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SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
Milí čtenáři, jsem velice rád, ţe Vám mohu představit druhé číslo našeho zpravodaje. Ani se
mi nechce věřit, ţe uţ uběhly celé dva měsíce od okamţiku, co světlo světa spatřil náš prvotní pokus
o znovu zaloţení Nepoliského zpravodaje. Ještě teď mám v ţivé paměti rozpačité pohledy svých
kolegů, kteří s mírnou nedůvěrou promýšlí myšlenku zaloţení redakční rady. I já jsem byl k tomuto
nápadu zpočátku mírně skeptický, vytvoření plnohodnotného třicetistránkového dvouměsíčníku se
mi zdálo velmi obtíţné, časově náročné, ba přímo neuskutečnitelné. Přesto vůbec nelituji toho, ţe
jsme se vydali na tuto strastiplnou cestu novinářů a publicistů. Z vašich ohlasů a zájmu po našem
„děťátku“, jak ho velice často a rádi nazýváme, usuzuji, ţe se povedlo naplnit naše očekávání
a nabytou důvěru jsme neztratili.
Začátky nebývají vţdy jednoduché, naším prvním problémem se stal tisk. Oslovili jsme
několik specializovaných obchodů s poţadavkem vytisknout asi 150 kopií třicetistránkového
zpravodaje v barevném provedení. Jejich odpovědi byly vesměs stejné, náklady na jeden výtisk
Nepoliského zpravodaje by se vyšplhaly téměř na stokorunu. Po diskuzi se členy redakční rady jsme
si stanovili hranici ceny prodeje na dvacetikorunu. To se nám zdá jako přijatelná cena za všechny
články, informace a fotografie, které se týkají dění naší vesnice. Rozdíl mezi náklady a výnosy na
jeden výtisk by se pohybovaly okolo 70 - 80 korun, coţ je pro nás nereálné. Kde ale získat peníze?
Obecní úřad nám nemůţe přispívat tak velkou částkou, proto hledáme sponzory v soukromém
sektoru a obracíme se na zájemce o reklamu. Mezitím bude vycházet zpravodaj v černobílém
provedení, které je finančně přijatelnější, ale chybějící barvy Vás připraví o záţitek, který jste získali
při listování prvním barevným číslem. Donesly se k nám i takové názory, ţe dvacet korun je částka,
kterou spousta lidí nebude ochotná za zpravodaj dát, dokonce i, ţe by měl vycházet zdarma.
Uvědomujeme si, ţe v porovnání s jinými dostupnými periodiky je draţší, ale na druhou stranu přeci
obsahuje všechny důleţité informace za dva měsíce. Navíc si všechny čísla můţete schovávat
a později svým dětem, vnoučatům a přátelům ukazovat, jak naše obec vypadala v roce 2010. Ve
srovnání s některými bulvárními deníky, jejichţ výpovídací hodnota je takřka nulová a kaţdý den
z našich peněţenek loudí desetikoruny, je dvacetikoruna obětovaná nákupu našeho zpravodaje se
spoustou ověřených informací z místa vašeho bydliště výhodnou investicí.
Děkujeme za vaše podněty a zprávy, které nám posíláte na redakční e-mail. Jsme parta
mladých lidí, takových námořníků, kteří se na lodi Nepoliského zpravodaje plaví na obrovském,
dosud pro nás neznámém moři novinařiny, bez map a bez kompasů, proto jsme vděční za kaţdý
nápad a myšlenky, které se pro nás stanou záchrannými lany a kruhy, a které nám pomohou vylepšit
obraz zpravodaje a všechny dopravit ţivé a zdravé aţ na břeh. Přesto redakční rada neovlivní to, co
napíše, respektive nenapíše, kaţdý spolek či přispívající osoba. Pokud Vám chybí některé údaje
nebo nesouhlasíte s tím, co stojí ve článcích, nejjednodušším způsobem, jak to napravit, je zajít si za
zástupcem, kompetentní osobou, která píše za celý spolek, a svoji myšlenku ji předat. Samozřejmě
nám také můţete posílat vlastní články o věcech, které Vás v naší obci zaujaly, překvapily, nebo
o problémech, se kterými se chcete podělit. Tyto příspěvky se poté mohou objevit v následujícím
čísle Nepoliského zpravodaje.
Od minulého čísla proběhly v naší redakci významné změny. Jak jistě víte, Dušan Šustr byl
zvolen starostou Nepolis, a proto by bylo střetem zájmů, kdyby i nadále zůstával členem redakční
rady. Tímto bychom mu chtěli popřát hodně úspěchů v následujícím volebním období a zároveň
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doufáme, ţe s námi bude spolupracovat i nadále. Rád bych Vám představil nového člena naší
redakční rady, kterým je Veronika Zimová. Děkujeme, ţe do toho jde s námi.
Všudypřítomný sníh a předvánoční shon nám moţná brání vcítit se do kouzelné doby
adventu. Nezapomínejme, ţe Vánoce jsou především svátky klidu a pohody. Proto všem přeji
Veselé Vánoce a šťastný nový rok strávený v teple vašich domů a v blízkosti vašich nejbliţších ...
a třeba i s naším Nepoliským zpravodajem.
Za redakční radu
Adam Baláţ

S FOTOAPARÁTEM VZPOMÍNÁME NA LEDEN 2010
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty obce
Milí čtenáři, i přesto, ţe všichni právě proţíváme sváteční adventní období, dovolte mi,
abych zprvu ve svém psaném projevu udrţel „pracovní tón“ a abych Vás v následujících několika
řádcích seznámil s výsledky práce našeho Obecního úřadu, resp. Zastupitelstva obce Nepolisy.
Nově zvolené Zastupitelstvo se ke své první řádné schůzi sešlo jiţ dne 22. listopadu tohoto
roku, coţ jen tak pro zajímavost bylo jiţ 11 dní po ustavujícím zasedání Zastupitelstva, na kterém
zastupitelé zvolili nového starostu a místostarostu obce. Mohlo by se zdát, ţe za tak krátkou dobu
nebudeme mít v Zastupitelstvu na stole nic k řešení, avšak opak byl pravdou. Volně a pruţně jsme
navázali na práci předchozího zastupitelstva.
Na jednání, které jsem předpokládal, ţe skončí nejpozději za hodinu, jsme se nakonec zdrţeli
dvě a půl hodiny. Během této doby jsme měli na programu mimo jiné: schválení jednacího řádu,
schválení ţádostí o finanční dotace na r. 2011 od Královéhradeckého kraje, schválení volebního
programu Zastupitelstva na období 2010 – 2014, projednání hřbitovního řádu a s tím související
nové výše hřbitovních poplatků, zvolení dalších členů kontrolního a finančního výboru,
odsouhlasení provedení inventarizace obecního majetku, jmenování členů Sboru pro občanské
záleţitosti, projednání tématu Kalendáře kulturních akcí pro r. 2011. Jednání bohuţel přihlíţeli
pouze tři hosté z řad spoluobčanů, coţ povaţuji za velmi smutnou skutečnost. Ke kaţdému z bodů,
které jsme na jednání projednali, bych se mohl sáhodlouze rozepsat, avšak rozsahem svého
příspěvku bych pak nedával prostor pro další články, a to rozhodně nemám v úmyslu. Osobně jsem
došel k přesvědčení, ţe lepší formou jak většině obyvatel sdělit výsledky práce Zastupitelstva budou
neformální posezení ve všech místních částech obce Nepolisy. Pokud občané přímo, ţivě a aktivně
nesledují o čem jimi volení zástupci jednání, o čem rozhodují a na základě jakých informací,
podkladů a skutečností tak rozhodují, přičemţ zvláště staří lidé tak (ne)činí především z důvodu
nemoţnosti přijít do zasedací místnosti Obecního úřadu, pak naopak jako jeden ze zastupitelů mám
zájem na tom, aby lidé měli více moţností jak se dozvědět výše uvedené informace.
Během vybraných víkendových dnů v měsíci lednu a únoru roku, který nám jiţ pomalu klepe
na dveře, roku 2011, tak budete mít první moţnost setkat se přímo se starostou obce
a v neformální diskuzi, která nebude svázána jednacím řádem Zastupitelstva, která se bude odvíjet
přímo několik desítek kroků od vašich domovů, budete mít moţnost vyjádřit svůj názor a současně
budete informování o horkých novinkách z našeho Obecního úřadu. Vězte, ţe o chystaných
setkáních budete informováni s dostatečným předstihem a vhodnou formou.
Dušan Šustr
Starosta obce

