KAREL JAROMiR ERBEN
Vodník

{g>ái.ta 5rp

Na topole nad jezerem
seděl vodník podvečerem:
Sviť, měsíčku,sviť,
ať mi šije niť.
x..

5uu, suu sl DotlcKy
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku,sviť,
ať mi šije niť.

Dnes je čtwtek' zejtta pátek
šiju' šiju si kabátek:
sviť, měsíčku,sviť,
ať mi šije niť.

o

-

Ze\ené šaty' botky rudé,
zejtra moje svatba bude:
sviť, měsíčku,sviť,
ať mi šije niť.

r)'

znseoÁruí osgct!íl.|o ZASTUPITELsTVA sE KoNALo

DNE 14. DUBNA 1999:

velite|e hasičů(SDH) v našíobci schválen pan Micha| Vičík'
Neubuz č. 88, a zástupce pan Radek Vykopa|.

. Projedna|o přihlášku obce do ,,Programu obnovy vesnice..

|v. zAsEDÁNÍ ogscNÍl-|o zAsTUPITELSTVA

. By| projednán Program obnovy vesnice na příštíčtyři roky'
Program by| rovněŽ schvá|en.

. Projedna|o nabídku na odprodej akcií od JMP (Jihomoravská

lu.

a tuto schváli|o.

. Projedna|o návrh na nádstavbu zdejšího obchodu. Pověřilo
starostu k zajištění potřebné dokumentace pro tuto nádstavbu.

. Na

zák|adě před|oženého návrhu starostou by| do Íunkce

DNE 16. ěrnvrua tggg:

sE KoNALo

p|ynárenská, a. s.) a JME (Jihomoravská energetika, a. s.),
tato nabídka prozatím schvá|ena neby|a.

. oZ schvá|i|o nákup nových |avic do jedné třídy ZŠNeubuz.
. Schvá|i|o nákup nových pracovních stejnokrojů pro SDH
(hasičský sbor).

. Schvá|i|o zadání PD na nádstavbu obchodu panu ing.
Vyškovskému.

. By| projednán rozpis úhrady dopravní obs|uŽnosti firmě
Housacar na rok 1999. Dotace této Íirmě činíod obce

. oZ schvá|i|o
obce o |ikvidaci domovního odpadu..,
''Vyh|ášku
platná od 1. 7. 1999'

. Novým předsedou povodňové komise by| navržen a schvá.

. Na návrh starosty oZ schvá|i|o přih|ášku do ,,Svazu měst

Josef Chovanec, Jaros|av pan Š|ahař a velite|em SDH pan

a obcí ČR,..

Neubuz 44.040,- Kč. oz dotaci schvá|i|o.

len pan A|ois Tomšů. Č|enové:pan Miros|av Dubovský, pan

VičíkMicha|.

7plótÚcl č.5|

/|999

o výs|edku přezkoumóní hospodoření obce Neubuz zo rok 1998
Cílem přezkoumání hospodaření obce je informovat obecní

zastupitelstvo a jeho prostřednictvím občany obce o úrovni hospo.
daření s obecním majetkem, p|nění rozpočtu a o finančnísituaci
ooce.
Přezkoumání hospodaření obce by|o provedeno zejména z h|e.

diska zákona č.367/.t990 Sb., o obcích, zákona č.576/1990 sb.,
o rozpočtových pravid|ech repub|iky, zákona č. 563/1991 sb',
o účetnictví,vyh|ášky MF ČR č' 205/1991 Sb', o hospodařenÍ s rozpočtovými prostředky, a zákona č. 199/1994 Sb', o zadávání veřejných zakázek.

3.

2 Schva|ování návrhu rozpočtu

Rozpočet na rok 1998 by| schvá|en obecním zastupite|stvem
2.| . |edna. Schvá|ený rozpočet by| zveřejněn v Iníormačním
zpravodaji v dubnu 1998. Nepodaři|o se zjistit, zda-li by| návrh roz.
dne

počtu zveřejněn 15 dnů před projednáním v oZ.
.|998'
Je|ikoŽ obec schvá|i|a rozpočet jiŽ 21 . 1 '
nestanovi|a pod.

mínky rozpočtového provizoria.

3.3 Nákup' prodej

a pronáiem nemovitého majetku

Dne 19. |istopadu 1997 by| schválen V zastupite|stvu prodej

í.1 Úěetnídoklady

pozemku Cho|astovým za 3.460 Kč.
Dne 15. července 1998 by|a schvá|ena v zastupite|stvu koupě
pozemků od p' Koby|íka a p' Bučánka st. a ml. za 17,o20 Kč'.
Žádné nové pronájmy neby|y sjednány .

se k před|oŽeným bankovním účtŮm, týkajícíse h|avně výdajů'

3.4 Přiiaté a poskytnuté půjěky' úvěry, návratné Íinanční

1.

