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Poděkování voličům
Ve nech 15. a 16.října 2010 se
konaly volby do zastupitelstev
obcí. Ráda bych touto cestou
poděkovala jménem svým a všech
zvolených zastupitelů naší obce za
důvěru a Vaše hlasy, které jste
nám dali. Velmi si Vaší důvěry
váţíme a budeme se během
následujícího volebního období
snaţit ji nezklamat.
Prodej stavebních parcel
Obec Nebovidy prodává stavební
parcely na pozemích p.č. 828/1-26
v k.ú.Nebovidy, cena 900Kč/m2
(včetně obecní infrastruktury),
bliţší informace na tel.:321761241
Poděkování za vyčištění
pomníku – zastupitelstvo obce
děkuje místnímu podnikateli, který
na základě vlastní aktivity a své
náklady vyčistil pomník padlých
v Nebovidech.
Čistírna Odpadních Vod
ČOV je zkolaudovaná, obec ji
plánuje uvést do provozu na jaře
tohoto roku.
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce se koná v pondělí 7.2.2011
v 17h na Hlubokém Dole
v hospodě.V 16:45 od OÚ
nabízíme veřejnosti z Nebovid
odvoz na Hluboký Důl a po
skončení zastupitelstva zpět.
Upozornění pro občany Nebovid:
nádoby na tříděný odpad u
obecního úřadu, jsou přemístěny k
budově tvrze, vedle hospody.
V obou obcích budou přidány
kontejnery na papír a plasty.
Hospoda „U Tylla“ se nebude
otevírat, nový zájemce oznámil, ţe
nemá v plánu hospodu zprovoznit.

