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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Každý rok v této době prožíváme
advent. Je to ta zvláštní doba, která předchází Vánocím. Je mnoho
způsobů, jak tyto čtyři týdny před
25. prosincem lidé u nás i na celém
světě prožívají. Je to jistě odvislé
od jejich způsobu života, víry, rodinných tradic, prostředí a také doby,
v jaké žijí.
V dnešní moderní a uspěchané době
si každý dobu adventní představuje,
prožívá a slaví různým způsobem.
Pro mnohé je to čas plný zábavy a radosti, kdy lidé chodí po nákupních
centrech, v kterých již znějí vánoční
koledy, procházejí se vyzdobenými
ulicemi měst, navštěvují vánoční
trhy plné stánků s dobrým jídlem
a pitím. Je to doba neskutečného
spěchu a shánění všech možných
i nemožných dárků pro své blízké,
které chceme o Vánocích obdarovat
a potěšit. Zejména pro naše ženy je
to navíc doba pečení, uklízení, zajišťování a spěchu.

V dnešní době je to ale také doba
strachu z možnosti nákazy různých
forem zlé nemoci covid-19 a je to
také doba určitého zklamání, protože mnohé tradiční velké adventní
akce v našich městech byly díky
různým vládním protiepidemickým
zákazům či omezením zrušeny.
S adventní dobou máme spojenu
celou řadu lidových i současných
moderních tradic. Označení adventních neděl jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá má původ
v obchodním ruchu před Vánoci
a s církevním rokem nebo tradicí
nemá vůbec žádnou souvislost.
Zkusme se zastavit a zamyslet se
nad tím, jak prožívali advent naši
předci, jaký měl pro ně advent smysl a význam.
Advent je pro věřící začátkem liturgického roku-období čtyř neděl
před 25. prosincem. Je to doba
radostného očekávání příchodu
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Spasitele a také duchovní přípravy
na Vánoce. Má to být doba našeho
zklidnění, rozjímání o smyslu života,
poznávání sebe sama, přemýšlení,
doba drobného půstu a také i doba
naší dobročinnosti.
Barvou adventu je barva fialová.
Tradičním symbolem je adventní
věnec se čtyřmi svíčkami. Tři z nich
by správně měly mít barvu fialovou nebo aspoň modrou. Jedna
svíce pak barvu růžovou. Fialová
barva symbolizuje pokání, ztišení
a čekání. Růžová barva je barvou
radosti. Dříve byly adventní věnce
zavěšovány na stuhách. Nyní je
z praktického hlediska převážně
pokládáme na stoly.
Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzn. svíci
proroků. Tato svíce je památkou na
všechny proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Na druhou
adventní neděli zapalujeme druhou

fialovou svíci, tzn. betlémskou. Tato
svíčka představuje Ježíšovy jesličky
a reprezentuje lásku. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou
svíci, tzn. pastýřskou. Tato svíce
vyjadřuje naši radost z toho, že
naše postní období pomalu končí
a adventní období získává slavnostnější ráz. Na čtvrtou adventní
neděli zapalujeme k ostatním třem
svícím čtvrtou svící fialové barvy,
tzn. andělskou. Tato svíce představuje mír a pokoj.
Samotný adventní věnec se zejména v dnešní době mnohdy svojí
výzdobou velmi vzdálil od původní
podoby. Stále však má vyjadřovat
naše zklidnění, zastavení se, rozjímání a také u nás probudit radost
a očekávání dobra. Kromě adventních věnců některé hospodyně
zdobí domovy třeba prostými věnci
z různých rostlin a kvítí beze svící.
I tyto věnce mají pro ně symbolický význam. Obyvatelům domu by
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měly zajistit štěstí, zdraví, lásku
a bohatství.
V adventní době také slavíme
svátek sv. Barbory a 4. prosince
se snažíme uříznout pár větviček
ovocných stromů tzv. barborek,
a když potom o Vánocích pěkně
rozkvetou, tak prý přináší do domu
štěstí a radost.
Naše děti mají největší radost v adventu z příchodu sv. Mikuláše. Ten
v doprovodu anděla a čerta obchází zvečera naše domovy a obdarovává naše hodné děti a vnoučata
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různými sladkostmi, dárky a ovocem poté, co mu a jeho družině
děti slíbí, že budou v tom příštím
roce konečně hodné, poslušné,
nebudou zlobit a budou se dobře
učit. Většinou přidají nějakou básničku nebo zazpívají i něco z toho,
na co si v danou chvíli vůbec ještě
vzpomenou.
Na samotném sklonku adventu si
lidé staví betlém, pečou vánočku,
zajišťují a zdobí vánoční stromky,
připravují mnohdy až neskutečné
zásoby potravin a všech možných
dobrot a na poslední chvíli ještě

shání poslední dárky pro své blízké.
Děláme vše pro to, aby ty blížící se
Vánoce byly ty nejkrásnější!
Výčet všeho, co musíme v adventu
stihnout je veliký. Bohužel se nám
však nějak význam adventu vzdálil
nebo dokonce i vytratil, a to je
velká škoda. Každopádně si uvědomuji, že bych chtěl ten příští advent
konečně prožít tak, jak by se měl.
Snad se mi to podaří. Není při tom
důležité, zdali je člověk věřící nebo
ne, vždyť co může být krásnějšího
než udělat radost tomu druhému,
kterého máme rádi. Dokázat se za-

stavit, spočinout, naslouchat jeho
problémům a dokázat nezištně pomoci. Potom pochopíme, že naše
problémy jsou mnohdy malicherné
a více si budeme vážit života našeho i všech blízkých.
Ze srdce Vám všem přeji, abyste
tento advent a celou dobu vánoční
prožili v lásce, klidu a bezpečí.
Do nového roku 2022 vám přeji
hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
S úctou
Milan Mojžíš, starosta