ÚČETNlcTVí A ÚČETNÍ VÝKAZY
Byla provedena úp|ná kontro|a účetníchdok|adů, vztahujících

Učetnictví by|o úp|né' průkazné a správné.

1. 2 |nventařizace
Vazba na stavy vykázané v účetníchvýkazech

sÚ
01

02
028
03
041

042
052
06

Maie|ková
skupina

Úřetní stav

Evidence

NIM
HIM
DHIM

8.432 8.432
13.420.927

13.420.927

447.948
577.341

577.341

Pozemky
PořízenÍNlM
PořízenÍHIM

1.

Bozdí|

Pozn.

447.948

Zá|ohy na H|M
Finančn í
i

výpomoci a dary

obecní zastupite|stvo na svém zasedání dne 20' 5. 199B
schvá|i|o poskytnutí bezúročnépůjčky100.000 Kč obci Podkopná

nvestice

3 Pokladna

Lhota. Tato částka by|a vrácena ve dvou stejných sp|átkách, a to
dne 29.7. a 6.8. 1998.
obecní zastupite|stvo na svých zasedáních schváli|o v průběhu
roku tyto příspěvky:
- Nadaci na ooravu koste|a ve S|ušovicích
50.000'- Kč
. Českémusvazu včelařů
1.500'. Kč
- L FC Neubuz
15.000'- Kč
. Mysliveckému sdruŽení
10.000'. Kč
. Nemocnici mi|osrdných bratří Vizovice
10'000'. Kč
3.

5 Čerpání úče|ovýchprostředků

Ro

a jejich

Kč

907'.

Kč

dopravníznačení40.000'-

Kč

. d' č. 188
. d' č. 189
- d. č. 209

Ro

2,907,20 Kč
6..|85'50 Kč

Pok|adní dok|ady obsahova|y stanovené ná|eŽitosti. Kontro|a
účetníchdok|adŮ dok|adujících příjmy a výdaje v hotovosti proběh|a

- d'

komise. Ta by měla provést nejméně čtyřikrát ročně inventarizaci .
kontrolu zŮstatku pokladní hotovosti.

Ro 1117612374 na odměnv skladníkŮm
- d. č. 150

namátkovým způsobem. Kontro|u pok|adny provádě|a Íinanční

1

'

4 Evidence

a

způsob vymáhání pohledávek

Poh|edávky za rok .|998 obec nevykáza|a žádné.Poh|edávky
z minu|ých |et za firmou Danco Lípa by|y z důvodu nedobytnosti, po

schválení obecním zastupite|stvem, odepsány v p|né výši, tj'
12.804,20 Kč.

2.

VNEŘNí KoNTRoLA

By|a realizována prostřednictvím Íinančnía kontro|nÍ komise'
Proběh|y kontro|y na úseku doš|ých a odes|aných Íaktur, pok|adní
knihy a měsíčníchúčetníchzápisŮ.

3.

RozPoČToVÉHosPoDAŘENÍ

3'

í Plnění rozpočtu atozpočtové změny

Plnění rozpočtu bylo v souladu se schváleným rozpočtem'

Rozpočtové změny nebyly žádné.

3.

vypořádání

1117611222 pro dramatický a tanečnísoubor 10.000.-

1/176/1331 na svis|é

č.2.|

58.976'10 Kč

Co

900'. Kč
900'. Kč

6 Hospodářskáčinnost

Není obcí provozována'

4. Veřejné

zakázky

V roce 1998 neproběhla ze strany obcežádná větší akce, vyŽa.|
dujícízadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 99/1 994
předpisů.
pozdějších
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

5'Závér

Hospodaření obce Neubuz za rok 1998 by|o v rozsahu prove.
dené kontro|y rea|izováno v sou|adu s právními předpisy a neby|y
zjištěny závady. V návaznosti na výše uvedené údaje hospodaření
za rok 1998 doporučuji schvá|it'

Provedenou prověrkou hospodaření není dotčeno právo na pro.
vádění da|šíchkontro|.
V Neubuzi

dne 11' čeruna 1999
Micha| Jašek, pracovník FH okÚ zlín

PROGRAM OBNOVY VESNICE
okres: Z|ín

Obec: NEUBUZ
obec Neubuz se nachází severovýchod.
ně od okresnÍho města ve vzdá|enosti 16 km'
Jedná se o zemědělsko-průmys|ovou va|ašskou vesnici, iejíŽ vznik se datuje od roku

1373' V obci Žije v průměru 450 obyvatel,
kteřÍ byd|í v rodinných domcích. Popisných
číse|rodinných domů je 150' V |oka|itě ,,Za

kravínem'. je 20 chat a v lokalitě ,,Dešné..|sou
ubytovny s 204 |ůŽky.

ní hostinec s nedostatečným sociá|ním zaři

zením.