Adventní čas, čas malých i velkých zázraků
V následujícím krátkém příspěvku si dovolím shrnout, resp. naznačit, jaký význam pro mne,
v dnešní době mají vánoční svátky a vůbec celé období adventu jako takové. Moţná, ţe nebudu
popisovat pouze svoje vnímání tohoto kouzelného ročního období a snad se na mnohém shodnu
i s Vámi.
Obzvláště v posledním měsíci na kaţdém koutě a z mnoha úst slýchávám starou otřepanou
frázi: „Nic nestíhám, já z toho snad zešílím, ta doba je příšerná, na nic mi nezbývá čas“. Sám sebe se
4

pak ptám, kdy jindy neţ právě teď, v období adventu, v období nadcházejících vánočních svátků se
opět naučit si čas na věci důleţité udělat? Kdy jindy kdyţ ne teď se váţně radostně scházet s přáteli,
vyprávět si příhody, které nás za ten uplynulý rok potkaly, rozdávat přání Šťastných Vánoc a přibalit
ke kaţdému pozdravením milý úsměv? Snad všem lidem se nakonec podaří uváděné radosti
rozdávat, vţdyť kaţdý z nás jistě cítí a moc dobře ví, ţe atmosféra, která nás právě teď obklopuje, se
bude opakovat zase aţ za rok. A přestoţe se bude opakovat, bude přeci zase trošku jiná.
Je pro mne malým zázrakem, ţe sám jako člověk jsem také schopen zpomalit ten šílenou
rychlostí letící čas, jsem schopen vybírat z moţných událostí právě ty, u kterých jsem přesvědčen, ţe
povedou ke zklidnění sebe sama, ţe povedou k prohloubení proţitku sváteční atmosféry. Je úţasné
a kaţdému vřele doporučuji zúčastnit se rozsvěcení Vánočního stromu a to ať uţ u nás v obci, nebo
ve městě, kde máme kamarády či známé, povznášející je také poslech vánočních koled na některém
z mnoha vánočních koncertů a takovou tou pověstnou třešinkou na dortu bývá účast na Půlnoční
mši. Nemusíte být člověk věřící, ale sami při této mši pochopíte, ţe rozjímat o tom, jaký ţe to člověk
vlastně jsem, není na škodu. Nehledě na to, ţe bych dal ruku do ohně za to, ţe kaţdý z nás v něco
věří a kaţdý z nás občas prosil o nějakou tu „vyšší pomoc z hůry“.
A coţe je pak pro mne tím velkým zázrakem? To ţe v uváděných proţitcích nejsem sám.
Kaţdý den celý rok jsme obklopeni svými nejbliţšími rodinnými příslušníky, ale nyní jejich
přítomnost vnímáme a doceňujeme ještě o něco víc, stejně tak je tomu s našimi přáteli, sousedy
i spoluobčany. Vţdyť přidat k běţnému pozdravení ještě přání krásných Vánoc, to kaţdého zahřeje
u srdce, to kaţdého osloví a někdy i mile překvapí.
Proto bych Vám závěrem chtěl nejen sám za sebe, ale i za celý Obecní úřad a Zastupitelstvo
obce Nepolisy popřát krásné, poklidné a šťastné Vánoce, do nového roku přeji jen vše dobré
a budeme se s Vámi, našimi spoluobčany, přáteli těšit na další mnohá setkání.
Dušan Šustr
Starosta obce

Co nám přinesl rok 2010
A máme tu konec roku a s ním spojené vzpomínání na věci dobré i špatné. Ráda bych
připomněla, o co krásného a nového naše obec za uplynulý rok zbohatla. Představím
Vám pět projektů, které byly v letošním roce úspěšně zrealizovány.
Restaurování plastik v Nepolisech
Na jaře tohoto roku bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásili celkem tři
uchazeči. Jako hodnotící kritérium byla stanovena nejniţší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídku
předloţila MgA. Kateřina Čiháková Myšková, která následně celý projekt zrealizovala. Celkové
náklady na realizaci tohoto projektu činily 387 tis. Kč. Obec Nepolisy získala na tento projekt
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši 210 tis. Kč. V rámci projektu byly zrestaurovány
tyto plastiky:
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Sv. Jan Nepomucký

Boţí kříţ

Panna Marie Imacullata

Revitalizace veřejné zeleně – trojúhelníkový ostrůvek
Jistě si vzpomenete, jak vypadal ostrůvek
v křiţovatce proti Obecnímu domu v Nepolisech.
Přestárlé a polámané túje bránily nejen výhledu
a tudíţ bezpečnému průjezdu křiţovatkou, navíc
toto veřejné prostranství ani za mák nelahodilo
oku. V červnu jsme se stali čerstvými vítězi
krajského kola soutěţe Vesnice roku, čekalo nás
slavnostní vyhlášení a návštěva celostátní komise.
A kdyţ obec obdrţela, na základě doporučení
Milana Jelínka, na tento projekt grant od Fondu
T-Mobile pro zaměstnance, nebylo o čem
přemýšlet.
Celkové náklady na projekt po výběrovém řízení činily 166 tis. Kč. Grant z Fondu
T -Mobile pro zaměstnance činil 40 tis. Kč. Na realizaci projektu se podíleli místní občané, kteří
káceli staré túje a čistili prostranství před novou výsadbou. Vlastní výsadbu nových rostlin pak
prováděla firma OK ZAHRADY, s.r.o, jeţ zvítězila ve výběrovém řízení s nejniţší nabídkovou
cenou. Do středu ostrůvku byla na závěr osazena zrestaurovaná plastika Boţího kříţe, která zde před
lety původně stála, ale později byla přesunuta ke zdi kostela. Ráda bych na tomto místě poděkovala
dobrovolníkům, kteří přiloţili ruce k dílu a pomohli tak krásné věci.

Výměna oken na budovách mateřské a základní školy
O tom, zda byla realizace tohoto projektu zapotřebí, netřeba vést rozpravy. Starými
dřevěnými okny do tříd mateřské i základní školy zatékalo. Ve třídách se stále topilo a okny
pomyslně létalo mnoho bankovek navíc.
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V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem pět uchazečů,
nabídku s nejniţší nabídkovou cenou podala společnost Decro Bzenec, spol. s.r.o., která celý projekt
zrealizovala.
V rámci projektu byla provedena výměna
stávajících dřevěných špaletových oken za okna plastová a
dále byla probarvena fasáda na obou budovách. Celkové
náklady projektu činily 1 528 tis. Kč.
Dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu
(Program
rozvoje
venkova
ČR)
ve výši 929 tis. Kč přes MAS Společná CIDLINA.
Na závěr se na budově mateřské školy rozzářilo sluníčko,
které na fasádu vymaloval J. Matoušek z Chlumce nad
Cidlinou.
Po výměně oken bylo zapotřebí prostory škol
vymalovat a provést další nutnou údrţbu. V budově
základní školy byla na chodbách a schodištích poloţena
nová protiskluzová dlaţba. Do mateřské školy byly
pořízeny nové podlahové krytiny a opraveno sociální
zařízení.

Dětské hřiště pod kostelem aneb Dětem pro radost
V rámci tohoto projektu byly instalovány dětské hrací
prvky na veřejná prostranství v deseti obcích na území
MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov.
Celkové náklady na dětské hřiště v Nepolisech činily
215 tis. Kč. Podíl obce Nepolisy je 10 % z celkových
nákladů.

