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Červen 2010

Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva se konala:
16.12.2009 (přítomno 6 členů, omluven
B. Dobeš, neomluveni J. Procházka a
V. Procházka).
24.2.2010 (přítomno 6 členů, omluven Z. Foral,
neomluveni J. Procházka a V. Procházka).
21.4.2010 (přítomno 7 členů, neomluveni
J. Procházka a V. Procházka).
Zastupitelstvo obce schválilo:
• obecně závaznou vyhlášku obce Nebovidy
č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Nebovidy č. 1/2008,
• prodej pozemku parc. č. 278/5 o výměře
44 m2 v k. ú. Nebovidy u Brna Z. Šmídovi
za cenu 100,- Kč/m2 a za podmínek
uvedených v návrhu kupní smlouvy,
• směnu pozemku parc.č. 992/2 o výměře
23 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví
obce Nebovidy za pozemek parc. č. 1234/2
o výměře 23 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna
ve vlastnictví D. Přehnalové za podmínek
uvedených v návrhu směnné smlouvy,
• záměr prodeje pozemku parc. č. 332/105
o výměře 7 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna za cenu
100,- Kč/m2,
• rozpočtové provizorium na rok 2010,
• rozpočtová opatření 10/2009, 11/2009 a
12/2009,
• výsledky inventarizace majetku obce
k 31.12.2009,
• prodej pozemku parc. č. 332/105 o výměře
7 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna manželům
Duchaňovým za cenu 100,- Kč/m2 a
za podmínek uvedených v návrhu kupní
smlouvy,
• směnu pozemku parc.č. PK 1425 o výměře
630 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna ve vlastnictví
obce Nebovidy za pozemky parc. č. PK
1126/1 o výměře 173 m2 a parc. č. PK 1126/2
o výměře 268 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna
ve vlastnictví V. Šmída za podmínek
uvedených v návrhu směnné smlouvy,
• uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice, IČ 257 33 591,
na pozemek parc.č. 1187/1 v k.ú. Nebovidy
u Brna za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy,
• neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Nebovidy
na rok 2010 ve výši 540.000,- Kč dle přílohy
č. 2 k rozpočtu obce,
• dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičních
dotací, příspěvků a věcných darů v té výši a
těm fyzickým a právnickým osobám dle
přílohy č. 3 k rozpočtu obce,
• rozpočet obce Nebovidy na rok 2010 takto:
rozpočet příjmů ve výši 5.772.000,- Kč a
rozpočet výdajů ve výši 5.772.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce stanovilo starostovi
v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
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znění, rozsah pravomocí při provádění
rozpočtových opatření dle § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, dle
přílohy zápisu. Starosta předloží na nejbližším
konaném zasedání zastupitelstva každé takto
provedené rozpočtové opatření ke schválení.
Zastupitelstvo obce zvolilo členy správní rady
„Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury“ B. Dobeše a Z. Svobodu.
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
• s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK
na stavbu obratiště autobusů,
• s trvalým upuštěním od vymáhání a
s vyvedením pohledávek z účetní evidence
ve výši 2.880,- Kč,
• s použitím části neinvestičního příspěvku
na provoz MŠ ve výši 15.000,- Kč na platy
ve školní jídelně,
• s uložením volných finančních prostředků
ve výši 5.000.000,- Kč na běžném spořicím
účtu u Volksbank CZ s termínovaným
vkladem na 12 měsíců,
• s uzavřením smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny s Lumen Energy a.s.,
se sídlem Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5,
IČ 26090660, za podmínek uvedených
v návrhu smlouvy,
• s ukončením pronájmu pozemků v obecním
sadu,
• se záměrem zakoupení pozemku pro
výstavbu skladovacích prostor pro potřeby
obce,
• s koupí pozemků parc. č. 85/2 o výměře
120 m2 a parc.č. 86/1 o výměře 90 m2 v k.ú.
Nebovidy u Brna za cenu 400,- Kč/m2 a
pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy,
www.nebovidyubrna.cz

• s přijetím 1 zaměstnance na veřejně
prospěšné práce,
• s přijetím zaměstnance obce na dobu
neurčitou s účinností od 1.6.2010.
Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi předložit návrh smlouvy o dodávce
elektrické energie s Lumen Energy a.s.
• starostovi předložit finanční rozpočet
vybudování nového veřejného osvětlení a
podmínky E.ON v souvislosti s rekonstrukcí
elektrického vedení v lokalitě „U střediska“ –
ulice za kostelem.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na
předchozím zasedání zastupitelstva,
• zprávu o činnosti finančního a kontrolního
výboru,
• zprávu o hospodaření obce,
• provedení změn v rozpočtu příspěvkové
organizace Mateřská škola Nebovidy v roce
2009,
• informaci o činnosti OÚ a dění v obci.

