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OZNÁMENÍ OBČANŮM

Nahlášení pálení
V případě spalování většího
množství
látek
přírodního
charakteru, je vhodné nahlásit
toto
pálení
na
Hasičském
záchranném sboru Středočeského
kraje prostřednictvím webové
stránky. V oddělení SLUŽBY
PRO
VEŘEJNOST
složce
EVIDENCE PÁLENÍ, vyplníte
zdarma příslušný formulář a
odešlete. (Odkaz na oznámení
pálení, je umístěn i na webových
stránkách obce - nebovidy.eu).
Odesláním formuláře HZS se
pálení nepovoluje, pouze se
eviduje Operačním střediskem a
slouží pro možnost ověření místa
pálení s možným nahlášením
místa požáru. Další možností je
nahlášení pálení telefonicky na
tel.: 950 870 011.

Očkování psů
V sobotu 23.5.2015 se uskuteční
očkování psů:
Nebovidy: 15:10 - 16:00 hodin
Hluboký Důl: 16:10 - 16:30 hodin
Cena:

Vážení spoluobčané,
Zima nás již nadobro opustila, počasí se rozjasňuje a příroda se
opět probouzí. To pro úřad obce znamená zajistit sekání trávy, úklid
komunikací, chodníků a další povinnosti vyplývající z údržby obce.
I v letošním roce se podařilo dohodnout s pracovním úřadem umístění
pracovníků z evidence, na veřejně prospěšné práce. Musím konstatovat, že
letos je na úřadu práce evidováno podstatně méně zájemců o zaměstnání
než v loňském. Pro nás, jako obec je trochu problém v tom, že se hůř shání
zájemci o tyto práce, ale jinak je to samozřejmě potěšující zpráva.
Doufejme, že je to známka zlepšující se ekonomiky ČR. Nám se podařilo
zaměstnat tři pracovníky, kteří budou v obci pracovat po celou sezónu.
Veškeré náklady hradí pracovní úřad. K tomuto bodu, bych chtěl poděkovat
členkám Klubu Beseda, za jarní úklid obce, který pravidelně provádějí.
Jsem jim za tuto pomoc opravdu vděčný.
Dotace kanalizace – stále se snažíme o získání dotace na kanalizaci
v Nebovidech a dokončení v Hl. Dole. Rozhodnuto zatím nebylo a myslím,
že nejen já, ale i Vy na rozhodnutí netrpělivě čekáte. V současné době
navštěvují pracovnice projekční kanceláře firmy VODOS, nemovitosti
v Nebovidech a následně budou i v nedokončené části Hl. Dolu, a po
dohodě s majiteli, zakreslují jednotlivé přípojky na hlavní kanalizační řád.
Zpracovaný projekt bude hromadně předán na stavební úřad ke schválení.
Veškeré jednání se stavebním úřadem, povede náš Obecní úřad. Projekt
každé přípojky bude stát cca 3 tis. Kč, které nyní zaplatí Obec a občané je
budou hradit, až se kanalizace skutečně začne budovat.
Dodavatelé elektřiny a plynu – chtěl bych Vás, naše občany ne
snad přímo varovat, ale spíš tak trochu apelovat na Vaši obezřetnost při
podepisování různých smluv a objednávek od podomních obchodníků.
V naší obci nemáme vyhlášku o zákazu podomního prodeje, která ale ve
většině obcí, které je mají, stejně nefunguje. Je na Vás, koho si do svého
domu pustíte a s kým chcete mluvit. Pokud, by jste chtěli změnit dodavatele
elektřiny nebo plynu, nechte si poradit někým nezávislým, nebo se obraťte
na nás. Obec již několikrát pomohla s účastí v e-aukci, kde se dají, dle
mého názoru, náklady na tyto energie opravdu ušetřit a dovolím si tvrdit, že
bezpečně.

vzteklina 95,- Kč
smíšená 195,- Kč

Jaromír Kašpar - starosta

Očkovací průkazy vezměte sebou!

Svoz odpadu
Dne 6.6.2015 proběhne svoz
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. V Hl. Dole od 9.55 hod a
v Nebovidech od 10.20.
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Ženy z Klubu Beseda napekly a nazdobily perníčky,
mazance, velikonoční věnce i tradiční jidáše. Následovalo
zdobení břízky před OÚ.
Vydali jsme se k potoku, utopit Moranu a přivolat
jaro. Na hrázi nás přivítal a pobavil vodník (p. Lhoták).
Natěšení, že zima už nám odplula, jsme došli otevřít ke
hřišti studánku. Zde přednesla básničku, žákyně
Čermáková.
Klub Beseda se omlouvá, ale vloudila se chybička.
Celkem pozdě jsme se dozvěděly, že v Červených
Pečkách, skoro ve stejný čas, pořádají pro děti velikonoční
tvoření. Proto bylo v Nebovidech dětí málo. Příště se
budeme lépe a včas informovat o okolních akcích.

DĚTSKÝ DEN
Dne 6.6.2015 od 13 hod. pořádá SDH Hluboký Důl
za podpory Obce Nebovidy na dětském hřišti v Hlubokém
Dole 20. ročník „Dětský den s dobrovolnými hasiči“.
Ve stejný den, bude i dětský den v Nebovidech,
tentokrát opět na fotbalovém hřišti.
Plakáty budou včas vyvěšeny.

