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PODĚKOVÁNÍ
Seniorky, navštěvující kostel
v Nebovidech,
děkují
panu
starostovi
Kašparovi
za
poskytnutí lavičky
na odpočinek.
Ludmila Holubová
PLÁNOVANÉ AKCE:
V pátek 10. 8. 2012 od 19 hodin
zve OS Nebovidská tvrz do
Letňáku na tvrzi. V 19 hodin
začneme filmovou pohádkou pro
děti, pro rodiče bude otevřena
krčma s grilem, po 21 hodině
následuje
film
Občanský
průkaz.
V případě
nepřízně
počasí se promítání posouvá na
následující pátek.
Na 24. 8. 2012 je plánován další
páteční Letňák
A muţstvo Nebovid začíná
utkáním doma v neděli 26. 8.
2012 od 17 hodin proti muţstvu
FC Ovčáry.
Muţstvo mladších ţáků Nebovid
odehraje první utkání v sobotu 1.
9. 2012 od 10:15 doma proti
celku AFK Pečky
5. 9. 2012 v 17 hodin můţete
nastoupit jako učni k mistru
kováři do Nebovidské hasičárny
8. 9. 2012 od 14 hodin OS
Nebovidská tvrz pořádá druhý
ročník Drakiády
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Váţení spoluobčané,
opět tu máme léto, prázdniny a čas, kdy většina z Vás odpočívá a relaxuje.
My jsme vyuţili této klidnější doby k výstavbě propojovacího chodníku
z Nebovid do Č.Peček.
Výstavba samozřejmě obnáší určité omezení provozu jak po
komunikaci, tak i kolem hřbitova. Termín dokončení je koncem prázdnin,
tak Vás prosím o trpělivost a toleranci. Na tuto zakázku bylo vyhlášeno
výběrové řízení, do kterého se přihlásily 4 firmy a z nich byla, jako
nejlevnější, vybrána firma M-Stav z Pardubic. Celkové náklady na chodník a
osvětlení jsou zhruba 1,7mil.Kč. Potěšující zprávou je, ţe dřívější příslib
Č.Peček spolufinancovat výstavbu tohoto chodníku, byl potvrzen a
zastupitelstvo městyse odsouhlasilo částku cca 750tis. Kč. Jak uţ jsem se
zmínil, součástí chodníku je i veřejné osvětlení po celé jeho délce.
S vedením Č. Peček jsme se dohodli, ţe v rámci této výstavby, umístíme i
dvě lampy uvnitř hřbitova a to z důvodu opakujících se krádeţí. Uvaţujeme
také o umístění kamer, které by případného zloděje, nebo naše spoluobčany,
kteří nedokáţí pochopit, ţe za hřbitovní zdí není skládka, usvědčily a
dopomohly k náhradě. Osvětlení chodníku bude po dohodě s Č.Pečkami
napojeno na jejich rozvod a svítit bude celou noc.
Další akce, která je téměř u konce, je obnovení kapličky
v Hlubokém Dole. Výstavbu provedli pan Moravec a Sýkora a okolí
kapličky upravili členové občanského sdruţení Nebovidská tvrz. Tímto
bych jim chtěl za jejich práci a aktivitu poděkovat. Poděkování patří také
organizátorům dětského dne, jak v Nebovidech, tak v Hl. Dole za opravdu
povedený dětský den. Je vidět, ţe nápad propojit obě obce procházkou se
ujal, i kdyţ atrakcí po cestě moc nebylo. Snad se podaří příští rok sehnat
další pomocníky a procházku zatraktivnit. Za úklid nečistot kolem hlavní
silnice v Nebovidech, děkuji rodině Andrlů, Hradílků a paní Ročkové
s manţelem. Jsem rád, ţe se do úklidu obce zapojili i jiní, neţ jenom členky
klubu Beseda, kterým dík patří především.
Hřbitov – vzhledem k opakujícím se poruchám čerpadla vodovodu,
jsme přistoupili k jeho kompletní výměně, která nás stála skoro 10 tis. O
penězích se zmiňuji proto, aby si pozůstalí a návštěvníci hřbitova uvědomili,
ţe údrţba hřbitova je nákladná a poplatky které platí, je nepokryjí ani
z poloviny. Největší poloţkou v nákladech je úklid a odvoz odpadu, který se
válí kolem zdi. Je vidět, ţe domluvy a prosby na návštěvníky hřbitova
neplatí, proto přistoupím k razantnějšímu řešení a budu tyto hříšníky hlídat a
následně pokutovat. Upozorňuji, ţe pokuta bude citelná.
Výstavba propojovací silnice z Nebovid na státovku na Čáslav Výstavba se pomalu blíţí do finále. Silnice bude asfaltová a financována je
ministerstvem zemědělství. Je určena pouze pro potřeby zemědělců
k odklonění zemědělské techniky mimo obce a bude uzavřena závorou. Tím
by se mělo, Hlubokému Dolu, hodně ulevit od těţké dopravy.
Obecní parcely v Nebovidech - Opětovně jsme začali nabízet
obecní parcely v Nebovidech „na Rafandě“. Upravili jsme jejich velikost,
rozšířili zelené plochy a sníţili jejich cenu na 800,- za m2. Cena je včetně
rozvodu elektro, plynu a vody, silnice, chodníku a veřejného osvětlení.
Vzhledem k rozšíření zelených ploch, bude v této lokalitě, dle mého názoru,
docela hezké bydlení i přes nehezký výhled na průmyslovou zónu.
Územní plán - Projektantka, paní Poláčková, zpracovává ţádosti
občanů o změny UP a po zapracování všech změn pozveme občany na
veřejné seznámení s návrhem, ke kterému se budou mít moţnost, ještě před
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finální verzí, vyjádřit.
Na závěr, Vám všem, chci popřát hezké léto a
klidnou dovolenou.
Jaromír Kašpar, starosta

