22. říjen 2010

1. číslo

SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
,,Drazí čtenáři, právě se Vám do rukou dostává…“ Ano, mohl bych začít touto starou a dosti
ohranou frází, ale vezmeme to hned na úvod trošku z jiného konce. Chci Vás bezprostředně na
počátku přesvědčit, ţe v případě ,,dvouměsíčníku“, kterým právě listujete nepůjde o ,,obyčejný“
obecní zpravodaj.
Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního muzea
v Praze, Ministerstvo kultury ČR, Parlamentní knihovna, kaţdá krajská knihovna, Městská knihovna
v Praze. Stejně jako jsem se ptal já, tak i Vy se teď určitě pozastavujete nad tím, k čemu slouţí výčet
těchto institucí? Co tím chtěl autor říct?! Je to seznam knihoven, do kterých je kaţdý vydavatel
jakéhokoliv periodika, na základě ustanovení tiskového zákona, povinen zasílat jeden kaţdý výtisk,
který bude kdy vydán. Proč se zde o tomto zmiňuji? Kdyţ jsem byl mladší, vnímal jsem obecní
a městské zpravodaje jako něco, co slouţí pouze výhradně občanům dané vísky či města. A ono
ejhle, nebylo a není tomu tak. Ačkoliv si nedělám iluze, ţe by někdo, například v Národní knihovně
a obzvláště pak v Parlamentní knihovně zabrouzdal do sektoru obecních zpravodajů a prstem
nahmatal právě Nepoliský zpravodaj, nutno říct, ţe kdyţ člověk ví, ţe nepíše a nevytváří tisk
,,pouze“ pro našince, je to o něco zábavnější. Zároveň tímto výčtem knihoven ilustruji jednu
z otázek či menších překáţek, záleţí na Vašem úhlu pohledu, které bylo nutno ve spolupráci
s Obecním úřadem vyřešit.
Nově vzkříšený obecní zpravodaj tak bude šestkrát do roka putovat do všech koutů naší
krásné země. Plán na obnovu vydávání zpravodaje se mi zrodil v hlavě při příleţitosti oslav, které
obec proţila během uplynulého léta. Říkal jsem si: ,,No je krásné, ţe o tomhle všem, co teď
proţíváme v souvislosti s úspěchem v krajském kole soutěţe Vesnice roku 2010, se bude psát
v obecní kronice a určitě i v některých novinách a na internetu, ale není to trochu málo?“ Internet se
zahltí a jednoho dne zkolabuje, noviny dáváme do sběru či do krbů a kronika jako jediná nositelka
historických událostí potřebuje dle mého názoru jakousi ,,zálohu“. Nehledě na to, ţe kroniky jsou ve
své podstatě spíše faktografické knihy, které popisují události bez větší dávky subjektivity, kterou
zkrátka kronikáři do takovýchto knih moc uplatňovat nesmějí. No a právě subjektivní názory na
věci, příhody, projekty, ţivot ve vsi vůbec, to je něco, co stojí za zaznamenání. Psát stroze, výstiţně,
prostým sdělovacím jazykem, to je kumšt, přiznávám, ale psát tak, aby autor nejen sdělil vše
podstatné, ale zároveň skrze vlastní dojmy vykreslil atmosféru místa či akce, to je další odnoţ
uvedeného ,,novinářského“ kumštu. Za všechny členy redakce uvádím, ţe rozhodně nechceme strkat
nos do novinářské branţe. Zpravodaj jsme pojali jako společnou práci mnoha lidí, přičemţ úkolem
nás, členů redakční rady, je dát věcem formu, patu a hlavu, a postarat se o některé nové a dle našeho
názoru zajímavé rubriky.
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Tím se dostávám k tématu obsahu obecního zpravodaje. Vedle ,,standardních“ kapitol
týkajících se činností Obecního úřadu, Zastupitelstva obce, místních zájmových sdruţení (SDH,
ŢENY, SOKOL, MYSLIVCI), příspěvkových organizací zřizovaných Obcí Nepolisy (ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA), jsme prozatím zařadili kapitolu týkající se vţdy krátkého exkurzu
do minulosti obce, dále kapitolu kterou budete tvořit VY, čtenáři, kapitolu plnou zábavy a luštění
a na závěr budeme vţdy uvádět pozvánky na společenské akce, které se uskuteční v našem regionu
a které bychom si neměli nechat utéct.
Společně s kolegyněmi a kolegy z redakční rady věřím, ţe po určitém záběhu a rozjezdu se
nám společnými silami podaří vytvářet časopis, na který se co dva měsíce budeme všichni spolu
s Vámi těšit. Přejeme Vám dobré počtení a zároveň Vás alespoň v tomto čísle ţádáme o určitou
dávku shovívavosti, přeci jen nikdo učený z nebe nespadl a hned na poprvé nemůţe být vše
dokonalé.
Za redakční radu
Dušan Šustr

S FOTOAPARÁTEM VZPOMÍNÁME NA LÉTO 2010
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty obce
Po víceleté odmlce se do Vašich domácností dostává úplně nové vydání Nepoliského
zpravodaje. Jsem tomu velice rád a to z několika důvodů. Díky sloţení redakční rady bude
zpravodaj zcela nezávislý. Redakční radu tvoří mladí lidé, kterým věřím, ţe všechno, co dělají,
dělají nezištně a s obrovským nadšením. Zpravodaj chtějí psát hlavně pro Vás, spoluobčany. Jsem
rád, ţe zpravodaj vychází aţ po komunálních volbách. Redakční rada zřejmě nechtěla vzbudit zdání,
ţe si mladí za přispění zpravodaje chtějí získat Vaše voličské hlasy pro svoji kandidátní listinu.
Redakční radě přeji, aby je nikdy neopustil elán a nadšení, a aby v tom krásném snaţení
nezůstala bez podpory spolků. Dále jim přeji, aby informace a články byly vţdy „čerstvé“ a aktuální.
Jsem přesvědčen, ţe ve vesnici, která ţije spolkovým ţivotem, by to neměl být problém.
Protoţe je krátce po volbách do zastupitelstva naší obce, děkuji Vám voličům, kteří jste si
15. a 16. října udělali čas a přišli podpořit svoje kandidátky. Děkuji Vám za všechny kandidáty, kteří
se díky Vám stali členy obecního zastupitelstva na další čtyři roky. Pozorný čtenář ze zápisu
o výsledku hlasování v naší obci ledacos vytuší. Výsledek hlasování přinesl i pár překvapení.
O funkcích v zastupitelstvu není zdaleka rozhodnuto. Ustavující zasedání zastupitelstva
proběhne aţ 11. listopadu. Aţ po tomto datu budeme znát, kdo bude vykonávat funkci starosty
a místostarosty obce. Věřme, ţe všichni společně rozhodneme moudře.
Starosta obce
Jiří Šustr

