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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce se koná v pondělí 2.5.2011
v 17h v Nebovidech na obecním
úřadu.
Svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 7.5.2011 na
Hlubokém Dole v 8:00 – 8:15 u
autobusové zastávky
a v Nebovidech také u autobusové
zastávky v 8:20 – 8:35.
Poděkování od obce patří paní
MUDr. Aleně Doušové a všem
ostatním, kterým stav autobusové
zastávky na Hlubokém Dole není
lhostejný, za její úklid.
Děkujeme také panu Zdeňku
Milichovskému za ostříhání ţivého
plotu u ČD zastávky.
Obec Nebovidy děkuje Klubu
Beseda za úklid náměstíčka u
autobusové zastávky v Nebovidech
a za úklid kolem kostela.
Hledáme organizačně schopné
lidi – kulturní výbor, kteří by se
chtěli chopit organizace dalších
společenských aktivit za podpory
obecního úřadu .
KONÁ SE PRÁVĚ TEĎ:
30.4.2011
Pálení čarodějnic na Hl. Dole na
louce v 18:00 a také v Nebovidech
na zahradě OÚ v 19:00
14.5.2011
Slavnostní otevření dětského hřiště
na Hlubokém Dole
16.5.2011
Kominický den
22.5.2011
Výlet autobusem do Liberce – na
výběr je zoo, botanická či
aquapark Babylon
od 9.6.2011
otevřen výčep v Nebovidech na
hřišti, ve všední den 16:30-22:00,
o víkendu 15:00–24:00
11.6. 2011
Dětský den na fotbalovém hřišti v
Nebovidech

