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Svoz Bio odpadu je prodlouţen
do konce listopadu, tzn. 15.11. a
29.11.2012. Od prosince budou
opět týdenní svozy kom. odpadu.
Klub Beseda děkuje paní Ireně
Stříbrské za krásně provedenou
aranţerskou práci na naší výstavě
Barvy a plody podzimu.
Kovářský krouţek se koná ve
středu od 17:30 v prostorách
bývalé konírny Nebovidské tvrze.
PLÁNOVANÉ AKCE:
10.11.2012 od 13:30 se koná
Turnaj v pexesu v hosp. Na hřišti
11.11. 2012 ve 14h Výsadba
stromů z dotace od MAS
Podlipansko, sraz u OÚ
17.11.2012
Diskotéka
v hospodě U Hrocha

III.

1.-2.12.2012 Vepřové Hody II.
v hospodě U Hrocha
8.12.2012 Vysvěcení kapličky na
Hl. Dole
8.12.2012 Tradiční Mikulášská
nadílka s SDH na Hlubokém Dole
8.12.2012 od 20h Taneční zábava
ve Vébrově hospodě v Polepech,
hrají Trampoty
9.12.2012 od 15 h Rozsvěcení
vánočního stromečku + adventní
tvoření na Obecním úřadu
15.12.2012 od 13h Vánoce na
tvrzi – vánoční trhy, zvyky,
soutěţ o nejlepší cukroví
15.12.2012 Diskotéka IV U Hrocha
26.12.2012 od 17h Polepské
vánoční zpívání u kapličky
31.12.2012
nebo
1.1.2013
Varhanní kostel v nebovidském
kostele

Váţení spoluobčané.
V tomto vydání listů se obracím především na občany Hlubokého Dolu.
Jistě jste si všimli, ţe se v obci začala budovat kanalizace. Přestoţe
jsem uţ pomalu přestával věřit, ţe se dotace na kanalizaci podaří sehnat,
nakonec se to podařilo. Bohuţel výše dotace není taková, aby pokryla
výstavbu v celém Hlubokém Dole. V části obce (novostavby) se zatím
kanalizace stavět nebude. Celková výše investice je 24 mil. Kč plus 2,5 mil
za přípojky k jednotlivým domům. Dotace je ve výši 15,5 mil. Kč, zbytek je
spoluúčast obce.
Zastupitelstvo odhlasovalo příspěvek občanů pouze ve výši 3tis. které
pokryjí náklady na zpracování projektu jednotlivých přípojek. Tím, ţe
nepoţadujeme další finanční spoluúčast ze strany občanů, chceme podpořit
připojení co nejvíce nemovitostí. Ten, kdo nevyuţije moţnosti připojit se
nyní, bude později nucen zaplatit poplatek 20 tisíc. Upozorňuji, ţe ten kdo
nebude připojen na kanalizaci, bude muset pravidelně dokládat oficiální
vyvezení jímky na čističku. Vyváţení bez papíru někam na pole, vypouštění
na zahrady nebo do dešťové kanalizace, jiţ nebude tolerováno. Technicky
bude postup následující. Po dokončení hlavní kanalizační stoky s přípojkami
k hranicím soukromých pozemků a po zaplacení 3 tisíc na Obecním úřadu,
dostane ţadatel zpracovaný projekt, který poté odevzdá na stavebním úřadu
v Kolíně spolu s ţádostí o územní souhlas. Teprve po obdrţení souhlasného
stanoviska ze stavebního úřadu, se můţe začít budovat přípojka do domu.
Připomínám, ţe do této kanalizace nesmí být připojeny dešťové svody.
Pokud se u někoho zjistí porušení, bude okamţitě odpojen a pokutován.
Taktéţ je zakázáno přečerpávání splašků z jímek, nebo domácích ČOV do
kanalizace. Technologie obecní čističky není schopná fungovat, pokud by do
ní přitekly staré splašky, kaly, nebo naopak příliš čisté vody najednou.
Termín dokončení výstavby je 30. 5. 2013, ale dodavatelská firma
READER&FALGE s.r.o. z Lovosic se bude snaţit dokončit stavbu do konce
tohoto roku. Vše záleţí na počasí.
Chodník Nebovidy – Červené Pečky
Potěšující zpráva – chodník mezi Nebovidy a Č. Pečky je hotov. Uţ jen
čekáme na kolaudaci. Celkové náklady byly 2.150.000,-Kč. Tím, ţe se na
výstavbě podílely i Č. Pečky, zaplatí Nebovidy cca 1.200.000,- a Č. Pečky
zbývajících 950.000. Tímto chci poděkovat zastupitelům městyse Červené
Pečky za rozhodnutí finančně podpořit výstavbu tohoto chodníku a věřím
tomu, ţe vděk je i na straně občanů, kteří chodník pouţívají.
Dotace na výsadbu stromů.
MAS Podlipansko se podařilo získat dotaci od TPCA ve výši 220.347,- Kč
na výsadbu převáţně ovocných stromů ve 13ti obcích našeho kraje.
S potěšením musím konstatovat, ţe největší částku na výsadbu se podařilo
získat nám. Celková částka investice je 33tis.Kč a z toho je spoluúčast obce
6.800,-Kč. Za tuto částku vysadíme 67 stromů. Ovocné stromy se budou
sázet kolem cesty z Hlubokého Dolu směrem na Šťáralku (nová cesta
k potoku), kolem cesty z Nebovid do Dolan a na stráních nad potokem
v Nebovidech. Okrasné stromy budou vysázeny na pozemku vedle čističky,
kde se pracuje na vytvoření menšího lesoparku. Tato dotace je podmíněna
zapojením veřejnosti, proto Vás prosím o pomoc při výsadbě. Sázet se bude
za kaţdého počasí 11.11 ve 14 hod. Sraz pomocníků je před OÚ. Nářadí si
prosím vezměte s sebou.
Jaromír Kašpar, starosta
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CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY

KAPLIČKA NA HLUBOKÉM DOLE
Do kapličky, která byla díky kladnému
rozhodnutí zastupitelstva opravena z obecního
rozpočtu, přibude díky několika hodným lidem soška
Panny Marie s Jeţíškem od kolínského sochaře pana
Hylase.
Cena plastiky je 35 tisíc korun, majorátním
dárcem se stala obec Nebovidy s částkou 15 tisíc
korun, na plastiku přispělo 36 dárců/rodin a 3
nebovidské spolky. Na sošku bylo přispěno částkou
22.500 korun, s příspěvkem od obce se nám podařilo
sehnat cílovou částku - dokonce o 2.500 korun více.
Tyto peníze budou pouţity na výrobu plůtku před
kapličku, kterou zajistí nebovidští kováři – R. Holub a
A. Vokoun.
Plastika bude vyrobena z pryskyřice a do
kapličky bude na pevno přidělána, tak ţe pokud se ji
někdo pokusí z kapličky vyjmout, sošku tím zcela zničí
a obci tak přibydou náklady na instalaci další sošky do
kapličky. Socha samotná nemá shora uvedenou
hodnotu, hodnota spočívá v jejím originálním,
uměleckém zpracování a duchovní hodnotě pro lidi,
kteří na ni přispěli, nebo se u kapličky zastaví.
Vysvěcení kapličky je plánováno na 8. 12. 2012 na
svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.
S velkou pokorou děkuji všem, kterým osud a
zachování jedno z mála památných míst na Hlubokém
Dole nebyl lhostejný.
Lucie Doušová

Obec zaznamenala úspěch v podání ţádosti o
dotaci na pořízení územního plánu od MAS
Podlipansko, realizace našeho nového územního plánu
bude podpořena částkou 90 tisíc korun plus 10 tisíc
spoluúčast obce. Celková částka potřebná pro pořízení
nového územního plánu je dvojnásobná.
Podaná ţádost prostřednictvím Strukturálních
fondů Evropské unie - OPŢP na zateplení vnější obálky
budovy Obecního úřadu (fasády, dveří a rekonstrukci
střechy) bohuţel nebyla podpořena, na stránkách
ministerstva je naše obec – náš projekt mezi
náhradníky. Potřebná rekonstrukce je tedy bohuţel
odloţena na neurčito.
Lucie Doušová
KRAJSKÉ VOLBY V NEBOVIDECH A NA
HLUBOKÉM DOLE
Dne 12. -13. 10. 2012 se na našich obcích
uskutečnily volby do krajského zastupitelstva.
Výsledky:

KELTOVÉ NA TVRZI
27.10. 2012 proběhla na Nebovidské tvrzi
oslava keltského Samhainu. I přes velkou nepřízeň
počasí dorazilo v průběhu odpoledne na lákavý
zábavně vzdělávací program okolo 200 návštěvníků,
kteří si v modelu keltského srubu v ţivotní velikosti
vyzkoušeli, jak se Keltům ţilo – děti i rodiče se trochu
ohřály při výrobě mouky na zrnotěrce, vyzkoušeli si
také výrobu příze a práci kováře. Návštěvníci si mohli
prohlédnout repliky keltských nástrojů a jejich
řemeslných a uměleckých výtvorů. Na tvrz zavítala i
keltská věštkyně, která předpovídala budoucnost
z ptačích kůstek. Připraveny byly ukázky keltské módy
a šperku. Přítomné bránili i opravdový keltští
bojovníci. Své řemeslo předvedli kováři a přadleny. O
Keltech nám vyprávěla PhDr. Jarmila Valentová,
archeoloţka Národního muzea.
Představení loutkového divadla pro děti Hluboko
v lese, volně inspirováno pohádkou o perníkové
chaloupce, připravil spolek Tate Iyumni, jednalo se o
divadloautomat, kdy děti rozhodovaly o ději,
ale i přes to zlá jeţibaba nakonec skončila v peci, kam
ji děti s radostí poslaly.
Velkým kladem akce bylo opět výborné jídlo
a pití od našich krčmářů, návštěvníci akce hodovali
v keltském stylu – na roţni se točilo maso, k ochutnání
byly zelné placky, koláče, pečená jablka, palačinky,
pšeničné placky, guláš v chlebu a další dobroty, vše
s láskou k jídlu a lidem dělané.

Umístění volebních stran dle počtu hlasů:
64 hlasů - č.43 KSČM
56 hlasů - č.60 ČSSD
33 hlasů - č.29 TOP 09 a Starostové pro Stř. kraj
19 hlasů - č.70 ODS
10 hlasů -č.91Strana Práv Občanů ZEMANOVCI–Češi
9 hlasů - č.93 Česká pirátská strana
Pak následují volební strany s nízkým počtem hlasů od
8 aţ po 1
Dále bych občany informoval, ţe okres Kolín má
volební účast 36,19%. Obec Nebovidy má na okrese
nejvyšší volební účast a to 45,56%.
Z toho lze usuzovat, ţe občanům našich obcí není
lhostejné, kdo a jak řídí politiku Středočeského kraje.
A. Koubský, předseda volební komise
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V 18 hodin se děti a rodiče s Klubem Beseda
vypravily k Pomníku padlých na lampiónový průvod,
který byl letos netradičně zakončen na romanticky
zasněţeném nádvoří tvrze vystoupením Tortus de Ignis
s jejich úţasnou ohňovou show.
Vyvrcholení
večera nastalo s příjezdem
praţské skupiny Dick O’Brass, energická hudba
inspirovaná dávnou hudbou Keltů roztančila plochu
bývalého špýcharu, který členové Nebovidská tvrz, o.s.
proměnili v keltské obydlí a později v koncertní sál. A
ţe má tu správnou atmosféru a ke společenským akcím
je jako stvořený potvrdí více neţ 100 návštěvníků
večerního programu. Tvrz nám v tento nevlídný zimní
den poprvé poskytla útočiště ve svých vnitřních
prostorách a otevřela tak nový obzor pro Nebovidy a
okolí. Velmi povedené fotografie a video z akce
naleznete na www.nebovidsktvrz.eu.
Lucie Doušová

