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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí volební období a nastala doba skládání
účtů. Je důležité občanům naší obce sdělit, jak
zvolení zastupitelé v tomto volebním období
pracovali a co za uplynulé čtyři roky splnili ze
svého volebního programu. Je dobré si připomenout, co se vše v naší obci změnilo k lepšímu, co jsme vybudovali a co jsme pořídili. Jak
se za toto volební období proměnila obec, co
podstatného jsme museli společně rozhodnout, změnit a udělat.

Rok 2010
Na podzim roku 2010 se konaly komunální
volby. Do konce roku se obecní zastupitelstvo
sešlo celkem třikrát. Na ustavujícím zasedání
proběhla volba orgánů obce, zastupitelé složili slib, byl zvolen starosta i místostarosta obce, zřídili jsme finanční a kontrolní výbor, byly
odsouhlaseny odměny za výkon funkcí a bylo
rozhodnuto o podpisovém právu za obec.
Na dalším zasedání jsme zvolili nové členy
výborů. Dobrou zprávou pro zastupitele byl
fakt, že smlouva o koupi nemovitosti č. p. 128
včetně pozemku prošla katastrem a cena za
pozemek byla uhrazena. Provedli jsme úklid
nemovitosti a pojistili ji. Ještě před zimou jsme
dokončili instalaci osvětlení u garáží na spodním konci obce. Překvapivým objevem podzimu 2010 byl fakt, že v minulosti někdo neoprávněně tzv. „na černo“ odebíral elektrický
proud z jednoho stožáru veřejného osvětlení.
V tomto roce jsme také výrazně snížili spotřebu elektrického proudu u veřejného osvětlení
instalací regulátoru napětí. Bylo také zapotřebí schválit rozpočtové provizorium na rok 2011
a vydat nové obecně závazné vyhlášky.
Byly dokoupeny koše na psí exkrementy a další kontejnery, které jsme umístili do chatové
oblasti na tzv. „Slaměnku“.
Z podnětu obce byl svolán výrobní výbor na
stavbu kanalizace a ČOV. Provedli jsme také

Dětské hřiště za školou

vyúčtování dotace od KrÚ JMK na opravu obchodu.
Od tohoto roku již naše obec neplatí tzv. „pohotovost“ při zimní údržbě komunikací, což určitě
znamená nemalou úsporu pro obecní pokladnu.
V tomto roce jsme již úzce spolupracovali s okolními obcemi ve věci tangent kolem města Brna.
Ke konci roku jsme volné finanční prostředky
převedli na terminovaný vklad u Volksbank CZ,
abychom zajistili jejich výhodnější zhodnocení.
Pořídili jsme nábytek do kanceláře starosty,
protože původní, 30 let starý, již dosloužil.
Ve spolupráci s Tydlidomem se konal začátkem
prosince i vánoční jarmark, který byl součástí
slavnostního rozsvěcování vánočního stromu.
Při této příležitosti vystoupily v kostele sv. Kříže
děti z MŠ Nebovidy s pásmem vánočních a zimních písní a básní.

Rok 2011
Mezi nejvýznamnější akce toho roku patřila
oprava střechy MŠ v hodnotě 1 332 175,- Kč.
Naše škola si tuto opravu velmi zasloužila. Byl
proveden znalecký posudek celého půdního
prostoru, byla vypracována projektová dokumentace a vyřízena patřičná povolení na opravu střechy. Na základě výběrového řízení firma
H-střechy Lipůvka v rekordním čase a ve velmi
vysoké kvalitě střechu opravila.
Oprava střechy mateřské školy
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Provedli jsme také opravu chodníku u obecního
úřadu za 29 083,- Kč. Dokončili jsme opravu
www.nebovidyubrna.cz

obchodu potravin v ceně 173 886,- Kč, která zahrnovala opravy podlahy včetně skladovacího
prostoru, kompletní elektroinstalace a odvod
odpadních vod do jímky.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici za
kostelem včetně rozšíření veřejného osvětlení na nové ulici v areálu výstavby RD VIVA
byla v hodnotě 491 980,- Kč. Na tuto stavbu
se nám podařilo vyřídit dotaci z JMK ve výši
150 000,- Kč.
V tomto roce jsme se zásadním způsobem
zasadili o to, aby se v dohledné budoucnosti
nezhoršilo naše životní prostřední a kvalita života. Naše obec se připojila ke skupině několika obcí, které společně bojují proti výstavbě
tzv. Jihozápadní tangenty, která je plánovaná
v bezprostřední blízkosti naší obce v trase tzv.
Hitlerovy dálnice. V tomto roce jsme podali
námitky v probíhajícím procesu schvalování
2. Návrhu Zásad územního rozvoje JMK. Naše
obec se sdružila s ostatními obcemi, které od
tohoto roku zastupovala advokátní kancelář
Šikola a partneři s.r.o. ve věci právní ochrany
proti plánování, přípravě a realizaci tzv. Jihozápadní, Jižní a Jihovýchodní tangenty města
Brna.
Získali jsme významnou finanční částku do
obecní pokladny za prodej pozemku ve výši
100 000,- Kč.
Provedli jsme pokládku nového zemního kabelu NN ke sloupům veřejného osvětlení v ulici
za školou a na Kopci jsme upravili hřiště pro
nohejbal.
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V MŠ byla provedena výměna svítidel a bylo
nainstalováno nové pouliční osvětlení u hřiště
za MŠ.
Firma VIVACITY Development s.r.o. se na základě plánovací smlouvy zavázala převést do
majetku obce vodovodní řad, kanalizační řady
a komunikaci v areálu výstavby RD na nové
ulici u sadu.
V tomto roce jsme podali žádost o dotaci na
nákup stroje na čistění komunikací.

Rok 2012
Na prvním zasedání zastupitelé odsouhlasili
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou
se stanovují pravidla pohybu psů na veřejném
prostranství.
Při hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu na projektové služby akce „Výstavba
kanalizace a ČOV v obci Nebovidy“ se vítězem
stala společnost AQUA PROCON. Naše úsilí
jsme směřovali k tomu, abychom mohli podat
novou žádost o dotaci v rámci avizované 39.
výzvy OPŽP. Proto jsme také jednali s bankami o možnosti poskytnutí úvěru na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Nebovidy“.
Vítězem veřejné zakázky malého rozsahu se
stala Volksbank CZ. Byl dokonce připraven návrh úvěrové smlouvy na 9 500 000,- Kč. Příslib
byl terminován do 25. 4. 2013.
Zastupitelstvo obce v tomto roce schválilo
směrnici pro podávání veřejných zakázek malého rozsahu, dále několik obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích a také rozpočtový výhled na 3 roky dopředu. Schválili jsme
statut sociálního fondu a příspěvek do Fondu
rozvoje vodohospodářské infrastruktury.
Obec přispěla částkou 6 000,- Kč do společného účtu obcí na úhradu právních služeb v souvislosti s podáním návrhu na zrušení Zásad
územního rozvoje JMK (ZÚR JMK).
Během roku jsme pořídili novou kanálovou mříž
specifických rozměrů ke kanálu u pomníku padlých, protože původní byla odcizena. V obci
jsme nainstalovali 2 radary v ceně 107 400,- Kč,
které se velmi osvědčily a výrazným způsobem
přispěly ke snížení rychlosti projíždějících motorových vozidel a tím k bezpečnosti naších
občanů.
V roce 2012 zastupitelstvo obce (dále „ZO“)
souhlasilo s vedením optického kabelu investora Telefonica Czech Republic po obecních
pozemcích v délce 1950 m a uzavřelo úplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Začal pracovat Přípravný výbor oslav 100. výročí otevření nové školy a srazu rodáku v roce
2013.
Vzhledem k tomu, že obec Nebovidy byla
úspěšná při podání žádosti o dotace na pořízení čisticího stroje a nosiče kontejneru, bylo
zapotřebí pro ně postavit vhodný skladovací
prostor. Do výběrového řízení na stavbu skladu
zahradní techniky se přihlásilo 5 uchazečů.
První 2 firmy s nejnižší cenovou nabídkou musely být hodnotící komisí vyřazeny z důvodu
neúplnosti jejich nabídek, další zájemci o tuto
zakázku byli výrazně dražší. Na základě doporučení hodnotící komise ZO svým usnesením
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Původní pozemek zakoupený pro stavbu skladu

