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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, již rok trvá náš boj s neviditelným nepřítelem, který výrazným způsobem
zasáhl do našich životů. Téměř úplně se zastavil
veřejný život. Na všechny z nás bez rozdílu
dopadla opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem a další nařízení, která, jak všichni
doufáme, povedou k minimalizaci přenosu koronaviru. Každodenně můžeme v televizi, rádiu
a ve všech zpravodajských kanálech sledovat
vývoj této pandemie nejen u nás, ale i po celém
světě. Mnozí z nás si v prvopočátcích šíření koronavirové nákazy ani nechtěli připustit, že situace
může být až tak vážná, že do roka postihne celý
svět, negativně ovlivní ekonomiku všech států
a mnohdy se fatálním způsobem dotkne i nás,
postihne naše rodiny, přátele a známé. Je pro
nás nepochopitelné, jak se za tak krátkou dobu
změnil náš svět, na který jsme byli zvyklí. Bylo
pro nás nemyslitelné, že by se něco podobného
mohlo jen tak přihodit, snad jen ve vědeckofantastických filmech. Dnes ale všichni víme, že se
to tak stalo. Člověk potom pozná, jak je náš život
křehký a musíme si ho vážit. Přestali jsme děkovat za každý den, který můžeme v klidu, míru,
bezpečí a zdraví zde na zemi se svými blízkými
vlastně být. Vše bylo pro nás mnohé samozřejmostí. Z minulosti víme, že podobné zlé časy
a pohromy už lidstvo za svoji existenci mnohokrát zažilo. Víme také, že společným nezměrným
úsilím tyto katastrofy přežilo. Buďme proto optimističtí, věřme, že se nám podaří najít ty správné
léky proti této formě zla. Buďme přitom pokorní,
trpěliví a disciplinovaní. Nebuďme sobci, kteří si
i v této době tvrdých zkoušek nedokáží odpustit
své zažité rituály. Nemusíme přece být v této
době několikrát za rok na dovolené u moře, na
lyžovačkách na horách u nás nebo v zahraničí, na
tajných večírcích, oslavách, demonstracích a dalších hromadných akcích všeho druhu. Tam všude
je totiž zaděláno na obrovský problém, před
kterým nás každodenně varují epidemiologové.
Slyšíme toto varování i z úst rozumných politických představitelů. A přesto se to děje a každý
den vidíme, jak se opakovaně všechna hygienická opatření a nařízení vlády obcházejí. Kam to
všechno vede? Vidíme to na vlastní oči. Buďme
stateční a vydržme pro nás mnohdy „drastická
opatření“. Nebude to lehké, ale jsem hluboce
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přesvědčený, že to všichni společně zvládneme
a o tomto zlém čase budeme našim dětem
a vnoučatům již jen vyprávět. Buďme nesmírně
vděčni všem výzkumníkům, lékařům, zdravotnímu personálu, hasičům, policistům, vojákům
a dalším pracovníkům, kteří každodenně v první
linii doslova nasazují své životy za ty naše, čelí
nástrahám všech forem koronaviru a neustále
se snaží zachránit životy pacientů v přeplněných
nemocnicích. Jejich práce je nenahraditelná
a zasluhuje náš obdiv. Známý politik Winston
Churchill vzdal hold všem letcům a jejich pomocnému leteckému personálu, kteří v bitvě o Anglii

statečně bojovali proti letecké přesile, těmito
slovy: „Na poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo
tolik za tak mnoho tak nepatrné hrstce“.
Jsem přesvědčený, že tato slova přesně vystihují
dnešní dobu a jsou určena všem těm statečným
zdravotníkům, kteří s velkým vypětím sil bojují
o životy postižených koronavirem.

Společně to přece zvládneme!
Milan Mojžíš, starosta

STATISTIKA OBCE
K 31. 12. 2020 bylo v obci přihlášeno k trvalému
pobytu 826 občanů, z toho 28 cizinců. Průměrný
věk byl 39,74 roků, nejstaršímu muži bylo 99 let,
nejstarší ženě 96 let. V obci žilo 31 občanů nad
80 let, z toho devět nad 90 let. Ve věkové kategorii do 15 let bylo 163 dětí, z toho přeškolního
věku 72. V roce 2020 se narodilo devět dětí,
34 občanů se přistěhovalo, 22 se odstěhovalo
a pět zemřelo.

Během roku byly zkolaudovány dva rodinné
domy, tři rekreační objekty a dvě ostatní stavby.
V obci je nyní evidováno 248 staveb s číslem popisným a 313 s číslem evidenčním (bez garáží).
Od roku 2015 se zvýšil počet obyvatel naší obce
o 93, narodilo se 40 dětí a 24 občanů zemřelo.
Bylo postaveno 21 rodinných domů, 10 rekreačních objektů a pět jiných budov.


Nebovidský zpravodaj

XIX. ročník | 1. číslo

březen 2021

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, TENTO SVŮJ PŘÍSPĚVEK CHCI VĚNOVAT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCI, KTEROU JSME
V NAŠÍ OBCI V LOŇSKÉM ROCE 2020 ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVALI. JEDNALO SE O STAVBU S DLOUHÝM NÁZVEM „STAVEBNÍ
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/15275 V OBCI NEBOVIDY S BEZBARIÉROVÝM ŘEŠENÍM – ETAPA I“.
Tato stavba byla vyvolána rozhodnutím obce Nebovidy zvýšit
bezpečnost všech občanů pohybujících se po chodnících podél
krajské silnice. Jednalo se o první
etapu stavebních úprav chodníků,
na kterou bude navazovat druhá
etapa, která bude řešit zbylé části
chodníků podél hlavní silnice. Po

nesourodý, s velkým množstvím
poruch a deformací, které nejenže znemožňovaly bezbariérový
pohyb osob, ale doslova ohrožovaly jejich bezpečný pohyb
a zdraví. Povrch chodníků byl na
mnoha místech narušen různými
výkopy a překopy a je až s podivem, že tak dlouho musel plnit

jsou provedeny z bezbariérových
zastávkových obrub kasselského
typu. V rámci stavebních úprav
jsme vybudovali nový přechod pro
chodce včetně osvětlení a místa
pro přecházení, odstranili starou
plechovou autobusovou čekárnu
a nahradili ji novou, moderní, prosklenou, s možností sezení. Vedle
čekárny je nainstalovaný nový panel pro vylepování plakátů namísto
plakátovací plochy, která byla v původním přístřešku.
Součástí stavby byla také překládka
sítě elektronických komunikací,
kterou prováděla společnost CETIN. Ta využila provádění výkopových prací a současně položila nové
optické kabely v úseku první etapy
chodníků. Pro potřeby možného
budoucího využití se obci podařilo
položit pod chodníky chráničku.