Soutěţ Vesnice roku 2010
V tomto příspěvku nechci psát o úspěchu, kterého naše obec dosáhla v krajském kole soutěţe
Vesnice roku 2010. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola, které se v naší obci uskutečnilo
21. srpna, se dle Vašich ohlasů vydařilo. Přálo nám počasí, díky spolkům a obecnímu úřadu byl
připraven vysoce kvalitní program, ve kterém se našly všechny generace. Měl jsem pocit, ţe kolem
slavnostního vyhlášení panovala přátelská atmosféra. Kéţ by to tak bylo napořád!
Chci se s Vámi podělit o radost, kterou jsem zaţil 11. září v Luhačovicích při slavnostním
vyhlášení výsledků celostátního kola soutěţe Vesnice roku 2010. Slavnostní vyhlášení se
uskutečnilo u příleţitosti konání Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní
a tancem. Do Luhačovic se sjeli starostové 13ti krajských vítězů z celé republiky. Všichni jsme
věděli, ţe absolutní vítěz bude jen jeden.
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Hodnotitelská

komise

zasedla

k rokování

v pátek 10. září ve 20 hodin a skončila v sobotu 11.
září nad ránem. Dopoledne nás přijal starosta města
Luhačovice, měli jsme moţnost prohlédnout lázeňské
město.

Odpolední

program

začal

vystoupením

folklórních souborů. Bylo na co se dívat. Náš kraj na
festivalu reprezentoval dětský soubor Špindleráček ze
Špindlerova Mlýna. V 16 hodin bylo na programu
vyhlášení výsledků celostátního kola soutěţe. Na
podium kaţdého starostu doprovodily děti z folklórního souboru. Mne doprovázela děvčata ze
Špindleráčku. Před vlastním řazením jsem ale ze všeho nejvíce vyhlíţel nepoliskou mládeţ. Věděl
jsem, ţe do Luhačovic přijela. Blíţila se 16tá hodina a já je pořád neviděl. Aţ najednou se objevili
v nepoliských krojích a s transparentem „Obec
Nepolisy“. Měl jsem obrovskou radost a pocit, ţe
tam nejsem sám. Kdyţ byla naše obec ohlášena
a v doprovodu děvčat ze Špindleráčku jsem
přicházel na podium, měl jsem pocit, ţe
Nepolišáci svým pokřikem strhli nejen děti ze
Špindlova Mlýna, ale i většinu diváků. Byli prostě
báječní!
Stejných ovací se dostalo ještě starostce
z jihomoravského kraje. Tu přijeli podpořit spoluobčané dokonce autobusem.
Při vyhlášení mne tak trochu mrzelo, ţe jsme se vlastně ani nedozvěděli, v čem byli ti první
lepší neţ ostatní. Neoficiálně jsme se dozvěděli, ţe jsme se probojovali do finálové sedmičky. Snad
se více dozvíme při vyhlášení přímo ve vítězné obci Ratměřice.
Jsem rád za Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěţe. Přeji si, abychom se v roce
2013 pokusili získat Modrou nebo Bílou stuhu. Věřím, ţe na to naše spolky mají.
Jsem moc rád, ţe z celé té naší slávy vznikl dvouhodinový film a celá řada fotografií. Bude si
co připomínat.
Starosta obce
Jiří Šustr
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Ve dnech 15. a 16.10.2010 se v naší obci konaly komunální volby. O zvolení do zastupitelstva obce
se ucházelo celkem 54 kandidátů z 6 volebních stran. K volbám přišlo celkem 447 voličů, tj. 59 %. Ustavující
zasedání zastupitelstva se bude konat 11.11.2010 od 18,00 hod.
Zvolení členové do zastupitelstva obce:
Jméno a příjmení

Volební strana

Počet hlasů

Jiří Šustr

Sdruţení nezávislých kandidátů

Za rozvoj obce

345

Dušan Šustr

Sdruţení nezávislých kandidátů

MLADÍ PRO OBEC

223

Josef Finěk

Sdruţení nezávislých kandidátů

TJ Sokol Nepolisy

207

Ján Baláţ

Sdruţení nezávislých kandidátů

TJ Sokol Nepolisy

191

Jan Volejník

Sdruţení nezávislých kandidátů

Za rozvoj obce

186

Zdenka Drobná

Sdruţení nezávislých kandidátů

ŢENY

156

Vladimír Vondruška

Sdruţení nezávislých kandidátů

Dobrovolní hasiči

117

Pavlína Motyčková

Sdruţení nezávislých kandidátů

Za rozvoj obce

104

Lucie Vejvodová

Sdruţení nezávislých kandidátů

Za obec Zadraţany

83

Získané hlasy jednotlivých kandidátů (v %)
Lucie Vejvodová
10%

5%
14%

12%

Dušan Šustr
7%

Vladimír Vondruška
Jiří Šustr

13%

Jan Volejník
21%

6%
12%

Pavlína
Motyčková
Palína Motyčková
Josef Finěk
Ján Baláž
Zdenka Drobná

Celkové počty platných hlasů pro jednotlivé volební strany:
Volební strana

Počet hlasů

Za rozvoj obce

1131

TJ Sokol Nepolisy

806

Za obec Zadraţany

515

Dobrovolní hasiči

477

MLADÍ PRO OBEC

460

ŢENY

360
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Obec Nepolisy
Obecní úřad Nepolisy

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nepolisy

Obecní úřad Nepolisy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Nepolisy, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Šustrem v souladu s § 91 odst. 1 zákona
o obcích.
Místo konání:

Obec Nepolisy – sál pohostinství Na Nové

Doba konání:

11.11.2010 od 18,00 hod.