Kanalizace a ČOV
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás touto cestou informovat
o posledním vývoji v přípravách investiční akce
„Kanalizace a ČOV Nebovidy“. Obec Nebovidy
má již na tuto důležitou investiční stavbu vydané
vodoprávní (stavební) povolení. V lednu 2010
jsme obdrželi doklad o „Akceptování žádosti
o podporu ze SFŽP“. Nastalo období čekání,
jak bude naše žádost posouzena. V prvním kole
Nebovidský zpravodaj
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jsme byli úspěšní. Naše žádost byla úplná, včetně všech povinných příloh, a nebylo možné ji vyřadit kvůli případným administrativním nedostatkům. Poté jsme byli několikrát manažerem projektu vyzváni
k dílčímu přepracování naší žádosti s ohledem na vyhlášená kritéria hodnocení v této 13. výzvě Operačního programu Životního prostředí.
Celkem dvakrát jsme museli velmi rychle upravit naši žádost a předložit
i nový upravený rozpočet stavby.
Přesto jsme 4.6.2010 obdrželi ze Státního fondu životního prostředí
ČR „Zamítnutí žádosti o podporu z Operačního programu životního
prostředí (OPŽP)“. Cituji: „Na základě posouzení Vaší žádosti o poskytnutí finančních prostředků z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního
fondu životního prostředí ČR a Státního rozpočtu ČR, která byla akceptována pod číslem: 10049681, Vám sdělujeme, že Váš projekt nebyl
vybrán pro podporu z OPŽP. Na základě doporučení Řídícího výboru
OPŽP byla Vaše žádost Řídícím orgánem zamítnuta, a to z následujícího
uvedeného důvodu. Vaše předložená žádost na realizaci projektu byla
vyřazena s ohledem na výsledky hodnocení a na omezenou výši alokované částky na podporu z Fondu soudružnosti pro danou výzvu.“ To je
v podstatě vše, co jsme oficiální cestou obdrželi.
Jsem si vědom toho, že posuzování žádosti určitě není lehké a jednoduché s ohledem na množství alokovaných finančních prostředků
a počtu podaných žádosti. Každá žádost se hodnotí po stránce ekonomické (váha 20%), ekologické (váha 40%) a technické (váha 40%).
Následně jsou žádosti obodovány podle i ještě dalších kriterií,
která se mohou v jednotlivých výzvách měnit. V naší 13. výzvě to bylo
například tzv. horizontální kritérium.
Bezprostředně po obdržení zamítnutí naší žádosti jsme kontaktovali
firmu AP Investing, která pro obec zajišťuje inženýrskou činnost, a provedli jsme rozbor situace, která nastala. Na základě doporučení firmy AP
Investing jsme proti zamítnutí naši žádosti podali námitku na Řídící orgán
(MŽP). Dále jsme se dohodli, že ve velmi krátké době bude ustanoven
výrobní výbor, ve kterém budou zastoupeni projektanti kanalizace a
ČOV, zástupci obce Nebovidy a technici firmy AP Investing. V co možná
nejkratším termínu budeme muset najít všechna úsporná opatření, která
povedou k vylepšení bodového hodnocení naší nové žádosti, a to
zejména změnu materiálu z kameniny na plast, vyřazení málo efektivních míst a vylepšení ekonomiky žadatele. Nová výzva na podávání
žádosti o dotace má být vyhlášena již na podzim tohoto roku.
Je zřejmé, že i ostatní obce, které nebyly úspěšné při vyřizování
žádostí ve 13. výzvě, budou muset své projekty také urychleně
přepracovat, tak aby je mohly opět podat v avizovaném podzimním termínu. Je to naše konkurence, proto musíme jednat velmi rychle,
protože peněz bude z evropské unie na rozdávání čím dál méně.
Vážení spoluobčané, i když jsme tuto první bitvu prohráli, pevně věřím,
že příště budeme úspěšní. Za sebe i za ostatní členy výrobního výboru
mohu slíbit, že pro zdar naší snahy o brzké vybudování nové kanalizace
a ČOV v obci uděláme maximum.
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Nedaňové příjmy (v Kč):
- sdílené daně
- daň z nemovitostí
- místní poplatek za komunál. odpad
- místní poplatek psi
- správní poplatky
- nájemné pozemky a ost. majetek
- úroky

3.760.000,350.000,342.000,12.000,35.000,303.000,150.000,-

Investiční výdaje (v Kč):
- kanalizace a ČOV (přípr. práce)
- dokončení modernizace TKR
- obratiště autobusů (přípr. práce)
- radary
- veřejné osvětlení- prodloužení
- výstavba skladovacích prostor
vč. zakoupení pozemku

300.000,50.000,20.000,120.000,300.000,300.000,-

Významné běžné výdaje (v Kč):
- provozní příspěvek MŠ Nebovidy
- obec Moravany – náklady ZŠ
- obec Ořechov – náklady ZŠ
- MČ Brno – náklady ZŠ
- činnost zastupitelstva obce
- činnost obecního úřadu
- příspěvek IDS
- oprava obchodu (dokončení)
- oprava oplocení hřbitova a márnice
- svoz komunálních odpadů
- opravy komunikací a chodníků
- údržba veřejné zeleně
- veřejné osvětlení
- příděl do fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury

540.000,70.200,61.100,15.800,700.000,720.000,58.300,340.000,195.000,575.000,120.000,90.000,90.000,70. 000,-

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Podle zprávy předložené Obvodním oddělením Policie ČR v Rajhradě
bylo v loňském roce evidováno v naší obci 5 trestných činů (1 známý
pachatel), 4 přestupky (2 známý pachatel) a 2 přestupky řešené v blokovém řízení.
V roce 2009 toto oddělení šetřilo na svém teritoriu celkem 645 trestných činů, z toho 153 bylo objasněno.

Zamyšlení nad anonymem

Milan Mojžíš, starosta

Vážení spoluobčané,

Statistika obce za rok 2009
K 31.12.2009 bylo v obci hlášeno 573 obyvatel, z toho 276 mužů a
297 žen. Během roku se přistěhovalo 15 občanů, odhlásilo 12 občanů,
zemřelo 8 občanů a narodilo se pouze 1 dítě. V obci žilo 41 dětí předškolního věku a 52 dětí s povinnou školní docházkou. Občanů ve věku nad
60 let žilo v obci 100, z toho 23 ve věku nad 80 let. Nejstarší občance bylo
89 roků, nejstarší muž byl o rok mladší. Průměrný věk obyvatel byl 39,9.
Zkoulaudováno bylo 5 nových rodinných domů a 3 rekreační objekty.

Rozpočet obce na rok 2010
Daňové
Nedaňové/běžné
Kapitálové/investiční
Dotace
Celkem

Příjmy (v Kč)
4.520.000,586.100,70.000,595.900,5.772.000,-

Přijaté dotace (v Kč):
- ze státního rozpočtu:
na výkon státní správy
na školství
knihovna
- od obce Moravany na provoz MŠ
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Výdaje (v Kč)
0,4.682.000,1.090.000,0,5.772.000,-

