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Vydává obec Nebovidy a Klub Beseda

Svoz bio odpadu je prodloužen
o dva další svozy - 3. 11. a 17.
11. 2011.
15. 11. 2011 v 16:30 v tělocvičně
ZŠ a MŠ v Červených Pečkách
proběhne veřejné projednání
posudku a dokumentace o vlivech
záměru na životní prostředí
„Projektu
výroby
suchých
sanačních materiálů – lokalita Č.
Pečky (Cihelna) společnosti
STACHEMA KOLÍN s.r.o.“
Obec
Nebovidy
nabízí
k odkupu staré knihy z původní
nebovidské knihovny. Cena 5 Kč
za kus, knihy jsou uskladněny na
Obecním úřadu, prohlédnout si je
můžete v pondělí a ve středu.
Sháníme fotografii kapličky na
Hlubokém Dole, za účelem
pokusu o její obnovu. Pokud tuto
fotografii vlastníte prosíme o její
zapůjčení na obecní úřad.
Pokud vlastníte a již nevyužíváte
starou funkční lednici nebo
elektrickou troubu a věnujete ji
za odvoz, Klub Beseda ji ještě
využije při své činnosti – prosíme
kontaktujte členky klubu nebo se
obraťte na obecní úřad.
KONÁ SE U NÁS:
27. 11. 2011 od 14:00 se
v prostorách obecního úřadu koná
„Adventní tvoření pro všechny
generace“
27. 11. 2011 od 16:30 Klub
Beseda
pořádá
„Rozsvěcení
vánočního
stromečku“
před
obecním úřadem
3. 12. 2011 odpoledne - JSDH
Hluboký
Důl
pořádá
„Mikulášskou nadílku“
31. 12. 2011 nebo 1. 1. 2012 je
plánován „Novoroční varhanní
koncert“ v nebovidském kostele

Vážení spoluobčané,
všimli jste si jak ten čas letí? Zanedlouho bude roční výročí, kdy se
zásadně obměnilo zastupitelstvo a zasedlo nové. Když se ohlédneme a
zhodnotíme výsledky ročního snažení, můžu s klidným svědomím říci, že
jsem celkem spokojený (přestože samochvála smrdí☺) a chci tímto
poděkovat celému zastupitelstvu za práci, kterou obci věnují. Někdo více,
někdo méně, ale výsledky tady určitě jsou. Na druhou stranu musím přiznat
že hlavní body, které jsme měli v úmyslu zrealizovat (vybudování
kanalizace, vodovodu v Hl. Dole a chodník mezi Nebovidy a Č. Pečkami) se
nepodařilo. Budu se opakovat, když řeknu, že je vše závislé na dotacích a ty
se nám bohužel nepodařilo sehnat. Samozřejmě jsme to nevzdali a budeme
opět žádat a shánět.
Už zase máme na krku zimu a problémy s ní spojené. Především
úklid sněhu na obecních komunikacích. Zase se budu opakovat. Obecní
komunikace, jsou úzké a parkováním z obou stran je ještě zúží. Traktor
s pluhem není schopný takovouto ulicí projet. Jsou dvě možnosti jakým
způsobem to vyřešit. První (a tu bych osobně doporučoval) je, že se sousedé
dohodnou a budou parkovat pouze na jedné straně ulice, což samozřejmě
vyžaduje inteligenci a schopnost dotyčných pochopit, že jedno zaparkované
auto na opačné straně, zabrání úklidu celé ulice. Druhou možností je (a ta je
samozřejmě reálná také), že se prostě ulice, kde se s pluhem nedá projet,
uklízet nebudou. Nechci nikoho strašit, spíš trochu apelovat na všechny,
kterých se to týká, dohodněte se a sami sobě si pomůžete k průjezdnosti
komunikací. Asi trochu předbíhám , sníh snad ještě padat nebude, ale….
Dění v obci ve zkratce: V současné době probíhá dokončení dvou
polních cest v Hl. Dole. Výstavbu obou cest financoval Pozemkový úřad
a částečně ŘSD a jsou určeny pouze pro přístup k polnostem. Jedna vede od
železniční zastávky k Polepům a druhá od statku pana Douši ke Šťáralce.
Cesta k Polepům bude v majetku a ve správě obce Polepy a ta se rozhodla,
že bude tato cesta přístupná pouze pro majitele pozemků k ní přiléhajících.
Druhá cesta je v majetku naší obce a zatím zůstane otevřená, ale mám obavy,
že otevřená dlouho nezůstane. Po zkušenostech jiných obcí s podobnými
cestami ( Malá Vysoká, Hořany), s navážením odpadků, nás nejspíše donutí
cestu také zavřít.
Povodí Labe, po mnoha urgencích, na své náklady vyčistilo potok
v Nebovidech. Teď jen ještě ty cesty okolo, trochu zušlechtit.
Příští týden proběhne oprava komunikací. Co se nestihne opravit
letos, opraví se příští rok na jaře. Počasí opravám už moc nepřeje, tak buďte
shovívavý.
Oprava a úprava okolí zvoničky v Nebovidech, se blíží ke konci.
Zbývá jen osazení rostlinami, které má na starost agentura Čmelák v rámci
dotace.
V Hl. Dole se dokončila úprava autobusové zastávky, do které
bude ještě umístěna vývěska Obecního úřadu a deska na vylepování plakátů.
Plakátovací plocha bude také zřízena na železniční zastávce v Hl. Dole a u
potoka v Nebovidech.
U výjezdu z několika vedlejších ulic, chybí značky o přednosti
v jízdě, které se nyní umísťují.
Na závěr, bych Vás chtěl pozvat na veřejné projednání posudku a
dokumentace výstavby suchých sanačních materiálů firmy STACHEMA
v cihelně v Č. Pečkách. Jednání bude 15.11.2011 v 16.30 v tělocvičně
Základní školy v Č. Pečkách. Tato výstavba se bezprostředně dotýká
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životního prostředí obou obcí a proto prosím ty, co jim
není jedno, kde a v jakém prostředí žijí, aby přišli a
řekli svůj názor. Projekt se blíží do finále a je asi
poslední možnost se k němu vyjádřit.
Jaromír Kašpar