Váţení spoluobčané,
v tomto jarním vydání Vás chci seznámit s aktuálními problémy,
které v obci řešíme. Začnu, pro mě, velmi důleţitým bodem. Jak jistě víte,
v roce 2010 byla postavena čistírna odpadních vod (ČOV). Její výstavbu
provázely problémy. Zkusím zkráceně popsat průběh a následky výstavby.
Koncem roku 2006 bylo provedeno výběrové řízení na výstavbu
ČOV, které vyhrála společnost Oberreiter s.r.o., které byla obcí, následně
zaplacena záloha na technologii ve výši cca 1,8mil Kč. Firma Oberreiter
zahájila stavbu, prostavěla cca 100 tis a zkrachovala. Obec byla nucena od
smlouvy o dílo, s touto firmou, odstoupit a vypsat nové výběrové řízení.
ČOV se sice postavila, ale peníze, které měla spol. Oberreiter vrátit,
nevrátila a zdálo se, ţe budou navţdy ztraceny. V této době přichází do
obce nabídka odkoupení této pohledávky společností Sítě Grunta a.s.
Jelikoţ bylo jasné, ţe z Oberreiter s.r.o. se dluţné peníze nikdy nedostanou,
bylo celkem logické, na tuto nabídku přistoupit. Záměrem této společnosti
bylo, po vybudování, provozovat nebovidskou ČOV. I proto byla nabídka
rozšířena o moţnost odkoupení 55% akcií této společnosti za 1,1 mil Kč,
čímţ by se stala obec Nebovidy většinovým vlastníkem společnosti.
Zastupitelstvo si odkoupení akcií odsouhlasilo na veřejném zasedání, ale na
radu právního zástupce, transakci papírově nedokončilo. Přesto, byla obec
zapsána do Obchodního rejstříku, jako 100% vlastník společnosti. Toto
vlastnictví bylo napadeno u soudu, který i přes odvolání neshledal
pochybení. Skutečnost je tedy taková, ţe je nyní obec Nebovidy vlastníkem
společnosti Sítě Grunta, a.s. Důleţitým faktem bylo, ţe tímto nechtěným
vlastnictvím a následných soudních pří, vázla komunikace mezi obcí a
předsedou představenstva Sítí Grunta panem Zachem. Po volbách, se tento
problém začal řešit. Byla moţnost, pokračovat v soudech, ale s minimální
šancí na úspěch a s velkým vynaloţením peněţních prostředků, nebo se
pokusit napravit stávající stav dohodou. Jak se později ukázalo, cesta
dohodou, bylo šťastné rozhodnutí (i kdyţ riziko, ţe se ještě něco pokazí, je
zde pořád). S panem Zachem se uzavřela dohoda o ukončení nevýhodné
smlouvy o budoucím provozováním nebovidské ČOV a je zde i reálný
výhled na navrácení dluţné částky 1,7 mil Kč, kterou po dohodě s obcí
Nebovidy, Sítěmi Grunta a Silnice Čáslav slíbila uhradit společnost Silnice
Čáslav. Já osobně doufám, ţe všichni zúčastnění svá slova dodrţí a dohody
budou naplněny. Nechci Vás unavovat podrobnostmi o celé historii této
„kauzy“, situace je podstatně sloţitější a vysvětlit ji, by bylo na celé vydání
Nebovidských listů.
ČOV a její zprovoznění. Koncem minulého roku byla čistička dokončena a
zkolaudována. Uvaţovali jsme o zprovoznění uţ v zimě, ale na doporučení
technologa se odloţilo aţ na jaro. Vypsali jsme výběrové řízení na provoz,
do kterého se přihlásila pouze firma Vodos, s.r.o. a tím samozřejmě
výběrové řízení „vyhrála“. Přes veškeré snahy o co nejniţší cenu, diskusích
o sniţování nákladů, způsob svozu, četnost, atd. se cenová nabídka dostala
na paušální částku 200,-Kč za osobu a měsíc. To znamená, ţe např.
čtyřčlenná rodina zaplatí kaţdý měsíc 800,-Kč za svoz splaškové vody
z jímky, bez ohledu na to, kolikrát za měsíc k nim cisterna přijede. Pro ty,
kteří si nechávají poctivě vyváţet ţumpy cisternami, se cena příliš lišit
nebude a budou bez starostí se sháněním odvozu. Ti, kteří svůj odpad
pouští do potoka, na zahrady, nebo do dešťové kanalizace a následně také
do potoka, moc nadšení nebudou. Ti si však musí uvědomit, ţe ničí ţivotní
prostředí, obtěţují ostatní zápachem, ale především to, ţe tak činí
protizákonně.
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Kdyţ, nebylo kam splašky vyváţet, byla tolerance
k tomu kam se vypouštěly. To uţ teď platit nebude.
Kaţdá domácnost bude muset doloţit, kam své splašky
odvádí, pokud se tak nestane, hrozí značné pokuty.
Podotýkám, ţe obecní úřad není schopný kontroly ani
následné pokuty ovlivnit, je to záleţitost odboru
ţivotního prostředí, který má na tyto kontroly
oprávnění. Návrhy smluv, budou do domácností firmou
VODOS, s.r.o. rozesílány v průběhu května. ČOV bude
zprovozněna do poloviny května. Věřím, ţe pochopíte
nutnost těchto kroků a uznáte, ţe splašky jsou stejný
odpad jako komunální a ţe nepatří do potoka, nebo
sousedovi za plot. Snaţíme se získat dotaci na výstavbu
kanalizace, tím by se cena likvidace splašků sníţila na
čtvrtinu, ale všichni víme, jaká je finanční situace ve
státě.
Veřejné zasedání – Zastupitelstvo obce Vás
zve na veřejné zasedání, které se koná dne 2.5.2011.
Budeme rádi, kdyţ přijdete a řeknete nám o svých
problémech, návrzích a podnětech na zlepšení ţivota
v našich obcích. Těţko můţeme řešit věci o kterých
nevíme. Setkal jsem se i s názorem, ţe se stejně nic
nevyřeší. Ano, neslibujeme, ţe vše bude vyřízeno
mávnutím proutku k všeobecné spokojenosti, ale
v kaţdém případě se o to snaţíme a budeme snaţit .
Členové zastupitelstva se schází nejen na veřejných
zasedáních, ale hlavně, právě při řešení problémů jak
jednotlivců, tak celé obce. Veřejné zasedání je uţ jen
takové hlasovací vyvrcholení, kterému předchází práce,
starosti, někdy i hádky mezi zastupiteli a nakonec
určitá dohoda (nebo nedohoda), se kterou přicházíme
před Vás a o které hlasujeme. Proto se nenechte zmást
většinou jednohlasným hlasováním na zasedáních.
Vím, někdy je to nuda, koukat se na mávání rukou o
věcech, které většinu z Vás nezajímají a ani zajímat
nemusí. Od toho jsme tu mi, zastupitelé. Jenţe i taková
maličkost, jako je zřízení věcného břemene na jednom
metru obecního pozemku, potřebného k připojení domu
na plyn, musíme projednat veřejně,
na těchto
zasedáních.

