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Nabídka zeminy
Obecní úřad Nebovidy nabízí
zeminu. Pro občany Nebovid a
Hl. Dolu je k dispozici zdarma.
Informace na OU.
Pozvánka
Dne 21.12.2014 pořádá Obecní
úřad ve spolupráci s klubem
Beseda, již tradiční varhaní
koncert v nebovidském kostele.
Zazpívají děti ze základní školy
v Červených Pečkách a zpěvačka
Markéta Dvořáková s varhaním
doprovodem.
Nabídka vzdělávacích seminářů
OÚ Nebovidy, v zastoupení MAS
Podlipansko, nabízí vzdělávací
semináře pro ekonomicky aktivní
občany a matky na mateřské
dovolené.
Semináře jsou složeny ze šesti
samostatných modulů, a to:
1. Občanský zákoník – soukromé
právo
2. Rodinné a dědické právo
3. Sousedské právo, ochrana člověka a majetku
4. Finanční a spotřebitelská gramotnost
5. Digitální technologie
6. Základy podnikání.
Semináře se budou konat zdarma
(včetně občerstvení) na OÚ v Nebovidech.
Bližší informace najdete v sekci
aktuality na www.nebovidy.eu.

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Nebovidských listů bych chtěl především
poděkovat všem voličům za účast při volbách do obecního zastupitelstva.
Účast byla opravdu velká (Nebovidy - 179 , Hl. Důl – 201 hlasů), což
svědčí o zájmu našich občanů o to, co se v obci děje. Děkuji tímto i členům
bývalého zastupitelstva za odvedenou práci. Podle mého názoru, je za
4 roky naší činnosti za námi „něco“ vidět a já doufám, že budeme v tomto
trendu pokračovat i v novém složení. Všechny 3 volební strany mají
v podstatě stejné cíle, tak by neměl být problém spolupracovat a snažit se
volební sliby dodržet.
Do zastupitelstva se dostali tito kandidáti: Jaromír Kašpar 168
hlasů, Vladimír Horyna 127 hlasů, Milan Vácha 132 hlasů, Antonín
Koubský 131 hlasů, Lucie Doušová 140 hlasů, Radek Čermák 135 hlasů a
Irena Stříbrská 132 hlasů. Paní Stříbrská se mandátu později vzdala a místo
ní nastoupil první náhradník pan Jan Moták. Při ustanovujícím zasedání byl
zvolen starostou pan Kašpar, místostarostou pan Koubský. Předsedou
kontrolní výboru se stal pan Horyna, finančního výboru pan Vácha. Členem
finančního výboru byl zvolen pan Kobolka. Paní Doušová, pan Čermák
a pan Moták práci ve výborech odmítli. Jelikož je zřízení kontrolního a
finančního výboru s minimálním množstvím tří členů zákonnou povinností,
bude nutné požádat o práci ve výborech kandidáty, kteří se zastupitelstva
nedostali, popř. někoho z řad občanů.
Jaké jsou hlavní cíle zastupitelstva? Prioritami číslo jedna jsou
kanalizace v Nebovidech a dokončení v Hl. Dole a vodovod v Hl. Dole.
O dotace máme zažádáno a výsledek by měl být znám v polovině příštího
roku. I nadále se budeme snažit získat dotace na dokončení opravy střechy
obytné budovy tvrze a další dotace, které by pomohly zlepšit vzhled naší
obce a životy nás všech. Podpora klubům, spolkům, kulturním a sportovním
akcím je samozřejmostí.
Na závěr bych nám všem chtěl popřát krásné a klidné vánoce a do
dalšího roku co nejméně starostí a stresů.
Jaromír Kašpar - starosta

