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Hodně zdraví, štěstí a optimismu
do Nového roku. Ať se nám na
Hlubokém Dole a v Nebovidech
společně dobře žije.

Poděkování
Veřejně děkuji panu Antonínu
Koubskému a panu Josefu
Maršíkovi
za
záchranu
mého života. Dne 29.8.2011 při
náhlém srdečním kolapsu mi
poskytli profesionální pomoc.
Václav Mleziva s manželkou

V sobotu 3.března 2012 od 14
hodin proběhne pro veřejnost
komentovaná
prohlídka
Nebovidské tvrze, tvrzí nás
provede a její historii přiblíží
Ing. arch. Petr Chotěbor, který se
zabýval
jejím
historickým
průzkumem. Srdečně zveme
všechny zájemce.

Předběžný termín zápisu do
mateřské školy v Červených
Pečkách
byl stanoven
na
8. února 2012 od 10 do 15 hodin
v II. patře budovy MŠ.

Vážení spoluobčané,
do roku 2012 vstupujeme s výhledem zdražování všech základních
potřeb. Potravin, energií a dalšího. Zdražení se bohužel nevyhneme ani my a
poplatek za svoz odpadu bude na tento rok stát 600 Kč. Přestože obec platí
za svoz odpadu 720 Kč na osobu a rok, zvýšili jsme poplatek pouze o 100
Kč a zbytek budeme dotovat z našeho rozpočtu. Další změna ve vyhlášce
týkající se svozu odpadu je to, že poplatek bude muset platit nejen osoba
trvale žijící, ale i každá fyzická osoba, která zde žije přechodně. I tito občané
zde produkují odpad, za který platíme my všichni, trvale hlášeni.
Příjemnou zprávou pro všechny občany bude jistě to, že jsme do
obce pořídili malotraktor s radlicí a posypem na zimní údržbu a mulčovačem
na sekání trávy.
Koncem minulého roku, se rozhodlo o zřízení nového územního
plánu. Prosím občany, kteří mají nějaký návrh změny oproti současnému
ÚP, aby své návrhy zaslali na ob. úřad co nejdříve. Územní plán určuje, zda
a kde se bude moci do budoucna stavět, co stavět atd.
K dotacím: opět žádáme o dotaci na výstavbu kanalizace v obou
obcích, o dotaci na výstavbu vodovodu v Hl.Dole, o dotaci na výstavbu
chodníku mezi Nebovidami a Č. Pečkami a o dotaci na zateplení a nové
fasády budovy ob.úřadu. To jsou největší akce, které by jsme rádi tento rok
zrealizovali. Samozřejmě se budeme snažit získat i jiné menší dotace, které
by nám pomohly zlepšit vzhled obce.
V listopadu proběhlo ve škole v Č. Pečkách veřejné projednání
posudku výrobny suchých sanačních materiálů společnosti STACHEMA.
Dle mého názoru, jsme se nedozvěděli nic nového. Byly předneseny
námitky, které jsou uvedeny v zápisu z jednání a dle slov pana Nováka,
jednatele společnosti, se jimi bude Stachem zabývat a snažit se jim vyhovět.
Je jasné, že se výrobna postaví, ale snažíme se o to, aby dopad na naše
občany byl co nejmenší.
J.K.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEBOVIDY
Vítání nových občánků Nebovid
a Hlubokého Dolu se uskuteční
v sobotu 14. dubna 2012 od 13
hodin v zasedací síni OÚ
Nebovidy. Prosíme rodiče, aby
při platbě za komunální odpad
vyplnili žádost, že chtějí, aby
jejich občánek byl přivítán.

Plánované akce:
V neděli
25.března
2012
proběhne Vynášení Morany,akci
pořádá Klub Beseda a plánujeme
ji
spojit
s velikonočním
tvořením pro malé i velké.
Klub
Beseda plánuje opět
zorganizovat otevírání studánky.