jejich vzájemném propojení budou
v obci veškeré chodníky podél
zmiňované silnice tvořit souvislou
bezbariérovou trasu.
Tomuto rozhodnutí předcházela
složitá debata v zastupitelstvu
obce, zda je správné tuto stavbu
zrealizovat před uložením plánované nové oddílné kanalizace v obci.
Museli jsme zvážit všechna pro
a proti, než jsme jednomyslně hlasovali pro tuto stavbu. Všichni jsme
přitom věděli, že standardně se povrchy dělají až úplně na závěr všech
zemních prací. V našem případě
však nakonec rozhodly zejména
tyto důležité argumenty:
•

•

vybudování kanalizace do vlastní ČOV není reálné a možnost
odkanalizování obce s čištěním
odpadních vod v ČOV Střelice
bude možné nejdříve za 3-4 roky.
V dalším článku se budu této
problematice podrobně věnovat.
stávající povrch chodníků z litého asfaltu byl značně poškozený,

svou další nechtěnou funkci, tj.
být dočasným parkovištěm odstavených motorových vozidel.
Dá se říct, že několikrát překonal
svou životnost a nebylo možné
ho efektivně opravovat a udržovat v zimním období.
Rozhodujícím faktorem při našem
rozhodování pro úplnou rekonstrukci chodníků byly vyhlašované
dotace ve výši 95 % uznatelných nákladů na stavební práce. Měli jsme
velké štěstí, že jsme byli připraveni
a včas jsme zajistili všechny potřebné dokumenty pro podání naší
žádosti o dotaci prostřednictvím
MAS Bobrava (místní akční skupina,
které je obec členem).

Během vlastní stavby jsme ještě
museli řešit vjezdy a přístupové
chodníky k rodinným domům, které
byly z různých materiálů, nejčastěji
z asfaltu, a výškově nenavazovaly
na nový vyšší chodník. Chtěli jsme,
abychom vytvořili ucelený funkční
celek a neměli jsme pouze pěkný

nový chodník. Současně se také
opravovaly všechny defekty na
domovních přípojkách do stávající
obecní dešťové kanalizace. Nebylo
to mnohdy jednoduché, ale vše
jsme nakonec společně zvládli a já
bych chtěl všem majitelům nemovitostí touto cestou poděkovat za
jejich vstřícnost a ochotu dočasně
snášet určité nepohodlí a stavební
ruch.
Stavbu zrealizovala ve smluveném
termínu firma SWIETELSKY stavební s.r.o., náklady na stavební činnost
činily 5 109 608 Kč.
Celkové náklady stavby činily
5 736 278 Kč, z toho dotace
4 188 045,21 Kč.
Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií z Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 53 „Udržitelná doprava
– integrované projekty CLLD“.
Kolaudace chodníků proběhla
12. 3. 2021. Ještě zbývá dokončit
majetkoprávní převod pozemků
mezi obcí a Jihomoravským krajem
tak, aby do budoucna pozemek

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projektová dokumentace řešila
všechny přísné požadavky ze strany poskytovatele dotace. Nový
povrch chodníků je proveden z betonové zámkové dlažby. Součástí
řešení chodníků jsou také stavební
úpravy dvou stávajících nástupišť
autobusových zastávek, které

strana 2 | www.nebodidyubrna.cz

Nebovidský zpravodaj

XIX. ročník | 1. číslo

pod silnicí III/15275 byl v majetku
JMK a chodníky včetně pozemků
byly v majetku naší obce.
Vážení spoluobčané, jsem hluboce přesvědčen, že tato stavba
přispěla nejenom k větší bezpečnosti nás všech, kteří denně
po chodnících chodíme, ale také
výrazným způsobem zlepšila
vzhled naší obce. Nové chodníky
jsou zcela určitě krásné a bezpečné. Jsou však postaveny pouze
pro chodce! Nejsou v žádném
případě určeny pro parkování
a stání osobních automobilů nebo
dokonce nákladních aut. Z dotačních peněz nelze hradit takovou
skladbu povrchu chodníku, která
by tuto zátěž snesla.
Vážení spoluobčané, obracím se
na Vás s prosbou, abychom všichni
bez výhrad tyto chodníky využívali
jen k tomu účelu, ke kterému mají
sloužit, tj. pouze pro bezpečný pohyb chodců!
PRVNÍ ETAPA SKONČILA,
A KDY ZAČNE TA DRUHÁ?
Již v loňském roce jsme měli vypracovanou projektovou dokumentaci
na II. etapu, která řešila rekonstruk-
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ci chodníků po obou stranách silnice III/15275 od zatáčky se zrcadlem
u domu č.p. 32 až na spodní konec
obce u rodinného domu č.p. 120.
Projektant se snažil v rámci projektu vyřešit i několik parkovacích
stání podél komunikace a také se
zabýval úpravou autobusového
zálivu, aby byl v souladu s platnými
normami. Projekt také musel řešit
přechod pro chodce i možnost
přecházení přes ulici. S projektem
se mohli seznámit občané a došlo
několik připomínek, zejména od
majitelů dotčených pozemků, kteří
nesouhlasili se zásahem stavby do
předzahrádek před jejich domy.
Bohužel bez souhlasu majitelů
těchto pozemků se stavbou dle
tohoto projektu nešlo v přípravách
pokračovat a musel se přepracovat.
Tím došlo k časové prodlevě, nebyli
jsme schopni včas vyřídit stavební
povolení na druhou etapu přestavby chodníků a také podat v termínu
naši žádost o dotaci na SFDI. Pevně
věřím, že v letošním roce se všem
zainteresovaným podaří problémy
vyřešit, že budeme úspěšní při
vyřízení naší žádosti o dotaci tak,
abychom tuto důležitou stavbu
zrealizovali v příštím roce.
Milan Mojžíš, starosta

