzniknou.
H: Vraťme se do nedávné minu|osti. Jaké by|y zaěátky práce
obecního zastuPi|elstva po vo|bách?
S: Počátkem roku jsme muse|i opravit V ce|ó obci chodníky, které
by|y po provedené p|ynoÍikaci ve velmi špatném stavu. Práce
provádě|i ve|mi obětavě naši důchodci: pan Jan Lukeš. kteý již
bohuže| není mezi námi, Václav Vičíka pan Josef Vykopa|. Při
nejtěžšíchpracech se sbíječkoupomohli i m|adí |idé . Radek
Vykopa|, Zdeněk Vajdák' VlastimiI Zábojník, Radim oškera, Jaromír Juřík a da|ší.
R: Jaké má obec Íinančnípříjmy a výdaie?
S: Zák|ad finaněních příjmů ěiní rozpoěet z okresního úřadu. Tato
částka by nestaěiIa poký finančnírozpočet obce' Největší uýdaje
obce tvoří pop|atek za e|ektrický proud, vývoz kontejnerů, ško|a a
vnitřní výdaje obce.
Pňjmy má obec z pop|atků ze psů' domovní daně a
popIatkŮ za kontejnery. VeImi obtížně se nám vymáhají dislokační
popIatky. Většina těchto popIatkú je z objehů zemědě|ských druž.
stev, např. MoVA P|asý'

Banka není schopna ýto finance převéá na obec. Značná ěást
příjmůobce !e od soukromníků,kteří p|atííinančnímu
odboru daně
a ty jsou vráceny do rozpočtu obce. V každémpňpadě budeme
podporovat soukromé podnikání v obcr' Peníze' které obec získá
z daní soukromých podnikate|ů, můžemeinvestovat do íinaněně
náročných akci.
R: o iaké investice se jedná?

S: Ve|kou zátěží pro obecní pokladnu by|o provedení e|ektroinsta|ace ve třídách i v bytě. Tyto práce mě|y být provedeny již v roce

1976. Ve třídách by|a insta|ována nová umyvad|a

s přvodem a

odvodem vody a by|o provedeno vyma|ování ce|é ško|y. Zde

vykona|i hodně práce pan JoseÍ Jasenský a pan Mi|an Janů.
Nep|ánovanějsme zahájiIi náročné Úpravy hřiště, kde nám ochot.
ně nabíd| pomoc pan František Ze|eznik, ředite| dřevařského
závodu' rodákz Neubuzi' By|y provedeny zemní práce a úprava
oko|í' Tím' že se do úprav hřiště zapoji|i naši m|adí sportovci'
ušetřiIa obec značnou finančníčástku.
Zatím poslední akcí' kterou jsme provádě|i, by|a p|ynofikace obe.
cního úřadu a instalace ústředního topení. Vnitřní prostory obecního úřadu jsou v|hké, nezdravé a není možno je dostateěně
vytopit. Finančnínák|ady, které jsme investova|i do těchto úprav,
se nám vrátí jrž v příštímzimním období'

Toto by|y hlavní akce, které jsme v prvním roce našíěinnosti

provedli, mimo drobných ýpomocí napňk|ad u zahrádkářů při
vybudování nové studny a podobně.
R: občany by určitě zajímato, iaké p|ány má obecní zaslupite|.
swo do příštíhoroku?
S: Budou to úko|y ve|ké a h|avně Íinančněnáročné.opět přijde
na řadu ško|a, kde bychom rádi proved|i p|ynoÍikaci. Abychom
moh|i provést úpravu vozovky ke S|ušovicích, musíme nejdňve
vybudovat kana|izaci - sběrače vody a obrubníky. Dá|e chceme
vybudovat novou vozovku do Hořanska, která je v důs|edku
budování p|ynorných přípo'iek znaěně poškozena' I zde bude
nutno provést opravu kana|izace, sběrače vody' prostupy kaná|ů
přes vozovku a podobně' Rovněž poěítáme s opravou vozovky v
Budíně. Při všech těchto akcích se neobejdeme bez aktivní pomoci spoIuobčanú.
R: Pane starosto' moh| byste říci pár s|ov o eko|ogicky