Pro z|epšení životního prostředí, spo|ečenskéhoa ku|turního Života občanů a oro
zachování vzhledu vesnice je zapotřebí se
v příštímobdobí zaměřit na nás|edující akce:
1

)

byla knihovna obce, jeden byt l+1, sklad

obec má zpracovaný a schvá|ený

by. Veškeré komunikace jsou ve správě
obce' které obec převza|a od SUS Zlín.
H|avní si|nice je vedena z většíčásti mimo
obec (obchVat) směrem Z|ín, SIušovice,
Vsetín. V současnédobě jsou MK bezpraš.

né. Podé| MK jsou vybudovány chodníky pro
pěší.Přtjem TV je prováděn kabe|ovou te|evizí' Rozh|as obce je veden venkovním vede.
ním. V obci |e v současnédobě 85 te|eÍonních přípojek a i veřejná teleÍonnístanice.
obec má vybudovanou kana|izaci (asi ze
70 %)' ovšem tato kana|izace je zaústěna
|ednak do bezejmenného potoka, který je
zaskruŽen v délce 200 bm' a dá|e do potoka
Všeminka, kteni protéká obcí. Tento tok je ze
2/3 regu|ován, coŽ ve|mi přispívá k zamezení

sběr šatstva a obuvi.

2)Zpracování PD na přívod a rozvody vody
pro obec a nás|ednou rea|izaci.

3) Zpracování studie' PD a nás|edné vybudo.

vání kanalizace s napojením na ČoV
SIušovice'

4)

5)

V roce 1997

7)

8)

památek a je pro spo|ečenskou činnost
nedostatečný' Pro sportovnÍ a spo|ečenské
vyŽití pouze v |etních měsících je v areá|u
Moštárny sportovní hřiště, tanečníko|o
s moŽností posezení. Je zde kIubovna
zahrádkářŮ,

oškera č.82
23. 8. Ludmi|a oškerová č. 82

1. 9. Marie Neumannová
Blahopřejeme

70
81
80
87

|et

let
let
|et

sňatek uzavřeli

. pan V|astimi| Zábojník' Neubuz č. í02
a s|ečna ing. Benata Koby|íková'
Neubuz č. 9
. pan Marek GrebenÍček'Neubuz č. 110
a s|ečna Andrea Vítová, Trnava č. 361

Narození

Ve spo|upráci s Českými |esy Brno, závod
Bojkovice, prod|ouŽit reguIaci potoka

ZemřeIi

paní A|oisie Kobylíková (věk 86)'
Neubuz č. 9

Přih|ášení
Petra oškerová' Neubuz č.82

Andrea Grebeníčková. Neubuz č' ,| 10

odhlášení

Lucie Baka|ová' Neubuz č. 1 19

(tj.

obec má zpracovaný ÚP (Územní p|án)
zástavby obce. Na zák|adě tohoto p|ánu je
zapotřebí vykoupit tyto pozemky d|e moŽ.
nosií obce a ochoty občanů,a nechat zpraobec bude podporovat V|astníky rodinných

Dne 22, června
by se doži| 70 |et
pan JarosIav Hyněica.
Stá|e vzpomínají manŽe|ka, syn, dcera
a vnučky, a|e také spo|uobčané,
muzikanti a zahrádkáři.

domků, které mají rovnou střechu o prove.

dení změny na střechu sedlovou nebo

jiného typu vhodnou pro vesnickou zástav.
bu.