JARO V NEBOVIDSKÉ PŘÍRODĚ
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
vás jménem Mysliveckého sdružení Bobrava pozdravil v novém
roce 2021.
V březnu začíná jaro, zajíci mají
první vrhy mláďat, příroda se
pomalu probouzí ze zimy. Ta byla
podle mého názoru zase po letech zcela normální. Užili jsme si

mrazíků i trošky sněhu a procházky
přírodou měly zase o trochu jinou
příchuť. V lese jsem vás potkával
víc než obvykle. Tam nám to vláda
zatím nezakázala.
Čas strávený v lese my myslivci
využíváme ke sčítání, abychom si
udělali obrázek o stavu, poměru
pohlaví, věkových třídách a celkové
kondici zvěře. Začínáme s desinfekcí a úklidem krmných zařízení,
protože zvěř již na přikrmování
přestává být závislá. Hledá si čím
dál větší část potravy sama.

a jiných druhů zvěře. Probíhá tok
bažantích kohoutů.

Příroda se mění ze zimního spánku,
přilétají první poslové jara skřivani,
špačci, holubi, husy, sluky, začínají
kvést jarní byliny, keře a stromy.
Les se převleče do krásného zeleného kabátu. V honitbě se začínají
objevovat první mláďata zajíců

V dubnu se samice připravují na
snůšku, nebo již na vejcích sedí.
V květnu začíná spárkatá zvěř klást
mláďata, zajíci mají druhé vrhy,
hnízdí bažanti, koroptve a další
druhy zpěvných ptáků, a my se staráme, aby byl v honitbě klid.
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Je důležité, abychom vysvětlovali
nemyslivecké veřejnosti, že bezohledné rušení živočichů, zejména
volně pobíhajících pejsků, či jiné
cyklistické a motoristické aktivity
jsou pro zvěř velmi nepříznivé.
Ohroženy nejsou jen matky, ale
především jejich bezbranná mláďata. Pomozte nám je společně
chránit! Proto vás prosíme, abyste
se při návštěvě lesa chovali tiše,
chodili pouze po vyznačených cestách a nerušili obyvatele přírody.
Aby maximum toho krásného, co
nám ještě okolo nás zbylo, mohlo
být zachováno možná v co největší
míře našim dětem a dalším generacím. Všem přeji krásné jaro, buďte
negativní a hodně zdraví.

S úctou Pavel Jirků
jednatel MS BOBRAVA
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KOMUNÁLNÍ ODPADY
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost
nový zákon o odpadech č. 541/
2020, který přináší pro obce důležité změny v oblasti nakládání
s odpady, jejich skládkování a také
ve způsobu stanovení poplatku za
odpad pro občany. Již od 1. 1. 2021
dochází k omezení typu odpadů,
který může být na skládky přijímán.
Zákon o odpadech zpřísňuje podmínky pro nakládání se stavebními
a demoličními odpady v místě vzniku tak, aby byla zajištěna nejvyšší
možná míra jejich opětovného
použití a recyklace.
Postupně se budou navyšovat
poplatky za skládkování odpadu.
Cílem je snížit množství odpadu,
který by mohl být využit recyklací
či energeticky. Obce budou muset
zajistit, aby od roku 2025 tvořily
recyklovatelné složky odpadu minimálně 60 % z celkového množství
komunálního odpadu. Poplatek za
uložení využitelného odpadu na
skládku ze současných 500 Kč / tunu vzroste postupně až na 1 850 Kč
v roce 2029. Naopak množství
ukládaného komunálního odpadu
v přepočtu na občana s trvalým
bydlištěm v obci bude postupně
klesat z 200 kg v letošním roce na
pouhých 120 kg v roce 2029. Přije-

tím nového zákona se tak navyšují
obcím náklady spojené s uložením
směsného komunálního odpadu na
skládkách. Částka 500 Kč za tunu
komunálního odpadu uloženého na
skládku platí letos pouze do doby,
než daná obec překročí 200 kg na

občana obce, který v ní má trvalé
bydliště, poté se cena zvedne na
800 Kč za tunu. Z uvedeného vyplývá, že se všichni budeme muset
snažit vyprodukovat co nejméně
komunálního odpadu, který se vozí

na skládku, a naopak co nejvíce
odpadu vytřídit k dalšímu využití
(plasty, papír, bioodpady, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd.).
Od příštího roku bude muset obec
v souladu s novým zákonem upra-

vit způsob úhrady v souvislosti
s odpadovým hospodářstvím na
území obce. Obec si může zvolit
jeden ze dvou možných poplatků:
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo poplatek

za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je jednodušší
model zpoplatnění a v podstatě
odpovídá stávajícímu místnímu
poplatku. Poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité
věci vychází z teze, že každý platí
tolik, kolik odpadu vyprodukuje.
Obec může zvolit variantu dle skutečné produkce odpadů anebo variantu podle velikosti nádob, jejich
množství a četnosti svozů. Tento
způsob zpoplatnění je více motivační k třídění odpadů, avšak vyžaduje
technické možnosti na straně svozové společnosti a správa tohoto
poplatku je také administrativně
a technicky náročnější.
V roce 2020 bylo z obce odvezeno
k likvidaci 311 tun komunálního
odpadu, z toho 230 tun směsného,
což je 65 %. Na jednoho občana
s trvalým bydlištěm v obci připadlo
281 kg směsného odpadu a 99 kg
vytříděného odpadu. Náklady
spojené se svozem odpadů činily
870 531 Kč, příjmy byly 686 565 Kč,
z toho příspěvek za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM byl
162 204 Kč.