Poděkování
Jistě jste si všimli, že první etapa
projektu „vraťme náves Nebovidům“ je ukončená. Chtěl bych
tímto poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nelitovali svého času
a zapojili se do práce, které nebylo
málo. Bez jejich pomoci by náves
v tomto stavu určitě nebyla.
Oceňuji skvělou práci organizačního týmu a i jim patří velký dík a
uznání.
J. Kašpar
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Letos se konal 30.5. na dětském hřišti
v Nebovidech. Je dobře, že se do dění v obci zapojili
i myslivci. Pan Pros předvedl výcvik psa a poznávalo se
i paroží.
Po všech atrakcích, jako byla trampolína, malování na obličej, tetování, účesy, jízda na koni a plnění
různých úkolů, mohly děti ochutnat koláče od žen z klubu
Beseda, párek v rohlíku a limonády.
Na Hlubokém Dole pořádali „Dětský den“ hasiči,
jako vždy byl velmi dobře organizovaný. Zde bylo mnoho
soutěží a úkolů pro menší děti a aquazorbing na rybníku.
Zpestřením byl ozdobený autobus pana Lhotáka,
který vozil účastníky z Nebovid na Hluboký Důl a zpět,
tudíž se děti mohly zúčastnit atrakcí v obou obcích.
Počasí všem velmi přálo, celý den se vydařil a tak
se těšíme na další.

VYNÁŠENÍ MORANY
V sobotu 12.4.2014 proběhlo na zahradě OÚ
v Nebovidech velikonoční tvoření. Za krásného
slunečného počasí si děti ozdobily vajíčka, udělaly
květinku, zhotovily ptáčka a podobně. Mladé maminky to
měly perfektně připravené. Děti dostávaly vyfouknutá
vajíčka a věci na zdobení.
Jelikož se opravovala místnost na OÚ, kde členky
klubu Beseda pečou velikonoční a jiné dobroty, pilné
„dělnice“ nic neodradilo a napekly je doma. Všichni
přítomní tak mohli ochutnat koláče, jidáše, rohlíky,
zdobené perníčky, čokoládová kolečka i čaj.
Odpoledne se šlo průvodem k potoku zapálit a
utopit „Moranu.“ Vynášení smrti - Morany je starý
pohanský zvyk vztahující se k období jarní rovnodennosti.
Naši předkové v tento čas vynášeli ze vsi figurínu ze slámy
navlečenou do ženských šatů, která představovala zimu a
smrt a za vsí ji vhazovali do řeky či do potoka. Někdy jí
u toho kamenovali , tloukli klacky a zapalovali. Zpátky do
vsi se potom vraceli s nazdobenou rašící větvičkou a
přinášeli tak sebou požehnání jara a nového života.
Naši Moranu zhotovila jako vždy paní Ročková.
U potoka na nás čekalo překvapení . Na hrázi stál vodník
v podání pana Lhotáka. Zapálená Morana odplavala a
všichni jsme se těšili na jaro.
Poté jsme šli otevřít studánku, u které bylo hezky
uklizeno. Pan starosta Kašpar jí klíčem odemkl. Klíče byly
dva. Jeden železný a druhý upečený, který si děti snědly.
Musím ještě zdůraznit, že před Velikonocemi
máme u OÚ hezky ozdobenou břízku. Letos se o ni
postaral p.Jar. Hruška, za což mu děkujeme.
Akce se velmi vydařila a budeme se rádi těšit na
další.

STŘEDOVĚK NA TVRZI
Další ročník „Středověku na tvrzi“ se konal
21.6.2014.
Jako stálá účastnice musím konstatovat, že je čím
dál větší a hezčí.
Lidí i z okolních obcí bylo hodně, přišli se s dětmi
podívat na úsměvnou pohádku, vystoupení břišních a
orientálních tanečnic, práci sokolníků ze Žlebů a podobně.
Pravidelnými účastníky jsou žáci ze sboru ZŠ
Červené Pečky pod vedením p. učitelky Kopecké a
p. Nobilise. Všichni přítomní mohli ochutnat pochoutky
z „krčmy“, pivo, vepřovou pochoutku, škvarkové placky,
koláče, zelňáky, palačinky nebo zmrzlinu. Jiní se uchýlili
do sklepení, kde ve vinotéce ochutnali dobrá vína,
v apatice si vyrobili mastičky nebo prošli pohádkovou
stezku odvahy.
K večeru začala hudební vystoupení a po setmění
ohňová show.
Domnívám se, že se vše vydařilo a organizátoři si
mohou oddechnout a být pyšni na dobře odvedenou práci.