Novostavba skladu zahradní techniky

výběrové řízení zrušilo a pověřilo starostu obce
k zaslání nové výzvy k podání nabídek.

Ze 3 nabídek na tuto přístavbu byla vítězná nabídka s nejnižší cenou od pana Libora Demla
v ceně 302 580,- Kč. Ve velmi krátké době naše
obec získala velmi důležitou stavbu pro uskladnění veškeré techniky a strojů potřebných pro
úklid naší obce a údržbu zeleně. Celkové náklady stavby byly ve výši 1 185 144,- Kč.

Obec Nebovidy přispěla v tomto roce Ekologickému právnímu servisu částkou ve výši
5 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s podáním žaloby proti výstavbě silnic R43 a R52.
Ve snaze napomoci vyřešit majetkoprávní
vztahy k pozemkům pod chatami ZO souhlasilo se záměrem směny lesních pozemků ve správě Lesů ČR, na kterých se nachází rekreační
objekty, za lesní pozemky ve vlastnictví obce
Nebovidy.
V tomto roce se rozšířilo veřejné osvětlení od RD
č.p. 85 k č.p. 150 za částku 19 630,- Kč a bezdrátový rozhlas do nové ulice za 25 884,- Kč.
Provoz hospice Oblastní charity Rajhrad obec
podpořila částkou 20 000,- Kč.
Pro potřeby oslav 100. výročí otevření naší
školy byly jako upomínkové předměty pořízeny pohlednice obce a kostela.
Mezi priority ZO patřilo co nejlépe zhodnocovat
finanční prostředky a spořit je na stavbu ČOV
a kanalizace (na veřejném osvětlení došlo k 30%
úspoře za platbu energie). Naopak velkým zklamáním pro zastupitele obce byla zpráva o tom,
že naše žádost o dotaci na ČOV a kanalizaci
nebyla akceptována. Důvodem byl rozpor s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JMK (PRVK
JMK). Byla podána námitka k vysvětlení jednotlivých bodů.
V roce 2012 se obec Nebovidy podílela na spolupořádání různých kulturních a společenských akcí (např. Country bál, Noc kostelů,
Vánoční koncert atd.). Pro tyto aktivity spojené
s pořádáním venkovních oslav a slavností jsme
zakoupili 3 párty-stany, stoly a lavice v ceně
45 503,- Kč.

Rok 2013
Tento rok byl „rokem budovatelským“ a také
rokem velkých rozhodnutí. Obecní zastupitelstvo mělo jenom 8 členů, protože jsme na 14.
zasedání ZO přijali rezignaci pana Martina
Janíčka na člena zastupitelstva ke dni 4. 3. 2013.
Na jaře proběhlo nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Novostavba skladu zahradní techniky
v Nebovidech“. Ze 6 nabídek byla vybrána
vítězná firma Libor Deml z Brna s cenou
703 789,- Kč. Kvůli potřebě uschování nově
pořizované techniky na svoz bioodpadu jsme
museli provést rozšíření skladu o přístavbu
a vybudovat opěrnou zídku u sousední stavby.
www.nebovidyubrna.cz

Naše obec obdržela dotaci ze OPŽP na čistící
vůz ve výši 90 %. Proběhlo řádné výběrové řízení na dodavatele podlimitní veřejné zakázky
na dodávku „Snížené imisní zátěže z dopravy
v obci Nebovidy“, do kterého se přihlásili 3
uchazeči. Na základě doporučení hodnotící
komise ZO rozhodlo o výběru nejvýhodnější
nabídky uchazeče AGRO Trnava s.r.o. Třebíč.
Pořizovací cena zametacího stroje AUSA
B200H byla 3 105 265,- Kč, z toho dotace
2 768 107,50 Kč.
Dalším významným projektem, na který jsme
získali dotaci, byl nákup 220 ks kompostérů
v rámci „Separace bioodpadu v obci Nebovidy“. Pořizovací cena byla 633 744,- Kč. Naše
obec získala dotaci ve výši 553 430,- Kč. Ze 4
firem, které všechny splňovaly podmínky zadavatele, zvítězila s nejnižší cenou společnost
AGRO TRNAVA s.r.o. Třebíč.
V srpnu 2013 se konalo další výběrové řízení,
tentokrát na dodávku stoje na svoz bioodpadů
a štěpkovače. Do soutěže se přihlásili 3 uchazeči. Ve zjednodušeném podlimitním řízení na
dodavatele zakázky s názvem „Rozšíření separace a svozu bioodpadu v obci Nebovidy“
zvítězila nabídka uchazeče SDO Technika s.r.o., Ostrava-Poruba. Naše obec je vybavena nosičem kontejnerů značky AUSA 250
včetně 5 kontejnerů v ceně 2 204 647,- Kč.
Na tento stroj jsme získali dotaci ve výši
1 981 539,65 Kč. Dále máme štěpkovač Galaxi
v pořizovací ceně 464 173,- Kč, s dotací
417 418,- Kč. Všechny tyto stroje se pro nás
staly dobrými pomocníky a v maximální možné míře je efektivně využíváme.
Jednou z nejvýznamnějších akcí tohoto roku
byly nepochybně oslavy 100. výročí otevření
nové školy v Nebovidech. Termín oslavy se
neúprosně blížil, a proto jsme prováděli všechny
přípravné práce na tuto mimořádnou událost.
Obec sice podala žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na opravu nádvoří MŠ, ale dotaci jsme žádnou nedostali, i když jsme splnili
všechna kritéria a bodově jsme na ni měli jasný
nárok. Proto došlo ke snížení rozsahu prací.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma Hroudný – Krunka ze Střelic. Byla provedena oprava
dlažby a kanalizace v nádvoří MŠ v ceně
511 279,- Kč. Následně jsme ještě provedli výměnu starého kanalizačního potrubí z kuchyně do jímky v ceně 48 000,- Kč a do MŠ byly
Nebovidský zpravodaj
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pořízeny nové ochranné kryty topení za
60 000,- Kč. Nic už nemohlo bránit tomu, abychom 10. 8. 2013 důstojně oslavili 100. výročí
otevření školy v Nebovidech. Průběh oslav byl
mimořádně úspěšný a ohlasy všech pozvaných
hostů byly velmi pozitivní. Bylo to překrásné
společenství lidí, kteří k naší škole mají citové
pouto a osobní vztah. Sešli se zde naši rodáci,
přijeli učitelé, setkali se i dávní spolužáci.
Všichni vzpomínali na dobu, kterou v naší
škole prožili. Program oslav pokračoval až do
pozdního večera a každý návštěvník se určitě
dobře bavil a dodnes na tuto oslavu v dobrém
vzpomíná. Na památku si každý mohl zakoupit
i publikaci o naší škole, kterou obec vydala ke
100. výročí školy a která bude určitě milou připomínkou na krásný sváteční den.
K 31. 12. 2013 ukončila obec své členství
v Honebním společenství Bobrava Nebovidy –
Ostopovice.
Zakoupili jsme další kontejnery na třídění odpadů.
Přezkoumání hospodaření obce bylo bez výhrad a hospodaření obce za rok 2012 skončilo
přebytkem 1 476 000,- Kč. Bezproblémově dopadla i kontrola SFŽP na kompostéry a všechny
stroje pořízené z dotací.
ZO schválilo plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací 2014–2023 a rozpočtový výhled
2014–2016, odsouhlasili jsme poskytnutí daru
ve výši 10 000,- Kč Oblastní charitě Rajhrad.
Z důvodů opakovaných pokusů o vloupání
do márnice bylo provedeno zazdění oken, výměna dřevěných dveří za kovové a provedli
jsme opravu střechy. Na základě smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefónica Czech
Republik jsme za uložení kabelu na pozemcích
obce obdrželi jednorázovou náhradu ve výši
263 187,- Kč.
V tomto roce jsme se také zaměřili na kontrolu
pojistných smluv na majetek obce a vyžádali
jsme si nové návrhy pojištění od více pojišťoven.
SFŽP potvrdil své rozhodnutí o neakceptaci
naší žádosti o dotaci na ČOV a kanalizaci
kvůli nesouladu s PRVK JMK. Krajský úřad nás
podpořil kladným posudkem a obec Nebovidy
podala novou námitku proti neoprávněné neakceptaci podané žádosti na Ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že MŽP
na naši námitku nereagovalo, ZO na svém 18.
zasedání 16. 9. 2013 souhlasilo s ukončením
přípravných prací na akci „Nebovidy-kanalizace
a ČOV“ v rámci 39. výzvy OPŽP.