155.700,68.500,34.400,337.200,-

dlouho jsem zvažoval, zda mám napsat tento článek do Nebovidského
zpravodaje. Několik měsíců jsem přemýšlel o tom, jestli má smysl reagovat na anonym, který jsem v loňském roce obdržel. Jsem totiž přesvědčený, že anonym, ten nepodepsaný dopis od utajeného a neznámého pisatele, si nezasluhuje naši pozornost a rozumný člověk by ho neměl brát
vážně a raději by ho měl hodit hned do koše.
Fenomén anonymů má dlouhou historii. Anonymy se psaly v minulosti
a budou se psát i v budoucnosti. Anonym může napsat v podstatě kdokoli, muži, ženy, děti, zájmové skupiny, radikálové, kriminální živly a další
subjekty. Pokud jsou ohroženy životy lidí nebo majetek, musíme samozřejmě brát tyto anonymy vážně a vše se musí řádně prověřit a prošetřit.
Mnohdy jde pisatelům jenom o vyvolání chaosu a paniky, jindy je to
pouze nějaký zastírací manévr nebo snaha jak na někoho upoutat
zvýšenou pozornost. Mnohdy jde o vydírání a je alespoň tisíc dalších
důvodů, proč se anonymy píší. Pisatelem anonymů bývá mnohdy člověk
nemocný, ukřivděný, nedoceněný, osamocený. Jindy třeba zkrachovaný
podnikatel, zhrzený milenec, špatný student, bezdomovec nebo někdo
úplně jiný, do koho bychom nikdy neřekli, že by to dokázal udělat.
Jak dlouho musí člověk bojovat se svým svědomím, než sedne
ke stolu a napíše něco, co později odešle, aby to ublížilo? V tichosti
a z povzdálí může sledovat, co bude následovat, jak rychle zareaguje
okolí na jeho výzvu, požadavek, varování nebo ohlášení. Z toho všeho
má asi radost a uspokojení. Možná prožívá i určité vzrušení a chvilky blaženého uspokojení a pocitu štěstí, když mohl někomu beztrestně ublížit,
nebo ho jenom znepokojit a vyvést z rovnováhy. Doslova si chce hrát
s objektem svého zájmu jako ta kočka s myší.

