XV. ročník

2. číslo

Říjen 2010

Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva se konala 9.6. 2010
(přítomno 7 členů, neomluveni J. Procházka a
V. Procházka) a 8.9. 2010 (přítomno 6 členů,
omluven Z. Foral, neomluveni J. Procházka a
V. Procházka).
Zastupitelstvo obce schválilo:
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v roce 2010 v rámci Programu rozvoje
venkova na akci „Oprava prodejny potravin“
ve výši 160.000,- Kč,
• dohodu o zrušení „Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ze dne 22. 8.2008
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.3.2009“
s VIVACITY Development s.r.o.,
• dohodu o zrušení „Budoucí smlouvy o zřízení
předkupního práva ze dne 22. 8. 2008“
s VIVACITY Development s.r.o.,
• směnu pozemků parc. č. 500/83 o výměře
3 m2, parc. č. 500/84 o výměře 34 m2 a parc.
č. 500/85 výměře 58 m2 v k.ú. Nebovidy
u Brna ve vlastnictví obce Nebovidy za
pozemek parc. č. 186/4 o výměře 86 m2 v k.ú.
Nebovidy u Brna ve vlastnictví VIVACITY
Development, s.r.o., Kuřim, za podmínek
uvedených v návrhu směnné smlouvy,
• dodatek č. 3 „Plánovací smlouvy ze dne
7.11.2008“ uzavřené s VIVACITY Development, s.r.o., Kuřim,
• záměr koupě nemovitosti č. p. 128 na pozemku parc. č. 338 a pozemku parc. č. 339 a
části pozemku parc. č. 340 v k.ú. Nebovidy
u Brna za cenu do 2 mil. Kč a pověřilo starostu
uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
• obecně závaznou vyhlášku obce Nebovidy
č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí,
• záměr pořízení regulátoru pro veřejné
osvětlení a uložilo starostovi zajistit konkurenční nabídku,
• rozpočtová opatření 1 až 6/2010,
• uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“
s Jihomoravským krajem,
• koupi budovy č. p. 128 na pozemku parc. č.
338 o výměře 309 m2, pozemku parc. č. 339
o výměře 142 m2 a pozemku parc. č. 340/2
o výměře 316 m2, vše v k.ú. Nebovidy u Brna,
za cenu 1.800.000,- Kč a za podmínek
uvedených v návrhu kupní smlouvy,
• „Smlouvu o společném postupu“ uzavřenou
mezi obcemi z oblasti plánované Jihozápadní
a Jihovýchodní tangenty města Brna,
• udržovací poplatek TKR v roce 2010 ve výši
200 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
• s podáním nové žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Nebovidy – kanalizace a ČOV“ v nejbližším
vyhlášeném termínu,
• se změnou doby pronájmu hospody
„U Kostela“ na 7 let,
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• s pořízením regulace veřejného osvětlení od
firmy ALSICO s.r.o. za podmínek uvedených
v nabídce a pověřilo starostu uzavřením
smlouvy o dílo,
• s bezúplatným nabytím pozemku parc. č.
332/87 o výměře 57 m2, který se nachází pod
místní komunikací v ulici za školou,
• se společným cílem obcí z oblasti plánované
JZ a JV tangenty města Brna zabránit
výstavbě tangent města Brna.
Zastupitelstvo obce zamítlo:
• žádost o prodej části pozemku parc. č. 910/1
o výměře 68 m2 v k.ú. Nebovidy u Brna,
• záměr prodeje pozemku parc. č. 89 v k.ú.
Nebovidy u Brna.

• žádost o.s. Tydlidům o možnosti využití
klubové místnosti v zahradě MŠ za účelem
rozšíření volnočasových aktivit a mimoškolní
činnosti dětí a mládeže,
• návrh firmy SITA CZ a.s. na sběr bioodpadů
v obci.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi prověřit
u dotčených orgánů možnost navrhovaného
využití klubové místnosti o.s. Tydlidům.

