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Vážení spoluobčané.
V minulých dnech podala část zastupitelstva a náhradníků ze sdružení „Dolem Nebem Srdcem“ pod vedením paní
Doušové rezignaci na mandát zastupitele s následujícím vysvětlením, cituji: „ Důvodem k mé rezignaci je nesouhlas s postupy
a jednáním současného řízení obce, které je v rozporu s rozvojem Nebovid, občanského života a veřejné samosprávy“.
Bohužel, bližší a především konkrétnější okolnosti „nesprávných postupů či obec poškozujícího jednání ze strany
zastupitelstva“, jehož nedílnou součástí však byli i sami odstupující zastupitelé a nesou tak stejnou míru odpovědnosti za
správu obce, v rezignaci sděleny nebyly. Jedná se tak o pouhé zobecněné a neadresné konstatování, proti němuž je však velmi
obtížné se bránit. Každý z Vás ze své životní zkušenosti zcela jistě ví, jaké to je vyvracet nepodložená tvrzení nebo pomluvy.
V této souvislosti bych si dovolil též poukázat na prohlášení odstupujících zastupitelů ze dne 14. března t.r., kdy se
prostřednictvím letáků pokoušeli bilancovat více než roční činnost zastupitelstva s tvrzením, že je pro ně za současné situace
účast v zastupitelstvu nemožná, vrhá je do špatného světla nejen v jednání s úřady, institucemi a partnerskými organizacemi, a
je pro ně hanbou. Také v tomto prohlášení absentují jakékoliv konkrétní skutečnosti, které by dokládaly pochybení ostatních
členů zastupitelstva. Naopak je Vám podloudným způsobem podsouváno, že je jejich rozhodnutí činěno především v zájmu
obce a jejích občanů.
Ačkoli jsem neměl původně v úmyslu jakkoli komentovat individuální rozhodnutí odstupujících zastupitelů, jakož i
nepravdy uvedené v letáku, s postupem času jsem dospěl k závěru, že by nebylo vhodné ponechat bez odezvy veškerá
nepodložená obviňování stávajících členů zastupitelstva. Nechtěl jsem dále prohlubovat napětí, které podobné zavádějící
zprávy a nepravdy vyvolaly, leč v mnohých z Vás by to mohlo navodit dojem, že je na těchto věcech cosi pravdivého v duchu
rčení „na každém šprochu pravdy trochu“. V neposlední řadě mne k tomuto vede i přesvědčení, že nelze bezdůvodně špinit
dobré jméno nejen naší obce, ale i těch, kteří se aktivně podílejí na každodenní samosprávě, a to bez rozdílu, za jakou stranu
byli zvoleni. Byl bych slaboch a styděl bych se před Vámi za to, kdybych nebránil dobrou pověst všech zastupitelů, včetně
těch odstoupivších. Proto bych si dovolil připomenout alespoň některá fakta za dobu více než pěti let, co jsem se díky Vám
mohl ujmout výkonu mandátu zastupitele Nebovid a Hlubokého Dolu, a na základě svobodného a nezávislého rozhodnutí
zastupitelstva pro mne osobně čestného a zavazujícího privilegia – postu starosty obce. Musím zcela otevřeně říci, že jsem po
celou tuto dobu od dotčených osob NIKDY neobdržel žádnou konkrétní a objektivní připomínku, podnět, návrh na zlepšení
nebo stížnost na cokoli. Ostatně toho jsou důkazem i zveřejňované zápisy ze zasedání zastupitelstva, kde si každý z Vás může
ověřit, jaká je skutečnost. Je zde také možné shlédnout, že již na počátku vzniku tohoto zastupitelstva bylo seznatelné, kdo a
jakým způsobem si představuje onu aktivní spoluúčast na řízení obce. Již zápis ze dne 10. listopadu 2014 jasně prokazuje, že
jedinou snahou sdružení „Dolem Nebem Srdcem“ bylo toliko ovládnutí postu starosty a chodu obce. Řada z Vás si možná
vzpomene také na okolnosti, které volbě zastupitelstva předcházely, tj. na veřejně neskrývanou snahu těchto osob ovládnout
většinu zastupitelstva, čímž by bezmezně rozhodovali o veškerých investicích a výdajích z obecního rozpočtu. Tentýž zápis
dokládá, jaká byla „aktivita“ oněch osob, když se ve většině otázek, které byly na tomto zasedání řešeny, titíž zastupitelé
stavěli proti návrhům, nebo se demonstrativně zdrželi hlasování. To je jeden z důkazů jejich celkové pasivity. A takto bych
mohl pokračovat dále a dále s odkazem na jiná zasedání zastupitelstva. Jediné, kdy byla z jejich strany projevena zvýšená
aktivita, jsou případy týkající se výlučně požadavků na finančním podílení se obce na zájmových aktivitách, byť
