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Zastupitelé obce Nebovidy Vám
přejí Nový rok plný zdraví a
pohody.
Paní Zelendová z Hlubokého
Dolu děkuje všem, kteří jí přišli
popřát
ke
krásným
102.
Narozeninám. I ona přeje všem
stálé zdraví, aby se všichni dožili
takového věku, jako ona. Přidává
recept na dlouhověkost: „Vždy
jsem ráda pracovala a měla
veselou mysl.“ Dcera Jiřina
Mokříšová s rodinou
Děkujeme všem sponzorům, kteří
přispěli na Mikulášskou besídku
pořádanou
6.
12.
2013
v restauraci U Hrocha.
Kateřina Maršíková
Velmi mě překvapilo vánoční a
Novoroční přání, které jsem našla
ve své schránce. Děkuji hasičům
z Hlubokého Dolu, je to milé.
Ludmila Holubová
PLÁNOVANÉ AKCE:
15.2.2014 od 17 h zve restaurace
U Hrocha na zabijačkové hody
SDH Hluboký Důl pořádá dne
1.3. 2014 od 19 h v hospodě „Na
Veselé
Bídě“
Masopustní
posezení.Vstupné obvyklé, masky
zdarma. Pochoutky, pití, tanec,
zpěv. Muzika „Eva a Vašek“.
15.3.2014 od 15 h Vás srdečně
zve restaurace u Hrocha na
karneval pro děti
6.4.2014 od 14 h zveme rodiny s
miminky narozenými 2013 a
2014 na slavnostní Vítání
občánků. Prosíme rodiče, aby
vyplnili žádost, zda chtějí, aby
jejich občánek byl přivítán.
12.4.2014 Klub Beseda pořádá
Vynášení Morany a otevírání
studánky. Souběžně s touto akcí
proběhne již tradiční tvoření pro
děti.

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání NL, se ještě jednou vrátím k výstavbě splaškové
kanalizace v Hl. Dole. Přes menší problémy v průběhu stavby, je
kanalizace zkolaudována a dána do provozu. Na jaře ještě proběhne
kontrola případných nedodělků a v případě potřeby bude vše
opraveno. V provozu je samozřejmě i ČOV, ale co se nepodařilo, je
dohoda s Vodosem na svoz splašků ze septiků v Nebovidech. I nadále
je nutné, aby si každý zajistil vývoz septiků sám. Doufáme, že nám
vyjde žádost o dotaci na výstavbu kanalizace jak v Nebovidech, tak i
na zbytku Hl. Dolu. Výsledek žádosti o dotaci, měl být znám již
koncem roku, ale vše se zdrželo volbami.
Dotace, je další téma, které by Vás mohlo zajímat. Jak už jsem psal
výše, máme zažádáno o dotaci na kanalizaci a na výstavbu vodovodu
v Hl. Dole. V průběhu let, co „sedíme“ na úřadě, se snažíme využívat
každé možnosti získat dotaci, na zlepšení jak vzhledu obcí, tak života
nás všech. A rozhodně to není lehká práce. I v letošním roce, budeme
v získávání dotací pokračovat. V současné době probíhají
dokončovací práce na zateplení OÚ, na které se nám také podařilo
získat dotaci, i když ne velkou (necelých 800 tis. Kč).
Projektů, na které bychom chtěli získat dotaci je hned několik.
Vybudování chodníku v Hl. Dole u železniční zastávky a kolem
dětského hřiště. Pokračovat v opravě budovy bývalého úřadu v tvrzi.
Výstavba hasičárny – společenské místnosti, v Hl. Dolu. Po
dokončení kanalizace, oprava a vybudování místních komunikací.
Naše komunikace, je kapitola sama pro sebe. Všichni víme, v jakém
stavu jsou. Opravy a nemluvím o vybudování nových asfaltových
silnic, stojí obrovské peníze, které nemáme. Jediná cesta, jsou opět
dotace. Nezbývá, než o ně žádat a doufat, že se podaří je získat.
Jaromír Kašpar, starosta obce
Poplatky za svoz odpadu
Od ledna do konce března probíhá vydávání známek na rok 2014
potřebných pro svoz komunálního a bio odpadu. Cena za svoz odpadu
letos zůstává nezměněna 600Kč na osobu a rok, ač se reálná cena
svozu odpadu pohybuje okolo 720Kč/os/rok. Rozdíl 120 Kč mezi
cenou svozu a vybíranými poplatky platí obec ze svého rozpočtu.
Poplatky jsou vybírány na obecním úřadě v Nebovidech v pracovní
době. Na Hlubokém Dole bude možno poplatky uhradit koncem
února před a po veřejném zasedání zastupitelstva, které je na tuto
dobu a místo plánováno. Poplatky od letošního roku z důvodu nově
zavedenému elektronickému pokladnímu systému budou hrazeny
pouze na obecním úřadě. Poplatky ze psů zůstávají také ve stejné výši
jako v roce minulém 100Kč/pes, důchodci 50Kč/pes.
Lucie Doušová
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„VRAŤME NÁVES NEBOVIDŮM“