VÁNOCE NA TVRZI 15. 12. 2012
Další probouzení tvrze proběhne 15.12.2012
pod názvem Vánoce na tvrzi – připravujeme pro Vás
vánoční trhy, staročeské zvyky, tématický program,
nebude chybět cukroví ani betlém.
Vyhlašujeme soutěţ o hodnotné ceny O
NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ, porotou budou
samotní návštěvníci akce a podmínkou účasti je
donesení 100 kusů cukroví, na ochutnávku pro 100
jazýčků. Místní hospodyňky, nenechte se zahanbit
přespolním cukrovím a do soutěţe se směle hlaste,
však 100 kousků cukroví je jako nic .
Těšit se můţete opět na spoustu dobrot z naší
krčmy. V případě špatného počasí nezůstávejte doma –
přijďte, akce se přesune do vnitřních prostor tvrze.
Nebovidská tvrz, o.s.
BARVY A PLODY PODZIMU
Dne 13. 10. 2012 pořádal „Klub BESEDA“ v klubovně
OÚ výstavu s názvem Barvy a plody podzimu.
Pěstitelé chtěli prezentovat své výpěstky jako papriky,
celer, ozdobné dýně, velké ředkve, fazole, kiwi, houby,
jablka, švestky a to vše ze své vlastní zahrádky. Děti
přinesli vydlabané a vyřezané dýně.
Vše by tolik nevyniklo, nebýt krásného
aranţování od paní Stříbrské. Důkazem toho byly
nazdobené obyčejné dřevěné štafle. Zeleninové
výpěstky dokonale doplňovaly rostlé i suché květy.
Ţeny z „Klubu BESEDA“ napekly štrúdl, švesťáky,
řepánky, koláče, mrkváče, cukroví z cukety, šátečky i
lívance s marmeládou a šlehačkou a jiné dobroty. Vše
bylo nabídnuto návštěvníkům výstavy a část se odnesla
do „Nebovidské tvrze“, kde děti vyráběly výtvory
z dýní, listí a jiné dárky, které si s radostí odnesly
domů.
S velkou lítostí musím konstatovat, ţe zde
bylo málo lidí z Hlubokého Dolu, i kdyţ roznášíme
pozvánky do kaţdé domovní schránky. Věřím, ţe se to
časem zlomí, alespoň tak, jako za fungování
Nebovidské školy, kdy pan řídící Vopařil dával obě
obce dohromady.
Jinak patří poděkování všem, kteří výstavu připravovali
a měli z ní radost.
Ludmila Holubová, Hluboký Důl

Věštění z ptačích kůstek

Diváci rozhodují o pokračování pohádky. Fire show.
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2. ROČNÍK NEBOVIDSKÉ DRAKIÁDY

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Z kroniky národní školy v Nebovidech
Po roce 1945 došlo ve školní budově ke
změnám jak ve vybavení školy, tak v úpravě tříd.
Povrchové elektrické vedení bylo dáno do trubek pod
omítku a bylo rozšířeno elektrické osvětlení ve třídách.
Protoţe ve studni z roku 1909 nebyla voda, byla
zřízena nová artézská studna do hloubky 12,50 m.
Rodičovské sdruţení koupilo za peníze z výtěţku
dětských divadel a z divadel pro dospělé školní
rozhlasové zařízení (rádio, gramofon a mikrofon).
V roce 1949 se z budovy odstěhoval obecní
úřad. V této místnosti byla otevřena mateřská školka,
otevření školky bylo povoleno zemskou školní radou v
Praze. Místní občané (řemeslníci) se postarali o
vybavení školky provizorním nábytkem. Všechnu práci
vykonávali občané zdarma.
Po padesáti letech byly odstraněny stupínky
od tabulí a v roce 1950 byl zakoupen promítací přístroj
(němý). Na jaře roku 1951 bylo zřízeno na hřišti
mateřské školky pískoviště a byla zakoupena dětská
houpačka. V červnu tohoto roku byl zakoupen nový
promítací přístroj a bylo uskutečněno první promítání
zvukového filmu. Dále byl v tomto roce zaveden do
školy vodovod. Na dětském hřišti byla postavena
zahradní besídka a dětské koupaliště.
V květnu v roce 1954 byl z výtěţku školních
besídek zakoupen televizor. Tak naše škola měla nejen
v obci, ale i celém obvodu poštovního úřadu první
televizní přijímač a to 1 rok po zahájení vysílání v
Praze. V tomto roce byl ještě uskutečněn nátěr všech
oken a dveří ve školní budově.
Do druhé třídy bylo v roce 1956 zakoupeno l6
kovových lavic 2 katedry se ţidlemi a skříně do
učeben. V roce 1959 byly poloţeny ve všech třídách
parkety, o rok později byl do školy zaveden telefon.
Škola v Nebovidech oslavila v roce 1959 osmdesát let
svého trvání. Do té doby na škole působilo 7 řídících
učitelů a ředitelů školy a 63 učitelů. O deset let později
v roce 1969 slavila škola 90 let trvání. Oslava byla
velká, o kulturní program se postaral ředitel školy pan
Jaroslav Vopařil. Za jeho působení na škole nebylo o
kulturní program v obci nouze.
Bohuţel pan Vopařil v roce 1973 svoje
učitelování ukončil odchodem do důchodu.
Na škole jako ředitelka a zároveň učitelka působila, aţ
do roku 1975 paní Vlasta Vinšová, kdy byla škola
zavřena pro malý počet dětí.
Marie Konopiská