S sebou je třeba přinést:
 kladivo kovářské nebo zámečnické - děti cca
0,75kg, dospělí 1,5 kg, kaţdý doma určitě
najde
 koţenou zástěru, nebo nehořlavé oblečení do
dílny (montérky, dţíny), které zastaví okuje,
které odletují při kování. Pokud moţno tak
bez kapes, kam mohou okuje zapadnout, a s
dlouhými nohavicemi, které překryjí boty
 ochranné brýle
 pracovní rukavice (koţené)
 boty s plnou špičkou a patou, ideálně
kotníčkové, aby do nich nic nezapadlo
Lucie Doušová

CO NOVÉHO V OBCI - AKTUALITY
V minulém vydání NL jsme Vás informovali o
stavu našich ţádostí o dotace. Přesto, jaká je situace ve
státě, podařilo se získat dotaci 75 tis. na opravu
zrekonstruované střechy na Nebovidské tvrzi, která je
nyní ve stavu, kdy se nemusíme bát zatékání (z dotace
bylo rovněţ provedeno zabezpečení hospodářské
budovy tvrze, aby nám vítr nemohl novou střechu tak
snadno poškodit, byly dotaţeny šrouby na střešní
konstrukci – tím byla částečně dokončena kdysi
nasmlouvaná a nepředaná práce firmy Dlask, jejíţ
opuštění nedokončené stavby bylo ponecháno bývalým
vedením obce bez dořešení). Nyní s klidným
svědomím můţeme tuto část střechy zanechat
budoucím generacím. Střecha nad bývalým Národním
výborem (obytnou částí tvrze) je v havarijním stavu a
částka na nejnutnější zajištění a opravu převyšuje 2
mil. Kč, o které jsme na přelomu roku ţádali
Středočeský kraj a Havarijní fond Ministerstva kultury,
bohuţel neúspěšně. Z Havarijního fondu nám dotace
nebyla přidělena z důvodu chybějící spoluúčasti obce,
na které se zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání
finančně nepodílet. Jednalo se o 20% spoluúčast
z celkové ţádané částky 450 tis., tj. 90 tis. Kč. Další
dotace, která nám byla přislíbena od MAS
Podlipansko, je na výsadbu především ovocných
stromů v obou obcích. Místa výsadby jsou, kolem
silnice k potoku na Hl. Dole, u ČOV, kde plánujeme
zřídit menší lesopark a na stráních nad potokem
v Nebovidech. Aktuálně jsou podány ţádosti dotace na
výstavbu kanalizace na Hl. Dole (maximální moţná
ţádaná
částka
pokryje
pouze
část
obce).
Prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie OPŢP ţádáme na zateplení vnější obálky budovy
obecního úřadu (fasády, dveří a rekonstrukci střechy).
O výsledcích těchto ţádostí, které zatím nejsou
zveřejněny, Vás budeme informovat.
Jaromír Kašpar a Lucie Doušová

