Nebovidské listy
3/2011

Vydává obec Nebovidy a Klub Beseda

Časová schránka–výzva
občanům. V Nebovidech se
pracuje na úpravě vzhledu a
využití prostoru kolem zvoničky.
Součástí této úpravy bude
umístění velkého kamene, který
dodá místu na zajímavosti.
Jelikož předpokládáme, že se
s tímto kamenem nebude do
budoucna hýbat, napadlo nás,
umístit pod tento kámen „časovou
schránku“ – odkaz pro budoucí
generace. Vyzýváme tedy
všechny občany, kteří by chtěli
zanechat vzkaz do budoucnosti,
(fotografie současné i historické,
soukromé vzkazy, dětské
malůvky, hračky apod.), aby do
konce prázdnin tyto věci zanesli
na OÚ, nebo 1.9. v 15hod. přišli
na OÚ a vzkazy sami vložili do
schránky. Schránka bude veřejně
zapečetěna a poté uložena pod
kámen. Podotýkám, že předměty
a vzkazy budou považovány za
důvěrné a nikdo nebude zkoumat
jejich obsah, ale jelikož je objem
schránky omezený, prosím o
pečlivé zvážení co do schránky
vložit.
Hledáme organizačně schopné
lidi – kulturní výbor, kteří by se
chtěli chopit organizace dalších
společenských aktivit za podpory
obecního úřadu, či přispívat
svými články do Nebovidských
listů.
KONÁ SE U NÁS:
20.8. 2011 - Klub Beseda se
přidruží ke kolínským turistům na
pochod Ratboř – Polepy
konec srpna – Konec prázdnin
s SDH Huboký Důl
10.9. 2011 – Farmářské trhy 2 na
Nebovidském fotbalovém hřišti.
Potrhlá olympiáda pro děti
27.10. 2011 Lampiónový průvod
pořádaný Klubem Beseda