Váţení spoluobčané,
úvodem mého článku, Vám chci, za sebe i za celé zastupitelstvo
obce, popřát do nastávajícího roku vše nejlepší, štěstí, pohodu, klid i
zdraví. V dnešní stresující době, kdy na nás všechny doléhá ekonomická
krize, kdy si člověk není jistý budoucností a kdy agresivita mezi lidmi roste
do extrémů, je těţké být tolerantním a vstřícným sousedem. Věřím, ţe mezi
námi tací jsou a nám všem přeji aby jich bylo co nejvíce.
Koncem roku jsem se byl podívat na našem hřbitově a musím říci,
ţe se pozůstalí o své hroby vzorně starají. Za důstojným vzhledem je nejen
práce a aktivita občanů, kteří hřbitov navštěvují, ale i údrţba ze strany
Obecního úřadu. Sekání trávy, prořez dřevin i odvoz a úklid odpadků, má
na starost OÚ a to z peněz nás všech. Proto mě nepříjemně překvapilo, ţe si
pozůstalí dokáţou kolem svých hrobů udrţovat vzorný pořádek, ale
nepořádek kolem hřbitovní zdi, je vůbec nezajímá. Přitom vzhledem
k povaze odhozených věcí je jasné, ţe ten nepořádek dělají ti samí lidé,
kteří si kolem svého hrobu pořádek udrţují. Všechny, kterých se to týká,
prosím o udrţování pořádku, nejen na hřbitově, ale i kolem něj. Nikdo
z Vás, by určitě takový bordel, kolem svého plotu u domu nestrpěl. Stalo se
zvykem, ţe se veškerý odpad z hrobů hází za hřbitovní zeď. Dokáţu
pochopit, ţe se Vám nechce suchý věnec, květiny nebo chvojí, nosit zpátky
domů, ale plastové obaly ze svíček, PET lahve, rozbité sklo, popřípadě jiný
odpad, který se nedá a ani nesmí spálit, by se odnést mohl a měl. Sníţením
mnoţství tohoto odpadu, ušetříte nejen zbytečnou práci člověka, který po
Vás musí uklízet, ale i své peníze, které se dají vyuţít na důleţitější věci.
Tímto článkem chci také odpovědět na otázku proč se pokácely
stromy u hřbitovní zdi. Po kalamitě, před dvěma lety, spadl jeden ze stromů
do hřbitova. Naštěstí nezpůsobil ţádné škody, tímto ale vzešla obava
z pádu i ostatních stromů. Na ţádost vlastníků hrobů, bývalé zastupitelstvo,
odsouhlasilo stromy pokácet. Nejsem zastáncem kácení stromů za kaţdou
cenu, ale vzhledem k jejich stavu a proto, ţe se na jejich místě počítá
s výstavbou parkoviště pro návštěvníky hřbitova, spolu s výstavbou
chodníku z Nebovid do Č. Peček, s jejich odstraněním souhlasím. Máme
samozřejmě v plánu, místo těchto stromů, výsadbu jiných na vhodnějším
místě.
Dále se tímto obracím na všechny občany Nebovid i Hlubokého
Dolu s prosbou o spolupráci při zimní údrţbě silnic. Snaţíme se o co
nejlepší sjízdnost silnic po napadnutí sněhu. Na zimní údrţbu obec uzavřela
dohodu s panem Holečkem, který dle našeho názoru, udrţuje průjezdnost
silnic v dobrém stavu. Dle jeho slov, je velký problém prohrabávat ulice
kde stojí auta z obou stran. Hrozí jejich poničení širokou radlicí! Silnice
v obcích jsou stavěny záměrně úzké, nejsou určeny k parkování vozidel,
bydlíme na vesnici, kde má většina z nás moţnost zaparkovat auto na svém
pozemku. Ţádám všechny majitele aut parkujících na veřejných
komunikacích, aby se domluvili a parkovali vţdy jen na jedné straně ulice.
Při rozhovoru s dopravním inspektorem PČR, nám bylo doporučeno řešit
parkování zákazem stání v dotčených ulicích, nebo jednosměrným
provozem a nechat dodrţování značení kontrolovat policií, udělováním
pokut, popřípadě odtahem vozidla na záchytné parkoviště. Podle našeho
názoru, je tento přístup aţ poslední moţností zajištění průjezdnosti a
údrţby silnic. Věřím, ţe rozumný člověk pochopí, ţe je i jeho zájmu mít
silnice průjezdné jak pro sebe, tak pro popeláře, sanitku či hasiče.
Jaromír Kašpar – starosta obce
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Na kolínském městském odboru školství jsme
dostali informaci, ţe ve školním roce 2011/2012
očekávají vyšší zájem ţadatelů o místo v městských
školkách, neţ tomu bylo v letech minulých, zhruba o
30 dětí víc neţ je kapacita školek. Děti jsou přijímány
do školek podle výběrových kritérií, kterými jsou
bydliště v Kolíně, věk a podle toho zda matka pracuje.
Pro rodiče, kteří mají zájem o místa ve školce
v Červených Pečkách, máme lepší zprávy. Zde je pět
volných míst, které jsme rezervovali pro děti z Nebovid
a Hlubokého Dolu. Výběrová kritéria jsou podobná
jako v ostatních školkách a jsou dostupná na webových
stránkách MŠ www.zscp.cz/ms/dokumenty/dok_1.doc.
Na přijetí dítěte do této školky má vliv i to, zda bude
navštěvovat po ukončení předškolního vzdělávání
místní školu.
Zápis do kolínských školek se koná 14. a 15.4.
a do školky v Č.Pečkách v březnu či dubnu 2011,
přesný termín bude uveřejněn na zmíněném webu.

