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PLÁNOVANÉ AKCE:
Váţení spoluobčané.
18.5.2013 od 8:00 do 10:00
zajišťuje Nebovidská tvrz, o. s.
svoz ţelezného odpadu a
barevných kovů. Výtěţek
z odvezeného ţeleza půjde na
společenské a kulturní akce na
tvrzi. Před 8h připravte prosím
před svůj dům ţelezo ke
svozu.
18.5.2013 v 18:30 jste zváni
na Májovou poboţnost ke
kapličce na Hlubokém Dole.
První
jarní
procházka
pořádaná MAS Podlipansko
po nově vysazených stromech
s odbornou přednáškou o
údrţbě zeleně se koná
25.5.2013 v 9:30 u OÚ
Nebovidy, pracovní rukavice a
zahradnické nůţky s sebou.
1.6.2013 od 14:00 pořádá
obec Nebovidy za pomoci
místních spolků Dětský den
na
fotbalovém
hřišti
v Nebovidech a SDH na hřišti
na Hlubokém Dole. Oba
dětské dny budou propojeny
atrakcemi.
Udělejte
si
procházku a navštivte oba.
22.6.2013 od 14:00 zveme na
druhý ročník Středověku na
tvrzi, rodinného odpoledne
s dobovým programem.
22.6.2013 od 20:00 zveme do
nádvoří tvrze na zábavu –
zahraje kapela Sonar, těšit se
můţete i na ohňovou show.
Promítání letního kina ve
dvoře Nebovidské tvrze bude
probíhat od července kaţdý
druhý pátek po celou sezónu.

V tomto vydání Nebovidských listů se na Vás obracím s ryze
praktickými informacemi.
Především, Vás chci informovat o akci, která má za cíl nám všem
sníţit náklady za el. energii a za plyn. Někteří z Vás uţ jistě
v médiích zaznamenali informaci o akci, která proběhla v Říčanech.
Jedná se o internetovou aukci dodavatelů el. energie a plynu. Občané
Říčan budou po této aukci platit za el. energii v průměru o 25% a za
plyn o 17% méně. (Bliţší informace se dají nalézt na oficiálních
internetových stránkách města Říčany.) Nejnovější informace, kterou
jsem získal od firmy E-centre (organizátora aukce) je, ţe v poslední
aukci se podařilo sníţit náklady u el. energie o 31% a u plynu o 22%.
Moţnost zapojit se tohoto projektu máte nyní i Vy. Podle mého
názoru, je to nejlepší a nejjistější způsob, jakým se dají tyto náklady
sníţit. Zapojení do aukce Vás nebude nic stát a smlouvu s vyhraným
dodavatelem podepíšete pouze v případě, kdyţ opravdu ušetříte.
Organizátor aukce zajišťuje i překontrolování dodavatelských smluv,
jejich právním oddělením, tak aby byly nastaveny férově, pro obě
strany. Dle informací i z jiných míst v ČR, tento způsob nakupování
energií, opravdu funguje a sníţení nákladů je markantní. Pro zájemce
jsme ve spolupráci s organizátorem aukce, firmou E-centre, zajistili
sběr podkladů u nás na OÚ v Nebovidech vţdy v pondělí a ve středu
od 15.00 do 17.00hod a to aţ do konce května. S sebou si vezměte
kopii současné smlouvy s dodavatelem el. energie a plynu a roční
vyúčtování (popř. vyúčtování z posledních dvou měsíců).
Kanalizace v Hlubokém Dole: Výstavba kanalizace se blíţí ke konci.
Probíhají dokončovací práce, úprava přilehlých pozemků, asfaltování
poničených komunikací atd. Na otázku, proč jsou kanalizační šachty
na hlavní komunikaci tak vysoko nad povrchem, odpovídám, ţe na
současný povrch bude poloţena další vrstva asfaltu a to po celé šíři
komunikace. Bohuţel se můţe stát to, ţe pokud se podaří získat
dotaci na vybudování vodovodu, o kterou jsme ţádali, bude se muset
kopat do nové silnice. S tím se ale nedá nic dělat. Ve spolupráci se
SÚS Kolín se snaţíme o získání financí na poloţení nového povrchu
silnice z Kolína aţ do Nebovid, zda se to povede, není jisté.
Uzavření průjezdu přes Polepy: V Polepech se bude opravovat most
přes místní potok. Silnice měla být uzavřena jiţ 22. 4., ale z důvodu
chybějícího jednoho povolení se oprava posunula a uzavření Polep se
plánuje na začátek června. Přesný termín oznámen zatím nebyl.
Oprava by měla trvat 2 měsíce a objízdná trasa povede přes Nebovidy
a Hluboký Důl. Samozřejmě to povede k nárůstu dopravy, coţ je
nepříjemné, ale jiná trasa k dispozici není. Prosím proto kaţdého,
koho se to bude týkat, o shovívavost a toleranci.
Jaromír Kašpar – starosta
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CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY

Navazuji na článek pana starosty, který
Vás v úvodu informuje o podané ţádosti o dotaci
na Druhou etapu kanalizace pro Nebovidy a
vodovodu pro Hluboký Důl od Ministerstva
zemědělství.
V uplynulém čtvrtletí jsme opět vyuţili
moţnosti ţádat finanční prostředky z programu
TPCA Partnerství pro Kolínsko na chodník na
Hlubokém Dole u ČD zastávky, výsledek této
ţádosti ještě není znám. Konkurence je veliká cca 80 ţadatelů kdy TPCA rozděluje mezi
vybrané projekty 4 mil. korun.
Úspěch jsme zaznamenali s ţádostí na
OPŢP, kterou jsme podávali jiţ více neţ před
rokem na zateplení obecního úřadu. Máme
přislíbenou dotaci ve výši 805 690 Kč, celkové
náklady na projekt jsou 1 581 642 Kč, rozdíl
v částkách tvoří povinná finanční spoluúčast obce
na projektu.
Další dobrá zpráva přišla z Národního
památkového ústavu, který nás doporučil
Ministerstvu kultury pro přidělení dotace
z Havarijního fondu částkou 300 000Kč +
75 000Kč povinná spoluúčast obce (37 500Kč =
polovinou spoluúčasti přispěje obci Nebovidská
tvrz, o. s.). Za tyto finanční prostředky se budeme
snaţit za pomoci odborné firmy zajistit statiku
obytné budovy tvrze, do které uţ léta zatéká. Tato
část tvrze je také kulturní památkou, bohuţel je ve
velmi váţném stavu. Snad nám tato „první
vlaštovka“ pomůţe k její stabilizaci.
Zamítavé stanovisko ohledně ţádosti o
finanční prostředky přišlo od Nadace ČEZ, kde
jsme ţádali o dotaci na chodník a veřejné
osvětlení na Hlubokém Dole.
Lucie Doušová

Zleva: Baruška, Ondra a Ondra, Maruška a
šťastní rodiče

Anetka, Verunka, Klárka, Zuzanka a Kuba
DĚTSKÝ DEN

Termín letošního dětského dne připadl
přímo na 1. 6. 2013 od 14 hodin, slavit můţeme
na fotbalovém hřišti v Nebovidech, kde pořádá
dětský den Obec Nebovidy za pomoci místních
spolků (Klubu Beseda, SK Nebovidy a
Nebovidská tvrz, o. s.) a na dětském hřišti na
Hlubokém Dole kde dětský den pořádají jiţ
tradičně Hasiči za přispění a pomoci obce
Nebovidy.
Těšit se letos můţete na dětmi
vyhledávané malování na obličej, jízdu na
poníkovi, bláznivé účesy, skákací hrady, jízdu na
kladce, soutěţe, čtyřkolku, loupeţníky, střelbu ze
vzduchovky. Odnést si můţete tetování na kůţi,
na rybníku na Hlubokém Dole můţete opět
vyzkoušet Aqua zorbing a od 16 hodin
v Nebovidech vypukne moderovaný program hudba, tanec a soutěţe.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní Vítání občánků proběhlo
6.4.2013 ve 14 hodin v zasedací místnosti OÚ
Nebovidy. V uplynulém roce do naší obce přibyli
čtyři noví občánci.
Ráda bych touto cestou poděkovala
Anetce Čermákové za písničku pro miminka,
Verunce Pokorné, Klárce a Zuzance Pokorným a
Kubovi Urbánkovi za krásné básničky a jejich
rodičům, za to ţe je s dětmi nacvičili. Děkuji také
členkám Klubu Beseda za pomoc s organizací a
Radkovi Čermákovi za fotodokumentaci akce.
Lucie Doušová
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Oba dětské dny probíhají současně, budou
propojeny atrakcemi a pro Vás příjemnou
procházkou.
V Nebovidech
se
těší
na
hlubokodoláky a na Hlubokém Dole na
nebovidské děti a rodiče. Dětský den bude
ukončen v 18 hodin. Přijďte se podívat a
zasoutěţit si!
Lucie Doušová