Zbořeniště v bývalém areálu družstva
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Nosič kontejnerů AUSA a štěpkovač Galaxi

V tomto roce byla ZO schválena darovací smlouva na vodovod u novostaveb RD v bývalém
zemědělském areálu v ceně 354 870,- Kč s dárcem panem Milanem Křížem z Moravan.
Před domem č.p. 128 byla zrušena předzahrádka a místo od této doby slouží jako parkoviště
MŠ. Z bezpečnostních důvodů musely být demontovány některé hrací prvky v zahradě MŠ,
a proto jsme využili možnosti podat žádost
o dotaci k projektu „Dětské hřiště v přírodním
stylu“ a nechali si vypracovat od zahradního
architekta studii.
Se společností Energie pod kontrolou jsme také
uzavřeli smlouvu na snížení nákladů za odběr
elektrické energie a plynu. Úspěšné bylo i jednání s LESY ČR ohledně převedení historického majetku obce na LV obce (jednalo se
o 19 ha pozemků).
Vážení spoluobčané, rok 2013 byl tedy z mnoha
pohledů nepochybně rokem mimořádným.

Rok 2014
Vzhledem k nereálnosti výstavby kanalizace
a ČOV v blízké budoucnosti (v tomto volebním
období) ZO přehodnotilo priority, schválilo investiční záměry obce a rozhodlo o tom, že budeme intenzivně pracovat na projektu, který
naši občané už delší čas potřebují. Pořídili
jsme studii na stavbu společenské a sportovní
haly, jejímž autorem je Ing. Arch. MgA. Tomáš

Nová ulice s rodinnými domy

www.nebovidyubrna.cz

Legner. Naši občané se mohli s tímto materiálem podrobně seznámit na veřejné schůzi,
která se uskutečnila 7. 3. 2014, a také měli
možnost si celý projekt včetně vizualizace prohlédnout na webových stránkách obce. Byli
jsme velmi potěšeni, že ohlasy na stavbu od
občanů byly velmi pozitivní a neslyšeli jsme
žádné projevy nesouhlasu. Na základě těchto
poznatků celý projekt dostal „zelenou“. Podali
jsme žádost o mimořádnou individuální dotaci
z JMK na úhradu nákladů projektové dokumentace na tuto stavbu. Zastupitelstvo obce
souhlasilo s přijetím úvěru na dofinancování
stavby. Na základě demoličního výměru vydaného Stavebním úřadem Střelice byla provedena demolice RD č.p. 128 a přístavku u budovy
MŠ. Výběrové řízení na demolici objektů vyhrál
pan Pavel Janíček s nejnižší cenovou nabídkou 177 000,- Kč. Náklady za uložení odpadů
na skládce hradila přímo obec Nebovidy.
Následně byly provedeny geologické vrty na
předpokládaném místě stavby haly. Vítězem
výběrového řízení na projektanta stavby „Společenská a sportovní hala“ se stal pan Ing.
Arch. MgA. Tomáš Lenger, který podal nejnižší
cenovou nabídku z pěti uchazečů ve výši
679 500,- Kč. V současné době je již vypracována dokumentace na stavební povolení, která
poslouží pro územní i stavební řízení. Náklady
stavby se odhadují na 17 mil. Kč Obec má na
tuto stavbu naspořeno téměř 10 mil. Kč a zbývající část nákladů budeme muset řešit úvěrem.
V letošním roce jsme podali dvě žádosti o dotace na dětská hřiště, na „Přírodní hřiště
Mateřská škola Nebovidy“ (pouze pro děti
z MŠ) a „Dětské hřiště Nebovidy“ (určené pro
veřejnost, pro rodiče s dětmi). Výběrová řízení
na dodavatele staveb a realizační management na tyto akce zajišťovaly firmy RPA-Tender, s.r.o., Brno a Timoris Projekt a.s., Olomouc.
Na oba projekty bylo vypsáno výběrové řízení.
Zakázku na „Dětské hřiště Nebovidy“ vyhrála
firma Hřiště s.r.o. Brno za cenu 570 723,- Kč,
z toho 389 473,- Kč bude hrazeno z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj. Vlastní stavba
je již zrealizována.Slavnostní otevření tohoto
pěkného areálu určeného pro veřejnost bylo
v neděli 21. 9. 2014. Pro všechny návštěvníky
byl připravený bohatý zábavný program.
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Co nás trápí?