NEBOVIDY
MAJÍ
MAPOVOU
APLIKACI!
Obec
Nebovidy
spustila
na
internetové
adrese
https:
//nebovidy.gis4u.cz/
mapovou
aplikaci GIS od společnosti DATAPROCON. Jedná se o interaktivní
soubor map propojený s řadou
informací z obecního úřadu (inženýrské sítě), katastru nemovitostí
i historických zdrojů.
NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ
NAJDETE NA UVEDENÉ
ADRESE.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEBOVIDY V ROCE 2020
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÁ SE KONALA 12. ÚNORA 2020, 6. KVĚTNA 2020,
22. ČERVNA 2020, 10. SRPNA 2020, 26. ŘÍJNA 2020 A 21. PROSINCE 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE NEBOVIDY SCHVÁLILO:
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

zprávu o uplatňování Územního plánu Nebovidy za období 2008–2019,
jejíž součástí je zadání změny č. 1 Územního plánu Nebovidy
obecně závaznou vyhlášku obce Nebovidy č.1/2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
obecně závaznou vyhlášku obce Nebovidy č. 2/2020 o místním poplatku
ze psů
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků s městem Šlapanice
individuální dotaci z rozpočtu obce Nebovidy Krajské organizaci ČSŽ
Jihomoravský kraj, pobočný spolek, ve výši 55 000 Kč na základě žádosti
o příspěvek na činnost Základní organizace ČSŽ Nebovidy
individuální dotaci z rozpočtu obce Nebovidy Mysliveckému sdružení Bobrava – Nebovidy – Ostopovice, z. s., ve výši 40 000 Kč na základě žádosti
o příspěvek na činnost spolku v roce 2020
individuální dotaci z rozpočtu obce Nebovidy Římskokatolické farnosti
Moravany ve výši 45 000 Kč na základě žádosti o příspěvek na 3. etapu
obnovy vnějšího pláště kostela sv. Kříže v Nebovidech
individuální dotaci z rozpočtu obce Nebovidy Spolku Nebovid, spolek ve
výši 35 000 Kč na základě žádosti o příspěvek na činnost spolku
Řád veřejného pohřebiště obce Nebovidy
bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 332/73, 332/84 a 332/77 v k. ú.
Nebovidy u Brna z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Nebovidy
aktualizaci č. 2 Programu rozvoje obce Nebovidy 2017–2022
uplatnění námitek k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje
zařazení území obce Nebovidy do územní působnosti MAS Bobrava, z. s.
na programové období 2021–2027
smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s CETIN a.s.
provedení víceprací na akci „Stavební úpravy stávajícího chodníku podél
silnice III/15275 v obci Nebovidy s bezbariérovým řešením – etapa I.“
spočívající v obnovení stávajících poškozených vstupů (chodníků) a vjezdů
do rodinných domů na obecních pozemcích a ve výměně obrubníků podél
zdi u kostela
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Doplnění vybavení
Sportovní a společenské haly Nebovidy – akustika, osvětlení, zastínění“
pořízení studie proveditelnosti odkanalizování obce Nebovidy na koncovou ČOV Střelice za předpokladu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK v odkanalizování obce z ČOV Nebovidy na ČOV Střelice
cenu za nájem hrobového místa ve výši 50 Kč/m2/rok s účinností od
1. 1. 2021
záměr prodeje části lesního pozemku parc.č. 1115/1 v k.ú. Nebovidy
u Brna za cenu 30 Kč/m2
podání žádostí o dotace na rok 2021:
• stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice III/15275 v obci
Nebovidy s bezbariérovým řešením – etapa II
• vybudování míst pasivního odpočinku v lokalitách sadu v Kopcích
a Slaměnka
• vybudování víceúčelového hřiště na stávajícím hřišti za školou
• obnova (dovybavení) hřiště na Slunečné
schodkový rozpočet obce Nebovidy na rok 2021: celkové příjmy
12 000 000 Kč, celkové výdaje 14 530 000 Kč, financování ve výši
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•

•

2 530 000 Kč; schodek bude financován z přebytku vlastních prostředků
z minulých let. Součástí rozpočtu je i splátka úvěru z předchozích let ve
výši 1 467 000 Kč
poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Moravany ve výši
22 890 Kč na 3. etapu obnovy vnějšího pláště kostela sv. Kříže v Nebovidech
obecně závaznou vyhlášku obce Nebovidy č. 4/2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2020 o místním poplatku ze
psů.
ZASTUPITELSTVO OBCE:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

projednalo závěrečný účet obce Nebovidy a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a souhlasilo s celoročním hospodařením
obce, a to bez výhrad
nesouhlasilo se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 910/1 v k. ú.
Nebovidy u Brna a doporučilo uzavřít nájemní smlouvu
projednalo čtyři nové podněty ke změně územního plánu a zamítlo je
rozhodlo o vítězném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275
v obci Nebovidy s bezbariérovým řešením – etapa I.“ SWIETELSKY stavební
s.r.o.,závod Dopravní stavby MORAVA, a schválilo uzavření smlouvy o dílo
vzalo na vědomí informace o možnosti výstavby kanalizace v obci a napojení na ČOV ve Střelicících
vzalo na vědomí zánik mandátu členky zastupitelstva obce paní Boženy
Mikšové dne 5. 8. 2020 na základě písemné rezignace
zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Romana Vallu
navrhlo svolání informační schůzky s občany ke zjednosměrnění ulice za
školou
pověřilo starostu jednáním se žadatelem o pronájmu části pozemku parc.
č. 135/1 a případném prodeji části pozemku zastavěné garáží.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBOVIDY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2020/2021
LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK JE PRO NÁS I PRO DĚTI V MNOHÉM ODLIŠNÝ OD TĚCH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH. PO NEOBVYKLÉ
SITUACI NA JAŘE 2020, KDY BYLY MATEŘSKÉ ŠKOLY DVA MĚSÍCE UZAVŘENY Z DŮVODU PANDEMIE, JSME SE
PŘIPRAVOVALI NA ZÁŘÍ S NADĚJÍ, ŽE JIŽ BUDE LÉPE. BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN PROBĚHL ÚKLID PROSTOR BUDOVY
A PŘÍPRAVA NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. BOHUŽEL SITUACE OKOLO PANDEMIE VYŽADOVALA URČITÁ
BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU PRO ZAMĚSTNANCE, DĚTI I JEJICH RODIČE NÁROČNÁ. PŘESTO
SE VŠICHNI SNAŽÍME PRO DĚTI VYTVÁŘET POHODOVÉ BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ. RODIČE NAŠICH DĚTÍ JSOU VSTŘÍCNÍ,
RESPEKTUJÍ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ, KTERÁ SE NA PROVOZ MŠ V DOBĚ PANDEMIE VZTAHUJÍ.
Každoročně chystáme v říjnu pro
děti a rodiče tradiční Drakiádu,
v listopadu oslavu svátku svatého
Martina spojenou s lampionovým
průvodem a společným tvořením,
v prosinci vystoupení dětí při příležitosti rozsvěcování vánočního
stromu v Nebovidech. Nic z toho
jsme si letos společně neužili
z důvodů mnoha opatření. Děti
si ale Drakiádu užily aspoň s námi
a s kamarády z MŠ, svátek svatého
Martina jsme oslavili v MŠ týdnem
plným her, soutěží a nových výtvarných technik.
Advent v mateřské škole je vždycky
pro nás i pro děti zajímavý, v každé
třídě si společně začátkem prosince
zdobíme stromeček a posloucháme koledy, vánoční písničky
a pohádky. Jako každý rok i letos
jsme měli mikulášskou nadílku. Od
Mikuláše, který přišel i s andělem,
dostaly děti sladkosti a ovoce.
Pro Mikuláše a anděla měly děti
připravené básničky a písničky
s vánoční tematikou. S blížícími se
svátky proběhla i v naší mateřské
škole vánoční nadílka. Děti dostaly
pod stromeček plno nových hraček.
Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili

malou vánoční besídkou. Společně
jsme si zazpívali koledy, zarecitovali
básničky a připomněli vánoční tradice. Paní kuchařky nám na tento
slavnostní den připravily tradiční
štědrovečerní jídlo.

Během školního roku pravidelně
jednou měsíčně zajišťujeme pro
děti divadelní představení přímo
v mateřské škole. Pro předškoláky
probíhá hra na flétnu.
V novém roce 2021 jsme měli v MŠ
provoz pouze druhý týden v lednu,
poté celá MŠ nastoupila do karantény. V dalších dvou týdnech probíhala v MŠ rekonstrukce sociálního
zařízení a výlevky u školní kuchyně
v přízemí.
V únoru jsme pro děti v MŠ nachystali maškarní ples, škola byla rázem
plná princezen, pirátů, čarodějů
a mnoha zvířátek. Děti si společně
zatancovaly, představily se v maskách. Proběhly různé soutěže
a hry jako židličkovaná, tancování
s balónky, hra na sochy a byla
i tombola.
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Nyní je MŠ od 1. 3. 2021 uzavřena
z důvodu vládních opatření. Dětem
zajišťujeme distanční výuku (náměty pro práci s dětmi najdou rodiče
na našich webových stránkách)
i edukativně-stimulační skupinky,
kdy se každý čtvrtek paní učitelka
spojí s dětmi předškoláky a jejich
rodiči přes počítače.
Od září 2020 jsme se zapojili do
projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem
projektu je personální podpora MŠ
prostřednictvím školního asistenta.
Fotografie z karnevalu i dalších akcí
najdete ve fotogalerii na webových
stránkách obce Nebovidy www.nebovidyubrna.cz v sekci „Mateřská
škola“.
Za kolektiv MŠ
Radka Ševčíková
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ZO ČESKÉHO SVAZU ŽEN V NEBOVIDECH
ZO Českého svazu žen v Nebovidech v roce 2020 pod novým
vedením uskutečnila 22. 2. 2020
krásnou akci – Masopustní průvod
a Masopustní zábavu s pohřbíváním basy. Do masopustního prů-

vodu přišlo hodně maškar, dospělí
i děti. Starosta pan Milan Mojžíš dal
povolení k masopustnímu veselení
a koledování a pak mohly maškary
vyrazit do průvodu! Počasí maškarám přálo, maškary zpívaly, tančily
a koledovaly obcí za doprovodu
dvou harmonikářů, pana Silnici
a pana Hažmuky.
Ve stánku za školkou se prodávaly
zabíjačkové dobroty a kdo měl
chuť, zakousl si dobrou klobásku,
jelítko, jitrničku, ovar a další zabíjačkové speciality. Po průvodu se

maškary a všichni, kteří se chtěli
dál bavit, přesunuli do Sportovní
a společenské haly Nebovidy, kde
zábava pokračovala za doprovodu
kapely Doušek z Moravan. Před půlnocí maškary a kněz v podání pana

Jiřího Machálka z Nebovid pohřbili
nešťastně zastřelenou basu a úderem půlnoci skončil veškerý rej
a zábava a nastalo 40denní postní
období, plné klidu a rozjímání až do
Velikonoc.

i občany Nebovid! O milé překvapení se hlavně postarala paní Jana
Menšíková, která kroje tajně ušila
a s děvčaty/modelkami překvapení
přichystaly. O společných aktivitách na obnovu nebovidského kroje budeme podrobněji informovat
v dalším čísle zpravodaje.

Fotografie z masopustního veselí,
hodů a kácení máje jsou k nahlédnutí na Facebooku obce Nebovidy
a službě Zonerama fotografa pana
Jiřího Šajtara, který také natočil
DVD Masopust 2020 a Babské
hody 2020, které jsou pro zájemce
k dispozici.

Krojovaný průvod stárek se zastavil
u domu paní Černohorské a děvčata zatančila kolo jako vyjádření díků
paní Černohorské za to, že obci věnovala svůj nebovidský kroj, který je
vystaven ve Sportovní a společenské hale v Nebovidech. Po předání
Babského práva starostou stárkám
se rozproudila zábava pod májí,
stárky zatančily své vystoupení,
zpívaly a lidé se výborně bavili… až
do té doby, než se obloha zatáhla,

Další chystané akce, tj. podzimní
setkání v maskách s lampionovým
průvodem a Mikuláš s nadílkou
pro děti, se vzhledem ke špatné
epidemiologické situaci již bohužel
neuskutečnily.

začala bouřka, vítr a strhla se průtrž
mračen! Následoval úprk a stěhování hudby i všeho ostatního do sportovní a společenské haly (díky za ni
pane starosto), kde pokračovala večerní zábava, stárky zopakovaly své
taneční vystoupení a mladé stárky
se sklepníky předvedli taneční překvapení. Nakonec se vše podařilo,
všichni se dobře bavili a všechno
dobře dopadlo!

Masopustní průvod a Masopustní
zábava s pochováváním basy se
neuskutečnily.