KULTURNÍ OKÉNKO

Váţení spoluobčané,
hned na začátek roku 2013 si pro nás OÚ
Nebovidy spolu s Klubem Beseda připravil
přednášku určenou hlavně pro důchodce. Zjistili
jsme, ţe tolik lidí se do ţádné z místních hostinců
nevejde, protoţe jen na Hlubokém Dole je asi 65
osob v důchodu, tak bylo nutné uspořádat besedu
v Nebovidech i na Hlubokém Dole.

STŘEDOVĚK NA TVRZI

Přijďte proţít na Nebovidskou tvrz druhý
ročník Středověku na tvrzi, 22. 6. 2013 se ve 14
hodin otevřou brány Nebovidské tvrze - vstupte a
zaţijte atmosféru středověkého trţiště, kde
nakoupíte věci oku i břichu milé, vyzkoušíte
dobové řemeslo kameníka, kováře, hrnčířky či
řezbáře. Odnést si můţete i mnoho vlastnoručních
výrobků. Vaši budoucnost Vám vyloţí za pomoci
karet věštkyně a záda Vám srovná středověký
lazebník. Připraveni bavit Vás jsou komedianti,
rytíři a tanečnice. Pozor! Donesly se k nám
zprávy, ţe na tvrz zavítá inkvizitor, který očistí
naši ves od čarodějnic a temných sil. Středověká
krčma provoní tvrz dobovou krmí a schladí Vaše
krky zlatým mokem, ochutnat můţete mnoho
dobových specialit a odpočinout od Vašich dětí si
můţete během návštěvy Harantiště.
K pořádnému rejdováku aţ do rána bílého
zahraje kapela Sonar a těšit se můţete i na pravou
ohňovou show. Pro znalce a obdivovatele historie
proběhne komentovaná prohlídka tvrze, na které
projdeme nově odkrytým tajným vchodem.

V pátek 1.3.2013 se sešlo asi 22 lidí
v krásně vytopené místnosti v hospůdce na
Hl.Dole k velmi zajímavé a poutavé přednášce i
s promítáním na téma:
-jak se chránit před okradením
-jak předcházet riziku přepadení
-jak se vyhnout podvodu
-jak zabezpečit majetek
-jak se chovat v silničním provozu
Myslím, ţe to při malém občerstvení zajištěném
členkami Klubu Beseda bylo velmi uţitečné.
Na závěr kaţdý dostal taštičku s dárečky.

Nebovidská tvrz, o.s.

Ludmila Holubová, Hluboký Důl

Na druhé akci se členky Klubu Beseda
rozhodly uspořádat a oslavit MDŢ.
Společně jsme do klubovny OÚ v Nebovidech
přizvaly ještě seniorky Klubu starších důchodkyň.
Tyto oslavy jsou mezinárodní a tak jsme si je
jenom obnovily. Na celé akci s pohoštěním nám
hrál pan Vlk na harmoniku. Všechny jsme si rády
zazpívaly a spokojené a s dobrou náladou nás
rozvezl pan Lhoták domů.