Vo l e b n í o b d o b í
2006 – 2010
Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na
21. a 22. zasedání zastupitelstva,
• informaci o zamítnutí žádosti o podporu
z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Nebovidy – kanalizace a ČOV“ a o dalším postupu obce pro podání nové žádosti při
vyhlášení nové výzvy k podávání žádostí,
• informace o hospodaření obce k 31. 5.2010 a
k 31.8. 2010,
• informaci o výsledcích výběrových řízení na
veřejné zakázky,
• informaci o záměru prodat čerpací stanici
v Moravanech obci Moravany a pověřilo
starostu jednáním v této věci,
• informace starosty o činnosti OÚ a dění v obci.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• závěrečný účet obce a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
a souhlasilo s celoročním hospodařením bez
výhrad,
www.nebovidyubrna.cz

končí další volební období a nastává doba
skládání účtů. Jsem přesvědčen, že právě
v tomto čase by měli všichni občané vědět, jak
dopadly předvolební sliby strany, která v naší
obci vyhrála volby v roce 2006, a jak pracovali
Vámi zvolení zastupitelé. Co všechno se
za poslední čtyři roky u nás v Nebovidech
změnilo k lepšímu, co jsme vybudovali, pořídili
nebo zajistili pro spokojenost a lepší kvalitu
bydlení občanů v naší obci.
Je také na místě otevřeně si přiznat i to, čeho
jsme nedosáhli, co se nám nepodařilo
zabezpečit, nebo co nás v tomto volebním
období trápilo.
Jsem rád, že se nám podařilo drtivou většinu
našeho volebního programu naplnit. Některé
úkoly jsou rozpracované a částečně splněné.
Máme již koupený pozemek, na kterém bude
v co možná nejkratším možném termínu po
vydání stavebního povolení vybudován skladový
prostor pro obecní stroje na údržbu zeleně.
Nebovidský zpravodaj

XV. ročník
Dořešení odvodnění prostoru u garáží na
spodním konci a provedení povrchové úpravy
v této lokalitě lze realizovat až po vybudování
kanalizace v tomto prostoru. Rovněž vodorovné značení parkovacích míst je možné
provádět až po zapravení povrchu vozovky a
uložení kanalizačního potrubí pod komunikaci.
Nepovedlo se nám nainstalovat plochy na
výlep plakátů. Nepodařilo se vybudovat malý
výcvikový areál pro psy. Tento bod programu je
splněn pouze částečně. Máme areál vyčištěný
od náletových křovin a přerostlých stromů,
vyrobené překážky a pomůcky pro výcvik psů,
podařilo se provést terénní úpravy. Jsem přesvědčen, že na jaře příštího roku bude i tento
bod programu splněn.
Zklamáním pro nás byl i náš neúspěšný
pokus o navázání družebních vztahů s obcí
Nebovidy u Kolína. Naše snaha o bližší kontakt
neměla z druhé strany prakticky žádnou odezvu. Doufám, že po nových volbách nastane
obrat k lepšímu.
Posledním bodem, který jsme nestačili splnit, byla oprava márnice na místním hřbitově.
Mnohé úkoly jsme museli řešit tak, jak je přinesl
život. Vše přece není dopředu naplánované a
jasné ani v našem soukromém životě. Proto
jsme i my v tomto volebním období museli přehodnotit priority a upřednostnit ty projekty, které
nesnesly odklad a musely se řešit přednostně.
Všechny ostatní body našeho volebního programu byly splněny.
Pokusím se vyjmenovat alespoň ty podstatné úspěšně zrealizované akce a projekty,
jimiž jsme přispěli ke zlepšení kvality bydlení,
životního prostředí a vzhledu naší obce.
Rok 2006 – 2007
• od tohoto roku provádí zimní údržbu naší
obce pan Jiří Janíček,
• s městem Šlapanice byla uzavřena veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků,
• v obci byl odstraněn starý rozhlas a nainstalován nový bezdrátový v hodnotě
335.000,- Kč, na který jsme získali dotaci
153.000,- Kč od JMK,
• provedli jsme přípojku nízkého napětí a rozvaděče na hřišti na Kopci,
• zakoupili jsme 4 kusy beden na posypový
materiál pro zimní údržbu,
• v souvislosti s novým stavebním zákonem
jsme museli přepracovat návrh územního
plánu obce; na dokončení územního plánu
jsme od JMK získali dotaci 76.000,- Kč,
• pořídili jsme pasport místních komunikací,
• knihovnu jsme vybavili novým PC za 15.000,Kč a zavedli jsme v ní veřejný internet,
• na údržbu zanedbaných travnatých ploch a
odstranění náletových dřevin jsme zakoupili
mulčovač ORSI za 211.000,- Kč,
• provedli jsme opakovaně sběr železného šrotu, velkoobjemového odpadu, úklid
„Cikánky“, odvoz nebezpečného odpadu,
• upravili jsme terén na dětském hřišti za MŠ a
instalovali nové hrací prvky,