PLATBA ZA POPELNICE
Od poloviny ledna do konce března probíhá
vydávání známek na rok 2011 potřebných pro svoz
komunálního a bio odpadu. Cena za svoz odpadu –
místního poplatku je stejná jako v minulých letech a to
500,- na osobu. Rádi bychom, aby problematika
komunálního odpadu v naší obci dostála potřebných
změn, tak abychom vyšli vstříc aktuálním potřebám
v obci, ale zároveň budeme ctít pravidla třídění
odpadů.
Na základě podkladů od společnosti Nykos
začne svoz letošního Bio odpadu pravděpodobně o
měsíc dříve – v dubnu, přesné stanovení termínu
začátku svozu je závislé na aktuálním počasí a tato
informace bude zveřejněna na webových stránkách
obce a na úřední desce a nástěnkách, obecně lze říci,
jakmile nám počasí dovolí „oprášit“ po zimně naše
zahrádky, začne svoz bio odpadu. Pravidla třídění
odpadu jsou uveřejněna opět na webu, vyvěšena na
nástěnkách v obcích a dostupná téţ na Obecním úřadu.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří vzorně třídí odpady nejen komunální a bio, ale i
papír, plast a sklo. Lidí, kterým není lhostejné
prostředí, ve kterém ţijí, nejsou sobečtí a pohodlní, je
mezi námi mnoho, tříděný odpad roste, s ním i potřeba
častých svozů plastu a papíru a potřeba umístění více
kontejnerů na plasty a papír v obci. S novým rokem
jsme revidovali i svozy tříděného odpadu a sjednali
s Nykosem umístění několika dalších kontejnerů na
tříděný odpad v obcích. Ţluté kontejnery s plastem se
vyváţejí kaţdý týden v pátek, modré kontejnery jednou
za dva týdny, sklo je odváţeno jednou měsíčně.
Na zasedání zastupitelstva jsme byli během
diskuse tázáni jak třídit Tetra-Pack obaly v naší obci.
Tetra-Pack obaly jsou obaly od mléka, dţusů apod.
Patří do ţlutého kontejneru, do plastů. Stejně tak i
kelímky od jogurtů, igelity, plastové obaly od
kosmetiky, čisticích a pracích prostředků atd. Zmiňuji
to zde proto, ţe se setkávám s tím, ţe mnoho lidí
v dobré víře třídí pouze PET lahve, protoţe tím
„ostatním“ si nejsou jisti. Tedy pokud chcete třídit,
máte „zelenou“ a Vaše zastupitelstvo bude přemýšlet
jak zvýhodnit v příštím roce Ty co odpady třídí.
Problematika odpadů v obcích je velmi aktuální téma a
my bychom se jí rádi zabývali ještě podrobněji, uţ jen
pro to ţe poplatek 500Kč za osobu, který všichni
platíme zdaleka nedokáţe pokrýt veškeré vynaloţené
náklady s odvozem komunálního odpadu. Obec doplácí
přibliţně 200Kč na kaţdého z nás. Zkuste tuto částku,
která nepatří do obecního rozpočtu vynásobit počtem
obyvatel a zjistíte to co my – kdyţ budeme všichni
třídit, tyto peníze zůstanou v obci a naše obec pokvete.

Lucie Doušová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V tradici vítání nových občánků Nebovid
a Hlubokého Dolu bychom chtěli pokračovat
i v novém sloţení zastupitelstva obce. Termín pro tuto
sváteční příleţitost byl stanoven na 2.dubna 2011,
vítání občánků proběhne v zasedací místi Obecního
úřadu v Nebovidech.
Prosíme rodiče dětí, které jsou narozeny po
listopadu 2009 (nebo se minulých vítání občánků
nemohli zúčastnit), kdy proběhlo poslední vítání
občánků v obci a chtějí, aby jejich dcerka či syn byli
přivítáni a jejich jméno tak zaznamenáno do obecní
kroniky, aby vyplnili k této příleţitosti určený formulář
– Souhlas s vítáním občánků. Tím dají zaměstnancům
Obecního úřadu potřebný souhlas k oficiálnímu
pozvání na tuto příleţitost a téţ souhlas se zápisem
jména dítěte a Vás rodičů do obecní kroniky. Jedinou
podmínkou je trvalý pobyt nového občánka
v Nebovidech nebo na Hlubokém Dole. Formulář je
dostupný na webových stránkách obce
www.nebovidy.eu nebo na Obecním úřadu.
Lucie Doušová

MATEŘSKÉ CENTRUM ČEPEČKY
Maminky s dětmi, přijďte si pohrát do MŠ Červené
Pečky, kaţdé úterý od 16 do 18 hodin. Vítány jsou
všechny děti, nejen od 0 do 6let, pro které je centrum
určeno.
GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří slaví
ţivotní jubileum a přejeme hodně zdraví a ţivotní
pohody do příštích let.