PÁTEČNÍ LETŇÁK V TVRZI
Občanské sdruţení Nebovidská tvrz zahájilo
promítací sezónu místního letního kina v romantických
prostorách nádvoří středověké Nebovidské tvrze.
Během jedné zkušební a dvou veřejných projekcí
letního kina navštívilo promítání zhruba 250 diváků,
kteří shlédli tři české komedie z posledních let.
K letnímu kinu je vţdy otevřená od 19 hodin Krčma
v tvrzi, kde si před představením, během něj i po něm
můţete dát klobásku z udírny, maso na grilu či výborný
bramborák, samozřejmostí je i točené pivo a vše co ke
krčmě patří za „lidové ceny“. Po skončení filmu
nemusíte pospíchat domů, krčma zůstává v provozu do
nočních hodin. Vstupné na filmy bylo stanoveno na
symbolických 30 Kč, za veřejné promítnutí filmů se
platí poplatky produkčním společnostem a svazu
autorů.
Letního kina v unikátním prostředí vyuţívají i lidé
z okolních obcí a měst. Občanské sdruţení Nebovidská
tvrz se snaţí s kaţdým dalším promítáním zdokonalit
projekci či sluţby návštěvníkům, podařilo se vyřešit
problémy se zvukem, nyní si můţete i v omezených
podmínkách vychutnat prostorové ozvučení.
Letní kino je po technické stránce improvizací, velmi
milou a zdařilou. Přijďte strávit krásný letní večer u
příjemného filmu a potěšte se dobrotami z Krčmy. 10.
8. 2012 od 19 hodin promítáme filmovou pohádku pro
děti, od 21 hodin film Občanský průkaz, další
promítání je plánováno na 24. 8. 2012, vše je závislé na
počasí, proto sledujte www.nebovidskatvrz.eu, kde
najdete veškeré informace a anketu filmového diváka.
Nebovidská tvrz, o.s.

KOVÁŘSKÝ KROUŽEK
Ten toho nadchla ukázka kovářských mistrů
na Středověku na tvrzi či se o kovařinu zajímá, má nyní
moţnost se v kovařině přiučit kaţdou středu
v nebovidské hasičské zbrojnici, kde se přes prázdniny
usídlil kovář. Vítáni jsou malý i velcí učni (děti od 10
let ale i dospělí). Podmínkou je vybavení (viz seznam)
a fyzická zdatnost. Cílem kovářských schůzek je
osvojit si základní postupy, kaţdý se naučí vyrobit si
nářadí pro další práci, hřebík, kramli, svícen, kleště atd.
První setkání proběhne ve středu 5. 9. 2012 od 17 do
20 hodin v nebovidské hasičské zbrojnici, kde se
případní zájemci domluví na všem ostatním.
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KAPLIČKA – VÝZVA PRO DONÁTORY