V ROCE 2021, POKUD TO
EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE
DOVOLÍ, BYCHOM CHTĚLY
USPOŘÁDAT TYTO AKCE:

Vzhledem k tomu, že se akce utlumily další nákazou koronaviru, nemohl svaz žen uskutečnit program
pro děti v rámci Mezinárodního
dne dětí. O to více se ženy věnovaly
nácviku na Babské hody, které se
opravdu podařilo uskutečnit v sobotu 22. 8. 2020 ve spolupráci s obcí Nebovidy. Akce se velmi vydařila.
Slunce pálilo, krásné kyjovské kroje
se vlnily až oči přecházely, do průvodu hrála kapela Střeličáci, stárky
zpívaly a tančily! Průvod šel za
doprovodu kapely pro další a další
stárky, ochutnávalo se dobré jídlo

a pití, které stárky připravily. A pak
přišlo překvapení… ke stárkám
oblečeným do kyjovských krojů
se přidala děvčata v obnovených
mladých nebovidských krojích! Bylo
to krásné překvapení pro stárky
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Na Kácení máje dne 12. 9. 2020
šikovní chlapi májku skáceli a rozřezali, stárky ji odstrojily, pan Hažmuka k tomu zahrál na harmoniku
a pak se všichni společně pobavili
na zábavě, kde k tanci a poslechu
hrála a zpívala Ivona Alexová. Počasí bylo příjemné a dobrá nálada
nikomu nescházela!

Dne 29. 5. 2021 chystáme odpoledne pro děti s různými atrakcemi
a soutěžemi v rámci Mezinárodního
dne dětí.
Na den 21. 8. 2021 budeme připravovat Babské hody a následně
11. 9. 2021 Kácení máje.
Plánujeme Podzimní setkání v maskách s lampionovým průvodem
a Mikuláše s nadílkou pro děti.

Za ZO ČSŽ Nebovidy
Kateřina Šajtarová
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SPOLEK NEBOVID
DNE 5. 9. 2020 SE KONAL JIŽ DRUHÝ ROČNÍK KOZÍHO BĚHU. TRATĚ BYLY V DÉLCE PĚT A DESET KILOMETRŮ A PRO DĚTI
JSME NACHYSTALI TRATĚ JEDEN KILOMETR A 500 METRŮ.
mark jsme připravili domácí pochutiny, perníčky, slané pečivo a také
trochu tekutého občerstvení – čaj,
svařené víno. Utržené prostředky
jsme se v roce 2015 rozhodli věnovat nebovidské mateřské škole na
zakoupení hraček, knížek a výukových pomůcek pro děti.
OD ROKU 2016 JSME UŽ
VEŠKERÉ PROSTŘEDKY
VYBRANÉ NA DOBROČINNÉM
JARMARKU SMĚŘOVALI NA
OBNOVU NEBOVIDSKÉHO
KROJE.
Obávali jsme se, že účast nebude
tak hojná jako při prvním ročníku,
ale v posledních čtrnácti dnech
se zaregistrovalo velké množství
účastníků, a to nám udělalo velkou
radost. Nakonec byl překonán i počet účastníků z roku 2019, který byl
celkově za všechny kategorie 73 závodníků. Tohoto druhého ročníku
se zúčastnilo krásných 95 účastníků
– z toho dětí 31, závodníků na 5 km
trati bylo 39 a na 10 km trati 25 závodníků. Počasí bylo na jedničku,
nálada výborná a i koza Líza byla.
19. 9. 2020 jsme pořádali akci
Ukliďme Nebovidy. Tentokrát se
nás sešlo 16 a sesbíralo se zhruba
110 kg odpadu. Sbíralo se například na autostrádě, nad rybníkem,

u hřiště, podél silnice na Moravany.
Zúčastnili se i místní myslivci, kterým patří velký dík za pomoc. Oproti předcházejícímu roku bylo odpadu výrazně méně, tehdy se sebralo
přes 800 kg odpadu a zúčastnilo se
53 obyvatel Nebovid. Byla částečně
uklizena černá skládka u mostu za
obchodem a druhá na Cikánce.

Rozhodli jsme se, že až budeme mít
dostatek prostředků, necháme ten-

to kroj dle dobových reálií profesionálně ušít a vystavit. V současné
době je ve fondu na obnovu kroje,
který spravuje obec Nebovidy, částka 43 366 Kč.
V tomto roce bychom rádi pozvali
občany na venkovní promítání filmů do letního kina. Na základě získané dotace spolek pořídil kvalitní
promítací techniku, aby byl zážitek
z filmů co nejlepší.
Děkujeme všem občanům za účast
na námi pořádaných akcích, moc si
toho vážíme.
Marta Šamánková
za Spolek Nebovid

Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonalo rozsvěcení vánočního stromu a dobročinný jarmark,
tak jsme alespoň ozdobili vánoční
strom novými ozdobami. Ráda bych
tedy alespoň připomněla vznik tradice vánočních jarmarků.
První vánoční dobročinný jarmark
se konal v roce 2015. Na tento jar-

IDENTIFIKAČNÍ
MEDAILONKY PRO PSY
Přestože je od loňského roku
povinné čipování psů, neexistuje
centrální evidence čipů. Nalézt majitele zaběhnutého psa není vůbec
jednoduché. V naší obci jsme se
proto rozhodli nahradit plechové
evidenční známky identifikačními
medailonky Pet2Me s QR kódem,
které umožňují zprostředkování
přímého spojení mezi nálezcem
a majitelem psa.

v registru Pet2Me. Pro správné
fungování je nezbytná jednoduchá
registrace majitele psa v systému
Pet2Me, která je zdarma.
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE
NA HTTPS://PET2ME.EU//FAQ
Medailonky vydává obecní úřad
majiteli psa zdarma po uhrazení
místního poplatku za psa na letošní
rok.

Po načtení QR kódu chytrým telefonem dojde k vyhledání zvířete
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NEBOVIDY VYUŽÍVAJÍ TO, CO PO DESETILETÍ CHYBĚLO:
SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKOU HALU
SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÁ HALA NEBOVIDY JE V PROVOZU OD 2. 6. 2018. OD TÉTO DOBY SE V MULTIFUNKČNÍ HALE
USKUTEČNILA SPOUSTA ZDAŘILÝCH SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, FIREMNÍCH A SOUKROMÝCH AKCÍ.