Lucie Doušová

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Sehnat místo v mateřské školce pro svého
potomka v době baby boomu je pro mnohé rodiče
noční můrou. Protoţe naše obec nemá vlastní
mateřskou školku, snaţili jsme se oslovit okolní obce
s ţádostí o poskytnutí volných míst pro děti z Nebovid
a Hlubokého Dolu.

Leden
Libuše Andrlová – 80 let
Březen
Oldřich Suchan – 80 let
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA HLUBOKÉM DOLE

VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Obec Nebovidy se stala v minulém roce úspěšným
ţadatelem o dotaci od Místní Akční Skupiny (MAS)
Podlipansko, ve výši 362tis. korun na dětské hřiště na
Hlubokém Dole. Po oslovení několika dodavatelů
dětských hřišť byl vybrán výrobce hřišť z akátového
dřeva firma TR Antoš. Hřiště bude zbudováno vedle
fotbalového a volejbalového hřiště u rybníka, práce
budou započaty v prvním moţném jarním termínu.

V loňském roce skupina hlubokodolskýh nadšenců
vdechla opět ţivot místnímu volejbalovému/
nohejbalovému hřišti. Obec zakoupila nový
mechanizmus na vypnutí sítě a na podzim uţ bylo
hřiště vyuţíváno místními volejbalovými příznivci.
Zapůjčení sítě, míče a kličky na dopnutí sítě je moţné
stejně tak vítáme další hráče. Kontakty - telefon:
774770000, e-mail: dousova.l@centrum.
Lucie Doušová

Pracovní nákres dětského hřiště:

VAŠE ÚČAST NA CHODU OBCE

CO NOVÉHO V OBCI

Dovolili jsme si pro Vás připravit krátkou
anketu, jejíţ vyplnění Vám bude při příleţitosti platby
za popelnice nabídnuto a je jen na Vás, zda se s námi
podělíte o Vaše názory a podněty, či nikoli. Jako nově
zvolení zastupitelé bychom Vám rádi rozšířili moţnosti
komunikace s vedením obce a Vaše názory či
zkušenosti nás zajímají, proto je vítáme a těšíme se na
ně. Anketa je rovněţ umístěna na obecním webu. Na
setkání s Vámi se těšíme i na Obecním úřadě, Zasedání
zastupitelstva, přes webové stránky, e-mail či telefon
nebo i v ulicích Nebovid a Hlubokého Dolu či na
některé z akcí pořádaných JSDH (hasiči) nebo Klubem
Beseda.
Rádi bychom touto cestou nabídli moţnost
těm, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku „obecní
kuchyně“ a ochutnat něco z připravovaného menu na
toto volební období. Máte moţnost usednout
v zastupitelstvem zřízených výborech – jedná se o
Finanční výbor a Kontrolní výbor, oba tyto výbory jsou
poradními, iniciativními a kontrolními orgány
zastupitelstva obce, náplň jejich činnosti je stanovena
zákonem a Vy jste vítán. Počet osob ve výboru není
zákonem omezen, kvůli efektivitě bychom navrhovali
maximálně 5 osob v kaţdém výboru, proto, pokud
máte skutečný zájem podílet se na vedení obce,
neváhejte kontaktujte místostarostku nebo starostu
obce.
Lucie Doušová