Partnerství pro venkov
Díky tomuto projektu, jehoţ nositelem je MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký
venkov, obec Nepolisy nakoupila party stan, 100 ks
hliníkových stohovatelných ţidlí pro venkovní pouţití,
10 hliníkových stolů a další příslušenství. Celkové náklady
činily 463 tis. Kč, podíl obce Nepolisy je 10 % z celkových
nákladů. Party stan společně se sedacím nábytkem byl
v Nepolisech poprvé vyuţit při Staročeských májích a při
slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola soutěţe
Vesnice roku.
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Obec Nepolisy poţádala o nadační příspěvek z NADACE ČEZ na projekt Oranţové
hřiště, které mělo být vystavěno za budovou Základní školy Nepolisy. Dále bylo poţádáno o dotaci
u MAS Společná CIDLINA na projekt, v rámci kterého měly být vybudovány dvě nové autobusové
čekárny, a to v Nepolisech a v Zadraţanech. Na jaře t.r. obec poţádala o dotaci na projekt
Výstavba sběrného dvora v Nepolisech v rámci XIX. výzvy Ministerstva ţivotního prostředí. Na
ţádný z těchto tří projektu nebyly přiděleny dotační prostředky, projekty proto nebyly realizovány.
Aneta Sychrová

Zprávy z Obecního úřadu
Společnost .A.S.A., spol. s. r. o. zveřejnila plán svozu komunálních odpadů
na rok 2011. Rádi bychom Vás informovali o harmonogramu svozu v lednu a únoru
roku 2011.
Svoz komunálních odpadů v roce 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

42 x rok

6.1.

13.1.

20.1.

27.2.

3.2.

10.2.

17.2.

24.2.

26 x rok

13.1.

27.1.

10.2.

24.2.

12 x rok

13.1.

10.2.

Kompletní plán svozu obdrţíte při výběru poplatků na rok 2011, který proběhne od 14. do
16.02.2011.
Aneta Sychrová

Společná Cidlina
Společná CIDLINA, o.s. má za sebou dva roky naplňování Strategického plánu Leader
s názvem Nejen společná řeka. Realizace je poněkud odlišná od představy při strategickém
plánování, ale i přes to všechno se nám podařilo v regionu dosud rozdělit přes 22 mil. Kč ve formě
nenávratné dotace. Pokud budou úspěšně realizovány všechny podpořené projekty, tak budou
v regionu provedeny investice o celkových nákladech 28 mil. Kč. Investice putují především do
občanské vybavenosti obcí, neziskových organizací a spolků. Podpořen je i cestovní ruch v podobě
tvorby nových ubytovacích kapacit a rozvoj drobných podnikatelů, zde je podporován především
nákup technologií a opravy provozoven.
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Co je to místní akční skupina
(správně skupina pro místní akce) je společenství lidí, obcí, firem
a neziskových organizací se společným cílem rozvoje
vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu
s mechanismy
společného
rozhodování
a uplatněním
partnerství. Tvorba strategie směřuje k vytyčení společných
priorit a program LEADER umožňuje její realizaci. Více než 150
MAS v ČR a tisíce LAG (Local action group) v celé Evropě také
vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje
a předává si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem
aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má
zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy,
dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER.

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Penzion ALWIN v Chlumci nad Cidlinou
V září 2008 byla podána ţádost o dotaci na vybudování
ubytovacích prostor v podkroví a vybavení objektu nábytkem.
Realizace projektu byla ukončena v dubnu 2010. Výsledkem
projektu je vytvořená ubytovací kapacita pro 15 osob.
Celkové náklady projektu činily 1.975.318 Kč, z toho byla
ţadateli Ivo Rödlovi poskytnuta dotace ve výši 1.184.400 Kč.

Restaurování drobných sakrálních staveb v Nepolisech
Ţádost o dotaci byla podána v únoru 2009. Obec Nepolisy v rámci tohoto projektu
restaurovala 2 sakrální stavby: Plastiku Boţího Kříţe a Pomník obětem první
světové války s figurou lva. Po ukončení realizace v únoru 2010 byla uspořádána
přednáška pro děti ze základní školy. Děti byly seznámeny s původem
a významem kulturních památek a způsobem jejich restaurování.
Celkové náklady projektu činily 221.378 Kč, z toho byla ţadateli poskytnuta
dotace ve výši 152.324 Kč.
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Moderní a bezpečné hřiště pro malé školáky v Hlušicích
Obec Hlušice podala v září 2008 ţádost o dotaci na
vybudování dětského hřiště, zpevněných ploch pro míčové hry
a parkových úprav oddělujících základní a mateřskou školu.
Realizace projektu byla ukončena v srpnu 2009. Celkové
náklady projektu činily 550.764 Kč, z toho byla ţadateli
poskytnuta dotace ve výši 393.984 Kč.
Oprava fasády základní a mateřské školy v Lovčicích
Ţádost o dotaci byla podána v září 2009. Projekt byl podpořen výběrovou komisí a obec Lovčice
v rámci tohoto projektu opravila vnější omítku na budově
mateřské a základní školy vč. opravy prasklin, sanačního
postřiku a pemrlování pískovce na podezdívce budovy.
Realizace projektu byla ukončena v září 2009. Celkové
náklady projektu činily 663.155 Kč, z toho byla ţadateli
poskytnuta dotace ve výši 501.545 Kč.
Za MAS Společná CIDLINA bych Vám ráda popřála krásné Vánoce plné pohody a splněných přání.

Jana Bitnerová
Manaţerka MAS Společná CIDLINA

DONESLO SE k nám ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Předvánoční čas ve škole
Přišel zimní čas. Škola je pokryta bílou peřinou a školáci i učitelé se jiţ těší na vánoční
svátky. Co jsme všechno za ten krátký čas stihli?
V prvním týdnu měsíce října svou činnost zahájily zájmové útvary. Jejich nabídka byla
pestrá a ţáci si vybrali následující krouţky:
v pondělí „Sportovní krouţek“ pro ţáky 1. – 5. ročníku: zaměřený na zlepšení fyzické
kondice, rozvoj obratnosti a pohybových dovedností, ctiţádostivosti v soutěţích (pohybové
a sportovní hry, cvičení na nářadí, lehká atletika, akrobatické cviky, cvičení prostná),
v úterý „Veselá vařečka“ pro ţáky 3. – 5. ročníku. Ţáci se seznamují s jednoduchými
recepty, přípravou pokrmů, se zásadami správné výţivy a stolováním,
ve středu „Začínáme s angličtinou“ – určený pouze pro ţáky 1. a 2. ročníku., kde se
seznamují se základní slovní zásobou (barvy, číslice, …), učí se krátké říkanky, písničky
a správně reagovat na jednoduché anglicky vyslovené pokyny učitele,
ve čtvrtek „Dovedné ruce“ – výtvarně zaměřený krouţek, kde se děti 1. – 5. ročníku
seznamují s různými výtvarnými technikami (ubrousková, kraklování, papírový pedig, …),
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ve čtvrtek „Turistický krouţek“ navštěvují ţáci 1. – 5. ročníku. Náplní tohoto zájmového
útvaru jsou tábornické dovednosti (uzly, morseovka, turistické značky, práce s kompasem
a mapou, šifry); poznávání přírody (stromy, rostliny, houby, brouci, ryby); zpěv táborových
písní a podle zájmu dětí jízda na kolečkových bruslích, na kole, pěší výlety (naučné stezky
v okolí Nového Bydţova), občasné sobotní výlety vlakem či autobusem,
v pátek (od 8. října 2010) „Práce s počítači“ – určeno ţákům 2. – 5. ročníku. Děti získávají
základní znalosti práce na PC (Word, internet), pracují ve dvou skupinách.
Na podzim se uskutečnil tradiční sběr papíru. Pilně se činili nejen ţáci naší školy, ale
vydatně nám přispěli i naši spoluobčané a pomohli zaměstnanci obecního úřadu. Také jsme sbírali
kaštany a ţaludy. Byla ukončena soutěţ nákupu čisticích prostředků Cif a Domestos. Shromáţděné
účtenky jsme odeslali a obsadili 51. místo. Sice jsme nevyhráli, ale potěšilo nás, ţe nám v soutěţi
pomáhalo velké mnoţství rodičů a dalších občanů. Úspěšnější jsme byli v soutěţi „O nejhezčí
strašidlo“. Umístili jsme se na krásném 4. místě ze 45 zúčastněných škol. Dále jsme se zapojili do
charitativní akce „Pomáháme slaným dětem“. Oslovili jsme maminky a babičky, aby napekly
trvanlivé cukroví. Výtěţek z prodeje bude věnován na pomoc nemocným cystickou fibrózou
(opakovaná infekce dýchacích cest). Touto cestou děkujeme všem, kteří se do výše uvedených
akcí zapojili.
Kaţdý rok zařazujeme v rámci výuky preventivní pořady, ve kterých seznamujeme ţáky
s problematikou šikany a návykových látek. Tentokrát jsme si vybrali preventivní pořad divadla
VeTři, který upozornil děti na nebezpečí kyberšikany, se kterou se mohou kaţdodenně setkat při
práci na svých počítačích. Výuku jsme ţákům zpestřili i dalšími akcemi:
divadelní a hudební představení pohádky
„O Jirkovi a jeho třech psech“ – loutková
pohádka na motivy Františka Hrubína s hudbou
a zpěvem v podání Jaroslava Junga,
návštěva strašidelného zámku v Chlumci nad
Cidlinou,
návštěva
zámku
Choltice
–
prohlídka
pohádkových expozic Světa vodníků a loutek
černého
divadla
s dětským
divadelním
představením „Podzimní pohádky choltického
vodníka“.
V úterý
7.
prosince
navštívili ţáky školy Mikuláš
v doprovodu čerta i anděla.
Vyčinili neposlušným dětem
a nadělili
balíčky.
V odpoledních hodinách se
v čerty
proměnily
děti
a v prostorách tělocvičny vypukl
čertovský rej, který provázela řada soutěţí.
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V měsíci prosinci jsme zahájili plaveckou výuku v Hradci Králové, která potrvá aţ do konce měsíce
února 2011.