ÚKLID
Na schůzce klubu Beseda se ženy dohodly, že
projdou obec, zušlechtí zasázené keře i stromy a uklidí.
Rozdělily se, aby stačily uklidit u čekárny,
u pomníku padlých, u zvoničky, u hřbitova i u OÚ.
Všem zúčastněným patří dík, za to, že jim není
lhostejné, jak naše obec vypadá.

Klub Beseda
KLUB BESEDA
Vážení spoluobčané, rády bychom Vás seznámily
s prací našeho klubu ve 2. pololetí roku 2014.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

10. června jsme vyrazili na výlet do Krkonoš.
Pan Lhoták nás dovezl autobusem do Jánských Lázní a my
jsme dále pokračovali po svých. Vyjeli jsme lanovkou na
Černou Horu a odtud šli do Pece pod Sněžkou. Počasí nám
však z počátku moc nepřálo, pršelo a byla mlha. Až po
třech hodinách chůze nás Pec vítala sluníčkem.

30.4. se stalo již dlouholetou tradicí „pálení
čarodějnic“.
Dozvěděla jsem se, že se lidi v Nebovidech
rozdělili a pálilo se na několika místech.
Na Hlubokém Dole to organizovali tradičně
místní hasiči, kteří den předem navezli roští k rybníku.
Na začátek provětrali hasičskou stříkačku a pak si
děti mohly u ohýnku opéct buřty, které byly zdarma. Dětí
se sešlo opravdu hodně a jsem mile potěšena, že tuto
oslavu navštívilo i dost mladých lidí z nové zástavby.
Nakonec se zapálila vatra, točilo se pivo a všichni
se dobře bavili.

9. září nás po prázdninách čekal další výlet,
tentokrát na Českolipsko. Tento výlet byl zaměřen na
muzea a památky a jako první byla naplánována návštěva
hradu Sloup v Čechách. Dále jsme si prohlédli sklářské
muzeum v Novém Boru a poté jsme obdivovali přírodní
útvar Panská skála u Kamenického Šenova, který je znám
díky pohádce Pyšná princezna. Další naše zastávka byla
v kostele v Mařenicích, který býval v troskách, ale díky
dotacím od původních obyvatel sudetských Němců se
vrací do své původní podoby. Na závěr nás čekal zámek
Zákupy, který byl místem pobytu císaře Ferdinanda I.

DEN DĚTÍ
Obecní
„Dětský den“.

úřad

Nebovidy každý rok

pořádá
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Habsburského po jeho abdikaci a také se zde tajně oženil
následník trůnu Ferdinand d'Este s kněžnou Žofií
Chotkovou. Byl to zájezd plný poznání a krásných zážitků.

Dětský den 2014
SDH Hluboký Důl pořádal dne 31.5.2014 od
14.00 hodin na dětském hřišti na Hlubokém Dole
19. ročník „Dětského dne s dobrovolnými hasiči".
Na programu byli hry, soutěže, zábava, požární stříkačka
a tak jako vždy nějaké to překvapení. Občerstvení pro děti
bylo zdarma. Poděkování od členů SDH všem, kteří se
podíleli na přípravách a organizaci.

Den před státním svátkem, 27. října, se konal
tradiční lampionový průvod k 96. výročí založení
Československé republiky.
Dne 11. listopadu jsme se těšili na návštěvu
divadla v Kolíně, kde se konal koncert dechového
orchestru Harmonie 1872, ve kterém kromě jiných hraje na
příčnou flétnu paní Lenka Matoušková z naší obce. Paní
Matoušková s panem Nobilisem ochotně vystupuje i na
našich akcích a za to jim patří náš velký dík.

Sportovní odpoledne nejen pro děti
20. září 2014 od 14.00 hod. proběhlo sportovní
odpoledne nejen pro děti. Na programu byla kopaná,
stolní tenis, překážková dráha v hasičském oděvu a
s hadicemi a další sportovní disciplíny. Tak, jako vždy,
bylo občerstvení pro děti zdarma.

Konec roku tradičně patří rozsvícení vánočního
stromu a dále koncertu v kostele v Nebovidech, který bude
21. prosince od 15 hodin a na který jste tímto všichni
srdečně zváni. A samozřejmě nesmím zapomenout, že
rády pomůžeme při akci Vánoce na tvrzi.