OPRAVY NA TVRZI

První plánovací setkání s veřejností nad
projektem "Vraťme náves Nebovidům" proběhlo
19. 1. 2014 ve 14 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu obce Nebovidy. Sluníčko se na
nás smálo, tak jsme akci zahájili nejprve
přivítáním ho0stů – architektů a zástupců nadace
VIA, kteří nás na cestě komunitním plánováním a
k nové návsi přijeli provést a pomoci nám. Začali
jsme procházkou po pozemcích zahrnutých do
projektu, zavzpomínali jsme kde-co stávalo, ale i
zároveň se snažili popustit uzdu fantazii, co by na
návsi mohlo být a jak by mohla vypadat.
Své postřehy jsme se rozděleni do dvou
pracovních skupin vydali zaznamenat do budovy
bývalé školy (OÚ), kde pro nás bylo přichystané
bohaté občerstvení a svařák na zahřátí od babiček
z Besedy. To se to pěkně plánovalo, práce nám šla
od ruky a za chvilku jsme měli zdi oblepené
nápady jak s naší návsí naložit. Na své si přišly i
děti, které během plánování rodičů vyráběli
těžítka a na konci setkání představili paní
architektce své nápady a výkresy.
Názor každého účastníka setkání byl vždy
zaznamenán, soupis nápadů a názorů si na konci
setkání odvezli architekti, kteří v těchto dnech již
pracují na návrzích, které nebovidské veřejnosti
opět předloží ke schválení a to 16. února 2014 ve
14 hodin v prostorách OÚ v Nebovidech. Pro děti
bude připraveno kino a pro dospěláky, aby se jim
lépe plánovalo opět výborné občerstvení. Kdo
přijde, uvidí několik různých návrhů, které
představí architekti Petr a Eva Klápšťovi. Návrhy
budou zpracováním nápadů z prvního setkání,
z těchto návrhů vybereme opět společně podněty
pro finální projekt Nebovidské návsi.
Nebovidskou náves realizujeme díky
podpoře z programu Nadace VIA - Místo kde
žijeme. Partnery programu jsou společnost
NET4GAS, s. r. o. a Nadace České spořitelny.

Díky další podpoře od Nadace VIA,
z programu ČSOB a ERA pro podporu
regionů dostali občané Nebovid možnost pomoci
v nadcházejícím roce tvrzi. Občanské sdružení
Nebovidská tvrz se ucházelo o dotaci ve výši
70 000 Kč na pomoc Nebovidské tvrzi,
desetiprocentní spoluúčastí přispěje obec.
Součástí projektu, jehož realizace se
uskuteční v období březen - září 2014 je
odstranění části prohřešků z let minulých. Plán
realizace projektu je následující, rádi bychom
touto cestou oslovili dobrovolníky, nadšence, ty
kdož mají zájem o dění ve své obci a chtějí se
podílet na realizaci tohoto projektu. Informace o
konání veřejných brigád naleznete na našem
webu, nebo se můžete přihlásit již nyní na tyto
kontakty (nebovidskatvrz@centrum.cz, telefon
737 736 889).
Opravovat
budeme
hlavní
římsu
západního křídla tvrze, následovat budou opravy a
doplnění cihel druhotně vzniklých otvorů
v renesančním zdivu, odstranění betonové
mazaniny v průchodu v západním křídle tvrze a
položení cihlové podlahy. Za podporu děkujeme
našim donátorům.
Lucie Doušová

