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Vydává obec Nebovidy a Klub Beseda

Rok 2013 plný zdraví, radosti
z dobře vykonané práce a
úsměvů přeje redakce NL.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
se k veřejnému jednání sejde
12. 2. 2013 v 17 hodin
v zasedačce OÚ Nebovidy.
Zápis do mateřské školy
v Červených Pečkách
proběhne na přelomu
dubna/května 2013, termín
bude upřesněn na webu školy.
PLÁNOVANÉ AKCE:
9. 2. 2013 od 19 hodin se
koná Masopustní posezení v
hospodě Na Veselé Bídě.
Muzika, tanec, zabíjačkové
pochoutky. Vstup formou
sponzorského příspěvku.
6. 4. 2013 ve 14 hodin
přivítáme v zasedací místnosti
OÚ v Nebovidech nové
občánky narozené v roce
2012.
23. 3. 2013 pořádá Klub
Beseda Vynášení Morany a
Nebovidská tvrz, o.s.
Velikonoční tvoření pro děti.
INZERCE:
Pokud hledáte ustájení pro
svého koně, můţete jej ustájit
na statku u Holečkových tel.:
602 270168
Vyjížďky na koních pro děti i
dospělé do okolí Červených
Peček a účast s koníky na
dětských oslavách lze objednat
osobně v Dobešovicích č.p.
344 nebo na tel.: 721 602 186

Váţení spoluobčané.
Volby máme za sebou, emoce se uklidňují a nezbývá neţ
doufat, ţe jsme zvolili správně. V našich dvou volebních okrscích
bylo rozhodnuto, v podstatě jiţ v prvním kole, kde dostal nejvíc hlasů
Miloš Zeman. V druhém kole získal v Nebovidech Miloš Zeman 99
hlasů a Karel Schwarzenberg 64. V Hlubokém Dole Miloš Zeman
121 a Karel Schwarzenberg 79 hlasů. Jak je vidět, účast ve volbách
byla opět vyšší v Hlubokém Dole.
Dotace společenským organizacím:
Koncem loňského roku byly, tak jako kaţdý rok,
odsouhlaseny dotace společenským organizacím. Jmenovitě takto:
fotbalový klub 50 tis. (v letošním roce se rozhodlo, ţe polovina
dotace bude podmíněna 150 brigádními hodinami ve prospěch obce),
Klub Beseda: 4000,-, Klub Důchodců: 3000,-, Klub Čepečky: 4000,-,
JSDH HD:4000,- a Nebovidská tvrz, o.s.: 4000,-. V letošním roce se
zastupitelstvo rozhodlo uvolnit na kulturní akce celkem 70 tis Kč.
Dalším velkým příjemcem dotace, přestoţe se o tom moc neví, je
koloniál v budově OÚ v Nebovidech. Dotace na jeho provoz
převyšuje 10 tis. Kč ročně. Bez dotace by tento obchod nebyl
schopný fungovat, ale pro naše starší a hůře se pohybující
spoluobčany a nejen pro ně, je určitě sluţbou k nezaplacení.
Dotace na zateplení OÚ.
Potěšující zpráva pro nás všechny: Máme přislíbenu dotaci na
zateplení a opravu fasády Obecního úřadu. Doufám jen, ţe jsem to
tímto zveřejněním nezakřikl. Oprava fasády, ale i střechy budovy OÚ,
je jiţ dlouhé roky nutností a kaţdým rokem se to samozřejmě
zhoršuje. Minulý týden nám, při silném větru, spadl kus komínu a
omítka z budovy opadává neustále. Dostáváme se do situace, kdy
začíná být nebezpečné se pohybovat kolem úřadu. Proto doufám, ţe
tuto dotaci opravdu dostaneme, tím spíš, ţe spoluúčast obce je pouze
10%.
Kanalizace Hluboký Důl.
Jak pokračuje výstavba kanalizace v Hlubokém Dole? Hlavní
řád je v podstatě hotový. Navazovat bude budování přípojek od
hlavního řádu k hranicím soukromých pozemků. Přípojky budou
ukončeny kontrolní šachtou, do které se později připojí odpadní
trubky z domů. Ale to aţ po kolaudaci hlavního vedení.
Předpokládaný termín připojování, je letošní červen. Přesný termín
dáme včas vědět. Pokračování výstavby je nyní hodně ovlivněno
počasím. Dá se říci, ţe nám zatím celkem přeje a práce jdou rychle
kupředu, ale ideální to vzhledem k bahnu v okolí stavby, rozhodně
není. Opět Vás všechny, kterých se zhoršené podmínky týkají, prosím
o toleranci a shovívavost.
Jaromír Kašpar, starosta
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Poplatky jsou vybírány na obecním úřadu
v Nebovidech v pracovní době. Na Hlubokém
Dole je můţete uhradit v č.p. 109 (ţlutý dům v
prostřední ulici v nové zástavbě) u Doušů, vţdy v
neděli od 19 do 21hodin, moţno uhradit i po
telefonické domluvě. Bude vypsáno i několik
termínu, kdy budou poplatky vybírány v hospodě
na Hl. Dole (sledujte nástěnky a web).
Svoz letošního Bio odpadu začne
pravděpodobně opět od dubna, dle aktuálním
počasí. Tato informace bude zveřejněna na
webových stránkách obce a na nástěnkách.

CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY

Koncem ledna jsme učinili další pokus na
získání finančních prostředků na tolik potřebnou
rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníku pod
ním na Hlubokém Dole v ulici od hospody k ČD
zastávce. Ţádat o grant bylo moţné od ČEZu,
který měl vyhlášen dotační program na podporu
regionů, o tuto dotaci jsme se neúspěšně ucházeli
jiţ_v minulém_roce.
V obecním „šuplíků“ s ţádostmi čeká na
vyhlášení výzvy připravený projekt na Druhou
etapu kanalizace v Nebovidech a dokončení na
Hlubokém dole v celkové hodnotě 25 milionů
korun a Vodovodu na Hlubokém Dole v celkové
hodnotě 11. Milionů korun, ţádat budeme u
Ministerstva_zemědělství.
Stále setrváváme na pozici náhradníků pro
přidělení dotace z OPŢP s projektem na opravu
střechy a fasády budovy obecního úřadu, více se o
tomto zmiňuje pan starosta v úvodu.

Lucie Doušová
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Letošní vítání občánků proběhne 6.dubna
2013 ve 14 hodin, vítání občánků proběhne
v zasedací místi Obecního úřadu v Nebovidech.
Prosíme rodiče dětí, které jsou narozeny po
dubnu, kdy proběhlo poslední vítání občánků
v obci a chtějí, aby jejich dcerka či syn byli
přivítáni a jejich jméno tak zaznamenáno do
obecní kroniky, aby vyplnili k této příleţitosti
určený formulář – Souhlas s vítáním občánků.
Tím dají zaměstnancům Obecního úřadu potřebný
souhlas k oficiálnímu pozvání na tuto příleţitost a
téţ souhlas se zápisem jména dítěte a Vás rodičů
do obecní kroniky. Jedinou podmínkou je trvalý
pobyt nového občánka v Nebovidech nebo na
Hlubokém Dole.
Formulář je dostupný na
webových stránkách obce www.nebovidy.eu nebo
na_Obecním_úřadu.
Lucie Doušová

Lucie Doušová
PREZIDENTSKÉ VOLBY V NEBOVIDECH
A NA HLUBOKÉM DOLE

V lednu 2013 se v našich obcích
uskutečnily první občanské volby prezidenta
České republiky. A jak jsme hlasovali u nás?
Posuďte …