Jednodenní zájezd nejen pro hasiče
Dne 25.10.2014 se uskutečnil plánovaný jednodenní zájezd a to nejen pro hasiče. První zastávkou byl
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, kde nám byla
ukázána a okomentována celá procedura výrobního
programu pivovaru. Poté následoval přesun hrad
Kunětická hora, kde jsme absolvovali komentovanou
prohlídku.
Mikulášská nadílka
6.12.2014 bude probíhat v hospodě „Na Veselé
Bídě„ tradiční Mikulášská nadílka. A poté následuje
zábava pro děti i dospělé.

Na závěr bychom chtěly popřát všem občanům
našich obcí veselé Vánoce a do roku 2015 hodně zdraví a
rodinné pohody.
Klub Beseda

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLUB. DŮL
Slavnostní Rádi bychom Vás v krátkosti
informovali o naší činnosti v uplynulém období.

Brigády na opravu staré hasičárny
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se
nebude realizovat v současné době výstavba nové hasičské
zbrojnice a společenské místnosti pro občany. Bylo ale
rozhodnuto, že se opraví střecha na staré, značně zchátralé
hasičské zbrojnici. K této opravě byl použit materiál
z demolice přístřešků z Nebovid. Brigády jsou organizovány na soboty v dopoledních hodinách. V průběhu
týdne se konají po dohodě se starostou SDH. V současné
době je oprava z převážné části hotová, zbývá jen dodělat
několik drobností.

Čarodějnice 2014
SDH zajišťuje ve středu 30. dubna 2014
od 18.30 hod. na ploše vedle dětského hřiště tradiční
pálení „Čarodějnic". Na přátelském posezení u limonády,
piva a buřtíků se sešla hojná účast. Některé čarodějnice
přišly pěšky, neboť jim byl v průběhu roku odebrán pilotní
průkaz. Pro děti bylo jako vždy občerstvení zdarma.
Další zpráva: i příští rok - 2015 budou moci občané vozit
na vyhrazené místo větve, roští a další přírodní materiál,
který zde bude pod dohledem spálen. Termín bude
upřesněn.

Za celoroční podporu děkujeme zastupitelům
Obce Nebovidy, Obecnímu úřadu, občanům, rodinným
příslušníkům a našim příznivcům.
Přejeme Vám všem hezké a příjemně prožití
svátku Vánoc a v roce 2015 zdraví a osobní úspěchy.

Zajišťování pomoci při odvozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, včetně úklidu
kolem kontejnerů
Dlouholetou tradicí SDH Hluboký Důl je pomoc
při zajišťování nakládky a úklidu při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, rovněž tak i úklidu
na místě samém, ale i kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Toto SDH provádí ve velkém dvakrát ročně Tady nás tak
trochu mrzí, že uklizené prostory vydrží jen několik dní a
poté se zase kolem kontejnerů objevují předměty, které do
kontejneru nepatří anebo se do nich nevejdou. Chceme
podotknout, že to nedělají „ nějací cizí lidi “, ale jsou to
někteří naši občané.

Za Sbor dobrovolných hasičů Hluboký Důl
Antonín Koubský

ROZSVÍCENÍ STROMKU 2014
Slavnostní rozsvícení stromku 2014 proběhlo ve
skvělé režii klubu Beseda.

Čištění požární nádrže
Po povodních se v roce 2013 je podařilo zajistit
vyčištění požární nádrže na Hlubokém Dole. V dubnu
letošního roku došlo k vypouštění nádrže a přemístění ryb
do rybníka. Také jsme nalezli v bahnu několik desítek
škeblí rybničních. Některé dosahovali velikosti i 20 cm.
I tyto jsme přemístili do rybníka. V červnu došlo
k vybagrování nádrže a odvozu cca 80m3 bahna.
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zlepšení a dosažené výsledky budou odpovídat tomu jak
nám velí tradice fotbalu v Nebovidech.
Přesto je nutné poděkovat za celý soutěžní rok
2014 všem aktivním členů oddílu, obětavým
dobrovolníkům z řad veřejnosti za zajištění vlastní
sportovní činnosti oddílu v průběhu celého letošního roku.
Zvláštní poděkování patří všem našim
spolupracujícím partnerům za neocenitelnou finanční,
materiálovou a ostatní pomoc nejenom po sportovní
stránce, ale také při údržbě veškerého sportovního a
technického zařízení, hrací plochy a okolí. Partnery našeho
oddílu jsou: OÚ Nebovidy, KOPOS Kolín, POLINE
Nebovidy, Výfuky Tyll, DALKIA Kolín, SDH Hluboký
Důl.
Foto: Radek Čermák

