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Už nadešel nádherný vánoční čas a kouzlo
Vánoc je všude kolem nás…

Ustavující zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo dne 10.11.2010
zvolení jednoho místostarosty.
Zastupitelstvo obce určilo, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo obce Nebovidy zvolilo
starostou obce Milana Mojžíše.
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou
obce Ing. Blahoslava Dobeše.
Zastupitelstvo obce Nebovidy zřídilo finanční
a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce Nebovidy zvolilo
předsedou finančního výboru Boženu Mikšovou
a předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava
Hladíka.
Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 4.000,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty. Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výši
500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.

Zasedání zastupitelstva
První zasedání nově zvoleného zastupitelstva
se konalo 24.11.2010 (přítomno všech 9 členů).
Zastupitelstvo obce schválilo:
• dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK,
• rozpočtová opatření.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uložením
částky 2.000.000,- Kč na termínovaný vklad
u Volksbank CZ na 6 měsíců.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
• členy finančního výboru paní Marii Ptáčkovou
a Ludmilu Jůzovou,
• členy kontrolního výboru pana Zdeňka
Forala a Ing. Jana Michnu.
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost Jiřího
Janíčka na proplácení pohotovostních hodin
při zimní údržbě místních komunikací a uložilo
starostovi předložit 3 cenové nabídky na zimní
údržbu od jiných firem.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na
23. zasedání zastupitelstva a na ustanovujícím zasedání zastupitelstva,
• zprávu o hospodaření obce k 31.10.2010,
• informace starosty o činnosti OÚ a dění
v obci.
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Poděkování voličům
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly volby
do zastupitelstva obcí a současně proběhlo
1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, jehož
2. kolo se konalo ve dnech 22. a 23. října 2010.
Touto cestou chci Vám všem poděkovat
jménem svým i jménem všech zvolených
zastupitelů naší obce za důvěru a za Vaše
hlasy, které jste nám dali při letošních volbách.
Mohu Vás ubezpečit, že si toho velmi vážíme
a budeme se snažit, abychom Vaši důvěru
v nastávajícím volebním období 2010-2014
svým počínáním a jednáním nezklamali.
Milan Mojžíš, starosta obce
www.nebovidyubrna.cz

Zimní údržba chodníků
Vážení spoluobčané,
stejně jako v loňském roce se na vás obracíme
s žádostí o pomoc obci při zimní údržbě
chodníků. Podle novely zákona o pozemních
komunikacích byla zimní údržba chodníků
uzákoněna jako povinnost vlastníka místní
komunikace. Obec Nebovidy je vlastníkem
téměř všech chodníků v naší obci a nese tedy
zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku
závad ve schůdnosti, které vznikly povětrnostními podmínkami v zimním období. Náš obecní
zaměstnanec se v rámci svých pracovních
povinností přednostně stará o schůdnost
Nebovidský zpravodaj
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důležitých úseků obecních chodníků (autobusové zastávky, čekárny, chodník k mateřské
škole a obecnímu úřadu, cesta k prodejně
potravin). Je zcela logické, že jeden obecní
zaměstnanec nemůže v případě kalamitního
stavu odhrabat sníh ze všech chodníků v obci a
průběžně je udržovat schůdné. To bychom
museli takových pracovníků zaměstnávat několik, nebo bychom museli za nemalé finanční prostředky zakoupit na úklid chodníků vhodnou
techniku.

Vážíme si proto vaší ochoty pomoci při úklidu
sněhu před vašimi domy. Děkujeme vám všem,
kteří tak činíte, a zároveň prosíme o pomoc ty
občany, kteří doposud chodníky před svými
domy neuklízeli, a bylo by to v jejich silách. Tak
jako v loňském roce zabezpečíme zdarma pro
zájemce posypovou sůl, kterou si budou moci
vyzvednout na obecním úřadě. Bez pomoci
vás, občanů, není totiž v reálných možnostech
obce zabezpečit údržbu chodníků v rozumných
časových lhůtách.
Milan Mojžíš, starosta