LETNÍ KINO

Občanské sdruţení Nebovidská tvrze Vás
zve na romantiku pod hvězdami. Od června a
během celého léta bude kaţdý druhý pátek na
nádvoří tvrze probíhat od 21 hodin letní kino.
Samozřejmostí je krčma s grilovaným masem,
uzenými klobásami, točeným pivem a dalšími
dobrotami. Přijďte do kina pod hvězdami, kde se
dobře pobavíte, najíte a napijete.
Od 19 hodin promítáme dětské
představení uvnitř tvrze a od 21 hodin na nádvoří
pro ty co nemusí po osmé do postele. Informace o
filmech naleznete na www.nebovidskatvrz.eu (zde
můţete hlasováním rozhodnout o promítaných
filmech) nebo na plakátech. Promítáme za
kaţdého počasí a za lidové ceny, v případě deště
nám úkryt poskytne samotná tvrz.
Nebovidská tvrz, o.s.
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tradičních jidášů. K dispozici byl samozřejmě
i teplý čaj.
Po skončení tvoření se místní vydali
vyhnat zimu ze vsi. Odnesli totiţ vyrobenou
slámovou Moranu, aby do vesnice přivítali
přicházející jaro.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ SI SPOLU S DĚTMI
UŢÍVALI I TATÍNKOVÉ
ČLÁNEK Z KOLÍNSKÉHO DENÍKU Z 26. 3. 2013

Nebovidští se sešli v půl druhé v budově obecního
úřadu, nedaleko nebovidské tvrze. Kromě toho, ţe
ozdobili strom před budovou, tvořili také
nejrůznější dekorace.
V přízemí budovy si kaţdý příchozí mohl
vyzkoušet malování vajíček voskem.
Zkušená ţena, která se tvorbě kraslic věnuje,
všem trpělivě vysvětlovala, jak na to. „To jsou
barevné vosky?" tázal se zvědavě jeden
z příchozích tatínků. „Jsou to rozehřáté
voskovky," prozradila tajemství výrobní receptury
umělkyně. Tento způsob kreslení nebyl
zapovězený ani těm nejmenším. Někteří však
raději tvořili za pomoci rodičů. O kousek vedle si
kdokoli mohl vyzkoušet drátkování. Kromě
odrátkovaného vajíčka bylo moţné si vytvořit
jakési hnízdo, do kterého lze vloţit další dekoraci.
Zejména menší děti si v této místnosti
vybarvovaly nejrůznější velikonoční zvířátka a
s pomocí některého dospělého je pak lepily na
připravené kolíčky. Kdo měl zájem, mohl si tu
vytvořit pučící větvičku. Stačilo několik skořápek,
lepidlo a trocha vaty.
O patro výš na Nebovidské čekala tvorba
dalších dekorací vhodných na vyzdobení bytu.
Děti si mohly vybarvit papírový tácek a za pomoci
krepového papíru z něj
vytvořit
sluníčko.
Vytištěné ovečky si zase tvůrci mohli polepit
vatou a ozdobit třpytkami. Kdo měl zájem, tomu
jedna ze šikovných maminek prozradila, jak se
tvoří kytičky z krepového papíru. A kdyţ to
někomu nešlo? Tak si nemusel lámat hlavu,
protoţe vţdy ráda poradila, případně kytičku
dodělala. Jedno z děvčátek tvořilo se svým
tatínkem papírová vejce. Na ty malovali
ornamenty a vajíčka pak nalepili na špejli.
K dispozici byla také vajíčka, na která se sypalo
nejrůznější zrní či koření. Vkusně vytvořené
vajíčko pak určitě udělá radost v kdejakém
květináči. Největší úspěch podle všeho mělo
vyrábění piliňáků. Tedy usměvavých hlaviček
z punčoch a pilin. Nejprve bylo třeba, aby děti do
punčochy nandaly zrní a na něj dostatek pilin. Pak
musely svému novému pilinovému kamarádovi
vytvarovat nos, namalovat pusu a přilepit oči.
Doma by pak děti měly piliňáka pravidelně a
poctivě zalévat. Na jeho hlavě se díky zrní totiţ
objeví vlásky.
Na povedené akci nechybělo občerstvení
v podobě velikonočního cukroví v podobě
perníčků ve tvaru vajíčka nebo výborných a

Lucie Mašínová Kolínský Deník

GRATULUJEME

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví ţivotní jubileum a přejeme hodně
zdraví a ţivotní pohody do příštích let.
Červenec 2013
Alena Topolová, 85 let
Srpen 2013
Jaromír Šanc, 70 let