Bohužel kvůli kovidovým opatřením musela být
hala v loňském roce několikrát uzavřena a nyní je
provoz přerušen od 18. 12. 2020 dodnes.
Obec využila těchto přerušení k realizaci různých
vylepšení v hale a tím reagovala na připomínky
uživatelů haly.
PODAŘILO SE ZÍSKAT DOTACI OD
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA AKCI
„DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ SPORTOVNÍ
A SPOLEČENSKÉ HALY NEBOVIDY
– AKUSTIKA, OSVĚTLENÍ, ZASTÍNĚNÍ“
VE VÝŠI 238 000 KČ; CELKOVÉ NÁKLADY
ČINILY 530 535 KČ.
Bylo zrealizováno:
• vylepšení akustiky malého sálu zavěšením speciálních melaminových kruhů pod strop
• vylepšení akustiky velkého sálu rozmístěním
speciálních melaminových desek za dřevěné
obložení a na stěnu galerie
• montáž speciální pohyblivé světelné rampy
v prostoru pódia-světelné efekty pro kulturní
a společenské akce
• závěsové zastínění čtyř velkých oken. Efekt
je zřejmý zejména při sportovních aktivitách,
kdy je odstíněno přímé slunce na hrací plochu,
a také jako zvuková izolace oken při hudební
produkci.
Všechny potřebné informace o hale naleznete
na webových stránkách obce: http://www.nebovidyubrna.cz/ vč. on-line rezervačního systému
pro snadné rezervování aktivit v hale a na Facebooku obce.

Jaroslav Hladík
správce haly
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NEBOVIDY PLÁNUJÍ JAK NA KLIMATICKOU ZMĚNU
LETNÍ VLNY VEDER, DLOUHODOBÉ SUCHO NEBO NAOPAK MOHUTNÉ PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ – TO JSOU V ČESKU
NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY ZMĚNY KLIMATU. A PODLE VĚDCŮ JIM BUDEME ČELIT STÁLE ČASTĚJI. PROTO SE MNOHÉ
OBCE ROZHODLY HLEDAT CESTU, JAK POSÍLIT SVOU „ODOLNOST“, A ZAČALY PRACOVAT NA SVÝCH ADAPTAČNÍCH
STRATEGIÍCH. OD LETOŠNÍHO LEDNA SVŮJ PLÁN PŘIPRAVUJÍ TAKÉ NEBOVIDY.
Díky podpoře z Norských fondů
uzavřela obec dohodu s Nadací
Partnerství a firmou Aquaforce,
jejichž odborníci od ledna letošního
roku plánují, jak obec na projevy
klimatické změny připravit. V současnosti probíhá sběr dat a úvodní
analýzy s cílem určit, na kterých
místech je obec nejzranitelnější.
Následovat bude příprava seznamu
konkrétních opatření a projektů,
které obyvatelům Nebovid umožní
lépe předcházet rizikům sucha, vedra či přívalových dešťů.
Podle dohody bude plán hotový
letos v září, kdy by měl být také
projednán s veřejností a následně
schválen zastupitelstvem. Místní
však budou do jeho přípravy vtaženi už v průběhu jara. V dubnu

se budete moct zapojit do ankety,
která bude zjišťovat, jak silně klimatické hrozby občané Nebovid
vnímají a jaké změny na veřejných
prostranstvích nebo obecních

budovách by uvítali. Anketu bude
možné vyplnit prostřednictvím
internetových stránek obce. Pro ty,
co si s internetem tolik nerozumí,
budou k dispozici vytištěné archy

přímo na obecním úřadě. S výsledky ankety a první verzí adaptační
strategie vás pak seznámíme ještě
do letních prázdnin.

Kdo by si chtěl udělat lepší představu o tom, jaká opatření nejlépe
pomáhají čelit dopadům klimatické
změny, může se podívat na internetové stránky celostátní soutěže

Adapterra Awards (www.adapterraawards.cz), kterou organizuje
Nadace Partnerství. V současnosti
obsahuje přes 40 inspirativních příkladů dobré praxe z celého Česka
– od tůní na zahradě přes zelené
střechy a využívání dešťovky na
rodinných domech až po velké projekty obnovení meandrů na řece
Dyji. Vše je doplněno fotografiemi
a příběhy autorů jednotlivých nápadů. Neváhejte se inspirovat.
A NEZAPOMEŇTE, ANKETA
#JAKNAKLIMA STARTUJE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
OBCE UŽ ZAČÁTKEM DUBNA.

Tým Nadace Partnerství

SPOLKOVÁ ČINNOST OBNOVENÉ MATICE MORAVSKÉ
V DOBĚ PANDEMIE
SPOLKOVÁ ČINNOST OBNOVENÉ MATICE MORAVSKÉ V DOBĚ PANDEMIE CORONAVIRU BYLA VELMI VÝZNAMNĚ
ZASAŽENA V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH AKCÍ A ZEJMÉNA PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI. VŠECHNY PŘEDNÁŠKY, KTERÉ SE
MĚLY KONAT, BUDOU REALIZOVÁNY IHNED POTÉ, JAKMILE TO BUDE MOŽNÉ.
Z těchto důvodů jsme se zaměřili především na
tvorbu našich internetových stránek, které naleznete na adrese: http://obnovenamatice.cz/.
Pod mottem: „Existuje známá historie, a pak také
to, co se skutečně stalo,“ se můžete seznámit
nově jak s myšlenkami významných osobností
Moravy, které jsou stále živé, tak s dějinami
a uměním na našem území, s historií a kulturním
dědictvím budovaným šlechtickými rodinami,
osobnostmi a vírou a tradicí. Seznámit se můžete rovněž se starými tisky, encyklopediemi,
dále poutními místy, hrady, zámky, kaplemi a národními kulturními památkami, z nichž některé
jsou zařazeny mezi chráněné světové dědictví
UNESCO. Samozřejmě jsme neopomněli na internetové stránky zařadit i základní informace ke
gotickým nástěnným malbám v kostele sv. Kříže
v Nebovidech, anebo připomenout výsadbu
původních odrůd ovocných stromků v obecním
sadu v Nebovidech.
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Naše poděkování patří všem pracovníkům
obecního úřadu v Nebovidech, zejména panu
starostovi Milanovi Mojžíšovi za podporu, ale

i aktivní členství v našem spolku. Pan starosta se
mimo jiné v poslední době významně zasloužil
o opravu již téměř všech fasád na kostele, když
se mu podařilo získat finanční prostředky. Za
příkladnou spolupráci děkujeme rovněž P. Mariuszi Sierpniakovi, faráři Římskokatolické farnosti
v Moravanech u Brna.
Ve sledovaném období jsme zároveň podali
návrh pro Policii ČR na omezení rychlosti nákladních vozidel nad 3,5 tuny na 40 km/hod při
průjezdu hlavní vozovkou u kostela.
V naší činnosti budeme rádi dále pokračovat.

