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SLOVO STAROSTY
Končím a vlastně začínám…
Vážení spoluobčané, jsem přesvědčený o tom, že vše na světě má smysl a řád… svůj začátek i konec.
Po zralém uvážení jsem si uvědomil, že je zapotřebí, abych si
v mém věku uspořádal také svůj
život, a proto jsem se rozhodl, že
již nebudu kandidovat do obecního
zastupitelstva v letošních volbách.
Toto moje rozhodnutí jsem s velkým předstihem oznámil nejenom

v rodině, ale také i svým nejbližším
kolegům, přátelům a známým na
sklonku minulého roku. Dal jsem
tak možnost všem ostatním potencionálním uchazečům o post starosty, aby se na svou kandidaturu
v dostatečném předstihu připravili.
V Nebovidech jsem byl starostou
nepřetržitě přes třicet let. Byla to
pro mě velká škola života, protože
práce s lidmi je opravdu někdy
náročná. Svého rozhodnutí být
starostou obce se vším, co tento
post obnáší, s odstupem času neli-
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tuji. Jedna etapa mého života končí
a ta druhá pro mě začíná. Proto mi
dovolte, abych Vám všem upřímně
a od srdce poděkoval za veškerou
přízeň, ochotu a pomoc, kterou
jste mi věnovali při mé každodenní
práci pro obec. Nesmírně si vážím
práce všech zastupitelů, se kterými
jsem mohl za všechna ta léta spolupracovat. Zvláště chci poděkovat
dřívějšímu místostarostovi panu
Františku Bezděkovi a současnému
místostarostovi Ing. Blahoslavu
Dobešovi za jejich skvělou práci pro
naší obec. Mimořádné poděkování

si ode mě zaslouží paní Ing. Dagmar Polcarová za svoji obětavou
a precizní práci. Byla pro mě velkou
oporou a dobrou kolegyní na našem úřadě.
Vážení spoluobčané, pevně doufám, že si v nadcházejících volbách
zvolíme dobré vedení naší obce.
Přeji
budoucím
zastupitelům,
svému nástupci i Vám všem hodně
zdraví, štěstí, úspěchu a božího
požehnání.
S úctou
Milan Mojžíš, starosta obce
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OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM
Vážení spoluobčané, v těchto
dnech končí volební období zastupitelstva obce a čekají nás další
komunální volby spojené s volbami
do Senátu. V tomto vydání Nebovidského zpravodaje Vám chceme
popsat, jak bylo naše Sdružení nezávislých kandidátů Nebovidy 2018
úspěšné při plnění svého volebního
programu, ve kterém byly uvedeny
představy o možném rozvoji obce
v různých sférách jejího života.
Jistě i z vlastní zkušenosti víte,
že se mnohdy vlivem nečekaných
událostí musíme i v našich rodinách
přizpůsobit novým podmínkám
a musíme pružně reagovat na nové
situace, které znenadání přišly.
Stejně tomu bylo i v tomto volebním období a my jsme řešili několik
zásadních problémů a komplikací
tak jako ostatně i vy doma ve svých
domácnostech. První událostí,
která nás všechny postihla, nastala

v roce 2020. V březnu toho roku byl
v souvislosti s pandemií koronaviru
vyhlášen nouzový stav. Dopady na
celou naši společnost byly obrovské
nejenom v tom roce, ale i v dalším
období. Po různých protiepidemických nařízeních a opatřeních byly
výrazným způsobem ochromeny
i veškeré naše aktivity, na které
jsme byli v minulosti zvyklí. Museli
jsme uzavřít provoz haly i mateřské školy. Naše obec se všemožně
snažila zmírnit dopady těchto opatření na naše spoluobčany a nabídla
ihned pomoc našim seniorům. Zajistili jsme roušky pro naše občany
včetně jejich distribuce.
Daleko závažnější událost nastala
na začátku roku 2022 – válka na
Ukrajině. Její dopady na celosvětovou ekonomiku, obrovské
ztráty na lidských životech, zničená
infrastruktura Ukrajiny, migrace
obyvatel této země, recese, po-
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kles výroby, obrovské problémy
se zajištěním důležitých energetických zdrojů, růst inflace a mnoho
dalších negativ, které vždy války
v lidských dějinách přináší, se dotkly a postihly i nás všechny, kde
válka naštěstí není. Naši obec však
nejvíce postihl pád Sberbank. V této bance jsme měli uloženy téměř
všechny finanční prostředky. I přes
veškerou možnou naši snahu se
nám nepodařilo naše finance převést do jiné banky a k dnešnímu
dni máme stále na různých účtech
v této bance zablokováno přes
20 miliónů Kč. V bance máme také
nesplacený úvěr 16 miliónů korun,
který musíme měsíčně splácet až
do roku 2033. Dne 26. 8. 2022
Městský soud v Praze rozhodl o insolvenčním návrhu, zjistil úpadek
Sberbank a prohlásil na majetek
banky konkurz. Úzce spolupracujeme se Svazem měst a obcí ČR v této záležitosti a s ostatními starosty,