www.nebovidyubrna.cz
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Většinou to všichni známe z televize, filmů,
novinových zpráv nebo z doslechu. Málokdo
z nás to však zažil doslova na vlastní kůži.
Proto také nevíme, jaká by byla naše reakce,
kdybychom sami dostali anonym. Jak bychom
obstáli v této situaci a co by to s naší rodinou
vlastně udělalo.
Dlouho jsem žil v naivní představě, že něco
takového se v naši malé obci nemůže přece stát.
Snad někde jinde, ale ne zde, kde se všichni
dobře známe. Jak později uvidíte – zmýlil jsem se.
Anonym, který jsem v červnu loňského roku
obdržel, byl určený pro mě. Z textu jsem pochopil, že anonymnímu odesílateli vadí to, že o čistotu naší obce se stará jeden důchodce a
pobírá za to od obce peníze. Nechápal jsem,
že tato skutečnost může někomu dělat problém. Máte jistě všichni v živé paměti, kolik
pracovníků se v naší obci již vystřídalo při jejím
úklidu, jak bylo vždy nelehké někoho vhodného
na toto málo placené místo vůbec sehnat.
I když na úřadu práce je zaevidováno mnoho
lidí, mám pocit, že nikomu se taková práce
nechce dělat.
Myslel jsem si, že pisatel napsal tento
anonym jen v nějakém špatném duševním rozpoložení, možná také ze závisti, ale nevěřil
jsem, že to myslel vážně. Byl jsem však nemile
překvapen dalším dopisem, který se objevil
za několik dní. Zjistil jsem, že to není jen špatný
vtip. Pisatel byl totiž dost zklamaný, že jsem
našeho pracovníka nevyhodil z práce a nevzal
na jeho místo někoho jiného. Anonym už vypadal velmi opravdově. V rámci konspirace a utajení byl vytvořen nalepením vystřihovaných písmen z novin a časopisů na starém linkovaném
papíře. Až tady jsem rozpoznal, že situace
začíná být vážná. Člověka, který napsal tento
text, nepřešel vztek a závist… nevyspal se
z toho, ale vážně a urputně začal hrát hru,
která má zvláštní pravidla a může mít špatný
konec. Přistoupil jsem tedy i já na jeho hru a
začalo naše vzájemné poznávání.
Přemýšlel jsem nad tím, co vede někoho
k tomu, aby se tak divně choval. Kladl jsem si
mnoho otázek a snažil jsem se na ně najít racionální odpovědi. Situace byla o to vážnější,
že následovaly další a další anonymy,
které byly adresovány přímo pro našeho
zaměstnance, ale řízením osudu se mi je
naštěstí podařilo v drtivé většině zadržet.
Ihned po obdržení prvních anonymních
dopisů jsem s celou situací seznámil obecní
zastupitelstvo a rozhodli jsme se podniknout
určitá opatření.
Vždy je to jen otázka času, kdy tento nešťastník udělá nějakou chybu a prozradí se. Známe
přece to přísloví „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“.
Z počátku jsem nemohl přijít na to, proč se
někdo tak chová. Zvažoval jsem, jestli si tímto
způsobem nevyřizuje nějaké staré účty z mládí, nebo jen závidí? Ale co?
Závidí snad tomuto staršímu vitálnímu muži
zdraví, nebo možnost drobného přivýdělku
k důchodu? Stálo to za to takhle riskovat? Jak
velká musí být nenávist, aby se člověk takhle
choval? Kam až to může zajít? Kde jsou jeho
hranice? Nejsmutnější na celém případu je to,
že byl napadán a osočován člověk, kterého si
celá vesnice váží. Je to člověk pracovitý, dobrosrdečný a ochotný vždy nezištně pomoci
druhým. Nevyhledával práci na obci, ale já
sám, jako starosta obce, jsem ho o to vždy požádal. Když všichni ostatní z různých, mnohdy
malicherných důvodů odmítli, tak on vždy rád
vypomohl. O to více mě mrzí, že bylo tomuto
muži a jeho rodině ubližováno. Začal jsem tento
případ chápat jako boj zla s dobrem.
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Není přece možné, aby zlo zvítězilo. To
bychom potom prohráli všichni. Nikdo by si tak
nemohl být jistý, kdy bude i on někým beztrestně napaden, ohrožován, vydírán a špiněn.
Vědom si toho, že není možné ustoupit
takovému nátlaku, požádal jsem pana M.S.
o spolupráci. Brzy jsme se přestali bát těch dalších a dalších anonymů. Jejich text se stále
jenom opakoval a pisateli časem došla fantazie. Musel se asi hodně trápit a sžírat,
když vždy za několik dní po předání anonymu
pan M.S. opět nastoupil do práce. Vždy usměvavý, pracovitý a pečlivý. Tato malá soukromá
válka nervů trvala několik měsíců. Dohodl jsem
se s panem M.S., že náš pracovní vztah skončí
v termínu, který si on sám určí a ne na základě
anonymu. A to se nám nakonec podařilo.
Nakonec jsme měli oba dva dobrý pocit,
že jsme to společně ustáli.
S příchodem zimy se nám konečně podařilo
zajistit, aby se jeden náš občan, vedený v evidenci úřadu práce, začal starat o úklid naší
obce. Anonymy samozřejmě už nepřišly. Byl
klid. Zastupitelé naší obce následně rozhodili
o zřízení 1 pracovního místa na plný úvazek a
vyhlédli jsme si nového perspektivního pracovníka, který se o čistotu naší obce stará od
1.6.2010. Potíž ale nastala v okamžiku, kdy si
náš poslední obecní zaměstnanec našel
vhodné pracovní místo ve své profesi a po
dohodě s námi ukončil na začátku května pracovní poměr. Potřebovali jsme zajistit pracovní
sílu na několik zbývajících dní, než nastoupí
nový obecní zaměstnanec. Našel jsem v sobě
odvahu a poprosil jsem ještě jednou o pomoc
pana M.S. Ten mi vyšel vstříc, přestože měl obavy, aby se mu někdo za jeho službu obci zase
nemstil. V živé paměti měl poslední anonymní
varování v podobě zastrašujícího dopisu, nalepeného na pomníku jejich rodiny.
Obavy pana M.S. se potvrdily. Za pouhé čtyři
dny od jeho nástupu provedl náš anonym
zatím svůj největší „meisterstück“.
Nevím, co se muselo honit v hlavě toho,
kdo tak nenávidí, že udělal nakonec věc,
která se nejen mému rozumu doslova příčí.
Ve své zlobě a zášti chtěl jednou provždy znechutit pana M.S. tak, aby přestal chodit do
práce a přivydělával si těch pár korun ke svému
důchodu. Zaútočil tentokrát na citlivou strunu
nás všech. Zbaběle se totiž pomstil na hrobě
rodiny pana M.S.
Znesvětil prostor doslova posvátný, kam
všichni chodíme s úctou a pokorou – hrob
našich blízkých. Až do tohoto okamžiku jsem
bral veškeré chování pisatele anonymů jako
ubohý, špatný vtip, který se stále opakuje,
zasluhuje naše pohrdání, ale to je asi tak
všechno. Tento hanebný čin má však jiný rozměr a musí ho odsoudit každý slušný člověk,
který žije v naší obci.
Je to skutek absolutně nepřípustný a barbarský. Zde končí doslova veškerá „sranda“. Ten,
kdo poškozuje nebo ničí hroby, není u mě
člověk. Musí za to být potrestán. Měl by si uvědomit, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Je mou povinností zastat se veřejně člověka,
kterému je neprávem ubližováno. Jsem rád,
že z ohlasů od široké veřejnosti jednoznačně
cítím podporu rodině pana M.S., a chci mu touto
cestou i za ostatní naše občany poděkovat
za jeho statečnost, slušnost a pracovní nasazení. Zachoval se jako opravdový muž, který
odvážně nesl veškerá příkoří, urážky a ponížení. Přesto nezanevřel na lidi, a tak jak jsme
u něho vlastně zvyklí, vždy s úsměvem si svědomitě plnil své každodenní pracovní povinnosti.
Pisateli anonymů chci touto cestou vzkázat,
že „Kdo s čím zachází, s tím také schází“.
www.nebovidyubrna.cz
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Člověk, který chtěl být v anonymitě, udělal totiž
spoustu chyb. Naivně si myslel, že ho není
možné nikdy vypátrat. Karta se začíná ale
rychle obracet.
S velkou pravděpodobností je pisatelem
těchto anonymů starší člověk, který podcenil
poznatky z oborů daktyloskopie a grafologie.
Zejména grafologie představuje v současné
době vynikající metodu, která dokáže poskytnout hluboký vhled do osobnosti pisatele. Ten,
kdo poslal první anonym, ho napsal ručně.
Vzhledem k tomu, že téměř každý z nás v minulosti napsal nějakou žádost o povolení na různé
stavby a tyto dokumenty jsou archivovány na
obecním úřadě, nebude v případě nutnosti problém obstarat si potřebný rukopis k porovnání…
Nebylo moudré, že několik anonymů po sobě
bylo odesláno ze stejného místa. Je ještě
mnoho dalších poznatků, které nebudeme
prozatím publikovat. Každý z nás má totiž
určité charakteristické způsoby vyjadřování a
vystupování na veřejnosti. Bylo velmi zajímavé
přečíst si ten tucet anonymů a provádět jejich
rozbor. Jsem přesvědčený, že pisatel si
tento článek dříve či později přečte. Doufám,
že vyhodnotí svou situaci a bude svých
neuvážených a zbytečných činů litovat. K této
vyhrocené situaci vůbec nemuselo dojít.
Chápu, že občané mají zájem o to, jestli je vše
v naprostém pořádku, jestli je vše transparentní, kam směřují naše peníze, co se právě děje
v obci atd. Mají tedy právo ptát se a dostat odpovědi. Pisatel anonymů zvolil velmi nešťastnou
formu komunikace s obecním úřadem. Díky
jeho anonymitě byla totiž pouze jednostranná.
Neměl jsem jako starosta možnost mu odpovědět, vysvětlit nejasnosti a tohoto člověka
zklidnit. Kam až to došlo, vidíte teď sami.
Nechci, aby tento článek vyvolal nějakou hysterii a hon na čarodějnice, abychom podezírali
jeden druhého. Chci jen tuto situaci rázně ukončit. Víme přece, že člověk má odpouštět druhému, aby i jemu mohlo být jednou odpuštěno.
Přál bych proto tomu, kdo psal anonymy,
aby v sobě našel tolik odvahy a statečnosti a
napsal ještě jeden dopis z nalepených písmen,
z kterého bude jasné a zřejmé, jak celou situaci
nyní cítí a vnímá, že svá stanoviska přehodnotil.
Snad už potom nastane v naší obci tolik
vytoužený klid. V případě, že se celá situace
neuklidní a tyto problémy budou jakýmkoliv způsobem pokračovat, jsme rozhodnuti kontaktovat Policii ČR a předat veškeré poznatky a
důkazy, které máme a které nepochybně povedou k dopadení pachatele.
Milan Mojžíš, starosta

Upozornění majitelům psů
Vážení majitelé psů,
jsme nuceni mnohým z vás připomenout povinnost, kterou máte, pokud se svým pejskem chodíte na procházky po obci – úklid výkalů po vašich
čtyřnohých miláčcích na veřejném prostranství.
Tuto povinnost většina z vás považuje
za samozřejmost a patří vám za to upřímný dík.
Bohužel je mezi vámi několik „paniček a pánečků“, kteří uvažují trošku jinak a „voňavé nadílky“
po svých mazlíčcích neuklízí. Speciálně jim
tedy připomínáme, že:
- obec pro vás před několika lety instalovala
koše na psí exkrementy, které pravidelně
vyváží;
- vaše chování znepříjemňuje údržbu veřejných prostranství, trávníků;
Nebovidský zpravodaj
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- rozsekat lejna, zejména velkých plemen,
sekačkou na trávu je zážitkem, který je
k nezapomenutí;
- podle zákona č. 200/1990 Sb. § 47 odst.
1 písm. d) o přestupcích, se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku - znečištění
veřejného prostranství.
Věříme, že ani vám by se nelíbila tato
„voňavá nadílka“ před vaším vchodem.
Nedělejte proto druhým to, co nechcete,
aby druzí dělali vám. Buďme k sobě slušní a
ohleduplní.