Navrţený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse
Před schválením programu sloţí členové zastupitelstva obce slib.
V obci Nepolisy, dne 19.10.2010
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Obec Nepolisy pomáhala při povodních
V sobotu 21.8.2010, u příleţitosti slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěţe
Vesnice roku 2010, byla v Nepolisech zahájena povodňová sbírka pro obec Heřmanice.
Sbírka vznikla na popud občanů, kteří chtěli pomoci lidem na Liberecku, kde se na začátku
srpna prohnala velká voda. Rozhodli jsme se pomoci obci Heřmanice, která v roce 2006 získala třetí
místo v celostátním kole soutěţe Vesnice roku.
Pro účely této veřejné sbírky byly zřízeny dvě pokladničky. Pokladnička č. 1, která byla
umístěna v tělocvičně základní školy v rámci výstavy, obsahovala finanční částku ve výši 12 362,Kč. V pokladničce č. 2, která byla umístěna v kostele Sv. Maří Magdaleny, bylo soustředěno 7 638,Kč. Celkem tedy bylo vybráno 20 000,- Kč.
Na bankovní účet obce Heřmanice bylo, kromě vybraných 20 tis. Kč od nás občanů, zasláno
30 tis. Kč z rozpočtu obce Nepolisy.

Aneta Sychrová
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Naše malá knihovna
Naše knihovna se nachází v obecním domě v přízemí, a i kdyţ
není aţ tak veliká, i tak je zde spousta zajímavého čtení, mnoho
zajímavých kníţek a časopisů nejrůznějších ţánrů.
Pro představu těch, kteří do naší knihovny ještě nezavítali, je zde
okolo 5ti tisíc titulů krásné literatury, 1 tisíc naučné literatury, 1 tisíc
broţur – lehké čtení pro ţeny, 1 tisíc časopisů a to vše jak pro naše
dospělé čtenáře, kterých je 65, tak i pro děti a mládeţ do 15ti let,
kterých je asi 15. V knihovně se v současné době nachází i PC, který můţou návštěvníci vyuţívat
k on-line sluţbám zcela zdarma a to ve výpůjční době, která je kaţdé pondělí od 16:00 do 18:00
a kaţdý 1. pátek v měsíci od 17:00 do 18:30 pokud na tyto dny nepřipadají svátky, v době prázdnin
je změna provozní doby vyvěšena na vstupních dveřích do budovy a na dveřích do knihovny.
Něco málo z naší statistiky
V roce 2009 bylo v naší knihovně 620 čtenářských návštěv, vypůjčeno bylo celkem 7844
kusů, z toho naučné literatury dospělým uţivatelům 576 ks, krásné literatury dospělým uţivatelům
4314 ks, naučné literatury pro děti 44 ks, krásné literatury pro děti 681 ks a časopisů 2229 ks.
Proč zavítat k nám do knihovny?
Do knihovny se kaţdý rok zakoupí okolo 100 ks nových knih a také vyuţíváme výměnný
fond - chlumecká knihovna k nám dováţí 5x ročně po 150 ks knih, ponechává je zde k půjčování asi
3 roky a pak je zase odváţí. Protoţe se nám naskytla moţnost odebírat zlevněné časopisy
z remitendy, odebíráme okolo 20ti titulů časopisů.
Akce v knihovně
Naše knihovna v roce 2009 pořádala ve spolupráci se základní školou a obecním úřadem uţ
potřetí akci pro děti – „Noc s Andersenem“. Zprávu o této akci a fotografie naleznete na webových
stránkách www.nepolisy.cz v oddílu Obecní knihovna Nepolisy.
Vaše knihovnice
Vejvodová Lucie
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DONESLO SE k nám ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S chutí do školních lavic
A proč s chutí? Máme nově zrekonstruovanou základní školu, která uţ z dálky svítí svou
nově probarvenou fasádou a zve všechny školáky, aby zasedli do lavic. Během hlavních prázdnin se
uskutečnila výměna oken a úpravy proběhly také uvnitř budovy. Zřizovateli patří velký dík za
vynaloţené finanční prostředky.
Věříme,

ţe

všichni

ţáci

úspěšně odstartovali nový školní
rok, který jsme slavnostně zahájili
ve středu 1. září 2010 za přítomnosti
starosty obce pana Jiřího Šustra.
Ač se to zdá neobvyklé, prvňáčci
usedli do lavic s úsměvem na tváři,
bez slz a obav. Pro vzpomínku na
tento významný den byly děti
obdarovány

krásnou

knihou

pohádek.
Naše ZŠ má stále trojtřídní charakter a vzdělává ţáky 1. stupně tj. (1. – 5. ročník).
Aktuální počet ţáků k 30. 9. 2010 je 42 (25 dívek a 17 chlapců).
I. třída
II. třída
III. třída

1. ročník

14 ţáků

6 dívek / 8 chlapců

2. ročník

10 ţáků

8 dívek / 2 chlapci

3. ročník

7 ţáků

6 dívek / 1 chlapec

4. ročník

4 ţáci

1 dívka / 3 chlapci

5. ročník

7 ţáků

4 dívky / 3 chlapci

Stejně jako v uplynulých letech se účastníme školního

ekologického programu

„Recyklohraní“, jehoţ cílem je prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umoţnit jim osobní zkušenost. Zajišťujeme zpětný odběr baterií a pouţitých drobných
elektrozařízení, sbíráme víčka od PET lahví, plánujeme tradiční sběry starého papíru (nejbliţší
v listopadu) a rozšiřujeme vědomosti ţáků v oblasti environmentální výchovy.
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Záleţí nám i na tom, jak děti vyuţívají svůj volný čas po vyučování. Proto i v tomto roce
nabízíme aktivní odpolední činnost v podobě zájmových útvarů. Nabídka byla pestrá a podle zájmů
dětí v prvním týdnu měsíce října svou činnost zahájily krouţky - sportovní, turistický, vaření, práce
s počítači, výtvarný a začínáme s angličtinou.
Na základě ţádosti nám byla navýšena kapacita školní druţiny z 25 dětí na 40. Z tohoto
důvodu od 1. září 2010 ve škole pracují dvě oddělení školní druţiny, která jsou opět zcela naplněna:
I. ( 1. a 2. ročník) = „Mraveniště“ navštěvuje 23 dětí,
II. (3., 4. a 5. ročník) = „Mumínci“ – 17 dětí.
V obou odděleních druţiny paní vychovatelky připravují pro děti bohatý program.
23. září děti přivítaly první podzimní den přehlídkou oblečení v podzimních barvách,
ochutnáváním ovoce, zeleniny a soutěţemi.
Dále pak byla vyhlášena soutěţ „O nejhezčí strašidlo“ vyrobené s pouţitím přírodních
materiálů, jejímţ pořadatelem je Swobi, s.r.o. ve spolupráci s Orientcentrem Hradec Králové.
Výrobky v současné době zdobí prostory školy. Budete-li chtít podpořit krásné výtvory dětí a jejich
rodičů, přispějte během měsíce října svým hlasem na internetových stránkách http://halloweenchlumec.cz/show-foto?id=32 .
Obě oddělení druţiny se zapojily
do celorepublikových projektů. Mladší
děti se v rámci projektu „Zdravá pětka“
seznamují se zásadami zdravé výţivy.
Starší děti se v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“ denně věnují četbě
vybrané knihy s cílem podpořit zájem dětí
i rodičů o společné čtenářské chvíle.
Přejeme našim školákům úspěšný
nejen začátek školního roku a těšíme se na
akce v dalších měsících, o kterých Vás
budeme informovat.
Kolektiv ZŠ
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PŘILETĚLO k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ze ţivota mateřské školy
Po prázdninách jsme se s radostí opět sešli v mateřské škole a přivítali jsme mezi nás nově
přijaté děti. Do školy jsme se o to více těšili, poněvadţ se o letních prázdninách naše školička
proměnila na modernější a krásnější.
Sluníčko na budově vítalo příchozí děti
a jejich rodiče. Z dotace, kterou získala
Obec