VÁNOCE NA TVRZI

Třetí adventní víkend se tvrz v Nebovidech
oblékla do vánočního kabátu. Občanské sdruţení
Nebovidská tvrz připravilo sobotní odpolední
program, jehoţ hlavní myšlenkou bylo
připomenout lidem české vánoční zvyky, pokrmy
a tradice. Chápat Vánoce nekomerčně a přiblíţit
se opravdovým hodnotám je, myslím, výzvou pro
všechny.
Krásnou atmosféru nádvoří zde vytvářelo
zpívání koled v podání Libenického okrašlovacího
spolku o.s., Kolínského pěveckého sboru a
sehraného hudebního tělesa Nobilisovi + p.
Matoušková. Krásně malovaný betlém od paní
Nobilisové dokreslila ţivá zvířata. Beran, koza,
králíci, slepice a kapři se zde postarali o zpestření
programu pouhou svou existencí. Nejen nádvoří,
ale i věštírnu a samotnou tvrz obsadily stánky
s keramikou, textilními výtvory, šperky, svíčkami,

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A PSY

Od poloviny ledna do konce března
probíhá vydávání známek na rok 2013 potřebných
pro svoz komunálního a bio odpadu. Cena za svoz
odpadu je stejná jako v minulém roce, tj.600Kč na
osobu a rok. Poplatek ze psů, zůstává také
nezměněn – 100 Kč za jednoho psa, 150Kč za
druhého psa, důchodci platí 50Kč za psa.
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včelími produkty včetně medoviny a řadou dalších
dobrot a potenciálních vánočních dárků.
Vnitřní zdi špýcharu byly lemovány
vánočními stromky, které byly ozdobeny různými
způsoby a tak vytvořily jakousi malou výstavu.
Kromě ozdob skleněných, keramických, ručně
háčkovaných a slaměných byly ke zdobení
pouţity i čisté produkty přírody, jako jsou jablíčka
a ořechy. Společně s vánočními stromy zde bylo
vystaveno deset českých lidových krojů, ze
soukromé sbírky Jany a Aleny Sobolíkových
z Chotouchova.
Vlastní aktivitu zde mohli návštěvníci
vynaloţit na házení střevícem, zdvihání hrnečků,
rozkrajování jablek, líbání pod jmelím, pouštění
lodiček či lití olova. Děti měli moţnost vyrobit si
svícen z jablíček a dalších přírodnin.
Krčmu zde tentokrát obsadily nejen různé
vánoční dobroty, ale i soutěţ o nejchutnější
cukroví. Hlasovali návštěvníci akce, a to tím
způsobem, ţe se po ochutnávce všech druhů
museli rozhodnout pro jediný vzorek. První místo
obsadila
Renata
Peterová
z Nebovid
s čokoládovými hrudkami, druhé Zuzana Šedivá z
Lošan se slaným pečivem a třetí místo patří paní
Marii Konopiské, která soutěţila s více druhy
cukroví.
Tato vánoční akce se i přes nepřízeň
počasí vydařila. Děkujeme všem, kteří k tomu
přispěli, a i v tuto předvánoční dobu si udělali čas
a našli energii pro uspořádání společenské akce.