Babské hody 2014

Opravená autobusová čekárna

Naše žádost o dotaci z Operačního programu
Životního prostředí na „Přírodní hřiště MŠ Nebovidy“ byla obodována 97 body, a přesto jsme
nebyli vybráni a skončili jsme v tzv. zásobníku.
Na základě naší žádosti o vyřazení z tohoto
zásobníku jsme dostali možnost projekt ještě
letos zrealizovat. Dobře víme, že je to doslova
šibeniční termín, protože v případě nedodržení
závazného termínu ukončení stavby do
31. 12. 2014 bychom museli vrátit celou dotaci.
Proto nyní věnujeme tomuto projektu velkou
pozornost a přednostně řešíme všechny problémy, které s realizací stavby vyvstávají. Ve
výběrovém řízení na dodavatele této stavby
jsme oslovili 6 firem. Po schválení v ZO byla
podepsána smlouva s vítěznou firmou
Hřiště s.r.o. Brno s nabídkovou cenou
1 069 021,- Kč. Činnost technického dozoru
bude vykonávat Ing. Robert Liška. Veškeré
práce musí být dokončeny do 2 měsíců ode
dne předání stavby. Zahrada za MŠ se tak
stane místem poznání přírody, her a odpočinku
našich nejmilejších dětí a určitě se sem budou
vždy těšit.

Velkou proměnou prošly naše dvě autobusové
čekárny, které jsou kompletně opravené, natřené, označené, mají nové střechy a nainstalovali jsme do nich plakátovací plochy. Celková
oprava byla za 55 637,- Kč, což je podstatně
méně, než by stálo pořízení nových přístřešků
pro cestující.

V letošním roce jsme také položili nový asfaltový povrch na komunikaci parc. č. 136 včetně
osazení cca 45 bm obrubníků a opravy dešťové
vpusti. Kvalitní práci odvedla firma SWIETELSKY stavební Brno v ceně 298 991,- Kč.
Opravili jsme místní bezdrátový rozhlas a rozšířili jsme ho o jedno nové tzv. hnízdo v nové
ulici RD v prostoru bývalého družstva, kde bylo vybudováno i veřejné osvětlení v hodnotě
198 871,- Kč. Na základě darovací smlouvy
uzavřené mezi obcí a panem Milanem Křížem
(v souladu s plánovací smlouvou) obec Nebovidy nabyla nově vybudovanou komunikaci
v této ulici včetně pozemků pod touto stavbou,
které vlastnily i jiné osoby.

Změny se dočkalo i prostranství u kostela. Kořenový systém lípy u domu č.p. 52 totiž narušil
opěrnou kamennou zídku a ta se následně začala bortit. Proto jsme tuto zeď rozebrali a posunuli o kousek dál na nový betonový základ.
Na prostranství u kostela jsme ještě provizorně
vyspravili metodou Patsch-matick poškozený
asfaltový povrch, aby nedošlo ke zranění
chodců a účastníků babských hodů. Opravy si
vyžádaly částku 35 435,- Kč.
Na místním hřbitově jsme dokončili opravu
márnice, opravili základ této stavby, který byl
doslova v havarijním stavu. Provedli jsme nátěr fasády i celé obvodové zdi hřbitova, byly
natřeny brány i zábradlí. Stavba má nové okapy
a dešťové svody. Návštěvníci hřbitova určitě
uvítají, že za márnicí je také WC. Byl opraven
plot a samozřejmostí se stala i pravidelná
údržba všech travnatých ploch.
Obec je pravidelně kontrolována JMK formou
přezkoumání hospodaření, ze kterých naše
obec vychází s výrokem „bez výhrad“, což svědčí o kvalitní práci naší účetní paní Ing. Dagmar
Polcarové.

Také v letošním roce jsme museli řešit nemilé
záležitosti. Nevhodné parkování aut na chodníku, množství automobilů a nákladních aut
parkujících na komunikaci od kostela směrem
k obchodu nebo zápach, který vždy nastává,
když někdo vypouští jímku do dešťové kanalizace. Téměř na každém zasedání ZO tyto
problémy projednáváme. Cizího viníka však
nemusíme hledat. Všechno je v nás lidech.
Nemusíme přece nic přikazovat nebo zakazovat. Každý by měl vědět, co se smí a co nesmí
dělat, aby neubližoval nebo dokonce neohrožoval svým nevhodným chováním ostatní.
Na druhé straně je pěkné pozorovat, jak se
mění vzhled naší obce k lepšímu. Máme upravené domy a udržované předzahrádky. Největší proměnou za poslední dva roky prošel
areál bývalého družstva. Po odstranění chátrajících budov zde vyrostl krásný areál pro bydlení. Naše vesnice se rozvíjí rozumným tempem,
přicházejí k nám noví lidé, kteří se zde cítí
dobře a to vše je velkým přínosem pro naši
budoucnost.
Pevně věříme, že výstavbou společenské
a sportovní haly nastartujeme sportovní, spolkové, kulturní i společenské aktivity našich
spoluobčanů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na závěr tohoto volebního období poděkoval všem
členům zastupitelstva, kteří se aktivně zapojili
do práce při řízení naší obce. Zvláštní poděkování patří paní Evě Bezděkové za její dlouholetou práci ve funkci obecní kronikářky. Velké
poděkování patří především paní Ing. Dagmar
Polcarové za její precizní dlouholetou práci ve
funkci účetní naší obce. Děkuji panu Ing. Blahoslavu Dobešovi za jeho práci ve funkci místostarosty obce a také Vám všem, kteří jste se
jakýmkoli způsobem podíleli na chodu a rozvoji obce Nebovidy.
Milan Mojžíš, starosta