akce v obci, poţádali jsme, USPĚLI jsme a Vy se
můţete těšit, na malování na obličej (face painting),
které si můţete vyzkoušet na letošním dětském dni
pořádaném 11.6. pod záštitou obce.
V těchto dnech pracujeme na podání ţádosti o
grant od TPCA – Partnerství pro Kolínsko, kde ţádáme
o dotaci na chodník na Hlubokém Dole u ČD zastávky.
Drţte palce a nebojte se přijít na obec s vlastními
nápady, rádi Vás zapojíme!
Lucie Doušová

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘINKÁCH
Letošní zápis do školky v Červených Pečkách
byl rekordní na počet ţadatelů. Pouze z naší obce se
přihlásilo 23 ţadatelů. MŠ přednostně uspokojila jiţ
avizovaných a obcí předplacených pět míst.
Výběr provedla paní ředitelka a hlavním
kritériem byl věk dítěte. Ostatních 18 ţádostí bylo
odmítnuto. Vedení obce Nebovidy ihned zahájilo
jednání s vedením městyse Červené Pečky o navýšení
kapacity míst v MŠ, na základě toho byla do MŠ
pozvaná pracovnice krajského hygienického úřadu,
která zhodnotila současný stav MŠ jako naplněný a bez
moţnosti dalšího navýšení, totéţ se týká i moţných
prostor v areálu ZŠ.
Výsledky zápisů do mateřských škol v Kolíně
ještě nejsou známy, dle informací ze školského odboru
města Kolína, je očekáván také nárůst ţadatelů o místo
v MŠ.
V současné době je pozvaná pracovnice
hygieny do prostor našeho Obecního úřadu, aby
prověřila za jakých podmínek by mohla být MŠ v naší
obci zřízena a zda je to vůbec moţné. Na schůzku je
přizván i stavební inţenýr, aby nám pomohl vyčíslit
případné nutné stavební úpravy. Po získání těchto
informací bychom rádi svolali schůzku rodičů
s vedením obce.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o umístění
dítěte v MŠ nejen v tomto roce, ale i letech příštích,
aby se dostavili do zasedací místnosti OÚ Nebovidy
27.4 2011 v 17hodin k projednání celé záleţitosti.
Tato výzva se týká všech co nemají umístěné děti do
MŠ a lidí kteří chtějí podpořit vznik MŠ v obci či
pomoci a podílet se na hledání dalších řešení.

Jaromír Kašpar

CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY
V minulém vydání Nebovidských listů jsme
Vás informovali o podaných ţádostech o dotace na
kanalizaci a opravu obecního úřadu, ţádání dotací je
běh na dlouhou trať a ani po uplynulém čtvrt roce
nemáme pro Vás ohledně těchto dvou projektů ţádné
novinky, berme to pozitivně - můţeme stále ještě
doufat …
Činili jsme se i dále a vyuţili jsme dalších
moţností
na
získání
finančních
prostředků
z nabízených dotačních titulů. V prvním čtvrtletí tohoto
roku jsme na základě iniciativy nebovidských rodičů,
v čele s paní Janou Pokornou podali ţádost o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj na dovybavení
nebovidského dětského hřiště, např. altánem, který by
zajistil chybějící stín. Ani u této ţádosti zatím neznáme
výsledek. Další ţádost o dotaci byla podána na MAS
Podlipansko o.p.s.– Fond kultury a sportu, ţádat se
dalo maximálně 5. tisíc korun na kulturní a sportovní