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Nebovidských listů se budu tak trochu opakovat. V prvé řadě,
chci poděkovat všem občanům, kteří se starají o okolí svých nemovitostí.
Přestože se to nezdá, sekáním trávy na chodnících i v širším okolí, údržbou
okolí potoka a silnic, v zimě úklidem sněhu z chodníků a další jakoukoli
pomocí „na obecním“, tedy na Vašem, nám hodně pomáháte. Dříve, tuhle
údržbu, považoval každý majitel nemovitosti za samozřejmé. V dnešní době,
jsou lidé, kteří přijdou domů, zavřou se v domě a o víc se nestarají. Není to
moje, tak co bych se staral. Jak jistě víte, obec má na údržbu obou obcí
jednoho zaměstnance, který, přestože se snaží, na všechno nestačí. (Tímto
veřejně děkuji našemu zaměstnanci panu Markovi, za poctivou a kvalitní
práci).
V krátkosti se zmíním o dění v obci. S Vaší pomocí proběhlo čistění
silnic, jak nánosu bahna u krajnic, tak i prořezu křoví kolem hlavní silnice
z Hl. Dolu na Nebovidy. V této době se pracuje na úpravě autobusové
zastávky na Hl. Dole. Po dokončení se do vnitřního prostoru přesune
informační tabule OÚ i plakátovací plocha. V Nebovidech se začalo se
zušlechtěním prostorů kolem zvoničky a pomníku padlých. Naším záměrem
je, tyto místa pohledově zlepšit a částečně i nabídnout k využití. Jsou to
vlastně jediná místa, která jsou vhodná k jakési reprezentaci naší obce Další
místo, které se nabízí k oddychu, na procházky či posezení v klidu v přírodě,
je zkratka mezi Nebovidama a Hl. Dolem. S pomocí pana A. Tylla a J.
Dudka, kterým tímto také děkuji, jsme podél cesty instalovali pár laviček,
které, jak doufáme, zpříjemní procházky tímto údolím. Do budoucna zde
plánujeme i další úpravy na další využití, ale o tom zas někdy příště. Dále
byl proveden úklid a odvoz nepořádku za hřbitovem. Úklid zaměstnal bagr a
nákladní auto na celé dopoledne a samozřejmě nás to stálo nemalé výdaje.
Zmiňuji se o tom z jednoho prostého důvodu. Když se tam půjdete podívat
dnes, po 14 dnech, těžko uvěříte, že tam bylo uklizeno. Přestože je před
hřbitovem kontejner na plasty, nejvíc plastového a jiného odpadu je za a
okolo hřbitovní zdi.
Dne 11.6. proběhl na fotbalovém hřišti farmářský trh, který sice
nedopadl podle našich představ, ale odpolední dětský den a večerní zábava
snad vše napravily. Organizací farmářského trhu, byla pověřena firma pana
Nymburského, která též na tuto akci zajistila dotaci. Podle slov pana
Nymburského bylo zajištěno 20 stánků, kteří ještě v pátek večer svou účast
potvrdilo. V sobotu ráno, ale bylo vše jinak. (nejspíš je zlákal Kmochův
Kolín s vidinou větších zisků). Pan Nymburský se obci i všem občanům,
kteří na trh dorazili a byli zklamáni, velice omlouvá a slíbil, že další trh,
který se bude pořádat (podmínka dotace je, uspořádání dvou trhů), bude mít
úroveň podstatně lepší. Nezbývá než věřit, že stánkaři tentokrát své sliby
dodrží a napraví tak reputaci jak pana Nymburského, tak i OÚ, jako
spolupořadatele.
Již pár dní vede přes Hl. Důl a Nebovidy objízdná trasa do Kolína.
Je to z důvodu napojení silnice v Polepech na dokončený úsek obchvatu
Kolína. Tato uzavírka by měla být dokončena do konce července. Bohužel,
budou uzavírky ještě dvě. V druhé etapě, se plánuje uzavření silnice z Kolína
na Uhl. Janovice, která se až tak moc našich obcí nedotkne, horší bude etapa
třetí, která uzavře státovku z Kolína na Čáslav a napojí obchvat u bývalého
skladu Benziny. Vím, že je to nepříjemné a zvýšená doprava obtěžující, ale
udělat se to musí. Snad nás může jen těšit, že bude obchvat Kolína konečně
dokončen.
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Na závěr se ještě zmíním o provozu naší
čističky. Již v minulém čísle jsme se zmínili o záměru
zprovoznit ČOV. Vyhlásili jsme výběrové řízení, do
kterého se přihlásil pouze jeden zájemce. Z tohoto
důvodu a z důvodu vysoké ceny za svoz pro občany,
jsme se rozhodli ČOV zatím nezprovoznit a počkat na
výsledek žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace.