vodovod, které budeme moci podat během listopadu.
Žádost o dotaci na kanalizaci podávanou v lednu 2011
na Ministerstvo zemědělství byla bohužel zamítnuta,
zkusíme žádat znovu, tentokrát Státní zemědělský
intervenční fond.
Lucie Doušová

CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY
STROMY PRO NEBOVIDY A HL.DŮL
V této rubrice píši o námi podávaných
žádostech o dotace, které většinou korespondují s plány
na rozvoj našich vesnic, občas se objeví dotační titul na
projekt, který není pro obec stěžejní, ale osloví nás a
podání žádosti obec nestojí dodatečné peníze, tak
zkoušíme, žádáme a snažíme se pro obec získat alespoň
nějaké finanční prostředky. Občas se setkáváme
s dotazy proč děláme to či ono, proč „vyhazujeme“
peníze, když stále není kanalizace a vodovod.
Příležitost žádat o tyto dva prioritní projekty je jen
jednou v roce a věcí, které nám chybí či maličkostí,
které bychom mohli změnit či pomoci jimi rozhýbat
naši obec je mnoho.
Některé „maličkosti“, které jak doufáme
zpříjemní život či pomohou, se rodí i bez žádostí o
dotace. Například na Hlubokém Dole dostala nový
kabát autobusová zastávka, plochy pod kontejnery byly
zpevněny panely, aby k nim byl snadný přístup, zemina
v zatáčce u zdi Záběhlických byla odbagrována, čímž
se povedlo nebezpečnou zatáčku rozšířit o 1,5metru –
na nový chodník zatím není projektová dokumentace
ani peníze na jeho realizaci, proto na projektu již
začínáme pracovat a získaný prostor bude dočasně
zpevněn pro pěší alespoň provizorní navážkou. Úprav
se dočkají i vývěsní plochy u hospody a nová vznikne
v ČD zastávce. V plánu je také dokončit zpevnění
zatáčky na cestičce pro pěší nad rybníkem u nové
zástavby.
V Nebovidech probíhá čištění potoka, rozšířena
odbagrováním zeminy byla zatáčka pod obecním
úřadem směrem k potoku. Po staveních úpravách
prokoukla zvonička a prostor okolo ní, který bude brzy
osázen. Klub Beseda z vlastních zdrojů hezky vyčistil
oživil nebovidskou studánku.
Od posledního vydání Nebovidských listů se
objevilo několik zajímavých výzev na žádosti o dotační
tituly. Po schválení zastupiteli jsme žádali o dotaci od
Nadace VIA na využití zelených ploch v obci za účasti
a pod taktovkou veřejnosti, nadace poskytuje dotaci
300tis., zkusili jsme se o ni ucházet s prostory ve dvoře
obecního úřadu a jeho zahrádkou, na Hlubokém Dole
s pláckem u rybníka po levé straně panelové cesty.
Nadací Via jsme byli kontaktováni, že naše žádost
postoupila do užšího výběrového kola (z cca 60
podaných žádostí mezi finálních 12), zástupci nadace
nás navštívili, aby si navrhované plochy prohlédli,
podpořeno bude pouze 5 žádostí z celé ČR – držme si
palce! Další žádosti jsou podávány v těchto dnech do
Nadace ČEZ na rekonstrukci osvětlení a chodníku
v ulici od hospody směrem k ČD zastávce na
Hlubokém Dole a na vybudování nového chodníku
k ČD zastávce, který by propojil starou a novou
zástavbu a zajistil bezpečný příchod k vlaku.
Zpracováváme také další žádost na kanalizaci a