ávaž-

ném prob|ému naší obce?
S: O tom se mi nechce ani hovořit. Se sk|ádkou tuhého odpadu
na Bí|éh|íně jsme si |etos uži|i opravdu hodně' Týká se to kores.
pondence s provozovate|em, odborem finaněním' životníhopro.
středía da|šímiodbory a institucemi' Vtéto neIehké záležitosti nám
pomoh| přednosta okresního úřadu' Po jeho zásahu do této pro.
blematiky se zaěa|o koneěně něco dít.
Konkursem by|á zajištěna íirma BARUMPROJEKT, herá provádí
projektovou dokumentaci ke sk|ádce na nák|ady okresního úřadu.
V rámci projektu by|y provedeny geo|ogické průzkumnésondy
sk|ádkou i ood sk|ádkou' Na zák|adě těchto orůzkumů bude
dopracován projekt.
V souěasné době probíhá sk|ádkování dIe předběžného projektu,
aby by|a zachována eko|ogická rovnováha a sk|ádkování by|o
ukoněeno v ěervnu 1993' Dokončovací práce si vyžádají pod|e

.

předpok|ádaného projektu nák|ady ve výši 5 mi|iónů Kčs. Jedna
se o reku|tivaci a vybudování čističky'
Přesto' že je naše obec investorem. nevim. kdo tyto náklady bude
hradit. V současnédobě vymáháme určiý podí| za každý kubík
sk|ádkování' abychom mohIi částečně pokýt vykoupeni pozem.
ků. které sk|ádk azabirá' od této povinnosti nás nikdo neosvobodí,
poněvadž je skládka na našem katastrálním území.
Da|šíúko|y obecního zastupite|stva budou vyp|ývat z potřeb občanůa hlavně z množstvífinančních prostředků' lcteré bude mit
ahon

L rlicnnzin'

R: Détuji za rozhovor a přeii Vám do da|šípráce hodně si| a
pevne neÍvy.
-Dóba.

A PŘEcE sE Točí...
Nová doba nám přináší řadu překvapirných situací
takřka kaŽdodenně. Někdy jsou to situace zcela neobvyk|é' jaké snad patří do kategorie kanadských

žertů.

Jedna taková potka|a občany Neubuzi ve chví|i, kdy
bylo Jasné' Že obec bude bez hospody. ''Je to Vůbec
možné?'.,ptali Se občané.''Kam budeme chodit' kde
se scházet?.' Hospoda, to le ''Par|ament.dědin: tam
se vŠechnoprobere, tam se uzavírají dohody, tam
seženešco potřebuješ' Tam se spoiuje pří1einnés
uŽitečným (1en se č|ověk nesmí zdržet d|ouho, pro-

toŽe potom to neníanijedno ani druhé).

Situáce to byla pro óbec složitá. Kám jen s ní?

Trochu štěstípřece jen přá|o neubuzským mi|ovníkům z|atistéhó mokú' ue tadv totiž kuhúrnízařízení
Zo zahrádkářŮ, zvané jednoduše ,,Moštárna'' a v ní
pěkná místnost pro spo|ečenské úče|y.Toto pěkné
zařlzeni bv|o ve|mi málo wuŽívané.A tak po něko|ika
;ednáních bylo jasné, žď ji zo pronajm'e k tomuto
úče|u,jen s tou podmínkou, že bude pro Úče|y Zo
zachována ta část, která by|a
.zp budována před |éty
nadšeným i zahr ádkáři |ako
racovn a ovcice' Roz.|ouskI se tedy oříšek,kteý zpočátkU to|ik potrápi|
obecníúřad. .A přece setočl.. tak bV se moh|o nazvat
spo|ečné úsi|íobecníhoúřadu. zarríáoxářů v Neubu.
zi a panaMiroslavaVajd áka' kteý Moštárnu pronaja|
a nakonec i pana Vladimíra Janů, kteý hosty Moštár.
ny obsluhule.
Zahrádkáři mohou své výpěstky zpracováVat Ve
spodní části Moštárny. Tam se jen |etos uvařilo 24