Obec zadala ve spolupráci s Městským úřadem Kolín zpracování
nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a
příslušnými vyhláškami. Územní plán je dokument, který je závazným
podkladem pro rozvoj obce a zejména pro povolování nové výstavby na
všech pozemcích ve správním území naší obce.
V současné době se připravuje zadání územního plánu, textový
dokument stanovující úkoly pro další etapy práce. Z toho důvodu vyzýváme
občany i další subjekty, které mají na území obce své zájmy, aby podali na
obecní úřad své podněty pro řešení územního plánu. Prosíme o řádnou
identifikaci podnětu, to znamená: jméno, adresu, parcelní čísla pozemků,
kterých se podnět týká, pokud možno zákres dotčené plochy do snímku
mapy katastru nemovitostí a zejména sdělení, jaký záměr se vymezeného
pozemku týká. Podnětem může být i obecně formulovaný záměr týkající se
veřejných zájmů a podobně. Prosíme o podání podnětů do 15.2.2012.
Územní plán bude pořizován a projednáván dle zákona a občané
budou o průběhu projednání informování obvyklým způsobem (vývěsky,
časopis), nikoliv však jednotlivě.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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letos na základě nové vyhlášky zvýšila o 100Kč na
osobu na celkových 600Kč na osobu a rok. Důvodem
ke zvýšení poplatku je reálná cena svozu našeho
odpadu - je to 720Kč/os/rok, do letošního roku obec
tedy doplácela 220 Kč/os/rok. Snažíme se zlepšovat
služby, zvýšili jsme v loňském roce počet svozu
tříděného odpadu i nádob. Vláda ČR slibuje plošné
zvýšení místních poplatků (za odpad) už několik let,
místní poplatky nebyly zvyšovány 9. let, zatímco
služby zdražují. Rozdíly mezi cenou svozu a
vybíranými poplatky platí obce a města ze svých
rozpočtů. Malá obec jako je ta naše potřebuje tyto
peníze investovat jinde, kde chybí, například v údržbě
obce. Poplatek ze psů, zůstává nezměněn.
Poplatky jsou vybírány na obecním úřadu
v Nebovidech v pracovní době. Na Hlubokém Dole je
můžete uhradit v č.p. 109 (žlutý dům v prostřední ulici
v nové zástavbě) u paní Doušové, vždy v neděli od 19
do 21hodin, možno uhradit i po telefonické domluvě
nebo kdykoli mě zastihnete.
Podle předběžných informací od společnosti
Nykos
začne
svoz
letošního
Bio
odpadu
pravděpodobně v dubnu, přesné stanovení termínu
začátku svozu je závislé na aktuálním počasí. 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 též na obecním úřadu.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí, šetří tak
životní prostředí, ale i peníze obci, která může získat za
vytříděný odpad i finanční odměny, které jsou
investovány zpět do obce.
Lucie Doušová

CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY
Podzim a zima přišly i do Nebovid a
Hlubokého Dolu, bohužel nám nepřinesly žádné
finanční prostředky pro větší projekty - žádaná dotace
od Nadace VIA na využití veřejných zelených ploch
v obci za účasti veřejnosti bohužel nevyšla. I tak se
udělalo hodně práce, hlavně díky panu Markovi – práce
všeho druhu, který je v obci prvním rokem stálým
zaměstnancem (bez zimní přestávky). Stráňka nad
silnicí u fotbalového hřiště po vyčistění náletů pěkně
prokoukla, pokud to počasí dovolí v čistění náletů se
bude pokračovat. V Nebovidech u potoka proběhne
prořez stromů. Na Hlubokém Dole již stabilní parta
brigádníků položila na cestičku z novostaveb k rybníku
zbylé panelové pražce, které obec nechala zapustit do
zatáčky na této cestičce a zpevnit ji tak. Cestička nad
rybníkem byla v rámci brigády zavezena kamenem,
díky tomu se může využívat v každém počasí.
Zpevnění se dočkaly i schody vedoucí k dřevěné lávce
na Ve skalách na Hlubokém Dole. Děkujeme a
vydržte!
Zastupitelstvo obce schválilo koupi traktůrku
Belarus 320.4 včetně výbavy v ceně 430 tisíc korun.
Traktůrek bude využíván k celoroční údržbě obce
včetně zimní údržby.
Koncem roku se objevilo několik možností na
podání žádostí o dotace, využili jsme těchto – Státní
zemědělský intervenční fond vyhlásil dotační titul
Program rozvoje venkova, ze kterého žádáme o
vybudování kanalizace, další žádost na kanalizaci byla
podána na Ministerstvo zemědělství.
Od Ministerstva životního prostředí programu OPŽP
Realizace úspor energií - zateplování budov v majetku
měst a obcí, žádáme o dotaci na zateplení budovy
obecního úřadu, výměnu střešní krytiny a vnějších
dveří. Dotační tituly vyhlásil i Středočeský kraj – ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství
žádáme o vybudování vodovodu na Hlubokém Dole,
do Středočeského fondu rozvoje obcí a měst byla
podána žádost na chodník mezi Nebovidy a Červenými
Pečkami. ČEZ vyhlásil dotační titul Podpora regionů
2012, zkusili jsme zažádat o rekonstrukci lamp a
jednoho chodníku v ulici u hospody na Hlubokém
Dole, ze stejného dotačního titulu jsme podali také
žádost na vybudování nového chodníku u ČD zastávky
na Hl. Dole.
Držme si palce, ať naše žádosti zaujmou a
vedení obce dostane finanční „zelenou“ pro tolik
potřebné projekty, které by z našich vísek udělaly ještě
lepší místa pro život než zde máme. Obec naší velkosti
bez finanční injekce – tj. z obecního rozpočtu zmůže
jen drobné úpravy, o kterých jsem Vám psala úvodem
tohoto článku.
Lucie Doušová