STŘEDOVĚK NA TVRZI

Aby obnovená kaplička na Hlubokém Dole ve
zdi nad hřišti u rybníka, byla kapličkou jak má být, je
třeba ji vysvětit. Kaplička byla v minulosti zasvěcena
Panně Marii, to by vedení obce i místní farnosti rádo
zachovalo. Původní umělecká výzdoba se bohuţel
nezachovala, proto jsme oslovili umělce z blízké Kutné
Hory, s prosbou o návrh nové plastiky, která by zdobila
naši kapličku. Vedení obce se obrací na své občany
s ţádostí o finanční podporu na pořízení nové
umělecké výzdoby. Dary prosím zasílejte na účet obce
10828151/0100, do variabilního symbolu uveďte slovo
„kaplička“. Pokud se najde donátor, který by poskytl
dar na kompletní pořízení sošky, odměnou za jeho
štědrost mu bude kopie Panny Marie. Pokud Vás naše
výzva oslovila, kontaktujte nás na telefonním čísle
774 770 000, nebo e-mailu dousova.l@centrum.cz,
zašlu Vám nákres plastiky, či se můţete podílet na její
finální podobě s námi.
Lucie Doušová

Váţení občané Nebovid a Hlubokého Dolu.
Chtěla bych se prostřednictvím Nebovidských listů
podělit o nevšední záţitek, který jsem proţila 23. 6.
2012 na akci „Středověk na tvrzi“.
V roce 1970 jsem začala pracovat v JZD 9. květen
Nebovidy a měla jsem zde na tvrzi kancelář. Ráda jsem
si proto zavzpomínala na „malý dvorek“, na kterém
býval sklad olejů-dnes „KRČMA“, sklad na postřikydnes „VĚŠTÍRNA“ a velká konírna, kde do roku 1974
měl poslední koně můj otec p.Kubera.
Obdivuji velké nadšení a práci lidí z Občanského
sdruţení Nebovidská tvrz, kterou museli zvládnout
úklidem všech prostor. Zvláště proto, ţe jsou to
většinou lidé, kteří se do našich obcí přistěhovali.
Velmi oceňuji organizaci akce i dobové oblečení.
Kaţdý, kdo něco pořádal, určitě ví, co to obnáší času a
úsilí.
Líbil se mi zahajovací průvod, krátký úvod p.Nobilise
a vybubnovávání začátků akcí. Oceňuji nadšení všech,
ať uţ pečení koláčů, preclíků, škvarkových placek atd.
Muţi v krčmě prodávali pití, klobásy, vepř. kýtu na
roštu a bramboráky. Velký úspěch měly i palačinky,
které se musely několikrát přidělávat.
Akci navštívilo i hodně lidí z okolních Červených
Peček, Polep, Libenic, Grunty a cyklisti z Kolína.
Málokdo věděl, co se zde nachází za památku. Měla
jsem pocit, ţe zde bylo málo lidí střední generace
Nebovid a Hlubokého Dolu.
Věřím, ţe na internetu bylo plno chvály a poděkování,
ale ne všichni vlastní počítač. Proto tímto příspěvkem
děkuji za tak velkou akci a krásné proţitky.
Ludmila Holubová
SDRUŽENÍ VYVRACÍ NÁZOR, ŽE TVRZ JE
PRO OBEC ZBYTEČNÁ
Článek z KOLÍNSKÉHO DENÍKU, 26. 6. 2012

