Končiny • tradiční Končiny jsou v režii hasičů

Fotbal • začínají nám
konečně vyrůstat
noví neubuzští fotbalisti
Senioři • podzim vždy patří setkání seniorů
Děti • bez našich dětí se neobejde
žádná společenská akce

Košt • slivovice na tradičním koštu
chutná všem

Počasí • počasí nás potrápilo
– bylo hodně sněhu i vody
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OBEC NEUBUZ
O H L É D N U T Í
za uplynulým volebním obdobím

(2006 – 2010)
v obci Neubuz
Vážení spoluobčané,
zdá se to skoro nemožné, ale rok se překulil do své poslední čtvrtiny a pomalu nastává čas bilancování. Pro nás na
obci je to bilancování nejen roční, ale především čtyřleté. Končí totiž čtyřletý mandát zastupitelstva, které jste si v říjnu
roku 2006 zvolili.
Zastupitelstvo pracovalo ve složení: Miroslav Dubovský – starosta, Ing. Renata Zábojníková – místostarostka,
Stanislav Tomšů, Miroslav Gargulák, Pavel Sedláček, Ivana Hynčicová a Petr Trunkát.
Naše plány na začátku volebního období byly velké. Chtěli jsme naši obec zvelebit, zlepšit infrastrukturu, zvýšit dostupnost služeb, zachovat a rozšířit kulturní a sportovní tradice. Některé plány nám vyšly, jiné ne. Tak jako všude jinde.
Budování a zkrášlování obce je běh na dlouhou trať. Je to boj. Někdy s nesmyslnou legislativou, někdy s nedostatkem
ﬁnancí, někdy jenom s nesprávnými lidmi. Důležité je vydržet a bojovat dál, aby naše obce vzkvétaly a lidé se stěhovali
k nám na venkov a ne od nás do města.
Přejme proto novému zastupitelstvu, které si zvolíme 15. a 16. října 2010 hodně síly k tomu, aby se mu podařilo
vybojovat zase něco navíc ke spokojenějšímu životu nás všech.
• Pár bilančních čísel z uplynulého volebního období...
Hodnota obecního majetku k 31.12. 2006
Hodnota obecního majetku k 30. 9. 2010
Zůstatky obecních účtů v KB Zlín

26.082.147,- Kč
33.197.119,- Kč
4.039.170,- Kč
4.479.268,- Kč

Stav k 31.12.2006
Stav k 30. 9. 2010

• Získané dotace
AKCE

celkové náklady

dotace

CZECH POINT základ

52,000.00

52,000.00

Ministerstvo vnitra

CZECH POINT upgrade

58,539.00

49,758.00

Ministersvo vnitra + EU

4,988,192.00

4,332,673.00

Sportovní areál

poskytovatel dotace

SZIF + EU

Oprava kapličky

239,970.00

165,000.00

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kanalizace - projekt

214,200.00

105,000.00

Zlínský kraj

Poradenské služby - audit lesa

39,865.00

31,680.00

SZIF+ EU

Knihovna - automatizace

52,000.00

36,000.00

Ministerstvo kultury

Bezdrátový rozhlas

606,637.00

454,977.00

SZIF+ EU

Odpočinkový ráj ZŠ

392,000.00

274,000.00

Ministerstvo pro místní rozvoj

Veřejně prospěšné práce

141,046.00

140,232.00

Úřad práce Zlín

6,784,449.00

5,641,320.00

CELKEM

Pro připomenutí...
Hřiště • sportovní areál - největší investiční akce za volební
období
Kaplička • kaplička má nová okna, dveře, fasádu i zvon se
znakem obce

Škola • děti vymýšlely, řemeslníci vyráběli
- „Odpočinkový ráj“ ve škole
Tři králové • v obci se pravidelně koná
„Tříkrálová sbírka“ na charitu
Betlémy • vánoční atmosféru navodí výstava
betlémů a gajdoš Petr Sovják
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Volný čas • v Neubuzi jsou zdatní turisté – zvládli drsné
počasí na Roháčích, 26 km dlouhou trasu v Jeseníkách
i nástrahy sklepa v Polešovicích

Myslivna • zázemí Mysliveckého sdružení
Moštárna • Moštárna změnila vzhled
Hasiči • hasiči jsou dobrá parta
– malí, velcí, muži, ženy – všichni
získávají poháry na soutěžích

Pouť • při pouti 2010 se světila hasičská stříkačka
za 105.000 Kč

ohlédnutí 2006 – 2010