Lucie Doušová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ NA HLUBOKÉM DOLE
Slavnostní otevření dětského hřiště na Hlubokém Dole
za podpory obce Nebovidy je plánováno na
14.5.2011 od 14:30. Těšit se můţete na tradiční dětský
den pořádaný SDH Hluboký Důl, výletní vláček pro
malé i velké nadšence, který bude jezdit okruh
Hluboký Důl – Nebovidy – Hl. Důl, zkoušíme zajistit
profesionální kolínské hasiče a moţná i více, coţ záleţí
na případných sponzorech. Prosím tedy Ty, kteří
mohou a chtějí přispět na dětský den, aby kontaktovali
Obecní úřad nebo přímo mě – 774 770 000,
dousova.l@centrum.cz . Děkuji a těším se na viděnou,
snad nám vyjde počasí!
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s organizací paří velký dík paní Konopiské, Šancové a
Pokorné. CD s fotografiemi z Vítání občánků je
k dispozici na obecním úřadu, zastavte se s vlastním
nosičem, fotografie Vám budou přehrány.

VÝSTAVBA HŘIŠTĚ NA HLUBOKÉM DOLE
Od myšlenky k hotovému hřišti je dlouhý kus
cesty, jdoucí přes stohy papírů a formulářů, které je
třeba nastudovat a vyplnit, příloh, které je třeba přiloţit
a nabídek, které je třeba porovnat a tu nejlepší vybrat.
Projekt „Dětské hřiště na Hlubokém Dole“ byl započat
v dubnu 2010 na ţádost obyvatel Hlubokého Dolu a na
sklonku roku díky přislíbené finanční pomoci
z dotačního programu MAS Podlipansko o.p.s. jsme se
mohli pustit do práce …
Naší jedničkou se mezi pěti oslovenými
dodavateli stala firma TR Antoš, s.r.o. a její hřiště
z akátového dřeva. Stavba hřiště byla plánována na
první moţný termín po zimě, a protoţe letošní únor uţ
byl cítit jarem, pracanti od Antoše se dali hned do
práce. 12.2.2011 se na místě určeném pro hřiště
objevily kolíky – věrní hlubokodolští brigádníci
vyměřili hřiště, aby 15.2. mohl nastoupit bagr a
pozemek pro hřiště připravit. 16.2. zastavila
u rybníka Avie plná akátu a v pátek 18.2. se
Hlubokodoláci uţ mohli těšit pohledem na nové dětské
hřiště.
Hřiště bylo krásné, ale samý střep, bláto a
ţádný strom, který by dal stín našim dětem i těm, kteří
si sednou jen tak na lavičku a potěší se pohledem.
Velký dík patří obyvatelům Hlubokého Dolu, kteří se
nebojí vzít do ruky lopatu a rýč a přišli, své hřiště
dodělat a zasadit na něj stromy a keře, které porostou
spolu s jejich dětmi, nám všem pro radost.
V nahodilém pořadí děkuji: Vnukovým, Pospíšilovým,
Frenglovým,
Vostřelovým,
Hofericovým,
Semencovým, Gričovým, Bauerovým, Rakovým,
Sklenářovým,
Trödlerovým,
Doušovým
a
Milichovským za elektřinu a velkou pomoc se
zaléváním.
Hřiště je nyní čerstvě oseto trávou a kvůli
tomu uzavřeno, proto prosím respektujte jeho uzavření
a novou trávu, ať nám můţe vyrůst a slouţit a
nemusíme si hrát na blátě. Jako omluvu za toto
omezení a poděkování těm z Vás, kteří se na vzniku
hřiště podíleli,chystáme jeho slavnostní otevření.