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘINKÁCH
Situaci ohledně umístění dětí z Nebovid a
Hlubokého Dolu do mateřských školek řeší vedení
obce prakticky od svého nástupu do funkce. Řešení
nabralo na intenzitě po březnových zápisech
v Červených Pečkách, kdy bylo odmítnuto 18. dětí
z naší obce. Byla učiněna řada kroků a pokusů o
umístění našich dětí, ať do některé z kolínských školek
či do školky v Červených Pečkách. Urazili jsme
dlouhou cestu přes jednání v Kolíně na školském
odboru a v Č. Pečkách s vedením obce a ředitelkou
školy. Kolínská varianta se bohužel ukázala být zcela
neprůchodná. Veškerou pozornost jsme tedy obrátili
k Č. Pečkám, kde jsme nejprve usilovali o rozšíření
kapacity stávající školky, což bylo po návštěvě
pracovníků z Krajské hygienické stanice zamítnuto,
pan starosta Č.Peček nás informoval, že tím byly
vyčerpány všechny jejich možnosti.
Další kroky nás vedly do budovy našeho
obecního úřadu v Nebovidech, kde byla před mnoha
lety školka zrušena. Oslovili jsme Krajskou
hygienickou stanici, která nás navštívila a prohlédla
prostory v prvním patře, které by po úpravách příček a
vybudování úplně nového sociálního zařízení pro 25.
dětí a personál byly vyhovující. Provoz obecní školky
nebyl ale podpořen zastupitelstvem obce z důvodu
finanční náročnosti projektu (rekonstrukcí by muselo
projít i přízemí budovy, kam by se do levé části musel
přestěhovat obecní úřad) a trvalého zatížení obce –
roční provoz plně obsazené školky (25.dětí) by obec
dotovala částkou okolo 300 tisíc korun (energie,
údržba, dotace do provozu školky). Zastupitelstvo se
přiklonilo k další variantě, která se začala rýsovat opět
v Č. Pečkách.
Paní ředitelka navrhla řešit chybějící místa v
MŠ úpravou auly v 1. podlaží základní školy, kde by
po úpravě příček a vybudování nových sociálek mohla
vzniknout třída školky pro předškoláky. V letech, kdy
by nebylo dostatek dětí pro naplnění další třídy by tyto
prostory mohly být využívány jako družina pro žáky
ZŠ. Investice do přestavby a vybavení této třídy by
činila cca 1,7milionu korun a byla by hrazena z obecní
kasy Nebovid. Zastupitelstvo naší obce tento záměr
odsouhlasilo a počítali jsme s tím, že třída bude
zprovozněna na podzim tohoto roku. Č. Pečky se
zavázali financovat nutnou výměnu oken na celé
budově ZŠ a rozšíření herních prvků na zahradě školy.
Mezitím se počet nepřijatých dětí z 18 snížil
na 6 a Červené Pečky se rozhodly výměnu nových
oken na budově ZŠ z finančních důvodů odsunout. Na
základě těchto skutečností zastupitelstvo Č.Peček
19.7.2011 rozhodlo o vybudování nové třídy MŠ
v prostorách auly ZŠ až od příštího školního roku
2012/2013.
V současné době je paní ředitelkou sestaven
pořadník nepřijatých zájemců o místo v MŠ, umístění
dětí je zcela v její kompetenci a nezasahuje do něj
vedení Č.Peček ani Nebovid. Děti jsou umisťovány
podle věku, nyní se umisťují čtyřleté děti z Nebovid a
Hlubokého Dolu.

Jaromír Kašpar

CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY
V minulých vydáních této rubriky jsme Vás
informovali o rozpracovaných či podaných žádostech o
dotace a o úspěšnosti naší obce v obrovském
konkurenčním boji o to, jak sehnat peníze na projekty a
investice v obci. Hlavní prioritou zastupitelstva stále
zůstává vybudování kanalizace a vodovodu
v Nebovidech a na Hl. Dole. Přidělení tolik potřebných
dotací nelze bohužel předem předvídat, je třeba o ně
žádat znovu a znovu, dokud to nevyjde, protože
investice těchto rozměrů není možné financovat
z obecní pokladny ani si na ně půjčit. Zkoušíme
podávat žádosti i na jiné, méně významné projekty,
vždy když se naskytne nějaká příležitost. Byla by
škoda nevyužít možností dostat do obce peníze.
V lednu tohoto roku jsme podali žádost na
Středočeský Kraj na omítku a rekonstrukci střechy pro
budovu obecního úřadu, naše žádost však nebyla
vybrána mezi podpořené projekty. Další zklamání
přišlo od TPCA, kde naše žádost na vybudování
chodníku na Hlubokém Dole u ČD zastávky také
nebyla podpořena. V řešení je stále žádost o dotaci na
kanalizaci v obou obcích od Ministerstva zemědělství.
Úspěšní jsme byli v žádosti o dotaci na dobudování
dětského hřiště v Nebovidech od Ministerstva pro
místní rozvoj. V červnu jsme podávali žádost o dotaci
ČEZu na stromy do obce ve výši cca 200tis. Kč,
výsledek by měl být znám na podzim.V polovině
července 2011 došlo k proplacení příspěvku na dětské
hřiště na Hlubokém Dole, vybudovaném v únoru
tohoto roku.
Průběžně pracujeme také na přípravě dalších
projektů pro podávání žádostí o dotace:
- Kanalizace pro Nebovidy a Hluboký Důl –
stavební povolení bylo vydáno,
- Vodovod na Hlubokém Dole – v územním řízení,
- Chodník mezi Nebovidy a Č.Pečkami – stavební
povolení bylo vydáno,
- Chodník u ČD zastávky na HD – ve st. řízení,
- Rekonstrukce budovy obecního úřadu – příprava
projektové dokumentace,
Kulturní místnost – hasičská zbrojnice na HD – ve
stavebním řízení
Lucie Doušová