chvályhodných, výhradně ale jen ohledně obnovy tvrze a návsi. Nikomu nemohlo uniknout, že se mnohdy záměrně opomíjela
nezastupitelná úloha naší obce, bez jejíž spoluúčasti na financování těchto akcí by je nebylo možno vůbec uskutečnit. Přesto
jsem se zdráhal jakkoli poukazovat na jistou nevyváženost v prezentaci aktivit jednotlivých aktérů, mnohdy jen s úmyslem
vlastního zviditelnění se. Možná, že jsem se měl v dané chvíli více zasadit o zdůraznění role obecní samosprávy, nicméně
jsem nechtěl více prohlubovat stupňující se nevůli respektování výsledků hlasování zastupitelstva stran finančních příspěvků
na požadované akce. Jak vývoj ukázal, bylo jen a jen dobře, že v naší obci vznikla koalice dvou uskupení, nikoli jen jednoho,
úzce provázaného uskupení osob. Všichni by si měli uvědomit, že právě koalice zajistila spravedlivější rozhodování o
veřejných záležitostech, než by tomu bylo pod vedením paní Doušové. Nikdo se zdravým úsudkem nemůže říci, že bych
někdy rozhodoval pouze já, ale že jsem se vždy musel zasadit o to, abych přesvědčil členy nejen našeho uskupení, ale též i
těch, kteří nám ve volbách hlas nedali. Právě v tomto spatřuji základní stavební kámen dobrého výkonu samosprávy. Proto
bych si dovolil alespoň touto cestou poděkovat i těm, kteří mi z jakýchkoli důvodů svůj hlas nedali a tím umožnili účast
v zastupitelstvu také jiným, včetně osob z okruhu paní Doušové. Zároveň bych si dovolil poukázat na rozdílné chápání
výkonu funkce zastupitele. Z mého pohledu je nutné především zajistit řádný chod obce, a to po všech stránkách, nikoli jen
preferovat kulturní a společenské akce, na nichž se mohou jednotlivci zviditelňovat, přičemž ty nepříjemné záležitosti
přenechat jiným. Je to sice líbivá politika, ale pro mne zcela nemorální a populistická. Sami dobře víte, jaké problémy máme
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s financováním veřejných staveb, jak nás tíží dosud nedokončené investice do vodovodní a kanalizační sítě. Ptejte se, co
odstupující zastupitelé v těchto případech osobně vykonali, jakých jednání se zúčastnili, popřípadě kdo jim v tom bránil z řad
stávajícího zastupitelstva, o němž dnes prohlašují, že je jim za něj hanba, jak tvrdí ve svém březnovém prohlášení. To jen
potvrzuje, že jim nešlo o aktivity na poli běžné, ale nesmírně časově i intelektuálně náročné práce ve prospěch řízení obce, ale
jen o propagaci vlastního ega (své bytosti). Ujišťuji Vás, že ti, kteří mají opravdový zájem o rozvoj a správný chod obce, mají
u mne vždy dveře zcela otevřené a neuhýbám ani před jejich připomínkami, byť by byly sebevíc nepříjemné. Naopak si
takového přístupu vážím a je Vaším nezcizitelným právem na hrozící i nastalé problémy, zastupitelstvo upozorňovat. Taktéž
je Vaším právem se na jejich řešení podílet. K tomuto sebeuplatnění lze využívat rovněž veřejných zasedání zastupitelstva.
Řada z Vás mi v tomto musí dát za pravdu, neboť se aktivně svými podněty a připomínkami podíleli na řešení nastalých
problémů, nebo v případě návrhů na zajištění naléhavých veřejných potřeb. Opět stačí nahlédnout do zápisů ze zasedání.
Bohužel připomínek ze strany odstupujících zastupitelů naleznete poskrovnu. Ba co víc, námětů na zlepšení situace
respektujících omezený obecní rozpočet, pohledáte od těchto osob jako šafránu. Osobně mohu říci, že bych byl za takovéto
podněty velmi vděčný. Proto mne tolik překvapilo rozhodnutí kolektivu paní Doušové. Nicméně bych jim chtěl poděkovat
alespoň za projev vstřícnosti, že situaci nevyhrotili do extrému vedoucího k vypsání nových voleb. Tím je prozatím zajištěno
fungování samosprávy, zejména v době, kdy se všemožně snažíme zajistit realizaci náročných investičních akcí. Směrem
k odstoupivším zastupitelům bych si dovolil jen drobnou připomínku, že demokratické principy spočívají na tom, že se je
nutno řídit závěry, které zastupitelstvo přijalo, přestože jsem byl třeba jiného názoru a nesouhlasil jsem s nimi. Právě takováto
rozhodnutí byla činěna na našich zasedáních, kdy všichni zastupitelé mohli zcela nezávisle a svobodně přijímat či odmítat