OSTRÝ OBRAZ, ČISTÝ ZVUK
Mohlo by se zdát, že je zima obdobím
klidu, kdy jsou dny jeden jako druhý a nic moc se
neděje, tak tomu ale není za zdmi nebovidské
tvrze, která teď spí, ale její srdce bije – tím
srdcem jsou lidé, kteří chodí na tvrz pomáhat
a nejsou to jen členové Občanského sdružení
Nebovidská tvrz. Tito lidé pro Vás připravují další
rok plný akcí a zážitků. Těšit se opět můžete na již
tradiční akce, které nás baví neméně než Vás
návštěvníky. Díky dotaci od MAS Podlipansko
na podporu občanské vybavenosti a spolkové
činnosti, kterou jsme dostali přislíbenou, získáme
tolik potřebné a chybějící vybavení pro
zkvalitnění služeb na pořádaných kulturních
a společenských akcí. Příznivci Letňáků na tvrzi
se mohou těšit na kvalitní zvuk z audio sestavy
pořízené z této dotace, či ostrého obrazu díky
novému projektoru. Na akcích Vás zahřejí a oko
potěší výhřevné zápalné koše na dřevo, z dotace
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jsme již pořídili stojany na tříděný odpad a v
neposlední řadě nám dotace od MASky a SZIFu
pomůže zastřešit pódium ve dvoře tvrze a tím tak
vytvořit potřebné zázemí pro pořádání koncertů,
vystoupení či divadelních představení. Finanční
podporu jsme získali ve výši 94 031 Kč,
zastupitelé obce Nebovidy schválili příspěvek od
obce částkou 10 000 Kč, Občanské sdružení se
spolupodílí 30 300 Kč. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci
osy III. LEADER Programu rozvoje venkova.

tak jsem si myslela, že to nebude nic pro mě...
Opodál je hlouček dětí, čekají na autobus a krátí
si volnou chvíli běháním a skákáním panáka.
To je dobrý nápad, alespoň se zabaví a trošku
proběhnou. V lavicích se nasedí celé dopoledne.
Autobus přijíždí, dětičky popadají tašky
a spěchají... Vidím projíždět auta, pozoruji, co se
kolem děje... Moc mě to baví. Zastavuji se tu
skoro denně, když jdu na nákup a čekám tu na
svou
kamarádku.
Už
nejsem
sama!
Přijďte i Vy 16. 2. ve 14 hodin na obecní úřad
Nebovidy! Pojďte se podělit o svůj názor, o svou
vizi. Vezměte s sebou děti, vnoučata, kamarády,
sousedy! Každý z vás to jistě má kolem domu
krásné a útulné, pojďte nám poradit, jak vylepšit,
zútulnit a zkrášlit srdce Nebovid - naší milované
vesničky. Jsme Češi a ti v každé době vždy drželi
při sobě, pomáhali si, nebylo jim nic lhostejné.
Spolu dohromady dokázali mnohé. Doba nás lidi
však hodně mění ... Nedopusťme, aby z nás byla
vesnice plná lakomých, závistivých lidí, kterým
jde jen o sebe. Pojďte ukázat, že jsme Češi
- Neboviďané, kteří jsou hrdi na svou zem, na
svou vesnici Nebovidy, sami na sebe! Udělejme
něco pro své děti, vnoučata, přátele, sousedy, pro
sebe! Máme možnost tu něco vylepšit, peněz
nikdy není dost, ale začneme a budeme se snažit
získat další finance, abychom náš sen dotáhli do
konce. Je pravda, že by bylo potřeba mít tady ve
vesnici jiné důležitější věci (kanalizaci), ale
peníze jsou získávány z dotací na konkrétní
projekt a nelze je přesouvat na jiné účely.
J.Č.