Rozvaliny původní kapličky před rekonstrukcí

Nebovidy – Vţdyť je to budova k ničemu. Kdyţ
spadne, co to bude za škodu? Takovýto názor přetrvává
mezi částí obyvatel Nebovid ve vztahu k místní tvrzi.
Lidé ji vnímají spíše jako špýchar, ale vůbec ne jako
historickou památku, jejíţ kořeny sahají ještě před
polovinu 15. století.
„Věříme, ţe i díky akcím v prostorách tvrze se nám
tento názor podaří zvrátit," říká místostarostka, členka
sdruţení Nebovidská tvrz Lucie Doušová.
A zdá se, ţe se to víc neţ daří. Na sobotní akci s
názvem Středověk na tvrzi přišlo přes 700 návštěvníků,
coţ je víc, neţ kolik mají Nebovidy i s Hlubokým
Dolem dohromady obyvatel. Přijeli lidé z širokého
okolí, dorazili i Kutnohoráci, kteří nebovidské
historické slavnosti dali přednost před vyhlášeným
Stříbřením v Kutné Hoře a nelitovali.
Pro malé i velké návštěvníky bylo na třech nádvořích
doslova jedna vedle druhé namačkaných nespočet
aktivit, zajímavostí, vystoupení, ukázek a stánků. Děti
se vydováděly na tzv. harantišti, alias místu plném her
pod širým nebem, bavil je klaun na chůdách, nechyběla

Červen 2012 kaplička po rekonstrukci
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pohádka, Belly dance Princezny ze 3. ZŠ Kolín,
členové skupiny historického šermu NazariaN
prozradili a názorně ukázali mnoho zajímavostí o
středověkém ţivotě, zbraních a boji.
Svou sílu a dovednost předvedli mistři kováři a spoust
dalších řemeslníků, ukázaly se břišní tanečnice,
nechyběla ohňová show ani opravdová věštírna. A na
tvrz přijel i mistr kat. A bylo pozdviţení. A
demonstrace přímo na divácích. Kat rozdělil přítomné
na hříšníky a smilníky. Dobrovolník si mohl vyzkoušet,
jaké to bylo, kdyţ byl hříšník vsazen do klády. Mistr
kat vysvětlil, jak takové vsazení probíhalo, jak na
hříšníka procházející lidé házeli, co jim padlo do ruky,
atd. Podobná demonstrace proběhla i s čarodějnicí, na
níţ upoutanou na palečnici kat předvedl její přiznání.
Ale nebojte, krev netekla, častěji se díky humornému
podání mnohých informací ozýval smích.
První ročník akce se evidentně podařil, sdruţení
uţ můţe chystat další. Do té doby ale určitě nechce
nechat tvrz „mrtvou". Na prázdninové měsíce se chystá
víkendové promítání.
V Nebovidech se snaţí tvrz zachránit a přeměnit na
místo pro setkávání a konání akcí. Prvním úspěchem je
uţ to, ţe se ji podařilo zpřístupnit. Opravila se část
střechy, existuje uţ příslib dotace 67 tisíc od
ministerstva kultury. O další dotace se Nebovidští
snaţí,
ţádali
na
kraji
a
na
havarijním fondu ministerstva kultury, letos zatím
marně. Nad obytnou částí budovy je střecha v
havarijním stavu. Před 10 lety vzal vítr tašky a obec to
nenechala opravit. Jen zpřístupnění této části tvrze s
dnes uţ propadlou střechou by potřebovalo částku přes
dva miliony korun. Ale v Nebovidech se nevzdávají.
Jana Martinková

GRATULUJEME
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří slaví ţivotní jubileum a přejeme hodně zdraví a
ţivotní pohody do příštích let.
Srpen 2012
Václav Černohlávek