2. číslo
• vyměnili jsme 3 okna v budově MŠ (hygienické požadavky),
• položili jsme 200 bm silničních obrubníků
za 200 000 Kč,
• JMK schválil dotaci ve výši 500.000,- Kč
na pořízení projektové dokumentace na
stavbu „Kanalizace a ČOV Nebovidy“,
• nainstalovali jsme dopravní značení „Pozor,
děti“,
• zabezpečili jsme recyklovaný asfaltový materiál pro opravu cest a prosívku na hřišti na
Kopci,
• podařilo se nám vykoupit pozemky pro
stavbu ČOV za cenu 50,- Kč/m2.
Touto cestou chci poděkovat všem těm,
kteří prodali své pozemky na tuto veřejně
prospěšnou stavbu, za jejich velkorysost
a vstřícnost,
• v zahradě MŠ jsme opravili plot a vybudovali
novou branku,
• bezúplatně byl na obec převeden pozemek
p. č. 14 (hřbitov) od Římskokatolické farnosti
Moravany.
Obec Nebovidy podpořila tyto projekty:
• Obnovená Matice Moravská – publikace
o památkách (zmínka o gotických freskách
v Nebovidech) 5.000,- Kč,
• prezentace fresek v kostele sv. Kříže
30.000,- Kč,
• o.s. Tydlidům zakoupením pomůcek pro činnost v hodnotě 20.400,- Kč,
• Den dětí na „Slunečné“, „ Babské hody“, klub
důchodců, fotbalové mužstvo ŽAVES.
Rok 2008
• dořešili jsme majetkoprávní vztahy k pozemkům (zahrady za RD a cesta od obchodu
směr Půllány, část pozemku pod obchodem
„Smíšenka“),
• byla provedena deratizace v obci,
• obec uzavřela plánovací smlouvu s firmou
VIVACITY Development, s.r.o.,
• byla provedena modernizace kabelové televize za 250.000,- Kč,
• byla opravena studna na hřbitově,
• uskutečnilo se čištění kanalizace, vpustí a
šachet v celé obci,
• byl schválený Územní plán obce Nebovidy,
• bylo opraveno sociální zařízení v MŠ
za 90.000,- Kč,
• obec podporovala spolky a zájmové skupiny
(klub důchodců, fotbalisté…),
• od 1.6. – 30.11. 2008 bylo zřízeno 1 pracovní
místo v rámci VPP, na jehož financování se
podílel úřad práce,
• na opravu hřbitovní zdi jsme obdrželi
dotaci od JMK ve výši 155.000,- Kč,
• zorganizovali jsme humanitární sbírku,
• pomohli jsme Římskokatolické farnosti vyřídit dotaci na opravu krovu zvonice kostela sv.
Kříže (havarijní stav),
• byla provedena I. etapa rekonstrukce
obchodu Smíšenka (hydroizolace, nové
opláštění, okrasný taras) za 316.000,- Kč,