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v tomto vydání našeho zpravodaje Vám chci
nejprve sdělit aktuální informace
o stavu příprav výstavby oddílné
dešťové a splaškové kanalizace
v naší obci a způsobu napojení
na Čistírnu odpadních vod (ČOV)
Střelice.

(dále jen Svazek). V době, kdy na
tuto stavbu bude vydáno územní
rozhodnutí nastane okamžik, kdy
po vzájemné dohodě naše obec
vstoupí do Svazku, aby Svazek mohl
financovat stavbu kanalizace v obci,
přečerpávací stanice a výtlačného
řadu k ČOV.

Na základě požadavku projektantů
jsme zajistili geodetické podklady,
tj. výškopis a polohopis výtlaku
z Nebovid na ČOV Střelice. Na rozšíření a rekonstrukci ČOV Střelice
je již vydáno územní rozhodnutí
a v současné době probíhá výběrové řízení projektanta, který zajistí
projektovou dokumentaci této
stavby pro stavební povolení (DSP).
Jedná se o další projektovou dokumentaci, která bude podkladem
pro vodoprávní řízení na vydání
stavebního, v tomto případě vodoprávního povolení na tuto stavbu.

Jsem velmi rád, že naše spolupráce se Svazkem dobře funguje
a dojednané termíny a úmluvy
platí. Pokud nenastanou nějaké
nečekané problémy, které bychom
nedokázali svojí součinností ovlivnit, tak v roce 2022 bude na celou
stavbu zajištěna dokumentace pro
stavební povolení (DSP) a bude vydáno vodoprávní povolení na tuto
stavbu. Dá se říct, že dotažení projektů a zajištění financování této
významné investiční akce zabere
2 roky. Vlastní stavba potrvá cca
1 rok. Z výše uvedených skutečností lze tedy odhadovat, že napojení
naší obce pro ČOV Střelice by bylo
možné v roce 2024-2025.

Na výtlaku splaškových vod Nebovidy – ČOV Střelice je již známá
trasa tohoto vedení a zpracovává
se dokumentace pro územní řízení.
Územní rozhodnutí na tuto stavbu
vydá příslušný stavební úřad ve
Šlapanicích.
Obec Nebovidy zajišťuje a hradí
veškeré náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí ze
svého rozpočtu. Další vyšší stupeň
projekčních činností zajistí Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančice

Vážení spoluobčané, o dalším
postupu v přípravách Vás budeme
průběžně informovat. Jakmile nám
to situace s kovidem dovolí, setkáme se v naší hale na společném
jednání.
U přípravy na rekonstrukci
chodníků – II. etapa směřujeme
vše k tomu, abychom stihli podat
žádost o dotaci. Státní fond do-
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pravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil
podzimní výzvu na rekonstrukci
a výstavbu chodníků, autobusových zálivů a bezpečnostních prvků
na komunikacích pro pěší. Vysoký
důraz bude kladen na bezpečnost
chodců a bezbariérovost projektů.
Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů stavby.
Příjem žádostí je do 11. 2. 2022.
Příspěvek ze SFI však nelze kombinovat s žádnými dalšími programy
a fondy Evropské unie.
V současné době vyřizujeme stavební povolení na akci Chodníky
– 2.etapa v průtahu obce Nebovidy.
Jedná se o trasu, která bude navazovat na dokončenou I. etapu, tj. od
zatáčky se zrcadlem od RD č. p. 32
až po RD č. p. 120 na dolním konci
naší obce. Jedná se o chodníky po
obou stranách silnice III 15275.
Vzhledem ke skutečnosti, že
nebylo vůbec jednoduché získat
souhlasy některých našich občanů,
kteří vlastní pozemky, na které
v malé části zasahovala navržená
trasa chodníků, celá příprava dokumentů nutných pro podání žádosti
o stavební povolení se neskutečně
protahovala. Bylo zapotřebí několikrát přepracovat projektovou dokumentaci a hledat možnosti, jak
daný úsek trasy chodníku vůbec vyprojektovat, aby to nevadilo jiným
sousedům, nebo toto uspořádání
nebylo v rozporu s normami, před-