Lucie Doušová

SAMOTA
Je teplé červnové dopoledne, paprsky slunce mě
šimrají po zádech. Ráda sedávám na lavičce,
pokukuji po zahradě, pozoruji každý nový kvítek,
poslouchám zpěv ptáků a vzpomínám... Zahradu
mám krásnou a udržovanou. Chodníček, skalky,
stromky, keře a živý plot. Tehdy jsme jej s mužem
nasadily, abychom uchránili své soukromí před
sousedy. Teď bych byla docela ráda, kéž by tu ten
plot nebyl. Brání mi ve výhledu. Vedle u sousedů
přibyl Jarušce bráška. Nic nevidím, ale slyším,
jak to tam žije. Tolik se mi stýská po starých
časech. Děti mi vyrostly a odstěhovaly se do
města, jak můžou, tak za mnou s vnoučátky jezdí.
Víkendy s nimi miluji!
Bydlí tu se mnou jezevčice Barunka. Povídám si
s ní, hraju si s ní a drbám jí za ušima. To má moc
ráda... O psu se říká, že je nejvěrnější přítel
člověka, ale přece jen... Každý z nás potřebuje
vlídné slovo, upřímný pohled, kamarádské
pohlazení. Ten pocit, že máte někoho, na kom
vám záleží a komu můžete sám něco dát, pomoci
mu byť jen tím, že sami jste ... Samota je zlá.
Hodně zlá ... Půjdu a budu hledat přítele-člověka.
Půjdu tam, kde se lidé schází. Půjdu na
nebovidskou náves.
Je teplé červnové ráno. Sluníčko začíná pálit.
Ptáci spustili svůj koncert a včelky opilují kvítka
rozkvetlé lípy. Nedivím se, že je přivábila svou
vůní, kdybych byla včelka, určitě bych ani já
neodolala. Poslouchám šplíchání vody, nasávám
vůni rozkvetlých květin. Je tady tak krásně. Nikdy
by mě nenapadlo, když se ta náves stavěla, že mi
nyní tolik přiroste k srdci. Mrzí mě a stydím se, že
jsem se na jejím zrození nepodílela. Ale tehdy
jsem byla, měla jsem svou rodinu, svou zahrádku,

VÁNOCE NA TVRZI
14.12.2013 se konala již druhým rokem
akce „Vánoce na tvrzi.“ Každý, kdo tento den
projížděl obcí Nebovidy se jistě divil, co se zde
děje. Parkoviště u Sušárny plné aut, kolem cesty
na Rafandu, na návsi, u bývalé hospody u Benešů,
všude zaparkovaná auta. To vše znamená, že na
„tvrz“ dorazilo asi 700 návštěvníků. Vše moc
hezky vyzdobené, v ohradě živá zvířata, ve vaně
ryby a vkusně nazdobené vánoční stromečky,
připomínalo adventní čas. Venku i uvnitř stánky
s nejrůznějšími vánočními dekoracemi, ten kdo
chtěl, mohl vyzkoušet tradiční vánoční zvyky. Ani
letos nechyběla soutěž o nejlepší vánoční cukroví.
Ve zdejší krčmě se stály fronty na občerstvení
jako je pivo, svařák, krkovice, párek v rohlíku
a jiné dobroty. Tam se vždy parta ochotných
mužů musí pořádně otáčet.
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Zajištěn byl bohatý doprovodný program
na nádvoří. Nejdříve vystoupil „Libenický
okrašlovací spolek“. Jeho kytarista pan Buřič
a děti z Libenic a okolí zpívaly vánoční písně.
Následoval Kolínský smíšený sbor a jako třetí
vystoupil pěvecký sbor dětí ze ZŠ Červené Pečky,
vedený paní učitelkou Kopeckou. Na závěr ještě
žáci ze ZŠ, které navštěvují dramatický kroužek,
zahráli divadélko s tématikou vánočních dárků na
poště. Vzhledem k potlesku se vystoupení všech
se moc líbila. Na tvrzi se objevila spousta lidí i
z okolních vesnic a Kolína, což svědčí o výborné
propagaci akce. Bylo to příjemné zpestření
předvánoční soboty a všem organizátorům patří
velký dík.