V sobotu 8. září 2012 Občanské sdruţení
Nebovidská tvrz uspořádalo jiţ 2. ročník Nebovidské
drakiády. Do letošního klání o nejlepšího draka se
přihlásilo na 60 soutěţících. Program pro děti byl
pestrý. Během odpoledne si kaţdý mohl vlastnoručně
namalovat tričko, ozdobit si a zároveň sníst sladkého
dráčka nebo se třeba svézt na koních. Děti si také
zasoutěţily v 5 disciplínách, aby se poté mohly vydat
za hledáním pokladu. Dalším bodem programu bylo
samotné vyhlášení nejlepších draků. Letošní pohár
pořadatelů o Nejhezčího létajícího ručně vyrobeného
draka vyhrála Petruška Matoušková. Cenu dětského
publika si odnesla Klárka Nobilisová, ale nakonec
nikdo ze zúčastněných neodešel s prázdnou.
Za uskutečnění celé akce patří dík stálým
sponzorům našeho sdruţení: Poline s.r.o, Sopo Group,
Stachema Kolín s.r.o., PKP dopravní společnost s.r.o.,
dále pak pekařství Ţalud, řeznictví Hrbek a syn,
kolínská sodovkárna Koli a v neposlední řadě obci
Nebovidy.
Letos nám počasí opět přálo. Pod slunečními
paprsky po většinu času vanul příznivý vítr do plachet
našim drakům.
Pro zpříjemnění odpoledne bylo
zajištěno pestré občerstvení pro děti i rodiče. Účast
byla hojná, kromě nebovidských, přilétli draci i
z Červených Peček, Kolína a dalšího přilehlého okolí.
Celá akce se nadmíru zdařila a my se jiţ těšíme na
příští 3. ročník.
Renata Peterová, Zuzana Pištorová
KUŢELKÁŘSKÉ KLÁNÍ
V sobotu 24. listopadu se uskuteční od 17
hodin kuţelkářský turnaj Polepy versus Nebovidy Hluboký Důl. Sportovní podvečer bude probíhat
v kuţelkárně
v Červených
Pečkách.
Přijďte
reprezentovat naše druţstvo, nebo jenom fandit a
příjemně se pobavit. Vstupné je 30,- Kč hrající osoba.
Vezměte si s sebou obuv se světlou podráţkou,
sportovního ducha a také něco dobrého na zub. Pivo,
limo, víno a další nápoje je moţné zakoupit na místě.
Lucie Doušová
GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví ţivotní jubileum a přejeme hodně zdraví a
ţivotní pohody do příštích let.
Listopad 2012
František Chudáček
Vladimír Horyna
Alena Kotlářová
Miloš Březina