Vítaní občánci:
- Viktorie Peterová, Vladimír Rauch, Radim Kubera,
Martin Kubera, Kryštof Zinzer a Anna Bauerová
- Marek Semenec, Vojtěch Nobilis, Jan Pištora a Vilém
Franc

Chvilka s básničkou

Lucie Doušová

Anna Bauerová, Viktorie Peterová, Radim a Martin
Kuberovi, Vladimír Rauch a Kryštof Zinzer

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Nové občánky Nebovid a Hlubokého Dolu
jsme přivítali na Obecním úřadě 2.4.2011,
„vítání“ tentokrát probíhalo po delší době – asi roce a
půl, účast byla tedy hojná a bylo veselo.
V první skupince jsme přivítali roztomilá
miminka, která se choulila v náručí svých rodičů. Ve
druhé skupince uţ bylo ţivěji, všichni vítaní občánci uţ
věděli nač mají noţky a jak se přihlásit o slovo, tak
jsme se činili, aby se jim slavnostní chvilka líbila. O
hezkou chvilku s básničkou se nám postarali Ela
Míková, Rozárka Peterová, Klárka Pokorná, Verunka
Pokorná a Kuba Urbánek. Děkujeme, básničky se nám
moc líbily.
Zasedací místnost dostala nový, slavnostnější,
kabát, zdobí ji nová malba a znak obce nakreslený na
zdi panem Jaroslavem Frenglem. Za pomoc

Marek Semenec, Jan Pištora, Vojtěch Nobilis a Vilém
Franc

3

a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít
své místo ve společnosti. Nosnou činností která
umoţňuje poslání organizace realizovat, je práce s
darovaným textilem a dalšími věcmi.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
11.6.2011 odpoledne se můţete těšit na novou
akci pořádanou pod záštitou obce a za přispění
Vašich zastupitelů, kteří právě pro takovéto příleţitosti
kaţdý měsíc ukládají své odměny, dle volebního slibu,
do pomyslné pokladničky kulturního a sportovního
ţivota v naší obci.
Dětský den je určen malým, větším a i těm největším
obyvatelům Hlubokého Dolu a Nebovid a letos se
uskuteční na nebovidském fotbalovém hřišti.
Program se stále ještě formuje, coţ je dobrá
zpráva pro Ty, kteří se chtějí podílet jak organizačně,
tak finančně – s nadšením vítáme kaţdou pomoc, která
jistě přidá na atraktivitě celému odpoledni. Na
ochutnávku nabízím od Klubu Beseda soutěţ
v projídání se koláčem, závody v pojídání sněhu, od
hlubokodolských hasičů se můţeme těšit na některé
z tradičních atrakcí, Holečkovi povozí děti na poníkovi
Montym (doneste mu dobroty), obec Nebovidy osladí
moderovaným programem s hudbou, soutěţemi
a klaunem Vaškem, také si budete moci zařádit na
skákacích atrakcích, trampolíně, pro ty co mají pro
strach uděláno bude připravena jízda vzduchem na
kladce a kdo ví co ještě! Díky dotaci od MAS
Podlipansko o.p.s. z Fondu kultury a sportu, se
pokusíme zajistit i malování na obličej.
Rozhodně si nenechte dětský den ujít, věřím,
ţe nás počasí nezradí a kdyby přece, i tak si to uţijeme!

Co vše můţete darovat ?
- Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)
- Lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1m2, prosíme nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bíle i černé, skleničky – vše
nepoškozené
- Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře,
deky,spací pytle
- Veškerou nepoškozenou obuv
UVOLNÍTE MÍSTOVE SVÉ SKŘÍNI + POMŮŢETE
ŠETŘIT ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ + UMOŢNÍTE
DALŠÍ VYUŢITÍ STARŠÍHO OBLEČENÍ a JĚŠTĚ
POMŮŢETE OPRAVDU POTŘEBNÝM LIDEM.
Lucie Doušová