nápadité dárečky i zvonečky. Zpívaly se koledy za
doprovodu pana Nobilise a paní Matouškové,
rozdával se čaj, svařák, cukroví a na závěr děti
svými vyrobenými zvonečky přivolaly rozsvícení
vánočního stromku. Je vţdy krásně nazdobený
hlavně zásluhou paní Ročkové, která vyrábí hezké
a nápadité ozdoby. Po setmění se všichni odebrali
k domovu s dobrou vánoční náladou.
Za týden 15. 12. 2012 se konala velká
akce členů „Nebovidská tvrz“ nazvaná „Vánoce
na tvrzi“. Jako vţdy jedním slovem „krásná“.
Navštívilo ji mnoho lidí, kteří si přišli prohlédnout
ţivá zvířata typická pro Betlém, nazdobené
vánoční stromky nebo stánky především s vánoční
tématikou. Uvnitř tvrze v patře jsme si prohlédli
dobové kroje, házeli střevícem, zjišťovali
budoucnost, tvořili svícny z jablíček nebo jsme si
koupili koláčky či drobné dárečky.
Při vystoupení pěveckého sboru z Kolína jsme si
zazpívali vánoční koledy a velmi pěkně zpívaly
děti z Libenic. Myslím, ţe kaţdý kdo se přišel
podívat, byl spokojený. Akce se vydařila a za to
patří všem organizátorům poděkování.
Poslední akcí roku 2012 bylo zpívání
v kostele v Nebovidech. V hezky vyzdobeném
kostelíčku hrála paní Kmentová na varhany
koledy a zpívaly děti ze ZŠ Červené Pečky vedené
p. učitelkou Kopeckou. Na kytaru hrál pan Nobilis
a na flétnu paní Matoušková. Kostel byl plný lidí
a dětí. Po koncertě podávaly členky z „Klubu
Beseda“ svařené víno a cukroví. Tuto akci pořádal
i OÚ Nebovidy za přítomnosti pana starosty
Kašpara i místostarostky paní Doušové.
Určitě to bylo krásné zakončení roku 2012. Je jen
dobře, ţe se v našich obcích něco dělá, lidé se
sejdou a popovídají si.

Zuzana Pištorová

KULTURNÍ OKÉNKO

Ludmila Holubová, Hluboký Důl

Váţení spoluobčané,
ještě nepamatuji, ţe by se v našich obcích konalo
tolik akcí, spjatých s časem adventním a
vánočním.
9. 12. 2012 se světila kaplička na
Hlubokém Dole. Je nově opravena v modernějším
stylu z kamene a do ní se umístila „Panenka
Marie“, dílo uměleckého sochaře p. Hylase.
Kolínský pan vikář Bulín také poděkoval p.
místostarostce Doušové a řekl, ţe je hezké
obnovovat staré památky. I já se k tomu připojuji
s tím, ţe v Nebovidech mají jako ozdobu vesnice
kostel, tak my na Hlubokém Dole máme kapličku.
Při celé akci, kterou navštívilo asi 60 lidí, se
podával čaj, svařák, vánočka, štrůdl a cukroví
napečené členkami Klubu Beseda.
Hned druhý den 10. 12. 2012 bylo jiţ
tradiční rozsvěcení vánočního stromečku před OÚ
v Nebovidech. Odpoledne si děti mohly vyrobit

PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY

10. 11. 2012 proběhla výsadba stromů
z dotace MAS Podlipanska. Výsadba proběhla
formou veřejné brigády za velké účasti lidí
z Hlubokého Dolu a Nebovid, počet dobrovolných
sazečů se vyrovnal počtu zasazených stromků, a
ţe jich nebylo málo se můţete přesvědčit u silnice
na Dolany, která je osázena ovocnými stromy, na
cestě mezi Hlubokým Dolem a Šťáralkou, osázen
byl i prostor u ČOV a stráně ve vsi nad
Nebovidským potokem. Za výborné občerstvení
nejen na zahřátí patří velký dík Klubu Beseda.
Lucie Doušová
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v pracovním ţivotě. Tuto zprávu začneme malým
ohlédnutím
za
akcemi
v roce
2012.
27. 10. se uskutečnil lampionový průvod,
který byl poznamenán špatným počasím. Účast
dětí byla proto malá. 9. 12. proběhlo tradiční
rozsvěcení vánočního stromečku, které se
vydařilo. Zde byla účast veliká. Chtěla bych
poděkovat paku Koubskému, který zhotovil nový
a velice hezký přístřešek pro betlém. Dále také
patří dík všem členkám klubu za upečení cukroví
a ozdobení stromečku a především paní Miladě
Ročkové za nové ozdoby na stromeček. Zatím
poslední akcí klubu a OÚ Nebovidy byl varhanní
koncert paní Kmentové v nebovidském kostele.
Zahráli nám také pan Nobilis a paní Matoušková a
vystoupily děti z pěveckého sboru ze ZŠ Červené
Pečky pod vedením paní učitelky Kopecké.
Koncert byl velice hezký a svařák, který podával
pan starosta, ještě více zpříjemnil atmosféru
posledního dne roku 2012. Děkujeme všem
účinkujícím a těšíme se, ţe se letos na Silvestra
opět.sejdeme.
Náš klub 27. 11. podnikl malý výlet do
výrobny svíček v Šestajovicích. Bylo se opravdu
na co dívat a ještě jsme si nakoupily tamější
výrobky pro umocnění vánoční nálady. Výrobna
je otevřená po celý rok. V její zahradě je i malá
ZOO. První akcí nového roku, které se účastnilo
pět členek klubu a pan starosta Kašpar se svým
psem, byl Tříkrálový pochod. Ten pořádala
Kulturní komise městyse Červené Pečky. I kdyţ
5. 1. pršelo, nás to neodradilo a pochod, který
mířil z Červených Peček na Kaňk, se nám velice
líbil.
V tomto roce se můţete těšit na vynášení
Morany či otevírání studánky. Ve spolupráci s OÚ
Nebovidy připravujeme besedu pro seniory na
téma Jak ochránit sebe a svůj majetek před
zloději. Součástí bude i malé pohoštění. Na
všechny akce jste srdečně zváni, jejich přesné
datum zjistíte z plakátů a na internetu.

