Nebovidské listy
3/2013

Vydává obec Nebovidy a Klub Beseda
Zastupitelé
obce
Nebovidy
gratulují paní Zelendové ke
krásnému životnímu jubileu,
102. narozeninám.
Bio odpad se sváží do konce
října, dle počasí bude zváženo
jeho prodloužení. Sledujte web
obce a nástěnky.
Nebovidská tvrz, o.s. děkuje
všem donátorům za darované
předměty. I nadále nás těší Váš
zájem vdechnout život starým
věcem a s díky je přijímáme.
Hodí se i postarší stoly a židle,
kterých užíváme v krčmě a
během akcí.
PLÁNOVANÉ AKCE:
12. 10. od 13h se koná turnaj
v PING-PONGU
v hospůdce
„V Rybníčku“ na fotbalovém
hřišti v Nebovidech
12. 10. od 19h do hospody „Na
Veselé
Bídě“
zveme
na
Kolaudační posezení s muzikou
a gril. masem k dokončené
1. etapě výstavby kanalizace
27. 10. od 18h pořádá Klub
Beseda Lampionový průvod
1. 12. odpo zveme na Rozsvěcení
Vánočního stromečku s Klubem
Beseda
7. 12. od 16h proběhne
Mikulášská nadílka v hospůdce
„V Rybníčku“ na nebovidském
fotbalovém hřišti
7. 12. od 17h se koná
Mikulášská nadílka v hospodě
"Na Veselé Bídě "
14. 12. od 13h proběhnou
Vánoce na tvrzi – tržnice, lidové
zvyky, program

Vážení spoluobčané.
I v tomto vydání NL, a snad už naposledy, Vás chci informovat o
stavu nově vybudované splaškové kanalizace v Hl. Dole a dalším
postupem v připojování jednotlivých kanalizačních přípojek.
Kanalizace je hotová, teď už jen čekáme na kolaudaci, která má
proběhnout začátkem října. Fyzické připojení domovních přípojek,
bude možné v termínu od 10. 10. do 10. 11. 2013 a připojení si
zajišťuje každý sám. Připomínám, že připojení bude možné jen po
zaplacení poplatku 3.000 Kč, za projekt kanalizačních přípojek, na
OÚ v Nebovidech. Poplatek je možné zaplatit již nyní, projekt Vám
po zhotovení doručíme domů. (Kdo se v tomto termínu nepřipojí,
bude při pozdějším připojení nucen zaplatit poplatek 20.000 Kč).
Následně, budou majitelé připojených nemovitostí kontaktováni
provozovatelem kanalizace a ČOV, společností VODOS, s návrhem
smlouvy. Částka za stočné, byla odsouhlasena ve výši 110 Kč za
osobu a měsíc a bude se platit přímo VODOSu. Předpokládám, že
platby budou probíhat čtvrtletně, stejně jako vodné v Nebovidech.
Tím, že se podařilo vybudovat kanalizaci v Hl. Dole, se konečně
zprovozní i čistička odpadních vod a bude možnost svážet splašky i
z Nebovid. Svoz bude provádět VODOS za paušální částku 160 Kč za
osobu a měsíc. Tato částka je konečná, žádné jiné poplatky za svoz se
již platit nebudou. I v Nebovidech, budou majitelé nemovitostí
kontaktováni provozovatelem ČOVky s návrhem smlouvy a dohodou
na frekvenci svozů. Dle slov provozního ředitele VODOSu, je třeba
jímky vyvážet minimálně jednou za měsíc.
Dotace na kanalizaci v Nebovidech a vodovod v Hl. Dole. O tyto
dotace máme zažádáno, ale žádné potěšující zprávy zatím nemáme.
V případě získání dotace na vodovod je již nyní jisté, že poplatek za
připojení na vodovod by byl zhruba 20tis.Kč na přípojku, a to jen
v případě připojení všech nemovitostí. V případě menšího zájmu o
připojení, bude na zvážení, zda vodovod vůbec začít budovat. Ale to
je zatím jen teoretická úvaha, dotace zatím není.
Dotace na zateplení OÚ. Byla nám přislíbena dotace na zateplení OÚ
z fondu životního prostředí. Rozpočet je zhruba 1,6mil. Kč a dotace
ve výši cca 800 tis. Kč. Celková výše dotace ještě není úplně jistá.
Podpora není tak velká, jak jsme očekávali, ale myslím, že v dnešní
době můžeme být rádi i za toto. Opravu OÚ z obecního rozpočtu,
bychom si nemohli dovolit a že je třeba úřad opravit, je jisté už
několik let.
Jaromír Kašpar, starosta obce