Omezení vjezdu těžkých
vozidel do chatové oblasti
Po projednání v zastupitelstvu obce přistoupil
obecní úřad k opatření, které by omezilo vjezd
těžkých nákladních aut do chatové oblasti. Tato
vozidla značně poškozují příjezdové cesty,
ve většině případů nezpevněné, a řidiči osobních aut si pak stěžují na obecním úřadě a dožadují se provedení oprav. I když obec každoročně na opravy cest vydává několik desítek
tisíc korun, není v jejích finančních možnostech
udržovat cesty ve stavu podle představ majitelů chat, kteří k nim jezdí auty, a těch je velká
většina.
V ulici za kostelem byly proto ve směru na
„Zmoláky“ a na „Slunečnou“ instalovány
dopravní značky zakazující vjezd vozidel nad
3,5t. Toto stanovení úpravy provozu je v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu. Podle odst. 5 tohoto
paragrafu může výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích povolit ten
orgán nebo vlastník pozemní komunikace,
který úpravu povolil, tj. v tomto případě Obecní
úřad Nebovidy. Žádosti o povolení vjezdu
budou posuzovány individuálně. Na základě
jednorázové povolenky bude do chatové
oblasti povolen vjezd vozidlům vyvážejícím
odpady z jímek.
Nebude povolován vjezd nadměrným vozidlům dopravujícím stavební materiál a domíchávačům s betonem.
Nedodržování zákazu vjezdu bude pokutováno podle zákona o přestupcích.
Dagmar Polcarová
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Naše mateřská škola
ve školním roce 2010/2011
Dne 1. září 2010 byl zahájen i v naší mateřské
škole nový školní rok. Během hlavních prázdnin probíhal v naší budově velký úklid a
potřebné opravy, které nebylo možno provádět
za plného provozu. V posledním srpnovém
týdnu nastoupily všechny pracovnice a připravovaly mateřskou školu na zahájení provozu a
pro nástup dětí.
V letošním školním roce máme zapsáno
50 dětí, z toho 25 z Nebovid, 18 z Moravan
a 7 z jiných obcí. Chod MŠ zajišťuje 8 pracovnic
(4 pedagogické a 4 provozní pracovnice).
Měsíc září byl jiný než všechny ostatní, protože nastupovalo mnoho nových dětí, a tak
zejména v 1. třídě (Žabky) bylo vše přizpůsobeno jejich adaptaci. Nástup do MŠ je v životě
těchto malých dětí velkou životní změnou, prvním větším odloučením od rodiny. Každé dítě
jej prožívá jinak, proto k této problematice vždy
přistupujeme individuálně. Některé děti si
zvykly na nové prostředí rychle, jiným ukápla
nejedna slzička, ale díky spolupráci s rodiči
jsme adaptaci společně zvládli. Nic jsme neponechali náhodě a na třídních schůzkách jsme
předem s rodiči vše probrali a na celou situaci
je připravili.
Během školního roku budeme mladší děti
učit kromě jiného zejména samostatnosti
v sebeobsluze (oblékání, hygiena, úklid hraček), budou se seznamovat s novým prostředím, kamarády, hračkami, s písněmi, básněmi,
výtvarnými a pracovními činnostmi, které
budou vždy voleny s ohledem na věk dětí, roční
období a tradice s ním spojené.
Druhou třídu (Myšky) navštěvují starší děti
a předškoláci. Jejich činnosti jsou zaměřeny z větší části na přípravu pro vstup do první
třídy. Bude probíhat výuka angličtiny a hry na
flétnu.
Stejně jako vloni jsme pro děti i na tento rok
připravili spoustu kulturních akcí. Každý měsíc
pořádáme pro děti divadelní představení.
V měsíci říjnu proběhla opět tradiční
Drakiáda spojená s opékáním špekáčků. I přes
nepříznivé počasí přišlo mnoho dětí a jejich
rodičů. Společně nejen pouštěli draky, ale také
soutěžili na hřišti v mnoha disciplínách, a nakonec si mnozí samozřejmě opekli špekáček.
Přestože nás mrholení zahnalo domů o chvilku
dřív, myslím, že všichni byli nakonec spokojení.
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průvodem. Krátká procházka s lampiony nás
zavedla na autostrádu k domu pana starosty,
kde na nás již čekal sám svatý Martin na opravdovém bílém koni. Pro děti měl připravené malé
dárečky a pro všechny zajímavé vyprávění o tradici svatého Martina. Sešlo se poměrně velké
množství rodičů a dětí a všichni snad odcházeli
domů s mnoha příjemnými zážitky.

V pondělí 6. prosince navštívili naši mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl. Protože
už naše děti znají a vědí, že zlobí jen maličko,
byli na nás všichni tři hodní. Dětem přinesli
malou nadílku a nám krásnou sváteční náladu.