Fotografie z dětského dne pořádaného 11.6.2011

Lucie Doušová
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KULTURA – MÁME ŢIVO!
Od doby, kdy jste drželi v rukou poslední
vydání našeho obecního zpravodaje bylo v našich
vískách docela živo. Posuďte …
30. dubna se pod záštitou obce pálily
čarodějnice v Nebovidech u obecního úřadu a na
Hlubokém Dole jako akce SDH s podporou obce.Obě
akce byly vydařené i přes nepřízeň počasí, které se
v podvečer přece jen trochu umoudřilo, aby
čarodějnice vzplály a buřtíky zavoněly. Obě akce byly
podpořeny z odměn zastupitelů a díky sponzorům,
kterým děkujeme.
14. května proběhlo Slavnostní otevření
nového dětského hřiště na Hlubokém Dole a dětský
den pořádaný SDH Hluboký Důl. Počasí přálo a zájem
veřejnosti byl velký. Návštěvníci si chválili nejen hřiště
a tradiční atrakce dětského dne, velké pozornosti se
těšil poník z farmy od Holečků, který svezl všechny
děti ze širokého okolí a velký dík patří i paní Petře
Holečkové, která neúnavě, ochotně a s milým
úsměvem pomáhala do sedla našim malým jezdcům.
Velkou atrakcí, pro nás všechny byl výletní vláček,
který jezdil celé odpoledne mezi Hlubokým Dolem a
Nebovidy a do večera byl obsazen do posledního místa.
Mašinku a občerstvení hradili zastupitelé ze svých
odměn, ceny pro děti podpořilo několik sponzorů –
moc děkujeme, bez Vás by to nešlo! Video a fotky
z této akce můžete shlédnout na www.nebovidy.eu
22.května mnozí z Vás využili možnosti svézt
se za podpory obce do Liberce (cesta autobusem byla
hrazena částečně účastníky zájezdu a z odměn
zastupitelů). Autobus stavěl u aquaparku Babylon nebo
zoologické a botanické zahrady. Počasí bylo krásné a
ohlasy účastníků zájezdu jen a jen pozitivní. Zde patří
velký dík za perfektní organizaci akce paní Aleně
Kudrnové z Hlubokého Dolu.
11. června proběhl Dětský den Hlubokého
Dolu a Nebovid, pro děti a rodiče bylo připraveno
mnoho atrakcí, na jejichž organizaci se podíleli - obec
Nebovidy, Klub Beseda a občané Nebovid, děkujeme
všem, kteří strávili spoustu času přípravou této akce.
Věříme, že akce obnovila již zapomenuté společné
dětské dny a snad položila pevný základ pro ty
budoucí. Dík paří opět i štědrým sponzorům, kteří
velkou měrou přispěli k atraktivitě dětského odpoledne.
I tuto akci finančně podpořili zastupitelé – zmiňuji to
zde, protože odměny zastupitelů patří k často
diskutovaným tématům mezi obyvateli obou vesnic.
25. června Klub Beseda pořádal již druhé
posezení s harmonikou spojenou s povídáním o
historii Hlubokého Dolu a Nebovid. Více se dočtete
v rubrice Klubu Beseda.
Akcí bylo mnoho, díky všem, kterým není
veřejný život lhostejný a neváhají ukrojit mnohdy
nemalý kus ze svého času, aby oživili naši obec a dění
v ní. Přeji akčním obyvatelům, ať jim elán vydrží!
Díky i Vám, kteří akce v obci podporujete svou účastí,
to je pro všechny organizátory tou největší odměnou.