kotlů povide|, Vyt|ačilo .1560 |itrů 1ablečnéhomoštu a
dvakrát by|a v provozu sušárna ovoce. Kďdý jistě
oceni|, Že si moh| zaskočit ien kousíčeknahoru na
něco oro zahřátí.
Všichni přitom doufáme, že areá| Moštárnv bude
dá|e zdokona|ován jak zahrádkáři. tak nájeníci k tomu, aby nejen s|ouži|k oddychu. příjemným poseze.
ním. aie zároveň bv| i místem. které bude dělat dobré
jméno ce|e obci.

Výbor

zo Ósz

HAs|ČsKÝ saon V NEUBUz| HLÁsí
.|990

. 91 probéhla Valná hromada
hasičů,na které se hodnotil up|ynulý rok, jeho hos.
podařenía stav maletku. ByIzvo|en novy vybor, kteý
byl poněkud om|azen. S jeho s|ožením bych vás
stručně seznámi|.
Předsedu dě|á nadále náš zas|ouži|ý č|en pan Josef
Chovanec. místopředsedou je pan Eduard Záhořák,
V panu Janu Janotovi má náš sbor již d|ouhá léta
spo|ehIiveho pok|adnÍka. Preventistu dě|á pan Miroq|av Vá|ek. Paní A|ena V|číková a s|ečna BoŽena
Capáková se starajío kulturnívyžitínašich č|enů.
K omlazenídoŠ|ou ve|itele hasičů,kterého dě|á pan
Radek Vykopa|. Hospodáře mame dva. Jsou to pan
Zdeněk Va1dák a pan Jaromír Juřík, kteří se stara1í o
náŠmajetek a připravují jeho inventuru k ce|kové
Na pře|omu roku

inventarizaci na konci roku. Snad neidů|ežitěišífunkci má náš řidič a stro;ník pan JiříVáteí<, t<teý s.e snďí,
aby naŠeauto | . 805 a po1ízdná stříkačka P.512 by|a

pohotovosti a to i V zimním období'
Začátkem jara jsme mě|i hodně práce. odzimova|a

V neustá|é

se technika, dě|a|ijsme pořádek Ve zbrojnici a pomáha|ijsme před obecním Úřadem při budováníobrubníků.V dalšíchměsících by|a zahájena příprava na
okrskové ko|o poŽárního sportu, které proběh|o 26'
května Ve sIUšovicích.Do soutěže isme přihlásiIi
jedno druŽstvo mUžů,které překvapivě zvitězilo a
necha|o Za Sebou takoVé favority, jako jsou Podkopná Lhota a S|ušovice, které se ien těŽce oorážeií.

Postoupili JSme tedy do okreísníhoko|á, kteró se
kona|o 23. června 1991 v Biskuoicích. Seš|i se zde
všichni vítězové okrskowch ko| z našeho okresu.
Soutěž by|a obtíŽná. Umíšti|ijsme se Ve druhé desÍt.
ce startulících.
V brigádnické činnosti jsme taky nezaostáVa|i. Po-