Říjen 2010
• byly provedeny opravy plotu MŠ, propadlých
kanálů, chodníků,
• byla odvezena nádrž ze hřbitova,
• výběrové řízení na veřejnou zakázku „Služby
související se získáním dotací na financování akce Výstavba kanalizace a ČOV v obci
Nebovidy“ vyhrála firma AP INVESTING,
s.r.o., BRNO,
• byly odstraněny přerostlé tuje vedle OÚ,
• byly zakoupeny a instalovány 2 koše na psí
exkrementy.
Rok 2009
• obec pořídila vybavení nového pracoviště
CzechPOINT v hodnotě 84.275,- Kč, na
které obdržela dotaci z IOP 72.115,- Kč,
• byl zřízen „Fond obnovy vodohospodářské
infrastruktury“,
• byla provedena výměna oken a dveří na
budově OÚ a MŠ za 620.000,- Kč,
• od JMK jsme získali dotace na nákup travního traktoru ve výši 45.000,- Kč, na dokončení opravy hřbitovní zdi 152.000,- Kč a
na pořízení projektové dokumentace na
stavbu „Obratiště autobusů“ 180.000,- Kč,
• zavedli jsme společný svoz kontejnerů na
odpady z chatové oblasti jednou svozovou firmou i z moravanského území,
• v lese u chaty ev. č. 325 byla provedena likvidace černé skládky, obec přispěla částkou
20.000,- Kč a Lesy ČR zaplatily 40.000,- Kč,
• obec uzavřela novou smlouvu na dodávku
levnější el. energie od firmy LUMEN, na veřejném osvětlení činí úspora asi 14.000,- Kč,
• obec zakoupila přepravní klec pro zatoulané psy,
• byly upraveny prostory starého hřbitova,
zrušena stará hrobová místa podél zdi, přesunuty pomníky a provedeny parkové úpravy,

• do obce Jeseník nad Odrou byl předán výnos
sbírky po povodních,
• bylo zakoupeno nové pískoviště pro dětské
hřiště za zahradou MŠ a provedeny terénní
úpravy okolo tohoto pískoviště,