Oddělení školní druţiny „Mumínci“ navštívilo
pečovatelský dům Duha v Novém Bydţově.
Tamějším seniorům děti zahrály divadelní pohádku
„Sněhurka“.

A co v nejbliţší době připravujeme?
Pro rodiče a širokou veřejnost Vánoční den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek
16. 12. 2010 od 15,30 – 18,30 hodin v prostorách školy. Na programu je hudební a divadelní
vystoupení ţáků v tělocvičně školy, vánoční prodejní výstava výrobků ţáků, výtvarná dílna,
ukázka zdobení perníčků a řada inspirací pro vánoční výzdobu. Na závěr proběhne draţba
ZŠ Nepolisy. Těšíme se na setkání s Vámi.
Pro děti Vánoční koncert v podání Mgr. Evy Rejfové (absolventka Konzervatoře VŠ
Pedagogické) – zpěv za doprovodu klavíru, houslí a flétny.
Ve čtvrtek 6. ledna 2011 v odpoledních hodinách v ulicích obce můţete potkat koledníčky Tři krále.
Informace pro nedočkavé předškoláky – zápis do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 se
uskuteční v úterý 8. února 2011 v čase od 13,30 do 17,00 hodin.
Příjemné proţití svátků vánočních, do nového roku 2011 všem
spoluobčanům přejeme především zdraví, pohodu, pracovní i osobní úspěchy
a spoustu krásných chvil s rodinou i přáteli.
Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy
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PŘILETĚLO k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ze života mateřské školy
Od poloviny října mají nejstarší děti
moţnost se seznámit s anglickým jazykem pod
vedením externí lektorky Dis. Jiřiny Kazdové
z Chlumce n. C. Do krouţku se přihlásilo 10 dětí,
jejichţ rodiče si tuto sluţbu hradí. Lektorka má
pedagogické vzdělání pro předškolní věk dětí
a občas se zdokonaluje v cizím jazyce při
pobytech v Anglii. Způsob výuky se snaţí
přizpůsobit chápání dětí předškolního věku, a to
zajímavým a pro ně zábavným způsobem.
K dětem se chová kamarádsky a přitom dokáţe
udrţet přirozený respekt. Její snahou je, aby děti
vnímaly učení jako hru, která je bude bavit.
Začátkem prosince jsme se v mateřské
škole potěšili divadelním představením s názvem
„Tři králové“. Tento biblický příběh nám přišly
zahrát dětí z místní základní školy pod vedením
vychovatelky Ivety Hakenové. Velmi se nám
líbily kostýmy a rekvizity, které si děti samy
zhotovily.
V adventním období jsme navštívili státní
zámek Hrádek u Nechanic. Děti si prohlédly
vánočně upravené zámecké interiéry a seznámily
se s vánočními zvyky, tradicemi a historickou
výzdobou.

Pro inspiraci uvádím námět na výrobu vánočních ozdob z přírodních materiálů, které se nám
zalíbily:
Zahrádka
Ozdoba je tvořena z pěti jablek, které jsou spojeny špejlemi. Čtyři tvoří podstavec a páté je
čtyřmi špejlemi spojeno s kaţdým z nich. Na špejlích jsou navlečeny hrozinky a vrcholky jablek
jsou dozdobeny zelenými větvičkami.
Vrkoč
Do keramického hrnku nasypeme písek nebo hmotu na aranţování. Nejdříve napícháme
větvičky chvojí. Pak postupně mezi větvičky vpichujeme různě dlouhé špejle, na něţ napichujeme
ozdobené vánoční perníčky, malá jablíčka, sušené švestky, meruňky, hrozinky, ořechy a makovice.
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Společně s Obecním úřadem Nepolisy
jsme uspořádali pro děti z mateřské a základní
školy Mikulášskou nadílku. Samozřejmě
nechyběli Mikuláš s andělem a čertem, kterým
děti přednesly mnoho básniček a písniček.
Obecní úřad věnoval dětem dárkové taštičky
naplněné
ovocem
a sladkými
perníčky.
Dopolední program v mateřské škole pokračoval
zábavnými soutěţemi, které probíhaly aţ do
oběda.

Na závěr přání pro všechny čtenáře:
„Veselé Vánoce, chci Vám přát, aby měl člověk, člověka rád. Aby jeden druhému víc štěstí přál, aby
ten rok 2011 určitě za to stál!“
Soňa Baláţová
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ŢIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Country vystoupení krouţku MH a ţen hasiček
Jiţ v říjnu jsme se s hasičkami domluvily, ţe překvapíme všechny přítomné na listopadové
posvícenské zábavě tanečním vystoupením dětí z krouţku MH a hasiček. A uvedeme všechny
přítomné do tématu. Pro letošní rok jsme se inspirovaly stylem country&western. Prostě jsme se ve
své fantazii přenesly na Divoký západ.
Pečlivě jsme se připravovaly, scházely se s dětmi několikrát v týdnu, abychom se naučily
taneční choreografie.
Naše vystoupení trvalo 15 minut. Inspiraci jsme čerpali z filmu Limonádový Joe, ale i od
zpěvačky oblíbené u dívek jménem Hannah Montana.
Náš velký a dlouho očekávaný okamţik nastal v sobotu 20. listopadu ve 20.30 hodin.
Starosta našeho SDH Ing. Vladimír Vondruška za velkého potlesku uvedl „Arizonskou pěnici
Tornádo Lů (Zuzanku Jiránkovou), která celé naše vystoupení moderovala.
Do sálu, který byl vyzdoben v country stylu, vpluly váţené dámy. Začala hrát hudba, vjeli
kovbojové na koních a následoval je dostavník, který přivezl všechna děvčata. Chlapci dívky
galantně dovedli na jejich místa a ony zatancovaly. Kovbojové se také nenechali zahanbit a ukázali
svoji skladbu. Ţeny si připravily choreografii na píseň Arizona se stylovými paraplíčky.
A pokračovali jsme v našem nacvičeném programu, roztleskali jsme sál s písní Hej, pane šenku.
Další skladbou O, Zuzano uţ jsme to rozjeli všichni – kovbojové, hvězdy tanečního světa a dámy.
Následovala scénka z filmu Limonádový Joe o Kolaloce. Poslední skladbou jsme se rozloučili.
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Zuzanka jednotlivé účinkující představila, děvčata poslala vzdušný polibek a chlapci vysekli
pořádnou poklonu. Tento večer to v Kabaretu „U Lyry“ ţilo.
Bylo to, doufejme, příjemné zpestření tradiční Posvícenské zábavy a zároveň jsme ukázali,
ţe i věkově různorodá skupina dětí dokáţe nacvičit hezký program.
Chtěla bych popřát všem příjemné proţití svátků vánočních, dětem pod stromečkem mnoho
splněných přání a do nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti a optimismu.
Renáta Říhová
Vedoucí krouţku MH