Restaurace se sá|em a jevištěm by|a

Žádný vhodný objekt pro spo|ečenskou čin.
nost. Hostinec by| zřízen v rodinném domku,
který je V seznamu státních chráněných

vést po|oŽení te|eÍonních kabe|Ů do země
včetně kabe|ů místního rozh|asu a kabe|ů

covat urbanistickou studii těchto |okalit.

obcí' dán do pronájmu a nadá|e s|ouŽí svému
úče|u.Dá|e je v obci ,,Kap|e sv. Floriána...

v restituci vrácena býva|ému majite|i, který
objekt uzavře| a přebudova|. V obci není

Ve spo|upráci s firmou Te|ecom, a.s., pro.

tohoto toku.

by|a vybudována ško|ní jídelna

Obchod byl postaven v roce 1975 pro
Jednotu SD Zlín a V roce 1996 odkouoen

Gargu|áková

10. 7. BoŽena
19. B. Stanis|av

Moštárnu)' čímžby se zamezi|o v případě
povodní zap|avení rodinných domkŮ podé|

a výdejna obědů, obědy se vozí ze ZŠ
Všemina. Budova obecního úřadu by|a
postavena v roce 1939 jako hasičský dům,
V roce 1965 přebudována na obecní úřad.

obce se sá|em pro 100.150 |idí včetně res.

Všeminky po konec zástavby obce

nou V roce 1890. Jedná se o dvoutřídku
v současné době s 1' až 4' ročníkem' Ve
v současnédobě sIouŽí škoInídruŽině'

Výstavba spo|ečenské budovy ve středu

kabeIové teIevize.

6)

Naši jubi|anti |ll/|V 99

Lucie Že|ezníková, Neubuz č' 106

taurace Dro 30-40 osob.

povodní' Zásobování Vodou .ie ze studní
v|astníků rodinných domků.
obec má budovu zák|adnÍ ško|y postave.
ško|e je zachován učite|ský byt 3+1, který

Je|ikoŽ obchod je Ínajetkem obce, je třeba
provést nádstavl.'u této budovy' kde by

Co, místnost pro kadeřnici, místnost pro

Technická vybavenost:

ÚzemnÍ p|án obce, obec má nové rozvody
sítě NN (1980). Ce|á je p|ně p|ynoÍikována od
roku 1989. P|ynofikace se rozšiřuje d|e potře-

ínoheěewrlaá
'pwbrilaa

9)

Pro vzh|ed návsi budeme pravide|ně pro.
vádět údrŽbu a výsadbu zeleně na všech
vo|ných prostorách v obci.

Tento ,,Program obnovy vesnice" byl projednán na oZ Neubuz dne 14. dubna 1999
a by| schvá|en všemi přítomnými.
V Neubuzi, duben 1999

která je V provozu jako provizor.

V|adimír Hynčica . starosta

MISTNT KNIHOVNA
oznd muie
vŠemnašim občanům,že si mohou každýtýden ve středu od 16 do 17.30 hodin
zapůjčitknihy ke čtení.Jsou zde jak knihy starší.historické, tak i knihy od nejznámějších a nových autorů. Knihy pro Ženy, krásná |iteratura a Ve|ké množstvíknih pro

dětia m|ádeŽ.

Zároveň upozorňujeme občany, Keří mají zapůjčenyknihy více jak pů| roku, aby
je laskavě vráti|i, neboť si je rádi přečtou i da|šízájemci.

Knihovnice

Hasiči soutěžili
Dne 19. 6. .| 999 se uskutečni|a soutěž požárních družstev našeho okrsku.
Soutěže se zúčastnilo8 družstev muŽů,
1 družstvo Žen a 3 družstva dorostu.
Mezi účastníkyby|o i družstvo Sboru
dobrovo|ných hasičůz našíobce' I přes

krátkou přípravu nácviku poŽárního
útoku pod vedením veIiteIe SDH
Neubuz Micha|a Vičíka'se druŽstvo

umísti|o na V|. místě. Děkujeme všem
č|enůmSDH za jejich aktivní přÍstup
k této soutěži. odměnou jim by|y nové
cvičnéuniformy zakoupené obcí.

starosta

Á- nfl,
-_//

l-,

Poslední zvonění
Ani jsme se nenadá|i a ie tu konec ško|ního roku 1998/99.
UŽ jen několik dnů a ško|ou se rozezní pos|ední zvonění.
A v osiře|é budově bude najednou smutno. Ale ted' ještě na
nás čeká hodnocení téměř up|ynu|ého roku.
KdyŽ se oh|édneme zpět, jsme spokojeni. Žáci se povětši.
ně snaŽi|i, byli pi|ní a peč|iví,což se projeví i na vysvědčení.
Většina Žáků se bude radovat z jedniček a dvojek. Těší nás,
že naši Žáci chodí do ško|y rádi a mnozí si raději nechaií ujet
autobus nebo hledají pří|eŽitost, aby si mohli s ostatními ve
ško|nídružině zahrát hry, zasoutěžit, či zasportovat.

To svědčío tom, že děti mají rády svoji neubuzskou ško|u.