Nepolisy,

došlo

k

výměně

špaletových oken za plastová, dále bylo
rekonstruováno velmi potřebné a jiţ
zastaralé

sociální

budovy

byl

i k výměně

zařízení.

vymalován

některých

Interiér
a došlo

podlahových

krytin. Dále byly nainstalovány nové
kryty na radiátorech.
V září jsme společně s rodiči
sbírali krabičky od sýrů Kiri a z velkého mnoţství škatulek a ostatního výtvarného materiálu jsme
vyrobili robotka Kinepori. Zapojili jsme se do soutěţe o poukaz na hračky a vzdělávací potřeby.
Dále jsme společně s rodiči
a dětmi vytvořili mnoho strašidel
z přírodních

materiálů.

Naše

umělecká dílka jsme pojmenovali
„Skřítci z Nepolis“. Fotografii jsme
zaslali

do

soutěţe

s

názvem

„Halloweenský rej“. Vyhodnocení
této soutěţe proběhne

na akci

věnované strašidlům a duchům dne
30.10.2010

na

zámku

Karlova

Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Soutěţíme o zajímavé ceny např.
volné vstupenky pro celou třídu do
ZOO apod.
V záři jsme uvítali mezi nás herce p. Peřinu, který nám zahrál divadlo s dřevěnými loutkami.
Představení se nám velmi líbilo, děti měly moţnost si zblízka prohlédnout zajímavé loutky.
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Tradičně vystupujeme na akci Sboru pro občanské záleţitosti „Vítání občánků do ţivota“.
Začátkem října se uskutečnila tato malá slavnost na obecním úřadě. Děti z mateřské školy Anička
Marková, Kristýnka Šustrová a Denis Schmidt zarecitovali přítomným básně věnované
novorozencům.
Asi od poloviny září do října sbíráme starý papír a kaštany. Ze získaných peněz kupujeme
např. ceny dětem na školou pořádané akce, přispíváme na cestovné výdaje dětem na výlety apod.
V neděli 17.října se sešli všichni příznivci pouštění draků na hřišti TJ Sokol. Za slunečného
a větrného počasí se nad vesnici vzneslo mnoho nejrůznějších dráčků. Za účast na této akci, děti
dostaly zaslouţenou sladkou odměnu a nafukovací balónky. Drakiáda se všem moc líbila, i kdyţ
foukal studený vítr a brzy jsme se rozešli do teplých domovů. Těšíme se na příští ročník a doufáme
v teplejší počasí.
Soňa Baláţová
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ŢIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH Nepolisy
Váţení spoluobčané,
po dlouhé odmlce ve vydávání nepoliského informačního periodika Vás zdraví
nepoliští dobrovolní hasiči.
V současné době má náš sbor 63 členů. Z uvedeného počtu činí přibliţně 30% děti a mládeţ
do 18 let.
I nadále je hlavní náplní naší činnosti především údrţba hasičské techniky a formou cvičení
i příprava k represi. Dále je to pak činnost v oblasti poţární prevence a práce s dětmi a mládeţí, kde
klademe v současnosti hlavní důraz. Spolupracujeme s obecním úřadem, spolky a sdruţeními v obci,
pořádáme akce pro občanskou veřejnost, jako jsou předvánoční koncerty, tradiční zábavy a plesy,
podílíme se na organizaci dětských dnů, táborů pro děti aj.
Nyní k činnosti našeho sboru za poslední období:
V měsíci červnu jsme se zúčastnili 100. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů
v Lukové. Chtěl bych všem občanům Lukové touto cestou poděkovat za vynikající přípravu
a vytvoření perfektní atmosféry. V rámci oslav proběhla soutěţ v poţárním sportu za účasti
druţstev:
muţi - Luková, Nepolisy, Zadraţany, Zachrašťany, Vysočany a Světí;
ţeny – Zachrašťany a Nepolisy;
mladí hasiči – Nepolisy A, Nepolisy B, Zadraţany, Světí.
V kategoriích ţeny a muţi zvítězila druţstva ze Zachrašťan a za mladé hasiče první místo
získalo druţstvo z Nepolis A.
V prvních dnech prázdnin se tradičně uskutečnilo fotbalové utkání. Do turnaje v kopané se
zapojily všechny spolky ( TJ SOKOL Nepolisy, MS Luka, SDH Nepolisy, SDH Zadraţany). Zápasy
byly zajímavé a velmi napínavé. Avšak ten, kdo vsadil na favorita, měl výhru v kapse. Zvítězilo
druţstvo TJ SOKOL Nepolisy.
Velkou měrou se náš sbor podílel v měsících červenec a srpen v přípravě obce na soutěţ
Vesnice roku, zejména pak na částečné opravě hasičské zbrojnice a poté samotné organizaci
slavnostního vyhlášení. Děkuji touto cestou všem příslušníkům sboru, kteří se na přípravě oslav
podíleli a věnovali nezištně svůj volný čas.
24. 7. a 7. 8. byl proveden zásah za účelem odčerpání vody u paní Věry Kyselové a u pana
Václava Homoly v Nepolisech při bleskové povodni, kdy došlo k zatopení sklepů. Zásahu se
zúčastnili: B. Sýkora, M. Sýkora, P. Bílek, P. Říha, V. Vondruška ml. a C. Fládr.
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V měsíci srpen jsme se spolupodíleli na organizaci rozloučení s prázdninami pro děti
a mládeţ. Pohádkové postavy měly pro děti připravené nejrůznější úkoly a soutěţe. Při této
příleţitosti bylo slavnostně otevřeno a předáno dětem nové dětské hřiště, jehoţ realizaci financoval
spolek Společná Cidlina.
V sobotu 11. 9. se uskutečnilo okrskové cvičení v Zachrašťanech. Soutěţilo se v disciplíně
poţární útok o putovní pohár starosty okrsku v kategoriích muţi, ţeny, starší a mladší druţstva
mladých hasičů. Velitelem soutěţe byl B. Sýkora, hlavním rozhodčím P. Říha. V kategorii muţi
získali první místo dobrovolní hasiči z Vysočan, druhé místo Zachrašťany a třetí místo Nepolisy.
V kategorii ţen zvítězily bez konkurence hasičky ze Zachrašťan, za mladší mladé hasiče získalo
první místo nepoliské druţstvo a v kategorii starších mladých hasičů taktéţ zvítězilo druţstvo
Nepolis, druhé místo náleţí SDH Zadraţany.
V prosinci opět připravujeme pro své členy zájezd s vánoční tématikou.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří podpořili dobrovolné hasiče v komunálních volbách,
a chtěl bych touto cestou ujistit všechny spoluobčany, ţe se dobrovolní hasiči budou i nadále snaţit
ve spolupráci s Obecním úřadem o další rozvoj obce.
Vladimír Vondruška
starosta SDH

