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V minulém čísle NL 2012/1 došlo
omylem k neotištění části článku
JSDH Hluboký Důl. Hasičům se
omlouváme. Část článku, o který
jsme Vás ochudili, naleznete v
tomto vydání.
Hospoda "U Tylla", je od 20.4.
2012 opět otevřena.
Na rybníku na Hlubokém Dole
hnízdí kachny, prosíme nerušte je
- nepouštějte do vody psy.
Poděkování:
paní
Ireně
Doubravové a paní Marcele
Mlezivové za úklid autobusové
zastávky na Hlubokém Dole a
poděkování také všem, kteří
pomáhali při nakládání a úklidu
při svozu nebezpečného odpadu
na H. Dole dne 14.4.2012.
Antonín Koubský zastupitel

Plánované akce:
30.4. 2012 od 18:30 proběhne
ve dvoře OÚ v Nebovidech
Pálení čarodějnic.
Na Hl. Dole se budou čarodějnice
pálit u rybníka od 18 hodin.
9.6. 2012 od 14:00 proběhnou
v obou obcích Dětské dny, obě
akce jsou společné a budou po
cestě propojeny atrakcemi.

Vážení spoluobčané.
V tomto jarním vydání Nebovidských listů mám pro většinu z Vás špatné
zprávy. Jak jistě víte, snažíme se získat dotace na vybudování kanalizace,
vodovodu v Hlubokém Dolu, propojovacího chodníku mezi Nebovidy a Č.
Pečkami a na zateplení budovy obecního úřadu. Bohužel žádné z našich
žádostí nebylo vyhověno. Každá žádost nás stojí nejen nemalé finanční
částky, ale i práci, a výsledky žádné. Vzhledem k tomu, jaká je finanční
situace ve státě, jakým způsobem komu a na co se dotace dávají, přestávám
věřit tomu, že se nám podaří nějakou získat. Z tohoto důvodu stojíme před
zásadním rozhodnutím, zda naši ČOVku zprovoznit, nebo ne.
Do
výběrového řízení na provozovatele čističky se přihlásila pouze firma
VODOS, která nabídla cenu 200 Kč za osobu na měsíc s tím, že veškeré
služby (odvoz minimálně 1x za měsíc, zpracování odpadu) jsou již v ceně.
Části občanů se zdála cena za svoz příliš vysoká. Zkoušeli jsme poptat ještě
jiné firmy, ale jediná, která by měla potenciální zájem čističku provozovat,
prohlásila, že se do dvou set korun nevejde. Jsme tedy v situaci, kdy máme
za 13mil. postavenou čističku, které běží záruční doba, a přestože není
v provozu, stárne a ztrácí na hodnotě. Je to tak a nic s tím neuděláme. Chápu,
že v době, kdy se vše zdražuje, příjmy se snižují, jistota zaměstnání u většiny
občanů také není žádná, je výdej 200 Kč za osobu na měsíc z rodinného
rozpočtu velmi citelný. Na druhou stranu ale musím konstatovat, že pro ty,
kteří své odpadní jímky nechávají pravidelně vyvážet a musí za to platit,
není navýšení tak markantní, a navíc budou bez starostí se sháněním, kdo a
kdy jim jímku vyveze. Ti, kteří mají své vlastní čističky, mi dají určitě za
pravdu, že je provoz také něco stojí, a to nemluvím o starostech kolem nich.
Nechci nikomu sahat do svědomí, ale nejvíc nespokojení jsou právě ti, kteří
své splašky vypouští do potoka, dešťové kanalizace nebo sousedovi za plot.
Vím, opakuji se, ale uvědomme si, že doba, kdy jste si objednali odvoz
jímky za „pár“ korun a ten někdo to pak vypustil do sadu nebo na pole, brzy
skončí a nebude kdo ani kam splašky vozit. Padesátitisícová pokuta za to
prostě nestojí. Věřím, že si to ti nespokojení uvědomí a pochopí, že jiná cesta
není.

Na přelomu května/června Vás
Sdružení Nebovidská tvrz pozve
na Letní kino, které se bude
konat ve dvoře obecního úřadu.
Letňák zkusíme promítnout i na
hřišti na Hlubokém Dole.