máhali jsme při čistěnístudny na Moštárně a při
budování nového hřiště, kde 1sme pok|ádali drenáž'kv na odvodnění hřiště. Pak bv| terén wrovnáván
zómními stroji. Na 1aře příštíhďroku byóhom mě|i
přispět da|šípracín.a |enb dokončení.
Snad nejdů|ežitějšímúko|em, kteý se námpodařilo
realizovat, by|a insta|ace a zprovozněnÍ sirény. Náš
sbor neby| něko|ik let prakticky V p|né pohotovosti.
Tím byla ohrožena ce|á obec' Největší podÍ| na této
akci mě| starosta pan Miros|av Kobv|ík.
Z ku|turních akcí byla neivydařenějšÍtaneční zábava'
která se konala V měsíci záři v areá|u Moštárnv.
Někteříč|enovénašeho sboru se zúčastni|ivunifor.
mách .,Mše svatého Floriána,' v koste|e ve SIušovicích
Spo|ečně s da|šímihasičskÝmi sborv z oko|í.
HasičskÝ sbor V Neubuzi,má asi íto č|enů'Jeho
činnost 1ó oorratá. Na závěr to nejdů|ežitější,co si
přeieme nejenom my, hasiči, a|e mys|ím si, že ivšichnl naŠispo|uobčané:necht nemusíme vyjíŽdět k
Žádným poŽárům V obci a ani kdekoliv jinde V oko|í'
Za hasičský sbor V Neubuzi
Radomíi Vykopa| . Ve|itel

zPqÁvv ze ŠrolY

V |etošním ško|ním roce ořivÍta|a neubuzská škola
své žáky v novém hávu' Díky pochopení obecního
Zastupite|Stva, především pana starosty Koby|íka a
1eho lástupce piana Kašpáika, by|a běhóm prázdnin
orovedena ve škoIe rekonstrukce elektrické insta|ace a zavedena voda do obou tříd.
I kdyŽ práce nepostUpova|y takovým tempem. jak se
očekáva|o. za oomocI místníchřemes|níků a oředevšímneubuzstiycrr rodlcú voněla ško|a 1. září čerst.
vou ma|bou a čistotou.
Začátektohoto Ško|níhoroku byltaké vyznamný tím,
že se po mnoha |etech opět vráti|y do ško|y předevšímdětiz Neubuzi.

V hezkém rodinném prostředí jedné třídy pracu1í
společně žáci 1' a 4. ročníku.Už si na sebe zwk|i,
návzájem si pomáhají a JSou dobří kamarádi. Ňaší
snahou je' aby v budoucnu s|ouži|a ško|a především
dětem z Neubuzi. Určitě to přispěje k tomu, aby našly
pškný Vztah nejen ke sve škole, a|e i ke své obci.
Sko|a chce uspořádat pro své Žáky, a|e i pro ostatní
neubuzské děti řadu akcí, Prvníz nich bv|a zdařilá
podzimní''Drakiáda'., která se uskutečni|a 2a pomoci
ku|turnía Ško|skékomise a rodičů.
V nejb|iŽší době se zúčastnímes dětmi ýchovného
koncertu a navŠtívímedivad|o. KaŽdou středu se
scháze|í děti V e|ektronickém kroužku' Počítača|e
nezahá|í ani před vyučováním a o přestávkách. Pro
děti je největšímtrestem zákaz počítačovychher.

Ško|avšak nezůstává tichá ani v odpoledních a
večerníchhodinách. Scházeií se tu ke cvičenÍmamrnky s dětmi a ženy' Při škó|e vznik| rovněž v1lbor
rodičů,kteý bude Ii-stě společně s kulturní a šxotskou komisí-dobýmspoIupracovníkem při rnýchovné
oráci s dětmi.
Irena U|richová

rák'' 1iný nauči| ý druhé ''desaterák''' Nakonec jsme si vyzkouše|i
i ot|oukání píšťa|ičky.Tak co, páni kIuci, přijdete příště zase?

V květnu se uskutečni| na Moštárně poma|u již tradični večer s
trampskou a country hudbou' K posIechu i k tanci hrály z11nsxe
kape|y Horizont a ŠmidIibojs' Sál na Moštárně byl nabit k prask.