VÝLET DO LIBERCE PRO MALÉ I VELKÉ
PRO MALÉ I VELKÉ
Neděli 22.5. 2011 můţete strávit příjemně, výletem do
Liberce. Výlet je pořádán pod záštitou obce Nebovidy
paní Alenou Kudrnovou. Odjezd bude v 7:30 z Hl.
Dolu a v 7:45 z Nebovid, předpokládaný návrat bude
v 18hodin. Autobus zastaví nejprve u aquaparku
Babylon, kde si mohou vystoupit Ti, kteří tam chtějí
strávit den při vodních radovánkách. Druhá zastávka
bude u zoologické a botanické zahrady, kde den stráví
druhá část osazenstva autobusu. Odpoledne v 16hodin
je plánován odjezd z Liberce. Cena dopravy je 50,- Kč
za osobu, zbytek dopravy hradí obec z fondu odměn
Vašich zastupitelů, ostatní výdaje si hradí účastníci
sami. Přihlásit se můţete nejlépe osobně u pí.
Kudrnové nebo na e-mail kudrnova.al@seznam.cz či
na telefon 774 770 000 do 10.5.2011, uvádějte prosím
číslo svého mobilního telefonu. Pokud máte o podobné
akce zájem podpořte tuto první vlaštovku!

Lucie Doušová

KOMINICKÝ DEN
Díky nařízení vlády je od ledna tohoto roku
revize a čištění komínů od kominíka povinná alespoň
jednou ročně. Jelikoţ kaţdým rokem vyhoří 300 domů
díky špatnému stavu komína, je podle vlády tohle
nařízení nutné. Ale pozor vládní nařízení nemyslí jen
na rodinné domy, ale také na chaty, chalupy, restaurace
s pecí nebo krbem a samozřejmě se nevyhnou kontrole
ani komíny od karem.
Cena čištění a revize jednoho komínu stojí
kolem 800 Kč (není moţné si komín vyčistit sami a
ţádat kominíka pouze o revizi, poctivý kominík si
komín musí vyčistit a prohlédnout sám), přičemţ pouze
samotné čištění bez revize stojí 300 Kč.
Obec Nebovidy pro Vás organizuje kominický
den 16.5.2011. Pokud máte zájem o vyčistění komínu,
objednejte se do 10.5. na telefonním čísle 774 770 000
- pí. Doušová. Komíny Vám vyčistí a revizi udělá pan
kominík Stanislav Michl.

Lucie Doušová

GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří slaví
ţivotní jubileum a přejeme hodně zdraví a ţivotní
pohody do příštích let.
Duben
Boţena Hesová - 75 let
Irena Doubravová - 75 let
Anna Bláhová - 85 let
Vlasta Pospíšilová - 85 let

Lucie Doušová

NEPOTŘEBNÉ VĚCI, POTŘEBNÝM LIDEM

Květen
Ludmila Kuberová - 85 let

Obec Nebovidy pořádá od konce května do
poloviny června 2011 sbírku pod záštitou Diakonie
Broumov jenţ je občanským sdruţením, jehoţ
posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů
ocitli v krizové ţivotní situaci a na okraji společnosti,