Začátkem tohoto roku jsme zaţádali na Min.
zemědělství o dotaci na výstavbu kanalizace pro obě
obce, v částce 45mil. Kč. V případě kladného
rozhodnutí o udělení dotace, by jsme chtěli začít stavět
ještě letos. S tím souvisí i výstavba vodovodu na
Hlubokém Dole. Dle našich informací, bude v průběhu
roku moţné zaţádat o dotaci na výstavbu tohoto
vodovodu. Ještě nevíme v jaké výši a s jak vysokou
spoluúčastí obce. Z důvodu ušetření financí i času by
jsme chtěli spojit výstavbu kanalizace a vodovodu do
jedné akce. Doufáme, ţe se to podaří.
Ve stejnou dobu jsme zaţádali o dotaci na
opravu Obecního úřadu ve výši cca 3.mil. Kč. Jelikoţ
spoluúčast obce u této dotace je jen 5% z celkové
částky, tzn. 150 tis., bylo by škoda ji nevyuţít a budovu
neopravit.
Dále budeme ţádat o dotaci na výstavbu
chodníku mezi Nebovidami a Červenými Pečkami.
Čekáme na vyhlášení správného dotačního titulu a
doufat, ţe nám bude dotace přidělena.
Všechny akce jsou finančně náročné a ze
svého rozpočtu, bez dotací, by nebylo moţné nic
z toho realizovat. Snaţíme se vyuţít všechny moţnosti
na získání dotací, s rozumnou spoluúčastí obce, bez
riskantního zadluţování.
Jaromír Kašpar
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a úředníku dělej co umíš! Rozpočet obce, stejně jako
ostatní úřední dokumenty, jsou veřejné informace,
zkuste se do něj podívat a říci na úkor čeho má starosta
najmout člověka, který po nás bude uklízet?
Ráda bych Vám touto cestou připomněla,
ţe prostředí, ve kterém ţijeme není utvářeno pouze
vedením obce, ale kaţdým z nás. Zahoďme svou
lhostejnost a pojďme začít budovat naši hezkou
vesnici, vţdyť tu všichni společně ţijeme. Děkuji těm,
kteří lhostejní nejsou.

www.nebovidy.eu
Obecní web ţije! - je pravidelně aktualizován
a můţete na něm nově najít mnoho zajímavých
informací o dění v obci. Jedná se o nejaktuálnější
a nejvíce dostupný zdroj informací pro občany, přímo
z pohodlí Vašeho domova.
Na web jsou umísťovány zápisy z jednání
zastupitelů, pro ty, kteří na ně chodit nemohou a přes to
mají zájem dozvědět se na čem zastupitelstvo pracuje
či o co usiluje, rozpočet obce, katastrální mapa, anketa
pro občany, kde můţete hlasovat a nasměrovat tak
zastupitele určitým směrem … Naleznete zde i veškeré
kontaktní údaje na vedení obce, čísla mobilních
telefonů, nové e-mailové adresy, úřední hodiny.
V brzké době plánujeme zavést pro občany
moţnost registrace na webových stránkách obce,
na základě které budete na uvedený mobilní telefon či
e-mail, dostávat informace z rubrik – Aktuality
a Úřední deska, o dění v obci. Např. informace o
termínu zasedání zastupitelstva, svozu nebezpečného a
nadměrného odpadu, pořádání různých akcí apod.
Registrovat se můţete uţ nyní na Obecním úřadu nebo
u místostarostky při platbě za svoz odpadu.