GRATULUJEME

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví ţivotní jubileum a přejeme hodně
zdraví a ţivotní pohody do příštích let.
Únor 2013
Brancuzská Irena
Dobiáš Josef
Kalenda Jiří

85 let
80 let
70 let

Březen 2013
Pluhařová Miluše 85 let
Zatřepálková Věra 80 let
Vondráková Marta 70 let
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

Pokračování ne o škole, ale už jen o využití
budovy.
Navazuji na článek z posledních NL …
škola byla k 30. 6.1975 zrušená. Po dobu pěti let
byla tato budova uzavřená. V roce 1980 po
rekonstrukci a zřízení ústředního topení byla od 1.
9. otevřena mateřská školka i pro děti z okolních
obcí. Trvání provozu mateřské školky, však
nebylo dlouhé, 30. 6. 1984 byla školka uzavřena
pro malý počet dětí. Budovu převzal školský
odbor v Kolíně, který ji předal k uţívání
odbornému učilišti na Šťáralce. Po menších
úpravách si zde učiliště zřídilo Domov mládeţe
pro učnice vnitřního obchodu aţ do roku 1990.
Poté byla budova předána obci.
V roce 1990 se do budovy přestěhoval
OÚ Nebovidy, který měl v přízemí kanceláře a
zasedací místnost. 1. patro bylo od roku 1994
pronajato zemědělskému podniku POLINE, s.r.o.
aţ do roku 2003. Po vystěhování zemědělského
podniku, se do 1. patra z přízemí přestěhoval
obecní úřad. V přízemí byla zřízena prodejna
potravin, která tu je do dnes. V bývalé zasedací
místnosti OÚ v přízemí si klub Beseda svépomoci
zařídil klubovnu, kde se kaţdý měsíc scházejí
důchodci i členové klubu Beseda. Členové klubu
Beseda zde pořádají výstavy a připravují se tu na
různé akce pořádané během roku.

za Klub Beseda Vlasta Šancová
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL

Hasičský sbor v Nebovidech vznikl 6. 5.
1882 s působností pro celou obec včetně
Hlubokého Dolu a Šťáralky. Hlubokodolští rolníci
Čejka a Miškovský se na samém počátku
přihlásili za tzv. Přispívající členy sboru. Prvním
činným členem poţárního sboru v Nebovidech z
Hlubokého Dolu se po dvou letech /1884/ stal
rolník Alois Tůma a druhým aţ v r. 1889 jeho syn
Alois Tůma ml.
Zřízení hasičského sboru v Nebovidech
vytvářelo předpoklady pro zdárné zásahy při