• byly zprovozněny datové schránky obce,
• vedle fotbalového hřiště na Slunečné byl
vyčištěn a prohlouben rybníček a bylo upraveno jeho nejbližší okolí.
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Rok 2010
• oprava prasklého potrubí WC v MŠ, střechy
nad ředitelnou a úklid celého půdního prostoru,
• pořízení projektové dokumentace „Oprava
krovu a střešního pláště“ budovy MŠ
za 52.000,- Kč,
• zakoupení pozemku pro výstavbu skladovacích prostor pro potřeby obce,
• obci Dubnice postižené povodní jsme zaslali
finanční dar 10.000,- Kč,
• do pracovního poměru byl přijat nový stálý
zaměstnanec obce,
• spoluúčast na koncertech a taneční zábavě
na „Cihelně“,
• částkou 7.200,- Kč jsme podpořili akce sdružení o.s. Nad Šelší,
• přepracovali jsme rozpočty na stavbu kanalizace a ČOV k podání nové žádosti o dotaci
na SFŽP,
• ve všech obecních objektech byla provedena revize komínů, elektrických zařízení a
hasicích přístrojů,
• ve spolupráci s Obnovenou Maticí Moravskou
se podařilo získat grant 15.000,- Kč od
Nadace Veronica na výsadbu stromů a keřů
v okolí křížku na Slaměnce a v ovocném sadu;
obec přispěje částkou 3.000,- Kč (dovoz
stromků a pomoc při výsadbě). Zakoupeno je
20 kusů oskeruší a dalších dřevin,
• od JMK jsme získali dotaci na dokončení
oprav budovy obchodu „Smíšenka“
ve výši 160.000,- Kč; práce spočívají
v druhé etapě opláštění v ceně 275.000,- Kč,
oprava elektrického vedení za 66.000,- Kč a
vodoinstalace za 19.200,- Kč,
• za částku 1.800.000,- Kč obec Nebovidy
odkoupila RD č. p. 128 včetně přilehlých
pozemků,
• za účelem další úspory el. energie bude
zakoupen a nainstalován ještě v letošním
roce regulátor napětí pro veřejné osvětlení –
náklady ve výši 100.000,- Kč se vrátí během
čtyř roků,
• v době přívalových dešťů byly provedeny
v zastavěné části obce několikrát nejnutnější
terénní úpravy pro odvod velkého množství
vody,
• v prostorách vedle parku u kostela, tzv. Pecírek,
byla provedena oprava propadlé komunikace,
• v uličce u hřbitova bylo nainstalováno nové
osvětlení; během října a listopadu letošního
roku bude provedeno rozšíření veřejného
osvětlení v prostoru garáží o 3 světla
za 114.000,- Kč,
• z našich ulic bylo odstraněno několik autovraků,
• směrem k vysílači na pozemku p. č. 1234/2
byla provedena terénní úprava křižovatky cest
do Zmoláků,
• lokalita tzv. Rasovky v obecním sadu byla
vyčištěna, byly zlikvidovány a odstraněny
náletové dřeviny, keře a uschlé stromy,
stejný postup byl proveden i na mezích
v okolí silnice III. třídy 15275 směrem na
Moravany,
• byla provedena oprava přístupového chodníku k OÚ a MŠ včetně nových schodů do
MŠ,
• na hřbitově bylo demontováno staré oplocení a instalováno nové za 95.760,- Kč,
• průběžně byly prováděny sběry velkoobjemového odpadu, elektrozařízení, pneumatik
a nebezpečného odpadu.
Vážení spoluobčané,
ne vždy se nám daří případné problémy řešit
rychle a ke spokojenosti všech. Co se někomu
zdá jednoduché a snadné, se později při
pohledu z druhé strany může jevit jako komplikované a téměř neřešitelné.
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Co nás tedy v Nebovidech dlouhodobě trápí?
Vlastně všechno to, co trápí i občany jiných
obcí a jejich zastupitele:
• nevhodné parkování aut na chodnících,
• nepřiměřená rychlost projíždějících vozidel
přes obec,
• volně se potulující opuštění a zatoulaní psi,
• vandalismus na hřbitovech, márnicích, na
plotech MŠ,
• sprejerství,
• množství automobilů a nákladních aut parkujících na komunikaci od kostela směrem
k obchodu.
Téměř na každém zasedání obecního
zastupitelstva se touto problematikou zabýváme a hledáme možnosti, jak danou situaci
vyřešit. Názor, že vše lze vyřešit za přítomnosti Policie ČR, je ovšem mylný. Máme
přece zákony a vyhlášky, ale nedodržujeme
je. Ruku na srdce. Kolik nás zaparkovalo
někdy i na chodníku, přestože víme, že se to
nesmí? Důvody si vždy najdeme. Zapomínáme však na práva chodců i ostatních řidičů
a máme obavy jen o své auto, aby ho snad
někdo do rána před naším oknem neukradl,
nepoškodil. Chápeme však i nářky majitelů
aut, kteří nemají to štěstí, že mají velký
rodinný dům s možností parkování na vlastním pozemku nebo v blízké garáži.
Obec přitom pořídila projektovou dokumentaci, která řeší do budoucna bezpečné
stání aut v obci na úkor částečného záboru
některých předzahrádek. To se však nelíbilo
převážné většině majitelů rodinných domů,
před kterými tyto obecní plochy jsou. Názor
Policie ČR i zastupitelů obce je jasný.
Ř I D I Č I D O D R Ž U J T E P L AT N O U
VYHLÁŠKU A PLATNÉ ZÁKONY –
NEPARKUJTE NA CHODNÍCÍCH!!!
Nakonec i další body seznamu nešvarů jsme
v minulosti podrobně probírali v Nebovidském
zpravodaji.
Všechno je opravdu v nás, v lidech. Jakým
způsobem jsme byli vychováni, vedeni
k odpovědnosti, ohleduplnosti a slušnosti.
Důležitou skutečností je určitě i to, že naše vesnice v tomto volebním období nestagnovala a
rozvíjela se nenásilným přirozeným způsobem.
Nevznikala zde žádná nežádoucí stavební činnost, jak to můžeme vidět na vlastní oči v některých sousedních obcích. Počet obyvatel mírně
roste, stěhují se k nám noví mladí lidé, kterým
se rodí děti. To všechno je velkým přínosem pro
naši budoucnost.
Obec roste zdravým životem, novým občanům se u nás líbí, jsou spokojeni a neodcházejí
od nás pryč, dochází k dobrému sžití se starousedlíky. Je nutno také připomenout, že v naší
obci bydlí mnoho skvělých lidí, kterým je zapotřebí poděkovat za všechno, co dělají nejen
sami pro sebe a své rodiny, ale i pro obec.
Výrazným způsobem se k lepšímu změnil
i vzhled naší vesnice. Ve velkém se opravují a
zateplují domy, jejich fasády září novými barvami, vyměňují se střešní krytiny. Občané si upravují předzahrádky, zakládají travnaté plochy.
Všichni jsme přiložili ruku k dílu, naše snaha
přispívá k lepšímu vzhledu obce a na to
můžeme být právem hrdí. V obci již prakticky
není žádný opuštěný či chátrající objekt.
Dokonce i areál bývalého JZD se postupně
mění k lepšímu a v dohledné době zde po
odstranění chátrajících budov vznikne plocha
pro bydlení. ¨
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na
závěr tohoto volebního období poděkoval
všem členům obecního zastupitelstva, kteří se
www.nebovidyubrna.cz
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pravidelně zúčastňovali zasedání obecního
zastupitelstva, za jejich vykonanou práci a
účast na řízení obce.
Zvláštní poděkování patří především panu
Františku Bezděkovi, který po dobu dvaceti let
vykonával funkci zastupitele v naší obci a několik volebních období byl místostarostou
Nebovid. Děkuji mu za všechnu práci pro obec
a za nezištnou pomoc našim spoluobčanům.
Tímto bych chtěl také poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu
a rozvoji obce Nebovidy a na zdárném řešení
každodenních problémů, za jejich ochotu
a trpělivost.
Milan Mojžíš, starosta