PhDr. Kateřina Dvořáková
předsedkyně spolku
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
LETOS NA JAŘE PROBÍHÁ OPĚT PO DESETI LETECH SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ. ROZHODNÝM OKAMŽIKEM PRO
LETOŠNÍ SČÍTÁNÍ JE PŮLNOC Z 26. NA 27. BŘEZNA. OD TOHOTO OKAMŽIKU AŽ DO 11. KVĚTNA BUDOU LIDÉ MOCI
VYPLŇOVAT ONLINE SČÍTACÍ FORMULÁŘE NA WWW.SCITANI.CZ (HTTPS://WWW.SCITANI.CZ/).
Elektronické formuláře je možné
vyplnit z mobilu, tabletu či počítače
s připojením na internet. Řada údajů v nich již je předvyplněna, takže
není nutné vypisovat vše znovu.
Pro přihlášení je třeba zadat číslo
platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský
průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu nebo vízový či pobytový štítek)
a datum narození. Ti, kteří využívají
elektronickou identitu (eidentita.cz
(https://www.eidentita.cz/Home))
nebo datovou schránku fyzické
osoby se mohou přihlásit jejich
prostřednictvím.
Sčítací formuláře může za celou
rodinu vyplnit jeden člen. Stačí,
když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či
mobilu vloží. K online sčítání bude
také k dispozici snadno dostupná
nápověda, v níž si každý může najít

potřebné informace, jak má postupovat v konkrétní situaci.
I letos budou připraveny také listinné (papírové) sčítací formuláře. Papírové formuláře dostanou pouze
ti, kteří se nesečtou online. Získat je

sčítaným osobám venku před domem tak, aby co nejvíce omezili
fyzický kontakt a možnost přenosu
nákazy. Formuláře bude možné
rovněž vyzvednout v kontaktních
místech sčítání, která budou zřízena na vybraných pobočkách České

čas mezi 17. dubnem a 11. květnem. V těchto dnech budou moci
vyplněné formuláře odevzdávat
na kontaktních místech nebo je
vložit do odpovědní obálky, kterou
obdrží spolu s formuláři, a vhodit
do poštovní schránky. Obálka již
bude mít předtištěnou adresu a její
odeslání bude zdarma.
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
2021 BUDE BEZPEČNÉ,
JEDNODUCHÉ, NEMUSÍTE SE
NIČEHO OBÁVAT, ZVLÁDNE
HO OPRAVDU KAŽDÝ.

bude možné od sčítacích komisařů,
kteří se dostaví v předem oznámeném termínu a předají formuláře

pošty a jejich seznam bude v každé
obci včas zveřejněn. Na vyplnění papírových formulářů budou mít lidé

V průběhu sčítání bude v provozu
kontaktní telefonní linka, na níž
budou školení operátoři odpovídat na dotazy a pomáhat s vyplňováním formulářů. Číslo linky je
840 30 40 50.


DESATERO SPRÁVNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA PŘÍRODY
KAŽDÝ LES PATŘÍ ZVĚŘI, PTACTVU A ŽIVOČICHŮM, KTEŘÍ JSOU TADY DOMA. TEDY, KDYŽ JSME V LESE, JSME VLASTNĚ
U NĚKOHO NA NÁVŠTĚVĚ A PODLE TOHO BYCHOM SE MĚLI TAKY CHOVAT. V PRAXI TO ZNAMENÁ:
1.

2.
3.

Chovej se tiše a ohleduplně, neruš obyvatele lesa (chovej se jako
oni a při troše štěstí uvidíš to, co
jsi nikdy předtím třeba neviděl).
Psa měj vždy na vodítku a s košíkem, nepouštěj ho na volno!
Nepoškozuj stromy a keře.

4.
5.

6.

Buď opatrný, nevstupuj do míst,
kde se těží nebo probíhá hon.
Nešlapej tam, kde lesníci pěstují
malé stromky, a nelez na myslivecká zařízení – nepoškozuj je!
Les opusť nejméně jednu hodinu
před setměním (zvěř jde za po-
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7.
8.

travou), na kole či běžkách jezdi
jen po vyznačených stezkách
a cestách.
Dary lesa si pro sebe nasbírej, ale
šetři je pro zvěř a ptactvo.
Nerozdělávej v lese oheň a neodhazuj nedopalky!

9.

Les a pole nejsou parkoviště, ani
závodní dráha!
10. Neodhazuj jakýkoli odpad ani
v lese, ani na poli!
Děkujeme
MS Bobrava
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JARNÍ SBĚR ODPADŮ V OBCI
JAKO KAŽDÝM ROKEM I LETOS SE V JARNÍCH MĚSÍCÍCH V NAŠÍ OBCI USKUTEČNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH
A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ.

V obci budou kontejnery přistaveny na prostranství u kostela
a u garáží na dolním konci v pondělí
12. 4. 2021.
Pro chatovou oblast budou přistaveny kontejnery na „Slaměnce“
u kontejnerů a před osadou „Slunečná“ o víkendu 10.–11. 4. 2021.
Mobilní sběr nebezpečných odpadů je zatím z důvodu epidemických opatření svozovou firmou
pozastaven. O termínu budete včas
informováni.


Nebovidský zpravodaj
vydává obec Nebovidy, 664 48 Moravany, IČ 00488097
Evidenční číslo MK ČR 10304.
Zdarma pro občany Nebovid.
Uzávěrka příspěvků příštího čísla zpravodaje bude 9. června 2021.
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