Marie Konopiská

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA

Váţení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem klubu Beseda se
zpoţděním popřála hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v rodině a také mnoho úspěchů
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poţárech v Nebovidech, ale v důsledku tehdejší
nízké technické úrovně vybavení se nutně musela
očekávat menší úspěšnost při poţárech na
Hlubokém Dole a na Šťáralce. Proto starosta obce
Baláček na výborové schůzi nebovidských hasičů
24. 1.1885 navrhl, aby byl na Hlubokém Dole
zřízen zvláštní hasičský odbor. Starostův návrh
výbor přijal a jednatel hasičů se pak s příslušnou
výzvou obrátil na občany Hlubokého Dolu. Ohlas
tehdy na Hlubokém Dole nenastal a ze zřízení
odboru proto sešlo. V dalších letech se
hlubokodolští občané objevují jako činní členové
nebo členové výboru jen sporadicky a v činnosti
sboru se výrazněji neprojevili.
Aţ v r. 1923 se stává činným členem
František Kubera, který jiţ po roce /1924/ je
zvolen do výboru a setrvává v něm nepřetrţitě aţ
do odtrţení hlubokodolských od sboru v r.1924. A
právě v r. 1924 je nastolen poţadavek, aby
hasičské plesy se konaly střídavě v Nebovidech a
na Hlubokém Dole. Dosud se konaly výhradně v
Nebovidech buď u Skokanů, nebo u Benešů podle
toho, který měl právě ve sboru větší vliv. Nový
poţadavek se pro rok 1924 vyřešil tak, ţe zcela
netradičně byly uspořádány poţární plesy dva, a
to jeden v Nebovidech, který skončil s menším
ziskem a jeden na Hlubokém Dole, jehoţ
výsledkem byla malá ztráta. Počínaje rokem 1925
se pořádání plesů kaţdoročně střídalo, jednou v
Nebovidech a jednou na Hlubokém Dole, i kdyţ
nebovidští hasiči dávali najevo, ţe se jim to nelíbí.
Napětí mezi nebovidskými hasiči, kteří byli ve
výrazné většině, a hlubokodolskými zřejmě začalo
narůstat, i kdyţ v zápisech ze členských i
výborových schůzí sboru z té doby to není zřejmé.
Svědčí o tom fakt, ţe na pozvánkách na taneční
zábavy se jako pořadatel místo dosavadního
standardního „hasičského sboru v Nebovidech“
začalo objevovat také „Hasičský sbor Nebovidy Hluboký Důl“ /pozvánky na plesy 1928,1933 a
1934/.
V roce 1933 se konal hasičský ples v
Nebovidech a tak v r. 1934 se měl konat na
Hlubokém Dole. Nebovidští hasiči však uţ toho
střídání měli dost a svou většinou si na valné
hromadě odhlasovali konání plesu 1934 opět v
Nebovidech, a tak se také 28. 1.1934 opravdu
stalo. Reakce z Hlubokého Dolu byla prudká –
Hluboký Důl si vytvořil vlastní poţární sbor.
Podle pramenů nebovidského sboru byl
hlubokodolský poţární sbor zaloţen na jaře 1934,
hlubokodolské prameny uvádějí den 28. 1. 1934.
To je den, kdy se konal ples, který rozkol vyvolal
a hlubokodolští hasiči zřejmě potřebovali nějaký
čas na zorganizování svého ustavujícího sjezdu,
takţe nebovidský údaj je věrohodnější. Tehdejší
obecní kronikář František Volf v záznamech o