Červen
Boţena Březinová – 90 let
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zamířili okolo rybníka Pazderna do Dobešovic. Po
malém tápání jsme úspěšně našli část polní cesty, která
zde bývala. Po nezbytném focení u kapličky na
Hranicích jsme se vydali okolo Roji podél lesíku
Granáty po modré značce k Hladkově rybníku, kde
jsou zbytky bývalého mlýna. Od rybníka jsme po
mírném stoupání dorazili k cíli naší cesty, do Ratboře.
Prošli jsme části, kde je nová výstavba, a zamířili k
zámečku, ve kterém se nachází restaurace. Zámeček lze
navštívit dvěma způsoby – zaplatit vstup 75Kč, nebo si
dát denní menu. My jsme zvolili druhou variantu. Po
chutném obědě jsme si hotel prohlédli. Historii budovy,
která je dílem známého stavitele Kotěry, nám přiblíţil
ředitel hotelu. Zámeček byl majetkem rodiny
Mandelíků, která byla jednou z nejbohatších v regionu.
Domů jsme se vrátili vlakem.
Poslední akcí bylo vynášení Morany, vítání
jara a odemčení studánky. Akce se vydařila a všem,
kteří se jí účastnili, děkujeme.
Nejbliţší akcí, která se chystá, je Den dětí. Je
sice v reţii OÚ, ale naše členky rády s akcí pomohou.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pokračování páté, duben 2011
V polovině září 1732 vznikla nová vzpoura na
západním okraji panství, kdy poddaní přitáhli do
Solopysk, opevnili se tam jako před 19. lety a hrozili
odtud vrchnosti. Nechtěli se vrátit do svých domovů,
dokud nebudou pečečtí panští úředníci odstraněni.
Krajští hejtmani prováděli vyšetřování a zjistili, ţe
skutečně zacházejí panští úředníci s poddanými přímo
barbarsky. Sesadili proto okamţitě hejtmana, vyhnali
nelidského drába Píska a dali výpověď purkrabímu.
Tentokrát tedy poddaní zvítězili na celé čáře, ale
klid dlouho netrval. Vrchnost znovu nedodrţovala
ujednání a jak jen mohla, tak se poddaným mstila.
Nástupce sesazeného hejtmana Salomon Fr. Bieler si
nevedl o nic lépe neţ jeho předchůdce i jeho brutalita
zasáhla poddaný lid. Poměry a brutalita nezůstaly
utajeny a krajští hejtmani nečekali na nové povstání a
zasáhli jiţ při prvních stíţnostech poddaných. Hejtman
Bieler dostal ostrou důtku s tím, ţe dopustí-li se ještě
nějaké nepřístojnosti, bude pohnán před krajský úřad a
zde podle zásluh bude potrestán. Zdali si toto
napomenutí vzal k srdci, není jiţ známo, ale v roce
1734 jiţ na pečeckém panství nebyl.
V roce 1737 byly zadluţené Bredovy statky
zabaveny a v březnu r.1738 dány
pod správu
praţského
arcibiskupství.
Poddaný
lid
na
Červenopečecku měl naději na lepší časy. Tím kočí
nejtemnější kapitola sociálního úpadku pečeckých
poddaných, mezi ně patřili i nebovidští, kdy lidská
důstojnost byla sníţena na úroveň taţného zvířete.
Potom ještě uplynulo mnoho vody a bylo prolito
mnoho slz a krve, neţ se český venkovský lid dočkal
osvobození od roboty. Naši předkové obětovali statky a
umírali za lepší ţivot a svobodu svých dětí. Nelze však
spočítat oběti na dlouhé kříţové cestě od nešťastné
bitvy na Bílé hoře, do památného roku 1848. Ani
tenkrát neskončil sociální a mravní útlak, který trval
ještě celé jedno století, kdy teprve skončilo
vykořisťování člověka člověkem.

Vlasta Šancová

Marie Konopiská

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
V letošním roce začala činnost našeho klubu
pracovně. Nejdříve, hned jak roztál poslední sníh, jsme
uklidily okolí autobusových čekáren, kde se nacházelo
velké mnoţství nedopalků a krabiček od cigaret. Další
úklid jsme provedly okolo kostela. Při této příleţitosti
bych se chtěla omluvit všem, kterým znepříjemnil kouř
z páleného listí pondělní odpoledne. Příště se to jiţ
nebude opakovat.
Práce bylo dost, a tak jsme se vydali 21.
března na turistický výšlap. První jarní den byl opravdu
ukázkový, a tak se sedm členek klubu a jeden muţ
vydal do Ratboře. Sraz byl u Přelízky, poté jsme

9.4.2011 Loučení se zimou a vítání jara
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL
Dne 30.4.2011 proběhne na Hlubokém Dole na
louce směrem ke Šťáralce (od hospody doleva po vedlejší
asfaltové silnici směr Šťáralka) pálení čarodějnic. Kaţdý
ať nějakou vezme s sebou. Uvaţuje se o začátku prvního
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zapálení od 18.00 hod. a to malé hranice na opékání
špekáčků pro děti včetně limo zdarma. Pro dospělé vše
za úhradu. Velká hranice a vlastní pálení čarodějnic se
dohodne na místě dle klima podmínek. Všeho obětaví
hasiči.