70 let
75 let
70 let
70 let

Leden 2013
Marie Černá

85 let
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Na místě se nám dostal odborný, historickými
a technickými fakty, doloţený výklad. Stavba této tvrze
byla započata 1. října 1936 a byla dokončena za
necelých 24 měsíců. Pracovalo zde aţ 800 dělníků. Síla
stěn dosahovala 3,5m ţelezobetonu a celá tvrz je
zabudována ve skalním příkrovu o síle aţ 16 metrů.
Systém chodeb dosahuje 1,5 km. Osádku tvrze tvořilo
316 vojáků.
Bezmála skoro 4 hodinovou prohlídku jsme
zakončili u pietního místa, kde jsme vzdali poctu
padlým příslušníkům československé armády, policie,
finanční stráţe, občanům a zaměstnancům stavby, kteří
zde poloţili ţivoty za Československou republiku. Čest
a sláva vojákům Československé armády a vlastenectví
občanů v této historicky těţké době.
Dále navštívil rozhlednu Suchý vrch na
stejnojmenném kopci. Odtud byl díky příznivému
počasí nádherný rozhled po celé Kralické oblasti.
Návrat z výletu byl ve znamení hezky
proţitého, příjemného a záţitky naplněného dne.

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Váţení občané,
v letošním roce náš klub podnikl několik
zajímavých výletů. Jedním z nich byla dne 10.
července cesta vlakem z Kolína do Ledče nad Sázavou,
kde jsme přestoupili na místní lokálku směr Smrčina, a
odtud došli pěšky podél řeky Sázavy aţ na Stvořidla.
Výlet se velice vydařil. Další zajímavý „výšlap“ nás
zavedl na obhlídku Kolínského obchvatu z Nebovid na
Hluboký Důl, pak dál polní cestou na Šťáralku, po
hlavní silnici na Karhaňák a po nové polní cestě
k Nebovidské váze. Cílem dalšího výletu, tentokrát
autobusem, bylo poznání krásných památek, konkrétně
zámků Náchod a Opočno. Jiná zajímavá vycházka nás
zavedla po novém chodníku do Červených Peček, dále
ke kovárně pana Stoupy, cestou okolo ovocných sadů
aţ pod Malou Vysokou a zpět. Po cestě jsme nastříhali
šípky a různé okrasné rostliny na naši výstavu „Barvy a
plody podzimu“, která byla velice pěkná. Děkujeme
dětem, které přinesli vyřezané dýně, konkrétně Tobiáš
Kubelka, Filip Moc, Denisa a Tomáš Lédrovi a sestry
Čermákovy. Největší atrakcí však byla obří dýně od
Štechrů, Terezky a Karolínky a Elinky Míkové. Dále
bychom chtěli napsat o velice pěkném výletě na vodní
dílo Ţelivka, kde jsme si s průvodcem prohlédli
čističku, která zásobuje vodou hlavní město Prahu.
Pohled do trychtýře, kterým je voda do čističky
přiváděna, je nezapomenutelný. Smutná je však
okolnost, při které vzniklo jezero a zaplavilo území,
kde byly dříve vesnice. Exkurzi nám vyjednali manţelé
Vlkovi, kteří ţili v zatopeném městečku Dolní
Kralovice a o této pro ně nelehké době nám vyprávěli.
Poté jsme v nedaleké obci Hulice navštívili letos nově
otevřené muzeum včelařství. Tato velice hezká
expozice je umístěna v bývalé škole. Zatím poslední
akcí byl koncert v divadle v Kutné Hoře s názvem
„Procházka českou operetou“.

Plánované akce
Tradiční Mikulášská nadílka 8. 12. 2012 - plakáty
budou vyvěšeny
Výroční schůze SDH 28. 12. 2012
Rád bych popřál za členy Sboru dobrovolných
hasičů Hluboký Důl všem občanům Nebovid a
Hlubokého Dolu, firmám a společnostem, působících
na katastru obce, jejich zaměstnancům, všem našim
příznivcům a známým hezké a příjemné Vánoce, do
roku 2013 jen a jen zdraví, osobní a pracovní úspěchy.
Antonín Koubský Starosta SDH
SK NEBOVIDY
Do konce podzimních fotbalových soutěţí
zbývá sehrát ještě 4 zápasy a po jejich odehrání nastává
delší zimní přestávka. Hned po skončení posledního
utkání nás čeká provedení zimních opatření na všech
technických zařízeních a v budovách včetně úklidu a
úprav okolních prostorů kolem hřiště. Plánované akce
do konce ledna 2013 budeme upřesňovat aţ po
skončení fotbalové sezony a bude záleţet na
klimatických podmínkách a všeobecných aktuálních
potřebách našeho oddílu a našich partnerů. Zimní
přestávka trvá sice do konce března, ale během ní se
zajišťují veškeré administrativní, technické a ostatní
sportovní náleţitosti potřebné pro hladký průběh
nadcházející sezony 2013. O všech akcích a průběhu
podzimní sportovní činnosti budeme do vydání dalšího
čísla včas informovat.
Z pohledu společenských událostí budeme v
měsíci listopadu blahopřát dvěma našim zaslouţilým
členům oddílu k významnému ţivotnímu jubileu.
Prvním je bývalý hráč, bývalý předseda oddílu a
doposud platný člen výboru - pan Vladimír Horyna,
dalším bývalý hráč a člen výboru pečující o zdravotní
stav nejenom hráčů ale i ostatních členů oddílu - pan
Miloš Březina. Oběma přejeme pevné zdraví a ţivotní
pohodu do dalších let.
Za výbor oddílu kopané SK Nebovidy – Jaroslav Honc