Velký úspěch Jana Zhřívala
6. listopadu 2010 se Honza zúčastnil hasičské soutěţe Memoriál Marty Habadové v Praze.
Soutěţilo celkem 140 mladých hasičů z celé České republiky, změřili své síly v disciplíně běh
na 60 metrů s překáţkami. Honzovi se dařilo, zaběhl výborný čas 12,58 s.
Na stupních vítězů stál na tom nejvyšším, získal zlatou medaili. Přejeme mu mnoho úspěchů
v jeho další hasičské činnosti.
Renáta Říhová
Vedoucí krouţku MH

Rekonstrukce myslivecké chaty a péče o zvěř
Mysliveckému
sdruţení
v Nepolisech se podařilo v letošním
roce získat dotaci z evropských
fondů na rekonstrukci zdejší
myslivny. Cesta k získání dotace
nebyla jednoduchá a tak byl
původní návrh rozdělen na dvě
etapy. První etapa se jiţ uskutečnila
a zdejší myslivna vypadá mnohem
lépe. Došlo k výměně krytiny na
střeše, k novému podbití, umístění
nových okapových ţlabů včetně
svodů. Proběhla výměna stropů ve
dvou místnostech. Na druhou etapu
se teprve čeká. Finanční prostředky
jsou přiděleny, ale realizace zatím
neproběhla. Půjde především o rekonstrukci ve vnitřní části. Dojde k výměně oken, dveří, topení,
podlah, osvětlení, stropů, k novému vybavení kuchyně a kulturní místnosti. Myslivecká chata bude
nadále slouţit myslivcům a přátelům myslivosti.
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V rámci své činnosti nemají myslivci na starost samozřejmě jenom mysliveckou chatu a její
okolí. Od 1. listopadu do konce března se zvěř ve volné přírodě přikrmuje, aby nabrala dostatek
tukových zásob k přečkání tuhé zimy. Kaţdý řádný myslivec se tak stará o volně ţijící zvěř.
Myslivecké sdruţení Luka Nepolisy, v tento předvánoční čas přeje občanům a přátelům
myslivosti příjemné proţití vánočních svátků a šťastný nový rok 2011.
Zdeněk Odl
Člen MS LUKA Nepolisy

Představujeme Vám občanské sdružení RC klub Nepolisy
V II. polovině roku 2009 jsme oslovili pana starostu s tím, ţe máme zájem o volný pozemek
v obci. Vzniknul totiţ nápad, z řad nadšenců rádiem řízených terénních automobilových modelů
všech měřítek, na tomto pozemku vybudovat dráhu. Pan starosta byl velmi vstřícný a v září 2009 se
začala připravovat smlouva.
Vzápětí začaly práce spojené s úpravou pozemku v Zadraţanech u vysílače (údajně všichni znají
pod názvem „Mršák“). Práce i nadšení bylo mnoho, takţe pomalu vše jde do finále. Tím myslím, ţe
práce a snad i nápadů nebude nikdy dost.
V našem spolku rádi přivítáme další nadšence a „fandy“ tohoto adrenalinového sportu a to jak
dospěláky, tak i jejich děti. Přijďte se na nás podívat a třeba i rozšířit naše řady. Vše je zatím dle
dohody. Kontakt viz webové stránky Obecního úřadu, nebo e-mail: gigi.gigi@seznam.cz. V příštím
roce plánujeme pravidelné schůzky spojené s tréninky. Záměrem je setkávání soutěţivých lidí, kteří
se chtějí odreagovat i odpočinout a třeba i zapojit do dalšího budování dráhy.
Těšíme se na Vás!
Martina Houšková
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TJ Sokol Nepolisy informuje
Po podzimní části sezóny 2010/2011 A-muţstvo skončilo na 4. místě s počtem 26 bodů,
B-muţstvo na 13. místě s počtem 5 bodů a druţstvo mladších ţáků obsadilo 6. místo s počtem
15. bodů. Naše A-muţstvo předvádělo kvalitní výkony a jeho umístění tomu odpovídá. B-muţstvu
se ze začátku nedařilo, co bylo dáno také tím, ţe jsme se do soutěţe přihlásili na poslední chvíli
a kluci hrají fotbal hlavně pro zábavu. V posledních zápasech se nám začalo dařit i bodově. Hlavním
přínosem B-muţstva bylo doplnění kádru A-muţstva, které se potýkalo s velkou marodkou. Několik
našich mladších ţáků bylo nominováno do okresních výběrů. Pravidelně se těchto akcí zúčastňoval
Dan Finěk. Dále byli ve výběrech Jindřich Hanuš, Vít Hanuš, Jiří Špás a Pavel Vejvoda.
Výsledky:
A muţstvo (Hradecký Votrok okresní přebor)
11. kolo Stěţery – Nepolisy A 1:2
12. kolo Nepolisy A – Velichovky 7:0
13. kolo Červeněves – Nepolisy A 1:2
14. kolo Prasek A – Nepolisy A 1:2

B muţstvo (Tipsport 4.třída skupina B)
11. kolo Boharyně – Nepolisy B 4:0
12. kolo Nepolisy B – Roudnice B 2:2
13. kolo Lovčice B – Nepolisy B 0:7
14. kolo Prasek B – Nepolisy B 1:1
Mladší ţáci (okresní přebor 7 + 1)
09. kolo Kratonohy - Nepolisy 3:5
10. kolo Nepolisy – Červeněves 6:0
11. kolo Prasek - Nepolisy 1:5
Začátkem roku 2011 bychom chtěli zahájit přípravku dětí, které chodí do mateřské školy
a navštěvuji první a druhou třídu základní školy. Přípravku povede Tomáš Marek.
26. února 2011 připravujeme halový turnaj mladších ţáků v Slavíčkové hale v Chlumci nad
Cidlinou. Začátek turnaje bude v 8,30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
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.
Chtěl bych popřát všem spoluobčanům příjemné proţití vánočních svátku a hodně zdraví
a štěstí do roku 2011.
Ing. Ján Baláţ
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ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Co se mi nelíbí
Svým příspěvkem chci reagovat na těţko uvěřitelné informace, které jsou po naší obci
roznášeny – ať jiţ z důvodu neznalosti věci či snahy poškodit dobrou pověst. Týkají se průběhu
našeho tábora. Prý tam jezdí velký počet dospělých a děti to platí.
Váţení spoluobčané, není tomu tak. Děti za nás dospělé neplatí vůbec nic, naopak: podílejí
se zhruba na polovině nákladů vynaloţených na pobyt a stravu. Obecní úřad pak vyplácí odměnu
přesně stanovenému počtu vedoucích v souladu s vyhláškou (na základě počtu přihlášených dětí).
Osoby nad tento počet zúčastněné na táboře si vše hradí sami a podílejí se na běhu tábora naprosto
nezištně - bez nároku na odměnu a v rámci své dovolené. Všichni vkládají nemalé částky na
pořízení látek na kostýmy a doplňky, na materiál a barvy k vytvoření kulis, které jsou kaţdoročně
nově vytvářeny, na papír a cartridge k vytištění stále obsáhlejších zpěvníčků. Čas na vynaloţenou
práci k přípravě všech činností během roku jiţ nikdo nespočítá. To ţe se na průběhu tábora podílí
více lidí, táboru prospívá. Činnost je pestrá, oddíly mohou sportovat a učit se tábornickým
dovednostem odděleně. Všichni tuto činnost vykonáváme, protoţe nás opravdu baví. Těší nás
soutěţivost a nadšení dětí.
Naopak mé nadšení při přípravě dalšího ročníku ochladlo, kdyţ se na posledním
zastupitelstvu jednalo o zákazu pobytu a činnosti nadpočetných vedoucích. Nabízí se otázka: Komu
to vadí? Jaké důvody vedou k tak nesmyslnému počinu? Vţdyť se tímto omezením vracíme do doby
před patnácti lety, kdy jsme začínali vést tábor ve čtyřech lidech a nestihli jsme ani polovinu
dnešních činností. Dnešní děti nebaví činnost zúţená na půldenní túry střídající se s fotbalem.
Dnešní děti vyţadují pestrost činností. Byli jsme tehdy mladší a přitom více unavení, nebyly skupiny
střídající se v noci při hlídání. Táborníci potřebují dozor 24 hodin.
Zařadila jsem se letos do skupiny dobrovolníků, jelikoţ jsem byla nucena skončit s jakoukoli
výdělečnou činností mimo zaměstnání; výkon mého povolání to nepřipouští. Dobrovolné činnosti ve
prospěch dětí se však vzdát nechci a ostatní mí kolegové z tábora také ne.
Náš tábor se těší dobré pověsti dlouhá léta. Ţádám Vás, váţení zastupitelé, zachovejte ho
prosím v takové podobě a se stejně nadšeným obsazením, jako fungoval dosud. Děláme ho pro děti.
Jde nám snad ještě o ně. Nebo ne?
Marcela Vondrušková