Blahoslav Dobeš, místostarosta

Oáza klidu
Dovolte, abych tímto způsobem poděkovala
obecnímu zastupitelstvu, že v nelehké finanční
situaci uvolnilo peníze na vyčištění a upravení
našeho „rybníčku na Slunečné“. Děkuji tímto
za všechny obojživelníky, kterých celkově kvapem ubývá, a to hlavně zásluhou člověka.
Nejen že většina z nich je typickým bioindikátorem (ukazuje na čistotu životního prostředí),
ale jsou to především krásné živé bytosti, které
si zaslouží obdiv a ochranu! Abychom si ale přírody vážili, musíme ji nejdříve poznat. Ráda
bych podotkla, že nejsem odborník a zřejmě
nikdy nebudu, ale jsem jeden z fandů přírody a
o její zajímavosti a krásy se chci podělit.
Základem ochrany obojživelníků, stejně jako
ostatních živočichů a rostlin, je mapování jejich
výskytu. Na základě výsledků lze zajistit účelnou
ochranu druhů vyhlášením lokality či jiného
území (přechodně chráněná plocha) jako zvláště
chráněné či zajistit péči o takovou lokalitu.
Náš rybníček jsme vyčistili již na podzim,
v nejvhodnějším období, kdy snad mimo vodních šneků se zde již žádní obojživelníci nevyskytovali. Také vzhledem k velkému nárůstu
rákosu a palachů zde bylo minimální množství
vody. Naše snaha se 100% vyplatila. Vzhledem
k množství sněhu a srážek byla již brzy z jara
celá plocha zaplněna vodou.

Podotýkám, že uprostřed rybníčku je minimálně dvoumetrová hloubka a první návštěvníci
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na sebe nedali dlouho čekat. V hojném počtu se
dostavil skokan hnědý, skokan zelený, skokan
skřehotavý, posléze přiskákala ropucha krátkonohá, ropucha zelená, ropucha obecná, blatnice skvrnitá. Mile mě překvapila snůška čolka
obecného.

Jednotlivé připomínky jsou průběžně řešeny.
Konečný termín je stanoven do konce června
2010, mimo bod č. 11 „monoskop“.
Někteří účastníci požadovali také zveřejnění
nákladů na modernizaci a údržbu TKR.
Roční udržovací poplatek za r. 2009:
- výdaje celkem 49.339,- Kč (poplatek TV, el.
energie, pojistné, zřízení nových přípojek,
servisní práce při poruchách, vybudování
klimatizované místnosti na zařízení TKR),
- příjem 6.000,- Kč (příspěvek nového účastníka za připojení),
- započitatelné výdaje 43.339,-Kč,
- počet účastníků: 81,
- částka na účastníka: 535,- Kč.

Při troše trpělivosti a klidu uvidíte ve vodě
hnědá skvrnitá mláďata čolků, která jsou asi
6 cm dlouhá a vypadají jako malé „vodní ještěrky“. V tyto dny se k vodě stahují mláďata
užovky obojkové. Jsou to asi 30 cm dlouzí
hnědí hádci s výrazným žlutým půlměsíčkem
za hlavou. Dnes jsem napočítala 6 mláďat.
Můžeme si nejen přát, ale taky udělat něco
pro to, aby bylo ještě co chránit, aby při večerní
procházce bylo slyšet kuňkání žab…
„ Až bude pokácený poslední strom,
až bude poslední řeka otrávená,
až bude chycena poslední ryba,
tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“
Indiáni kmene Cree.
Božena Mikšová

Kabelová televize
Dne 17.3.2010 se konalo jednání s účastníky
TKR, na kterém byly místostarostou B.
Dobešem podány informace o stavu modernizace TKR a digitalizace a upřesnění podmínek
rozšíření programové nabídky o placené programy (např. Nova Sport).
Z jednání vzešly následující připomínky
účastníků, které byly projednány se správcem
TKR panem Jindřichem:
1. Zprovoznění (oprava) vysílání ORF2 na
místo provizorního kanálu Servus,
2. prověření a oprava náhodných výpadků
barev obrazu,
3. prověření a oprava rozdílné síly zvuku na
jednotlivých programech např. Eurosport extrémně hlasitý…
4. odstranění šumu, zrnitosti obrazu na cca
½ programů,
5. dořešení absence digitálního signálu ze stávající nabídky programů,
6. ověření a případné rozšíření nabídky dalších dostupných digitálních programů (ČR,
SR, A), bez konverze na analogový signál,
7. kontrola funkčnosti jednotlivých domovních
přípojek,
8. vytvoření předávacího protokolu pro jednotlivé přípojky,
9. odstranění starého nefunkčního vedení po
obci,
10. zprovoznění a pravidelná aktualizace informací o TKR na internetových stránkách
obce,
11. vytvoření nového „monoskopu“ pro hlášení
obecního rozhlasu – VCR soubor.
www.nebovidyubrna.cz