Lucie Doušová

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pokračování čtvrté, leden 2011
„Běda, běda koupil nás Breda, nás ubohé sedláky,
nadělá z nás žebráky“
Na pečeném panství došlo v říjnu 1713 ke
vzbouření sedláků. Nespokojenost poddaných na
červenopečeckém panství dostoupila vrcholu, kdyţ
pečecký hejtman Schulz nařídil, aby z horských lesů
dováţeli dříví aţ do Prahy. Střediskem protibredovské
agitace se stala hospoda v Ţandově, odkud osudného
18. října 1713 vytáhlo 19 vzbouřenců v čele
s mlynářem Pokorným vyzbrojených pěti puškami,
jedním kordem, podávkami a obušky. Táhli přes
Kamennou Lhotu, Kralice, Nepoměřice a další vesnice,
kde získávali další vzbouřence. Poselstva navštívila
také obce v okolí Červených Peček – Opatovice,
Bojiště, Dobešovice, Polepy, Hluboký Důl, Nebovidy.
Konečně celý houf sedláků dorazil 20. října 1713 do
Červených Peček před zámek. Hrabě nebyl doma, a tak
vzbouřenci museli vyčkat jeho příchodu. Vyjednávání,
které vedli s hrabětem rychtáři z jednotlivých obcí,
nemělo kladného výsledku a sedláci se rozhodli
neodejíti dříve, dokud jejich přání nebudou splněna.
Dne 21. října se dostavili do Peček k urovnání
sporu dva čáslavští hejtmani. Zatím se sedlákům začal
vojenský způsob ţivota znechucovat a tak se
hejtmanům poměrně snadno podařilo vzbouřence
uklidnit a sjednat dohodu. Deputace sedláků dokonce
hraběte Bredu jménem poddaných odprosila a jejich
jednání omluvila. Pan hrabě sedlákům ochotně odpustil
a tak se po čtyřech dnech povstání sedláci opět vrátili
do svých domovů.
Tak skončila nekrvavá revoluce bez větší
pohromy pro obě strany. Konečnou císařskou rezolucí
ze dne 14.11.1713, ţe se rolníkům odpouští jejich těţké
provinění, ţe nahradí veškerou škodu vzniklou při
povstání. Poddaní brzy litovali, ţe se dali zastrašit a
pohnout ke smíru. Ukázalo se, ţe nebylo splněno ţádné
jejich přání, ale bylo s nimi nakládáno při robotách a
ještě hůře neţ předtím. Blíţící se finanční úpadek
pečeného panství nutil Bredu, aby ještě více stupňoval
robotu a vydíral poddané. Sedláci opět upadali do bídy
a ztráceli další a další lidská práva.
Co podnikali v dalších letech pečečtí poddaní,
není známo, ale bylo ticho před bouří, která se skutečně
dostavila v polovině září 1732.

Lucie Doušová

ČISTÁ OBEC, HEZKÉ MÍSTO PRO ŢIVOT
Máte také rádi procházky vesnicí? Zvu Vás na
procházku po naší vesnici. Všimli jste si, ţe je kaţdý
rok o něco více nových střech a fasád, hezkých a
upravených zahrádek, ţe kdyţ po dlouhé zimě na jaře
všechno rozkvete je tu opravdu krásně, je na co
koukat?
Byla by to idyla nebýt rozbitých chodníků a
silnic, s tím se musí poprat vedení obce, nejprve sehnat
chybějící peníze na kanalizaci a vodovod, poloţit
elektrické kabely do země, tam kde jsou ještě vedeny
přes střešníky a stále ţádat a shánět peníze, peníze,
peníze … je toho moc co v naší obci stále chybí.
Čistá a upravená obec není jen o penězích, ale
hlavně o jejich obyvatelích, o tom, zda jim záleţí ne
jen na vlastní zahrádce či příjezdové cestě, ale za svou
vizitku povaţují i to co je před plotem, na obecním
pozemku, na chodníku, v ulici ve které bydlí nebo třeba
i v celé vesnici. Je milé míjet některé upravené
předzahrádky, či odplevelené nebo v zimě prohrnuté
chodníky. Je hezké, ţe i v dnešní uspěchané době, kdy
se kaţdý stará jen sám o sebe, někomu záleţí i na tom
co je před jeho domem, uklízí a pečuje i to o je veřejné,
ţe kdyţ jde na procházku se svým pejskem,
má v kapse připravený igelitový sáček a v sobě
slušnost a odhodlání sehnout se pro „hromádku“,
kterou jeho pejsek nechal na chodníku nebo zeleném
pruhu u domu souseda. Bohuţel je mezi námi stále
spousta těch, kteří pečují jen o to co jim patří a na
pozemek, který je veřejný odkládají nepotřebný
stavební materiál, parkují automobil před plotem, tak
ţe chodec nemá moţnost projít, neudrţují „svůj“
chodník a neuklízí po svých psech.
Ano, mluvíme o veřejném prostranství, za
které je odpovědná obec, zákon to tak stanovil a úřade