V červnovém čísle Nebovidských listů jsme
informovali o podání žádosti o dotaci od Nadace ČEZ
programu Stromy 2011. ČEZ náš projekt vybral a
přislíbil mu podporu. Celková požadovaná investice
naší obcí je 222.036 Kč, z toho činí dotace od ČEZ
199.833 Kč a spoluúčast obce je 22.203 Kč.
V Nebovidech už se to začíná trochu zelenat, a do
konce roku se zazelenají obě obce – přesněji řečeno,
proběhne výsadba, kterou už jsme zahájili osázením
Pomníku padlým, jehož fotografii najdete v tomto čísle
NL, novou podobu dostala i stráňka při vjezdu do
Nebovid (za kafilerkou) – 10.10.2011 byla osázena
v rámci brigády, čímž jsme splnili nutnou spoluúčast
obce a ráda bych touto cestou poděkovala hrstce
zúčastněných „fandů zeleně“ z Nebovid i Hlubokého
Dolu.
A co Vás ještě čeká za změny? Javory bude
osázena silnice mezi Nebovidy a Č. Pečkami, hřbitov
se stane důstojným místem díky lipovému obemknutí,
vjezd do Nebovid u haly pana Tylla oživí keře a
stromy, několik méně vzrůstných kultivarů lip a javorů
rozjasní zelený pruh na příjezdu k návsi a prostor u
autobusové zastávky. Příjemným koutkem k zastavení
a odpočinku se stane prostor za telefonní budkou u
obecního úřadu. Na oživení novou výsadbou převážně
keřů se může těšit i zahrádka u obecního úřadu. Za
novou zástavbou
rodinných domků vznikne
venkovský parčík. Hluboký Důl provoní růže, které
dosadíme na chybějící místa u hlavní silnice, koruny
ořešáků, moruší a lip ozdobí zelený prostor okolo
dětských hřišť a zelená protihluková a protiprachová
stěna z lip, hrušní a keřů vznikne na zeleném pruhu
mezi ploty novostaveb a silnicí u ČD zastávky. O
výsadbu a následnou péči se postarají manželé
Pištorovi z Nebovid, kteří mají potřebnou kvalifikaci a
hlavně mnoho elánu ke zvelebení obce – děkujeme.
Lucie Doušová
NEBOVIDSKÉ HŘIŠTĚ V NOVÉM KABÁTĚ
V těchto podzimních dnech znovu rozkvetlo
nebovidské dětské hřiště. Projekt iniciovaný rodiči
včele s Janou Pokornou, finančně podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj a obec Nebovidy 30%
spoluúčastí. K původnímu hřišti přibyl altánek, dva
péráci, kryté pískoviště, basketbalový koš a tyče pro
napnutí sítě pro místní badmintonové zápasy. Původní
hřiště dostalo nový nátěr a poničené prvky byly
opraveny. Za vydatné pomoci místních rodičů byl
z dopadových ploch vyvezen písek, který jsme
nahradili certifikovaným kačírkem, který je samočistící
a odpovídá hygienickým normám.
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40 TUN! kačírku bylo navezeno kolečky v rámci
brigády opět rodiči, kteří se ve svém volném čase
nezdráhají přiložit ruku k dílu. Obec Nebovidy všem
zúčastněným děkuje a jako odměnu předává nové
hřiště.
Pro vznik plnohodnotného sportovního hřiště
zde bohužel není dostatek prostoru a ani jeho poloha
mezi rodinnými domy nepřeje míčovým hrám, prosíme
návštěvníky hřiště, aby toto respektovali.
Lucie Doušová