Chodník Nebovidy – Červené Pečky.
Jak už jsem se zmínil výše, dotaci na chodník jsme nedostali a nejspíš ani
nedostaneme. Víme, že je tento chodník z bezpečnostních důvodů (chodí zde
děti do školy/ze školy, starší občané do Peček i návštěvníci hřbitova) velmi
potřebný, proto nám nezbývá nic jiného, než ho postavit z „našeho“. Městys
Červené Pečky nám nabízí finanční spoluúčast, za kterou děkujeme a
s radostí ji přijmeme. Oslovíme místní stavební firmy a živnostníky a
doufáme, že se podaří najít někoho, kdo bude schopný chodník postavit za
rozumnou cenu.

V sobotu 23.6. 2012 odpoledne
zveme
na
„Probouzení
Nebovidské tvrze do středověké
slávy“, těšit se můžete na
odpoledne v duchu středověkých
radovánek bez rozdílu věku.

Zvelebení studánky – pramene u fotbalového hřiště.
Mnozí z Vás si už jistě všimli, že jsme, na popud Klubu Beseda, zvelebili
studánku u cesty k fotbalovému hřišti. Úpravu provedli pan Moravec a pan
Sýkora a dle mého názoru velice pěkně.

23.6. 2012 od 14:00 se koná
„Setkání bývalých a současných
hráčů všech věkových kategorií
SK Nebovidy „

Pálení čarodějnic
Zvu všechny občany na čarodějnický rej, který se bude, stejně jako
v loňském roce, konat na dvoře obecního úřadu. Jsou připraveny soutěže a
zábava pro děti. Letošní pálení čarodějnic je ve znamení masek, proto
vyhlašuji soutěž pro děti i dospělé o nejhezčí masku čarodějnice –
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čaroděje. Jsou vítány
„čarodějnický rej“.

i

jiné

masky

k tématu

JARNÍ ÚKLID PODÉL SILNIC
Konečně jaro, vše se začíná zelenat, je to
krásný pohled, když se příroda po zimním spánku opět
probouzí. Svěží zelenou však leckde kazí nánosy
odpadků podél silnic, nevěřili byste co vše lidé vyhodí
z okénka jedoucího auta, nebo odloží do škarpy u
silnice. Bohužel se tento neduh nevyhnul ani škarpám
okolo našich vísek. Moře odpadků „zdobilo“ příkopy
na každém metru. Smutný pohled na létající igelity,
plastové lahve, plechovky a kelímky od nápojů nealko i
alko nebo dokonce prázdné placatky!, či obrazovky od
televizorů, dveře od dodávky nebo peřiny bylo možné
vidět na cestě k našim uklizeným domovům. Jsem moc
ráda, že mohu použít minulého času – tento ostudný
pohled už déle neunesly dvě místní obyvatelky a
zahájily letošní „turistickou odpadkovou sezónu“.
Z příkopů mezi našimi obcemi při pravidelných
procházkách se psy posbíraly za tři týdny odhadem
2000 litrů !!! odpadu a jejich práce bohužel/naštěstí
nekončí, protože radost z čistých příkopů hned druhý
den kazí čerstvé odpadky … Ignoranty, bordeláře a
hlupáky asi nenapravíme, dál budeme mlčky uklízet
odhozené papírky od Hašlerek, rodiče těchto lidí
zklamali, nenaučili je pořádku, nedělejme stejnou
chybu a učme naše děti, vážit si a pečovat o prostředí,
ve kterém žijí.
Děkuji paní Moravcové a paní Šimkové
z Hlubokého Dolu, na které si s úsměvem vzpomenu,
při každé cestě domů, kdy silnici lemují čisté příkopy a
keře zdobí jarní kvítky místo igelitových pytlíků,
Je to krásný pocit, vědět, že tu jsou lidé, kteří nejsou
lhostejní a ze země zvednou igelit, který odhodil někdo
jiný.
Lucie Doušová