Lédr Tomáš
instalatérské práce
kontakt: 732230272

Beránek Tomáš

Antonín Koubský- Starosta JSDH

koloniál Nebovidy
otevírací doba: po – pá: 5.00 – 5.45
7.00 – 12.00
14.30 - 19.00
so - ne: 8.00 – 13.00

ZPRÁVA Z ODDÍLU KOPANÉ
SK NEBOVIDY - DUBEN 2011
Ani fotbalisté nelenili, zimní přípravu zahájili 19.2.
zápasem Červené Pečky B – Nebovidy s výsledkem
0:0, dále následoval zápas Veletov – Nebovidy , který
se konal 27.2. a skončil vyrovnaně 1:1, 6.3. si
Nebovidy zahráli s Polepy s výsledkem 4:2 – to vše
turnaj na „umělce“ v Č.P. Na „umělce“ 12.3. se hrál i
zápas Nebovidy – Volárna s výsledkem 2:6 a poslední
příprava proběhla tamtéţ mezi Nebovidy a Krakovany
s vyrovnaným skóre 1:1.
„Jaro“ nezačali jsme šťastně: Býchory –
Nebovidy 1:0, Konárovice – Nebovidy 4:1, Nebovidy –
Liblice 1:5!!! O to větší překvapení se zrodilo
v Rostoklatech, kde Nebovidy vyhrály 1:0.
O Velikonocích hostíme Bečváry A. Toť k výsledkům.
Teď něco kultury. Od 9.6.2011 je denně
otevřen výčep v klubovně na hřišti. Přijďte pobejt, jak
praví pranostika. Nájemcem je Honza Pluhař.
Závěrem výzva všem věrným. Přijďte mezi nás do lůna
přírody, kde ptáčkové cvrlikají, neuzavírejte se za zdí
Vašeho soukromí. Děkuji.

AKTUALITA Z ÚŘEDNÍ DESKY
Zveřejnění informace o projednávání dokumentace
podle zákona č. 100/2001 Sb., k záměru "Projekt
výroby suchých sanačních materiálů – lokalita
Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o."
Obec Nebovidy ( jako dotčený územně samosprávný
celek ) zveřejňuje podle §16, odst. 3 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí,
a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o
posuzování vlivů na ţivotní prostředí ), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) informaci o
projednávání dokumentace a o tom kdy a kde je
možné do ní nahlížet k záměru
Dokumentace k záměru „Projekt výroby suchých
sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“

Za S.K. Nebovidy – Frengl Jaroslav

PODĚKOVÁNÍ
Dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Nebovidy,
Nebovidy 75,
280 02 Kolín
Úřední hodiny:
Pondělí a středa od 7:00 – 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 – 11:00 hodin

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

Upozorňujeme s odvoláním na § 8, odst.3 cit. zákona
ţe se každý může písemně vyjádřit k dokumentaci u
zdejšího úřadu nebo zaslat své připomínky,
Krajskému úřadu Středočeského kraje odbor ţivotního
prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí být
přihlédnuto.
S textovou částí dokumentace je moţné se seznámit na
internetu v informačním systému EIA na internetových
stránkách agentury CENIA www.cenia.cz/eia, kód
záměru STC 1283.

Novák Václav

Informace o projednávání dokumentace ve smyslu cit.
zákona je od 15.4.2011 oficiálně zveřejněna na
stránkách
Středočeského
kraje
–
www.krstredocesky.cz

vývoz septiků, výroba betonu a stavební práce
kontakt: 777103250

Sýkora Libor
obkladačské práce a práce s kamenem
kontakt: 607969624

Ing. Jaromír Kašpar,
starosta obce
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