co udělat teď? Předat otevřený dopis - veřejnou petiční
výzvu s takovým množství podpisů, aby váha
nesouhlasu něco znamenala a projekt zastavila?
Irena Stříbrská

PRVNÍ NEBOVIDSKÁ DRAKIÁDA
První školní víkend, 3. září 2011, proběhl na
dětském hřišti první ročník nebovidské drakiády.
Počasí přálo nejen pouštění draků, ale i koupání, a tak
se akce pojala i jako,,rozloučení s létem“. Vítr foukal
sice jen sporadicky, ale na vyzvednutí draků do výšin
to stačilo. Za účasti mnoha dětí a rodičů, nejen z
Nebovid, Hlubokého dolu a okolí, zde ,,létalo“ 21
ručně vyrobených draků. Kromě toho si mimo soutěž
zalétalo i několik koupených a dokonce i jeden
akrobatický.
Pro děti bylo zajištěno pestré občerstvení, a to
díky štědrým sponzorům. Žaludova pekárna darovala
rohlíky a párky do nich věnovalo řeznictví Hrbek a
syn. Za limonády, pro tak parný den velmi vítanými,
patří dík Sodovkárně Vavruška. Dopravu pro vše
potřebné poskytla firma PKP dopravní. Ze všech
nebovidských podnikatelů na dárky do soutěží přispěla
firma výfuky Tyll, dále obecní úřad a největší měrou
pak firma Sopo. Jim všem organizátoři děkují.
Děti své ceny, sladkosti a dárky získaly
kromě soutěže draků i při malování dráčků sádrových,
zdobení draků dortíkových, při skákání v pytli, hodu na
cíl nebo v malování křídou na silnici. Za organizaci
her patří poděkování místním sousedům a sousedkám.
Pro úplnost informací o průběhu akce se sluší
podat zprávy o vítězích soutěže. Jako nejhezčí a
nejlépe létající byl oceněn drak Péti Vokouna.
V kategorii dětských diváků zvítězil drak Tomáše
Urbánka. Oceněny byly samozřejmě všechny děti za
práci na svých létacích zařízeních a taky za snahu
dostat draky do vzduchu. Po oficiálním ukončení
úspěšné akce a po uspání našich dráčků a dračic,
proběhlo vyhodnocení úspěšné akce rodiči až do
pozdních nočních hodin. Už se těšíme na příští rok, na
druhý podařený ročník.
Pavel Peter