Krouţek mladých hasičů SDH Nepolisy
Přestoţe je říjen, ohlédla bych se do doby plné slunce, pohody - letních prázdnin. Ani o nich
někteří naši členové nezaháleli.
Začátkem července se Jan Roneš a Jan Zhříval, zúčastnili s MH Měník Mistrovství
republiky, které se konalo v Litomyšli. A dopadli výborně – druţstvo MH SDH Měník se umístilo
na 1. místě, stali se Mistry republiky. Pro oba chlapce to byl veliký záţitek, mají spoustu nových
zkušeností a cennou zlatou medaili.
Začátkem září jsme se s dětmi připravovali na okrskové cvičení O putovní pohár, které se
uskutečnilo v Zachrašťanech. Soutěţilo se v disciplíně poţární útok, to děti baví. Obě naše druţstva
se umístila na 1. místech.
V neděli 12. 9. 2010 jste mohli shlédnout reportáţ o krouţku MH Nepolisy na ČT 1 v pořadu
Hřiště 7. Příprava reportáţe trvala skoro 3 hodiny, bylo natočeno mnoho záznamu, aby bylo z čeho
vybírat. Bohuţel nám moc nepřálo počasí, ale štáb se snaţil a výsledek nás příjemně překvapil.
Reportáţ

můţete

shlédnout

na

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21055211030-hriste-

7/obsah/126174-/. Děkujeme všem, kteří s přípravou reportáţe pomáhali, zvláště paní Marii
Kšajtové, která naše dětské druţstvo na reportáţ doporučila.
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Následovala
příprava

na

Poţárnický

závod

všestrannosti.

Zde

soutěţící

musí

prokázat

následující

znalosti a dovednosti –
střelba ze vzduchovky,
uzly,

topografie,

přelézání

lana,

prostředky

poţární

ochrany

a první

pomoc.

V

letošním

roce se závod konal
9. října

2010

v Libčanech. Děti se
pilně připravovali u hasičské zbrojnice i doma u vedoucí několikrát v týdnu. Byly přihlášeny tři
hlídky. Jedna v kategorii mladší (A. Vondrová, A. Zhřívalová, N. Vejvodová, M. Ronešová
a T. Vondra). Dvě v kategorii starší „A“(J. Smotlacha, A. Novotná, D. Finěk, J. Šimák
a J. Kovalský), „B“ (J. Zhříval, P. Říha, L. Marková, M. Vejvoda a P. Vejvoda). ZPV se letos
vydařil, počasí bylo krásné a domů jsme vezli medaile. Druţstvo starších „B“ se umístilo na
2. místě, stříbro. Druţstvo „A“ na 16. místě. Hlídka mladších na 7. místě. Zároveň se ZPV probíhala
doplňková disciplína běh na 60 metrů s překáţkami – J. Zhříval, vybojoval zlatou medaili, P. Říha
se umístil na 7. místě, P. Vejvoda z SDH Zadraţany, který s námi soutěţil, neplánovaně se přihlásil
do soutěţe a skončil ve středu pole ze 79 soutěţících. Kdyţ přihlédneme k tomu, ţe disciplínu
netrénoval a běţel tzv.“na ostro“, je to krásný výsledek a příště jiţ určitě bude v první desítce.
Ani v zimě nebudeme zahálet. Začali jsme chodit do tělocvičny ZŠ cvičit aerobik a country
tance. V hasičské zbrojnici budeme procvičovat hasičské dovednosti, vedoucí mají na schůzky
připravené různé soutěţe a hry. V prosinci nebude chybět tradiční Vánoční dílna i pro rodiče.
Renáta Říhová
Vedoucí krouţku MH
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Hasiči v Lukové slavili 100. Výročí
V řadě obcí se pořádají oslavy kulatých výročí od
zaloţení sboru dobrovolných hasičů. Spolková činnost
hasičů v naší zemi trvá jiţ půl druhého století, kdy byl
zaloţen první hasičský sbor. Tato činnost se brzy rozšířila
po celé zemi. V Čechách a na Moravě je organizováno
téměř 34 tisíc členů ve více neţ 7.900 sborech. Hasiči ve
chvílích, kdyţ vzplane oheň nebo se objeví jiná ţivelná
pohroma, jsou první na místě – zachraňují ţivoty i majetek,
mimo své činnosti udrţují společenský ţivot hlavně na
vesnicích.
26. června 2010 oslavil sbor dobrovolných hasičů
v Lukové 100. výročí od svého zaloţení. Díky pořadatelům
byla slavnost dobře připravena a organizována. Obcí prošel
průvod s hudbou, v čele jelo koňské spřeţení s kočárem
a dětmi v krojích, konec průvodu uzavírala poţární technika.
Zahájení slavnosti provedl starosta místního sboru bratr Strašík. Následoval projev o činnosti sboru
od jejího zaloţení v roce 1910, dále projev náměstka starosty Okresního sdruţení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a starosty obce.
Hlavním bodem programu byla soutěţ v poţárním útoku z Lukovské nádrţe, které se
zúčastnilo 7 druţstev v kategorii muţů, 2 druţstva v kategorii ţen, 3 druţstva kategorie mladí hasiči
– starší a 2 druţstva mladí hasiči – mladší. Největší obdiv sklidili ti nejmladší hasiči. Děti statečně
bojovaly s rozvinutím několika dílů hadic. Udrţet proudnici při tak velkém tlaku vody a přitom ještě
srazit terč byl docela
hrdinský výkon. Pro
děti,
které
se
nezúčastnily
závodů,
byl připraven odpolední
program se soutěţemi
o sladké
ceny.
Následovalo slavnostní
vyhodnocení
soutěţe
a předání
diplomů.
Několik
zaslouţilých
členů bylo odměněno
pamětní
medailí
a čestným uznáním za
dlouholeté
zásluhy.
Hasičský
záchranný
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sbor z Nového Bydţova předvedl ukázku hašení poţáru pěnou, z které měly největší radost děti.
Následovala volná zábava pro přítomné účastníky oslav.
Program zpestřily svým vystoupením maţoretky z Nepolis a místní ţeny a děvčata
v dobových krojích tancem „kankán“. Obě vystoupení získala obrovský úspěch.
Po celou dobu oslav bylo zajištěno bohaté občerstvení pro dospělé i děti. Slavnost byla velmi
dobře zorganizována díky členům místního sboru a pokračovala aţ do ranních hodin za doprovodu
hudebního dua Měchovka.
František Věchet
Luková