kteří mají stejný problém jako my.
Dnes již víme, že to bude „běh na
dlouhou trať“. Podle předešlých
zkušeností může tento proces zpeněžení majetku a jeho vypořádání
trvat i několik let. O dalším vývoji
situace ohledně Sberbank budete
zcela určitě pravidelně informováni
v Nebovidském zpravodaji.
V průběhu tohoto volebního období se nám naskytla jedinečná
možnost, jak by v poměrně krátké
době mohla být naše obec odkanalizovaná s možností napojení na
ČOV Střelice. Na tuto situaci jsme
museli rychle reagovat, a proto
jsme některé naše priority přehodnotili a projekty týkající se oprav
a rekonstrukcí komunikací jsme
odložili, a naopak jiné záměry jsme
realizovali. Úspěšně jsme dokončili
stavbu pod názvem “Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy s bez-
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bariérovým řešením-etapa č. 1“
s celkovými náklady 5 564 647 Kč
a s dotací ze SZIF prostřednictvím
MAS Bobrava ve výši 4 264 379 Kč.
V současné době máme vyřízené
stavební povolení na etapu č. 2,
na kterou jsme získali dotaci ze
SFDI ve výši 5 087 295 Kč. Celkové
náklady se budou pohybovat ve
výši cca 13,5 mil Kč. Nyní probíhá
řádné výběrové řízení na zhotovitele stavby, která se bude realizovat
v příštím roce. Spolupracujeme se
společností CETIN, která současně
provede pokládku svého optického
kabelu. Pro lepší parkování motorových vozidel se nám podařilo
nainstalovat vodorovné značení
na prostranství u garáží na dolním
konci obce. Opravili jsme část asfaltového povrchu na prostranství
u kostela a přístupovou cestu do
chatové oblasti kolem sadu ve
směru na Slunečnou včetně úpravy
parkoviště u hřiště. Zpevnili jsme
plochu pod kontejnery v ulici u obchodu.

Obecní majetek

Mateřská škola

V budově mateřské školy jsme
provedli rekonstrukci sociálního
zařízení u kuchyně, v půdním prostoru vybudovali dvě nové skladové místnosti pro potřeby MŠ a OÚ
a kuchyň vybavili konvektomatem,
vše za přispění dotací z Jihomoravského kraje a SZIF.

září 2022

1+1=3 a Slavíci z Madridu. Bohužel
mnohé akce byly kvůli koronaviru
zrušeny nebo odloženy.
Obchod

Během tohoto volebního období
došlo ke změně nájemce. Do
obchodu jsme pořídili výkonnou
klimatizační jednotku, která výrazným způsobem pomohla udržovat
správnou teplotu v interiéru
prodejny. Nesmírně si vážíme Vaší
ochoty pomoci při finanční sbírce
pro pana Binha, při které se vybralo
94 000 Kč na pořízení nového auta
(staré mu při zkratu elektroinstalace shořelo).
Obecní sad, údržba zeleně

V obecním sadu došlo k zásadní obměně stromů a také jeho využití pro
veřejnost. Za pomoci dotace bylo
v roce 2019 během 1. etapy vysázeno 56 ovocných stromků a několik
líp darovaných včelaři z Ořechova
a v následujících letech proběhlo
další dosázení stromů. Snažíme se,
abychom v sadu smysluplně sekali
trávu za minimálních finančních
nákladů pro obecní pokladnu. Jistě
jste si všimli, že sečením udržujeme
cestičky pro vycházky a plochy
trávy necháváme vyrůst na seno.
Zakoupili jsme stroj „Grasshopper“,
který dokáže mulčovat travní porost a výrazným způsobem přispěl
k dnešnímu vzhledu našeho sadu.
Pomocí tohoto stroje udržujeme
také všechny ostatní velké travnaté

plochy v obci. V současné době se
dokončuje relaxačního místo v sadu
a bude také dovybaveno hřiště na
Slunečné o ekologické WC a další
mobiliář za pomoci dotace z MMR
ve výši 772 235 Kč. Z bezpečnostních důvodů jsme museli odstranit
2 smrky u Pomníku padlých z I. světové války a provedli jsme zahradní
úpravy jeho okolí.
Další aktivity obce