31. 12. odpo se koná Varhanní
koncert v nebovidském kostele
Sv. Petra a Pavla
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CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY

KAŠTAN U KAPLIČKY

O obec a zeleň v ní se celé léto starali tři
pracovníci, z toho dva najatí přes program Úřadu
práce. Pod jejich rukama zeleň v obci viditelně
pookřála a obec je nyní i čistší a hezky upravená.
Ani rok 2013 pro nás nebyl šťastný
s ohledem na žádost o dotaci na chodník na Hl.
Dole z programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.
Z dotace
od Havarijního
fondu
Ministerstva kultury se podařilo staticky zajistit a
provizorně zaplachtovat obytnou budovu tvrze.
Dotace činila 300 000Kč + 75 000Kč povinná
spoluúčast obce (37 500Kč hradila obec
+ 37 500Kč přispělo Nebovidská tvrz, o.s.).
Lucie Doušová

Hlubokodolská kaplička doznala další,
bohužel nutné změny. Letitý kaštan, který
poskytoval stín nejen pocestným, vydýchl
naposledy. Obec si nechala zpracovat audit na
zeleň, ve kterém byl tento strom označen
odborníkem za potenciálně nebezpečný a dožitý.
Pokusili jsme se o jeho záchranu a kontaktovali
další arboristy s žádostí o ošetření kaštanu.
Bohužel napadení kmenu bylo již v pokročilé fázi
a strom musel být skácen. Na jeho místě byli
vysazeni dva mladíci, jejichž koruny v budoucnu
opět orámují naši krásnou kapličku.
Lucie Doušová

„VRAŤME NÁVES NEBOVIDŮM“

18. ROČNÍK „DĚTSKÉHO DNE
S DOBROVOLNÝMI HASIČI“

Kde mají Nebovidy náves? U zvoničky,
na křižovatce s autobusovými zastávkami nebo
před budovou obecního úřadu (bývalé školy)?
Náves se nám z obce během času někam vytratila.
V roce 2012 byly zakoupeny zpět do vlastnictví
obce pozemky v jejím středu, s budoucím
záměrem revitalizace návsi. Jedná se o bývalou
zahradu školky, současný prostor mezi
autobusovou zastávkou a tvrzí.
V polovině
letošního roku se nám naskytla možnost podat
žádost o dotaci určené právě k těmto účelům.
Nadace VIA realizuje program obnovy či
výstavby veřejných prostranství se zapojením
místních občanů již od roku 2001. Partnery
programu jsou společnost NET4GAS, s. r. o. a
Nadace České spořitelny.
Program je zaměřen na úpravu veřejných
prostranství v obcích či městech. Jeho specifikem
je to, že se veřejnost na výstavbě veřejného
prostranství aktivně podílí jak při plánovacím
procesu, tak i práci samotné. Navrací tak do
komunit společenský život, pocit sounáležitosti a
stmeluje lidi, kteří si tak ověří, zda dokáží táhnout
za jeden provaz.
Občanské sdružení Nebovidská tvrz
s podporou a souhlasem obce Nebovidy podalo
žádost o tuto dotaci a uspělo v celorepublikové
konkurenci, nebovidští a hlubokodolští občané tak
mají možnost oživit srdce své obce a
spolupracovat na tomto pro obec významném
projektu.
První schůzka projektového týmu s
veřejností se uskuteční na přelomu roku, o
přesném termínu Vás budeme informovat.
Aktuality ohledně tohoto projektu naleznete na
www.nebovidskatvz.eu a na www.nebovidy.eu.
Lucie Doušová