Z činnosti ţen v obci
Jsem velice ráda, ţe opět mohu lidem v obci přiblíţit činnost našeho spolku krátkým
příspěvkem do nově obnoveného zpravodaje obce Nepolisy.
Byla jsem oslovena zpracovat článek od
července, nechtěla jsem však vynechat zájezd
ke dni dětí. Uskutečnil se dne 12. června 2010
do dětského areálu Šťastné země u Turnova.
Počasí se vydařilo a děti mohly skotačit na
prolézačkách, skákací trampolíně a projít se po
naučné stezce s interaktivními prvky Geoparku.
Kdo se zájezdu zúčastnil, odjíţděl sice unaven
z horkého letního počasí, ale velice spokojen z
krásně proţitého dne.
Dne 21. srpna 2010 se konalo slavnostní
vyhlášení krajského kola soutěţe VESNICE ROKU 2010. Některé naše členky upekly zákusky,
které se roznášely během celého dne pro všechny přítomné. Tento den také vystoupily Maţoretky
z Nepolis, ţeny z naší organizace.
Společně s místními spolky se dne 28.
srpna 2010 pořádalo kaţdoroční Rozloučení
s prázdninami. Tento den se také slavnostně
otevřelo dětské hřiště, které je umístěno u
kostela. V letošním roce se akce konala od 14
hodin u hasičské zbrojnice v Nepolisech.
Nejdříve si děti prošly Pohádkovou cestu
kolem rybníka, přes dětské hřiště a ke kostelu.
Na stanovištích byli přestrojeni dospělí i děti za
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různé pohádkové a filmové postavy (např. Mickey Mouse a Minnie, Asterix a Obelix, princezna,
mořská víla s vodníkem, čert a Káča, Mach a Šebestová, Hannah Montana). U kaţdého stanoviště
děti splnily úkol, za který dostaly sladkou odměnu. Počasí nám sice moc nepřálo, občas spadlo pár
kapek, ale děti si hry a soutěţe velice uţily. Den byl zakončen opékáním párků a zpěvem při kytaře.
Dne 9. října 2010 se navštívilo divadlo Hybernia v Praze, představení Baron Prášil. Zájezdu
se zúčastnilo 42 lidí. Příjemné kulturní odpoledne jsme zakončili večeří v pohostinství Na Nové.
Ráda bych také potěšila příznivce aerobiku. Paní Monika Schmidtová opět zahájila cvičení, koná se
kaţdou středu od 18 hodin do 19 hodin v Základní škole Nepolisy.
Dne 5. prosince 2010 se bude konat kaţdoroční předvánoční posezení v pohostinství „Na Nové“.
Snaţíme se pořádat různé akce pro děti a dospělé. Velice nás těší, kdyţ je naše práce
odměněna spokojeným úsměvem dětí a zájmem dospělých.
Pavlína Motyčková

TJ Sokol Nepolisy informuje
Fotbalové muţstvo muţů ukončilo sezónu 2009/2010 na 7. místě s počtem 36 bodů
a druţstvo mladších ţáků obsadilo 5. místo s počtem 17. bodů. Starším elévům, kteří hráli
turnajovým způsobem, se dařilo a z osmi turnajů vyhráli celých sedm. S muţstvem dospělých se
rozloučil trenér Miroslav Skokan. V současné době máme dvě druţstva dospělých a jedno druţstvo
mladších ţáků. Trenérem ,,A“ muţstva je Radek Matys. Do nové sezóny jsme přihlásili i ,,B“
muţstvo, které vede Václav Zámečník a Pavel Masák. Druţstvo mladších ţáků vede Dušan Šustr
a Josef Finěk.
Dosavadní výsledky našich týmů v nové sezóně:
A muţstvo ( Hradecký Votrok okresní přebor)

A muţstvo ( Polstrin okresní pohár)

1.kolo Nepolisy A- Prasek A 1:0

Osmifinále:

Luţec – Nepolisy 1:8

2.kolo Nepolisy A – Chlumec B/Klamoš 3:0

Čtvrtfinále:

Nepolisy – Kosičky 3:2

3.kolo Nepolisy A – Kobylice 0:2

Semifinále:

Kobylice – Nepolisy 1:0

4. kolo Nový Hradec B – Nepolisy A 2:1
,,Na vsi bez fotbalu jako
by ,,chcípl“ pes…“

5. kolo Nepolisy A – Smiřice 4:1
6.kolo Myštěves – Nepolisy A 2:2
7.kolo Nepolisy A – Kunčice B 1:3
8.kolo Nepolisy A - Vysoká 0:2
9.kolo Kosičky – Nepolisy A 2:2
10.kolo Nepolisy A – Třebeš 2:1
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B muţstvo (Tipsport 4. třída skupina B)
1.kolo Nepolisy B- Prasek B 1:2
2.kolo Luţec - Nepolisy B 7:0

Mladší ţáci (okresní přebor 7 + 1)