návrhy a taktéž o nich rozhodovat. Každý, kdo hodlá vstoupit na pole samosprávy, si musí býti vědom toho, že se jedná o
kolektivní rozhodování, nikoli o prosazování pouze svého názoru a svých zájmů. Jsem rád, že tomu tak bylo po celou dobu
mého starostování. Tomu, kdo není ochoten se těmito principy ztotožnit a přijmout je za své, doporučuji bedlivě zvážit, zda je
schopen vykonávat odpovědně a svědomitě mandát zastupitele. Rovněž podotýkám, že obec není a nemůže sloužit
k prosazování osobních zájmů na úkor ostatních, a už vůbec ne k jakémukoli obohacování se na její úkor. V tak širokém
společenství lidí se vždy objeví celá řada názorů, s nimiž ten či onen nemusí souhlasit. Je pak naší společnou snahou nalézt
nejpřijatelnější kompromis, byť je to asi ten nejtěžší úkol, jaký si lze představit, neboť staré rčení říká, že „není člověk ten,
aby se zavděčil lidem všem“.
Co nás tedy čeká v nejbližší budoucnosti? Zastupitelstvo obce musí mít minimálně pět členů, což v současné chvíli
splňujeme. Pan Moták svou účast v zastupitelstvu potvrdil, projevil zájem i nadále pro obec pracovat a za to mu patří upřímné
poděkování. Vím, že to pro něho bylo zcela jistě těžké rozhodování, neboť se stal jakýmsi prostředníkem a jazýčkem na misce
vah napříč všemi uskupeními. Za toto rozhodnutí si jej vážím o to víc a přál bych si, aby se naše vzájemná spolupráce ubírala
směrem, který bude naplňovat představy všech, kteří mají opravdový zájem na rozvoji naší obce. Jeho setrváním je zajištěno,
že ani v očích široké veřejnosti a partnerů neutrpí Nebovidy a Hluboký Důl na cti a dobrém jménu. To by mohlo mít také
neblahý vliv na případné zajištění veřejnoprávních dotací a tím ohrožení plánovaných a již částečně realizovaných akcí, již
teď značně podpořených z obecního rozpočtu. Všechna letitá snaha a práce by tak rozpadem zastupitelstva přišla vniveč.
Nechť si tedy každý sám pro sebe zodpoví, zda se chce na tomto postupu jakkoli osobně podílet. Věřím, že rozumný člověk
by se k tomuto jednání nepropůjčil.
Jsem přesvědčený o tom, že se v obci hodně věcí změnilo k lepšímu a doufám, že ve stejném trendu budeme
pokračovat i nadále. Stačí se jen porozhlédnout po blízkém okolí a zavzpomínat, jak tomu bylo před několika lety. Tím však
nechci jakkoli snižovat a znehodnocovat práci svých předchůdců. Vážím si jejich výsledků, neboť i oni měli před sebou celou
řadu problémů a tak katastrofálně malý obecní rozpočet. Proto jsme si stanovili priority, které považujeme z hlediska Vašich
potřeb za stěžejní. Hlavním cílem je získání dotace na dokončení kanalizace jak v Hlubokém Dolu (včetně zbudování tolik
potřebného vodovodu), tak v Nebovidech. Stranou nezůstává ani snaha dokončit opravu střechy obytné budovy tvrze. Věřte
mi, že nikdo nemá žádný důvod někomu „házet klacky pod nohy“. Nikdy se tak v tomto, ani v ničem jiném nedělo, ani dít
nebude!!! Tohle jsou hlavní cíle, které prosazuji již skoro 6 let a rozhodně s tím nehodlám skončit. Snažím se řídit obec tak,
aby fungovala ekonomicky, ale i společensky. Nemohu a zaplaťpánbůh ani nemám pravomoc k tomu, abych prosadil nějaký
svůj zájem bez podpory zastupitelstva. To je podstatou veřejné kontroly.
Na závěr bych chtěl poděkovat odstupujícím zastupitelům za spolupráci a doufám, že odstoupením z vedení obce,
naše spolupráce nekončí a budou ochotni pro rozvoj a lepší život v obci dále něco udělat. Větší dík patří samozřejmě
zastupitelům, kteří se nenechali odradit přístupem několika lidí, v zastupitelstvu zůstávají a pro obec i nadále chtějí pracovat.
A přání na konec: Nám všem přeji, aby si kandidáti do příštích voleb dobře rozmysleli, zda jsou nadáni dostatečnými
schopnostmi a nezištnou odhodlaností pro obec něco přínosného vykonat, tomu též obětovat svůj drahocenný čas, mnohdy na
úkor svých nejbližších.
Jaromír Kašpar – starosta
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MDŽ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 28.5.2016, proběhne v Nebovidech a v Hlubokém
Dole sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu firmou
NYKOS a.s.