Fotografie zrekonstruovaného dětského hřiště
JAK TO VIDÍ OBČAN
Před nedávnem mě článek uveřejněný v
Kolínském Pressu "Obce se brání výrobně suchých
sanačních materiálů", přiměl k napsání dopisu p.
starostovi Červených Peček Mgr. J. Dvořákovi, ale
odpovědi jsem se nedočkala. Vadí mi arogantní postoj
firmy Stachema, reprodukovaný Pressem. Jsem
přesvědčena, že v okolí se jejich aktivitou změní život
k horšímu, prostředí bude zatíženo hlukem, zvýšenou
dopravou, prachem a odpady. V posudku se píše
"Lehká nákladní a osobní doprava budou využívat i
trasy přes obec Červené Pečky v rozdělení 50% na
Polepy a 50% na Červené Pečky." Znamená to, že se
bude jezdit i přes Hluboký Důl nebo přes Nebovidy
směrem na Červené Pečky? To, že vše je v souladu s
obecně platnými normami, je na papíře, a to, jak to
vypadá v plném provozu, si málokdo umí představit.
Vy, co to chcete, vy, co s tímto jakkoli souhlasíte,
PŘESTĚHUJTE SE do blízkého okolí sil. Říká se, že
příklady táhnou, třeba mě i další přesvědčíte, že to, co
je na papíře, je i ve skutečnosti a naše obavy jsou zcela
zbytečné. Při pohledu na mapu mají Zibohlavy daleko
více volného prostoru pro postavení 10 ocelových sil a
obslužnost pro těžká i lehká nákladní auta by zde byla
jednodušší. Doprava vzroste o vyvážení splaškové
odpadní vody k vyčištění do biologické čistírny Kolín.
Dne 15. 11. 2011 je veřejné projednání posudku a
současně dokumentace o vlivech záměru "Projekt
výroby suchých sanačních materiálů - lokalita
Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o." na
životní prostředí. Protože se to týká i naší obce, měli
bychom tam být. Petici proti stavbě jsem podpořila,

Děti zdobící dortíkové dráčky lentilkami
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z nás by jí určitě nehádal její věk. Je stále čilá a v dobré
náladě. Ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti…
Ludmila Holubová

THINK BIG – A JAK SE ZVIDITELNÍŠ TY?
Pokud máte doma teenagera nebo znáte
mladého muže či ženu ve věku 13 – 26let, dejte mu
přečíst tento článek, třeba ho (jí) zaujme možnost vzít
věci do svých rukou a zkusí se seberealizovat na
vyhlášené projektové výzvě Nadace O2 – Think Big.
Všimli jste si, že na Hlubokém Dole a
v Nebovidech chybí cokoli co bychom mohli
považovat za prostor či prvek určený pro mladé lidi,
pokud nepočítáme dětská hřiště, kde se mohou vyřádit
všechny věkové kategorie, ale popravdě, pro mladého
dospívajícího člověka mnoho zábavy nenabízejí.
Prostřednictvím nadace O2 máte nyní možnost
změnit obec, ve které žijete – získat až 90.000Kč na
realizaci svého nápadu. O grant může žádat skupina
minimálně tří osob (čím více tím lépe) ve věku 1326let, která má nápad co v obci udělat či změnit za
nabízené peníze. Bližší informace najdete na
http://www.o2thinkbig.cz/jak-think-big-funguje/
.
Členové podpořených týmů navíc získají 3 mobilní
telefony se zvýhodněným tarifem a připojení na
internet.
Líbí se Vám tento nápad a nevíte jak na to či
potřebujete pomoci s podáním žádosti nebo to jen
s někým
„dospělým“
probrat?
Napište
na
dousova.l@cenrum.cz nebo na telefon 774 770 000,
dáme hlavy dohromady a kdo ví, třeba z toho něco
vzejde. Pokud se nám nepodaří uspět a peníze sehnat,
bude alespoň někdo z těch „dospěláků“ vědět co Vám
chybí, což je určitě o krok blíž k uskutečnění Vašeho
nápadu.
Tak co, jdete do toho☺?! Uzávěrka přijímání
projektů do Think Big je 31.12.2011 do 23:59 hod.
Lucie Doušová

Oslavenkyně paní Zelendová
GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří slaví
životní jubileum a přejeme hodně zdraví a životní
pohody do příštích let.
Listopad 2011
Helena Musilová 85 let
Leden 2012
Alena Stopková 75 let
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pokračování sedmé, říjen 2011