Marie Konopiská
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Děti účinkující na koncertu v nebovidském kostele

Fotografie z roku 1958

Fotografie z ledna 2011

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL
Motto: „ Jsme tu pro Vás. Vţdy pomoci, kdy to
budete potřebovat „
Váţení spoluobčané,
rád bych Vás opětovně informoval o práci
JSDH Hluboký Důl. V posledním tisku Nebovidských
listů se nám dostalo takové přízně, ţe mnozí starší
občané nemohli příspěvek ani přečíst. Rád bych ve
stručnosti zopakoval průběh roku 2010.
V tomto roce, tak jako tradičně, jsme naplánovali:
Pálení čarodějnic – u dětského hřiště na
Hlubokém Dole. Ke vší smůle ţádná čarodějnice
nebyla spálena, ale děti si alespoň zařádili u hasičské
stříkačky. Poděkování panu Ing. Hofmanovi za
moţnost vyuţít vodního zdroje k zajištění pálení ohně.
Dětský den s dobrovolnými hasiči – 15.
ročník se zadařil. K prohlídce moderní profesionální
technika včetně moţnosti dětí jejího vyzkoušení.
Také vystavená historická technika našeho Sboru
budila zájem. Počet soutěţních disciplín zaměstnal
děti aţ do večera.Poděkování všem, kteří nám pomohli jak
sponzorsky tak i při zajištění průběhu celého dne.
Mikulášská nadílka – čerti přiletěli dne 4. 12.
2010 komínem do hospody na Hlubokém Dole.
Za podpory příznivců našeho SDH a rodičů dětí
nadělovali. Za povinné odříkání říkadel, básniček a zpívání
a taky za hromadu slibů, dostali dárkové balíčky a poté se
v doprovodu muziky dali společně do tancování.
Pomoc v obci - 20.11.2010 JSDH byla
poţádána Starostou obce panem Ing. Kašparem o pročištění kanalizace v Nebovidech, kde došlo k jejímu
ucpání. Čištění se zúčastnilo 5 členů SDH - 3.12.2010
byla JSDH poţádána o pomoc při vyčerpání zatopeného
sklepa pohostinství na Hlubokém Dole. Závadou na
tlakovém spínači došlo k trvalému sepnutí čerpání vody aţ
do doby vyzkratování eletroobvodu. Čerpání vody trvalo
kalovým čerpadlem bezmála 3 hodiny.Akce se zúčastnili
4 členové SDH. Pan Zelenka jim poděkoval
prostřednictvím starosty obce.
Na konci roku 2010 jsme provedli rekapitulaci

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Dne 31.12.2010 se v místním kostele Petra a Pavla
konal na popud pana starosty Ing. Jaromíra Kašpara
koncert, na kterém vystoupili děti i dospělí.
Program zahájila hrou na varhany a zpěvem paní
Vlasta Kmentová, pak tradičně vystoupil pan Petr
Nobilis s dcerou Klárkou. Po nich následovaly děti:
Verunka Pokorná, Denisa Lédrová, Elinka Miková,
sestry Zuzana a Linda Heřmánkovy, sestry Jana a
Aneta Čermákovy a Pavlína Pecová. Děti zpívaly a
přednášely básničky. Závěr patřil opět paní Kmentové
a panu Nobilisovi s dcerou. Koncert se vydařil a proto
všem účinkujícím patří velký dík. Spolu s panem
starostou si přejeme koncerty v kostele opakovat a
doufáme, ţe se stanou tradicí.
Na rok 2011 připravujeme:
První akcí bude vynášení zimy. Akce se uskuteční
23. dubna u OÚ, kde děti zatančí tanečky, ozdobí
stromek mašlemi a velikonočními vajíčky. Poté
odneseme Moranu do potoka.
30. dubna bude jiţ tradiční pálení čarodějnic u OÚ.
7. května - poloţení věnce k pomníku padlých.
Vlasta Šancová
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práce. Uspořádali jsme 3 akce pro děti, na těchto bylo
celkem 126 dětí. Další aktivitou byla tradičně pomoc při
svozech nebezpečného odpadu a úklid kolem kontejnerů
na Hlubokém Dole. Dále byla prováděna údrţba výstroje a
poţární stříkačky, opravy na historických stříkačkách.
Také bych opětovně poţádal, zda se ve Vašich
soukromých věcech nenacházejí dobové fotografie,
doklady nebo jiné věci související s činností hasičů na
Hlubokém Dole nebo v Nebovidech a mohli by jste je
zapůjčit k zadokumentování historie.