Fotbalový oddíl SK Nebovidy si dovoluje popřát
všem občanům Nebovid a Hlubokého Dolu a příznivcům
kopané do roku 2015 hodně zdraví, štěstí a životní
pohody.

PODĚKOVÁNÍ

Za výbor oddílu kopané TJ Nebovidy
Honc Jaroslav

•
Klub Beseda děkuje tvůrcům výstavy fotografií
Nebovidy včera a dnes, která se uskutečnila v září
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Výběru
fotografií a zařazení dle témat se chopila paní Jitka
Motáková. Zhotovení nových fotografií a zvětšení starých
provedli pan Radek Čermák a pan Jan Moták. Konečnou
podobu výstavě dala paní Irena Stříbrská, bez které se
žádná naše akce neobejde. Děkujeme všem sponzorům,
jmenovitě OÚ Nebovidy, panu Hofmanovi z POLINE a
rodině Štechrů za krásný vánoční strom. Děkujeme i paní
Janě Čermákové a dětem za velmi hezké vystoupení.

ROZSVÍCENÍ STROMKU 2014
Na začátku prázdnin proběhlo na našem
fotbalovém hřišti derby v ženské kopané, Červené Pečky
versus Nebovidy. Předcházelo mu několik společných
tréninků, na jejichž základě se podařilo sestavit dvě velmi
různorodá družstva. Ta se 6.července konečně utkala.
Za nebývalého zájmu diváků, více než 200 diváků, se
střelecké štěstí střídavě přiklánělo k oběma soupeřům.
Zápas skončil výsledkem 7:6 pro Červené Pečky.
V exhibičních penaltách, byly úspěšnější ženy z Nebovid.
Okamžitě byla sjednána odveta na termín pečeckého
posvícení. Nepřízeň počasí způsobila organizační potíže,
ale zápas nakonec proběhl. Bohužel skončil velmi
nelichotivým výsledkem pro nebovidské. Ten nás ale
neodradil od následného společného „rozboru“ utkání a
kupodivu ani od fotbalu jako takového. Společné tréninky
pokračují i nadále a vyvrcholily utkáním spojeného týmu
žen proti elitnímu mužskému výběru „Tylovců“. Výsledek
9:9 plně odpovídá ušlechtilému duchu a dobré zábavě,
která provázela celou akci.

Klub Beseda
•
Restaurace U hrocha děkuje všem sponzorům za
finanční podporu akce „Mikulášská nadílka v Nebovidech“.

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřání ke zvolení starosty
Náš starosta neboviský,
ten se chová k lidem lidsky.
Chápe naše radosti, problémy i starosti.
Neustále pracuje, staví, boří, plánuje.
Tak ať naše obec vzkvétá
Celá další čtyři léta,
Ať je středem všehomíra
za Kašpara Jaromíra.
P.S.: Přestaň chodit k holiči - vzkazují Ti voliči!
Za voliče p. Andrdlová

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ NEBOVIDY
- prosinec 2014
Po odehraní posledního mistrovského utkání
15. listopadu 2014 skončila před zimní přestávkou aktivní
sportovní činnost mužstva starších žáků, „A“ a „B“
mužstvo mužů. V polovině rozehraného soutěžního
ročníku 2014/2015 musíme konstatovat, že hlavně naše
oba celky dospělých nedosahovaly takových sportovních
výsledků, které fotbalová veřejnost očekávala. Věříme, že
vstupem do jarních utkáních dojde k všeobecnému

Rády bychom tímto poděkovali divákům za
úžasnou podporu, všem trenérům, rodinám a dobrovolníkům za pochopení a obětavost a panu Tyllovi za
sponzorskou podporu.
J. Beránková
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