SLAVILI JSME „STOVKU“

Číslování domů
Podle nařízení císařovny Marie Terezie byl zaveden
tzv. tereziánský katastr a v roce 1770 byla všechna pole
a domy očíslovány. Číslování prováděli vrchnostenští
úředníci s rychtářem. Písař napsal na trám, nebo
vyškrábal do zdi číslo domu a to se ihned také
zapsalo do berních knih.
S číslováním domů se v Nebovidech začalo za
farou, okolo ní a kolem kostela, potom ve středu obce
až k místu kde byla později postavena škola a
pokračovalo se dole při potoku a na stráni. Majitelé
domů si později opatřovali dřevěné tabulky s čísly a
zavěšovaly je na lomenice nebo na první trám u štítu.
Kdo tak neučinil, platil pokutu.
Dříve než bylo nařízeno číslování domů, byly
domy označovány jen jmény majitelů. Říkávalo se
třeba u Kotlářů, u Kučerů a bylo-li v obci několik
rodin stejného příjmení, rozlišovaly se navzájem
dalším přízviskem např. Kotlářovi dolejší nebo hořejší.

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám touto cestou oznámit, že paní
Marie Zelendová z Hlubokého Dolu oslavila krásné
„sté“ narozeniny.
Byly jsme s maminkou mile překvapeny,
krásnou pozvánkou k účasti na oslavě. Konala se na
hřišti v Rybníčku v Nebovidech a spolu s rodinnými
příslušníky byli pozváni i nejbližší sousedé. Všichni
paní Zelendové přáli hlavně zdraví. V 16 hodin se ujal
slova nejstarší vnuk Mirek Zelenda (60 let) a pronesl
přípitek. S krásnou kyticí přišel popřát pan starosta
Jaromír Kašpar a spolu s oslavenkyní rozkrojil
narozeninový dort. Paní Zelendová dostala mnoho
dárků, ale i jeden pro všechny přítomné. Eliška
Semrádová s Jiřím Váchou jí přišli zatančit latinskoamerické tance.
Po celou dobu oslavy byly plné stoly jídla a
pití, pro náladu všech hrála kapela a všude visely fotky
z mládí i ze života paní Zelendové. Zvlášť zajímavý
byl plakát se všemi státníky za období 1911-2011.
Celkem jich bylo jedenáct. Paní Zelendová se zájmem
sledovala, jak se všichni dobře baví a tančí. Žádný

Cholera v obci
V roce 1831 se objevila v Nebovidech a na Hlubokém
Dole obávaná a v českých zemích řádící zlá nemoc
cholera, které se také říkalo „lámavá úplavice". Touto
nemocí onemocnělo v říjnu roku 1831 v Nebovidech 7
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lidí a na Hlubokém Dole 2 lidé. V Nebovidech na tuto
nemoc nikdo nezemřel, v Hlubokém Dole zemřel jeden
člověk.

Výstava „Barvy a plody podzimu“
Výstava se uskutečnila 15.10. Propagaci této výstavy
jsme věnovali velkou pozornost, bohužel odezva byla
vlažná. Soutěže o Nej… dýně se zúčastnili Natálka
Beránková, Deniska a Tomáš Lédrovi, Elinka Míková,
Janička Šancová a Terezka Štechrová. Dětem
děkujeme a nej… dýně měly všechny.

Nepozdravil u "vrbiček"
V Nebovidech byl rychtářem pan Tůma z čísla
popisného 1 na Hlubokém Dole. Jednou jel baron
Hrubý z Jelení přes Hluboký Důl, rychtář Tůma si
pokuřoval dýmku a spravoval vrata a projíždějící
vrchnost nepozdravil. Na druhý den byl zavolán na
vrchnostenský úřad do Červených Peček a bez ohledu
na jeho rychtářský úřad, dostal za nepozdravení
milostivé vrchnosti 15 ran lískovkou na zadní část těla.
Naučil-li výprask rychtáře zdravit, lidové podání
neříká.
Marie Konopiská