pisy, s požadavky dopravní policie,
Správy a údržby silnic JMK a stavebního úřadu. V jednom okamžiku
to dokonce vypadalo, že díky těmto
mnohdy malicherným požadavkům
a obavám vlastníků nemovitostí nebudeme moci požádat o dotaci na
tuto stavbu. Termín podání žádostí
je neúprosný. Znamená to, že nejpozději do 11. 2. 2022 musí žadatel
podat svoji žádost o dotaci a musí
v den podání žádosti doložit mimo
jiné i stavební povolení na stavbu
s nabytím právní moci! Zejména
kvůli obavě, že některá jednání
ohledně vedení trasy chodníku,
jeho výškovém uspořádání, dopravním propojení, majetkoprávním
vztahům k pozemkům atd. se nám
nepodaří včas vyřešit, jsme nakonec v zastupitelstvu rozhodli, že
tuto část do II. etapy prozatím nezařadíme a budeme ji řešit v rámci
III. etapy. Jedná se o dopravně
komplikovaný prostor parkovací
plochy před budovou č. p. 153.
Vážení spoluobčané, jsem velmi
rád, že podle oznámení Speciálního
stavebního úřadu odboru výstavby
Městského úřadu ve Šlapanicích budeme mít ke konci ledna 2022 povolení na tuto stavbu včetně nabytí
právní moci. Budeme tak moci vše
zkompletovat a podat naši žádost
o dotaci na SFDI.
Vážení spoluobčané, žádný rok
není stejný jako ten předešlý, vždy
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musíme reagovat na nové a nové
skutečnosti.
Mám upřímnou radost, že v naší
obci žijí i lidé, kterým záleží na těch
druhých, kteří jsou v nějaké tísni
nebo problému. Děkuji všem, kteří
finančně pomohli nájemci našeho
obchodu, kterému 1. 4. 2021 shořelo auto, ale díky Vaší rychlé pomoci
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si mohl pořídit „nové“ a pokračovat
v provozování našeho jediného
obchodu s potravinami. Poděkování zasloužíte jistě také za pomoc
lidem postiženým řáděním tornáda
na Moravě, za Vaši spolupráci při
všech charitativních sbírkách a dalších dobročinných akcích.

Na závěr mi dovolte, abych touto
cestou poděkoval panu Ing. Jaroslavovi Hladíkovi, který ze zdravotních důvodů končí ve funkci
správce Sportovní a společenské
haly Nebovidy a v současné době
zapracovává nového správce, který
byl vybrán ve výběrovém řízení,
pana PhDr. Jiřího Šajtara. Velmi
se cením jeho osobního přístupu,

zaujetí a obětavosti, se kterou uváděl halu do provozu a po tři roky
vykonával práci, která mu doslova
přirostla k srdci, a pevně věřím,
že své bohaté zkušenosti předá
svému nástupci, kterému všichni
přejeme hodně úspěchů.
Milan Mojžíš
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEBOVIDY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONALA 27. 9. 2021 A 24. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Nebovidy
schválilo:
• souhlasné prohlášení o vzniku
vlastnického práva k pozemkům
parc. č. 135/3 a 135/4 v k. ú. Nebovidy u Brna nabyvateli J. H., A. J.
a Z. J.
• individuální dotaci z rozpočtu obce
Římskokatolické farnosti Moravany
ve výši 60 000 Kč na základě žádosti o příspěvek na 4. etapu obnovy
vnějšího pláště kostela sv. Kříže
v Nebovidech
• Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021
o poskytnutí dotace Římsko-

•
•
•

•

katolické
farnosti
Moravany,
Vnitřní 41/13, 664 48 Moravany,
IČ 65266129
Adaptační strategii obce Nebovidy
na změnu klimatu
Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK
Obecně závaznou vyhlášku obce
Nebovidy č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpomoci při zdolávání požárů a dalších
živelních pohrom a jiných mimořádných událostí – sdružení jednotky

požární ochrany uzavřené v roce
2005 s obcí Střelice.
• rozpočtová opatření č. 11/2021
a 13/20
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasilo se záměrem pořízení vozidla
s kontejnerovou nástavbou.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
rozhodlo o vítězném dodavateli
veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku k projektu „Setkávací
a relaxační místo v obci Nebovidy“
Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4,

602 00 Brno, IČ 04436857, a schválilo uzavření kupní smlouvy s tímto
dodavatelem.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
vzalo na vědomí:
• informaci o hospodaření obce
k 31. 10. 2021
• informaci o rozpočtových opatřeních č. 9/2021,10/2021 a 12/
2021
• informace o činnosti obecního úřadu a dění v obci.


MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Dnem 1. 1. 2022 nabude účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, která nahradí dosavadní zákonnou formu zpoplatnění
nakládání s komunálním odpadem.
Vyhláškou je stanovena výše poplatku v naší obci na 700 Kč. Oproti
dosavadnímu místnímu poplatku
se rozšiřuje okruh poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci (byt,
rodinný dům, stavba pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena
žádná fyzická osoba) – poplatníkem
je nejen fyzická, ale i právnická
osoba. Kromě osvobození, která
jsou dána ustanoveními zákona
o místních poplatcích, jsou od
poplatku osvobozeny děti ve věku

do 10 let včetně, osoby, které mají
místo trvalého pobytu na adrese
ohlašovny Nebovidy 78 a v obci
nebydlí, a osoby, které žijí déle než
180 dnů v roce v zahraničí v příslušném kalendářním roce. Úleva 50 %
sazby poplatku se poskytuje dětem
ve věku 11 až 15 let a dále osobě,
která je vlastníkem nemovité věci
a současně je poplatníkem z důvodu přihlášení v obci, anebo která
tento objekt neužívá.