Hřiště na Hlubokém Dole při slavnostním otevření

Dětský den na fotbalovém hřišti v Nebovidech

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V
NEBOVIDECH
Jistě si vzpomenete, že už jsme Vás
informovali o podání žádosti o dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj. S žádostí obec u MMR uspěla a byla
ji přidělena dotace ve výši 206.470Kč celková cena
projektu je 301.566Kč. Projekt byl iniciován rodiči
z Nebovid, kteří si chodí hrát na dětské hřiště se svými
dětmi. Hřiště už nahlodává čas a je třeba mu po
několika letech jeho užívání věnovat trochu pozornosti,
aby nám dlouho sloužilo.
Na co se tedy můžeme těšit? Na trochu stínu
pod
nový
altánkem,
multifunkční
hřiště
s basketbalovým košem a tyčemi pro napnutí sítě. Děti
a maminky se budou moci družit na novém pískovišti
nebo si zařádit na dvou pérových houpadlech, součástí
dotace je i plot, který uzavře hřiště směrem k poli a
stoly a lavice pro pořádání akcí.
Na hřišti se objevila info tabule s návštěvním
řádem, kývající se dřevěný plot byl opraven, zbývá
dořešit opravu stávající vahadlové houpačky a hřiště
bude opět plně funkční. Vše by mělo být hotové již
v srpnu či v září.

Lucie Doušová

Lucie Doušová
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musel si k tomu zpívat „Nikdy mně tak nebylo, jako je
mně teď“.
Husaři byli odvoláni až v roce 1866, aby
nastoupili do války proti Prusům, ale zdejší lid jejich
odchodu nelitoval. Upomínkou na pobyt husarů v obci
je kamenný památník na stráňce pod kapličkou na
Hlubokém Dole, který stál původně blíž k silnici
v místech, kde je zasazena lípa „Svobody“ . Byl tu
zastřelen voják svým kamarádem, který se vsadil, že
s Tůmovy stráně z druhé strany údolí střelí pistolí a
kulka projde prsty zdvižené ruky kamaráda, aniž by ho
poranila. Nikde se však nepíše, zda kamaráda zabil
úmyslně nebo jen nešťastnou náhodou. V kameně je
vytesán již málo čitelný nápis a letopočet.
Kaplička ve zdi Čejkovy zahrady byla
postavena v roce 1822. Majitel gruntu pan Čejka byl
podle gruntovních knih zavázán udržovat tuto kapličku
v dobrém stavu.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, budu Vás touto cestou
Nebovidských listů neustále žádat, zda ve svých
rodinných či jiných sbírkách
nemáte fotografie,
záznamy či jiná písemná sdělení o činnosti Sborů
dobrovolných hasičů jak Nebovid tak i Hlubokého
Dolu či jiných věcí související s těmito Spolky a
požádat Vás o jejich zapůjčení nebo darování ke
zdokumentování činnosti jedněch z nejstarších a
nevýznamnějších spolků v našich obcích.
Rád bych Vás oslovil i o Vaše osobní paměti,
které bych rád zadokumentoval pro naši budoucnost.
Jsem Vám po dohodě vždy k dispozici. Jsem přístupen
tomu,že touto cestou zdokumentujeme pro příští
generace i činnost dalších spolků a organizací, které
v našich obcích působily a do kterých se rádi naši
předkové zapojovali. Rád bych s Vaší pomocí
pokračoval pro budoucnost k vydání další publikace
jako vydal pan řídící základní školy pan Jaroslav
Vopařil, ze které dodnes čerpáme historické záznamy.
Děkuji Vám i v tomto za vstřícnou pomoc.

Marie Konopiská

Antonín Koubský, Starosta JSDH Hluboký Důl

GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří slaví
životní jubileum a přejeme hodně zdraví a životní
pohody do příštích let.
srpen:
Jan Lhoták 70 let
Karel Štechr 70 let
Josef Málek 85 let
Erna Jacheková 85 let
Marie Sýkorová 70 let