80 let

Září 2012
Marie Zelendová
Věra Procházková
Jaroslav Konopiský

101 let
70 let
70 let

Říjen 2012
Arnoštka Kumstátová

90 let

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pomník obětí 1. a 2. světové války v Nebovidech
Myšlenka uctít památku obětí 1. světové
války vznikla jiţ v samotném jejím průběhu. Tak
například jiţ 18. 6. 1916 byl na schůzi obecního
zastupitelstva v Červených Pečkách schválen návrh
starosty Aloise Vika, aby po válce byla na
nebovidském hřbitově zasazena pamětní deska obětem
1. světové války z Červených Peček a okolí.
V listopadu 1918 válka skončila vítězstvím
tzv. Trojdohody a jedním z jeho hlavních důsledků byl
rozpad rakousko-uherského mocnářství a spolu s ním i
vznik samostatného československého státu. Nový stát
chtěl vznik ČSR trvale připomenout vysazováním tzv.
"líp svobody", o čemţ jiţ bylo pojednáno samostatně.
Současně hned po vzniku ČSR bylo přistoupeno k
budování pomníků padlých v obcích po celé ČSR.
Nebylo totiţ obce, která by v 1. světové válce neměla
své zemřelé. Při jejich budování vedle úcty k
zahynulým stále více převaţovalo hledisko politické.
Pomníky padlých se totiţ mohly stát místem, u nichţ se
mohly (např. při státním svátku ) konat slavnosti
prohlubující v občanstvu ideu československé státnosti.
Proto bylo upuštěno od zřizování těchto pomníků na
hřbitovech, neboť tam oslavovat státní svátek a vznik
ČSR nebylo vhodné. Nebovidy patřily mezi ty obce,
které vybudovaly pomník padlých poměrně brzy po

4

válce. Většina těchto pomníků pak vznikala aţ kolem
roku 1923 k 5. výročí vzniku ČSR a další pak vznikaly
ještě
do
roku
1928
k
10.
výročí.
V Nebovidech se ujal iniciativy místní spolek
"Svobodná obec baráčníků" ("Budoucnost"), na jehoţ
návrh 12. 8. 1921 schválilo obecní zastupitelstvo
postavit pomník padlých, a to v tzv. "panské zahrádce".
Byl to prostor u silnice mezi školou čp. 75 a panským
dvorem čp. 31, kde mnohem později vzniklo hřiště
mateřské školy. Byl to pozemek dvora. Současně proto
bylo rozhodnuto, ţe z místa na pomník by se měl platit
symbolický nájem l Kč ročně a ţe obec by měla
pozemek získat pro sebe. Obec se také zavázala, ţe
potřebný kámen na základy dodá zdarma.
Nakonec na základě nové ţádosti baráčníků
bylo místo stavby změněno a byl postaven asi o 100
metrů dále na svaţitém terénu nad silnicí mezi domy č.
17 (Horynovi) a 16 (hospoda-tehdy Skokanova).
Stavbu pomníku zadali baráčníci kamenické firmě. Na
vybudování pomníku byla v obci vyhlášena veřejná
sbírka, která vynesla 783 Kč. Náklady na pomník byly
2.750 Kč, rozdíl 1.967 Kč uhradila obec.
Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1921
v den 3. výročí vzniku ČSR. Zúčastnilo se vedení obce
a široká veřejnost, hasiči se zúčastnili ve svých
slavnostních
stejnokrojích.
Na pomníku je plastika bývalého sloţeného
státního znaku ČSR nápis "v upomínku padlým
vojínům 1914-1918" a ve 2 sloupcích v abecedním
pořadí 18 vojínů z Nebovid, Hlubokého Dolu a
Šťáralky, kteří padli v 1. světové válce.
V průběhu doby vlastní pomník doznal
několika
změn:
l. původní deska na pomníku se 22. jmény byla
nahrazena, kdyţ se zjistilo, ţe někteří uvedení vojáci
světovou válku přeţili a ţijí. Šlo o Antonína Havránka,
Josefa Hrbka, Aloise Kotláře a Josefa Reisiga.
Chyba se na pomníku udrţela několik let. 8. 5. 1925
poţadoval Alois Holoubek na zasedání obecního
zastupitelstva, aby jména ţivých byla z pomníku
odstraněna. Nic se pak dále nedělo, aţ 4. 12. 1927 obec
uvolnila na opravu (změnu) desky 600 Kč. Zřejmě
obecní zastupitelstvo usoudilo, ţe k blíţícímu se 10.
výročí ČSR je konečně třeba dát pomník do pořádku.
2. původní deska byla - patrně před oslavou 28. 10.
1928 - nahrazena novou se jmény 18. obětí.
3. v r. 194l musel být z nařízení protektorátních úřadů
z pomníku odstraněn bývalý tzv. "sloţený"
československý státní znak. Byl sejmut opatrně tak,
aby se nepoškodil a do konce války ho u sebe doma s
nemalým rizikem tajně ukrýval Jaroslav Sedlmajer z
čp.
35.
4. hned po válce ještě do 28. 10. 1945 byl státní znak
znovu na původním místě připevněn a do volného
místa na spodu desky byla připsána jména dvou obětí
z
2.
světové
války.
5.takto upravený pomník byl slavnostně odhalen na
slavnosti 28. 10. 1945 a změnil se tak na pomník obětí
1.a
2.světové
války.
Vlastní pomník uţ od té doby ţádných změn nedoznal.
Jaromír Urban