Aktualizovali jsme také pasport komunikací
a pasport dopravního značení. S Policií ČR
a SÚS projednáváme instalace 3 nových zpomalovacích pruhů v obytné zástavbě. Ještě
letos dojde k jejich instalaci. Kvůli zamezení
vloupání jsme pořídili novou mříž do okna prodejny potravin.
Hlavním důvodem, proč ZO neschválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Nebovidy,
bylo, že pořizovatel MěÚ Šlapanice nevyhověl
našim připomínkám k této zprávě:
1. Vymezení územní rezervy „R1“ v územním
plánu obce je za současného stavu v rozporu s právními předpisy.
2. Dále jsme žádali, aby byla provedena změna
ÚP Nebovidy spočívající ve vypuštění územní rezervy „R1“ z územního plánu (plánovaná
trasa rychlostní komunikace – tzv. Jihozápadní tangenta).
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Výstavba
kanalizace
Vážení spoluobčané,
ve volebním období 2010–2014 bylo naším důležitým úkolem vybudování splaškové kanalizace
a ČOV. Byla by to jistě největší investiční akce
v dějinách naší obce. Po stránce projektové
připravenosti, stavebního povolení a vyřešených majetkoprávních vztahů k pozemkům
jsme byli velmi dobře připraveni. Vše směřovalo
k tomu, že budeme moci zmiňovanou stavbu
v tomto plánovacím období zrealizovat. Pro
objasnění uvádím, že v ČR obce nad 2000 tisíce obyvatel musely mít ze zákona do roku
2010 vybudovanou kanalizaci a ČOV, jinak by
hrozily ČR vysoké sankce. Pro tyto obce byly
přednostně směřovány výzvy a udělovány dotace. Naše obec, která má v současné době
660 obyvatel, do této kategorie nespadá, a proto jsme museli čekat do doby vyhlášení výzvy
pro takto malé obce. Příležitost se naskytla
v rámci 13. a později 39. výzvy OPŽP (Operační program Životního prostředí).
V rámci 13. výzvy jsme splnili všechny podmínky, dostali jsme akceptaci naší žádosti, a přesto
jsme se svojí žádostí neuspěli z důvodu velké
finanční náročnosti. Zjednodušeně řečeno, náš
projekt byl údajně moc drahý a bylo nám doporučeno ho přepracovat tak, abychom byli v další
plánované výzvě konkurenceschopní. Bylo nám
sděleno, abychom vysoce kvalitní potrubí z kameniny nahradili plastovým potrubím. Pro zajímavost mohu uvést, že náklady stavby kanalizace a ČOV ve výši 95 000 000,- Kč jsme měli
snížit o neuvěřitelných 25 000 000,- Kč. Na ČOV
za 14 000 000,- Kč jsme měli udělat takové
opatření, aby stála 10 000 000,- Kč, a na vlastní kanalizaci jsme měli ušetřit zbytek, tj.
21 000 000,- Kč. I naprostému laikovi musí být
jasné, že pouhou výměnou materiálu z kameniny na plast nelze těchto úspor dosáhnout.
Po přepracování projektové dokumentace jsme
čekali poměrně dlouhou dobu na další výzvu.
Po vyhlášení 39. výzvy OPŽP nám bylo ze
SFŽP sděleno, že naše žádost opět nesplňuje
kritéria. Tentokrát byla naše žádost v rozporu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JMK
(PRVK JMK). Několikrát jsme kontaktovali
SFŽP s tím, že náš projekt je v souladu s tímto
dokumentem (v rámci 13. výzvy jsme s tímto
PRVK JMK v souladu byli!), trasy jsme přitom
neměnili a měnil se pouze materiál potrubí.
Přesto jsme opakovaně byli odbýváni tím, že
tato nesrovnalost může bránit projednání naší
žádosti o dotaci. Zabezpečili jsme proto písemný dokument z Odboru životního prostředí
JMK, který jasně potvrzoval skutečnost, že
obec Nebovidy není se svým projektem kanalizace a ČOV v rozporu s PRVK JMK a není
zapotřebí na projektu kanalizace a ČOV něco
měnit. Naše žádost nebyla úspěšně projednána,
i když jsme splnili všechny podmínky, a dokonce nebyla ani SFŽP v řádné době svolána tzv.
„rozkladová komise“, která by se tímto případem zabývala.
Velmi důležitým momentem je informace o tom,
v jakém časovém období se některé výzvy na
podání žádosti vyhlašují. V rámci EU je plánovací období na sedm let (2007–2013, 2014–2020).
Na konci každého plánovacího období je ještě
čas, a to max. dva roky na dokončení projektů,
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které se v uplynulém období nezvládly zrealizovat, jejich vyúčtování a administraci. Kdyby
se po vypršení této lhůty tyto projekty nedokončily, tak žadatel vrací celou dotaci včetně
penále!

V současné době však žádná výzva pro obec
naší velikosti není vyhlášena a neexistuje ani
žádný závazný termín, do kdy každá obec naší
velikosti bude muset mít splaškovou kanalizaci
a ČOV.

39. výzva OPŽP byla vyhlášena až 29. 6. 2012.
Úspěšní žadatelé tedy neměli mnoho času na
dokončení celého projektu. Je třeba si uvědomit, že vlastní stavbě musí předcházet výběrová řízení na dodavatele stavby a výběrová
řízení na úvěry. Musíme počítat s možností
různých komplikací, jako jsou odvolání při výběrových řízeních od neúspěšných uchazečů
atd. K dalším komplikacím může přispět i ta
skutečnost, že po vlastní realizaci stavby nastává roční nebo v ojedinělých případech půlroční zkušební provoz ČOV, který prověří, jak
toto zařízení pracuje a zda vykazuje ty hodnoty,
které byly v projektové dokumentaci závazně
uváděny. Nemluvě o tom, že mohou nastat
komplikace i vlivem nepříznivých klimatických
podmínek v době zimy.

Právě v těchto dnech se schvalují konečné verze operačních programů strukturálních fondů
pro období 2014–2020, první nové výzvy pro
veřejný sektor lze očekávat až na přelomu roku.
Zjednodušeně se dá říct, že jeden rok zase
utekl jako voda a další výzva pro naši obec je
nejistá. Proto jsme se rozhodli, že našetřené
peníze (10 000 000,- Kč) použijeme na realizaci jiného smysluplného projektu, který bude
sloužit široké veřejnosti a bude přínosem do
budoucna. Vyhneme se tak situaci, kdy musíme
čekat na něco, co nemůžeme sami ovlivnit.
Milan Mojžíš, starosta

Popravdě řečeno, naše obec měla ještě jednu
možnost, jak se pokusit požádat o dotaci na tuto stavbu. Doslova na poslední chvíli (podzim
roku 2013!) byla uvolněna 1 miliarda korun na
projekty, které byly připravené. Dle nejen mého
názoru mohlo být z těchto prostředků hrazeno
max. 20 projektů, po 50 milionech korun v celé
ČR. Smutné je, že některé důležité informace
se k žadatelům nedostaly. Například ten fakt,
že se vyjednávačům ČR nepodařilo na rozdíl
o několika sousedních států vyjednat prodloužení výše zmiňované dvouleté doby na tříletou
tak, aby žadatelé dokázali stavby dokončit bez
následných sankcí ze strany EU. Některé obce
na tuto „rychlovýzvu“ přistoupily, ale nejsem si
jist, zda udělaly dobře.
Po uplynutí této doby totiž nikoho nebude zajímat, proč byly výzvy tak pozdě vyhlašovány,
ale pouze to, že žadatel závazné termíny nesplnil!
Zastupitelé naší obce velmi pečlivě zvažovali
všechna pro a proti. Byli jsme si dobře vědomi, že v rámci 39. výzvy OPŽP jsme splnili
všechny podmínky pro podání žádosti, a přesto
nebyla naše žádost kladně vyřízena. Tato skutečnost se mohla opakovat, protože zásadní
písemný dokument z OŽP JMK byl zpochybňován. Uvědomovali jsme si zodpovědnost za
chod naší obce, proto jsme jednohlasně ukončili práce ohledně podání žádosti v rámci 39.
výzvy OPŽP a na následnou „rychlovýzvu“
jsme vůbec nereagovali. Pokud by mělo dojít
k situaci, že bychom museli vrátit dotaci a platit
penále, bylo by to pro naši obec likvidační.
Vážení spoluobčané, jsme připraveni předložit veškeré dokumenty, které byly vždy a včas
zaslány na SFŽP, máme písemné záznamy
z jednání. Jsme schopni doložit chronologicky,
jaké jsme dělali kroky při vyřizování naší žádosti, jak rychle jsme vždy reagovali na požadavky z Prahy a jaké byly jejich reakce.
Na konci roku 2013 nastala nejenom na SFŽP
a MŽP, ale také v celé ČR velmi neobvyklá
a složitá situace, když padla vláda, ministerští
úředníci se báli o čemkoliv rozhodovat, čekalo
se na jasné pokyny a čas utíkal. Nemůžeme
se tedy divit, že naše republika je tam, kde je,
a že v čerpání Evropských dotací jsme na jednom z posledních míst v Evropě. Snad se tato
situace v brzké době změní k lepšímu.
www.nebovidyubrna.cz

Demolice budov pro stavbu haly

Z jednání
zastupitelstva
obce
Zasedání zastupitelstva se konala 20. 2. 2014
(přítomno 6 členů, omluveni B. Dobeš a M. Kožuská), 27. 3. 2014 (přítomno 7 členů, omluvena
M. Kožuská), 16. 6. 2014 (přítomno 8 členů)
a 15. 9. 2014 (přítomno 8 členů)
.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• investiční záměry obce:
– rekonstrukce místní komunikace parc.
č. 136
– vybudování „Společenské a sportovní
haly“
– „Dětské hřiště Nebovidy“ – pořízení nových hracích prvků na dětské hřiště na
pozemku parc. č. 344 v k.ú. Nebovidy u Brna s možností čerpání dotace z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
ČR
Nebovidský zpravodaj
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společnost Hřiště, s.r.o., Brno a souhlasilo
s uzavřením smlouvy o dílo dle předloženého
návrhu
• smlouvu o dílo s doc. RNDr. Miroslavem
Martišem, CSc., na vytvoření odborné studie
„Posouzení dopravních koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů
jejich dopadů na veřejné zdraví a životní
prostředí“
• rozpočtová opatření.