- učite|ka

nutí' Nejdříve se kapely ve hraní stňdaly. S přibývajícímt hodlnamI

zPRÁVY z KoMlsí

a s ubývajícími muzikanty' kteří se museli vrátit do zlína ješléV
noci. doš|o ke sp|ynutí hudebníků obou kapel a tak se hrálo a
zpívalo skoro ď do rozednění' Zdá se, že trampská muzika sr
získa|a v Neubuzi své stá|é příznivce. To se potvrdilo o prázdar
nách, kdy skuprna Horizont vystoupila v přirodním amíiteátru u
Moštárny' Kape|a z|ínských kamarádů rozdáva|a radost asl osmdesáti hostům. kteří si s chutí zatančiIi azazpiva|i' Chtě| bych tímto
poděkovat kape|níkovi Pav|u Nášelovi a ostatním za to' Že k nám
již někoIik let pravidelně 1ezdi' a 1ak sami říka1í: ,K vám se vždycky
rádi vracíme'''' Mys|ím. že tato sIova nepotřebuji dalŠíhokomen.
táře. Takže na 1aře zase: 'AHOJ|"

Komise kontrolní a veřejného pořádku .
pan Stanislav Sovják
. v |etošnim roce komise řeši|a dva přestupky sousedských váahů
a účastni|ase na stavbě hřiště a opravy obecního úřadu,
- na ubytovné v Dešnéproved|a kontro|u správnosti platby dislokačníhopopIatku,
. upozorňu1eme oběany na úk|id chodníků před svrj,m obyd|ím v
zimním období a dodÉování pořádku v konte1nerech: obecní úřad
lrydal novou vyh|ášku o kontejnerech,
. vyhlašujeme zákazvoděni psů do veřejnýchzařizeni.

Na závěr škoIního roku 1sme pozva|i všechny ško|áky i předškolá-

ky spolu s jejich rodiči na vytrva|ostni lesní závod' KaŽdému
závodnikovi bylo přidě|eno startovní čís|o.dostal kartiěku na záznamy z kontro| a v pětiminutovtj'ch interva|ech se vydáva|t na
náročnou trať' Ti ne1menší běže|i s maminkou' s ta1ínkem a nebo
taky s dědečkem' Každý byI za svůj výkon odměněn tepIým čájem
a špekáčkem' V druhé části odpoIedne probíha|y různésoutěŽe a
hry pro děti i dospélé. Nebylo snad nikoho kdo by sr neodnesI
s|adkou odměnu za svůj vrl'kon, Přálo nam r počasi' takŽe byll
spokojeni jak soutěŽÍcí' tak organizátoři'

Komise stavební- pan Jaros|av Koby!ík
-

z důvodu IepŠíhovytápěnÍ budovy obecního úřadu v Neubuzr

by|y sníženystropy V místnostech.

-

upozorňujeme občany. kteři mají zájem o vydání stavebního
povoleni na různédrobné opravy rodinných domků, oplocení

pozemků, studní a drobných staveb do 16 m2. aby se obrátili na
stavební komisi při obecním Úřadě v Neubuzi'
. většístavby garáží.skIeníků a bazénůpovoluje stavebni úřad
při obecnim úřadě Slušovice. rng' Petr Vyškovský.
- žádáme občany. kteří ma1í připomínky na různéúpravy a sta.
vební opravy v našíobci' aby toto předaIi stavební komisi.