KLUB BESEDA
Úklid
Nedávno jsme přivítali nový rok a už je tu jaro, což
pro ženy z „Klubu Beseda“ znamená úklid.
Ženy nejprve vyrazily ke hřbitovu, kde ostříhaly
keříky, zasázené podél zdi a pak zametly přilehlý chodník.
Při zpáteční cestě se zastavily u bývalé zvoničky, až
dorazily na konec vsi k Sušárně na malou stráňku, která je
několik let hezky osázená keři.
Domluvily se, že příště půjdou ke hřišti vyhrabat listí
na stráň ke studánce, ale úklid se nekonal. Stále činná paní
Kotlářová tam uklidila sama, vše vyhrabala a ještě ke
studánce zasadila kytičky.
Je smutné, že u studánky stále někdo „odnáší“
hrneček, který má sloužit žíznivému pocestnému, který by
se rád u studánky zastavil a napil se.
Při úklidu ženy často zametaly psí exkrementy.
Věřte, je nepříjemné, když na procházce rozšlápnete psí
hovínko. Proto prosím, uklizejte si po svých čtyřnohých
miláčcích.
Příkladem pro všechny občany Nebovid i Hlubokého
Dolu jsou manželé Brodští. V Nebovidech u potoka
každoročně vyhrabují velkou stráň v blízkosti svého domu,
protože chtějí, aby naše obec a okolí jejich domu, bylo
hezké. Za to jim děkujeme.
Věřím, že se všichni budeme snažit uklidit nejen
doma, ale i před svým domem. Jirka Marek vše nestačí.

Výlet na Šumavu
Asi 15 lidí z Hlubokého Dolu mě v srpnu pozvalo na
výlet na Šumavu. Tak místo posvícení na „Veselé Bídě“
jsme ráno vyrazili autobusem, řízeným panem Lhotákem
do míst, kde sám strávil část svého dětství a je to tam pro
něho srdeční záležitost.
Cestou jsme si v Benešově nakoupili domácí uzeninu
a dále pokračovali až na Lipno. Vyjeli jsme sedačkovou
lanovkou na rozhlednu a po krátkém občerstvení
pokračovali směrem autokemp Anín na Šumavě.
Ubytovali jsme se v hezkých chatkách a znaveni
odpočívali na další výlety.
Druhý den, hned po snídani, jsme vyjeli autobusem
na Horskou Kvildu a z ní jsme scházeli pomalu na
Čeňkovu Pilu. Cestou jsme si prohlédli hezkou přírodu,
šumavské slatě i místa, kde se natáčel film Král Šumavy.
Kráčeli jsme příjemným lesem a ani jsme netušili, že jsme
ušli skoro 15 km trasy, z které jsme si nasbírali dostatek
hub na večeři. Pan Lhoták nás odvezl na pozdní oběd.
Večeře byla ve znamení hub. Velmi šikovný pan
Maršík nám připravil smaženici, polévku, moc dobrý
gulášek a později jsme houby ještě grilovali. K tomu nám
chutnalo pivečko a slivovice.
Následující den jsme navštívili hrad Kašperk. Tento
gotický hrad byl založen v roce 1356 Karlem IV.
Po dalším náročném výstupu jsme si v klidu dali
malé občerstvení a poseděli venku na lavičce. Počasí nám
přálo, bylo krásně.
Večer u chatek hráli táborníci na kytary a harmoniky,
tak jsme si s nimi rádi zazpívali a v neděli ráno vyjeli
k domovu. Celou cestu už nám pršelo, ale nám to
v autobuse nevadilo. Výlet jsem si užila s partou
bezvadných lidí, kteří moc děkují Honzovi Lhotákovi za
příjemně strávené čtyři dny. Nikdy žádný spěch, nebyla na
něm vidět únava. Jen řidič ví, co vše to obnáší, nést
zodpovědnost za autobus plný lidí.
Moc děkujeme a na výlet rádi vzpomínáme.

MDŽ
Nejen prací se zabývají členky „Klubu Beseda.“
Letos se opět rozhodly, že si oslaví světový svátek MDŽ.
Napekly řezy, udělaly chlebíčky i buřty na pivu a
byly rády, že mohly pohostit i ženy z Klubu důchodců. Při
vínečku jsme se dobře pobavily.
Přišel mezi nás i pan starosta Kašpar. Každé nám
předal krásný karafiát a popřál hodně zdraví. Bylo to po
delší pauze velmi milé a všechny mu moc děkujeme.
Poděkování
My členky Klubu Beseda, bychom tímto malým
příspěvkem chtěly poděkovat panu Janu Lhotákovi za
všechny krásné výlety, na které nás vozil.
Nikdy žádný spěch, jenom pohodička, klídek.
Pokaždé zastavil, kde jsme chtěly, třeba i koupit chleba.
Vždy jsme dojely bez nehody.
Ještě jednou: „Honzo, díky.“

L. Holubová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme upřímně všem spoluobčanům a představitelům obce, kteří se přišli rozloučit s naší babičkou Marií
Zelendovou osobně, či projevili soustrast písemně, i těm
kteří ji věnovali tichou vzpomínku. Děkujeme i za krásné
květinové dary, ze kterých by měla určitě radost.

Vítání jara
Se zimou jsme se rozloučili, jako vždy „vynášením
Morany.“

Rodina Zelendova a Mokříšova
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