Vynášení Morany 23. 3. 2013
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šmolkovou modří. Autor tohoto článku krátce po
této divné události mluvil s administrátorem fary
panem Josefem Václavíkem, který o nastalé
situaci nebyl zpraven. Pachatel tohoto vandalství
nikdy nebyl zjištěn.
Plynula
další
léta,
v
důsledku
povětrnostních vlivů začalo mizet nabarvení a
chátrat vlastní výklenek, obnaţila se a spadla
zadní část výklenku do Čejkovy zahrady.
Ţalostný stav památky nenechal hlubokodolskou
veřejnost
lhostejnou
a
pod
vedením
místostarostky obce paní Lucie Doušové došlo
nakonec k rozhodnutí kapličku obnovit. Finančně
tuto akci podpořilo obecní zastupitelstvo, tři
místní firmy a 36 rodin.
V červnu 2012 byla dokončena stavební
rekonstrukce kapličky a jejího nejbliţšího okolí.
Kolínský sochař pan Hylas na zakázku vytvořil
moderní sošku Panny Marie s Jeţíškem. Soška je
udělána z pryskyřice, aby nepoutala pozornost
zlodějů bronzu a z vnějšku je chráněna kovovou
mříţí.
Za velké účasti veřejnosti byla kaplička
kolínským farářem Liborem Bulínem dne 8. 12.
2012 slavnostně vysvěcena jako kaplička Panny
Marie. Datum slavnosti nebylo náhodné – na 9.
prosinec, který byl v tomto roce v pondělí, připadá
svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.
Krásný kovaný plůtek před kapličkou byl udělán
amatérskými kováři z Nebovidské tvrze Radkem
Holubem a Alešem Vokounem.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

Kaplička na Hlubokém Dole.
Tato historická památka byla postavena ve
zdi oplocení domu č. 5 v roce 1822. Tehdy byl
majitelem domu sedlák Antonín Uher, katolík,
váţený občan a kolem roku 1810 také rychtář
obce.
Vznik kapličky dnes připomíná jiţ jen
následující záznam v nebovidské farní kronice:
„Dominikánský grunt č. 5 jest k tomu dle
gruntovních knih zavázán, aby kaplička s
krucifixem zde v zahradě zde blíţ č. 4 se
nacházející v dobrém stavu udrţovala. Na neštěstí
jest toho času majitel tohoto gruntu č. 5 helvéta
jménem Jan Čejka.“ Toto mohlo být ve farní
kronice zaznamenáno aţ po roce 1836, kdy se
novým majitelem domu stal tehdy 20. letý
novomanţel Jan Čejka, evangelík, a zaloţil si zde
svou rodinu. Rod Čejků drţí tento dům po meči
dodnes.
V citovaném záznamu není o sošce Panny
Marie ani o zasvěcení kapličky Panně Marii ţádné
zmínky. Taková informace se ve farní kronice
neobjevuje ani nikdy později. Přitom farní kronika
zaznamenává u všech ostatních kapliček ve
farnosti, komu jsou zasvěceny a kdy k tomu došlo.
Na druhé straně z citátu vyplývá, ţe vznikla
oficiálně. Byla to zcela jistě nebovidská fara, která
zajistila uvedený zápis do gruntovních knih.
Kříţek s Kristem byl v kapličce ještě
v době Protektorátu. Později nahradila kříţek
soška Panny Marie v tzv. Lourdském stylu, tj. v
bílém rouše a rozevlátém bleděmodrém plášti.
Výklenek kapličky kryla uzamykatelná dřevěná
dvířka, jejichţ dolní část byla plná a horní část
byla opatřena mříţkou, aby vybavení kapličky
bylo zvenku viditelné.
Důvod náhrady kříţku soškou neznáme –
zda byl kříţek jiţ ztrouchnivělý nebo ukraden.
Jistě se však tak muselo stát z iniciativy nebo
aspoň se schválením faráře Prudiče. Jedním z
moţných výkladů je, ţe soška Panny Marie tam
byla za těch těţkých okupačních časů jako
ochránkyně českého národa. Tím lze také částečně
odůvodnit fakt, ţe o změně vybavení kapličky
není zmínka ve farní kronice.
O kapličku se dlouhá desetiletí obětavě
staraly sestry Táflovy ze mlýna č. 6, který stával
pod kapličkou dole u rybníka.
Před rokem 1970 byla u kapličky násilně
odstraněna dvířka a s nimi buď současně, nebo s
krátkým časovým odstupem zmizela z výklenku
soška i s doplňkovou výzdobou. Brzy poté někdo
natřel prázdný výklenek a zeď v jejím okolí