I v letošním roce se ženy „ Klubu Beseda „
rozhodly, že si udělají MDŽ. Tento svátek žen je v
dnešní době poněkud opomíjen, i když fungoval řadu
let.
V minulém režimu podniky uspořádaly hostiny
spojené často i se zábavou a darovaly všem ženám
kytičky ( někdy i v květináči ), ale také ručník nebo
osušku. Ženy „ Klubu Beseda „ ve své klubovně na
OÚ v Nebovidech připravily malé pohoštění.
Nazdobily chlebíčky a udělali i slané pečivo z
lískového těsta. Paní Šancová napekla koláče a Míla
Peterová přinesla výborné řezy. Všechny dobroty
narovnaly na stoly a čekaly, až přijedou ženy z „ Klubu
důchodců „ které pozvaly.
Ve 13 hodin paní Konopiská všechny přivítala
a popřála dobrou zábavu. Opět mezi nás přišel pan
starosta Kašpar, předal krásnou růžičku a popřál nám
hlavně zdraví. Oslavenkyň bylo ale více. Kytku dostala
k 80. narozeninám paní Irena Doubravová a nejstarší
paní Vlasta Pospíšilová, ta oslavila krásných 90 let.
Všechny jsme jim přáli hodně zdraví.
Kytičku od žen „ Klubu důchodců „ obdržela
také paní Alena Stopková, že prý se o ně vždy vzorně
starala. V této příležitosti se prohlížely kroniky obou
spolků, jedlo se , pilo a všechny jsme se dobře bavily.
Některé ženy odjely domů v 15.30 hod. Autobusem a
ostatní poseděli až do 18 hodin.
Byl to příjemně strávený den.
Klub Beseda