KULTURNÍ OKÉNKO
Koncem roku proběhlo v Nebovidech a na
Hlubokém Dole několik akcí patřících do této rubriky,
akce pořádané ať v Dole nebo Nebovidech jsou
společné a sousedé z druhé vesnice jsou vždy vítáni.
Nebojte se tedy přijít, až Vás budeme lákat přes
plakáty na nástěnkách či na webu obce.
Začátkem prosince byly za podpory obce
pořádány Mikulášské nadílky – na Hlubokém Dole
jako každým rokem Mikuláše organizovali hasiči,
v Nebovidech paní Kosíková a Andrlová, obě
mikulášské sklidily kladné ohlasy, děkujeme
organizátorům za jejich uspořádání. O čertovskou
nadílku až do domu se v Nebovidech postarali Dudkovi
a na Hlubokém Dole parta v čele s Lubošem Pluhařem,
ostatním nejmenovaným se omlouvám, ale byli tak
pekelně maskováni, že se mi je nepodařilo
identifikovat.
Na první adventní neděli proběhlo Besedou
pořádané již tradiční rozsvěcení vánočního stromu.
Nebovidy za zpěvu koled provoněl svařák a cukroví.
Této akci předcházelo adventní tvoření pro děti i
dospělé pořádané paní Janou Horáčkovou, která pro
děti připravila sádrové ozdoby k namalování, děti si
mohly vyrobit vánoční svícen z jablíčka či ozdobit

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Od poloviny ledna do konce března probíhá
vydávání známek na rok 2012 potřebných pro svoz
komunálního a bio odpadu. Cena za svoz odpadu se
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perníčky napečené Klubem Beseda. Akce byla
pořádána za částečné podpory obce (zastupitelů) a měla
úspěch, děti i někteří dospělí malovali jako o život a
domů si odnášeli originální vlastnoručně vyrobené
vánoční dekorace. Děkujeme všem organizátorkám za
hezké adventní odpoledne.
Závěr roku patřil Varhannímu koncertu
v nebovidském kostele pořádaným za podpory obce
opět Klubem Beseda, děkujeme a přejeme členkám
Besedy tolik elánu i v příštím roce.
Lucie Doušová

Únor 2012
Anna Andrlová 70 let
Březen 2012
Jan Praveček 70 let
Duben 2012
Božena Zelenková 85 let
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pokračování osmé, leden 2012
Z kroniky národní školy v Nebovidech.
Podle vyprávění dal prý již roku 1874
nebovidský farář Antonín Dvořák podnět ke zřízení
školy v Nebovidech. Děti z Nebovid , Hlubokého
Dolu, Šťáralky a Polep chodily do čtyřtřídní školy v
Červených Pečkách. Po mnoha obtížných jednání přece
jen obětaví občané docílili, že císařská a královská
zemská školní rada v Praze povolila postavit budovu
pro dvoutřídní školu. Místo na stavbu školy dala obec
Nebovidy a velkostatek z Červených Peček přidal
pozemek pro vjezd na školní dvůr. Stavbu školy
prováděl stavitel Čeněk Dajbych z Kutné Hory. Výlohy
se stavbou spojené vyžadovaly náklady za 8 000
zlatých. Školní budova byla hotova 13. září 1879.
Druhý den 14.9.1879 se konalo svěcení školy, které
bylo ohlášeno ve většině tehdejších časopisů a
přivábilo hodně nebovidských občanů a hostů z okolí.
Ve školní kronice je o tom tento zápis.