Upozorňujeme
poplatníky,
že
pokud chtějí nárok na osvobození
nebo úlevu uplatnit, musí tuto skutečnost ohlásit obecnímu úřadu do
30 dnů ode dne, kdy nastala, jinak
nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká. Tato ohlašovací povinnost
se nevztahuje na děti do 15 let
věku a na osoby s trvalým pobytem
na adrese ohlašovny Nebovidy 78.
Obecně závazná vyhláška obce
Nebovidy č. 2/2021 o místním po-

platku za obecní systém odpadového hospodářství a další informace
k placení místních poplatků jsou
zveřejněny na webových stránkách
obce v „Informacích pro občany
– Místní poplatky“. V následující
tabulce je uveden přehled výdajů
a příjmů za komunální odpady v minulých letech a dopad růstu cen
v příštím roce.
Dagmar Polcarová
účetní

2018

2019

výdaje celkem

785 491

781 738

870 531

974 000

1 112000

tříděný odpad

290 689

309 892

371 933

474 000

520 000

netříděný KO

494 802

471 846

498 598

500 000

592 000

příjmy

503 241

670 206

686 565

668 000

790 000
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DIVADELNÍ PREMIÉRA V HALE NEBOVIDY
DNE 20. 10. 2021 SE V NAŠÍ HALE USKUTEČNILO DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKVĚLÉ KOMEDIE 1+1=3!
Možná to nevíte, ale pro Nebovidy
to byla několikanásobná premiéra!
1.

Bylo to první divadelní
představení v obci po více
jak 50 letech od ukončení
činnosti ochotnického divadla
v Nebovidech.

2.

Návštěvníci a účinkující měli
poprvé možnost posoudit
kvalitu vylepšení akustiky
a doplnění osvětlení haly,
které obec pořídila v období
pandemie s využitím dotace
od Jihomoravského kraje.

Upřímně nás těší, že můžeme
konstatovat, že premiéra dopadla
úspěšně! Atmosféra v hale byla
příjemná a veselá. Diváci se dobře
bavili. Občerstvení bylo zajištěno
pro hladové i žíznivé. Účinkující
i divadelní technici byli mile překvapeni z krásného prostředí, příjemného přijetí a účasti. Náměty na
doplnění zázemí pro účinkující jsme
zařadili do plánů na vylepšení haly.
Účast splnila naše očekávání a díky
přespolním byla obsazena všechna
připravená místa.

Co bohužel zůstává k zamyšlení je
účast místních občanů. Propagace
představení byla zajištěna s dostatečným časovým předstihem všemi obvyklými prostředky: obecní
vývěsky, obecní web, Facebook,
Mobilní Rozhlas, opakované hlášení
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místního rozhlasu. Přesto mnozí
občané tvrdí, že o představení nevěděli, neslyšeli... Je velká škoda,
pokud snaha o službu Vám občanům vyznívá naprázdno. Děkujeme
všem účinkujícím, pořadatelům
a panu Jiřímu Šajtarovi, našemu

věrnému foto dokumentaristovi,
za pomoc s premiérou divadla
v Nebovidech.

Blahoslav Dobeš
místostarosta
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ROKEM
V UPLYNULÉM ROCE JSME SE ZABÝVALI SPOUSTOU DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ A VĚCÍ, KTERÉ JSME MUSELI ŘEŠIT. JE JISTÉ,
ŽE NE VŽDY SE NÁM PODAŘILO VŠE DOKONČIT K NAŠÍ ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI. NA DRUHOU STRANU JSME ALE ÚSPĚŠNĚ
ZVLÁDLI NĚKTERÉ NEČEKANÉ VÝZVY, KTERÉ PŘINESL ŽIVOT. URČITĚ ZE SVÉ ZKUŠENOSTI VÍTE, ŽE VŽDY JE TO O LIDECH,
JEJICH PŘÍSTUPU A OCHOTĚ A VŮLI SPOLUPRACOVAT PŘI ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU.
Proto mi dovolte, abych se zmínil
o tom, čeho jsme v uplynulém roce
docílili. U často diskutovaných místních komunikací:
- po zimě jsme opravili defekty povrchu
- v ulici za školou jsme osadili silniční
obrubníky v úseku dlouhém 70 m
- na prostranství u kostela jsme
opravili část asfaltového povrchu
včetně osazení bezpečnostního
poklopu otvoru pro ukotvení máje
- opravili jsme povrch přístupové cesty podél obecního sadu až k osadě
Slunečná včetně odstavné plochy
pro parkování vozidel
- provedli jsme opravu prasklin
u přístupové komunikace z obce
směrem k vysílači na Kopci; kvůli
špatným klimatickým podmínkám
se nám bohužel nepodařilo opravit
poslední část této komunikace za
Slaměnkou
- u zbylých hlavních přístupových
cest do chatové oblasti je to úkol
pro příští rok.

více sekli a mulčovali travnatou
plochu, která tak mohla sloužit
pro vycházky občanů i pro venčení
psích mazlíčků. V době, kdy tráva
rostla, jsme v sadu vysekávali
a udržovali cesty, po kterých bylo
možné se procházet nebo si zkracovat cestu na Slunečnou místo
chůze po zaprášené komunikaci
plné projíždějících aut. V příštím
roce bude v sadu realizován projekt
„Setkávací a relaxační místo v obci

Nebovidy“, na který jsme získali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 830 120 Kč.
Díky nové redakční radě a obětavé
práci Ing. Dagmar Polcarové se daří
pravidelně vydávat Nebovidský
zpravodaj. Velmi si cením i toho
faktu, že mnozí z Vás se zaregistrovali a využívají možností dalšího
informačního kanálu obce Mobilního Rozhlasu.