Harmonogram svozu:
9.55 – 10.10 – Hluboký Důl u autobusové zastávky
10.20 – 10.35 – Nebovidy na návsi
Nebezpečný odpad : televize, pneumatiky (pouze osobní
automobily), barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje,
kyseliny, louhy-v původních obalech, ledničky, obaly od barev,
mastné hadry.
Velkoobjemový odpad : matrace, linoleum, hadry, koberce,
kočárky, starý nábytek.
NEVOZTE DO SBĚRU !!!!!!!! Stavební suť, kovový šrot,
biologický odpad.
NUTNÉ : odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad
nebude odvezen.
SVOZ BIOODPADU 2016

Leden, únor; březen
týdenní svoz popelnic na směsný komunální odpad

Duben,květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
sudé týdny - svoz popelnic se směsným komunálním
odpadem (6. a 20.4.; 4. a 18.5.+ 15. a 29.6.; 13. a 27.7.;
10. a 24.8.; 7. a 21.9.; 5. a 19.10.)
liché týdny - svoz pouze hnědých popelnic s bio odpadem
( 13. a 27.4.; 11. a 25.5.; 8. a 22.6.; 6. a 20.7.; 3.; 17. a
31.8.; 14. a 28.9.; 12. a 26.10.)

Listopad, prosinec
týdenní svoz popelnic na směsný komunální odpad
Obecní úřad nabízí občanům po celý rok, možnost
likvidace spalitelného dřevného odpadu. V případě zájmu
volejte, popř. pište na e-mail.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zasedání zastupitelstva 10.3.2016
-Výběrové řízení na dokončení střechy
obytné budovy tvrze. Do výběrového řízení se
přihlásily dvě firmy, Lareno a V.P.Procházka. Vítězem
VŘ se stala firma Lareno s nižší nabídkovou cenou.
Celková cena je 956.748,-Kč. Opravy budou
realizovány z dotací se spoluúčastí obce ve výši 20%.

ČARODĚJNICE
Tak jako každoročně, proběhne v obou obcích 30.dubna
2016 od 19.00 hod v Hlubokém Dole na ploše vedle dětského
hřiště a v Nebovidech na fotbalovém hřišti, „ Pálení čarodějnic“.
Občerstvení pro děti zdarma.
Občanům dávají hasiči z Hlubokého Dolu na vědomí, že
od 26.dubna můžou navážet na označenou plochu spalitelný
dřevný odpad. Nevozte tam plasty, molitan a podobné věci.
Plakáty budou vyvěšeny.

-Výběrové řízení na výstavbu kanalizace
Nebovidy –Hl. Důl, II.etapa. Do soutěže se přihlásilo
sedm zájemců. Dva z nich byli vyřazeni z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek . Z pěti hodnocených
byla vybrána nejlevnější nabídka a to od sdružení
společností V.P. Procházka a stavitelství Řehoř
s výslednou cenou 40.892.957 bez DPH. I na tuto
investici bylo zažádáno o dotaci. Výběrové řízení
proběhlo pod vedením JUDr. Polického a celá zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek je zveřejněna na
obecních internetových stránkách: nebovidy.eu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu proběhne vítání občánků. Prosíme zájemce o
přivítání děťátka, aby se přihlásili na OÚ. Přesný termín
dohodneme podle potřeb rodičů.
DĚTSKÝ DEN

Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že ve
spolupráci s OÚ a rodiči se bude dne 11.června 2016
od 14.00 hodin konat Dětský den - v Nebovidech na
fotbalovém hřišti , na Hlubokém Dole na dětském
hřišti. Atrakce a občerstvení pro děti bude zajištěno.
Plakáty budou vyvěšeny.