Pořídili jsme Změnu č. 1 Územního plánu obce Nebovidy. Máme
zpracovanou adaptační strategii
na změnu klimatu. Pravidelné
sběry odpadu byly rozšířeny o sběr
jedlých olejů a jeho likvidaci. Zahájili jsme kontrolu „černých staveb“
v rekreační oblasti. Zaslali jsme
finanční dar ve výši 50 000 Kč
městysu Moravská Nová Ves, který
byl poničen tornádem. V tomto volebním období jsme také výrazným
způsobem vylepšili informovanost
občanů. Zavedli jsme mobilní rozhlas, propagujeme naši obec na
facebooku a obnovili jsme vydávání
Nebovidského zpravodaje. V letošním roce dojde k personálním změnám na obecním úřadě, nastoupí
nová paní účetní i nová referentka.
Hospodaření obce je pravidelně
kontrolováno pracovníky Jihomoravského kraje, a i v letošním roce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Ing. Dagmar Polcarové
za veškerou práci, kterou svědomitě a perfektně vykonávala na
našem úřadě.

Napojení naší obce na
ČOV Střelice
Informování o aktuální situaci se
pravidelně uvádí v Nebovidském
zpravodaji. Obec Nebovidy je
od 14. 6. 2022 členem Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice.
Od 1. 7. 2023 bude ukončeno
provozování vodovodu se současným provozovatelem Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi a obec
přejde k novému provozovateli
Vodárenské akciové společnosti.
V současné době se zajišťují souhlasy od majitelů pozemků, přes
které povede výtlačný řad v trase
Nebovidy–Střelice.
Vážení spoluobčané, bylo jistě ještě
mnoho jiných úkolů, které jsme jako
zastupitelé museli v tomto volebním období řešit a splnit. Každý rok
je jiný, vždy jsme se však snažili o to,
aby díky naší činnosti obec nestagnovala, ale aby se rozumně vyvíjela
a lidé zde žili spokojeni. Mnohé
projekty jsme úspěšně zvládli. Pro
příští zastupitele jsme rozpracovali
a připravili kvalitní podklady pro
splnění našich společných cílů.
Přejeme Vám všem, aby i příští
zastupitelstvo bylo pro naši obec
přínosem a společně jsme zvládli
veškeré úkoly, které nás v budoucnu čekají.

Za Zastupitelstvo obce Nebovidy
Milan Mojžíš, starosta

Sportovní a společenská hala

S pomocí dotací z JMK jsme vylepšili akustiku a doplnili vybavení
haly. Máme pořízený platební
terminál. Svépomoci jsme vyrobili
a nainstalovali rampu pod pódiem.
Jsme velmi rádi, že sportovní a společenská hala plní v naší obci svoji
funkci a je využívána nejenom sportovci, ale slouží i k pořádání mnoha
kulturních a společenských akcí
jako jsou obecní, farní a myslivecké
plesy, novoroční koncerty, posezení u cimbálu ke Dni matek, Babské
hody, Noc s Andersenem apod.
V naší krásné hale se uskutečnila
také dvě divadelní představení, a to
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BABSKÉ HODY
Vážení občané Nebovid, snad se
nám všem Babské hody povedly
a snad se vám všem líbily! V pátek
19. 8. 2022 chodily stárky a sklepníci zvát na Babské hody s malou
žesťovou sestavou profesionálních
hudebníků z Dechové hudby Moravská kapela pod vedením Karla
Čecha, se kterou si také zahrál na
klarinet známý hudebník a zpěvák
pan Jiří Duchoň a krásně jim to
znělo! Doprovod jim dělal hodově
nazdobený traktor Zetor 25 s majitelem traktoru panem Štefanem
Mračnou. Pozvání den předem,
před vlastními hody, se velmi
osvědčilo, stárky byly odpočaté
a plné energie na Babské hody,
které vypukly v sobotu 20. 8. 2022
ve 14.00 hodin za doprovodu Dechové hudby Sobuláci!