Modernizace TKR:
Výdaje celkem 220.400,- Kč, v tom: dle
smlouvy 200.500,- Kč, vícepráce 19.900,- Kč.
Provedení víceprací odsouhlasilo zastupitelstvo obce na zasedání dne 18.11.2009 a na
základě toho byla stanovena výše ročního udržovacího poplatku a příspěvku na modernizaci
(II. splátky).
Odsouhlasené vícepráce: vybavení klimatizované místnosti, větší délka vedení nového
kabelu po obci, nárůst ceny kabelu během
realizace oproti nabídce, další 4 zesilovače
signálu, další 2 přijímače na příjem signálu
z pozemních vysílačů a ze satelitu z důvodu
změny způsobu vysílání některých stanic.
Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny až po
protokolárním předání celé akce.
V roce 2008 uhradili účastníci příspěvek v celkové výši 132.600,- Kč. V roce 2009 na modernizaci zbývala k úhradě účastníky částka
87.800,- Kč. Výše příspěvku účastníka
za modernizaci v roce 2009 1.112,- Kč (počet
účastníků modernizace je 79, nepodílejí se
2 noví účastníci, kteří uhradili vyšší připojovací
poplatek).
Vzhledem ke snížení počtu účastníků TKR a
provedeným vícepracím se příspěvek účastníka na modernizaci zvýšil o 277,- Kč oproti
původně předpokládané částce.
Platby účastníků:
Rok 2008: 1.800,- Kč; z toho 1.700,- Kč příspěvek na modernizaci a 100,- Kč roční udržovací
poplatek.
Rok 2009: 1.650,- Kč; z toho 1.115,- Kč příspěvek na modernizaci a 535,- Kč roční udržovací
poplatek.
Blahoslav Dobeš, Dagmar Polcarová

Co je nového
v mateřské škole
Zima je za námi a my už delší dobu neúspěšně
vyhlížíme sluníčko. Pochmurné počasí
za oknem nám však dobrou náladu nezkazí,
protože u nás v mateřské škole je veselo a stále
se něco děje.
V lednu jsme ještě vzpomínali na Vánoce a
na příjemné chvilky strávené u stromečku s rodinou a pomalu jsme sklízeli vánoční výzdobu
ve třídách.
V tomto pololetí jsme pro děti zajistili celkem
šest divadelních představení. V tuto dobu se
jedna z našich tříd vždy změní v malý divadelní
sál s improvizovaným jevištěm i hledištěm, protože herci přijíždějí za námi do mateřské školy.
Nebovidský zpravodaj
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V únoru se tradičně uskutečnil karneval
s rejem masek, soutěživými hrami a diskotékou
pro děti. Budovou se rozléhala hudba a dětský
smích. Na malou chvíli jsme tu měli plno princezen, pirátů, rytířů i zvířátek…
V tomto měsíci jsme tradičně navštívili
s našimi předškoláky Základní školu
v Moravanech. Děti měly možnost podívat se,
jak to vypadá ve škole, do níž půjdou
za nedlouho k zápisu a kterou budou mnozí
z nich po prázdninách navštěvovat.
Pro všechny, kteří měli zájem prohlédnout si
interiér naší mateřské školy, jsme zorganizovali
v měsíci únoru Den otevřených dveří. Zájemci
si mohli prohlédnout nejen vybavenost budovy,
ale i překrásnou školní zahradu.
V březnu proběhl zápis dětí do naší mateřské
školy. Vydali jsme celkem 40 přihlášek, přijato
bylo celkem 14 dětí, z toho 10 z Nebovid,
4 z Moravan.
Jako každý rok i letos jsme se vypravili přivítat společně jaro a Velikonoce. S dětmi jsme si
udělali výlet na hřiště na kopci, kde jsme jim
nachystali soutěžní hry a sladké překvapení
od velikonočního zajíčka.

Malovali jsme obrázky s jarní tematikou, učili
jsme se velikonoční koledy, seznamovali jsme
děti s tradicemi Velikonoc. Děti vyrobily plno
kraslic, kterými jsme vyzdobili plot před naší
budovou.
V dubnu jsme pozvali do MŠ příslušníky
dopravní policie, kteří si přišli s dětmi povídat
o tom, jak se mají bezpečně pohybovat po chodníku, při přecházení vozovky. Přiblížili jim
mnohá nebezpečí, která na ně číhají i v podobě
lidí, kteří by jim mohli ublížit.
Oslavili jsme Den Země, s mladšími dětmi
jsme si povídali o zeměkouli, seznamovali jsme
je přijatelnou formou se základy ochrany přírody, prohlíželi jsme si encyklopedie, malovali
obrázky. Starší děti se seznamovaly s netradičními technikami využití recyklovaného papíru a
vyráběly dekoraci na plot z plastových lahví.
V květnu vytvářely děti z keramické hlíny
dárek pro maminky v podobě keramického
motýlka. S mladšími jsme vyráběli přáníčka a
malovali květináček, do něhož jsme zasadili
rostlinku, kterou si děti vypěstovaly v MŠ.
Na školní zahradě jsme pro děti i letos zajistili
diskotéku. Zahrát a zatancovat si s dětmi přišel
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pan Hruška, který k nám jezdí hrát dětem i divadelní představení. Počasí nám naštěstí vyšlo,
i když sluníčko se ani neukázalo. Přesto byly
děti spokojené…
Poslední květnovou akcí byla exkurze do
družstva umělecké výrovy Moravská ústředna
Brno. Děti měly možnost vidět výrobu plyšových a textilních hraček a maňásků od prvopočátečních prací jako je návrh, střih, šití až po
expedici. Již při vstupu do areálu jsme si prohlédli výstavu hraček, loutek a dalších výrobků,
které v současné době firma dodává na trh. Po
celou dobu naší návštěvy se nám maximálně
věnoval pan Blahoslav Dobeš, kterému tímto
za nás i za děti ještě jednou moc děkujeme.

Všem se exkurze velmi líbila, protože jsme
měli možnost nahlédnout do tajů vzniku hraček,
a my dospělí jsme se tak na chvíli vrátili do
světa dětství a her. Odnášeli jsme si spoustu
zážitků a děti i malou odměnu na památku.
V květnu jsme za pomoci několika rodičů
vyklidili půdní prostory v naší budově a připravili je k opravě krovů a střešní krytiny. Všem,
kteří si udělali čas a přišli pomoct, touto cestou
ještě jednou děkujeme.
Ve spolupráci se ZŠ Moravany jsme i během
tohoto školního roku zorganizovali kurs
nazvaný „edukačně-stimulační skupinky“. Byl
určen dětem, které půjdou po prázdninách do
první třídy a jejich rodičům. Kurs měl 10 lekcí a
rodiče se zde dozvěděli a v praxi si s dětmi
vyzkoušeli, jak mají společně pracovat na přípravě pro vstup do ZŠ.
Na přelomu května a června odjelo 20 dětí
z obou tříd, 2 paní učitelky a paní školnice na
školu v přírodě v Jevíčku. V MŠ mezitím proběhla plánovaná výměna šatních skříněk pro
děti.
Do konce školního roku nás ještě čeká slavnostní rozloučení s předškoláky spojené s divadelním představením pro všechny děti a jejich
rodiče.
Během hlavních prázdnin bude od 19.7. do
31. 8. 2010 provoz MŠ uzavřen. V této době se
budou provádět nutné opravy, celkový úklid
všech prostor, příprava na další školní rok
včetně sestavování výchovně-vzdělávacího
programu na toto období.