Tak jako každý rok organizovali i letos
hasiči Hluboký Důl Dětský den. Dlouhodobě
naplánovaný termín konání se nevydařil
v důsledku nepřízně počasí. Tak v náhradní den
16.6.2013 v 13.00 hodin se přišlo zaregistrovat 59
účastníků, kteří i přes velké teplo absolvovali
velmi dobře připravenou soutěžní trať. Bylo ale i
velké množství dětí, které právě pro velké parno
absolvovali jen některé atrakce. K těm patřil pro
nejmenší skákací hrad a pro odvážlivce oblíbený
aguazorbingu.
Jediným záporným faktem je, že kromě
igelitového přístřešku nemají hasiči na Hlubokém
Dole žádné zázemí, přestože již bylo schváleno
stavební povolení a územní rozhodnutí pro
výstavbu nové budovy u dětského hřiště pro
potřeby občanů všech věkových kategorií.
Pro čtenáře NL jen dvě fotografie z Dětského dne,
další foto na stránkách SDH Hluboký Důl.
Starosta SDH A. Koubský
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VLÁČKEM ZA DRÁČKEM
Netradiční atrakce pro děti a dospělé
proběhla v sobotu 7. září v Nebovidech. V rámci
Evropských dnů kulturního dědictví spojil
historické památky Nebovid a Červených Peček
silniční vláček. Návštěvníkům se tak nabídl
zajímavý pohled na Nebovidy, Červené Pečky a
okolní krajinu. Vláček propojil Nebovidskou tvrz
s kostelem sv. Petra a Pavla v Nebovidech a
kostelem Narození Panny Marie v Červených
Pečkách. Zastávka vláčku byla i na již tradiční
třetí Nebovidské drakiádě, děti si na drakiádě
mohly krom větrání draků zasoutěžit, zařádit na
skákacím hradu či se nechat namalovat.
V kostelech byly připraveny komentované
prohlídky od pánů Kramla a Nobilise, kterým za
jejich ochotu moc děkujeme.
Na Nebovidské tvrzi děti vyráběly větrníky,
podzimní přáníčka, razily mince a také soutěžily,
velkou atrakcí byla jízda na koních a
komentované prohlídky. Po duši pohladila výstava
Plody podzimu krásně naaranžovaná v prostorách
špýcharu. Výstava byla odnoží výstavy
v klubovně klubu Beseda, ze které se linula vůně
čerstvě napečených dobrot, kávy a dobré pohody,
kterou umí navařit a napéct jen naše nebovidské
babičky s velkými srdíčky.
Večer program pokračoval velkolepým
vystoupením kouřimského divadla Mrsťa Prsťa se
hrou Mrtvá nevěsta. Hra s lehkým humorem
pohybující se mezi světy mrtvých a živých,
zasazená do kamenných prostor nádvoří tvrze
rozproudila krev všem živým návštěvníkům a byla
odměněna velkým potleskem. Večer korunovala
Týnecká kapela Něco se svým chachabítem.
Počasí bylo jako malované, děkujeme s pohledy
vzhůru a také nemalé partě lidí nejen z
občanského sdružení a Besedy, ale i
dobrovolníkům, kteří přišli „jen tak“ pomoci –
děkujeme.

PLODY PODZIMU
Klub Beseda opět po roce pořádal výstavu
"Plody podzimu". K vidění toho bylo hodně:
velké plody rajčat, paprik, obří cibule, okurky,
cukety, mrkev, okrasné dýně, houby v košíku s
mechem, sušené houby, jablíčka, švestky, sušené
švestky, ostružiny, mák, makovice a k těmto
výpěstkům ženy napekly různé sladkosti: jablečný
štrůdl, švestkový koláč a buchty, ostružinový
koláč, řepánky, z medu medovník, makovec a
makový štrůdl, tvarohové rohlíčky, mrkvánky,
třenou bábovku. Pečivo návštěvníkům chutnalo a
někteří si k němu dali i kávu. Výstavu navštívilo
asi 60 až 70 lidí. Děkuji ženám z Besedy za
obětavý přístup a elán při přípravě a během
výstavy.
Poděkování také patří paní Ireně
Stříbrské, která dokázala v naší klubovně z
donesených věcí: starého porcelánu, mlýnků,
ošatek, vah, květin, ovoce a zeleniny vytvořit
krásná zátiší. Irenko ještě jednou díky!
Marie Konopiská, za klub Beseda

Nebovidská tvrz, o.s.