Zimní anabáze labutích návštěvníků
Jak jste si mnozí všimli, jak jste moţná někteří zaslechli, v Nepolisech se letos objevily
v průběhu měsíce listopadu labutě. Nebylo by to nic aţ tak neobvyklého, vţdyť dva jedinci se na
některé z našich vodních nádrţí objevili snad kaţdý rok. Ovšem letos to nebyl pár, ale uţ menší
skupina čítající šest jedinců. Tři ptáci byli jiţ zcela přepeření dospělí jedinci a další trojice byla
tvořena pravděpodobně letošními mláďaty, která poutala pozornost svým hnědě-šedým peřím.
Důvod takovéto milé návštěvy těchto obdivuhodných zvířat v naší obci byl a je nasnadě.
Dolení rybník (vodní nádrţ v západní části Nepolis) je celoročně pokryt souvislou vrstvou vodní
rostliny, okřehku menšího, kterého všichni známe spíše pod lidovým názvem „ţabinec“. Labutě
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přilétly na pastvu, coţ bylo patrné z jejich kaţdodenní činnosti. Přes noc se ubíraly ke spánku a přes
den klidně a nerušeně baštily kvanta ţabince.
Bohuţel ke konci měsíce listopadu se rapidně začalo zhoršovat počasí, resp. ohlásila se nám
„Paní ZIMA“. Kaluţe na cestách zamrzaly a rybníky se také postupně začaly pokrývat tenkým
ledovým škraloupem. Skupina pochopila, ţe je čas opustit útočiště skýtající hojnost potravy a pětice
labutí odletěla neznámo kam. Bohuţel jedna labuť, nepřepeřené mládě, u nás na rybníce zůstalo
a zvláště po ránu a na večer ţalostně volalo a hledalo své kamarády. Neutekly ani dva celé dny
a uletěvší pětka vyslyšela volání opuštěného mláděte. Zároveň trošku polevily mrazy a vše vypadalo
tak, ţe aţ přijde pravá zima, budou schopni všichni společně odletět.
Během víkendu před pondělím 29. 12. ovšem přituhlo natolik, ţe rybník zamrzal silnější
vrstvou ledu. Jako zástupce obce a především jako člověk, který má rád přírodu, jsem hledal radu
a pomoc jak situaci labutí řešit. Zvedl jsem
sluchátko a vytočil číslo nejbliţší záchranné
stanice pro volně ţijící zvířata, stanice
Českého Svazu Ochránců Přírody Jaroměř
(ČSOP
Jaroměř).
Po
konzultaci
s odborníkem, který mi ve zkratce řekl, ţe
aţ ptáci nebudou mít moţnost přísunu
přirozené potravy, sami poté odletí, jsem
byl o trochu klidnější. Ovšem v úterý, kdy
se večer přihnalo sněţení se silným větrem,
se mi usínalo těţce. Ve středu ráno však
všechny labutě vypadaly v pořádku a krom toho, ţe se jim rapidně zmenšovala plocha volné vodní
hladiny, jim nic zřejmě nechybělo. Ve čtvrtek 2. 12. pětka labutí opět odlétla, tentokrát jsem si řekl,
ţe to jiţ bude definitivní odlet a je nutné s posledním mládětem, které zřejmě nemůţe létat, něco
dělat. Zároveň se nám během dne na Obecní úřad ozývali spoluobčané s tím, ţe máme na rybníce
zamrzlou labuť. Ještě večer téhoţ dne jsem se dohodl opět s ČSOP Jaroměř, ţe se v pátek 3. 12.
staví člen této organizace a labuť odchytne.
V pátek jsme si tedy po obědě připravili loďku
a vyčkali příjezdu zachránce. Snaha odchytit labuť pomocí
vrhací sítě se minula účinkem a tak na řadu nastoupila
metoda, kterou navrhl pan Petr Bílek, který jak sám říkal,
takto v dřívějších dobách vyháněl z rybníka kachny. Dvě
svázaná horolezecká lana jsme tedy začali tahat přes šířku
rybníka. Labuť se dle očekávání lana bála a vydala se
k okraji rybníka, kde čekal pán s vrhačkou, ovšem pokusy
s vrhací sítí k úspěchu opět nevedly. Podívaná to musela být
dobrá a dokonce i vtipná, vţdyť minimálně čtyřikrát s námi
labutí mládě pěkně vyběhlo a u kraje rybníka lano přeskočilo
a pádilo druhým směrem. Nakonec člen ČSOP Jaroměř
usoudil, ţe bude nejlepší vyhnat mládě na břeh, kde nebude
tolik pohyblivé. Jak nám bylo doporučeno, tak jsme učinili.
Kupodivu nás labuť snad i pochopila, moţná té hry uţ měla
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také dost, a vylezla tedy na břeh, kde se pohodlně usadila do vrstvy bílého sněhu. Pak uţ nastal
okamţik pravdy, ochránce k labuti přistoupil na dva či tři metry, dlouho se nerozmýšlel, udělal dva
rychlé skoky a mládě zalehl. Rychle podrţet mohutná a silná křídla a labuť je zpacifikovaná
a bezmocná, dokonce po kratičké chvíli uţ neklade odpor ani typickým syčením. Přihlíţející
gratulují k odchytu. Většina také pochopitelně vyuţívá situace a opatrně si hladí krk mláděte.
Mládě dle informací bude na záchranné stanici vyšetřeno, v případě, ţe nebude ve
stoprocentním zdravotním stavu, pak zde zůstane do úplného zotavení. Pokud bude fit, resp. aţ bude
fit, odvezou jej zachránci přímo na některé z přirozených zimovišť v okolí Hradce Králové.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří projevili přirozené obavy o letošní labutí
návštěvníky a zachovali při jejich nelehké situaci chladnou hlavu, a dále také děkuji všem, kteří
pomohli při odchytu ,,zapomenutého“ mláděte.
Dušan Šustr

Jak se změnila pošta
Pošta Nepolisy za posledních pár let prošla velkými změnami. Ještě v 90. letech minulého
století patřila mezi nejvytíţenější pošty v okolí. S ukončením základní vojenské sluţby začal sestup.
Práce ubývalo. Ale největší rána přišla v podobě doručování autem z Chlumce nad Cidlinou. Rázem
se pošta změnila v podací a čekající zda „přijde zákazník nebo ne“. Práce ubylo a stejně tak i hodin
pro veřejnost. Teď uţ záleţí prakticky na Vás, já se snaţím, co to jde.
Z okolních šesti pošt se drţím na druhém místě. Ale i přesto budoucnost malých pošt není
vůbec jistá. Tímto chci poděkovat všem, kteří vyuţívají sluţeb naší pošty a nezajíţdějí např. do
Chlumce nad Cidlinou nebo Nového Bydţova, vše se projeví ve výsledku, to mi věřte.
Ale abych nepsala jen negativně, blíţí se Vánoce a má nabídka zboţí skýtá mnoho věcí pro
menší děti, přijďte se podívat.
Otevírací doba:
PO
ÚT, ČT
ST, PÁ