říjen 2014
22. 9. 2011, o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a spočívající v nákladech řízení před Nejvyšším správním
soudem
• aby advokát Mgr. Pavel Černý v plném rozsahu zastupoval obec Nebovidy ve věci
uplatňování náhrady škody dle zákona č.
82/1998 Sb., způsobené obci nezákonným
rozhodnutím zastupitelstva Jihomoravského
kraje ze dne 22. 9. 2011, o vydání Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Zastupitelstvo obce souhlasilo:
Zametací stroj AUSA

• text kupní smlouvy o koupi nemovité věci
týkající se prodeje části lesního pozemku
parc.č. 1115/1 v k.ú. Nebovidy u Brna, ze kterého byly odděleny pozemky geometrickým
plánem č. 1001-195/2013 ze dne 16. 12. 2013
• prodej lesních pozemků v k.ú. Nebovidy u Brna:
– parc. č. 1115/18 o výměře 413 m2 za cenu
4 130,- Kč
– parc.č. 1115/19 o výměře 258 m2 a parc.
č. 1115/20 o výměře 1419 m2 za cenu
21 930,- Kč
– parc. č. 1115/21 o výměře 286 m2 a parc.
č. 1115/22 o výměře 616 m 2 za cenu
14 740,- Kč
– parc. č. 1115/23 o výměře 224 m2 a parc.
č. 1115/24 o výměře 494 m 2 za cenu
11 660,- Kč
– parc. č. 1115/25 o výměře 233 m2 a parc.
č. 1115/26 o výměře 899 m 2 za cenu
15 980,- Kč
– parc. č. 1115/27 o výměře 279 m2 a parc.
č. 1115/28 o výměře 722 m 2 za cenu
15 590,- Kč
– parc. č. 1115/29 o výměře 1594 m2 a parc.
č. 1115/30 o výměře 18 m 2 za cenu
28 580,- Kč;
• s bezúplatným nabytím (darováním) pozemků pod cestou v lokalitě „Zmoláky u křížku“
v k.ú. Nebovidy u Brna o výměře cca 502 m2
dle přiloženého návrhu geometrického plánu
• smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice, na umístění distribuční soustavy
• smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, na plynárenské zařízení
• rozpočet obce Nebovidy na rok 2014:
– celkové příjmy rozpočtu ve výši
7 591 900,- Kč
– celkové výdaje rozpočtu ve výši
12 660 000,- Kč
– financování ve výši 5 068 100,- Kč
• neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Nebovidy
na rok 2014 ve výši 550 000,- Kč
• 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
• účetní závěrku obce Nebovidy sestavenou
k 31. 12. 2013
• účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Nebovidy sestavenou
k 31. 12. 2013
• vítěze výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Společenská a sportovní hala Nebovidy – projektová činnost“ uchazeče
Ing. arch. MgA. Tomáše Legnera a pověřilo
starostu uzavřením smlouvy o dílo
• vítěze výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dětské hřiště Nebovidy“
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• se zajištěním výběrového řízení na dodavatele a realizační management na akci „Přírodní hřiště Mateřská škola Nebovidy“ firmou
RPA Tender, s.r.o., Brno,
• s uzavřením smlouvy o dílo s Timoris Projekt a.s., Olomouc, na činnosti spojené
s projektem „Dětské hřiště Nebovidy“
• s odstraněním stavby č.p. 128 na pozemku
parc.č. 338 a přístavků mateřské školy na
pozemku parc.č. 341
• s úplatným nabytím pozemku parc.č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2
v k.ú. Nebovidy u Brna
• s trvalým vyvedením z účetnictví nevymahatelných pohledávek ve výši 132 893,- Kč
a nevymahatelných místních poplatků ve výši
10 644,- Kč
• s uzavřením kupní smlouvy na veřejné osvětlení vybudované v nové ulici na pozemcích
parc.č. 141/30 a 141/6
• s prodejem pozemků parc. č.622/1 – lesní
pozemek, o výměře 697 m2 v k.ú. Nebovidy
u Brna, a parc.č. 2353/2 – zahrada, o výměře
86 m2, a 2353/3 – zahrada, o výměře 108 m2,
oba v k.ú. Ořechov, za cenu 16 670,- Kč a za
podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy
• s úplatným nabytím pozemku parc. č. 387/
505, orná půda, o výměře 655 m 2, a parc.
č. 387/480, orná půda, o výměře 121 m2, oba
v k.ú. Nebovidy u Brna, a uložilo starostovi
jednat se Státním pozemkovým úřadem
o podmínkách nabytí pozemků obcí
• s přijetím úvěru na financování stavby „Společenská a sportovní hala“ a pověřilo starostu
zajištěním výběrového řízení na poskytovatele úvěru
• s bezúplatným nabytím:
– stavby komunikace, která obsahuje stavbu
komunikace o délce 84 m, opěrnou zídku,
zpevněnou plochu a chodník
– zábradlí umístěného na opěrné zídce
– pozemků parc. č. 137, 138/17, 138/18, 139/4,
141/6, 141/30, 141/34, 141/42, 141/43,
141/44, 141/45, 141/46, 141/47, 141/48 –
ostatní plocha, vše v k.ú. Nebovidy u Brna
• se směnou pozemku parc. č. 343/2 – zahrada
o výměře 379 m 2 v k.ú. Nebovidy u Brna,
odděleného z pozemku parc. č. 343 ve vlastnictví obce Nebovidy, za pozemek parc.
č. 340/3 – orná půda o výměře 379 m2 v k.ú.
Nebovidy u Brna, oddělený z pozemku parc.
č. 340/1, za podmínek uvedených v návrhu
směnné smlouvy
• se záměrem zřízení služebnosti cesty
a stezky na pozemku parc. č. 387/506 v k.ú.
Nebovidy u Brna
• s příspěvkem ve výši 15,- Kč/občana na navýšení společného účtu sdružených obcí za
účelem vypracování odborné studie k posouzení dopravních koncepcí
• s tím, aby obec uplatnila u Jihomoravského
kraje a případně v soudním řízení nárok na
náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb.,
způsobené obci nezákonným rozhodnutím
Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne
www.nebovidyubrna.cz

Zastupitelstvo obce projednalo:
• závěrečný účet obce a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
a souhlasilo s celoročním hospodařením bez
výhrad
• žádosti na odprodej části obecních pozemků
parc. č. 1191 a 1217 a žádosti zamítlo
• projednalo návrh pojistné smlouvy na pojištění právní ochrany obce s D.A.S. pojišťovnou
právní ochrany, a.s., a odložilo rozhodnutí
na příští zasedání.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• návrhy ve věci společného prodeje části pozemků parc.č. 387/506, 387/507a 387/518
v k.ú. Nebovidy u Brna
• kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
• zprávu o činnosti kontrolního a finančního
výboru
• informaci o hospodaření obce k 30. 4. 2014
• informace starosty o činnosti OÚ a dění
v obci.
Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, z textu odstraněny.