Dne 9. prosince nás čeká ještě slavnostní
rozsvěcování vánočního stromu spojené
s vystoupením dětí v kostele svatého Kříže,
a pak samozřejmě nejkrásnější svátky v roce –
Vánoce.
Jaro přivítáme jarní výzdobou, malováním
kraslic a výstavou těchto výrobků na plotě MŠ,
připravíme velikonoční putování za zajíčkem a
v případě zájmu pojedou děti ke konci školního
roku na školu v přírodě… Tolik jen stručná
zmínka o několika akcích z těch, které na
letošní rok připravujeme.
Radka Ševčíková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Dne 11. listopadu, na svátek svatého
Martina, se třídy v mateřské škole proměnily
ve výtvarné dílničky. Společně jsme pro děti a
rodiče nachystaly několik výtvarných technik
a činností, jako je malování na kamínky, výroba
podzimních listů ze škrobené gázy, modelování
a vykrajování ze samotvrdnoucí hmoty,
tiskání bramborovými tiskátky, výroba lampionu a bubínku. Pro všechny účastníky bylo
připraveno občerstvení v podobě koláčků a teplého čaje. Na závěr jsme uspořádali putování
za svatým Martinem spojené s lampionovým
www.nebovidyubrna.cz

v těchto dnech vrcholí advent, doba předcházející Vánocům. Kdykoliv slyšíme slovo Vánoce,
vždy se nás zmocňuje představa našich blízkých v radostné a sváteční atmosféře okolo rozzářeného vánočního stromku. S Vánocemi
máme spojeno mnoho dalších aktivit, jako je
vybírání dárků, pečení cukroví, velký úklid,
ale také stavění betlémů, zpívání koled a dodržování různých rodinných zvyklostí a rituálů.
Mezi ty nejznámější jistě patří třeba prostírání talíře navíc na štědrovečerní stůl pro nečekanou návštěvu nebo kapří šupinka či mince
umístěná pod talířem. Od štědrovečerní tabule
by se měla vzdalovat pouze hospodyně. Bývá
také krásným zvykem obdarovat zvláštními
pamlsky všechna domácí zvířata. Se Štědrým
večerem se pojí i řada dalších lidových zvyků,
jako je lití olova, pouštění lodiček z ořechových
skořápek, či házení střevícem.
Nebovidský zpravodaj
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O Vánocích také dostáváme mnoho přání od
našich přátel a známých. Ve snaze na někoho
nezapomenout i my mnohdy na poslední chvíli
přejeme svým blízkým formou pohlednice,
e-mailu či telefonátu.
Štědrý večer vlastně nepatří do tradice křesťanských Vánoc. Končí jím advent a také
postní období. Štědrovečerní večeře tak má
slavnostní ráz, přestože je složena z postních
jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční vigilie, která původně
předcházela všem významným křesťanským
svátkům. Samotné vánoční svátky začínají
dnem narození Páně 25. prosince a pokračují
26. prosince, kdy se slaví svátek svatého
Štěpána – prvomučedníka.
Pro děti je samotný Štědrý den pochopitelně
tím nejkrásnějším dnem v roce. Pro většinu
z nás dospělých jsou tyto dny časem pohody,
návštěv přátel a dobrého jídla. Je to doba,
kdy tak trochu lenošíme, hlídáme si své
rodinné soukromí, chodíme na vycházky,
do kostelů a všemožně si užíváme nádhernou
a neopakovatelnou vánoční atmosféru.
Žádné jiné svátky nenaplňují lidská srdce
takovou pohodou. Vždyť jenom samotné slovo
Vánoce zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby si člověk unavený životem
zavzpomínal a zasnil se v kruhu své rodiny
či přátel. Je to jedinečná doba návratu všech
krásných událostí, které jsme kdy zažili, doba
vzpomínání na sváteční chvíle, které jsme prožili s rodiči a prarodiči. Můžeme si představovat, jak prožívali tyto svátky naši předkové. Tak
trochu jim snad závidíme i prostý způsob oslav
a uctívání Vánoc. Neznali televizi, rádio, internet ani zásilkové obchody. Nebyli pod neustálým tlakem médií, reklam, šokujících zpráv a
mnohých výdobytků moderní doby, bez nichž
už ani neumíme žít. Žili zdravým způsobem
života, byli více vnímaví jeden k druhému, vážili
si víc přátelství a blízkosti druhých.
Naši rodiče a prarodiče mezi sebou určitě
dokázali více komunikovat. Přestože měli
často mnoho práce, našli si čas i na malé sousedské popovídání, naslouchání druhému.
Vždy věděli, kdy je ten správný čas pomoci
potřebným. Toto krásné lidské počínání se
poslední dobou okolo nás pomalu vytrácí.
Často během roku přispíváme na charitu,
na děti trpící hladem v rozvojových zemích,
na lidi strádající v uprchlických táborech a na
dobročinné fondy, které pomáhají potřebným
v různých částech světa.
V současné době plné shonu si teprve o Vánocích začínáme uvědomovat, že i lidé z našeho
nejbližšího okolí mohou potřebovat naši pomoc,
naše srdce se najednou více otevírají.
Náš život se zrychlil, vzdálenosti se zmenšily. Moderní doba vyžaduje nového, pružného,
flexibilního člověka, který při budování kariéry
bohatě využívá veškerých výdobytků techniky
k usnadnění každodenního života. Většinou
nevidíme nebo nechceme vidět, co se děje
v našem nejbližším okolí. Mezi námi, a
dokonce i v našich rodinách, je mnoho těch,
kteří čekají na dobré slovo a pohlazení, přejí si
být slyšeni a respektováni. Mnohdy jim stačí
náš úsměv, upřímný zájem o jejich osobu a starosti. Dejme jim kus opravdového štěstí
už v těchto svátečních dnech, dejme jim jistotu,
že jsou pro nás důležití a že si jich vážíme
za vše, co pro nás v životě udělali.
Vánoce, to je čas zrození něčeho krásného,
nového, je to čas naděje pro nás všechny. Pro
křesťany je to doba, kdy si připomínají událost,
která se odehrála před dvěma tisíci lety
v Betlémě – narození Ježíše Krista. Tehdy
lidem vzešlo nové světlo a naděje.
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Nechť tedy vstoupí toto světlo a naděje i do
našich domovů a prozáří naše srdce, duši
i mysl.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál pokojné
prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a
životního optimismu v novém roce 2011.
S přáním všeho dobrého
Milan Mojžíš, starosta