ČINNOST KLUBŮ
KLUB BESEDA
Váţení občané,
činnost Klubu Beseda je rozdělena na práci i na
zábavu. Letošní velký výlet jsme uskutečnili do dvou
lokalit, na Kuks a do Ratibořic. Na Kuksu byla většina
z nás poprvé a byli jsme nadšeni monumentálními
sochami Matyáše Brauna, stojí opravdu za to je vidět.
Braunův Betlém v lese poblíţ Kuksu je také velice
pěkný, ale bohuţel ve špatném stavu. Ratibořický
zámek, i kdyţ jsme tam byli několikrát, svou krásou
nadchne kaţdého.
Dále jsme napekly na Dětský den pořádaný obecním
úřadem a hasiči z Hlubokého Dolu. Chybička se
vloudila a na příští Dětský den budou koláče i na
Hlubokém Dole. Další akcí bylo také pečení – tentokrát
na Středověk na tvrzi. Děkuji členkám klubu, které s
pečením pomáhaly.
Klub Beseda byl zaloţen proto, abychom oţivily
stojaté vody v Nebovidech, nyní zaloţené sdruţení
Nebovidská tvrz přebírá štafetu, ale i nadále budeme
pořádat tradiční akce jako je vynášení Morany,
lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromečku a
příleţitostně i nějakou tu výstavu.
Závěrem přeji čtenářům v době dovolených pěkné
počasí.
za Klub Beseda Vlasta Šancová
KLUB DŮCHODCŮ
Po delší odmlce jsme se rozhodly napsat také
něco o našem Klubu těch starších důchodkyň. Na
rozdíl od mladších členek klubu Beseda, které ještě
mají plno nápadů a elánu do práce a jsou vţdy ochotné
přiloţit ruku k dílu ke všem akcím, které se
v Nebovidech pořádají, nám uţ kaţdý rok, o který jsme
starší, síly ubývají. Ale i tak se občas sejdeme na
kafíčko a popovídat, co je kde nového. Kaţdá se ráda
pochlubí, kdyţ ji přibyde nějaký nový vnouček nebo
spíš pravnouček.
Jelikoţ jsme i letos dostaly od p. starosty a celého
zastupitelstva příspěvek na naši činnost, za coţ jim
děkujeme, rozhodly jsme se, ţe dokud nás vozí p.
Lhoták se svým autobusem, navštívit některý zámek. A
tak jsme dne 7. 6. 2012 navštívily zámek Sychrov.
Počasí nám přálo a zámek se všem líbil. Nejraději ale
z celého výletu máme posezení v některé pěkné
hospůdce, kde si kaţdá dáme, na co máme chuť včetně
kávičky a zmrzliny. Potom spokojené se vydáme na
cestu k domovu, kde nám je nejlíp.
Jako minulé roky dodrţujeme slavení všech svátků a
narozenin našich členek. Oslavenkyně přinesou něco
na zub a máme se zase dobře.
A tak nám spokojeně uteče rok a těšíme se na nový.
Přejeme si jenom, aby nám to zdravíčko slouţilo a bylo
by to fajn.
za důchodkyně z Nebovid a Hlubokého Dolu
Alena Stopková
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ – HLUBOKÝ DŮL
17.ročník „ Dětský den s dobrovolnými hasiči „
Dne 9. 6. 2012 od 14. 00 hodin pořádali hasiči
Hluboký Důl tradiční Dětský den s dobrovolnými
hasiči a to jiţ 17. ročník. Na startovní čáru se přišlo
zaregistrovat 67 dětí, které po obdrţení Startovní
listiny vyrazili do soutěţního klání. Před sebou měli 14
povinných disciplín – od probíhání slalomové a
překáţkové dráhy, házením míčků, šipek, podkov na
cíl, skládáním hlavolamu, probíháním bludištěm,
překonáváním řeky,hledání zlata, skákání v pytli, chůzí
na šlapkách a chůdách aţ po stříkáním hasičskou
stříkačkou. Také jako nepovinnou disciplínu mohli
vyuţít aguazorbingu – pohyb na vodní hladině
v plastové kouli. Tato atrakce společně se skákacím
hradem byla vytíţena po celou dobu konání dětského
dne. Po celé odpoledne děti postaráno o občerstvení.
Po absolvování soutěţních disciplín si děti vylosovali
ještě nějakou drobnost, obdrţeli diplom a vybrali si
filmové plakáty. Největší oblibu měl plakát
Madagaskar nebo Čipmankové.
Letošní rok se nesl v duchu propojení s dětským
dnem v Nebovidech. Na cestě mezi obcemi měl děti
povozit kůň, ale tak se to nějak vymklo a tak avizovaná
projíţďka na koni na louce „ Na Křenovce „ se
nekonala, ale byla jen na hřišti v Nebovidech. Na cestě
zůstali jen osamoceni v hlubokých lesích u Melounů tři
strašní loupeţníci.
Tak jako kaţdoročně se Dětský den na Hlubokém dole
vydařil zásluhou hasičů jejich rodinných příslušníků a
dobrovolných pomocníků. Celý Dětský den končil
v podvečerních hodinách ke spokojeností všech.
SDH Hluboký Důl