Fotografie nebovidského kostela z roku 1958 a 2011

září:
Marie Zelendová 100 let
Miroslav Flídr 85 let
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pokračování šesté, červenec 2011
Roku 1865 byla také do naší obce přidělena posádka
husarů. Husaři byli ubytováni po jednom nebo po dvou
v selských staveních. Před každou chalupou, kde byli
vojáci ubytovaní, byl do země zaražen kůl s dřevěnou
tabulkou. Po odtroubení večerky neboli štrajchu
museli vojáci klepáním na tabulku dát znamení, že jsou
doma. Měli zakázáno domácí obtěžovat a nesměli na
nich požadovat ani žádných služeb. Mnozí husaři se
však nařízením neřídili. Ve stavení u Kučerů vedle
školy bydlel husar, který se každou sobotu koupal ve
vaně a paní domu mu musela umývat záda. Husar byl
vždycky v dobré náladě a pokaždé si zpíval „Nikdy
mně tak nebylo, jako je mně teď“. Po nějakém čase se
o tom dozvěděl velitel husarů, který bydlel na faře a
určil provinilci tento trest, husar byl bit lískovkou a

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Činnost našich členů je pestrá. Zde je přehled
akcí, které jsme absolvovali:
11.5. jme uskutečnili krátký výšlap do Polep a zpět
s malou zastávkou v pivovaru Svatý Ján. Dále jsme
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byli na autobusovém výletu v Lidicích a Lánech, to
bylo 26.5. 11.6. jsme pomáhali s některými
disciplínami na dětském dnu, tomu předcházelo pečení
koláčů.
25. června se konalo již druhé posezení
s harmonikou rozšířeném o povídání o historii
Hlubokého Dolu a Nebovid. Na harmoniku nám zahrál
pan Vlk a na vozembouch pan Smrček. Ti, kdož měli
zájem si na vlastní nebezpečí mohli prohlédnout
Nebovidskou tvrz, která byla pro naši akci
zpřístupněna. Historii nám přiblížil nebovidský rodák
pan Jaromír Urban. O občerstvení se postarali manželé
Beránkovi. Stoly a lavice nám zajistil pan starosta.
Všem patří náš dík.
V srpnu se chystáme zúčastnit 12-ti
kilometrového pochodu Ratboř – Polepy. A co nás
čeká po prázdninách? V září plánujeme výlet vlakem
do Prahy na Vyšehrad nebo na Petřín. V říjnu bude již
tradičně lampiónový průvod, na který jste všichni
srdečně zváni.

správce kroniky obecní nakonec potom pár vět o životě
v obci. A nyní již k fotbalu.
A. mužstvo po jarní části soutěže sestoupilo
z okresního přebor do III. tř. okr. Kolín. Strašlivou
bodovou ztrátu z podzimu už nedokázalo překonat.
Takže tabulka OP: Nebovidy 14. (poslední) se ziskem
pouhých 10 bodů a skóre 23:93 (předposlední
Rostoklaty 21bodů). O letní přípravě pochybuji,
protože kádr je složen z hráčů, kteří nemají ten správný
přístup k fotbalu v Nebovidech a mají jiné zájmy
osobní. Ve výboru došlo k jedné zásadní změně p.
Vácha Jindra st. na vlastní žádost vzdal se
předsedování. Výbor mu touto cestou děkuje a přeje
zdraví pevného do dalších let. Novým předsedou S.K.
Nebovidy byl zvolen p. Sýkora Láďa ml.. Ať se ti dílo
daří. Hlavním tahounem však nadále zůstává p. Honc
Jaroslav. Organizuje brigády apod.. Při té poslední
(výsadba jehličnanů na stráni) i poslední (vyřezávání
akátů na stráni proti pokladně) byli přítomni stále ti
samí obětavci – stařešinové. Mladým je to „putna“.
A tím je dáno i pár slov o dění v obci.
Absolutní nezájem o dění veřejné, kulturu, družné
posezení, soudržnost a přátelství. Kromě pár akcí
Klubu Beseda a SDH Hl. Důl je ve vsi „mrtvo“. To se
odráží na návštěvnosti výčepu na hřišti, po kterém jste
tolik volali. Toť k článku tomuto vše.Chtěl jsem psát
veselejší zvěsti, ale to bych musel hrubě lhát. To ne!!