Horní strana návsi je tvořena domy čp. 25
a 24 včetně oplocení jejich dvorů a zahrad, před
nimiž vede ze silnice u čp. 61 odbočující vozová
cesta končící na Plácku. Oba domy pocházejí
z doby před rokem 1770 a jsou dnes nejstarším
obestavěním návsi. Samozřejmě nejsou původní,
v
průběhu
doby
byly
přestavěny.
Nejvýznamnějším domem celé návsi je dům čp.
25. Původně to byla chalupa, která v roce 1867
byla vykázána jako zbořenina. Místo ní postavil
Josef Beneš z čp. 13 roku 1870 hospodu, která
pak byla po 3 generace v držení Benešů, pak od
padesátých let majetkem „Jednoty Kolín“. Po
listopadu 1989 byla sice navrácena původnímu
majiteli Karlu Benešovi, avšak její provoz už
nebyl obnoven. Také čp. 24 bylo původně
chalupou, až v roce 1934 v ní kovář František
Vinš
zřídil
kovárnu, přičemž
současně
i hospodařil. V éře komunismu byla kovárna
zrušena vdova Vinšová musela vstoupit do JZD.
Dům je dosud v držení rodiny Vinšových.
Krátká strana návsi vznikla také před
rokem 1770 a tvořil ji jediný na délku postavený
dům čp. 21. Směřoval od cesty před čp. 24 dolů k
dnešní silnici. Na rozdíl od domů čp. 24 a 25 si
zachoval svůj původní vzhled a patrně pamatoval
akt očíslování. Byl velmi nízký, směrem k čp. 24
měl obytnou část, směrem k silnici část
hospodářskou. Měl thérovou střechu. Pro
zchátralý stav byl na jaře 1965 zdemolován v
rámci závazku na zkrášlení obce k 20. výročí
osvobození ČSR. O pozemek zlikvidovaného
domku se tak náves rozšířila k oplocení dvora čp.
22. Asi do padesátých let 20. století byla krátká
strana návsi znehodnocována neuvěřitelným
způsobem. Před domem čp. 21 směrem do návsi
se souběžně s ním a odstupem asi 2 metrů táhlo
hnojiště. Do čp. 24 a na Plácek se ze silnice
chodilo přímo kolem něho. Pokud obyvatelé
domku (na posledy asi rodina Bohuslava Kotláře)
chovali v hospodářské části domácí zvířectvo,
hnojiště bylo v aktivním stavu, později bylo v
jakémsi útlumu. Hnojiště bylo pravděpodobně
zlikvidováno ještě před demolicí domu. Dům čp.
21 nedosahoval svou délkou až silnici, takže
svahovitý kousek pozemku pod ním patřil obci
a tvořil součást návsi. Směrem k faře tady náves
sousedila se zdí dvorku a vstupu do dvorku čp. 68.
Tento dům se nacházel na levé straně silnice proti
čp. 66. Dům čp. 68 při požáru 18.4.1974 vyhořel a
nový majitel ho demoloval a získaný pozemek
použil podle svých potřeb pro sousední dům č. 22.
Tak v tomto případě se sousedství návsi se
změnilo z čp. 68 na čp. 22.
Dolní strana návsi. Jedná se o 4 domy
nalézající se napravo od silnice vedoucí k
Červeným Pečkám. Jsou mnohem mladší než

Ludmila Holubová

Velký ohlas vzbudilo krásné vystoupení dětského
Pěveckého sboru ZŠ Červené Pečky pod vedením
paní učitelky Kopecké
GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví životní jubileum a přejeme hodně
zdraví a životní pohody do příštích let.
Únor 2014
Konopiská Marie
Kopecký Josef
Slívka Jiří

70 let
75 let
75 let

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Z historie nebovidské návsi - Vznik návsi
Při nařízeném očíslování domů v roce
1770 se nacházely v prostoru dnešní návsi pouze 3
domy – byla to čp. 21, 24 a 25. Dnešní náves má
víceméně půdorys trojúhelníku, byla postupně
obestavěna domy ze tří stran. Pro lepší orientaci je
v dalším textu označíme jako horní, dolní
a krátkou stranu (strana k faře).