SK NEBOVIDY
Z pohledu aktivní sportovní činnosti probíhá
v současné době letní přestávka mezi jarní a podzimní
části mistrovských soutěţí organizovaných a hraných
v rámci okresu Kolín. Podzimní soutěţní utkání pro
kategorii muţů se začínají hrát koncem srpna a
mládeţnické celky začínají začátkem září. Naše A
muţstvo začíná utkáním doma v neděli 26. 8. 2012 od
17:00 hodin proti muţstvu FC Ovčáry. Muţstvo
mladších ţáků odehraje první utkání v sobotu 1. 9.
2012 od 10:15 doma proti celku AFK Pečky.
Kompletní rozpis soutěţního fotbalového ročníku
podzim 2012 bude k dispozici na veřejném prostoru u
OÚ v Nebovidech, na hřišti, v hospodě na Hl. Dole a
Nebovidech.
Před začátkem těchto mistrovských utkání
odehrají naše druţstva v rámci moţností přípravná
utkání včetně turnaje čtyř muţstev dospělých na
Pašince v sobotu 11. 8. 2012 od 14 hod. Do letošního
ročníku nebyla podána přihláška pro B muţstvo na
OFS Kolín s tím, ţe po konsolidaci kádru je moţnost
opět v příští období celek znova přihlásit.
Během letní přestávky pokračují nutné údrţbové
práce na budovách včetně technických a sociálních
zařízeních budov, údrţba travnaté hrací plochy (sekání,
zavlaţování, dosetí trávy) a údrţba okolních prostorů.
Sportovní zařízení a výčep na hřišti je i během
tohoto období vyuţíván k pořádání různých
společenských a sportovních akcí ze strany veřejnosti i
organizací. O případných společenských a ostatních
akcích pořádaných fotbalovým oddílem během
podzimu budeme včas veřejnost informovat.
Za výbor oddílu kopané SK Nebovidy – Honc Jaroslav
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