3

LETNÍ KINO

GRATULUJEME

Druhá sezóna nebovidského Letňáku na
tvrzi odchází spolu s teplými letními nocemi.
Letos jsme především díky Radkovi Čermákovi
inovovali promítací plátno a rozrostli se na
„multikino“ – pro děti promítáme v prostorách
špýcharu, kde bylo též instalováno inovované
plátno. Letošní letňák nabídl sedm český filmů
pro dospělé a sedm pohádek pro děti. Zájem
vzrostl především o dětská představení, což nás
velmi těší. Nejúspěšnějšími diváckými filmy,
soudě dle návštěvnosti se staly Babovřesky,
Čtyřlístek a Rebelka. Během sezóny navštívilo
letní kino přibližně 1200 návštěvníků z Nebovid,
Červených Peček, Kolína a širokého okolí, kterým
děkujeme za podporu a výdrž s technickými
problémy, se kterými jsme se dvakrát během
letošní sezóny potýkali.
Do příští sezóny budeme opět inovovat,
aby Váš zážitek z filmů pod hvězdami neměl
chybu. Napište nám typ na film na
nebovidskatvrz@centrum.cz, který byste chtěli na
tvrzi vidět, před sezónou opět proběhne hlasování
o filmech, které budou promítány příští léto.
Nebovidská tvrz, o.s.

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví životní jubileum a přejeme hodně
zdraví a životní pohody do příštích let.
září 2013
Marie Zelendová, 102 let
listopad 2013
Jaroslav Faltys, 75 let
prosinec 2013
Marta Vinšová, 80 let
Jaroslav Frengl, 70 let

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Rudolf Beneš
Rudolf Beneš se narodil 9. 7. 1876 v
Nebovidech čp. 13 jako syn chalupníka. Za
prožitých pouhých 32 let života se na přelomu 19.
a 20. století stal v Nebovidech výraznou osobou,
kterou zmínil Jaroslav Vopařil ve své publikaci
"Nebovidy včera a dnes" /str. 107/. Byl blízký
Benešů z hospody - zakladatel hospody pocházel
z chalupy č. 13. Po svém otci převzal rodnou
chalupu a hospodařil. 21. 6. 1904 se oženil s
Růženou Mrňákovou z Křesetic /nar. 1884/, která
však již 2. 4. 1905 zemřela při porodu dcerušky,
která také nepřežila.
Po této velké tragédii se záhy oženil
podruhé s Annou Miškovskou z hospodářství na
Hlubokém Dole. Z tohoto druhého manželství se
mu narodil syn František. Byl znám svým velkým
zájmem o technické novinky ať již obecného rázu
nebo z oblasti zemědělství. Tak v roce 1895 si
jako první v Nebovidech pořídil jízdní kolo. Byl
to ještě původní typ s výrazně větším předním
kolem a menším kolem zadním, který lze ještě
dnes občas zahlédnout jako muzejní exponát.
Mnozí spoluobčané viděli tento nový dopravní
prostředek vůbec poprvé a nestačili se divit, jak se
na něm může udržet a že si nezláme vaz. Rozumí
se samo sebou, že každá jeho vyjížďka na kole
byla doprovázena houfem kluků. Dnešní typ
jízdního kola se stejně velkým předním i zadním
kolem vznikl až o několik let později. Asi v roce
1900 si Beneš pořídil další senzaci - motorku.
Také ta byla na hony vzdálena od dnešních
motocyklů. Motorka měla místo řetězu řemen a
jezdec při startu se s ní musel rozbíhat. Jako první
v Nebovidech si pořídil i novinku ze zemědělství,