Statistika roku
2013

K 31. 12. 2013 bylo v obci přihlášeno k trvalému
pobytu 636 občanů, z toho 298 mužů a 338
žen. Průměrný věk byl 40,0 roků. Nejstarší
občance bylo 93 roků. Ve věkové kategorii
nad 80 roků bylo 33 občanů. Dětí do 15 let bylo
107, v předškolním věku 46.
Narodilo se 8 dětí, přistěhovalo se 22 občanů
a 5 se jich odstěhovalo, 4 občané zemřeli.
Během roku bylo zkolaudováno 6 nových rodinných domů, 1 objekt k podnikání a 6 rekreačních objektů. Celkem je na území obce 213
budov s číslem popisným a 297 s číslem evidenčním (mimo garáží).
Dagmar Polcarová, OÚ Nebovidy

Kompostér na zahradě
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akce je neobvyklá a ojedinělá. Mše probíhá
v podvečerních hodinách a jediným osvětlením
kostela je více než 300 svíček rozmístěných
po celém kostele i jeho nejbližším okolí. Mše
se tak stává pro věřící i pro všechny ostatní
návštěvníky nezapomenutelnou podívanou.
Z celého interiéru kostela na nás dýchne tajemno v podobě fresek a maleb na zdech, které
působí v záři světla tolika svíček doslova tajuplně.
Konec roku nám tradičně zpříjemňuje vánoční
koncert. Kostel, svátečně vyzdobený a osvícený,
se rozeznívá tóny hudebních nástrojů a zpěvem umělců. Pokaždé pro nás mají připravený
bohatý program v podobě známých i méně
známých skladeb nejen s vánoční tematikou.
Koncert se tak stává malým pozastavením
v jinak hektické době a dává nám možnost užít
si v těchto svátečních dnech příjemný kulturní
zážitek.

Posezení u cimbálu ke Dni matek

Kultura v obci
I když Nebovidy nejsou příliš velkou obcí,
přesto zde probíhají během roku zajímavé kulturní akce, které se stávají novodobou tradicí.
Jednou z nich je oslava Dne matek, která se
koná vždy v květnu v hospodě U Kostela
a všem ženám i ostatním hostům hraje a zpívá
lidové písničky k poslechu Cimbálová muzika
Václava Kováříka.
V červnu jsme se už počtvrté setkali na country
bále v areálu restaurace Cihelna v Nebovidech.
Jako každý rok jsme všichni celý den sledovali
počasí a přáli si, aby nepršelo, protože celá
akce se odehrávala hlavně pod širým nebem.
K tanci a poslechu letos hrál country band The
Merylen z Brna. Celým večerem nás provázel
pan Ivan Bartůněk, který již čtvrtým rokem vede
kurs country tanců ve Střelicích a který taky se
skupinou několika odvážných účastníků kurzu
nacvičil ukázky country tanců jako předtančení
na bále. Během večera ve třech vstupech seznámil i ostatní hosty, kteří měli zájem, s nejjednoduššími tanečními kroky kruhových a párových country tanců. I když bylo chladněji, než
v červnu obvykle bývá, většina z nás se dobře
pobavila a večer si užila.
Druhou akcí, která má v Nebovidech v nové
podobě také již čtyřletou tradici, jsou babské
hody. Na ně se stárky připravovaly jako vždy
přestávkami během celého měsíce července
a srpna. I v případě této akce jsme napjatě
sledovali počasí, protože odpolední i večerní
hodová zábava se odehrávala venku. Průvod
stárek obcí doprovázela hudbou jako vždy dechová kapela Střeličáci. Spolu s nimi šlo
v průvodu mnoho hostů, kteří si mohli užít tradiční zastávky u domů stárek. Nejmilejšími
hosty v průvodu byly opět děti, mnohé z nich
samozřejmě v krojích. V odpoledních hodinách
jsme společně došli k máji na prostranství
u kostela, kde pokračovala odpolední a večerní
zábava. Stárky nacvičily krátký taneční program
sestavený z lidových tanců, který během večera v několika vstupech zatančily. Do závěrečných tanečních kreací se zapojili někteří
dospělí, ale zejména děti, které vydržely na hodové zábavě až do večerních hodin.
Přestože počasí si s námi v posledních měsících dost zahrávalo, hody se vydařily stejně jako
kácení máje, které se uskutečnilo v sobotu
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20. 9. Akce začala v 16 hodin samotným kácením máje a pokračovala od 17 hodin večerní
taneční zábavou. Hudbou a zpěvem doprovázelo duo Ozon z Moravan. I když nám opět zapršelo, bylo příjemně teplo a většina hostů se
průběžně zahřívala tancem, zpěvem a samozřejmě i něčím dobrým k jídlu a pití, což ostatně
k takové akci neodmyslitelně patří. Hody jsou
za námi a za krátký čas budeme přemýšlet,
jakým programem překvapíme za rok.
V neděli 21. 9. pořádala obec Nebovidy a Mateřská škola Nebovidy ve spolupráci s tydlidum.cz
při příležitosti otevření nového dětského hřiště
zábavné odpoledne spojené s Drakiádou. Na
hřišti byly instalovány nové herní prvky a lezecká stěna pro děti a koutek pro příjemné posezení. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout
projekt společenského a kulturního centra, jehož výstavba bude realizována vedle pozemku
školní zahrady. Součástí zábavného odpoledne
bylo vystoupení historického šermu, ukázka
práce a techniky hasičů, ukázka rádiem řízeného modelu auta se spalovacím motorem, jarmark chráněných dílen, prodej pečiva našich
babiček, rodinná soutěž o nejlepší model hřiště
z plastelíny (výstavka prací z modelovací hmoty je k nahlédnutí na obecním úřadě), Drakiáda
se soutěžemi pro děti, opékání špekáčků.
Úvodním slovem všechny přivítal a odpolednem provázel starosta obce Milan Mojžíš. Ke
zpěvu a tanci hrál Miroslav Ševčík z Moravan.
Nedělní odpoledne se pomalu přehouplo k večeru a my jsme byli opět o den blíž k prvnímu
podzimnímu dni. Tak si jen přejme, ať nás ještě
aspoň chvíli provází teplo a sluníčko, zimu ať
přiveze třeba až Martin na bílém koni...