Fotografie z adventního tvoření

V předvečer slavnosti svěcení školy se sešla
mládež z Nebovid , Hlubokého Dolu, Šťáralky a Polep
ve farní budově a odtud byl konán pochodňový průvod
s lampiony a hudbou ke škole, která byla okrášlená a
osvětlená velmi hezky se jevila. Zde byl pak vzdán dík
občanstvu prozatím řídícím učitelem, který byl
předveden slavnému obecnímu zastupitelstvu. Řídící
učitel Jan Procházka žádal občany o lásku k této nové
budově a vybízel k pilnému posílání dítek do školy.
Provoláním slávy Jeho Výsosti císaři pánu Františku
Josefu I. byl ukončen slavnostní večer a obecenstvo se
rozešlo. Druhého dne při slavnosti ,byli přítomni c.k.
hejtman Josef Hnilička, c.k. okresní inspektor Michael
Klaisner, vikář Josef Čejka z Církvice, místní děkan
Josef Beran v.v., místní farář Antonín Dvořák, páter
Alois, kapucín z Kolína, okresní starosta Václav
Pazderka, jeho Jasnost mladý baron Josef Hrubý z
Jelení se svým vychovatelem, slavné obecní
zastupitelstvo, mnoho pánů učitelů a velké davy
lidstva. Průvod šel z farního dvora ke škole, kde
žákyně Marie Kotlářová z Nebovid přivítala hosty
krásnou řečí, potom pan vikář vysvětlil občanům
důležitost budovy a poděkoval za snahu občanstva.
Nato bylo vykonáno svěcení školy. Potom
oslovil krásnou a dojemnou řečí okresní inspektor dítky
a obecenstvo ve školní síni, do niž všechny dítky
uvedly. Na ukončení slavnosti byla zazpívána císařská
hymna a provolána třikrát sláva Jeho Veličenstvu
císaři. Potom šel průvod do chrámu Páně, kde byla

Fotografie z nebovidské mikulášské nadílky
JAK TO VIDÍ OBČAN
Tentokrát Vám píši příspěvek za svoji
osobu, nikoli za oddíl (zpravodajem S.K. se stal p.
Honc – to jsem rád). Chci se celému výboru S.K.
Nebovidy hluboce a poníženě omluvit za některé statě
článku, které byly zveřejněny v N.L. 4/2011 a kde jsem
si zanaříkal nad vnitřními problémy v oddíle. Byl jsem
ve schůzi výboru pokárán (právem), ale i tak silně
zostuzen, že by ode mne „ani pes kost nevzal“.
Zapřísáhl jsem se, že ode mne N.L. nedostanou ani
řádku, leda za moji soukromou „maličkost“ a ne za
spolek. A aby oddíl nemyslel, že jsem na fotbal
v Nebovidech zanevřel, přeji jim co nejvíce úspěchů a
radosti v jarní části soutěže. Toť asi vše, co jsem měl
na srdci. S pozdravem.
Frengl
GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví životní jubileum a přejeme hodně zdraví a
životní pohody do příštích let.
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obětována mše svatá za spoluúčinkování místních,
červenopečeckých a okolních panů učitelů a kněžstva.
Záznam z kroniky napsala Marie Konopiská