I letos si opečeme nějaké masíčko na grilu, a když se
zadaří, tak si i zazpíváme u kytary. Začátek reje je
vyhlášen na 18.30 a zapálení ohně bude ve 20.30.
Dětský den - 9.6. ve 14 hod.
V letošním roce jsme se rozhodli udělat dětský den na
dvou místech zároveň. V Hl. Dole na dětském hřišti a
v Nebovidech na fotbalovém hřišti. Naším záměrem je
propojit tato dvě místa atrakcemi rozmístěnými po
cestě mezi nimi a nabídnout občanům procházku a
možnost navzájem se navštívit. Popovídat si, když si
děti hrají nebo soutěží, a ti, kteří se neznají, si třeba
najdou příležitost seznámit se. Lákadel v podobě
atrakcí bude jistě dost (koníci, lanovka, loupežnické
doupě, čtyřkolky, skákací hrady, překvapení na rybníku
v Hl. Dole. atd.). Srdečně zveme nejen všechny děti,
ale i dospělé.
Jaromír Kašpar, starosta
CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY
O neradostných novinkách ohledně dotací jste
již četli v úvodním článku pana starosty. Pro Ty, kteří
bedlivě sledují, kde všude žádáme, doplním jen další
dvě zamítnutí na podávané žádosti o dotace přišly i od
ČEZu, kde jsme žádali o rekonstrukci veřejného
osvětlení na Hl. Dole v ulici za hospodou a o nový
chodník k ČD zastávce, tentokrát nám to nevyšlo,
vytrváme a zkusíme při další příležitosti podat opět
žádosti.
V druhé polovině dubna probíhaly v obci
plánované zdravotní řezy stromů, které byly
v předešlých měsících posouzeny arboristy a dle
výsledků šetření byly odborníky provedeny navržené
řezy. Bohužel jsme museli i několik stromů pokácet
kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu, ale opět tomu
tak bylo po odborném posouzení arboristy. Starší
stromy v obci jsou evidovány na webových stránkách
www.stromypodkontrolou.cz, které jsou přístupné
všem, můžete si tedy „prohlédnout“ celou vesnici a o
stavu stromů být informováni. Na údržbu zeleně v obci
byl vypracován Plán údržby zeleně, který navrhuje jak
o stromy pečovat v průběhu příštích let. Zmíněné
webové stránky jsou také nástrojem k péči o stromy,
zatím na nich chybí nově vysazené stromy, které tam
budou postupně v průběhu roku doplňovány.
Díky iniciativě pana Tylla a jeho spolupráci
s obcí se společným dílem podařilo upravit okolí
hasičárny a požární nádrže u Nebovidského potoka.
Byly zde provedeny úklidové práce – čistění a hrabání,
ořez lip (opět dle doporučení arboristy), byla natřena a
opravena lávka u nádrže. V plánu je ještě natření vrat
od hasičárny, natažení nového pletiva (pletivo hradí
obec, práci pan Tyll) a odvezení sutě. V létě proběhne
čistění a oprava nádrže samotné, opět ve spolupráci a
finanční spoluúčasti obou stran. Okolo hasičárny to
opravdu hezky prokouklo - děkujeme.
Lucie Doušová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 14. 4. ve 14 hodin přibylo do
pamětní kroniky obce Nebovidy 12 nových jmen, jmen
nových občánků. Slavnostního přivítání se se svými
rodiči zůčastnily:
Natálie Horáčková z Nebovid, Julie Procházková
z Nebovid, Dominik Barták z Nebovid, Kristián Kapal
z Nebovid, Jiří Brabec z Hlubokého Dolu, David Ledr
z Nebovid, Anna Caldová z Nebovid, Matyáš Skala
z Nebovid, Kateřina Bednářová z Nebovid, Jolana
Matoušková z Nebovid, Kateřina Lanková z
Hlubokého Dolu a Anna Svobodová z Hl. Dolu.
Miminkům v úvodu roztomilým přednesem
zarecitovaly básničku děti z Nebovid: Kuba Urbánek,
Klárka Pokorná, Verunka Pokorná a Rozárka Peterová.
Veselou písničku na závěr krásně zazpívaly Jana
Čermáková a Pavlína Pecová. Díky ochotě rodičů a
trpělivosti miminek se podařilo udělat i společnou
fotku, ač to v přeplněné zasedací místnosti obecního
úřadu nebyl snadný úkol.
Vážení rodiče, jménem obce Nebovidy Vám
gratuluji k úžasným miminkům a přeji Vám, abyste
využili každé možnosti nalézt v sobě dítě, kterým jste
byli a abyste po celý život byli šťastni a hrdi na své
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děti. Děkuji za pomoc s organizací paní Konopiské,
paní Šancové a panu Čermákovi za fotografickou
dokumentaci slavnostního přivítání.
Lucie Doušová

GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví životní jubileum a přejeme hodně zdraví a
životní pohody do příštích let.
Květen 2012
Libuše Čermáková 70 let
František Kalenda 75 let
Červen 2012
Emilie Lhotáková 70 let
Červenec 2012
Jindřich Fanta

75 let

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Z kroniky národní školy v Nebovidech
Školní
budova
byla
postavena
jako
jednopatrová. V přízemí byl kabinet a dále byt řídícího
učitele. Později byl kabinet přestavěn na kancelář a
učebnu pro mateřskou školku, která byla otevřena od
6.5. 1949. Od roku 1879 měla škola dvě třídy se 162
žáky. V roce 1885 měla škola již tři třídy protože se
počet dětí zvyšoval. Ve školním roce 1890/91bylo již
zapsáno 214 dětí. Od roku 1926 děti z Polep přestaly
navštěvovat tuto školu pro špatnou cestu z Polep do
Nebovid, cesta byla blátivá a v zimě hodně zavátá
sněhem.Také děti ze Šťáralky přestaly navštěvovat
tuto školu, protože cesta ze Šťáralky nebyla ani v
létě ani v zimě udržovaná. Tak škola fungovala od roku
1947 opět jako dvojtřídka.
Když za okupace byla červenopečecká škola
zabrána Němci, byly v naší obci od listopadu 1944 až
do května 1945 umístěny všechny třídy střední školy v
Červených Pečkách. Jedna třída byla v naší školní
budově, ostatní třídy v hostinci u Benešů. V lednu 1945
byla i naše školní budova zabrána německým vojskem,
tak se vyučovalo jen v hostinci u Benešů. Ve škole byl
ponechán jen byt řídícímu učiteli, který byl v té době
totálně nasazen v kolínské továrně minerálních olejů.
Dále byl ve školní budově ponechán obecní úřad.
Německé vojsko se vystěhovalo až době pražské
revoluce 8. května 1945.
V roce 1926 byla provedena velká adaptace
školní budovy, nové stropy zřídil stavitel Karel Mašín
nákladem 26 000 Kč. V roce 1927 bylo zavedeno
elektrické osvětlení školy. Každý rok byla budova
školy za pomocí místních občanů udržovaná a její
zařízení se nově vybavovalo. Náklady na nové
vybavení hradilo rodičovské sdružení z výtěžku
dětských divadel a z divadel pro dospělé.
Dobrým organizátor pro hraní divadel byl pan řídící
Vopařil, který měl pro kulturní dění v obci zálibu.
Záznam z kroniky napsala Marie Konopiská

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NEBOVIDSKÁ
TVRZ
Na počátku tohoto roku v obci vzniklo nové
občanské sdružení - Občanské sdružení Nebovidská
tvrz, k jeho založení vedl havarijní stav kulturní
památky – Tvrze Nebovidy alias Špýcharu a negativní
postoj k její obnově ze strany zastupitelstva a části
veřejnosti v obci. Občanské sdružení si klade tyto cíle:
 zviditelnění a záchranu Nebovidské tvrze, její
opravu do provozuschopného stavu a její
využití pro pořádání kulturních a spol. akcí
pro obyvatele Nebovid a okolí
 ochrana přírody a krajiny, ochrana životního
prostředí, péče o zeleň v obci a okolí
 pořádání kulturních a společenských akcí
 ochrana památek, kulturních hodnot a
krajinného
rázu
urbanizované
i
neurbanizované krajiny
Občanské sdružení působí v blízké spolupráci
s vedením obce Nebovidy, jedním z jeho účelů je
žádání o dotační tituly určené pro občanská sdružení za
podpory obce a naopak podpora obce v žádostech o
dotační tituly.
V pomyslné kuchyni tohoto sdružení byla
uvařena Komentovaná prohlídka Nebovidské tvrze,
těšit se můžete na Letní kino, které se sdružení pokusí
promítnout v obou vesnicích, na druhý ročník
Nebovidské Drakiády a na Probouzení Nebovidské
tvrze do středověké slávy – středověké odpoledne a
večer s divadlem, šermíři, řemeslníky, dobovými
stánky, hrami, ohňovou show a ostatními libůstkami a
dobrotami, které ke středověku patří. Akce je určena
pro malé i velké návštěvníky z obce i širokého okolí.
Chcete-li pomoci, dveře sdružení jsou otevřeny všem,
kterým život v obci a osud její dominanty a
nejvýznamnější památky není lhostejný. Informace a
přihlášku do sdružení naleznete na webu
http://nebovidskatvrz.webnode.cz/
Lucie Doušová