Připravované akce
27.10. se uskuteční lampiónový průvod od 18 hodin.
Půjdeme k pomníku padlých a poté přes část obce Na
Výsluní. Průvod končí na dětském hřišti; zde je možno
vypustit donesené lampiony štěstí.
V listopadu na první adventní neděli 27.11.
připadne tradiční rozsvěcení stromečku. Tomu bude
předcházet dobrovolná činnost - děti si budou moci
zdobit perníčky a ozdoby ze sádry. Budeme nabízet
tradiční občerstvení – svařené víno, čaj, čoko a
cukroví.
Poté proběhne zpívání u stromečku a
rozsvícení.
V prosinci se uskuteční koncert v kostele. Na
obou adventních akcích spolupracujeme s obecním
úřadem. Všichni vás srdečně zveme.
Vlasta Šancová

Pomník padlým 1962 a podzim 2011

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL

KLUB BESEDA

Rád bych uvedl krátkou rekapitulaci naší roční
činnost. Mimo celoročně průběžně prováděné údržby a
povinných motorových a provozních zkoušek naší
techniky a údržby výstrojního materiálu jsme pořádali
několik akcí a brigád.

Výlety
20. srpna jsme se zúčastnili XXV. ročníku Memoriálu
J. Růžičky a V. Kvítka. Zvolili jsme 12kilometrovou
trasu Ratboř – Polepy. Počasí nám přálo.
Další výlet se uskutečnil 22. 9. autobusem do
Harachova. Na radu pana Koubského jsme navštívili
místní sklárnu, kde je možnost přímo poznat výrobu a
broušení skla. Po obědě jsme se pěšky prošli
k Mumlavskému vodopádu. Na zpáteční cestě jsme se
ještě zastavili v malebné Jilemnici a v místní cukrárně
poseděli u kávy.

Tradičně pořádané akce:
„Pálení čarodějnic„ – i když bylo velmi nepříznivé
počasí podařilo se celou
akci pořádanou na „
Louce „ za vsí uskutečnit. Účast 84 spokojených dětí a
rodičů.
Dětský den s dobrovolnými hasiči u příležitosti
otevření dětského hřiště
Akce pořádaná společně s Obecním úřadem
v Nebovidech přivedla do naší obce radost v podobě
nového hřiště a spokojenost všech při celém hezkém
odpoledni se spoustou zábavy, her, odměn v podobě

ČINNOST KLUBŮ
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Vážení spoluobčané, protože Nebovidské listy
vycházejí již nyní, rád bych Vám a Vašim rodinám
popřál za všechny členy JSDH Hluboký Důl příjemné
prožití Vánočních svátků a v roce 2012 popřál zdraví
a osobní úspěchy. Poděkování všem, kteří nás
podporují v naší dobrovolné a pro obec přínosné práci.
Antonín Koubský Starosta JSDH Hluboký Důl