Obecně závazná
vyhláška obce Nebovidy
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č.
1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Nebovidy na svém zasedání dne 9. 6.2010 schválilo uvedenou obecně
závaznou vyhlášku, která nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2011.
U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci
k těmto stavbám, s výjimkou garáží, se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně, případně sazba daně zvýšená
podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,
ve výši 1,5.
Předpokládané navýšení příjmů z DNE o cca
30.000,- Kč bude použito na opravy přístupových cest do chatové oblasti.

Zasaď si svůj strom
Naše obec společně s Obnovenou Maticí
Moravskou byla úspěšná při vyřizování grantové podpory od Nadace Veronica.
Zmíněný grant jsme získali na výsadbu
stromů a okrasných keřů v obecním ovocném
sadu a kolem kříže na Slaměnce. Na zakoupení 20 kusů OSKERUŠÍ a okrasných dřevin
jsme obdrželi od Nadace Veronica částku
15.000,- Kč, obec přispěla částkou 3.000,- Kč
na jejich dopravu do Nebovid a na pomocné
práce spojené s výsadbou a budoucí ochranou
těchto vzácných stromů.
Je dobře, že si tyto velmi odolné a v minulosti
opomíjené stromy získávají zvláštní pozornost
a jsou znovu vysazovány v našich zahradách a
sadech.
Co je vlastně oskeruše?
Snad jen málo z nás může říct, že viděl tento
strom na vlastní oči v přírodě. Nahlédněme
tedy do odborné literatury (citace výňatků z publikace Oskeruše – strom pro novou Evropu).
Oskeruše- základní údaje:
Název:
Jeřáb oskeruše
Sorbus domestica
Čeleď:
Rosaceae
Rozšíření: Evropa, Středomoří
Lokality:
lesy, sady, křoviny
Věk:
500 – 600 let
Využití:
dřevo, plody, pupeny
Ve středních Čechách a zvlášť na jižní Moravě
byl zjištěn výskyt vzrostlých stromů v několika
Nebovidský zpravodaj
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stovkách kusů rostoucích v sadech, vinicích a
místy v i v lesích. Ovšem mladé stromy v krajině
téměř chybí kvůli velkému tlaku zvěře i nedostatku biotopů. Věk současných stromů se
pohybuje okolo 200 – 300 let. Největší zjištěný
plodný strom Česka je obří Adamcova oskeruše na Strážnicku o obvodu kmene 4,6 metrů
(průměr 1,45 m) a stáří asi 500 let. Znovuobjevený druh získal velkou podporu odborníků a občanských iniciativ. Oskeruše mají
dokonce své muzeum a naučnou stezku,
pozemkový spolek a slavnosti s oskerušovými
výrobky. Běžně v přírodě tento strom dorůstá
výšky 10 metrů výšky, jako dlouhověký druh je
vhodný pro parkové a sadové úpravy. Kvete
výraznými žlutými květy na bezlistých větvích
už v březnu, jeho plody jsou malé, jasně červené peckovičky. Ty jsou od nepaměti po změknutí používány jako ovoce k přímému konzumu
či k přípravě marmelád a také na výrobu
výborné pálenky. Pevné dřevo je vhodné a
ceněné v oboru truhlářství.
Oskeruše na Vídeňské ulici v Brně se stala
v letošním roce Stromem roku města Brna.