Lípa svobody na Hlubkém Dole
Na jaře 1920 obdržela škola dopis okresní
školní rady /z 3.4.1920/. Ta opět požadovala
uspořádání stromkového dne. Byla zde zdůrazněna
účast veřejnosti a potřeba pronést "patriotický" projev,
znovu mělo dojít ke vhodnému pojmenování stromu a
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hned k tomu bylo dodáno, že v tomto roce má
prezident Masaryk kulaté 70.narozeniny. Zpráva o
splnění
měla
být
podána
do
10.5.1920.
Bez ohledu na uvedené doporučení byla
v tomto roce lípa opět vysazena jako „Lípa svobody“. I
v tomto případě Nebovidy splnily úkol dříve než ho
dostaly. Přípisem ze dne 7.4.1920 škola oznámila
okr.školní radě, že školní mládež zasadila 29.3.1920
Lípu svobody v osadě Hluboký Důl. Byla vysazena v
místě, kde byl do té doby starý kamenný pomníček,
který byl v důsledku toho posunut o něco blíže ke
kapličce ve zdi u Čejkových.
Tehdejší školačka, matka paní Boženy
Hesové, vyprávěla dceři, jak při slavnosti zasazování
byly kořeny lípy obsypány množstvím tehdy platných
mincí nízkých hodnot. Ani tato lípa nebyla využívána
k oslavám státního svátku a původní účel jejího
vysazení dnešní občané Hlubokého Dolu asi ani
neznají. Strom dosud stojí na svém místě.

Nebovidská studánka po loňské brigádě Klubu Beseda

Lípa Masarykova a lípa Benešova v zahrádkách
před školou v Nebovidech
5.5.1946 byly v rámci oslav 1.výročí
osvobození ČSR v zahrádkách před školou slavnostně
zasazeny 2 lípy - na zahrádce ke Kučerovým /čp.29/
Lípa Masarykova a na zahrádce ke dvoru /čp.31/Lípa
Benešova. Pojmenování za velké účasti občanstva
vyhlásil řídící učitel Vopařil a lípy byly označeny
patřičnými tabulkami. Později, když za komunistické
éry byli oba tito státníci v nemilosti, byly tabulky
odstraněny. Později zanikly nejen obě lípy, ale i obě
předzahrádky.Dnes je na jejich místě jen vyasfaltovaná
plocha.
Proměna Nebovidské studánky na žádost Klubu Beseda

Lípa Masarykova a Benešova u pomníku padlých
V době první ČSR byly po stranách pomníku
padlých vysazeny 2 lípy - směrem k Horynovým
/čp.17/ Masarykova, směrem k Faltysovým /čp.16/
Benešova. K výsadbě muselo dojít po roce 1935, kdy
byl dr. Beneš zvolen prezidentem, neboť dříve mu
taková pocta nemohla být vzdána. Je zajímavé, že
Masarykova lípa po smrti TGM v září 1937 trvale
zaostávala v růstu za lípou Benešovou, ale nezahynula.
Obě lípy byly zlikvidovány při rozsáhlé úpravě okolí
pomníku po roce 1989.