4

domy na horní straně a bývalý dům na krátké
straně. Vznikly postupně ve velkém časovém
odstupu od roku 1805 až do konce 19. století.
Všechny stojí na kraji svahu dolů k potoku
a většina z nich je zabudována částečně do stráně.
Domy navazují těsně na sebe stejně jako chodník
před nimi směrem k silnici. Nemají předzahrádky
a všechny jsou dveřmi i okny orientovány do
silnice a do návsi, jejich zdi směrem do návsi
lícují. Dvorky mají pod domem ve stráni.
Nejstarší, nejrozsáhlejší a nejvýznamnější z nich
je čp. 61. Je to dům první směrem od školy
a pochází z roku 1805. Koncem 19. století si
Josef Meloun zřídil kovárnu (odtud používaný
název „stará kovárna“), kterou pak od roku 1927
začal používat jeho zeť František Vinš. Když si
pak František Vinš koupil v roce 1934 na druhé
straně návsi čp. 24, zřídil si kovárnu tam. Do roku
1945 pak dílnu v čp. 61 využíval pro své kolářství
nájemník Jaroslav Zápotocký. Vinšovi po
odstěhování do čp. 24 od roku 1934 objekt čp. 61
dlouhodobě pronajímali, vystřídalo se tam velké
množství nájemníků s rodinami. Nejvýznamnější
nájemník tam však byl ještě za vlastnictví Josefa
Melouna - ve školním roce 1892/93 to byl učitel
a spisovatel František Flos, který v té době učil na
nebovidské škole. Jako druhý zde byl postaven
v roce 1846 dům čp. 66. Stalo se tak přesně na
opačné straně celé řady. Byl podlouhlý, za první
republiky byl přestavěn na dva domy – směrem k
faře patrový (Bramborovi-zůstalo původní čp. 66)
a směrem ke škole obyčejný (Vaňáskovi - dostal
nové číslo 114). Do obestavění návsi patří jen čp.
114, proti současnému čp. 66 přes silnici stával
dům čp. 68 a dnes po jeho zbourání oplocený
pozemek náležející k čp. 22. Jako třetí byl v roce
1849 postaven mezi domy čp. 61 a původní čp. 66
dům čp. 67. Byl postaven blíže k čp. 61, takže na
straně k čp. 66 dočasně zbyl prostor na zahrádku.
Byla to jediná – byť dočasná – zahrádka, která
kdy v dolní straně návsi existovala. Patřila k čp.
67. Dům se vyznačoval tím, že jeho část (směrem
k čp. 66) tvořila dílna, zatímco opačná část byla
obytná. Dům proto až do doby protektorátu měl
od silnice 2 vchody – jeden do dílny a jeden do
obytné části. V domě dlouhou dobu kolařil
František Kotlář. Těsně před koncem 19. stol.
Dům od něj koupil kolář Jan Dvořák, děd autora
této stati, který zde vykonával své řemeslo asi až
do roku 1912, kdy dům prodal nádražákovi
Františku Petrovi a sám si zřídil kolářství v domu
své tchýně čp. 22. V průběhu 2. světové války
Petr ovdověl, přiženil se do Červených Peček
a dům prodal holiči Vladimíru Viktorovi, který od
začátku války bydlel a holil v nájmu v sousedním
čp. 61. Obestavění této strany a celé návsi vůbec
skončilo na konci 19. století postavením domu čp.

81 na místě dosavadní zahrady patřící k čp. 67.
Postavil ho sadař Keller a nejdéle ho měl v držení
Karel Eisenhammer (z vlasteneckých důvodů se
1946 přejmenoval na Vitouše). Byl kolářem a toto
řemeslo dříve v Nebovidech provozoval, ale v
nájmu na jiných místech Nebovid. V tomto domě
neměl na kolářství potřebný prostor.
Jaromír Urban

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Klub „Beseda“ peče již tradičně před
vánočními svátky cukroví. Musím zdůraznit, že
vždy se nás sejde většina, ale nejvíce práce leží na
zkušené cukrářce Vlastě Šancové a vedoucí Marii
Konopiské, které i nakupují vše potřebné. Při
pečení a pozdní kávičce si všechny hezky
popovídáme a máme dobrý pocit, že cukroví bude
všem jistě chutnat.
30.11.2013 odpoledne se konalo na OÚ
„Tvoření pro děti.“ Dětí se sešlo opravdu hodně.
Byla jsem mile překvapena, jak se dají vyrobit
andílci z těstovin i z papíru a jiné drobné dárečky.
Dětem se podával čaj a cukroví. V 16 hodin se za
doprovodu pana Nobilise a paní Matouškové
zpívaly koledy a rozsvítil se hezky ozdobený
stromeček. U jesliček se sešlo hodně lidí, kterým
se na zahřátí podával svařák, výborně připravený
Eliškou Kanálošovou a cukroví.
Poslední den v roce 31.12.2013 se opět
uskutečnil koncert v kostele Petra a Pavla
v Nebovidech. V úvodu paní Konopiská přivítala
všechny zúčastněné a popřála pěkný zážitek.
Zazpívali žáci pěveckého sboru ze ZŠ Červené
Pečky s kytarovým doprovodem pana Nobilise.
Jejich paní učitelka Kopecká na začátku
vystoupení dodala, že nebovidský kostelíček je
její srdeční záležitost. Chodívala sem už jako malá
se svou babičkou. Dalším vystoupením byl pan
Nobilis s panem Vackem na kytary, paní
Matoušková na flétnu a paní Zahajská na varhany.
Závěrem ještě pár koled přidala „nebovidská
varhanice“ paní Kmentová, které patří dík i za
krásně vyzdobený kostel. Vystavený byl i krásný
betlém. Ptala jsem se své 87 - leté maminky, jak je
asi starý a prý zdobil kostel už za její babičky. Po
koncertě podávaly členky „Klubu Beseda“
silvestrovský svařák, čaj, vánočku a cukroví.
Sešlo se poměrně dost lidí i z okolních vesnic,
kteří si popřáli do nového roku a spokojeně
odcházeli slavit poslední den v roce 2013.
Ludmila Holubová
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Za připomenutí – zřizovatelem SDH je Obec jako
taková, SDH není výdělečným spolkem. Dále
byly projednány další nutné administrativní
záležitosti spjaté s chodem SDH. V diskusi se
mimo jiné členové dotazovali na stav výstavby
nové hasičárny a společenské místnosti pro
občany Hlubokého Dolu. K tomu jsem mohl uvést
jen to, že kompletní dokumentace je od roku 2011
hotova a platná. Elektřina a kanalizace je také
hotova. Jediné co není – peníze na stavbu.