Rádi bychom vás pozvali na nadcházející akce:
- 9. 12. od 15 hodin rozsvícení vánočního stromečku;
- na konci roku koncert v kostele Petra a Pavla
v Nebovidech, přesné datum a čas bude na plakátech.
Na všechny akce jste všichni srdečně zváni.
za Klub Beseda Vlasta Šancová
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL
Jednodenní zájezd SDH.
Dne 15. 9. 2012 se uskutečnil dlouhodobě
plánovaný
jednodenní
zájezd
do
muzea
československého opevnění v kralické pevnostní
oblasti, do dělostřelecké tvrze BOUDA. Tato tvrz je
jednou z pěti dokončených československých tvrzí a
jako jediná je z nich ve své původní podobě přístupná
veřejnosti.
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přinesena ke hrobu či hrobce. Kostelní máry jsou
dosud skladovány v márnici u kostela (proti domu č.8),
hřbitovní máry (dosud) ve hřbitovní márnici. Pohřební
sluţby pro pohřby v Nebovidech zajišťovala převáţně
fa Vik z Červených Peček. Vyráběla rakve
a zajišťovala pohřební přepravní sluţby. Někdy asi
v šedesátých letech byly výše zmíněné pohřební vozy
nahrazeny speciálními auty, tzv. pohřebními furgony,
které se při přepravě zesnulých uţívají dosud. Fa Vik
neměla v Nebovidech monopol, občas pořizovaly
pohřby v Nebovidech i soukromé pohřební ústavy z
Kolína (Vošvrda, Müller, Svoboda). V dobách tzv.
socializace měla uţ monopol pohřební sluţba v Kolíně.
Socialistickou pohřební sluţbu nahradila soukromá
firma Jeřábek, jejíţ působnost je i mimo kolínský
okres.
V průběhu 20. století se v Nebovidech
vystřídalo několik hrobníků - Štolba /čp.4/, Vojta
/čp.9/,
Vohnický
/čp.62/,
Marek
/čp.87/.
Po váţném onemocnění Marka nastal pro MNV téměř
neřešitelný problém s obsazením místa hrobníka.
Nepomohla ani výzva uveřejněná ve zpravodaji
"Nová vesnice" v červenci 1962, zájem nebyl. Bez
ohledu na to, zda mají v Nebovidech hrobaře, lidé dále
umírali a bylo je nutné pohřbít. Došlo i k situaci, ţe
rodina Miškovských si musela vykopat hrob pro svého
rodinného příslušníka sama. Nakonec se MNV podařilo
získat pro kopání hrobů pracovníka pohřební sluţby v
Kolíně p.Holečka, který bydlel přímo na hřbitově v
Nové Vsi.
Situaci pomohlo vyřešit aţ otevření nové
smuteční síně v Kolíně. Ta byla sice původně
uvaţována jako součást krematoria, k jeho výstavbě
však uţ nikdy nedošlo. Tak smuteční síň dosud slouţí k
pohřbům na kolínském hřbitově a ke smutečním
obřadům, po kterých je zesnulý odvezen ke zpopelnění
do krematoria. Nejprve to bylo do Nymburka, nyní do
Pardubic.
A hned po otevření nové smuteční síně začal se
reţim pohřbů v Nebovidech radikálně měnit. Začaly se
konat pohřby v Kolíně s následnou kremací. Je
zvláštností, ţe první takový pohřeb měl poslední
nebovidský hrobník Marek v roce 1962. Dnes jsou
pohřby v rakvích na nebovidský hřbitov výjimečné a
zajišťuje je pohřební sluţba Kolín. Ojediněle také
obřad proběhne v Kolíně a rakev se pak uloţí
v Nebovidech bez obřadu. Ukládání uren do rodinných
hrobů a hrobek v Nebovidech si ve spolupráci s MNV
zajišťují pozůstalí.
Jaromír Urban