PROHLÍDKA TVRZE V NEBOVIDECH
Článek z KOLÍNSKÉHO DENÍKU, 12.03.2012
Za poslední měsíc se stav tvrze, alias špýcharu
v Nebovidech mnohonásobně zhoršil. Už před zimou
byla památka v havarijním stavu, nyní se na ní
podepsal ještě sníh a mráz. Ještě před Vánoci byla
střecha, lidově řečeno, jakž takž, dnes se začíná na
několika místech propadat. „Před měsícem tam ještě
byly fošny, dnes nad půlkou budovy střecha úplně
chybí,“ doplňuje místostarostka Lucie Doušová.
Tvrz, o níž ani mnozí místní netuší, že to
vůbec tvrz bývala, měla už na kahánku jednou. V roce
2001 na ni byl vydán demoliční výměr. Podařilo se ji
zachránit doslova na poslední chvíli díky vyhlášení za
památku. Jenže bez dalších investic se na pokraj zkázy
dostává znovu. V rozpočtu malé obce je financování
opravy památky prakticky nemožné. „Snažíme se
získat dotaci na záchranu tvrze,“ říká místostarostka.
Ovšem nepřijde-li pomoc ve formě peněz velmi brzy,
nebude už co zachraňovat. Už dnes stavební firmy
říkají, že z objektu, kde kdysi sídlilo JZD a národní
výbor, půjdou zachránit jen zdi. A samozřejmě sklepy,
klenby atd.
V obci nyní nově vzniká občanské sdružení s
názvem Nebovidská tvrz, jehož cílem je záchrana

Lípa Tyršova
V roce 1932 probíhaly celostátně oslavy
100.výročí narození zakladatele Sokola dr. Miroslava
Tyrše. 13.8.1932 obecní zastupitelstvo schválilo žádost
místního Sokola zasadit Tyršovu lípu u zvoničky před
Benešovým hostincem /čp.25/.
8.10.1932 při slavnosti pořádané Sokolem
byla Tyršova lípa zasazena a opatřena příslušnou
tabulkou. Umístění před Benešovou hospodou mělo
svůj důvod v tom, že v ní prováděl Sokol svou
schůzovou činnost a její sál používal za tělocvičnu pro
všechny kategorie svých cvičenců. Za okupace musela
být tabulka s Tyršovým jménem odstraněna. Po válce
nakrátko označení bylo obnoveno, později však opět
zmizelo a nakonec zmizela i samotná lípa. Lípa se
nacházela zhruba v místech, kde byl v roce 2011 zřízen
kamenný pomník.
Jaromír Urban
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památky, její oprava do provozuschopného stavu a
následné využití pro kulturní a společenské akce.
Sdružení spolu s obcí uspořádalo v sobotu prohlídku
tvrze, na niž se sjelo několik desítek zájemců z
širokého okolí. Smyslem prohlídky bylo dostat
existenci tvrze do povědomí nejen místních a upozornit
na fakt, že jde o památku, ač pozdě vyhlášenou.
Zasvěceného výkladu se před i uvnitř
zchátralého objektu ujal Petr Chotěboř, architekt, který
do roku 1985 zpracovával pojednání o stavební podobě
českých tvrzí a při té příležitosti navštívil i Nebovidy.
Přijel kvůli starší tvrzi u kostela sv. Petra a Pavla a
podle svých slov ke svému překvapení objevil další –
právě tu, kterou se dnes v Nebovidech snaží zachránit.
„Že byly ve vsi dvě tvrze, není nic neobvyklého. Jejich
majitelé bývali chudší a často jim nepatřila ani celá
ves,“ vysvětlil Petr Chotěboř.
Stávající tvrz patrně vypadala jinak než její starší
kolegyně, tzv. Okrouhlá. Na její někdejší podobu lze
usuzovat pouze podle zazděných oken. „O zbytku
stavby mnoho nevíme, lze to zjistit jen archeologickým
průzkumem. A ten potvrdil, že zde byl příkop,“
naznačil architekt. Neví se přesně ani to, kdy vlastně
tvrz vznikla. První zmínka o ní pochází z roku 1436,
ale to neznamená, že až toho roku byla stavěná.
Ostatně ona zmínka hovoří už o přechodu tvrze na
jiného majitele. První zmínka o Nebovidech je z roku
1268, kdy zde měl majetek Kunata z Nebovid, patrně
vladyka. Zda však už na tvrzi sídlil, není známo.
Jana Martinková