V roce 1436 – první písemná zmínka o tvrzi - převzala
tvrz jeho manželka Machna a její bratr Jan z Kozojed.
Současná podoba jejího jádra, vybudovaného
na přibližně čtvercovém půdorysu s obvodovou
zástavbou kolem nevelkého nádvoří, je z větší části
výsledkem renesanční přestavby z druhé poloviny 16.
století, k níž došlo za vlády rodu Hanykéřů ze Semína.
Tedy v době, kdy se odehrál nejznámější příběh
nebovidské tvrze. Příběh milostného trojúhelníku, kdy
vladyka Vilém Hanykéř ze Semína jednoho dne při
svém nečekaném návratu nalezl frejíře Jana Maternu
„v pokoji svém v komíně v košili bosého a
nevopásaného“.
Hanykéřové ze Semína, původně kutnohorští
měšťané, přestavěli své sídlo do podoby trojkřídlého
jednopatrového zámečku, přičemž pozůstatky původní
gotické stavby byly začleněny do jeho jihovýchodního
nároží. Od severu jádro tvrze původně uzavírala zeď
s bránou,
vedoucí
do
prostoru
přilehlého
hospodářského dvora. Hlavním komunikačním prvkem
byly nejspíše zaniklé dřevěné pavlače po obvodu
nádvoří. Dodnes se nejlépe zachovala dispozice
přízemí
s průběžně
řazenými
obdélníkovými
místnostmi, vybavenými lunetovými klenbami
s hřebínky.
Interiéry prvního patra zcela zanikly při
barokní přestavbě na sýpku v 18. a dále v 19. století.
Tehdy byla zazděna všechna renesanční obdélná okna a
odstraněna byla i jejich ostění. Na různých částech
fasády se přesto zachovaly pozůstatky pozoruhodné
sgrafitové výzdoby.
Úpadek tvrze započal na počátku 17. století,
kdy zadlužení sirotci po jejím majiteli Janu Jiřím
Hášovi z Újezda museli statek prodat Pavlu
Hrabáňkovi z Přerubenic, který je připojil k Červeným
Pečkám. Přestavba tvrze na hospodářský objekt
proběhla pravděpodobně již před rokem 1737. Během
19. století byl „dvůr Nebovidy“ dále pronajímán
k hospodářským účelům. V prvním desetiletí 20. století
došlo k drobným úpravám a je možné se domnívat, že
byl dvůr udržován v dobrém stavu. Roku 1926 koupila
statek Společná továrna na cukr se sídlem v Kolíně.
V roce 1948 byl statek komunistickým režimem
konfiskován a bouřlivě parcelován mezi občany
Nebovid. Největší díl získala obec Nebovidy.
Historií nebovidské tvrze se budeme dále
zabývat i v příštích číslech Nebovidských listů. Pokud
by někdo ze čtenářů znal příběh vážící se k dějinám
tvrze budeme velmi rádi, pokud se obrátí na obecní
úřad.

Fotografie zvoničky z roku 1962

Aktuální fotografie nově upravené a osázené zvoničky
NEBOVIDSKÁ TVRZ
V období
pozdního
středověku
se
v Nebovidech nacházela hned dvě panská sídla, která
byla v držení několika zemanských a měšťanských
rodin. Starším z nich byla tvrz zvaná „Okrouhlá“.
Stávala u kostela sv. Petra a Pavla, postupně byla však
přestavěna na faru a dnes z ní jsou zachovány pouze
sklepy. Druhá tvrz se zachovala v relativně úplném
stavu, je nejvýznamnější památkou Nebovid a je
zapsaná na seznam nemovitých kulturních památek
České republiky. V jejich zdech je ukryta celá řada
příběhů a pověstí a její osudy jsou zrcadlem dějin naší
obce. Díky jejím majitelům Nebovidy existují.
Z historického pohledu je nebovidská tvrz významným
dokumentem úrovně venkovského sídla drobné šlechty
na počátku novověku. Z historických zpráv vyplývá, že
ves byla nejméně ve 14. století rozdělena mezi dva
majitele. Podporuje to i do současnosti dochovaný
charakter zástavby, která tvoří dlouhý protáhlý útvar na
terase nad hlubokým údolím potoka. Dvě přirozená
centra – kostel a náves, leží netypicky na opačných
koncích vsi, lze je tedy předpokládat za jádra obou
předpokládaných dílů, z nichž každý měl svou tvrz.
Dnes má tvrz popisné číslo 31, stojí v blízkosti
návsi v místě, které bylo označováno jako „Na valech“.
Prvním zaznamenaným majitelem je Václav z Klenové.