V měsíci říjnu se uskutecnila',Drakiáda.' Toto odpoledne Jsrne
organizovali spoIečně se školou' Akce proběhla jako obvykIe na
Moštárně' Na s|avnostním startu se seš|o na třicet papirových
draků. Někteří měli draky z obchodu' Bylo zajimavé pozorovat. ]ak
se během dvaceti minut do pouštění zapojtIi všichnl tatínkoVé a
neda|y se zahanbit ant maminky' Nakonec se ozývaiy výkřiky
Tati. tak už mr toho draka vrať|.Prostě. i my dospě|í jsme se na
chviIku vrátiIi do sv1ich dětských Iet' Nakonec byIi vyhoonoceni a
odměněni nejlepší' Druhá část odpoledne proběhIa opět ve zna.
meni netradióních soutěží o s|adke ceny' Pochvá|íme rodróe. kteři

Komise soc.á|ní . občanské zá|ežitosti paní Milada Hynčicová
- vítání občánkŮ se provádí pouze Ve SIušovicích. Kdo má o tento
společenský obřad zá1em' přih|ásr se na obecnim úřadě v Neubuz'

. návštěva našich 1ubiIantů se provádí

huIaých narozenln ato V 70 75 a 80 |etech' od 80
kaŽdý rok'

'

smutečníproslovy

.

se zbaviIi

v našíobcr u příleŽitostiŽv.

paní Milada Hynóicová

.

|et

nahoru pak

u Žen

taky si s ntml zazavodtlt

Protože se b|ížíkonec roku. chystá se pro oěti Vánočni turnaj Ve
.'Vánočni turna] V
stolním tenise a pro sportovně zaloŽené muŽe
sá|ové kopané'. Věřlm' že ltyto dVě akce se setkaji se za]merřJ
občan ů

vý bě ru.1

Komise ku|turní, sportovn. a ško|ská
pan Lubomír Vývoda

a

vámi na sh|edanou'

pan Stanislav oškera - u mužů
tS výše jmenovanými si proslov za1istí příbuznísami d|e vlastního

-

osýchu před sýmr ratoiestmi

odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčkú'které děti dosta,'Drakiáda.' líbila' mohou hovořtt
ly od organrzátorů' o tom.1estlr se
to
|etos
nevyš|o' těšrme se přiště s
Pokud
várn
účastníci
1en 1ejí

-

'

Komlse mátyto č|eny:J' Hyněica' B' Vykopal, Z'Ya1dák aJ' Lukeš.
V upIynu|é části roku jsme uspořádaIi někoIik zdařilých akcí' Po
mnoha Ietech 1sme probudili k Životu starou tradici - Pochováváni
oasy' obci pÍošel V dopoledních hodinách maškarni průvod v
1ehož čeIe kráóel statný medvéd a Za asistence obecní kape|y zval
obóany na večerni sousedské posezeni' Večer hrála v sále nyní 1iŽ
cývaIeho pohostrnswi kape|a. která byIa pozdě1i vystřídána har.
montkou' Bylo p|noI Všichnr se bavi|i zpěvem a tancem' Myslim,
že V tuto chvíli nikdo nemysle| na své starosti a problémy. Atmo.
sÍéra byIa opravdu nádherná' Ce|ý večer byI ukončen slavnostnim
pocnovanrm basy.

Kromě akcí' které v Ietošním roce uspořádaia naše komtse. uskutečni|y se na podzim několikrát Íotbalovézápasy nebo tL,]rna]e V
kopané na hřišti u ško|y ve S|ušovicích UŽ se všichnr těšlme na
to' až uskutečníme slavnostnívýkop při první'.n fotbalovém utkanl
na novém hřišti v Neubuzi' Když všechny p|ány vy1dou. moh|Ó oy
to být již na podzim příštiho roku'

l naše ženy si najdou na sportování čas. Jtž tradióně zača|o ve
ško|e na podzim cvičenírodrčůs dětmr . středa.1 7.00 hodln Večer
v 19.30 hodin cvičíženy kondrění gymnastiku a streóink Toto by
mě|a být pozvánka pro ý. které 1eště váhají '

V neděli před velikonocemise seš|i v budově místní ško|y všichni
kluci' kteří se chtěli naučit pIésttatary' Kdo přišel' nelitoval' Vetřídě

Naše komise zaěa|a pracovat v novém sIoženívIastně před rokem.
Našímcilem je svou óinnost ještě rozšířit a chystáme laky ]edno

hrála trampská muzika z gramoÍonu a všude by|o p|no proutí'
Někteří větši kIuci přišli sami, a|e tj menšídoved|i s sebou své
tatinkv a dědeěkv. Jeden se uči| od druhého' Někdo umě| ''osme.

prázdninové překvapení''

-Dóba-

3

s@
Narození dětí v našíobci
v roce 1991
David Cech 11. 2.
Miroslav Valerián 25 3.
Jakub oškera 15. 4.
Petr Frátrik 28.