ZE ŽIVOTA SDH HLUBOKÝ DŮL
Mikulášská nadílka
7. prosince 2013 proběhla za finanční
podpory rodičů, OÚ a SDH Hluboký Důl
v hospodě „ Na Veselé Bídě“ tradiční Mikulášská
nadílka. Na odpoledním veselí plného básniček,
písniček a říkanek přišlo 34 dětí, které si odnesli
od Mikuláše milý balíček dobrot. Pak, jako vždy
si zařádili při hudbě s čertem a andělem, ale
i s rodiči.

Za SDH Hluboký Důl Antonín Koubský Starosta

ZPRÁVA Z ODDÍLU TJ NEBOVIDY
Po krátké přestávce byl první sportovní
činností na hřišti dopolední „Silvestrovský
fotbálek“ který je tradičně pořádán pro členy
oddílu a příchozí, všech věkových kategorii
a zároveň byl podpořen účastí většiny členů
výboru oddílu. První výborová schůze se konala
28.1.2014 v restauraci u Tylla a zahájení aktivní
sportovní činnost oddílu bylo stanoven na sobotu
1. 2.2014, kdy se hráči sešli v 10 hod dopoledne
na první tréninku, kde byl upřesněn další program
zimní přípravy na novou sezonu.
Vlastní sportovní činnost začíná pro
A mužstvo 22.3.2014 pro žáky 6.4.2014
zahájením
jarní
části
mistrovských
utkání soutěžního
ročníku
2013/2014
organizovaného v rámci okresu Kolín. Podmínka
pro vlastní účast a možnost pořádat utkání a také
nastoupit k utkání, je povinnost a nutnost pro
aktivní hráče a funkcionáře mít zaplacené členské
příspěvky na celý rok 2014. Tato administrativní
záležitost postupně probíhá do 10. března 2014
platbou na zvláštní účet řídícího orgánu, kterým je
Fotbalová asociace české republiky ( FAČR ).
Před zahájení fotbalové sezóny proběhne
příprava hrací plochy a okolních prostorů,
zprovoznění odstavených technických zařízení pro
úpravy hřiště v budovách a mimo budovy. Hlavní
náplní oddílu jsou v první polovině roku 2014
fotbalová utkání dle pevného termínového rozpisu
od OFS (okresního fotbalového svazu) Kolín.
Ostatní společenské a mimo sportovní akce
pořádané v areálu hřiště budou upřesněny dle
požadavků a potřeb různých organizací, spolků
a veřejnosti.

Výroční schůze SDH
27. 12. 2013 se konala výroční schůze
SDH Hluboký Důl. Po uctění památky pana
Jaroslava Hese, který byl nejstarším členem
našeho spolku, starosta A. Koubský přednesl
návrh programu jednání. Byla vyhodnocena
aktivita SDH v roce 2013. Akce – Masopustní
posezení, jarní a podzimní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, výpomoc občanům při
nakládání a poté i úklidu kolem kontejnerů,
čarodějnice, aktivita SDH při červnové povodni
/na zasedání Okresního sdružení hasičů našemu
i dalším SDH bylo uděleno a předáno Ocenění za
pomoc při povodních/, dětský den, jednodenní
zájezd a Mikulášská nadílka. Tyto akce se budou
povětšinou periodicky opakovat. Na jiné aktivity
nemá SDH prostředky a tak může s omezenými
financemi pořádat jen to, na co mu bude přispěno.

Za Tělovýchovnou jednotu Nebovidy Jaroslav Honc
Čtvrtletník pro občany Hlubokého Dolu a Nebovid
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