VÁNOCE NA TVRZI 2013
Občanské sdružení Nebovidská tvrz Vás
zve na druhé Vánoce na tvrzi pořádané v soboru
14. 12. 2013. Těšit se můžete na tradiční tržnici,
na které trhovci nabídnou spoustu milých a
vkusných dárků pod stromeček pro Vaše blízké.
Opět se Vám budeme snažit přiblížit Vánoce
našich babiček se všemi lidovými zvyky, co k nim
patří, které budete moci zakusit na vlastní kůži.
Koledy v podání místních a libenických
muzikantů navodí vánoční atmosféru a vůně
cukroví naladí Vaše chuťové buňky. Pohladit si
můžete i zvířátka z živého Betlému, o vánoční
překvapení a hezké chvíle nebude nouze.
Nebovidská tvrz, o.s.

4

a to benzinovou mlátičku. Dosud rolníci mlátili
obilí na mlatech pomocí cepů, většinou se to
provádělo
v
zimě.
Beneš
jí mlátil obilí nejen sobě, ale i jiným
zemědělcům v Nebovidech i v okolí. Rozuměl
zemědělství a měl také velké obecné znalosti, pro
které byl v obci vážen. Známé bylo také jeho
české vlastenectví a byl vynikající řečník. Jako
jednatel hasičů nahradil cizí výraz "protokol"
českým slovem "zápisník" a další jednatelé to
převzali po něm. Jeho velkou nevýhodou byla
vznětlivá povaha. Projevilo se to i v jeho členství
u hasičů, ke kterým třikrát vstoupil a třikrát
vystoupil, přičemž v hasičském sboru vykonal
mnoho skvělé práce. V hasičském sboru byl
členem výboru, cvičitelem a jednatelem. Je
zachováno 16 jeho zápisů ze schůzí z let 1900 1901. Ještě 15. 3. 1905 přišel s iniciativou, aby
hasičská župa zorganizovala obvazový kurs, a pak
v prosinci 1905 bez vážných příčin po třetí a
definitivně vystoupil ze sboru.
Nakonec podcenil své finanční možnosti,
upadl do dluhů a zkrachoval. Je smutnou
skutečností, že k velkým věřitelům se připojila i
velká řada nebovidských občanů, uplatňující vůči
němu zcela zanedbatelné částky v rozsahu
desetikorun. V den jeho 32. narozenin - 9. 7. 1908
v 17 hodin odpoledne přišli za ním domů dva
strážníci. Pod jakousi záminkou je nechal čekat na
dvoře a vstoupil do domu. Vzápětí se z domu
ozval výstřel, strážníci vrazili do domu a nalezli
ho zastřeleného.
Vdova Anna s malým synkem Františkem
se odstěhovala do Kolína a usedlost č. 13 byla
prodána Vlachovým. Syn František byl v roce
1961 při zakládání nové hřbitovní evidence
dohledán v Dětřicově nad Bystřicí okr. Bruntál.
Jaromír Urban

náročná na fyzickou kondici. Avšak zdolaly jsme
ji všechny.
Dále bych Vás ráda pozvala na tři akce,
které se uskuteční v posledních měsících roku.
V říjnu to bude Lampionový průvod konaný 27.
10. od 18. hodin. První neděle adventní bude ve
znamení rozsvěcení stromečku. Poslední den
v roce (31. 12.) zazní v nebovidském kostele již
tradiční koncert. Na všechny akce jste srdečně
zváni!
Na úplný závěr patří poděkování nejen
našim členkám, ale také všem příznivcům a
přátelům klubu Beseda, kteří pomáhali jak na
akcích klubových, tak na akcích pořádaných
občanským sdružením Nebovidská tvrz.
za Klub Beseda Vlasta Šancová