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Vážení občané,
na úvod mého přehledu akcí minulých a těch,
které připravujeme na letošní rok, bych vám jménem
Klubu Beseda chtěla popřát do Nového roku zdraví,
pohodu a klid v rodině i v zaměstnání. Dále bych chtěla
popřát Obecnímu úřadu do dalšího roku jejich
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říkadlech, bylo 40 spokojených a balíčky
podarovaných dětí a na bezmála 60 dospělých. Malá
Adélka Pospíšilova předala Mikuláši, Andělovi a
Čertovi hezky namalované obrázky. Někteří zlobivci,
kteří se snažili ještě lhát, dostali nakládačku od Čerta, a
někteří, na které to prasklo, dostali doma ještě přidáno.
„ Nejmladším „ děťátkem byl i mimo dalších děti
z Nebovid i Honzík Lhotáků, který taky povinné musel
odříkat říkánku. Krásná zábava a na konci byla
tancovačka s Mikulášem, Čertem a Andělem.
Některé fotografie jsou k vidění na odkazu
Obecního úřadu – Sbor dobrovolných hasičů Hluboký
Důl nebo na www.sdhhlubokydul.estranky.cz Kdo by
mohl, poskytnou nějaké foto, prosím o zaslání na email akoubsky@seznam.cz. Děkuji.
Antonín Koubský Starosta JSDH Hluboký Důl

čtyřletého volebního období, aby jim elán, se kterým
celý rok 2011 pracovali, vydržel i nadále. Myslím, že
na vzhledu obcí již začíná být práce OÚ vidět. Stačilo
k tomu málo, vyřezat zarostlé stráně, vyčistit potok,
upravit pomník padlých, zvoničku, rozšířit cestu od
školy k potoku a u Stopkových a je toho ještě více.
Jsou to věci, které musí každý ocenit a tleskat. Každý
občan může ke vzhledu obce přispět nějakou
maličkostí. Například tím, že nebude svůj nepořádek
házet přes plot, ale naopak okolo svého pozemku
uklidí.
Nyní malé ohlédnutí za posledními akcemi
roku 2011. 27. října se uskutečnil tradiční lampiónový
průvod a 27. listopadu jsme rozsvítili stromeček
s novými ozdobami, které vyrobila paní Ročková. Dále
paní místostarostka Doušová zorganizovala tvůrčí
dílny, kde se zdobily perníčky, vyráběly svícínky, ale
největší ohlas mělo zdobení sádrových odlitků, které
připravila paní Jana Horáčková. Tradiční svařák a
cukroví chutnalo všem. O zpívání a hudební
vystoupení se postarala paní Matoušková a pan Nobilis
a samozřejmě i přítomné děti, děkujeme všem.
Poslední akcí uplynulého roku byl silvestrovský
koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nebovidech, kde
vystoupily děti ze ZŠ Červené Pečky pod vedením paní
učitelky Kopecké, většina dětí byla z Nebovid a
Hlubokého Dolu. Dalším účinkujícím byl pan Nobilis
s dcerou, na varhany hrála paní Kmentová a se zpěvem
jí pomáhala paní Říhová. Bylo to krásně prožité
odpoledne posledního dne roku 2011. Již nyní se
těšíme na další koncert.

Mikulášská besídka na Hlubokém Dole

A nakonec akce na období leden - duben 2012:
- Vynášení Morany (23.3.2012)
- Otevírání studánky
Na tyto akce vás srdečně zveme, přesné datum konání
bude uvedeno na plakátech.
Vlasta Šancová