-Zastupitelstvo obce zamítlo (čtyřmi hlasy
oproti třem), investici do zpracování projektové
dokumentace na opravy obytné budovy tvrze ve výši
150.000,-Kč. Předpokládaná částka na rekonstrukci
je kolem 10 miliónů Kč.
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vzpomínkou. V roce 2007 založily mladší důchodkyně
Klub Beseda a protože mají ještě hodně elánu a sil, nejen
že za nás uklízejí, ale mají mnohem víc aktivit. Na všechny
kulturní akce, které pořádají s OÚ, nebo oni samy,
napečou, nasmaží, vyzdobí a je jich všude plno. Přejeme
jim, ať jim zdraví a elán vydrží co nejdéle.
Začíná se psát rok 2015. Zůstalo nás pouze 10,
většině už bylo 80 let a začínáme uvažovat o ukončení
naší činnosti. Těch 23 let, bylo pro nás všechny opravdu
hezkých a budeme na všechno rády vzpomínat. Těší nás,
že po nás zůstávají mladší členky klubu Beseda a přejeme
jim hodně zdaru. Pokud jsme zapomněly někomu za něco,
co udělal pro Klub důchodců poděkovat, prosíme o
prominutí. Skleróza útočí.
Klub důchodců

Celý zápis ze zasedání je zveřejněn na
obecních int. stránkách.
MASOPUST

Dne 13.2.2016 se konal v hospodě na „Veselé
Bídě“ slavnostní „masopust“. Akci pořádali už
tradičně hasiči z Hlubokého Dolu. Na ochutnání byly
zabíjačkové hody jako guláš, tlačenka, jelítka a
jitrnice. Přitom vyhrávala živá muzika. Starosta
hasičů pan Antonín Koubský přivítal všechny
přítomné, kterých bylo asi a popřál všem při
tanečku hezkou zábavu. Zúčastnil se i pan starosta
OÚ Jaromír Kašpar.
V tomto roce to bylo hezké
zpestření, je jen škoda, že lokálek v hospodě je tak
malý. Za příjemný večer hasičům děkujeme.
Spokojení návštěvníci

VYNÁŠENÍ MORANY

V neděli 20.března, Klub Beseda za podpory OU,
jmenovitě p. starosty Kašpara uspořádal tradiční vynášení
Morany a otevření studánky. Akce se vydařila, děti si
nejdříve vytvořily velice hezké Velikonoční dekorace,
které pro ně připravila paní Jana Horáčková za pomoci
paní Doušové a Vokounové. Pánové Douša a Moták, učili
děti plést pomlázky. Všem jmenovaným patří náš velký
dík. Nakonec jsme vynesli Moranu, kterou vytvořila paní
Ročková. S pomocí vodníka, pana Lhotáka, zima odplula do
daleka. Též jim patří náš dík. Závěr patřil odemknutí
studánky. Všichni, kdo přišli, strávili příjemné odpoledne a
pochutnali si na mazancích a mufinách, které napekly
ženy z Besedy. O břízku před OU, se postaral pan Jeřábek
– děkujeme. Akce se vydařila, dík patří všem, kteří se na
ní podíleli.
Klub Beseda