Vlasta Šancová

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL
Rád bych poděkoval organizátorům Dětského
dne v Nebovidech dne 11. 6. 2011. I při drobných
zádrhelech v organizačních věcech v průběhu dne jsem
přesvědčen, že se tento dětský den se k spokojenosti
všech vydařil, jako i počasí, které nám přálo.Děkuji
členů SDH Hluboký Důl za realizaci ukázek našeho
Sboru, zejména při požárním zásahu na terč, kde si
„zadováděly „ nejen děti, ale i dospělí.
Při konečném finiši požárního zásahu dospělých
mezi sebou došlo k tomu, že se při zápolení zavařil
stroj. No co dělat, vydržel bez větších oprav 36 roků.
Ještě jednou děkuji všem, co se na tomto hezkém dni
podíleli a i dík za hezký společenský večer.
Radostná zpráva pro členy a příznivce našeho
Sboru. Požární stříkačka se podařila bez problémů díky
našemu strojníku a vrchnímu opraváři panu Jaroslavu
Doubravovi z Hlubokého Dolu a dalším členům SDH
Hluboký Důl opravit. Motorová zkouška a čerpací
zkouška jak říká klasik dopadla „ I.A“. A tak jsme
znovu provozu schopni. Děkujeme za pomoc.
Rádi bychom, na konci prázdnin realizovali
pro děti na dětském hřišti na Hlubokém Dole „ Konec
prázdnin s dobrovolnými hasiči „. Představou je zábava
pro děti, táborák, opékání buřtů a je i možná zábava
pro dospělé. Ocenil bych, Vaše náměty, podněty i
představy, které by šli uskutečnit. Za vše Vám děkuji.
Rád bych také oslovil ty, kteří pořizovali
fotozáznamy, zda by mi nemohli zaslat hezké foto ke
zveřejnění na stránkách SDH, děkuji.E-mail:
akoubsky@seznam.cz

Frengl Jaroslav za S.K. a správu kron. obecní

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za finanční dary níže uvedeným firmám a
živnostníkům, Nebovidské listy jsou díky této podpoře
vydávány a zdarma roznášeny do Vašich schránek.
Za distribuci děkujeme členkám Klubu Beseda.

Novák Václav
vývoz septiků, výroba betonu a stavební práce
kontakt: 777103250
Sýkora Libor
obkladačské práce a práce s kamenem
kontakt: 607969624

Antonín Koubský Starosta JSDH Hluboký Důl

Lédr Tomáš
instalatérské práce, voda, topení, plyn
kontakt: 732230272

SK NEBOVIDY
Píši Vám několik řádků o činnosti SK
Nebovidy od dubna do července, ale nejen o S.K. Jako

Beránek Tomáš
koloniál Nebovidy
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Kulturní a jiné akce o prázdninách
5. 8. 20:00
KUZMICH ORCHESTRA
Občanské sdruţení Kultura do města připravilo na letošní rok opět
několik koncertů v projektu Kutnohorské hudební léto 2011. Všechny
koncerty se tradičně uskuteční v Hostinci Dačický, pokud počasí dovolí
na tamní krásné zahradě, v případě deště pak v altánu.

20. 8. 20:00
Oživlá Kačina - večerní prohlídka zámku a divadlo
Netradiční prohlídka večerního zámku Kačina Vás vrátí o 200 let zpátky
do minulosti. Stanete se hosty zámeckého pána - hraběte Chotka, který
Vás nechá provést svým sluţebnictvem po zámeckých komnatách a
nahlédnout do ţivota této urozené šlechtické rodiny.

6. 8.
Řemeslné pohádkové léto
Včelař. Zpestření prázdninových sobot předváděním vţdy jednoho
řemesla, které si návštěvníci i vyzkouší. Celé Česko čte dětem pohádkové čtení v chalupě z Bradlecké nebo někde pod stromem v
Muzeu lidových staveb v Kouřimi.