SHD HLUBOKÝ DŮL
Povodně 2013, Nebovidy – Hluboký Důl
Dne 2. 6. 2013 vzestupuje hladina
Nebovidského potoka. V průběhu dne dochází
k částečnému ucpávání průtoku pod silničním
mostkem na Hlubokém Dole. SDH odstraňuje
větve a trávu. Dále dochází ke hromadění vody u
hraničních plotů v důsledku jejich zanášení
plovoucími větvemi a dalšími předměty. Tyto
ploty musí hasiči prostříhat, aby nedošlo k dalším
škodám.
V průběhu dne procházejí hasiči celým
povodím v katastru Obce. Dalším kritickým
místem je potoční vpusť pod hřištěm Nebovidy,
kde dochází rovněž k ucpávání vtoku. Tady jsou
na místě členové fotbalového klubu, kteří
průběžně naplaveniny odstraňují.
Dalším místem Nebovidech je požární
nádrž, kde nahromaděné větve průběžně
odstraňuje pan. Lhoták.
Při tomto opatření se v průběhu dne
vystřídalo za 8 hodin 6 členů SDH Hluboký Důl,
kterým tímto děkuji.
Z pro NL tři fotografie, více je jich ke
zhlédnutí na stránkách SDH Hluboký Důl.
Antonín Koubský, starosta SHD

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se ohlédla za uplynulým
děním v klubu. V červnu se konal Dětský den, i
přesto že nám počasí příliš nepřálo a pršelo.
Soutěžilo se a tančilo v zastřešené části hřiště „V
rybníčku“. 22. června napekly členky koláče u
příležitosti Středověku na tvrzi, kde pomáhaly i
s organizací.
Také jsme uskutečnily tři výlety: jeden do
Žleb a druhý do Radimi a Libodřic. Třetí výlet byl
turistický. Absolvovaly jsme 8 kilometrů dlouhý
pěší pochod podél řeky Doubravy z obce Bílek do
města Chotěboř. Trasa je to krásná, ale dost
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Začátek vlastních podzimních mistrovských
utkání mužů byl zahájen 25. srpna a utkání žáků
1. září 2013 a potrvá do 17. listopadu u mužů a do
10. listopadu u žáků. Zajištění a organizace
veškerých soutěžních utkání jak na hřištích
soupeřů tak hlavně na domácím hřišti je hlavní
náplní oddílu kopané do konce tohoto
kalendářního roku. Součástí a nezbytnou nutností
k této činností je provádět údržbu budov
včetně celkového příslušenství, údržbu hrací
plochy a okolí a zabezpečit provoz veškerého
technického zařízení oddílu.
Za Tělovýchovnou jednotu Nebovidy Jaroslav Honc

Zasloužilí hráči SK Nebovidy

SK NEBOVIDY
Po krátké letní přestávce začala podzimní
aktivní část fotbalové činnosti prvním tréninkem
29. července a sehráním dvěma přípravnými
zápasy pod vedením nového trenéra, kterým se
stal Petera Petr. Před zahájením mistrovských
okresních soutěžních utkání se 17. srpna se u
příležitosti 70. výročí založení nepřetržité činnosti
fotbalu v Nebovidech uskutečnil na hřišti
sportovní den.
V odpoledním programu bylo nejdříve
sehráno utkání místních žáků s žáky Volárny a
poté následovalo utkání dospělých mezi hráči
starší generace domácího oddílu a hráči
současného mužstva. Poločas tohoto utkání byl
vyplněn předáním ocenění zasloužilým hráčům a
funkcionářům fotbalového oddílu. Dalším bodem
programu po ukončení hlavního utkání byla
prohlídka vystavených fotografií a tiskových
zpráv z historie klubu. Na závěr akce proběhla
volná zábava při živé hudbě. U příležitosti konání
tohoto výročí byl vydán almanach událostí
z historie fotbalu v Nebovidech, který navazuje na
almanach již vydaný v roce 1993 k 50. výročí
nebovidského fotbalu a průběh akce foto
dokumentován (nejzajímavější foto v příloze
přikládáme).

Fotografie hráčů z utkání starší generace a
současného mužstva SK Nebovidy
VÝZVA
Pro doplnění historické dokumentace o
obci, shání obecní úřad fotografie bývalé
pastoušky a kiosku "batalion", který stával proti
Součkovým. Jsou vítány i fotografie dalších
objektů, které dnes již neexistují (Táflův mlýn,
kůlna na hosp. stroje na Plácku, staré kabiny v
Rybníčku, bývalý dům č.73) Moulíkových atd.
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