Co nás dlouhodobě trápilo a podařilo se:
- odstranili jsme několik autovraků
z našeho katastrálního území
- došlo k výraznému zklidnění kolem
nevhodného parkování nákladních
vozidel v okolí kostela a „Pecírku“
- po mnoha jednáních se konečně podařilo, že dopravce, který provozuje
autobusovou linku IDS 501, zajistil
tolik potřebné mobilní WC pro řidiče.


V obci byly vyčištěny všechny kanalizační vpusti a šachty. V ulici za kostelem byla vybudována zpevněná
plocha pod kontejnery na odpad.
Velmi prospěšné jak pro potřeby
mateřské školy, tak i obecního
úřadu bylo vybudování skladových
prostor na půdě budovy mateřské
školy, podpořené dotací 65 000 Kč
od Jihomoravského kraje.
V přízemí MŠ bylo zrekonstruováno
sociální zařízení pro zaměstnance
školní jídelny, k čemuž napomohla
i dotace 187 627 Kč ze SZIF.
Na podzim se podařilo úspěšně
dokončit 4. etapu opravy fasády
kostela sv. Kříže, na kterou jsme
přispěli z rozpočtu obce částkou
60 000 Kč.
Velkou radost máme z ohlasu našich občanů, kterým se líbí vzhled
našeho obecního sadu. V letošním
roce jsme pomocí nové techniky
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GYMNASTKY TRÉNUJÍ VE SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ
HALE NEBOVIDY
Oddíl SK MG MANTILA Brno se věnuje moderní a estetické gymnastice na národní a mezinárodní úrovni.
Přesto, že je doba kovidová, závodnice dosáhly vynikajících výsledků,
kterými jsou dva tituly mistryň ČR
v kategorii juniorek a seniorek. Díky
tomu byl vybojován postup na mistrovství Evropy i na mistrovství
světa, kde oba týmy postoupily do
finále jako jediné ze všech zúčastněných týmů z ČR.
Těchto výsledků se trenérkám
a děvčatům podařilo dosáhnout
nejen díky píli a snaze, ale také
vytvořením vhodných podmínek
ze strany vedení obce Nebovidy
a správce sportovní haly. Využívá-

me upravených vozíků k manipulaci
s koberci, které jsou nutné pro
pokrytí celého velkého sálu, a také
ozvučení sálu. V hale trénujeme
celoročně 2× týdně (vždy v úterý
a čtvrtek), příležitostně i soboty,
a během letošního srpna, kdy hala
byla pro veřejnost uzavřena, jsme
zde po dohodě s panem správcem
také zorganizovali 14denní příměstský tábor.
Díky této krásné sportovní hale zde
závodnice mají skvělé podmínky. Za
toto jsme opravdu upřímně velmi
vděčné...
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Lenka Bednářová
SK MG MANTILA Brno, z.s.
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ZO ČSŽ NEBOVIDY
Zdravíme Vás vážení občané v této
nelehké době!
Znovu přišla obávaná koronavirová
nákaza a vše, co bylo připravené
pro děti i pro dospělé, se nemůže
v této době uskutečnit. Mikulášská
nadílka s programem, která byla
plánovaná na 11. 12. 2021, se bohužel neuskutečnila! Samozřejmě
na předním místě je, abychom byli
všichni zdraví a úspěšně se poprali
s koronavirovou nákazou!
Jsme moc rády, že jsme spolu
s obcí realizovaly v srpnu Babské
hody a Vám se převážně líbily! Je
to opravdu hodně práce, než se
takové hody nachystají a uskuteční,
ale Vaše ocenění za tu námahu stojí
a nás všechny, kteří se na realizaci
podíleli, hřeje u srdíčka!
Trochu jsme si všichni zaskotačili
i na kácení máje, kde nám k dobré
náladě a tanci hrál pan Ševčík
z Moravan.
Podařila se i akce Lampionový
průvod v halloweenských maskách!
Masky byly moc krásné, děkujeme
dětem i rodičům, že měli takovou
krásnou fantazii a věnovali se
úspěšným přípravám! Děti měly
krásné masky, tančily a veselily se,
a nakonec je čekala sladká odměna!