Dětský den, při kterém naše členky pomůžou
s organizací.
A na závěr krátké shrnutí. Aktivní činnost
v roce 2012 jsme začali 15. března výšlapem z Velkého
Oseku do Poděbrad. Další akcí bylo vynášení Morany.
Vlasta Šancová
VYNÁŠENÍ MORANY A VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ
Článek z KOLÍNSKÉHO DENÍKU, 28.03.2012
Druhý ročník vynášení Morany zorganizoval
nebovidský klub Beseda, obecní úřad se k němu přidal
s milým velikonočním tvořením pro malé obyvatele
obce (a okolí) a výsledkem bylo doslova sluníčkové
odpoledne plné dětí a pohody.
Před budovou obecního úřadu se sešly desítky
dětí s rodiči, babičkami, dědečky či kamarády, aby se
pak společně průvodem vydaly do údolíčka k
Nebovidskému potoku. Někdo vzal píšťalku, někdo
bubínek, někdo vlastní Moranu. Tu největší, „obecní“
neslo podle tradice svobodné děvče.
Všechny Morany, včetně maličké ze slámy, skončily
nakonec v proudu potoka, aby se zima už nevrátila a v
české kotlině panovalo jen a jen vlahé jaro. Aby
Morany opravdu odnesl proud, přidalo se do potoka
vrchovatě vody zvednutím stavidel nedalekého
rybníčku.
Vynesení smrtky, alias Morany, alias zimy
svůj účel evidentně splnilo, protože Nebovidy i celé
Kolínsko zalily v sobotu víc než jarní sluneční paprsky,
takže následné velikonoční tvoření plánované původně
do zasedací místnosti přesunul obecní úřad pod širé
nebe, ven na zahradu přiléhající k budově úřadu. Děti
si vyzkoušely různé techniky zdobení velikonočních
vajíček, veselými barvami dekorovaly sádrové odlitky
jarních motivů, tvořily z pilin, zkrátka s radostí
popustily uzdu své nekonečné fantazii.
Členky klubu Beseda k tomu napekly velikonoční
sladkosti a nazdobily obecní úřad i okolí v duchu
panující jarní nálady.
Jana Martinková

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Vážení občané,
v krátké zprávě k činnosti Klubu Beseda bych Vás
chtěla především pozvat na akce, které nás čekají
v nejbližších týdnech a měsících, a na které jste všichni
srdečně zváni. 1. května se uskuteční Otvírání studánky
spojené s vycházkou po obci Nebovidy, sraz je ve 14
hodin u OÚ v Nebovidech. Další akcí bude červnový
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL

SK NEBOVIDY
Jarní aktivní sportovní činnost pro naše tři
oddíly začala 24. 3. a 7. 4. 2012 rozehraním druhé
části mistrovských utkání soutěžního ročníku 2011 /
2012 organizovaného v rámci okresu Kolín. Podmínka
pro vlastní účast a možnost nastoupit k utkání, kterou
byla registrace hráčů a funkcionářů u nového řídícího
orgánu fotbalu FAČR ( Fotbalová asociace České
republiky ) byla v termínu splněna a dále probíhá
vybírání členských příspěvků.
Před začátkem jarní sezóny byla členy oddílu
kopané v rámci vzájemné spolupráce s OÚ provedena
celková likvidace a úklid odpadu a roští
nahromaděného po vyčištění a vyřezání strání a
okolních prostorů u příjezdové komunikace od Hl.
Dolu do Nebovidy. Dále bylo z bezpečnostních důvodů
v blízkosti kabin a hrací plochy pokáceno několik
poškozených ( dutých ) stromů.
V současné době probíhá díky velkému pochopení
p. Alexandra Tylla na budovách a příslušenství hřiště
řada potřebných pracovních údržbových prací včetně
nových nátěrů a nové prostorové uspořádání
stávajícího zařízení (udírny). Tuto nezištnou pomoc
jistě ocení nejenom členové oddílu kopané, ale také při
návštěvě různých akcí i ostatní veřejnost. Touto cestou
výbor oddílu kopané panu A.Tyllovi za vstřícnou
podporu a provedené práce předem děkuje.