Cvičení pro starší a méně pohyblivé – středa
18:00 – 19:.00
Karneválek masek
S odcházející zimou jsme se loučili dne
18. února, kdy se v odpoledních hodinách
sešlo 42 „maskovaných“ dětí se svými rodinami
na Karneválek masek.
Malovaly se obličeje, tančilo se, zpívalo,
snědly se masopustní koblížky a boží milosti
a celé veselí potěšila oslava narozenin jedné
z „princezen“. Mnohým se nechtělo domů…
Velikonoční jarmark
Na apríla, na zelený čtvrtek proběhl na prostranství před Tydlidomem „Velikonoční jarmark", kde byly na prodej textilní a keramické
výrobky postižených z chráněných dílen
z Moravy i z Čech, nechyběly dekorace s jarní
tematikou. Návštěvníci si mohli pochutnat na
špenátových koláčcích a „zdravém“ cukroví
z pekárny z Vysočiny, rozdávaly se hliněné květináčky na bylinky.
Vše se vydařilo hlavně díky tomu, že jsme
nezmokli, apríl svůj deštík totiž načasoval
až na večer...
Pozitivní rodičovství
Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální
péči v Brně byla dne 16. 4. v 18:00 hodin pro
rodiče připravena beseda na téma „Pozitivní
rodičovství“. Na úvod setkání byl promítnut film
„Cesta k pozitivnímu rodičovství“, který zobrazoval typické problematické situace při
výchově dětí různého věku (předškolní, školní
a dospívající věk) a možnosti jejich řešení.
Poté následovala diskuse nad shlédnutými
příběhy a beseda s odborníky. Přednáška
se setkala s kladným ohlasem a na základě
toho byl naplánován dlouhodobý vzdělávací
program – Kurz efektivního rodičovství,
který pomůže rodičům v aplikaci zásad pozitivního rodičovství v rodině.
Den Země – úklid „autostrády“
Zatím posledním počinem občanského sdružení byl úklid „autostrády“ v souvislosti s oslavami Dne Země. Skupina cca 25 dobrovolníků
z řad nebovidských dospělých a dětí uklidila
v pátek dne 23. 4. 2010 „autostrádu“. Účastníci
akce za 3 hodiny nasbírali v okolí autostrády
traktorovou vlečku odpadu. Vysbíraly se plastové láhve, železo, nebezpečný odpad, pneumatiky, léky, stříkačky, sklo, pytle s domácím
odpadem apod. Jarní úklid na Den Země se
konal poprvé a doufáme, že ne naposledy.

Radka Ševčíková

Ty d l i d ů m
II. pololetí 2010
Druhé pololetí školního roku započalo rozšířením pohybových aktivit pro dospělé. Pro velký
ohlas bylo do rozvrhu začleněno úterní
„večerní“ cvičení power jógy pod laskavým
vedením paní Mgr. Jany Šenkyříkové a středeční cvičení pro starší a méně pohyblivé pod
bedlivým dohledem paní RNDr. Evy Hanákové.
Power jóga - úterý 19:00 – 20:00 hod
www.nebovidyubrna.cz

Nebuďte lhostejní a chraňte přírodu a okolí,
ve kterém žijete!!!
Děkujeme všem, kteří se akce na zkrášlení
ploch zúčastnili.
Připravujeme Svatojánské ohně, aneb rej letního slunovratu, ohňové tance, čarovné kvítí,
svatojánští broučci a janosvětské laskominy.
Nebovidský zpravodaj

XV. ročník

1. číslo

Tato „magická“ akce se koná na konci školního
roku a začátku prázdnin, tj. ve čtvrtek dne
24.6.2010 od 18 hodin na tzv. „staré dálnici“
u Nebovid. Dobové převleky a dlabanec
s sebou J
.
V průběhu prázdnin budou pro nebovidské
děti a jejich kamarády připraveny stejně jako
v předešlých letech tematické akce. Rozpis
akcí včetně termínů bude včas upřesněn.

Červen 2010

budou vypláceny postupně ve smyslu uzavřených smluv tak, jak budou břemena zapsána.
Velmi bychom chtěli poděkovat všem občanům Nebovid a také vlastníkům a uživatelům
pozemků dotčených naší stavbou za trpělivost,
se kterou snášeli potíže, které jim stavba přinášela. Zvláštní poděkování si zaslouží pan starosta Milan Mojžíš, který nám velmi pomáhal
nejen v období provádění stavby, ale také několik let předtím při nelehké přípravě stavby.

Nejčastěji poskytované služby:
• dovoz obědů, příprava a podání jídla,
• zajištění úklidu domácnosti,
• zajištění nákupů,
• zajištění pochůzek (lékař, pošta),
• pomoc při hygienické péči,
• dohled u klienta,
• jednoduché ošetřovatelské úkony (podání připravených léků, promazání zad),
• po domluvě zajištění pedikúry.

Ing. Miloš Brzák

V případě zájmu o pečovatelskou službu či
informace o pečovatelské službě, ceníku služeb nás můžete kontaktovat:
Eva Lenochová, DiS., Tel: 547 232 223, mobil:
731 124 470, e-mail:eva.lenochova@caritas.cz

Magdalena Kožuská

Zloději dopadeni
Zloději, kteří vykrádali auta u mateřských školek, byli dopadeni.
Půl roku vykrádali dva muži ve středních
letech na jižní Moravě auta zaparkovaná u školek. Zloději si ráno obvykle počkali, až rodič
odvede své dítě do školky, a poté se do auta
vloupali. Policisté teď oba muže zadrželi, nyní
jim hrozí až osm let vězení. Dvojice kradla
naposledy 15. března. Celkově se jedná o devětapadesát případů, někdy zvládli i tři útoky
za den. Odcizené věci měly hodnotu asi tři
čtvrtě miliónu korun.
Nad drzostí pachatelů kriminalisté kroutí hlavou. Pachatelé brali peníze, mobily i platební
karty. K činu potřebovali jen několik minut.
Dovnitř se dostávali tak, že rozbili okna speciálním kladívkem.
Ve dvou případech pachatelé dokonce rozbili
okno vozu, i když uvnitř sedělo dítě. Rodič vedl
jedno z dětí do školky a druhé zůstalo v autě.
První případ se stal v Křenovicích na Vyškovsku
a druhý v Nebovidech u Brna. Podle kriminalistů
byly děti ze setkání se zloději šokovány.
Dvojice vykrádala auta v Brně, dále na
Blanensku, Vyškovsku, Hodonínsku a
Břeclavsku. Několik vloupání spáchali muži
podle kriminalistů také na nedalekém Třebíčsku
a Žďársku. Policie v souvislosti s těmito případy
začala pořádat bezpečnostní akce u školek. Při
jedné z nich byla dvojice odhalena.