I někteří dospělí se přidali a krásně
se namaskovali! Opravdu se to vydařilo a všichni jsme se, doufáme,
náramně bavili!
Budeme moc doufat, že 26. 2. 2022
se uskuteční Masopustní průvod po
Nebovidech s doprovodem harmonikářky a snad také Masopustní
zábava s pohřbíváním basy ve Sportovní a společenské hale Nebovidy,
ke které bude hrát kapela Doušek
z Moravan!
Pokud ještě nebude možné uskutečnit Masopustní zábavu s po-
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hřbíváním basy, tak bychom aspoň
chtěly
uskutečnit
Masopustní
průvod masek po Nebovidech,
abychom se poveselili před postní
dobou, která začíná popeleční středou, trvá 40 dnů a končí Velkým
pátkem. Pak už přijdou Velikonoční
svátky!
Je krásné, že teď napadl sníh, děti
mají radost a můžou se aspoň vydovádět na sněhu, stavět sněhuláky,
lyžovat, sáňkovat a koulovat se
a těšit se na Vánoce, které jsou už
za dveřmi!

Prožijte všichni krásné Vánoční
svátky, hlavně ve zdraví, dětem přejeme pod stromečkem plno dárků,
ale hlavně pohodu, klid a ZDRAVÍ!
Dávejte všichni na sebe pozor, abychom se mohli všichni v únoru zase
sejít! Děkujeme všem za pochopení, že respektujeme a dodržujeme
nařízení vlády a chováme se k sobě
i k druhým ohleduplně.
Krásné Vánoce a hodně pohody
a zdraví v roce 2022 všem přeje
ZO ČSŽ Nebovidy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBOVIDY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2021/2022
Mateřskou školu navštěvuje v tomto školním roce 44 dětí, které jsou
zapsány do dvou tříd podle věku,
ve třídě Žabky děti mladší, ve třídě
Myšky děti starší a předškoláci.

povídali o tradici svatého Martina
a celý týden jsme vyráběli dekorace a dárečky s touto tématikou.
Za dětmi přijel i letos svatý Martin
a dovezl jim plno dobrot.

Podzim jsme si připomněli také
dlabáním a zdobením dýní, sběrem
listů a dalších podzimních přírodnin, z nichž jsme s dětmi vyráběli
dekorace do tříd i dětem domů.

V rámci možností jsme v měsíci
listopadu a prosinci zajistili pro děti
divadelní představení a mikulášskou
nadílku. Od měsíce října máme opět
možnost využívat k pohybovým činnostem sportovní halu.

Školní rok provází podobně jako
rok loňský a předloňský mnoho
hygienických a epidemiologických
opatření, která nám neumožňují
organizovat některé akce.
Přesto jsme v září připravili pro
naše děti, jejich rodiče a sourozence tradiční Drakiádu spojenou
s opékáním špekáčků. Pro děti jsme
připravili na hřišti soutěžní a zábavné činnosti. Motivací byla pohádka
o drakovi. Domů si děti odnesly odměny, a hlavně spoustu zážitků.
V listopadu jsme prožili s dětmi
týden oslav svátku svatého Martina. Akci jsme každoročně pořádali
jako společný podvečerní lampionový průvod spojený s výtvarnými
dílničkami. S ohledem na stávající
epidemiologická opatření jsme
letos slavili tento svátek v rámci
dopoledního programu v mateřské
škole bez rodičů. Společně jsme si

Každoročně probíhají v odpoledních hodinách v MŠ edukativně – stimulační skupinky pro předškoláky
a jejich rodiče. V letošním školním
roce je tato činnost organizována
online distančním způsobem.
Do konce kalendářního roku budou
mít děti ještě v MŠ vánoční nadílku
a sváteční oběd. Každý rok touto
dobou jsme se s dětmi připravovali
na vystoupení spojené se slavnostním rozsvěcováním vánočního
stromu.
Letos společně stromeček nerozsvítíme, půjdeme se na něj s dětmi
určitě aspoň podívat…
V tomto školním roce byl zakoupen
pro zdravější a kvalitnější stravování do kuchyně MŠ konvektomat,
na jehož pořízení jsme zažádali
o dotaci.
Radka Ševčíková
MŠ Nebovidy
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ZIMA V NEBOVIDSKÉ PŘÍRODĚ
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
Vás jménem Mysliveckého sdružení
Bobrava i jménem svým, pozdravil.
V měsících listopadu a prosince
začíná období, kdy příroda pomalu
usíná a noří se do zimního spánku.
Mrazík a bílá peřina zahalily celý
les a procházky přírodou jsou zase
o něco kouzelnější než obvykle. Ve
sněhu můžeme pozorovat stopy
nejrůznějších druhů zvěře, která
obohacuje naše lesy. V lese je klid
a mír. Stromy tiše šustí v mrazivých
poryvech vánků a na tváři mrazík
vykouzlil štiplavé políbení. Nastává
vláda neúprosné paní zimy, která
ji převzala po pestrobarevném
podzimu.
Začala sezóna společných honů
a myslivci mohou prožít příjemné
chvíle v kruhu svých přátel.
Při našich společných honech jsme
hodně vidět, a proto vždy dbáme
na ustrojení. A samozřejmě na
dodržování myslivecké etiky a tradic, které jsme převzali od svých
předků.