12 – 17
8 – 11
12 – 16,30

Závěrem připomínám nabídku – účty všeho druhu, kreditní karty, úvěry, spoření s Liškou,
penzijní připojištění, povinné ručení, termínované vklady a spořící účty….
Klidné Vánoce a pohodový rok 2011
Magda Vágnerová
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Nad stádem koní
Dne 3. prosince jsme se vydali s naší početnou skupinou (3 lidí), s cílem přiblíţit našim
spoluobčanům kaţdodenní starosti o chov koní, do hřebčína, který se nachází v Zadraţanech. Hned
po příchodu nás vřele přivítal majitel, pan Vladislav Vosáhlo
a začala exkurze. I kdyţ jsme měli připravené dotazy, cestou
tam jsme si říkali, ţe jich je málo a za půl hodinky budeme
pryč. Atmosféra na místě nás však strhla natolik, ţe jsme se
předháněli ve spontánních otázkách a z plánované půlhodiny
byl náš konečný čas 1h 30min. Pan Vosáhlo nám přiblíţil
kaţdodenní pracovní den a nejen ten všední. První dotaz se
týkal počtu koní, kterých, jak jsme se dozvěděli, má
ustájených 14. Z toho většina pochází z plemene koní
Kinských. Další plemena ustájená v Zadraţanech jsou
Bavorský
teplokrevník,
Arabský
plnokrevník
a Starokladrubák. Nejstaršímu koni je 19 let.
Jak probíhá váš den u koní?
Ve 3:30 vstávám a to po celý rok, výjimkou nejsou ani
svátky jako Vánoce a Velikonoce, koně vyţadují kaţdodenní
péči. Od 5:30 do 13:00 jsem v zaměstnání, kde pracuji jako
traktorista. Po obědě aţ do noci se starám o koně. Jedenkrát za
rok si odpočinu a jedeme s manţelkou na dovolenou. V mé
nepřítomnosti mě zastupuje Erika Jelínková. Tento koníček
a zároveň celoţivotní poslání vyţaduje podporu mých
nejbliţších, na které se v tomto mohu plně spolehnout.“

Foto: www.jkizabel.cz

Zajímalo nás, jestli ještě někdo v okolí se zabývá chovem ţluťáků?
Nejbliţší nadšenec je paní Bártová z Bydţovské Lhotky a v republice se ještě nachází pan
L. Jelínek z Brna a pan Pulpán. Z těchto chovatelů však pouze pan Vosáhlo koně zapřahá. Správný
věk na zapřahání koní je 2,5 aţ 3 roky.
Jak vlastně ţluťák vypadá
Je to kůň ţluté barvy srsti, se ţlutou nebo světlou barvou kůţe, barva ţíní hřívy a ohonu je
světlá. Oči ţluťáka jsou tmavé a rohovina světlá. Takto ideálně zbarvených ţluťáků je velmi málo,
i kdyţ v našich chovech existují.
Původ našich koní, jejichţ jedinečnost v rázu ušlechtilých koní je zajímavá, vyúsťuje
výlučně k chovu koní v hřebčínech hrabat Kinských v hřebčíně Ostrov u Chlumce nad Cidlinou.
Pan Vosáhlo nám ještě sdělil, ţe koník by neměl po celý den pouze stát, ale měl by mít dostatek
pohybu.
V 7 letech jsou koně „plnoletí“ a aţ 20 let aktivně slouţí.
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Zajímavosti z hřebčína
Hrabě Radslav Kinský není pouze osoba, ale je to i jeden z koníků zadraţanského hřebčína,
kterého sám kníţe hrabě Radslav Kinský pokřtil a dal mu své jméno. Tímto aktem panu Vosáhlovi
i umoţnil pouţívat erb rodu Kinských.
Plemeno Kinských má rodokmen sahající aţ do 5. generace, který je podloţený testem DNA.
Pan Vosáhlo je jediný chovatel, kterému se daří Izabely vyšlechtit.
Koně poznají na svém pánovi jeho rozpoloţení uţ podle tónu hlasu, vědí, kdy je rozzlobený nebo
kdy je chválí.
V příštím roce zavede i jízdu trojspřeţí, do této doby jezdil pouze s dvojspřeţím.
Koně reprezentují v cizině jako je Dánsko, Švédsko či Anglie. Jeden kůň byl prodán i do Německa.
Panu Vosáhlovi bylo nabídnuto 5 000 eur za překrásnou klisnu Arniku, kvůli jejímu dobrému
původu, ale milující majitel si ji rozhodl ponechat.
Není to levný koníček
Kaţdodenní strava koně se skládá ze sena, které musí dostat 3krát denně a dále si pochutnají
na granulích a ovsu. Za odměnu dále dostávají pamlsky. Kaţdé 4 týdny se musí měnit podkovy.
Letní závody s dvojspřeţím vyjdou na 8 000 Kč za 1 závod, to vše za ustájení, startovné, mýtné aj.
Na konci naší návštěvy nám
pan Vosáhlo ukázal fotografie ze závodů
a svateb, kde jsme obdivovali překrásné
kočáry a nazdobené koně. Při odchodu jsme
ještě prošli místností plnou popruhů,
chomoutů, sedel a ostatních potřebných věcí
k zapřáhnutí a osedlání koně. Dozvěděli jsme
se, ţe před kaţdou akcí, jako je např. svatba,
to dá den práce, neţ jsou koně připraveni
vyjet. Vše musí důkladně vyčistit, umýt
koníky speciálním šamponem a připravit
kočár, který je vlivem pouţívaných mastí
vyleštěný, ale zároveň neumaţe oblečení
svatebčanů.

Foto: www.jkizabel.cz

Kdy můţete hřebčín navštívit?
Kdykoliv, kdy se vám to hodí a samozřejmě nejlépe po domluvě osobně či telefonicky
s panem Vosáhlem.
Jak pro malé děti, které se vţdycky rády svezou, tak i pro dospělé zájemce je lepší období,
kdy je den delší a třeba i svítí sluníčko. Ale projíţďka v sedle, či kočárem zasněţenou krajinou má
samozřejmě také své nepopiratelné kouzlo.
tel.: 604 50 34 32
e-mail: jkizabel@seznam.cz
internetové stránky: www.jkizabel.cz
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S panem Vosáhlem se můţete setkat v příštím roce např. na těchto závodech:
- Jednodenní halové závody, které se uskuteční 29. ledna 2011;
- Letní třídenní závody, které se konají v přírodě.
Den, kdy jsme tento skromný hřebčín navštívili, se zapsal do našich pamětí jako krásně
strávené odpoledne, které si jistě budeme chtít někdy, snad i s projíţďkou, na kterou jsme se
prozatím neodváţili, zopakovat. Doporučujeme, i Vám, našim čtenářům, strávit několik chvil na
tomto kouzelném místě, plném příjemných okamţiků a řehtání koní. Určitě to stojí za to!
Vaše redaktorky
Eliška Ţumárová a Jana Loudová