sladkostí, dárků a občerstvení pro děti na které
přispíval Sbor hasičů a zastupitelé obce. Odhadovaná
účast 250 dětí a dospělých.
Brigáda na sázení stromků na fotbalovém hřišti v
Nebovidech
5. července se členové SDH po dohodě s vedením
Sokola Nebovidy zúčastnili na společném vysazování
stromků na stráni u fotbalového hřiště a výsledkem
bude hezčí vzhled okolo hřiště.
Konec prázdnin s hasiči
Tato akce se nekonala z důvodu nevhodného termínu
pro rodiče a děti.
Mikulášská nadílka
Ke každoročně konané Mikulášské nadílce v současné
době mohu sdělit, že je záměrem tuto akci pořádat, ale
vzhledem k tomu, že se vyjasňují vztahy kolem
Pohostinství na Hlubokém Dole, nemohu zaručit, že
bude místo ke konání akce v provozu. Vezměte to tak,
že Mikuláše s čerty objednáváme na 3. prosince
v sobotu na odpoledne pro zájemce na Hlubokém
Dole. Přesný čas dáme vědět letákem nebo e-mailem.
Pokud bude hospoda zavřená zajistíme, pokud budete
chtít,
návštěvu u Vás doma. Přihláška na
akoubsky@seznam.cz, rodičovský příspěvek 50,-Kč.
Dětský den v Nebovidech
Hasiči připravili překážkovou a slalomovou dráhu,
disciplínu požární útok na cíl. Děti, ale i dospělí si
zařádili při požárním útoku. Opět spokojených asi
stovka dětí a rodičů.
Opravy požárních stříkaček
Na dětském dni v Nebovidech došlo k poruše stříkačky
SDH Hluboký Důl, která si vyžádala střední opravu.
Další opravu si vyžádala stříkačka již zaniklého SDH
Nebovidy, která byla dlouhou dobu mimo provoz. I
tuto se nám podařilo opravit a provést motorové a sací
zkoušky. Stříkačka je nyní nabízena Obecním úřadem
k prodeji jako nepotřebná.
Brigády při svozech nebezpečného odpadu
K pravidelným akcím členů SDH Hluboký Důl je
pomoc občanům při svozu a nakládání nebezpečného
odpadu a úklidu kolem kontejnerů na tříděný odpad jak
na jaře, tak i na podzim. Pracovníci firmy NYKOS si
pochvalovali, jak to pěkně „ odsejpá“ když jim občané
pomáhají při této akci. Při odvozu tohoto odpadu se
zúčastnilo 5 členů SDH. Těmto bych rád poděkoval.
Smutnou stránkou, tak jak už asi na Hlubokém Dole
bývá dlouhodobým zvykem, že pár dní po odvozu jak
nebezpečného tak velkoobjemového odpadu se kolem
stávajících kontejnerů objevují předměty, které se do
nich nevejdou, a tak „neznámí spoluobčané„ je zde
ponechávají a tak na uklizeném místě je opět
nepořádek. Přitom stačí je odnést včas na místo svozu
nebo je dát do vlastní nádoby na odpad.
Historie dobrovolných hasičů
Opětovně Vás oslovuji se žádostí při pomoci s
dokumentací historie Sborů dobrovolných hasičů na
Hlubokém Dole a v Nebovidech. Hledám dokumenty,
fotografie či jiné věci související s činností těchto
nejstarších dobrovolných spolků. Děkuji Vám za
pomoc. Zvlášť děkuji těm, kteří mi již vyšli vstříc a
zapůjčili mi dobové fotografie.

SK NEBOVIDY
Píši Vám několik řádků o činnosti S.K.
Nebovidy od srpna do října t.r., A mužstvo, jak si
mohli čtenáři přečíst v minulém čísle N.L. sestoupilo
z okresního přeboru do III. třídy. Letní příprava nebyla
zrovna valná: 14.8. Plaňany – Nebovidy 6:1, druhé
přípravné utkání s FK Kolín B se nehrálo.
Do podzimní části soutěže III. třídy vede
mužstvo staronový trenér pan Veselý, který vystřídal
nespolehlivého pana Kalendu. Nový ročníky jsme
nezačali dobře, neboť v Týnci nad Labem jsme dostali
„nářez“ – 13:0 od jejich „béčka“.
Ostatní výsledky k dnešnímu dni: Nebovidy –
Sendražice 4:2, Nebovidy – Veltruby 4:0, Krakovany –
Nebovidy 3:1, Nebovidy - Hradišťko 4:1, Červené
Pečky B – Nebovidy 7:0, Nebovidy – Dolní Chvátliny
4:2, Volárna – Nebovidy 3:2, Nebovidy – Veletov 1:3.
Co dál s S.K.? Situace v oddíle je něco jako
záchrana pasažérů z potápějící se lodi. Tréninková
morálka je velmi špatná, na posledních dvou trénincích
byli jenom dva hráči, na tom posledním dokonce jeden,
takže trenér Veselý sedl na kolo a rozmrzele odjel.
Přístup k mistrovským utkáním totéž. Pan Honc Jar.
jako hybná páka oddílu vždycky na utkání doma shání
hráče na poslední chvíli mobilem. O zápasech venku
raději pomlčím.
A jak konstatuje výbor, vyhlídky do budoucna
a nějaké radikální zlepšení jsou malé. Je mi líto, že
musím takto psáti, ale hájím pravdu.
Frengl Jaroslav sen. za S.K.Nebovidy

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.

Lédr Tomáš
instalatérské práce, voda, topení, plyn
kontakt: 732230272
Beránek Tomáš
Koloniál Nebovidy
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