énau:éa,

Významná výročí
70 let vlasta oškerová 1 8. 2. 1 921
75let Marie Lukešová 4. 8. 1916

86 let Jaroslav Zelezník
18. 8. 1905
90 let Emíl ie Záhořáková

81 let Marie Bělíčková12. 5. 1910

7.

Lukáš Chovanec 15.

10.
Všem naŠimnovtj,m mladým občánkům
pře1eme do života hodně zdraví a štěstí.

Významná společenská
událost . da|á svatba
LeÍos os/avlli svou zlatou svatbu

81 tet Rudolf Čapák 1.9. 191o
82 let Františka Macalíková

5.4.1909

92

Všem našim jubilantům hodně zdraví,

krásných a slunných dnů.

82 let KarelŽaux 2.9.
82 let Ludvík Neumann 5. 2. 1909
83 tet Marie Čapáková
9. 5. 19o8
.B
19O9

Úmrtíobčanův r. 1991
Marie Šmatetková 18. 3.

uč áne k
18.10.1908
84 let Josefa Lukešová 2. 9. 1907

Vlasta Tomšů23. 3'

83 l et J aroslav

manŽelé Vlasta a Antonín oškero-

vi. ManŽelům přeieme hodně
zdravÍ a spokojenošti ao adšícn
lpt

13.3.1901

tet Anna Čuříková 20. 12. 18gg

Jaroslav Tkadlec 11 . 3.
Jaroslav Matůšů15.4.
Jan Lukeš 17. 8.
Miroslav Kobylik 4. 10.
Jaroslav Hyt1čica 30. 10'

85 tet Franttska Šlahařová
29. 12. 1906
85 let Florián Bělíček21. 8. 1906

''Cest jejich památce.

UREDNI HODINY VE SLUSOVICICH
HoDtNÁŘswí

SPOfuTELNA
Den

dopoledne

odpoledne

dopoledne

Den

Po 7.30 - 11.30 13.00- 17.00
ut 7.30 - 11.30
st 7.30 - 11.30 13.00- 17.00
Čt 7.3o - 11.30
Pá 7'30 - 11.30 13.00- 16.00

Po

1s.00 -

't5.00

Út

St

Po

dopoledne

8.00

-

11.30

Út

st

8.00

-

PoŠTA
Den

17.00

Po

17.00

Út

st

12.00

Čt

Pá

13.00 13.00

-

1

18.00

1s.00 - 18.00

Pá

odpoledne

13.00

18.00

Čt

CISTIRNA
Den

odpoledne

Čt

7.00

8.00. 12'00

Pá

So

dopoledne
odpoledne
8.00 - 11,30 14.00- 16.00
8.00 - 11.30 14.00 - 16.00
8.00 - 11.30 14.00- 17.30
8.00 - 1't.30 14.00- 16.00
8.00 - 13.30
8.00 - 10.00

OBECNI URAD NEUBUZ
Uřední hodiny pro veřejnost: Pondě|í: 10.00

-

12.00

1s.00

Středa: 10.00

-

12.0O

1s.00

- 17.00
- 17.00

Vtiženíobčané,
přejeme Vrim všem št,astné prožitívánočníchsvótků a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce 1992.

lnÍormačnízpravodaj Neubuz.Vydává obecní úřad v Neubuzi. Tisk okresní knihovna Z|ín. Nák|ad

.t

50 ks.