I N ZE R C E
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.

Webové stránky JSDH: www.sdhhlubokydul.estranky.cz
nebo odkaz ze stránek obce Nebovidy.
Antonín Koubský- Starosta JSDH

ZPRÁVA Z ODDÍLU KOPANÉ
SK NEBOVIDY - LEDEN 2011

Příprava na mistrovské zápasy soutěţního ročníku r.
2011 začíná v sobotu 29. ledna od 10 hodin dopoledne
na hřišti v Nebovidech. Mimo tréninků je součástí
zimní přípravy účast na turnaji který od 26 – 27. února
2011 pořádá oddíl FK Červené Pečky na hřišti
s umělým povrchem a některé další přípravné zápasy.
Mistrovské zápasy v rámci soutěţí okresu Kolín
začnou pro naše A a B muţstva poslední víkend
v březnu tj. 26. a 27. 3. 2011 a pro ţáky v polovině
měsíce dubna. Přesné termíny a začátky utkání zimního
turnaje a mistrovských utkání budou včas zveřejněny.
Po zahájení jarní mistrovských soutěţí budou o aktivní
činnosti oddílu podávány průběţně další zprávy a
informace.

Novák Václav
vývoz septiků, výroba betonu a stavební práce
kontakt: 777103250

Sýkora Libor
zednické práce a práce s kamenem
kontakt: 607969624

Lédr Tomáš

Výbor oddílu kopané SK Nebovidy

instalatérské práce
kontakt: 732230272

Po personální stránce zůstává sloţení výboru
nezměněno. Pouze na místě trenérského postu vystřídal
p. Hamzu po úspěšné jarní části p. Martin Kalenda a na
vlastní ţádost (z rodinných důvodů) odstoupil z výboru
jeho dlouholetý činovník p. Karl Jiří. Já mu touto
cestou a jistě za všechny mnohokrát děkuji za to, co
pro nebovidský fotbal vykonal.
A teď k fotbalu. A muţstvo po letech
postoupilo do okres. Přeboru (II,tř.). Euforie byla
obrovská, nadšení velké a oslavy nekonečné. A pak
přišel podzim, o kterém bych raději nepsal, ale co
naplat. Po podzimní části soutěţe mají Nebovidy po
13-ti utkáních 3.body a hrozivé skóre 11:44!!!
Jsou bezpečně poslední.
Ke dni, kdy píši tyto řádky nebyla vůbec
ţádná zimní příprava. Proto vyzývám touto cestou
všechny věrné, přijďte nás na jaře podpořit. A nejen
fotbal. Váţení občané všech generací, zvedněte hlavy
vzhůru, neuzavírejte se do soukromí a zkuste
pozvednout ducha veřejného ţivota v obci naší. Moc
Vám budou generace budoucí vděčné. V Novém roce
2011 hodně zdraví, štěstí a pohody.

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

Fotografie z rozsvícení vánočního stromečku
pořádaného Klubem Beseda 28.11.2010

Za S.K. Nebovidy – Frengl Jaroslav
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