V našem obecním sadu je mnoho přestárlých a nemocných stromů, které bude nutno
v co nejkratší době odstranit. Nabízí se nám tak
skvělá možnost zaplnit jejich uvolněná místa.
My jsme se rozhodli právě pro tuto mimořádnou
dřevinu, pro oskeruši.
V sobotu 23. října od 10 hodin budeme
v našem obecním sadu sázet tyto téměř
zapomenuté, původně ovocné stromy.
Přijďte i vy se svými dětmi podpořit naši aktivitu. Můžete se společně s nimi stát součástí tohoto úžasného projektu.
Naše představa je taková, že asi 20 rodin
může společně se svými dětmi zasadit svůj
vlastní strom, oskeruši, v obecním sadu.
Uvítáme však účast každého, kdo by se chtěl
přijít třeba jen podívat a v naší snaze nás podpořit. Můžeme tak společně zjistit, jak se strom
sází a jakou bude potřebovat péči k tomu,
aby byl v budoucnu nádherný, mohutný a rodící. Můžeme zasadit strom, který tu bude i pro
další generace a ke kterému budou mít naše
děti citové pouto.
Vám všem, kteří se chcete tohoto okamžiku
zrození zúčastnit, oznamujeme, abyste si
s sebou vzali rýč a lopatu, vše ostatní zařídíme.
Sraz je v 10:00 hodin na kopci u křížku vedle
obecního sadu.
Na Vaši účast se těší
starosta obce Milan Mojžíš

Pěší pouť do Maria Zell
Koncem srpna tohoto roku se uskutečnila pěší
pouť k Matce Boží do Mariazell. Celé této akci
předcházela dlouhodobá příprava, na jejímž
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konci se patnáct mužů z Moravan, Nebovid a
Ostopovic pod vedením otce Damiána vydalo
po stopách známého poutníka Šebestiána
Kubínka, který tuto pouť absolvoval každoročně od roku 1840.
U zrodu této myšlenky stálo několik málo
mužů: otec Damián, Milan Mojžíš a Petr
Jeřábek. Tato akce se měla uskutečnit již před
dvěma roky, avšak z důvodu zranění otce
Damiána musela být odložena. Nezávisle na
těchto okolnostech se v květnu letošního roku
uskutečnila farní pouť autobusem do Maria
Zell, při které byl původní záměr pěší pouti oživen a vzbudil zájem několika dalších farníků.
Následovala řada setkání na moravanské faře,
při kterých se společně plánovala trasa pochodu, místa noclehů a ostatní záležitosti s tím spojené. Termín pouti byl stanoven na poslední
týden v srpnu – 21. až 29. srpna 2010.
Pouť započala mší svatou v Moravanech a
vedla přes Miroslav, Znojmo, Maria Dreieichen,
Krems, Gottsdorf, Scheibbs, Josefsberg až do
Mariazell. Tato místa byla každodenním cílem
k přenocování a nabrání sil do dalšího dne.
Délka celé pěší trasy činila 273 kilometrů. Mimo
to poutníci po vzoru předků také absolvovali
plavbu lodí po Dunaji,a to z Kremže do Melku.
Všichni zúčastnění dorazili do cíle svého putování za týden v sobotu, v pravé poledne. Pouť
nejenže naplnila všechna očekávání zúčastněných po stránce duchovní, ale vytvořila také příjemné prostředí k navázání nových přátelských
vztahů s nezapomenutelnými zážitky a dobrodružstvími.
S podrobným průběhem pouti vás rádi
seznámíme buď na stránkách Nebovidského
zpravodaje, nebo v případě zájmu při veřejné
prezentaci.
Miloslav Neužil