Na prostranství u kostela zatančily
děti taneček, který si se stárkami
nacvičily, starosta s hlavní stárkou
zahájili hody a starosta předal

V průvodu si vykračovaly krojované
děti a stárky v kyjovských i nebovidských krojích! Dechová hudba
Sobuláci krásně hrála do pochodu
i před domy, ze kterých vycházely
stárky s pohoštěním, stárky i krojované děti tančily, slunce svítilo
a teploty stoupaly!

stárkám právo k Babským hodům!
Tančilo se a zpívalo, kapela hrála
krásné písničky, stárky zatančily
několikrát hezký taneček a všichni
se dobře bavili!

čenské haly, opakoval se rok 2020!
Ale díky všem, co pomáhali při
přesunu, všechno dobře dopadlo
a bavili se všichni dál ve Sportovní

i pomoc při chystání hodů, děkujeme všem dárcům a sponzorům,
kteří podpořili ZO ČSŽ svými dary,
děkujeme návštěvníkům za jejich
hojnou účast a děkujeme stárkám
a dětem za jejich krásný program!
Je to nádhera, když všem jde pouze
o jedno, aby se Babské hody podařily, tradice se zachovala a aby se
lidem hody líbily a příští rok, aby
všichni zase přišli! Děkujeme!
Srpen se blíží ke svému konci, určitě
jste si všichni odpočinuli na dovolených, děti a studenti znovu půjdou
do školy a náš svaz bude chystat
další akce pro děti i pro dospělé!

Bohužel se počasí začalo kazit a nastal přesun do Sportovní a spole-
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a společenské hale Nebovidy až do
ranních hodin a nechybělo ani taneční překvapení šikovných stárek!

Těšíme se na vás také na akci Kácení máje v sobotu 1. 10. 2022,
začátek v 17.00 hodin na prostranství u kostela! Hrát bude k tanci
a poslechu pan Miroslav Ševčík
z Moravan.

Děkujeme všem pomocníkům,
mužům i ženám, bez nichž bychom
akci vůbec nemohly uskutečnit,
děkujeme obci za finanční pomoc

Za ZO ČSŽ
Kateřina Šajtarová
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEBOVIDY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONALO 29. 8. 2022 ZA ÚČASTI VŠECH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
schválilo:
- individuální dotaci z rozpočtu obce
Nebovidy Spolku Nebovid spolek
ve výši 30 000 Kč na základě žádosti o příspěvek na podporu kulturně-společenských aktivit v obci
Nebovidy v roce 2022
- veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022
o poskytnutí dotace Spolku Nebovid spolek, Nebovidy 78, 664 48,
IČO 071 28 814
- směnu částí pozemků parc. č. 913/
1 díl f o výměře 41 m2, parc. č.
1222/10 díl i o výměře 146 m2
a parc. č. 1220 díl h o výměře
116 m2 v k. ú. Nebovidy u Brna ve
vlastnictví obce Nebovidy za části
pozemků parc. č. 1216/6 díly b+c
o výměře 188 m2 a parc. č. 1216/
21 díl d o výměře 26 m2 v k. ú.
Nebovidy u Brna v SMJ vlastnictví
L. Z. a J. Z. za podmínek uvedených v návrhu směnné smlouvy
- dohodu o postupu ve věci vlastnického práva k pozemku uzavřenou
s paní K. H.
- prodej pozemku parc. č. 332/108,

ostatní plocha o výměře 59 m2
v k. ú. Nebovidy u Brna, paní K. H.
za cenu 27 730 Kč a za podmínek
uvedených v návrhu kupní smlouvy
- koupi pozemku parc. č. 1288
– zahrada, o výměře 477 m2,
v kat. území Nebovidy u Brna od
spoluvlastníků R. S. a M. S. za cenu
23 850 Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy
- střednědobý výhled rozpočtu obce
Nebovidy 2024–2025
- střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřská

škola Nebovidy 2024–2025
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2022.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
souhlasilo:
- se záměrem prodeje části lesního
pozemku parc. č. 587/1 o výměře
cca 44 m2 v kat. území Nebovidy
u Brna za cenu 50 Kč
- s prodloužením Programu rozvoje
obce do roku 2023
- s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 159 720 Kč
na projekt „Rekonstrukce pří-

stupového chodníku ke hřbitovu
v Nebovidech“
- souhlasí s přijetím příspěvku z rozpočtu SFDI ve výši 5 087 295 Kč na
akci „Chodníky – 2. etapa v průtahu obcí Nebovidy“.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
projednalo výši odkupní ceny za
převod vodovodních řadů obci
Moravany
Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí informace:
- o hospodaření obce a informace
k likvidaci Sberbank CZ
- o rozpočtovém opatření č. 8/2022
schváleném starostou
- o činnosti obecního úřadu a dění
v obci.


OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ SPOLEČNÝCH VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.
STAROSTA OBCE NEBOVIDY ZVEŘEJŇUJE PODLE USTANOVENÍ § 29 ODST 1 ZÁKONA Č. 491/2001 SB., O VOLBÁCH DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:
1.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční

Senátu a informace o způsobu hlasování. Hlasovací lístky a úřední
obálka pro jednotlivé volby jsou barevně odlišeny, pro volby do
zastupitelstva jsou šedé a pro volby do Senátu žluté.

v pátek dne 23. září 2022 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
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 do přenosné volební schránky, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku.

6.

Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky lze hlasovat na
voličský průkaz, avšak pouze v rámci senátního volebního obvodu č. 55
Brno-město.

7.

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022. Ve druhém kole voleb do
Senátu může hlasovat i občan ČR, který nejpozději 1.října 2022 dovrší
věku 18 let. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb obdrží volič přímo ve
volební místnosti.

a
v sobotu dne 24. září 2022 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.

Místem konání voleb je malý sál ve Sportovní a společenské hale
Nebovidy, Nebovidy 250.

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 do zastupitelstev obcí. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Každý volič obdrží obálku, ve které bude hlasovací lístek pro
volby do zastupitelstva obce, sada hlasovacích lístků pro volby do
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TROOPERS FLORBAL
VĚŘÍME, ŽE TOTO SPOJENÍ SE VRYJE DO PAMĚTÍ NEJEN VÁS NEBOVIĎÁKŮ. SNAŽÍME SE DĚLAT SPORT JINAK NEŽ
OSTATNÍ KLUBY. JAK? PRIORITOU NENÍ VÝSLEDEK. JE TO POCIT ZÁBAVY, ŽE DĚLÁME NĚCO, CO NÁS BAVÍ, A NAVÍC
Z DĚTÍ, KTERÉ SE ROZHODLY PRO TROOPERS, VYCHOVÁVÁME DOBRÉ LIDI.
Nyní ale odbočme a přestaňme
řešit smysl existence TROOPERS.
V loňském roce jsme opět navýšili
počet členů. Nyní je nás 334. Co to
pro nás znamená? Závazek. Navyšujeme počty rodiny TROOPERS díky
tomu, že je lidem sympatická naše
vize a to, jak děti vychováváme
a vedeme k lásce ke sportu. Září
je spojené s nábory a ty se samozřejmě konají i letos. Jste vítáni.
Holka? Kluk? Je to jedno. Těšíme se
na všechny a garantujeme vám, že
si florbal zamilujete. A první měsíc
je navíc kompletně zdarma. Přijďte
do nebovidské haly, kde jsme největším pronajímatelem, a zjistěte,
jak přistupujeme k výchově dětí.
Věříme, že si TROOPERS zamilujete. A pokud chcete vidět, jak kvalitní florbal se v TROOPERS hraje,
přijďte na zápasy mužského áčka.
To letos hraje v 1. lize a rozhodně
chce divákům ukázat, že na to má.
Rozpis zápasů najdete na našem
webu troopers.cz.
Jan Daler
marketingový manažer
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PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBĚR
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V sobotu 8. 10. 2022 v době 8:00–8:20 hod se
uskuteční na prostranství u kostela sběr nebezpečného odpadu.
Jedná se o nebezpečné odpady všeho druhu,
oleje, plechovky od barev, kyseliny a zásady,
barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, dezinfekční
prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky,
ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky
chemikálií apod.


Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle.
Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, ale také zastupitelům za
to dobré, co dokázali.
Nebylo to zrovna snadné období. Prošli jsme si COVIDem. Loni na jih Moravy přišlo tornádo
a solidarita a pomoc mezi lidmi a obcemi byla neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka
na Ukrajině, pomoc se zvládnutím uprchlické vlny a zdražování energií a vůbec všeho.
O to víc si vážím všech, kteří v posledních letech pracovali pro své sousedy, ať už mají nějakou
funkci nebo byli poslední čtyři roky obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat o chodníky, školy, školky,
zeleň, stromy, seniory a všechny věci, které máte společné. Žádné marketingové fígle vám
nepomůžou, práci vidíte každý den. Proto jsou tak důležité.
Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpovědnost na sebe. A díky všem,
kteří k volbám přijdete.

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

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 30. listopadu 2022.
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