událostech roku 1934 uvedl stručnou informaci s
vykřičníkem, ţe na Hlubokém Dole byl zřízen
hasičský sbor „na truc“ kvůli hasičskému plesu.
Z nebovidského sboru přešli do nového na
Hlubokém Dole minimálně 3 činní členové –
František Kubera, Alois Tunkl a Rudolf Fanta a
první dva z nich převzali v novém sboru přední
funkce. Prvním starostou sboru na Hlubokém
Dole se stal Alois Douša ze Šťáralky, náčelníkem
František Kubera, jednatelem Alois Tunkl,
pokladníkem Alois Lhotka, vzdělavatelem Josef
Venc a strojmistrem Bedřich Hála. Obecní
zastupitelstvo muselo vzít novou situaci na
vědomí a nový sbor na Hlubokém Dole materiálně
vybavit. V r. 1935 byla pro nebovidský sbor
zakoupena nová motorová stříkačka a stará ruční
byla předána na Hluboký Důl. Vytvoření
hasičského sboru na Hlubokém Dole nemuselo
být jen „trucem“. V průběhu let 1930-1932
vypukly na Hlubokém Dole 4 poţáry, jejichţ
hašení nebylo příliš úspěšné. V r. 1930 stodola
Miškovských č. 13, 1931 statek Jaroslava
Záběhlického č. 2, 1932 Čejka č. 5, 1932 domek
Boh. Zelendy č. 10. Mnozí občané z Hlubokého
Dolu mohli pochopit, ţe odmítavý postoj jejich
otců k návrhu starosty Baláčka z r. 1885 byl
chybou.
Okolnosti vzniku hasičského sboru na
Hlubokém Dole jsou poněkud kuriózní, ale na
druhé straně nutno přiznat, ţe v pozdější době
bývali hlubokodolští hasiči většinou úspěšnější
neţ jejich nebovidští kolegové.
Jaromír Urban
SK NEBOVIDY

Po odehrání posledního mistrovského
utkání 24. listopadu 2012 na domácím hřišti
skončila před zimní přestávkou aktivní sportovní
činnost. V polovině rozehraného soutěţního
ročníku 2012/2013 se A muţstvo umístilo na 7
místě se ziskem 22 bodů a muţstvo mladších ţáků
na 10 místě.
Tak jako kaţdoročně, během zimních
měsíců vyţaduje změna klimatických podmínek
provedení řadu nutných opatření a úprav, jak na
hrací ploše v okolních prostorech hřiště tak i
budovách. Členy oddílu bylo uklizeno spadané
listí a větve stromů, proti zamrznutí
zabezpečeny rozvody
vody
v
budovách,
provedena demontáţ a úklid systému pro závlahu,
úklid venkovních lavic a stolů. Z odborně
provedených prací byla v místě zatékání opravena
střechu klubovny a pan A. Tyll zabezpečil
demontáţ s následnou opravu značně poškozené
ochranné mříţe okna a vstupních dveří po
násilném vloupání. Dále byla díky pochopení OÚ
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( zajištění el. materiálu, zapojení a el. revizi )
zprovozněna dvě výbojková osvětlovací tělesa na
přístupové cestě ke hřišti. Ostatní materiál (
sloupy, os. tělesa, beton) byl zajištěn členy oddílu
a rovněţ tak i výkopové práce, zaházení kabelové
trasy a ukotvení sloupů do země. Osvětlení je
připojeno na stávající elektrické rozvody
klubovny a spotřeba energie je v reţii nájemce
výčepu.
V současné době je provoz „Výčepu na
hřišti“ v klubovně přerušen a otevřen bude
v průběhu měsíce března. Po dohodě s výborem
oddílu a nájemcem výčepu (J. Svobodová tel:
723511836) je moţné, aby toto zařízení s
veškerým příslušenstvím vyuţívala veřejnost nebo
organizace při konání různých společenských
akcích za přijatelných podmínek.
Se začátkem jarní sezony a v průběhu
celého nastávajícího roku budou členové oddílu
pokračovat ve všech potřebných pracích a
činnostech tak, aby hrací travnatá plocha, její
okolní prostory (parkoviště, obě stráně, prostory
za brankami, přístupové cesty) a všechna
příslušná sportovní zařízení spolu s budovami
měly odpovídající úroveň. V této souvislosti
respektují členové a výbor SK schválené usnesení
zastupitelstva OÚ č. 16 a jeho dané podmínky ve
věci „Dotace SK Nebovidy“.
Po krátké přestávce byl první sportovní
činností na hřišti dopolední „Silvestrovský
fotbálek“ který je tradičně pořádán pro členy
oddílu a příchozí, všech věkových kategorii a
zároveň byl podpořen účastí většiny členů výboru
oddílu. První výborová schůze se konala 9. 1.
2013 v restauraci u Tylla a hlavní náplní bylo
připravit k odevzdání na FAČR (Fotbalová
asociace české republiky) do Prahy stávající
registrační průkazy (RP) doplněné fotografiemi
hráčů na hromadnou výměnu. Nové RP s logem
FAČR
s přiděleným
nezaměnitelným
identifikačním číslem jsou podmínkou pro start
hráčů ve fotbalových soutěţních. Další
podmínkou, která se týká i aktivních funkcionářů
fotbalových oddílů je zaplacení členských
příspěvků na zvláštní účet FAČR. Pro seniory nad
70 let a mládeţ do 15 let je výše příspěvku
stanovena na 100 Kč u ostatních činí 200 Kč za
rok.
Zahájení aktivní sportovní činnost oddílu
bylo stanoveno na neděli 27. 1. 2013 kdy se hráči
sejdou v 10:00 hod dopoledne na první tréninku,
kde bude upřesněn i další program zimní přípravy
na jarní sezonu. Termín zahájení mistrovských
soutěţních zápasů byl OFS Kolín určen na 24.
března 2013 pro dospělé a 7. dubna 2013 dubna
pro mladší ţáky.