Vírský oblastní
vodovod dokončen
Vírský oblastní vodovod (VOV) patří s oběma
březovskými vodovody k hlavním zdrojům
pitné vody Brněnské vodárenské soustavy a
dodává vodu nejen pro město Brno, ale i pro
další lokality v Jihomoravském kraji a také pro
některé obce v kraji Vysočina.
Vlastníkem VOV je Vírský oblastní vodovod,
sdružení měst, obcí a svazků obcí, Zelný trh
13, 602 00 Brno. Jeho členy jsou města, obce a
svazky obcí, které odebírají nebo budou odebírat vodu z VOV. Sdružení zajišťuje m.j. péči
o majetek VOV a jeho rozvoj. Provozování
VOV zajišťují na základě smlouvy s vlastníkem
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 16, 657 33 Brno.
Výstavba VOV byla zahájena v roce 1988,
VOV byl uveden do trvalého provozu v roce
2002, v období do roku 2010 se na VOV
postupně připojovaly jednotlivé lokality, v současné době je jich připojeno 34. V rámci VOV
bylo kromě úpravny vody ve Švařci celkem vybudováno 25 km štol, 113 km vodovodního potrubí
a 11 vodojemů s celkovou kapacitou 42 tis. m3.
Část trasy VOV v úseku Bosonohy –
Moravany byla vybudována až v období od července 2008 do září 2010, v rámci této tzv.
3. etapy VOV bylo položeno 6.147 m potrubí
profilu DN 600 a byl také vybudován centrální
vodojem v Nebovidech (objem 4.100 m3) pro
oblast na jih a jihovýchod od Brna. Náklady této
stavby byly cca 220 milionů Kč.

Vybudováním 3. etapy VOV je po 22 letech
od zahájení jeho výstavby zcela dokončen
přivaděč pitné vody z úpravny vody ve Švařci
přes Čebín, Brno, Rajhrad až do koncového
vodojemu VOV v obci Těšany.
Byla tak konečně naplněna koncepce
výstavby VOV, která uvažuje s gravitační
dopravou pitné vody v celém přivaděči VOV.
Bude tak možno nahradit čerpání vody do
Nebovid, do výše položených částí obce
Moravany a také čerpání vody na Rajhradsko
gravitační dopravou.
Voda bude nyní dopravována gravitačně
také do vodojemu města Brna v Moravanech,
který slouží pro zásobování nejníže položených částí města Brna.
Ukončením 3. etapy VOV jsou také vytvořeny předpoklady pro zahájení tzv. 4. etapy
VOV v úseku Rajhrad – Židlochovice, a to ještě
v letošním roce.
Význam VOV:
- disponuje dostatečnou kapacitou kvalitní
pitné vody pro celou zásobovanou oblast a
umožní i napojení dalších lokalit nejen
v Jihomoravském kraji, ale i v kraji Vysočina,
- převzal úlohu druhého nejvýznamnějšího
zdroje pitné vody Brněnské vodárenské soustavy a vytvořil jednu ze základních podmínek pro úplné vyřazení úpravny vody
v Pisárkách z provozu do roku 2012,
- je schopen plně nahradit březovské vodovody v případě jejich plánované odstávky
nebo havárie,
- umožní výrazné úspory elektrické energie
v důsledku omezení čerpání vody, které se
ještě zvýší po připojení Bystrce a
Kamenného vrchu na přivaděč VOV po roce
2012.
Ing. Miloš Brzák,
tiskový mluvčí sdružení VOV

Společenská rubrika
Narozené děti:
Bára Prachařová,
Jakub Tušer,
Lukáš Zítka,
Šimon Vávra.
.
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Františkou Pokornou
a panem Zdeňkem Pilařem.
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