20.8.
pochod Ratboř – Polepy
pořádají turisté z Kolína, účastní se Klub Beseda
20.8.
Memoriál J.Růžičky a V. Kvítka – turistika/cykloturistika
TJ Argo Kolín

6. 8. 20:00
Oživlá Kačina - večerní prohlídka zámku a divadlo
Netradiční prohlídka večerního zámku Kačina Vás vrátí o 200 let zpátky
do minulosti. Stanete se hosty zámeckého pána - hraběte Chotka, který
Vás nechá provést svým sluţebnictvem po zámeckých komnatách a
nahlédnout do ţivota této urozené šlechtické rodiny.

22. - 24. 8.
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ - Keramika s Renčou
Pořádá DDM Kolín.
25. - 26. 8.
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ - Výtvarné dovednosti s Janou
Pořádá DDM Kolín.

11. - 14. 8.
Tyjátrfest
Přehlídka divadel malých forem. Koncerty, divadla, výstavy,
improvizace... Domácí amfiteátr Kaňk 149

26. 8.
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ - Výlet
na zámek Ţleby a do ukázkové obory a mini ZOO.
Pořádá DDM Kolín.
27. 8. 11:30
NATRUC
14.ročník kultovního hudebního festivalu na Kolínském ostrově.

27. 8. 20:00
Oživlá Kačina - večerní prohlídka zámku a divadlo
Netradiční prohlídka večerního zámku Kačina Vás vrátí o 200 let zpátky
do minulosti. Stanete se hosty zámeckého pána - hraběte Chotka, který
Vás nechá provést svým sluţebnictvem po zámeckých komnatách a
nahlédnout do ţivota této urozené šlechtické rodiny.

13. 8.
Řemeslné pohádkové léto
Zpestření prázdninových sobot předváděním vţdy jednoho řemesla,
které si návštěvníci i vyzkouší. Celé Česko čte dětem - pohádkové čtení
v chalupě z Bradlecké nebo někde pod stromem v Muzeu lidových
staveb v Kouřimi. Přijede číst Michal Viewegh.

30. 8.
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ - Návštěva u hasičů v Kolíně
Pořádá DDM Kolín.

13. 8. 13:00
Kaňkovský hornický jarmark
Pod kostelem sv. Vavřince na Kaňku. Řemeslný trh, pohádka pro děti,
kejklíři, skákací hrady, dílničky pro děti a další. Otevřen kostel sv.
Vavřince a malá expozice důlních strojů v bývalých Rudných dolech na
Kaňku.

31. 8.
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ - Výlet do ZOO Chleby a do Poděbrad
Pořádá DDM Kolín.

13. 8.
Kutnohorská kocábka
28. ročník festivalu folk, country, bluegrassové a trampské hudby. Park
pod Vlašským dvorem.

29. 8. - 3. 9.
ŠKOLA 1000 HADŮ - soustředění
Otevřené soustředění Školy 1000 hadů, kterého se mohou zúčastnit
všichni zájemci o čínská bojová umění. Věnovat se budeme zejména
Tai Chi Chuan - zdokonalovat základy a učit se novým aspektům.
Trénovat se bude většinu dne v krásné lokalitě Jizerských hor.
Soustředění je vhodné pro naprosté začátečníky, pokročilé, i kungfu
znalé jedince.

13. 8. 20:00
Oživlá Kačina - večerní prohlídka zámku a divadlo
Netradiční prohlídka večerního zámku Kačina Vás vrátí o 200 let zpátky
do minulosti. Stanete se hosty zámeckého pána - hraběte Chotka, který
Vás nechá provést svým sluţebnictvem po zámeckých komnatách a
nahlédnout do ţivota této urozené šlechtické rodiny.

konec srpna
Konec prázdnin s dobrovolnými hasiči na Hl. Dolu

19. - 21. 8.
KEFÍR - www.festivalkefir.cz
Historicky 1. český bejbypankový festival pod širým nebem pro děti a
jejich rodiče v zámeckém parku v Lysé nad Labem. Na více neţ třiceti
hektarech, čtyřech pódiích a více neţ deseti stanovištích.

10.9.
Farmářské trhy- hřiště Nebovidy

17.9.
Polepské posvícení – posvícenská zábava na hřišti v Polepech
27.10.
Lampiónový průvod v Nebovidech

Irena Sříbrská
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