Dokončení článku z Nebovidských listů 2012/1
…… neposlední řadě se konala výroční členská schůze
30. 12. 2011. Na této byl vyhodnocen rok 2011 se
všemi aktivitami, které JSDH měla. Nebudu se již
opakovat s výčtem akcí. Toto jsem uvedl v posledním
čísle Nebovidských novin v roce 2011. Na schůzi byl
projednán plán činnosti jednotky na rok 2012 a zatím
předpokládám, že se budou konat tradiční akce, které
jsou naší jednotkou pořádány a jsou zaběhlé,
odzkoušené, osvědčené a občany pochvalované. Dále
se budou povinně provádět kontroly a zkoušky
techniky a materiálu. Na schůzi byl i zástupce Sokola
Nebovidy, se kterým se projednala spolupráce a pomoc
při pořádaných akcích. Nemáme zázemí k pořádání
jiných akcí. Hledá se dotace na výstavbu nové
hasičárny a tak nemůžeme zatím více rozšiřovat naše
aktivity. Uvažujeme o malých akcích a to formou
malém turnaji v minikopané, popřípadě nohejbalu.
Také jsme na schůzi projednali případný zájezd, ale
očekáváme, že se dohodneme i s občany, kam jet.
Každý již někde byl, dohodnout a shodnout se na
konkrétní trase nebo místě není jednoduché.
Na výroční schůzi také byly předány Starostou SDH a
Starostou obce panem Ing. Kašparem Pamětní listy a
dárkové upomínkové předměty k pracovnímu výročí
dobrovolné a aktivní práce v SDH:
panu Jaroslavu HESOVI k 50-ti letům
panu Jiřímu MARKOVI k 40-ti letům
panu Antonínu KOUBSKÉMU k 40-ti letům
Starosta Obce Nebovidy poděkoval JSDH
Hluboký Důl za dobrovolnou práci pro Obec a občany.
Poděkoval, tak jako na zasedání Zastupitelstva Obce za
pořádání akcí především pro děti, všem členům tohoto
spolku. Uvedl, že je to jediný spolek na Hlubokém
Dole, který vyvíjí, byť v omezených podmínkách,
dobrovolnou práci ve prospěch občanů. Také by si přál,
aby se nám dostalo důstojného zázemí a to výstavbou
nové hasičárny.
V letošním roce budeme pořádat „ Masopustní
posezení„ v hospodě „ Na Veselé Bídě „, které
plánujeme na 18. 2. 2012 od 18. OO hod. Na tomto
Masopustním veselí se budou podávat klasické
zabíjačkové pochoutky. Bude možnost zakoupit si
něco z toho i domů. Pití zajišťuje pan Zelenka. K tomu
všemu budou k tanci a poslechu vyhrávat muzikanti.
Plakáty k tomuto veselí budou včas vyvěšeny.

Výbor oddílu kopané SK Nebovidy
upozorňuje a zve všechny aktéry na akci, která
proběhne týden po skončení mistrovských soutěží:
v sobotu 23. června 2012 od 14: 00 hod na hřišti
„ SETKÁNÍ
BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH
HRÁČŮ všech věkových kategorií SK Nebovidy„
Občerstvení a hudba zajištěna.
Za výbor oddílu kopané SK Nebovidy – Honc Jaroslav

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za finanční dary níže uvedeným firmám a
živnostníkům, Nebovidské listy jsou díky této podpoře
vydávány a zdarma roznášeny do Vašich schránek.
Za distribuci děkujeme členkám Klubu Beseda.

Lédr Tomáš , kontakt: 732230272
instalatérské práce, voda, topení, plyn

Tolik k původnímu příspěvku.
Masopustním posezení a další pořádanou Velikonoční
pomlázkovou zábavu nemá již význam komentovat.
Pozvání na tyto společenské akce se do minulých NL
také nedostalo a tak ti, kteří přijali pozvání
prostřednictvím plakátů a zúčastnili se, mohou sami
ohodnotit jejich výsledek.

PLYNOVÉ KOTLE SERVIS - OPRAVY MONTÁŽ a dále: Kotle na pevná paliva (DAKON - záruční,
pozáruční opravy, OPOP, Viadrus …) Elektrokotle
Základní ceny servisních prohlídek plynových kotlů:
Klasické kotle
Kondenzační kotle
Pásmo: do 10km 710,- Kč
1.210,-Kč
do 20km 830,- Kč
1.330,-Kč

Jiří Kratochvíl, Lomená 167, 280 02 Tři Dvory
Tel.:724-332-381, e-mail: kratochvil.servis@seznam.cz

Starosta JSDH Hluboký Důl Antonín Koubský
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