Z HISTORIE NEBOVID - POHŘBÍVÁNÍ
Prostí lidé se výlučně pohřbívali do kopaných
hrobů a ty byly často zřizovány formou
dvouhrobů jakoţto hrobů rodinných. Jen ti nejbohatší
si mohli dovolit zřídit rodinné zděné hrobky, v nichţ
rakve nebyly zasypány hlínou a byly jen zakryty
velkou kamennou deskou. I obyčejní lidé časem dávali
přednost hrobkám a tak v průběhu 20. století narůstal
počet hrobek rodin průměrně a někdy i podprůměrně
situovaných. Správce hřbitova farář Prudič z
toho neměl radost, neboť nastal velký problém kam
s hlínou ze zřizovaných hrobek. Hrobky byly zřizovány
většinou na místech původních hrobů, takţe často šlo o
problém nikoli jen etický, ale i hygienický. Měnilo se
i vybavení hrobů. U hrobek bylo vybavení pomníky od
počátku obvyklé, u hrobů se postupně také vybavovalo.
Z počátku to byly hlavně ţelezné kříţky zpravidla
opatřené tabulkou se jménem zemřelého, později byl
hrob "jištěn" kamenným rámem. U orámovaných hrobů
přibývaly pomníky, zprvu jednodušší, později i
náročnější.
Pohřby byly vypravovány v zásadě z domu
smutku. Těla zesnulých setrvala aţ do pohřbu doma, u
nejchudších v márnici. Aţ někdy v šedesátých letech
20. století byly z hygienických důvodů osoby zemřelé
doma odváţeny do chladíren pohřební sluţby v Kolíně,
odkud v den pohřbu byly dovezeny k obřadu do vsi. Na
začátku 20. století bylo více neţ 90% obyvatelstva
příslušníky římsko-katolické církve. U nich pohřeb
začal v domě smutku, pokračoval pak smutečním
průvodem přes ves do kostela a po zádušní mši
svatou, průvod pak pokračoval na hřbitov. Vedle
klasických pohřbů (ve městech se dále dělily do tříd
dle luxusu vybavení) se konal u osob sociálně zvláště
slabých místo pohřbu tzv. "výkrop". Celý obřad se
vykonal jen na hřbitově, kde se kněz pomodlil
a pokropil rakev svěcenou vodou. Účast obyvatel na
pohřbech bývala vysoká, a to i na pohřbech prostých
lidí. Postupně však klesala aţ na dnešní minimum.
Pohřby vesměs doprovázela hudba nebo aspoň zpěváci,
většinou však obojí. Účast hudby na pohřbu byla před
sousedy věcí prestiţe. Hudbu zajišťoval kapelník Jan
Dudek
z Červených
Peček,
který
byl
současně dlouholetým
varhaníkem
v kostelích
Nebovidy i Červené Pečky, popř. kapelník
Rychlík z Bohouňovic. Nejznámější smuteční
zpěvačkou byla paní Slejšková, ţena řídícího učitele
Františka Slejšky. Hudba hrála smuteční písně v domě
smutku, na cestě do kostela i z kostela a nakonec na
hřbitově. Zpěvačka zpívala v domě smutku, v kostele a
na hřbitově. Přeprava zesnulého z domu smutku (přes
kostel) na hřbitov byla zajišťována speciálními vozy.
Po čtyřech stranách vozu byly stříbrné postavy, ze
kterých šla hrůza, hlavně to hrozivě působilo na
děti. Pohřební vůz byl taţen koňmi. Ze silnice do
kostela a zpět byla rakev přenášena na připravených
márách, stejně pak na márách byla od hřbitovních vrat
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