SK NEBOVIDY
Odehraním posledního soutěžního utkání 12.
listopadu 2011 na domácím hřišti skončila před zimní
přestávkou aktivní sportovní činnost pro všechna naše
3 fotbalová mužstva ( A, B, mladší žáci ). V polovině
rozehraného fotbalovém ročníku 2011 / 2012 se
mužstvo mladších žáků umístilo na 7, A mužstvo na 9,
a B mužstvo na 11 místě ve svých soutěžních třídách.
Mužstvo mladších žáků si podzimní sezónu
prodloužilo pravidelnými tréninky v tělocvičně Střední
obchodní školy na Šťáralce až do poloviny prosince.
Po sehrání posledních utkání na domácím hřišti a před
nástupem zimního období byl členy oddílu proveden
v prostorech kolem hrací plochy úklid listí, spadaných
větví a provedena řada nutných zimních opatření
(hlavně na technických zařízeních pro závlahu a
kabinách). Z organizačního hlediska došlo k omezení
provozu pronajatého „Výčepu na hřišti “ s tím, že
otvírací dny jsou do konce března 2012 stanoveny na
pátek až neděli. Tím, že se zatím podařilo v tomto
období udržet „Výčep“ v provozu, využívá ho mimo
veřejnost také pro svoje potřeby družstvo Šipkařů,
Myslivecké sdružení a proběhla zde „Mikulášská
nadílka“ pro děti.
Po krátké přestávce byl první sportovní
činností na hřišti dopolední „Silvestrovský fotbálek“
který je tradičně pořádán pro aktivní členy oddílu a
všechny příchozí. Za velmi dobrých klimatických

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL
Rád bych Vás seznámil s činností JSDH
Hluboký Důl za poslední období. Jak jsem v posledním
vydání Nebovidských listů avizoval, poslední akcí
v roce 2011 byla Mikulášská nadílka, pořádaná dne 3.
12. 2011 v hospodě „ Na Veselé Bídě“. Nadílka, tak
jako vždy po mnoho let, byla perfektně zorganizována
a vydařila se. Poděkování všem členům JSDH za
pomoc při zajišťování této oblíbené akce, nákupu a
přípravě dárkových balíčků pro děti. Poděkování též
zastupitelům Obecního úřadu Nebovidy za finanční
podporu, z jejichž příspěvku z nevyplácených odměn
se nadílka uskutečnila. Poděkování panu Zelenkovi, za
přípravu místnosti k této zábavě. Poděkování rovněž
těm, kteří se podíleli, ale nechtějí být jmenováni.
V neposlední řadě děkuji rodičům, kteří pochopili, že
investovaná padesátikoruna do této akce se vyplácí a že
si uvědomují, že nelze jen od někoho brát. Výsledkem
byla nejen radost a zábava dětí, ale také udržování této
české tradice. Výsledkem, po odříkaných básničkách a
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podmínek se ho zúčastnil rekordní počet hráčů a
zároveň byl podpořen účastí všech členů výboru
oddílu. Výbor oddílu kopané se sešel na první oficiální
schůzi hned první sobotu v lednu a to 6.1. 2012.
Hlavním důvodem takto brzo konaného setkání před
zahájením jarních soutěží je - důkladně a zodpovědně
se připravit na velmi náročnou administrativní akci
našeho klubu. Čeká nás zpracování nových přihlášek k
provedení registrace všech členů oddílu kopané u nově
vzniklého řídícího orgánu fotbalu v ČR kterým je „
Fotbalová asociace České republiky“- zkratka FAČR
(dříve Českomoravský fotbalový svaz - zkratka
ČMFS). Podle stanov schválených valnou hromadou
FAČR na svém řádném zasedání vyplývá pro všechny
fotbalové kluby včetně našeho povinnost, odeslat
vyplněné přihlášky k registraci na FAČR nejpozději do
29.2. 2012. Součástí platné přihlášky je platba
členského příspěvku ve výši 50 Kč za každého člena na
zvláštní účet FAČR. Termín je stanoven proto, aby
byl čas do 1.7.2012 na vytvoření kompletní databáze
(požadavek MŠMT ČR) s přiděleným nezaměnitelným
identifikačním číslem členů největší sportovní
organizace v ČR. Členství ve FAČR se od 1.7. 2012
stává podmínkou k tomu, aby mohl daný jednotlivec
(uvedený v zápise) nastoupit do utkání. Mimo hráčů
musejí být členy FAČR trenéři, masér, lékař, vedoucí
mužstva, rozhodčí atd. FAČR garantuje vyřízení
žádostí o členství pouze při podání přihlášek do
29.2.2012. a je předpoklad že se nám společnými
silami podaří daný termín dodržet.
Na konci měsíce ledna začne pro naše
mužstva příprava na jarní fotbalovou sezónu
pravidelnými tréninky a některými přípravnými
zápasy. Pravděpodobný termín zahájení jarních
mistrovských soutěžních je 24 - 25. březen 2012 a pro
mladší žáky v polovině dubna. Ještě dříve než začne
nová fotbalový sezóna musí výbor oddílu včetně
ostatních členů postupně poskládat a především naplnit
rozpočet klubu na novou sezónu. Nedílnou součástí
rozpočtu při provozované aktivní sportovní činností je
rovněž zajištění údržby a bezchybného provozu
veškerých tělovýchovných zařízení, dále budov,
technických zařízení a vybavení ( sekačky, systém pro
závlahy, bojlery, kompresory, ledničky, el. motory,
rozhlas a pod. ) Pro informaci uvádíme obecně stručný
rozsah nezbytných výdajových položek z rozpočtu
našeho oddílu při odehrání cca 70 – 80 utkání za rok:
- elektrická energie,- startovné v soutěžích ( nově
od r.2011) a turnajích,- sportovní vybavení,sportovní potřeby,- doprava na zápasy venku,praní dresů,- vyúčtování rozhodčích,- zdravotní
potřeby,- vápno na lajnování,- pronájem
tělocvičny,- poštovné a tiskopisy,- pitná voda
VODOS,- palivo po udírnu a topení,- čisticí,
úklidové a hygienické potřeby,- pojištění budov,pohonné hmoty oleje a náhradní díly ( sekačky ) ,travní směs, postřiky, hnojiva a zemina pro
trávník,- nátěrové hmoty,- instalatérský materiál,elektro materiál,- stavební materiál,- pracovní
nářadí.