Advent
Zdá se nám, že čas běží rychleji a rychleji,
a že ho máme stále méně, ale tak to není. Čas
běží pořád stejně, jen my toho chceme stihnout
mnohem víc. Stále za něčím spěcháme,
v zaměstnání i ve starostech o domácnost
a o děti. Pojďme se na chvíli zastavit.
Advent, ten předvánoční čas, nás k tomu
přímo vybízí. Vzpomeňme na ty, které jsme
měli rádi a kteří už mezi námi nejsou,
a věnujme aspoň nyní více času těm,
kteří s námi a vedle nás žijí a možná čekají na
laskavé slovo. Užijme si každou radostnou chvíli, která nás potká. Buďme vlídní a laskaví
k lidem, které potkáváme. Určitě se nám to
podaří, když budeme chtít.
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zde nebo na vývěsce obecního úřadu.
Nakonec byly vysazené stromky obaleny pletivem proti okusu zvěří.
Nezbývá, než si přát, aby zdárně prospívaly
a přinášely v budoucnu radost a užitek všem
přátelům přírody a cenných ovocných dřevin,
mezi něž dlouhověká oskeruše nepochybně
patří. Tento druh, ač původem z širšího regionu
Středomoří, se u nás již mnoho set let pěstuje a
nese kvalitní a léčivé plody, odedávna používané v domácnostech u nás i jinde. Také dřevo
oskeruší je velmi kvalitní, zvláště pro použití
v nábytkářském průmyslu. Občané Nebovid
i návštěvníci jistě ocení tento nemalý příspěvek
pro zlepšení svého kulturního prostředí.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při
realizaci a Nadaci Veronika za finanční podporu akce.

Eva Bezděková, kronikářka

Oskeruše v Nebovidech
Vážení občané,
někteří z vás se letos na jaře zapojili do podpory jeřábu oskeruše na Vídeňské ulici v Brně.
Také díky vám se zdejší unikátní strom stal
„Stromem roku 2010“ v Brně! Společně s obcí
Nebovidy jsme se proto rozhodli pro možnost
rozšíření tohoto druhu jeřábu. Vzhledem
k tomu, že obec Nebovidy vlastní rozsáhlý
ovocný sad a některé z tamějších dřevin již
odcházejí, rozhodli jsme se společně pro
výsadbu nových sazenic oskeruší právě tam a
současně jsme uvažovali o pietní úpravě okolí
křížku na „Slaměnce“ nedaleko sadu. Požádali
jsme Nadaci Veronica v Brně o finanční příspěvek na jejich výsadbu z fondu Společně
pro Brno. Nadace Veronica náš záměr uvítala
a poskytla pro uvedené záměry částku
15.000,- Kč. Obec Nebovidy sama věnovala
částku 3.000,- Kč a zajistila dovoz sazenic.
V sobotu 23.10.2010 za krásného slunečného
dne pak byla provedena vlastní výsadba 20 ks
oskeruší a výsadba dřevin u křížku. Zde byly
obcí již předem provedeny terénní úpravy a po
výsadbě i instalace nového přístupu – kamenného přírodního vstupu do areálu. Oskeruše
byly přivezeny z Tvarožné Lhoty v Bílých
Karpatech, kde se nachází středisko množení
oskeruší na Moravě. Celé akce se zúčastnili
občané z Nebovid, Brna i okolí, několik občanů,
institucí i rodin využilo možnosti a zasadili zde
„svůj“ strom. Také obec, mateřská škola a naše
sdružení zde vysadily svůj strom. Desítky lidí si
rovněž vyzkoušely práci zakladatelů ovocného
sadu při sázení, zatloukání kůlů, přivazování
stromků i následné závlaze, kterou zajistil
ze svého mobilního zdroje pan Bílek. Pan starosta Milan Mojžíš zajistil výborné technické
zázemí akce, mateřská škola občerstvení,
a všichni společně pak množství fotodokumentace. Některé fotografie si můžete prohlédnout
www.nebovidyubrna.cz