3.kolo volno

3.kolo Nepolisy – Nový Bydţov C 3:2

4. kolo Stěţery B – Nepolisy B 3:0

4.kolo Kosičky - Nepolisy 15:1

5. kolo Nepolisy B – Kratonohy B 0:2

5.kolo Nepolisy – Kunčice 2:3

6.kolo Probluz B – Nepolisy B 4:2

1. kolo Nepolisy - Skřivany 1:6

7.kolo Nepolisy B – Libčany B 1:2

6.kolo Nepolisy - Kobylice 1:6

8.kolo Nepolisy B - Syrovátka 1:4

7.kolo Převýšov - Nepolisy 0:6

9.kolo Převýšov B – Nepolisy B 4:2

8.kolo Nepolisy - Roudnice 0:4

10.kolo Nepolisy B – Roudnice B 2:7
Kromě fotbalových zápasů reprezentujeme naši TJ a naši obec i v dalších sportech. Adam
Baláţ, Ján Baláţ a Dušan Šustr se zúčastnili v poslední srpnový víkend Chlumeckého triatlonu.
Společně s touto trojicí se na tento závod připravoval i Michal Ţumar, ale zranění nohy mu
nedovolilo se závodu zúčastnit. Kromě toho první dva jmenovaný úspěšně absolvovali v polovině
září i duatlon v Kolesech s názvem Kolesman 2010. Jde o závody, které organizuje ČEZ a je zde
velká konkurence.
Členové Sokola se aktivně zapojili při přípravách na slavnostní vyhlášení obce roku
Královehradeckého kraje. Sešli jsme se při opravě a výměně plotu za školkou a školou, pomáhali
jsme při stavbě párty stanů a připravovali posezení. Dále jsme zabezpečili stánek s občerstvením.
Na internetové adrese http://sokolnepolisy.webz.cz/ najdete podrobnější informace
o fotbalových zápasech a akcích, které organizujeme, i kterých se zúčastňujeme. Můţete si zde
prohlédnout i fotografie.
Ing. Ján Baláţ

Zdroj fotografie: www.fckobylice.cz
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ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ
Luhačovice, aneb výlet za vítězstvím
11. září tohoto roku se naše početná výletní skupina (Dietr, Adam, Michal, Martin, Aneta,
Jana, Eliška a Monika) schází na chlumecké benzínce. Plánovaný odjezd je V 7 hodin. Skutečný čas
odjezdu se posunul na devátou hodinu. Někteří se museli vícekrát vracet domů. Kluci si zapomněli
boty ke kroji, asi jim to přišlo jako nepodstatná věc. Nakonec přeci jen vyráţíme směr Luhačovice
na vyhlášení celonárodního kola Vesnice roku 2010. Na výlet jedem s pocitem radosti a jasné
představy o tom, ţe jenom naše obec, Nepolisy, má šance na vítězství. Samozřejmě si jedeme pro
1. místo, aspoň v to doufáme (snad jeden ze stupínků na pověstné bedně). Jedeme dvěma auty a po
cestě funguje výborná nálada, vyprávíme si vtipy a připíjíme si na první místo (samozřejmě kromě
řidiče). Kolem 13. Hodiny přijíţdíme do města Luhačovic a hledáme náš budoucí víkendový
domeček, kde oslavíme vítězství. Po půl hodině hledání nakonec nacházíme cíl a jdeme si trochu
odpočinout, tedy jen na chvíli. Ve 14 hodin je slavnostní vyhlášení a tam nesmíme chybět, kdyţ
jsme ujeli takovou dálku.
Malinko
jdeme

odpočinutí

navléknout

do

se

krojů.

Někteří byli v krojích poprvé,
takţe jsme se u oblékání pořádně
nasmáli. „Honem, uţ musíme jít,
abychom to stihli“:volá na nás
Anet. Tak vyráţíme na vyhlášení
s transparentem NEPOLISY, aby
kaţdý věděl, které obci fandíme
a odkud jsme. Po chvíli bloudění
po městě, konečně doráţíme na
vyhlášení na kolonádu. Tam si
nás pár turistů fotografuje. Asi
působíme jako nějaká rarita, nebo se jím líbí naše kroje. Kdo ví? My ochotně pózujeme do objektivu
fotoaparátů a čekáme na důleţitou chvíli tohoto dne. A je to tu!!! Moderátorky zvou na pódium
všechny zúčastněné obce (samozřejmě starosty/ky, obce by těţko přišly). Kdyţ představují Nepolisy
a našeho pana starostu Šustra, náš aplaus nemohl nikdo přeslechnout. Chvíle napětí a uţ se vyhlašují
ceny. Nejdříve ceny za Nejlepší koláč. Tady se naše vesnice neumístila, ale mi přece jedem pro
první cenu. Nejdůleţitější chvíle, konečně se vyhlašují první 3 místa. Stále ještě hýříme
optimismem. 3. místo získala obec Hlavnice, 2. místo získala obec Koloveč, trochu uţ máme obavy,
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a 1. místo získala obec Ratměřice. V tuhle chvíli se naše nálada ocitla pod bodem mrazu. Úsměvy
nám ztuhly na rtech a nadšení vyprchalo.
No co se dá dělat, řekli jsme si. Po vyhlášení za námi přišel pan starosta a my věděli, ţe se
výlet přece jen vyplatil. Naše obec jako jediná měla na vyhlášení takovouto krojovanou podporu.
Kdyţ jsme viděli, jak byl náš pan starosta nadšený z naší Akce „Z“ bylo to pro nás takové mále
vítězství. Sice jsme nevyhráli, ale dokázali jsme, ţe mladí lidé dokáţou nezištně udělat něco pro
svoji vesnici. Dokonce jsme se i měli tu čest podívat na raut, kde byl přítomen i předseda vlády Petr
Nečas. Zde se ještě vyhlašovali různé ceny a Nepolisy získaly 2. místo za folklórní činnost. Takţe
přece jen neodjíţdíme s prázdnou. Večer jsme to vše pořádně zapili a pobavili se při společenské hře
Kufr.
Druhý den odpoledne jsme si zabalili a vyrazili jsme na oběd. V restauraci se k nám připojili
pan starosta Šustr s paní Šustrovou. Dali jsme si výborný oběd, nakoupili pár suvenýrů a vyrazili
směr domov. Sice jsme nevyhráli v celostátním kole, ale vyhráli jsme krajské kolo a uţ to je veliký
úspěch. Za sebe můţu říct, výlet se povedl a domů jsem odjíţděla s pocitem, ţe ţiju v krásné
vesnici, která se stále rozvijí. Výhra krajského je uţ tak úspěch a příště uţ určitě zvítězíme. Do
Luhačovic pojedu klidně znova, stálo to za to.
Eliška Ţumárová
členka redakční rady