Tak jako každá nezisková organizace je i
činnost fotbalového oddílu SK Nebovidy závislá na
podpoře spolupracujících firem a organizací, dotacích
od státu (v minimální míře), různých darech a na
vlastní brigádní aktivitě. Pro letošní rok bude výbor a
členové oddílu hledat další možnosti jak brigádní a
doplňkovou činností zajistit potřebné prostředky do
rozpočtu. Asi není nutné zdůrazňovat, že při současné
ekonomické podmínkách a stále rostoucích cenách,
dělá neziskovým organizacím potíže rozpočty vůbec
zvládnout.
Za vydatné podpory všech našich partnerů,
kterými jsou OÚ Nebovidy, KOPOS Kolín, Výfuky
Tyll, POLINE, Dalkia Kolín se nám doposud dařilo
prostředky na činnost zajistit a touto cestou jim
děkujeme. Mimo finanční podporu jsme partnerům
vděční za dodání různého materiálu pro údržbu a dále
za pomoc ve formě některých služeb které nám
provádějí. Věříme, že pokud to bude v jejich
možnostech, zachovají nám přízeň i pro další období.
Dále musíme poděkovat rodičům mladších žáků a
hráčům obou mužstev dospělých za pomoc při dopravě
na zápasy venku, kterou často provádějí vlastními
dopravními prostředky.
O rozšíření členské základny a tím současně
doplnění družstva mladších žáků se bude výbor a
členové oddílu kopané snažit řešit náborem nových
zájemců o fotbal. Registrace se provádí po dovršení
věku 6 let a je k ní potřebný podpis jednoho z rodičů na
přihlášce a barevná fotografie. Mimo nábor se mohou
zájemci resp.rodiče hlásit u trenéra ml. žáků Daniela
Bracha, na telefonu 736 622 523 nebo e-mailu
danielb@email.cz.
V měsíci únoru 2012 má oddíl kopané SK
Nebovidy možnost poblahopřát dvou našim členům
oddílu k významnému životnímu jubileu. Prvním je
dlouholetý hráč a současný platný člen výboru – pan
Eduard Kotlář, dalším je dlouholetý hráč, bývalý
předseda, rozhodčí, jeden z nejobětavějších členů
výboru a spolupracující funkcionář OFS pan Jiří Karl oběma přejeme pevné zdraví a životní pohodu do
dalších let. Fotbalový oddíl SK Nebovidy přeje
občanům a příznivcům kopané do Nového roku 2012
hodně zdraví, štěstí a pevné nervy.
Za výbor oddílu kopané SK Nebovidy – Honc Jaroslav

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