V letošním roce uplyne jiţ 70 let od doby,
kdy byl několika nadšenci zaloţen místní
fotbalový sportovní klub. Jakým způsobem a
v jakém rozsahu si toto výročí připomeneme, bude
předmětem jednání na dalších schůzích výboru
oddílu.
Závěrem vyuţíváme moţnost, poděkovat
všem našim spolupracujícím partnerům za
neocenitelnou pomoc při údrţbě sportovního
zařízení a zajištění vlastní sportovní činnosti
oddílu v průběhu celého loňského roku. Jedná se o
následující organizace, způsob jejich podpory a
provedené sluţby:
OÚ Nebovidy - finanční dotace na činnost a účast
zastupitelů na různých brigádních akcích oddílu
(M. Kašpar, A. Koubský, P. Petera ), poskytnutí
mechanizačních prostředků
Výfuky Tyll - výstavba nové udírny včetně
zastřešení, oprava ochranné mříţe okna a dveří,
provedení nátěrů u střídaček, branek, zábradlí,
pokladny, oprava poškozených přenosných lavic a
stolů, výroba přenosných branek a hradla pro
závlahy, oprava a nátěr vstupních vrat, likvidace a
odvoz nepotřebného materiálu, oprava kamen pro
vytápění klubovny
osobně A.Tyll - finanční podpora a organizační
pomoc při setkání „Současných a bývalých hráčů
SK
KOPOS Kolín – finanční podpora na činnost,
poloţení nového povrch na parketu před
klubovnou, oprava pevně zabudovaných laviček a
lavic, oprava a obnova nátěrů fasády kabin a
klubovny
POLINE - poskytnutí chemických prostředky na
trávu hrací plochy včetně provedení postřiků
zajištění a předání dvou kompletních souprav
fotbalových dresů
Dalkia Kolín – finanční podpora na činnost
mládeţe, autodoprava
Fotbalový oddíl SK Nebovidy si dovoluje
popřát všem občanům Nebovid a Hlubokého Dolu
a příznivcům kopané do roku 2013 hodně zdraví,
štěstí a ţivotní pohody.
Za výbor oddílu kopané SK Nebovidy – Jaroslav Honc
Čtvrtletník pro občany Hlubokého Dolu a Nebovid
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