Radka Ševčíková

Mateřská škola
V souvislosti s rozvojem obce, s výstavbou nových rodinných domů a s příchodem mladých
rodin s dětmi bychom se s Vámi rádi podělili
o zážitky z práce naší mateřské školy.
Mateřská škola Nebovidy je od 1. 12. 2002 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
obec Nebovidy. Děti jsou rozděleny do tříd
podle věku, kapacita MŠ je 50 dětí. V současné době navštěvuje mateřskou školu 33 dětí
z Nebovid a 17 dětí z Moravan a jiných obcí.
Pracuje zde 8 zaměstnankyň (4 pedagogické
pracovnice, 1 provozní pracovnice, 2 kuchařky
a vedoucí školního stravování).
Součástí mateřské školy je školní zahrada,
která je vybavena dřevěnými prolézačkami,
pískovišti a hračkami vhodnými k vyžití při pobytu venku. Je zde i hračkárna a WC pro děti.
V přízemí budovy se nachází školní kuchyň
a jídelna. Naše kuchařky dětem připravují výborné jídlo s dostatkem ovoce a zeleniny. Máme
radost, když dětem chutná a chodí si přidávat.
Děti se seznamují s českou i světovou kuchyní.
Během celého dne mají děti k dispozici ve třídách i na školní zahradě (v letních dnech)
v rámci pitného režimu čaj i vodu.
V prvním patře budovy se nacházejí třídy, šatny
a sociální zařízení.

Ke svátku svaté Kateřiny již několik let probíhá
v kostele sv. Kříže „Svatokateřinská mše při
svíčkách“. Již podle názvu je jasné, že tato

Zpracovaly jsme vlastní Školní vzdělávací
program, který vyhovuje potřebám dětí předškolního věku, činnosti v něm jsou zaměřeny
na všestranný rozvoj osobnosti dítěte před-

Country bál 2012

Děti na zahradě mateřské školy

www.nebovidyubrna.cz
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přírodu. Letos jsme navštívili i hrad Svojanov,
děti našly poklad, oslavili jsme Den dětí zpěvem,
tancem i hrami. Poznávali jsme rostliny, zvířata
i houby. Celým pobytem nás provázela víla
Květuška a skřítek Zelenáček. Už se těšíme,
kam pojedeme v letošním školním roce.
Velkou pozornost věnujeme přípravě dětí na
vstup do základní školy. Pořádáme edukativně – stimulační skupinky pro rodiče s dětmi.
Využíváme poradenských služeb Pedagogicko – psychologické poradny v Brně. Nově zařazujeme do cvičení s dětmi i prvky jógy.
Výstava k 100. výročí školy

školního věku a je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání, který je závazným dokumentem
pro práci v MŠ.
Filosofií našeho programu je vhodnými formami
a metodami práce odpovídajícími věku dětem
• přiblížit naši přírodu
• seznámit je s nejbližším okolím
• naučit je vnímat krásu, záhadnost a důležitost přírody pro náš život
• rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí
cestou přirozené výchovy
• vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný
a duševní rozvoj každého jedince s přihlédnutím na jeho individualitu.
Tento záměr je stručně a výstižně vyjádřen
v názvu našeho školního vzdělávacího programu „Poznáváme krásy života na Zemi“.
Děti jsou vedeny k dodržování pravidel chování,
na jejichž tvorbě se částečně podílejí a která
jsou založena na chápání, že všichni jsme kamarádi, máme se rádi a neubližujeme si.
V průběhu každého školního roku dětem zajišťujeme nejen výchovu a vzdělání, ale především se snažíme o prožitky formou divadelních
představení, koncertů, seznamování s tradicemi
(vynášení smrtky, vítání jara, společné zdobení
plotu kraslicemi, cesta za velikonočním zajíčkem, oslava Vánoc, Velikonoc...), přímým pozorováním a hrami v přírodě, zejména však
společnými akcemi s rodiči.
Nic z toho by nebylo možné bez spolupráce
s Obecním úřadem Nebovidy. Společně zajišťujeme na podzim Drakiádu s opékáním špekáčků, Svatomartinské odpoledne s lampionovým
průvodem, příjezdem svatého Martina na bílém
koni a s dílničkami. Zimní čas přivítáme mikulášskou nadílkou a slavnostním vystoupením dětí
v kostele sv. Kříže s rozsvěcováním vánočního
stromu v obci. Na konci školního roku společně
připravujeme oslavu Dne dětí a slavnostní
rozloučení s předškoláčky. Velkou událostí
předloňského školního roku byla oslava 100.
výročí otevření a zprovoznění nové budovy
Obecné školy v Nebovidech. Právě v této budově se nachází naše mateřská škola. Součástí
oslav byla výstava současných i historických
fotografií, dokumentů, výrobků dětí MŠ, prohlídka budovy, ukázka historické třídy, taneční
a hudební vystoupení, divadelní představení
a večerní taneční zábava.
Vyvrcholením školního roku je odjezd s dětmi
na školu v přírodě. Několik let jsme jezdili do
Jevíčka, letos jsme vyzkoušeli Svojanov. Společně s dětmi strávíme krásné chvíle především v lese. Hrajeme zábavné i poučné hry
a chceme, aby se děti učily chránit a poznávat

V rámci možností se nám daří naši MŠ zvelebovat. Během posledních let došlo v budově
MŠ k mnoha opravám a rekonstrukcím, které
zkvalitnily prostředí pro výchovnou a vzdělávací práci s dětmi. Proběhla rekonstrukce fasády
a střechy, výměna oken a vnitřního osvětlení,
výměna nábytku ve třídách i šatnách, úprava
dlažby, cest a zatravněné plochy na školní zahradě, oprava hracích prvků.
Chceme, aby se dětem u nás líbilo a rády na
nás vzpomínaly a možná se přišly pochlubit
s vysvědčením!
MŠ Nebovidy

Informace
k volbám
do zastupitelstva
obce

Jeřáby oskeruše
v Nebovidech
V obecním sadu byla před čtyřmi lety započata
rekonstrukce a dosadba ovocných dřevin. Bylo
zde vysazeno 20 ks vzácného jeřábu oskeruše.
Akce proběhla ve spolupráci Obnovené Matice Moravské a Obecního úřadu v Nebovidech
za finanční podpory ekologického institutu Veronica. Zároveň bylo také obnoveno okolí křížku
na „Slaměnce“, kde byl upraven terén a vysázeny okrasné dřeviny.
Této příležitosti využilo mnoho nebovidských
občanů, kteří společně sázeli oskeruše i okrasné dřeviny stejně jako děti z MŠ Nebovidy
a sdružení Tydlidům. Celá akce je velmi pozitivně hodnocena ekologickým institutem Veronica. Na Facebooku i webových stránkách
Veronica je možné prohlédnout si i fotografie
z celé akce.
V současnosti roste v sadu 19 ks oskeruší,
které jsou pravidelně zavlažovány a ošetřovány
pracovníkem obce. V příštím roce na jaře proběhne další výsadba v obecním sadu, budou
vysazeny některé původní moravské odrůdy
jabloní a hrušní, opět ve spolupráci obce a občanského sdružení Obnovená Matice Moravská.
za OMM: M.T.Hotárek

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 v době od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října
2014 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je místnost na Obecním úřadě v Nebovidech, Nebovidy 78.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
ČR, nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit,
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.

Sázení oskeruší 2010

Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území ČR, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Každý volič
obdrží 1 obálku, ve které bude 1 hlasovací
lístek pro volby do zastupitelstva obce a informace o způsobu hlasování.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku.
6. Při volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.
OÚ Nebovidy

Oskeruše po čtyřech letech
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