Prosba zvěře:
Já zvěř, volně žijící, tě člověče prosím,
dej mi u mě doma v lese klid. Potřebuji ho víc než kdy jindy!! Přirozené
potravy mám málo a jsem hodně
závislá na pravidelném přikrmování
od přátel se zelenou krví, kteří o nás
s láskou pečují, myslí na nás a pomáhají nám zimu překonat.
Musím šetřit energií, hodně ji totiž
spotřebuji na výrobu tepla. Jakékoli
rušení (nedej bože únik před tvým
psím druhem, který ovšem není náš
kamarád) mi ubírá tolik potřebnou
sílu. Potom jsem ve sněhu sama
vysílená, smutná a ty se doma ohříváš u kamen, takovou možnost já
nemám. Není ti nás líto? Věřím, že
jsi hodný člověče, jenom jsi si to dřív
neuvědomil.
Děkuji ti za to.
Proto vás prosíme, abyste se při návštěvě lesa chovali tiše, chodili pouze po vyznačených cestách, nerušili
obyvatele přírody. Aby maximum
krásného, co nám ještě okolo nás
zbylo, mohlo být zachováno možná v co největší míře našim dětem
a dalším generacím.
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Všem přeji krásné vánoční svátky,
dobrý start do nového roku a hlavně hodně zdraví.

S úctou Pavel Jirků
jednatel MS BOBRAVA
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ZAMYŠLENÍ NAD OBECNÍM ROZHLASEM
Vážení spoluobčané, na obecní
úřad přišla stížnost, podnět občana, týkající se našeho místního
rozhlasu.
Našemu občanovi se především nelíbí četnost hlášení, jejich hlasitost,
také hlasitost hlášení vzhledem
k okolní přírodě. Rozhlas ruší okolní
zvěř a jako řešení se dle jeho názoru nabízí zrušení rozhlasu, anebo
jeho využití pouze v nejnutnějších
případech.
Chtěla bych se tedy ve svém příspěvku zamyslet nad fungováním
obecního rozhlasu a také nad jinými
možnostmi sdělování informací.
Myslím, že zejména pro starší občany je fungování rozhlasu důležitým
informačním kanálem o dění v obci.
Rozhlas má také svoji důležitou
funkci upozornit v případě mimořádných událostí a dle mého názoru prozatím není jiná adekvátní

náhrada. Například o mimořádných
událostech (varování) musí být
informováni všichni občané a tuto
podmínku splňuje prozatím pouze
rozhlas.
Dalším informačním zdrojem je Facebook, kde jsou sdíleny informace
o dění v obci. V současné době je
sledovanost stránek 500 lidí, z toho
z Nebovid zhruba 190. Do budoucna se budeme snažit náš obecní
Facebook co nejvíce vylepšovat
a budeme rádi, když Vaše návštěvnost na něm bude co nejvyšší.
Je také možné přihlásit se k odběru
aktuálních informací o dění v obci
přes obecní webové stránky, sekce
aktuality. Potom vám budou tyto
informace chodit na váš email.
Stejné aktuální informace budete
mít také v případě, že se přihlásíte
do aplikace Mobilní Rozhlas, kde si
můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají.Tyto informace

UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM
OBECNÍ KABELOVÉ
TELEVIZE
V souvislosti s přechodem na digitální vysílání DVB-T2 řešila obec
intenzivně, jak udržet v provozu
obecní rozvod kabelové televize
(dále TKR), vybudovaný v roce 2002
a zrekonstruovaný v roce 2010.
Po řadě pokusů o udržení TKR
v provozu musíme bohužel konstatovat, že další investice do úprav
a oprav jsou neekonomické. Dolní
konec obce se z důvodu rušení signálu v rozvodu nepodařilo zprovoznit. Provozuschopnost zbývajícího
rozvodu je nepředvídatelná!
Při hledání závady na dolním konci
obce provedl ČTÚ měření kvality televizního signálu v obci. Výsledkem
bylo zjištění, že televizní signál z pozemních vysílačů je nyní dostupný
i v dolní části obce. Tímto zjištěním byl vyřešen původní důvod
vybudování TKR, tj. nedostupnost

signálu v dolní části obce. Protože
hlavní důvod pro provozování TKR
pominul, rozhodlo zastupitelstvo
obce o postupném ukončení provozu TKR. Provoz na dolním konci
obce byl ukončen k 30. 6. 2021, ve
zbylé části obce se předpokládá
ukončení k 30. 6. 2022.
Příjem televizního signálu z pozemních vysílačů je v ČR stále bezplatný
a pro příjem stačí běžně dostupná
anténa. Všechny informace najdete
na internetu na https://dvb-t2.cz/.

vám budou zasílány buď emailem,
SMS nebo jako zpráva do aplikace
(chytré telefony). Tato služba je
zdarma. K odběru Mobilního Rozhlasu je prozatím přihlášeno pouze
94 občanů.

•

Závěrem bych Vás chtěla požádat
o sdělení Vašeho názoru na fungování obecního rozhlasu a také na
fungování našich dalších informačních kanálů prostřednictvím krátké
ankety. Můžete samozřejmě napsat
i své podněty.

Budeme moc rádi, když se Vašich
odpovědí sejde co nejvíce. Přeji
klidný adventní čas.