Vítání občánků
Jak jistě, naši milí čtenáři víte, obec Nepolisy ještě donedávna čítala 947 obyvatel. 10. října
2010 jste mohli být svědky toho, jak rychle a v hojném počtu se rozrůstáme. Od onoho dne máme
oficiálně 4 nové spoluobčany.
Dne 10. října 2010 ve 13:00 hodin se otevřely dveře do Obřadní síně, kde se slavnostní akt konal.
Uvítací řeč pronesla paní P.Ţumárová.
Děti z MŠ Nepolisy, Kristýna Šustrová, Denis Schmidt
a Anička Marková, přednesly, pod vedením ředitelky a kronikářky
v jedné osobě paní Soni Baláţové básničky, které si pro miminka
připravily.
Poté se slova ujal pan starosta Jiří Šustr, který s upřímnou radostí
přivítal nové občánky do ţivota. Přál jejich rodičům, aby děti
vyrůstaly ve zdraví, šťastné, harmonické rodině a nabádal maminky
a tatínky vychovat své potomky v lásce a podpoře tak, aby z nich
vyrostli čestní lidé, kteří budou prospěšní celé společnosti.
Podpisem do pamětní knihy rodiče přislíbili, ţe ze svých
dětí vychovají řádné občany, pro radost svoji i ostatních. K podpisu
22

se dostavili rodiče malé Nelly Záborské a Emy Houškové, které byly obdarovány plyšovým psíkem,
chlapci byli také dva, jmenovitě Marek Houška a Tobiáš Sadil, kteří se mohli potěšit plyšovým
medvídkem.
Paní Hálová celý tento slavnostní obřad doplnila krásnými fotografiemi, které budou pro
rodiny pěknou památkou.
Celá naše redakce se také připojuje k přání pana starosty: ,,Ať Vám dělají jen samou radost!“
Jana Loudová
členka redakční rady
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PRO LUŠTITELE a k ZASMÁNÍ
Mistr na stavbě kouká, ţe po pracovišti zmateně pobíhá jeden dělník tak jde a ptá se ho, co dělá.
A on na to: ,,Hledám hranol 20 na 20. ´´ Mistr povídá, ţe mu pomůţe. Hledají a hledají, aţ si jich
všimne stavbyvedoucí a ptá se, co dělají. Mistr mu povídá: ,,Tady Franta hledá hranol 20 na 20.
A tak jim stavbyvedoucí taky pomůţe hledat. Kdyţ pořád nemůţou nic najít Franta povídá: ,,Víte co
chlapi, kašlem na to, sednu si na kulatinu.
Povídá soused sousedovi:,,Podívej se na toho tvého psa, klidně leţí před boudou a čte si noviny. ´´
,,Toho si nevšímej, on si vţdycky vyluští jen kříţovku. ´´

,,Smích prý léčí...,
tak se nebojme více
se na sebe
usmívat.“
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Přijde děda kolem 90ti let k doktorovi a doktor se ho hned ptá: ,,Tak co dědo plíce? ´´
Děda: ,,Plíce mám jako měchy do varhan. ´´
Doktor: ,,A co srdíčko, slouţí? ´´
Děda: ,,Srdce je jako nově odlitý zvon, bije a bije.,,
Doktor: Dědo a co to dole? ´´
Děda: Jo doktore to je jako hříbě…nepostojí ani chvilku. ´´

Rubriku připravili Adam Baláţ a Michal Ţumár
25

NENECHME SI UJÍT…
Chlumec nad Cidlinou
CO
: HALLOWEEN, aneb ať ţijí strašidla
KDY : 30.10. 2010 10 – 17 hodin
KDE : Zámek Karlova koruna
NÁPLŇ: Zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Strašidelná cesta, jarmark, soutěţe pro děti,

vystoupí „Michal David REVIVAL“, prezentace vín, zabijačkové hody
CO
: Divadelní představení Postel pro anděla
KDY : 30. 10. 2010 19:00 hod
KDE : velký sál Klicperova domu
NÁPLŇ: divadelní představení

Nový Bydţov
CO : Celé Česko čte dětem
KDY : 1.10.2010 - 24.11.2010
KDE : městská knihovna
NÁPLŇ: Výstava Celé Česko čte dětem je ke zhlédnutí v městské knihovně ve výpůjční době.
CO : Koncert Sto zvířat v sokolovně
KDY : 27.10.2010 20:00
KDE : Sokolovna Nový Bydţov
NÁPLŇ: Sto zvířat přivítá Nový Bydţov! A bude se slavit. A to jiţ 20 plodných let na parketu.
Koncert dále podpoří ska-rock z Brandýsa Inerpret Neznámý a po půlnoci se můţete těšit na místní
Total Randall.
CO : Koncert Blue Flowers
KDY : 31.10.2010 17:00 hodin
KDE : kostel Panny Marie Sedmibolestné (v parku u hřbitova) v Novém Bydţově
NÁPLŇ: Koncert Blue Flowers pro záchranu varhan v chrámu sv. Vavřince

Hradec Králové
CO : Festival outdoorových filmů
KDY : 23.10.-21.11 2010
KDE : Hradec Králové
NÁPLŇ: 8.ročník mezinárodního soutěţního festivalu zaměřeného na sportovní, outdoorové,
dobrodruţné a cestopisné záţitky
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NENECHME SI UJÍT…
Nový Bydţov
CO
: III.Martinský jarmark
KDY : 13.11.2010 8:00 - 13.11.2010 15:00
KDE : Masarykovo náměstí
NÁPLŇ: Město Nový Bydţov pořádá na Masarykově náměstí tradiční Martinský jarmark - ukázka

staročeských řemesel a prodej tradičních výrobků, doprovodný program, dřevosochání...

Hořice
CO
: JAZZNIGHTS
KDY : 3.-6. 11. 2010
KDE : Dům kultury Koruna HOŘICE
NÁPLŇ: 16. ročník celostátního jazzového festivalu s mezinárodní účastí

Hradec Králové
CO
: Hudební fórum Hradec Králové 2010
KDY : 2.-12.11. 2010
KDE : Filharmonie Hradec Králové
NÁPLŇ: hudební festival

Kuks
CO
: Vánoční trhy na Kuksu
KDY : 20.-21.11. 2010
KDE : Hospital Kuks
NÁPLŇ: tradiční předvánoční trhy

Kulturní referent
Dieter Herodek
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