Jaromír Urban

18. 5. 2013 v 18:30 bude u kapličky
probíhat jedna z Májových poboţností, akce je
veřejná, jste srdečně vítáni.
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název našeho klubu a pro potřeby oddílu nám
bylo přiděleno IČO 14803151.
Před zahájení fotbalové sezóny proběhla
úprava hrací plochy, pravidelná kontrola a údrţba
na movitém a nemovitém majetku klubu, dále
zprovoznění odstavených technických zařízení
v budovách.
V letošním roce si připomeneme 70 let od
zaloţení místního fotbalového oddílu kopané.
Skutečný rozsah a přesný termín tohoto výročí
nebyl zatím stanoven a bude se odvíjet od
schopností dobrovolných funkcionářů akci
zorganizovat, po všech stránkách zajistit a daných
ekonomických moţností klubu.

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA

Váţení spoluobčané,
dovolte, abych Vám přiblíţila dění v
našem klubu. První letošní akcí bylo vynášení
Morany, které se velmi povedlo a líbilo se nejen
dětem, ale i dospělým. Další zajímavou a poučnou
akcí byla beseda s mluvčí Policie České republiky
z Územního odboru Kolín, paní Věrou Ţídkovou a
odborníkem na dopravu.
Dále bych Vás ráda pozvala na
nadcházející akci. 1. června pořádá OÚ Nebovidy
Dětský den, kde naše členky pomáhají
s organizací a jako vţdy upečeme pro děti něco
dobrého. Závěrem ještě informace o naší další
pravidelné schůzce, kdy 7. května poloţíme věnec
k pomníku padlých u příleţitosti 68. výročí konce
2. světové války.

Za Tělovýchovnou jednotu Nebovidy Jaroslav Honc
ZACHRÁNĚNÁ ŠTĚŇATA

V dubnu 2013 někdo odloţil na parkovišti
u fotbalového hřiště v Nebovidech šest štěňat.
Štěňátka pobývala na zahrádce u OÚ necelý
týden. Čtyři z nich našla domov u hodných lidí
přímo v Nebovidech, o dvě štěňátka je postaráno
v Kolíně. Děkujeme všem, kteří se o ně starali a
snaţili se najít sirotkům domov, největší dík patří
novým majitelům neposedných čubiček.

za Klub Beseda Vlasta Šancová
SK NEBOVIDY

Jarní aktivní sportovní činnost pro naše
oddíly začala 30. 3. a 7. 4. 2013 rozehráním druhé
části mistrovských utkání soutěţního ročníku
2012 / 2013 organizovaného v rámci okresu
Kolín. Podmínka pro vlastní účast a moţnost
pořádat utkání a také nastoupit k utkání, byla
registrace hráčů a funkcionářů u nového řídícího
orgánu fotbalu FAČR (Fotbalová asociace České
republiky) včetně přidělení nezaměnitelného
identifikačního čísla (ID) registrovaných členů.
Tato povinnost byla v termínu splněna a
v současné době probíhá vybírání členských
příspěvků, která jsou pro letošní rok stanoveny
řídícím orgánem ve výši 100 Kč pro mládeţ a 200
Kč pro dospělé.
Další náročnou administrativní změnou
bylo provedení výměny všech doposud
pouţívaných registračních průkazů aktivních
členů tzn. hráčů. Název klubu na registračních
průkazech musí být dle směrnice FAČR od 1. 3.
2013 totoţný s oficiálním názvem, který je uveden
ve stanovách klubu. Pro náš oddíl to znamená, ţe
místo obecně uţívaného názvu „SK Nebovidy“
musí být název členského klubu v souladu
s názvem uvedeným ve stanovách, potvrzených a
vydaných správním orgánem tj. Ministerstvem
vnitra ČR v Praze. Registrace a platnost stanov
pro náš oddíl byla provedena uvedeným orgánem
dne 15. 1. 1991 a název našeho klubu je zde dle
stanov určen jako:
„Tělovýchovná jednota
Nebovidy“. Toto je od letošního roku oficiální
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