KLUB DŮCHODCŮ

23 let Klubu důchodců.
V roce 1992, se několik čiperných důchodkyň, ale
i důchodců dohodlo, že založí v Nebovidech a na Hl. Dole
Klub důchodců. Slavnostní schůze se konala 10.4.1992
v místnosti Obecního úřadu. Na první schůzku přišlo 21
členů. Předsedkyní se stala pí. Brancuzská. Jak dobrá to
byla volba, jsme ocenili během dalších let. Paní
Brancuzská měla ráda divadlo, písničky a výlety po naší
krásné krajině. A tak jsme jezdili alespoň 2x za rok do
divadla v Kolíně, ale raději do Kutné Hory. Každým rokem
jsme uskutečnili zájezd autobusem na některý hrad, nebo
zámek. Výlet byl spojený vždy s dobrým obědem,
procházkou po okolí a dobrou náladou.
Pravidelně jsme se scházeli jednou měsíčně na
schůzkách v naší klubovně na OÚ. Protože nás stále
přibývalo a vždy se našel někdo, kdo právě slavil svátek
nebo narozeniny a přinesl něco dobrého ke kávičce a
nebo lahvinku vína, bylo nám při posezení a povídání
dobře a každý se těšil na další schůzku. V roce 1999 nás
bylo nejvíce – 32 členů. O finanční stránku našeho
kulturního života, nám pomáhalo zastupitelstvo obce
v čele se starostou a každoročně nám odhlasovali finanční
příspěvek, za což jim ještě jednou moc děkujeme. Také
nám zapůjčovali obecní autobus na naše výlety a návštěvy
kulturních akcí. DÍKY. Po prodeji autobusu nám vznikla
otázka, co dál. Vyšel nám vstříc místní obyvatel a majitel
menšího autobusu pan Lhoták, který nás se svým
autobusem doprovázel na všech našich akcích až do
konce našeho trvání k všeobecné spokojenosti. Všude nás
dovezl v pohodě, zastavil kde jsme chtěli, počkal jak
dlouho jsme chtěli a vždy se snažil, aby nás to moc nestálo.
I jemu bychom rádi za všechno poděkovali. Nesmíme
zapomenout poděkovat také panu Tyllovi za finanční
příspěvek na výlety v roce 2004 až 2008, kdy nám
zaplatil celý výlet. Ještě jednou dík. Kromě zábavy, jsme se
snažili pro naši obec také něco dělat. Alespoň 2x v roce
jsme uklízeli kolem OÚ, pomníku padlých a autobusové
čekárny v Nebovidech i na Hl. Dole.
Jak nám léta přibývala, síly ubývaly a tak každým
rokem, jsme se loučili s několika z nás. Na konci r. 2009,
nás bylo jen 17 členů a to samé ženy. S každým, kdo nás
opustil, jsme se rozloučily s kytičkou a hezkou

PODĚKOVÁNÍ

Tak jako každý rok, členky Klubu Beseda provedli
jarní úklid v obci. Patří jim velké poděkování a mělo by být
inspirací i pro ostatní.
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

Vážení spoluobčané, vzhledem ke kritice, že
honební společenstvo Libenice nic nedělá pro obec
Nebovidy, dovolte mi pár vět o její činnosti.
HS provozuje svou činnost již třetím rokem.
Hlavním úkolem je péče o zvěř, zazvěřování honitby, které
je financováno z příspěvků členů a hostů HS a péče o životní
prostředí. Každý rok provádíme údržbu údolí čističky,
výsadbu stromků a jejich ošetřování. Jedná se o 500 nových
stromků ročně, které jsou financovány HS. Rok co rok se
podílíme na dětských dnech i mikulášských nadílkách
v Nebovidech i Hlubokém Dole. Od roku 2014 jsme získali
pronájem bývalé hasičárny v Nebovidech, kterou
opravujeme dle dohody s OÚ. V loňském roce jsme
uspořádali 3 společenské akce jak na hasičárně, tak na hřišti.
V letošním roce plánujeme dodělání vnitřních prostor
hasičárny a uspořádání dne otevřených dveří pro
spoluobčany. Datum této akce bude včas oznámeno ve
formě vyvěšení plakátů. To je zhruba vše o čem jsem se
s Vámi chtěl podělit. Těším se na Vaší účast na našich
akcích.
Myslivosti zdar.
J.Červinka - starosta HS
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