Krátký exkurz do historie
Milí sousedé, je mi velikou ctí zařadit se do redakční rady Nepoliského zpravodaje a od této
doby Vás budu postupně seznamovat s historií naší obce. Pro ty, kteří neomdleli nebo neztratili při
zmíněném slůvku „historie" zájem o tento článek děkuji a aby pro Vás nebyl výlet do minulosti tak
suchým a konzervativním proţitkem, jak by se někomu mohlo zdát, zapojím do svých příspěvků
i malé lekce staročeštiny. Budete se tak moci obohatit kromě informací o dějinách obce i o mluvu
našich předků.
Nejprve mi dovolte malé osvěţení Vašich pamětí, co se týče té nejstarší historie obce: Oblast
naší obce byla osídlena jiţ v době na přelomu našeho letopočtu, coţ nám dokládají i archeologické
nálezy bronzových nádob, ţelezných ozdob i výrobků etruského původu. V naší oblasti se
v dávných dobách rozšířila mohylová a unětická kultura. Nepolisy (původně Lepolisy) jsou jednou
z urbanisticky nejzajímavějších českých středověkých vesnic. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1299, kdy obec patřila pod hradišťsko-ţiţelické panství. Před rokem 1359 zde zeman Tas ze
Skuhrova nechal postavit dřevěný filiální kostel, později i tvrz, která však v 16.stol. zanikla. Před
rokem 1654 bylo v Nepolisech 28 usedlostí, 13 chalup a 4 domky. Po husitských válkách připadly
Nepolisy pod pernštejnské panství a v 17. století je spolu s chlumeckým panstvím koupil rod
Kinských z Vchynic, kterým Nepolisy patřily aţ do zrušení roboty.
Pokud jste měli někdy moţnost nahlédnout do kterékoliv obecní kroniky, obvykle na prvních
několika listech naleznete takzvané ARTYKULE OBECNÍ. Jedná se o ujednání na základních
právech a povinnostech občanů. Některé z těchto artikulů se mohou zdát dnešnímu člověku velmi
banální a některé velmi vtipné. Proto mi dovolte, abych Vás s několika artykuly v původním znění
z nepoliské kroniky seznámila.
Nejprve :
Kdo by s námi těchto řádů zachovati a povinnosti, jak předně vrchnosti čím sme povinni, tak
taky k obci, s námi zastávati nechtěl, s vůlí M. vrchnosti nemá v obci trpen býti.
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Za třetí :
Na pohřby z jednoho kaţdého domu jedna osoba, bude-li muţ, to lépe, aby se vypravila pod
pokutou dva český groše k záduší. Neměl-li by peněz a nechtěl dáti, by pršelo, den v kládě seděti
povinen bude. (Ano, milý spoluobčané,řeč je o té kládě, která má tři otvory - na hlavu a ruce).
Za šesté :
Který by hospodář nebo soused v příbytku v svém v karty hrál, aneb hráti o peníze dovoloval
a dopouštěl, pokuta 5 grošů.
Za dvanácté :
Chalupník kaţdej, který svých rolí a luk nemá, přes jeden kus hovězího dobytka mimo vůli
obce chovati nemá.
Za dvacáté třetí :
Co se týče sadů, zahrad, ano také i na poli řípy, zelí a jiného vaření, jestli by kdo zastiţen
byl, noc i den, by pršelo, v kládě zůstávati povinen bude a 5 grošů k obci sloţiti. Byla–li by pak
škoda větší neţli za pět bílých, právo a škodu, komuţ učiněna, o náhradu dopomůţ.
A nyní slíbená LEKCE STAROČEŠTINY:
Hosanna, osanna! - Hosana! Sláva! (biblický výraz velebení)
Prdni v roh! - Zalez do kouta!
Stul kabelku! - Zavři pusu!
Tu nemáš proskoku ţádného! - To ti není nic platné! (próskok – váha, cena)
Za pléšku nestojíš! - Nestojíš za zlámanou grešli ! (pléška – drobný peníz)
Babitel - zţenštilec, zbabělec, baba
Búr, srch, hnojokyd- potupné označení sedláka
Kokot = kohout - donchuán, sukničkář, nemrava
Spálnivec - spáč, ospalec, lenoch
Toť z důvodu kapacity časopisu je pro tentokrát vše. Doufám, ţe se Vám exkurz do dob dávno
minulých líbil a těším se zase příště.
Veronika Zimová
Členka redakční rady
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PRO LUŠTITELE a k ZASMÁNÍ
Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Jeţíška dvě soupravy elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, kdyţ je táta doma!”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, uţ svítí i záclony!”
O Vánocích přijde klučina za tatínkem a zajímá se: „Tati, proč se u nás Jeţíšek svléká?”
„Prosím tě, jak tě to napadlo?”
„No, kdyţ jsem včera přišel domů, maminka v loţnici říkala: Jeţíši, rychle se obleč a vyleť oknem.
Manţel přišel!”
Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes?
Před 15 lety člověk přemýšlel: "Budou dárky, nebudou dárky?"
Dneska přemýšlí: "Bude na dárky, nebude na dárky?"
"Můj táta je kutil," chlubí se kamarádům Jenda. "Kdyţ nám o Vánocích nesvítily svíčky na
stromečku, začal je opravovat. A nakonec to dopadlo tak, ţe kdyţ je zapojil do zásuvky, svíčky nic
a začal nám svítit taťka!"
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Pár zvídavých otázek pro předškoláky
V prosinci jsme zavítali do místní mateřské školy a zeptali se předškoláku na pár otázek.
Tady jsou jejich odpovědi:
O co se pan starosta stará a co dělá?
,,výzdobu stromečku, stará se o chudý lidi, kupuje nám hračky a jídlo, o peníze na zeleninu
a omalovánky, aby bylo všechno uklizený, dává lidem práci„„
Na kterém hřišti se ti nejvíce líbí?
,,v kaštanech, protoţe tam je kolotoč a ručkování, a sou tam stromy a z těch padaj kaštany„„
Co nejradši děláš ve školce?
,,hrajem si s legem a autíčkama, s panenkami a kočárkama, a taky se musíme učit„„
Kde se narodil Jeţíšek?
,,v Betlémě, nosili mu tam všelijaký dary, a přinesli mu ovečku, aby se mu dobře vedlo, a za
oplátku nám nosí dárky, a má pomocníky, pomocníky nemá!„„
Kde bydlí?
,,na nebi, v mraku, a posílali sme mu balónky, kouká jestli někdo nezlobí„„
Co si nejvíc přeješ pod stromeček?
,,všecky dinosaury, autíčka co sou hustý, čtyřkolku, letadlo, kamion, panenku, baťoh do
školy, taky baťoh do školy, čtyřkolku„„
Co byste přáli panu starostovi pod stromeček?
,,ňáký věci aby mohl mít práci, aby se mu dobře pracovalo, ňáký nářadí, ňáký věci aby
uzdravil lidi, a taky pilu aby mu bylo teplo, čtyřkolku, a pětikolku aby se měl dobře, formuli,
hodně štěstíčka a zdravíčka aby se mu dobře vedlo, motorku, autíčko na dálkový ovládání„„
Víš jak se jmenují Tři králové?
,,Lustyfán, Baltazar, Merichar, Kašpar„„

Rubriku připravili Adam Baláţ a Michal Ţumár
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NENECHME SI UJÍT…
Nepolisy
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

VÁNOČNÍ KONCERT
Úterý 21. 12. 2010 v 17.00 hodin
V obřadní síni obecního úřadu
VÁNOČNÍ KONCERT, zajištěn prodej punče, vstupné na koncert dobrovolné

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Štěpánský MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 25. 12. 2010 od 20.00 hodin
Pohostinství „Na Nové“
K tanci a poslechu hraje Měchovka, pro návštěvníky v kostýmu zvýhodněné
vstupné

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Seminář pro seniory
Středa 19.01.2011 od 13.00 hodin
Pohostinství „Na Nové“
Pořádá Policie ČR ve spolupráci s obcí Nepolisy

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Myslivecký ples
Pátek 14.01.2011
Pohostinství „Na Nové“
Pořádá MS LUKA Nepolisy

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Dětské maškarní
Neděle 06.02.2011
Pohostinství „Na Nové“
Pořádá Svaz ţen Nepolisy, MŠ a ZŠ

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Hasičský ples
Sobota 12.02.2011
Pohostinství „Na Nové“
Pořádá SDH Nepolisy
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Nový Bydţov
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

ADVENTNÍ KONCERT
Neděle 19. prosince 2010 od 17.00 hodin
Jiráskovo divadlo
Slavnostní adventní koncert u příleţitosti 50 let od úmrtí houslisty a dirigenta
Milana Zuny, rodáka z Nového Byţova

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

GAZDINA ROBA – divadelní představení
Pondělí 31. ledna 2011 od 19.00 hodin
Jiráskovo divadlo
Drama o vášnivé lásce, ţivotě a smrti

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Setkání se Zlatou Adamovskou
Únor 2011
Jiráskovo divadlo
Večerní posezení s vyprávěním a písničkami

Chlumec nad Cidlinou
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Vánoční koncert Melodybrass
19. prosince 2010 od 19.00 hodin
Klicperův dům
Vánoční koncert Melodybrass

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Dámský krejčí – divadelní představení
29. ledna 2011 od 19.00
Klicperův dům
Divadelní soubor Klicpera, o.s.

Kulturní referent
Dieter Herodek
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