•

Máte možnost sledovat informace o dění v obci prostřednictvím Facebooku?
Vyhovuje vám zasílání zpráv
prostřednictvím
Mobilního
Rozhlasu?

Marta Šamánková
členka zastupitelstva obce

Na každou otázku, prosím, odpovězte ano nebo ne. Anketa bude
vyvěšena i na našem Facebooku,
nebo je možné odpovědi přinést na
obecní úřad, zaslat je emailem.
•
•

Ruší vás hlasitost místního
rozhlasu?
Přejete si zachovat místní
rozhlas jako hlavní informační
kanál?

ZÁSILKOVNA ZMĚNA
SPRÁVCE
Začátkem příštího roku bude u autobusové zastávky na dolním konci
obce nainstalován Z-box.

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně ve
funkci správce Sportovní a společenské haly Nebovidy.

V současnosti bude sloužit Z-BOX
čistě jako výdejní místo, podej zásilek bude spuštěn, jakmile bude
projekt dokončený pravděpodobně
v průběhu následujícího roku.

Po Ing. Jaroslavovi Hladíkovi přebírá funkci PhDr. Jiří Šajtar z Nebovid,
který byl vybrán ve výběrovém
řízení.
Kontakty na správce zůstávají stejné – mobil: 731 614 498, e-mail:
spravce@nebovidyubrna.cz.

V případě, že budete potřebovat
poradit, jak vyřešit vzniklou situaci,
kontaktujte prosím obecní úřad.
Děkujeme Vám za pochopení.
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SPOLEK NEBOVID
Možná si ještě vzpomínáte na dobu,
kdy na palouku na Kopci u rybníčku
rostly koniklece. Proto se mu také
říkalo koniklecový palouk. Již několik let jsme ale na jaře na louce
žádné koniklece neviděli.
Koniklece jsou velmi vzácné a zákonem chráněné. Je to také rostlina jedovatá, která po požití může
vyvolat zvracení a průjmy. Daří
se jí nejlépe na slunných místech,
a proto jsme se rozhodli pomoct
obci koniklecový palouk vyčistit,
vyhrabat starou trávu, ořezat
a ostříhat náletové keře a stromky,
které v průběhu let louku zarostly.
Třeba se naše úsilí vyplatí a na jaře
se budeme moci těšit z těchto krásných chráněných rostlin.

10 ovocných stromků a 2 lípy. V neděli 14. 11. jsme pomohli stromky
do sadu vysadit. Lípy byly zasazeny
včelaři na pozemku u křížku na Slaměnce na zvýšení včelí pastvy.
Vzhledem k epidemiologické situaci se tento rok bohužel nekonal
náš již tradiční charitativní jarmark,
což je nám moc líto. Alespoň jsme
tedy nazdobili vánoční strom, který
je opravdu překrásný. Přijďte se na
něj podívat!
Přeji klidný adventní čas.
Za Spolek Nebovid
Marta Šamánková

Obec Nebovidy dostala darem od
Českého svazu včelařů ZO Ořechov
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Stejně jako každý rok se i letos
připravuje Oblastní charita Rajhrad
na tradiční Tříkrálovou sbírku, která
bude letos probíhat v termínu od
1. 1. do 16. 1. 2022.

pomáhat potřebným a naplňovat
tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci

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.

„Zásadní informací je, že i v situaci,
která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2022
bude konat. Prozatím se snažíme
soustředit pozornost na to, aby
mohla sbírka proběhnout tradičním
způsobem, byť za doporučených
bezpečnostních opatření. Bereme
však v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu
vývoji situace ohledně nemoci
covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad Jana
Janoutová. „Koordinátorka sbírky
Mária Durkáčová má již k dispozici
letáky a materiály, které budeme
rozdávat našim koordinátorům
v daných obcích. Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která
je pro nás zvláště v této době tolik
důležitá. I díky Vám můžeme dál

oddělení A v lůžkovém hospici,
financování dešťové kanalizace,
pořízení nových zvonků k postelím
pacientů, financování nového zadního vchodu s dálkovým ovládáním
nebo financování nového výtahu
u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové
stránky rajhrad.charita.cz, kde
najdou aktuální informace ohledně
konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“
dodává Jana Janoutová.
Zasláním finanční částky na účet či
prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní.
Děkujeme!

V praxi to znamená:
1. Chovej se tiše a ohleduplně,
neruš obyvatele lesa (chovej se
jako oni a při troše štěstí uvidíš
to, co jsi nikdy předtím třeba
neviděl).
2. Psa měj vždy na vodítku a s košíkem, nepouštěj ho na volno!
3. Nepoškozuj stromy a keře.
4. Buď opatrný, nevstupuj do
míst, kde se těží, nebo probíhá
hon.
5. Nešlapej tam, kde lesníci pěstují malé stromky a nelez na
myslivecká zařízení – nepoškozuj je!

6.

Les opusť nejméně jednu hodinu před setměním (zvěř jde za
potravou), na kole či běžkách
jezdi jen po vyznačených stezkách a cestách.
7. Dary lesa si pro sebe nasbírej,
ale šetři je pro zvěř a ptactvo.
8. 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

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 15. března 2022.
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