Nebovidské listy
2/2015

Vydává Obec Nebovidy a Klub Beseda

Poplatky za svoz
komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce,
přestože je svoz odpadů
stále dotován obcí, poplatky za svoz nenavýšilo
a zůstávají ve stejné výši,
tj. 600,- Kč/osoba trvale
hlášená. Upozorňuji, že
poplatky je třeba uhradit
v termínu mezi 1.2.2016
do 31.3.2016. V případě,
že osoba trvale hlášená,
se dlouhodobě v místě
nezdržuje, je třeba doložit
doklad o platbě v jiném
místě.
Komunálního odpadu
se týká i informace o změně
dne svozu. Od 1.1.2016
bude svoz komunálního
odpadu místo v úterý
večer, ve středu ráno.
Je to z kapacitních důvodů
svozové firmy Nykos.

Obecní kronika
Obec Nebovidy hledá
vhodného kandidáta na
vedení obecní kroniky.

Poděkování
Koncem tohoto roku
odchází pan Jiří Marek,
dlouholetý
zaměstnanec
Obecního úřadu, do důchodu. Tímto mu děkuji za
svědomitě odváděnou práci
a přeji mu hodně zdraví a
dlouhá léta. Jirko díky
a užívej důchodu.

Vážení spoluobčané,
po delší odmlce opět vychází Nebovidské listy, ve kterých se pokusím shrnou
dění v obci.
V letošním roce asi nejvíce sledovaná akce v obci, byla náves v Nebovidech.
Pod vedením spolku Nebovidská tvrz, byla dokončena druhá etapa Nebonávsi.
Týkala se podlahy v pergole, osvícení tvrze a usazení „sochy“ v prostoru návsi.
Tímto chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na projektu Nebonáves, ať
v první etapě, tak i v druhé, podíleli. O to víc za to, že práce prováděli ve svém
volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Poděkování patří také členům
obecního zastupitelstva, za jejich projev pochopení při žádosti o finanční
spoluúčast na projektu. V neposlední řadě, děkuji všem sponzorům v čele s firmou
TPCA, bez jejichž finanční pomoci, by nebylo možné tak rozsáhlou obnovu centra
obce vůbec realizovat.
Akcí v obci bylo v průběhu roku opět hojně, tak jak už to začíná být dobrou
tradicí a podle návštěvnosti jak našich občanů, tak i návštěvníků „odjinud“, je
o tyto akce opravdu zájem. Ať už jde o pravidelné pálení čarodějnic v Hl. Dole i
v Nebovidech, dětské dny v obou obcích, mikulášské nadílky, rozsvěcení
vánočního stromku, nebo zpívání v nebovidském kostele. A samozřejmě nejvíce
navštěvované tvrzové akce“ Středověk a Vánoce“. Pořadatelům opět patří dík.
A co plánujeme v roce 2016? Zastupitelstvo, při minulém zasedání,
odsouhlasilo rozpočet na příští rok, ve kterém mimo jiné, počítáme s výměnou
schodiště do budovy OÚ, které je v havarijním stavu a s výměnou dožívajícího
oplocení dětského hřiště v Nebovidech. Byly odsouhlaseny příspěvky spolkům jak
na jejich činnost, tak na pořádané akce. Počítáme i se spoluúčastí obce na dotacích
- pokračování s opravou střechy obytné budovy tvrze, na výstavbu kanalizace
v Nebovidech a její dokončení v Hl. Dole a vodovodu v Hl. Dole (pokud se podaří
je získat). S podrobným rozpočtem a výší příspěvků se můžete seznámit na našich
internetových stránkách.
V plánu je i zpevnění koryta potoka v Nebovidech i v Hl. dole (pod
nádržkou). Kámen je už navezený a dodalo ho povodí Labe zdarma. Práce bude
financovat obec.
Na závěr Vám všem přeji hezké vánoční svátky, pohodu, klid a v příštím roce
hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
Jaromír Kašpar - starosta

PRODEJNA POTRAVIN V NEBOVIDECH
Oznamujeme občanům, že prodejna
potravin v budově
OU v Nebovidech je
opět v provozu.
Fotografie dokládá,
že máte z čeho
vybírat. Otevřeno je
každý den.

J. Kašpar
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bavili. Chválím pánskou obsluhu, byla opravdu vzorná.
Je dobré, že i myslivci pomalu hledají cestu, jak se
zapojovat do dění v obci.
L. Holubová

VÝLET DO LITOMYŠLE
Ženy z „Klubu Beseda“ si 19.5.2015 udělaly výlet na
zámek Litomyšl.
Autobus byl objednán ze Sokola Zásmuky.
Ráno jsme vyrazily směr Čáslav a po delším bloudění se
dostaly na místo.
Příjemná průvodkyně nás necelé dvě hodiny provázela po
zámeckých prostorách.
Příjemně vyhladovělí jsme vyhledaly restauraci, ve které
jsme poobědvaly. Následovala prohlídka dlouhého náměstí, kde
jsme viděly nejen dům, kde bydlela Božena Němcová, ale i dům
kde se narodil Bedřich Smetana. Na jeho počest se koná
každoročně na zámku hudební festival nazvaný „Smetanova
Litomyšl.“
Odpoledne jsme popojely asi 6 km na „Růžový palouček“,
kde se naposledy loučili „čeští bratři“, když odcházeli do ciziny.
Růžový je proto, že jsou tu vysázeny růže, které nikde jinde
nejsou a stará se o ně místní spolek důchodců.
L. Holubová

24.6.2015 se konal společný výlet důchodců
z Červených Peček, Nebovid a Hlubokého Dolu na hrad
Křivoklát.

DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V NEBOVIDECH
V sobotu 5.9.2015 se konala kulturní akce na tvrzi,
která byla hlavně pro děti.
Na programu byla jízda výletním vláčkem, jízdy a
povídání o koních, ukázka výcviku psů, řemeslné dílny,
výroba svíček, apatyka, kovárna. V 15,30 hodin shlédly děti
pohádku, v podání divadla Oříšek při 3.ZŠ Kolín.
Nechybělo i hojné občerstvení, včetně palačinek.
Ženy z „Klubu Beseda“ při této příležitosti uspořádaly
výstavu ve své klubovně na OÚ s názvem „Život na
vesnici.“ Na stylově naaranžovaných stolech si lidé mohli
prohlédnout několik variant stolování. Na stole chudých
byly brambory na loupačku, šišky s mákem, chléb se sádlem
i švestková povidla. Na stole bohatých se podávala kachna,
knedlík, zelí, posvícenské koláče a bábovka.
Děkujeme aranžérce paní Stříbrské za její nápady.
Výstava se moc povedla a líbila se.
L. Holubová

STŘEDOVĚK NA TVRZI
13.6.2015 se již tradičně konal „Středověk na tvrzi“
v Nebovidech.
Předcházely tomu nekonečné hodiny příprav, úklidu a
pečení. Už v pátek se pekly povidlové i tvarohové koláče a
plněné slané rohlíky. Práce bylo jako v pekárně. Bylo velmi
teplé počasí, těsto krásně kynulo a ženy se měly, co otáčet.
V sobotu brzy ráno se připravovaly zelné a škvarkové
placky. Vše bylo chuťově velmi dobré, díky zkušeným
kuchařinkám a myslím, že si návštěvníci na všem pochutnali.
Ve 13 hodin už byla tvrz obklopena stánky s různými
lákadly, nejen pro děti.
Průvod v dobových krojích zahájil menší bojovou
zápletkou celou akci. Zpívaly děti ze ZŠ Červené Pečky vedené
p. učitelkou Kopeckou a p. Nobilisem, hrálo se divadlo pro děti,
předváděly se dobové kroje a tančily se břišní tance. Ve
sklepení si každý mohl v apatyce navážit na lékárnických
vahách ze směsi bylinek svůj léčivý čaj nebo si vyrobit různě
velké svíčky. Prodávalo se různé občerstvení, klobásy, kýta,
trdelník, zmrzlina a samozřejmostí byly palačinky.
Velké horko trochu zmírnil déšť, který ale nikoho
neodradil v pokračování programu až do pozdních večerních
hodin.
Tato tradiční předprázdninová akce se určitě opět vydařila.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLUBOKÝ DŮL

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o našich aktivitách
v tomto roce. Pořádání veřejných akcí jako je Masopustní
posezení, pálení čarodějnic, pomoc při odvozech
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, úklid kolem
kontejnerů, letošní pořádání 20. ročníku Dětského dne
s dobrovolnými hasiči, opravy herních prvků na dětském
hřišti, Mikulášská nadílka – to jsou aktivity, které nemá již
význam dále rozebírat, jsou a i nadále budou realizovány.
Dalšími aktivitami jsou brigády na dokončení oprav
staré hasičárny, úklidové práce, kontrola a opravy požární
techniky a materiálu, odstraňování nebezpečných stavů
stromů a větví v obcích a pomoc občanům.
Také jsme byli dne 30.11.2015 v ranních hodinách na
základě
výzvy
Operačního
střediska
Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje aktivování starostou
obce Nebovidy k výjezdu na pomoc při pátrání po
pohřešované osobě v katastru obce Pašinka. Zde probíhala
pátrací akce pod vedením Policie – územního odboru Kolín.
Pohřešovaná osoba byla v dopoledních hodinách nalezena.
Dne 5. prosince se uskutečnila na Hlubokém Dole od
16.00 hodin Mikulášská nadílka a to za finanční podpory
Obecního úřadu, rodičů, Pohostinství p. Zelenka, Honební
společnosti Libenice a členů SDH Hluboký Důl. Všem patří
poděkování od dvaceti sedmi spokojených dětí a jejich
rodičů.
V závěru roku budeme opět bilancovat naší práci na
Výroční valné hromadě a plánovat na příští rok /včetně
připravovaného Masopustního posezení v únoru /.
Přejeme spoluobčanům příjemné a spokojené Vánoce,
zdraví, osobní a pracovní úspěchy v roce 2016.

L. Holubová
MYSLIVCI
Myslivecká honební společnost Libenice pořádala
v Nebovidech svou akci.
Myslivci se chtěli seznámit s lidmi z obcí, tak uspořádali
ve své pronajaté hasičárně v Nebovidech, malé společenské
posezení.
Na vyvěšených plakátech jsme byli zváni 27.6.2015
srdečně na akci, konanou od 14 hodin.
Pozvánku jsem dostala osobně, tak jsem se šla ráda
podívat. Byla jsem mile překvapena, jak si myslivci budovu
hasičárny opravili a vyzdobili. Podával se výborný srnčí guláš,
připravovaný zkušeným kuchařem p. Mirkem Prosem. Mezi
hosty, kteří se přišli za myslivci podívat, byl i starosta p. Kašpar
a místostarosta p. Koubský.
Myslím, že při pivečku a dobrém masíčku se všichni dobře

SDH Hluboký Důl
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