M.T. Hotárek
Obnovená matice moravská o.s.

Komerční inzerce
Otvíráme již třetí 12-ti týdenní kurz
snižování nadváhy (1 hod./týden)
Kurzovné 1.280,- Kč
Žádné nudné přednášky, spousta zábavy,
osobní Wellness trenér, sestavení jídelníčku,
podpora a motivace skupinou,
nejste na to sami
Bližší informace a přihlášky na tel. čísle
723 798 490 nebo 739 240 298

Kurz otvíráme v únoru 2011
ve Střelicích
Nebovidský zpravodaj
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Prosinec 2010
Většina poškozených má nárok na adekvátní odškodnění zdravotní újmy, finanční
újmy a nákladů s tím spojených. Jde o bolestné, újmu na zdraví (psychickou újmu
v důsledku nehody), ztížení společenského
uplatnění, ušlý zisk, náklady na léčení, cestovné, poplatky za léky, lázně, smrt blízké osoby,
náklady spojené s pohřbem a dále rentu pro
děti, náhradu za poškozené osobní věci apod.
Odškodnění je ještě možné, pokud neuplynuly od data dopravní nehody více jak 4 roky.
Dle statistik pojišťoven v ČR je průměr
odškodného 11.900,- Kč z pojistné události na
zdraví vymáhaného vlastními silami poškozených. Evropské Centrum Odškodného má
za svou aktivní působnost v ČR průměrné
odškodnění na jednoho poškozeného
154.000,- Kč.
Odškodnění lze také řešit:
- nemá-li dopravní prostředek povinné ručení,
odškodnění se řeší přes ČKP
- byla-li viníkem zvěř (zajíc, divočák, srna)
- je-li viník dopravní nehody neznámý, ujel od
nehody apod.
- stala-li se Vám dopravní nehoda v cizině
- byl-li viníkem dopravní nehody cizinec.

V
á
n
o
čn
í
k
o
n
c
e
r
t
z
2
8
.
p
r
o
s
i
n
c
e
2
0
1
0
v
1
7
:
3
0
h
o
d
.

z
v
k
o
s
t
e
l
e
s
v
a
t
é
h
o
K
ří
že
v
N
e
b
o
v
i
d
e
c
h

Kdo s námi řeší odškodné?
- lidé, kterým záleží na výši odškodného
- lidé, kteří nevědí o nároku na odškodné,
i když nebyli pojištěni
- účastník nehody, který není viníkem a utrpěl
vážnou zdravotní újmu
- pozůstalí po mrtvém při dopravní nehodě
(děti, manželé, sourozenci, rodiče a lidé žijící
ve společné domácnosti)
- lidé, kteří si vyřídili odškodné sami a nebyli
adekvátně odškodněni, nejsou spokojeni
- lidé, kterým záleží na rychlosti vyřízení
odškodného.
Kontakt na zástupce ECO:
telefon: 776 159 811,
email: nehody.odskodne@email.cz

Společenská rubrika
Narozené děti:
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Finanční odškodnění pozůstalým...
Finanční odškodnění pozůstalým a zdravotně
poškozeným osobám při dopravních nehodách
Evropské Centrum Odškodného získává adekvátní odškodné za újmu na zdraví pro účastníky dopravních nehod a pro pozůstalé po

zemřelých. Viníka nehody se naše činnost
nedotkne. Neplatíte žádné vstupní poplatky ani
případné soudní výlohy. Evropské Centrum
Odškodného získává v průměru 13 krát vyšší
odškodné než samotní jednotlivci.

Michal Procházka,
Rayan Aounallah.

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Za oknem se vločky honí,
zvonky v dálce tiše zvoní
a stromečky v celé zemi
sladce voní Vánocemi.
Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází.
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