Vo d a v N e b o v i d e c h
už konečně teče jak má
Toto konstatování neznamená, že by dříve voda
tekla špatně, ale to, že od dubna letošního roku
už se voda nečerpá z vodojemu města Brna
v Moravanech, ale přiteče samospádem
z nového vodojemu, který vyrostl na okraji
Nebovid. Tím se jednak sníží spotřeba elektrické energie, což je jistě velmi dobré i z hlediska životního prostředí, jednak je dodávka
vody bez čerpání spolehlivější. Zjednodušení
systému dodávky pitné vody pocítí také občané
Moravan, kde ještě na počátku letošního roku
byly ve výše položené části obce potíže s tlakem dodávané vody.
Jsme velice rádi, že to, co jsme Vám slibovali
v říjnu roku 2008, je už skutečností. Stavba přívodu vody z Nebovid do Moravan ještě probíhá,
ale změna dodávky vody v Nebovidech a
Moravanech se mohla uskutečnit již letos na
jaře, jakmile se podařilo zkolaudovat úsek
Bosonohy – Nebovidy včetně nového vodojemu.
Následovat bude nyní postupné vyplácení
nájemného za pozemky, které byly dotčeny
probíhající stavbou. Také se zpracovávají
geometrické plány pro zápis věcných břemen do
katastru nemovitostí. Náhrady za tato břemena

Lékařská služba
první pomoci
Pro dospělé, služba ohledání zemřelých
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
Tel: 545 538 538, 545 538 416, 545 538 426
Po – Pá
17:00 – 7:00 hod
So, Ne
nepřetržitě
Pro děti a dorost
Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9
Tel: 532 234 935
Po – Pá
17:00 – 7:00 hod
So, Ne
nepřetržitě
Zubní
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
Tel: 545 538 421
Po – Pá
17:00 – 7:00 hod
So, Ne
nepřetržitě
Lékárna
K.E.I. pharma, s.r.o., Brno, Koliště 47
nepřetržitě

Charitní pečovatelská
služba
Oblastní charita Rajhrad od ledna 2008 poskytuje kromě zdravotní péče i péči sociální
(pečovatelskou službu) tak, aby byla klientům
poskytována v jejich domácím prostředí komplexní péče.
Pečovatelskou službu poskytujeme v okolí
Rajhradu v okrese Brno-venkov. Pečovatelskou službu si klient hradí dle ceníku, je
poskytovaná na základě písemné dohody mezi
klientem a naší organizací.
Naším cílem je poskytnout klientům kvalitní
sociální služby dle jejich potřeb a aktuální situace. Podpora kvality života v domácím prostředí,
v co nejširší lokalitě.
Pečovatelská služba je určena především
pro seniory, osoby se zdravotním postižením,
osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby handicapované. Péče je poskytovaná v pondělí
až pátek v době 07:00-19:00.
Cílem charitní pečovatelské služby je:
• zlepšit kvalitu,
• umožnit zůstat klientovi co nejdéle v domácím prostředí,
• respektovat soukromí uživatelů služeb,
• snažit se vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb,
• pomáhat a podporovat uživatele v tom,
aby mohli žít stejně jako jejich vrstevníci,
• poskytovat služby sjednané, tak i služby dle
aktuálního přání a potřeby uživatelů,
• poskytovat odborné sociální poradenství.

Záplavy v naší obci
Snad všichni občané v naší republice s obavami
sledovali průběh letošních povodní. Nejinak
tomu bylo i v naší obci. I když každá povodeň
je tak trochu jiná, její následky jsou vždy velmi
zdrcující, ničivé a bolestné. Ne nadarmo se říká,
že před ohněm člověk uteče, ale před vodou ne.
Ty letošní povodně byly velmi agresivní, rychlé,
s velkým množstvím srážek. Musíme do
budoucna počítat s tím, že se budou objevovat
stále častěji. Naši obec díky své poloze ohrožují
jen dlouhodobé přívalové deště, silné bouřky,
krupobití nebo náhlé tání sněhu.
V letošním roce i nás postihly silné srážky. Ty
způsobily, že ze svahovitých polí, kde byla
zaseta slunečnice, byla splavena ornice až do
naší kanalizace. Došlo také k zanesení betonových půlžlabů, znečištění komunikace bahnem,
pískem, štěrkem a také k drobným škodám na
soukromém majetku. Proto musíme v dohledné
době udělat taková opatření, aby voda, která
teče z polí směrem k naší obci, byla bezpečně
odvedena mimo zástavbu rodinných domů.
Nejjednodušším a přitom nejúčinnějším opatřením, které nebude stát mnoho peněz, je vybudování malého zatravněného hliněného valu
v délce cca 400 m v lokalitě Dolní. Ten zabrání
tomu, aby voda vnikla z polí do naší obce. Jsem
přesvědčen, že všichni vlastníci dotčených
pozemků s tím budou po projednání souhlasit
a budeme moci toto protipovodňové opatření
v co nejkratší době zrealizovat.
Škody na majetku, způsobené letošními
povodněmi, dosahují v naší obci částek
v řádech tisíců korun a jsou tedy nesrovnatelně
menší než v jiných oblastech naší republiky,
kde se projevily povodně v plné své síle. Chtěl
bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří
jste jakoukoliv formou přispěli na humanitární
pomoc nejvíce postiženým oblastem.
Milan Mojžíš, starosta

Společenská rubrika
Narozené děti:
Barbora Ulmannová,
Jan Prát.
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Vladislávkou Frišafovou
a paní Filipinou Zetochovou.
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