Všichni' kteří se podí|ejí na tom, aby tomu tak by|o, jsou spokojeni' Že veškeréúsilínebylo zbytečné' VŽdyt co to by|o
hodin při vedení zájmových kroužků,příprav veřejných
vystoupení a soutěží. Vyučujícípřipravova|i děti na okresní
soutěže, např. v |ehké at|etice postoupi|i žáci 3' ročníkudo

ob|astního ko|a v Třebíči(Lisovský, Po|epi|ová a Minařík), opět
jsme získa|i putovní pohár ve vybíjenése ZŠVese|á. Během

Fi|mového Íestiva|u oro děti a m|ádež ve Z|íně. Na dooravním
hřišti v Ma|enovicích si jízdu zručnosti vyzkouše|i všichni žáci
a čtvttáci složi|i zkoušku z dopravních testů a získa|i průkaz
cyk|isty. Jedno odpoledne jsme si pak vyzkouše|i svoje cyk|is.
tické dovednosti a 23 ko| se rozjelo do Všeminy. Také Dětský
den na hřišti na moštárně proběh| spot1ovně. Děti muse|y pro.

běhnout trasu, která ved|a do lesa nad hřištěm' p|ni|y přes
dvacet úko|ů. Na konci muse|y vyluštit tajenku. Ma|ováním na
chodníku zakonči|y soutěŽení. Dip|om i odměnu dosta| kaŽdý.

Výlet do Teplic nad Bečvou a na hrad He|fštýn ukonči|
naše |etošníputování. A|e ne zce|a. Ještě nás čeká turnaj se
ZŠv Trnavě. Zahrát maňáskové divad|o pro děti z MŠna
Březové a dokončit úko|y z projektu Zdravá ško|a. To vše
musíme stihnout do 30. června. Sami posuďte, jak bohatá činnost je na našíško|e' Děti se u nás nemají čas nudit.
si
''Když
dítě hraje' nez|obí.., to je všem známá věc. A p|atí to i pro ško|áky. KdyŽ mají vo|ný čas vyp|něný praktickou zájmovou činností, nemajÍ čas na |otroviny!

roku jsme navštívi|i dvakrát divadelní představení, jeden
výchovný koncert v Domě umění a také jsme se účastni|i

Matylda Tomšů

A je to tak. Spokojenost z dobře udělané práce mají jistě všichni, co se na všech těchto činnostech v předchozím článku podíleli. Nebylo by tolik dobých výsledků bez dobých spolupracovníků' Proto jim patřívelký dík. Především poděková-

ní patří panÍ učitelce Matyldě Tomšů,která uměla vždy pomoci v pravou chvíIi. Její zkušenosti jsou k nezaplacení a bude
nám v příštímroce ve škole opravdu chybět. Dovedta žál<y naučit a obohatila je sým zajímaým vyprávěním a znalostmi
jak v dějepisném učivu, tak v matematice, či v jÍných předmětech. Přejeme jí, aby si prázdnin užívala ve zdravÍ a v pohodě
a na naši školu nikdy nezapomněla' Budeme rádi, když jibudeme mocipřivítat na nějakou tu příležitostnou ýpomoc. Ještě
jednou za vše moc děkujeme.
Poděkování patří i paní Lukešové, školnici, která po 20 letech práce v našíškole odchází na zasloužený odpočinek.

Svou prací vývářeta ve škole prostředí, ve kterém se nám dobře pracovalo. Přejeme

jí do dalších dnů hodně zdraví

a pohody.

l ostatním spolupracovníkům patří dík' Paní vychovatelce Haně červenkové za vývoření pěkného prostředí ve škote
a ŠDa kuchařce paní Daně Tomšú za přípravu obědťt' Vetké poděkování si zasloužíi starosta obce pan Vladimír
Hynčica, kteý sqým vztahem dokazuje, že i přes finančnÍpotížemá pro školu ruku otevřenou. Jeho zásluhou má naše
škola jednu třídu a schodiště pokrýo novou podlahovinou, A od září bude třída vybavena novými moderními lavicemi.

Poděkovat musíme i paní M. Hynčicové,panu Bučánkovi panu Tomšťt a Tomšíěkovi a rodiěúm, kteří nám v našípráci
pomáhali a povzbuzovali.
Přeji všem, aby nastávajÍcí prazdniny prožili v pohodě a po prázdninách, osvěženi a odpočinuti, jsme se společně dali
do dalšího školního roku 1999/2000.

Mgr. Lydie Staroveská
ředite|ka školy

