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SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři,
v rukách právě drţíte jiţ třetí číslo našeho zpravodaje a na úvod si Vám neodpustím nabídnout pár
statistických údajů o prodeji minulého čísla. Zaznamenávám mírný růst zájmu o informace týkající
se dění v naší obci. Zajímal jsem se, jak si náš dvouměsíčník vede ve srovnání s celostátními deníky.
Jelikoţ mám za sebou úspěšně zvládnutou zkoušku ze statistky, dovolím si Vám předat pár dat.
Průměrný denní prodej všech deníků se v prosinci pohyboval okolo 1 100 000 výtisků, coţ
znamená, ţe asi kaţdý 11. člověk si koupil za den nějaké noviny. Pro názorné srovnání si zvolím
například nejprodávanější český deník Blesk, ten si na území České republiky vybral asi kaţdý 28.
člověk. Abychom tyto údaje mohli pouţít v našem srovnání, musíme brát v úvahu prodej
Nepoliského zpravodaje pouze na území našich obcí. V prosinci se prodalo 142 výtisků, tedy o 12
více, neţ tomu bylo u říjnového vydání, a proto se dostáváme k údaji, ţe asi kaţdý 7. „Nepolišák“,
„Lukovák“, či „Zadraţák“ si v konzumu nebo na poště koupil zpravodaj. Ve srovnání s Bleskem je
zájem o náš zpravodaj mnohonásobně větší, coţ nás velice těší. Samozřejmě musíme brát v úvahu,
ţe se jedná o dvouměsíčník a podáváme, nevím zda zajímavější, ale zajisté pravdivější informace,
neţ tomu je právě u nejprodávanějšího deníku. Přesto jsou tato čísla sympatická a doufám, ţe v nich
budeme pokračovat i nadále.
Vánoce jsou jiţ dávno minulostí, ale i tak bych se chtěl o nich zmínit. Uţ se stává tradicí, ţe Štědrý
den je na blátě. Bohuţel i do budoucna nejsou moc vyhlídky, ţe by tomu mělo býti jinak, coţ zajisté
vítají silničáři, ale my ostatní můţeme pouze zavzpomínat na bílé Vánoce z dob minulých. I lednové
počasí nenabízelo příliš moţností k zimním radovánkám, z čehoţ vyplynula otázka, kde bychom
mohli shodit přebytečná kila, která jsme získali z těch úţasných vánočních pochoutek a laskomin.
Za sněhem jsme se mohli vydat jedině někam výš, do zimních středisek, a za ledem na umělé zimní
stadiony. Ale přesto se v naší obci dají nalézt i jiné sportovní aktivity, jako například cvičení, od
února ZUMBA, a nesmíme zapomenout na jiţ rozjetou plesovou sezónu, během které můţeme
navštívit aţ čtyři plesy. V době vydání tohoto čísla nám zbývá uţ pouze poslední ples a to
Společenský ples, na který se můţeme těšit jiţ 5. března.
Nepolisy ţijí i kulturním ţivotem, v předvánočním čase se konal na obecním úřadě krásný Vánoční
koncert Heleny Hálové a Jardy Hartla, na kterém jsme si mohli vychutnat vánoční punč s domácí
vánočkou. Na konci března nás čeká koncert našich starých známých muzikantů ze Skleněnky, na
který se jiţ velmi těším. Koncert se bude konat v naší místní hospodě a je určen nejen pro seniory,
ale i pro přátele dechové hudby.
Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, ţe si ji udrţíme i v nadcházejícím roce 2011. Uţ teď se můţete
těšit na nadcházející velikonoční číslo.
Adam Baláţ
za redakční radu
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty obce
Snad jen datum napsané v našich kalendářích připomíná, ţe máme únor, tudíţ zimní čas.
Realita za okny našich domů je však trošku jiná, po sněhu ani stopy a led na vodních nádrţích by
nás jiţ také zřejmě neudrţel. Přitom ještě v listopadu loňského roku to vypadalo, ţe si uţijeme
běţných zimních radostí i starostí měrou vrchovatou. Nutno však podotknout, ţe oproti poslední
zimě, kdy jsme byli doslova zasypání tunami sněhu, jsme si na obci oddychli.
Zatímco v jarních a letních měsících se obec ve stále větší míře musí starat o hektary
zelených ploch, které jsou na veřejném prostranství, v zimě pak má náš jediný kmenový
zaměstnanec obrovský ranec práce spjatý s úklidem a údrţbou chodníků a vozovek. Stejně tak jako
v létě vítáme aktivní spoluobčany, kteří mají moţnost zuţitkovat posečenou trávu, jenţ roste
na veřejných ploch, tak i v zimě s povděkem vítáme pomoc obyvatel při odklízení čerstvě
napadaného sněhu z chodníků. Víte, sice existuje ten slavný zákon, který praví, ţe obec je povinna
se postarat o své chodníky, ale běţná praxe před zavedením ,,chodníkového zákona“ byla taková, ţe
jsme si kaţdý chodník kolem svého rodinného domku uklidili. Nikdo se nad tímto nepozastavoval,
nikoho to moc neobtěţovalo, byla to taková sluţba spoluobčanům, aby mohli rozumně dojít
z jednoho konce vsi na druhý. Současně bylo ostudou toho určitého majitele či majitelky domku, ţe
ještě nemá odklizeno, zatímco soused má chodník vymetený. Jsem rád, ţe i v době, kdy jak se
ukazuje, obec dle všeobecného mínění musí být dobrým sousedem pro všechny a musí kaţdému
všechno splnit, udělat a napravit, tak jsou mezi námi spoluobčané, kteří současně cítí, ţe není na
škodu být dobrým sousedem své vlastní obci, vsi, všem spoluobčanům. Tito lidé bez většího povyku
při odklízení sněhu z vlastního dvorku vyjdou také za plot a i zde stráví pár minut úklidem ,,cizího“
chodníku. A vězte tomu, ţe to nejsou nutně mladí lidé plní síly a elánu, často to jsou hlavně
starousedlíci, lidé vychovaní v trošku jiné době. Zde proto těmto lidem, našim dobrým sousedům,
moc děkuji, přičemţ jsem přesvědčen, ţe není nutné jmenovat, však ten koho se toto poděkování
týká to moc dobře ví a v těchto řádcích se najde.
Dalším problémem, který se čas od času v souvislosti se zimní údrţbou objeví je také
problematická sjízdnost místních komunikací v celé obce, tj. Lukové, Nepolisech i Zadraţanech.
Musím kaţdému připomenout, ţe hlavní silnice z Lukové na Zadraţany, potaţmo z Lukové přes
celé Nepolisy aţ na Luţec nad Cidlinou, není naší místní komunikací, je ve správě
Královéhradeckého kraje, poněvadţ se jedná o silnici třetí třídy. Její údrţbu by měla provádět
Správa a údrţba silnic, avšak při vydatnějším sněţení má tato organizace svých vlastních problémů
na komunikacích vyšších tříd víc neţ dost. Proto je pravidlem, ţe tyto komunikace obec projíţdí
jako první, neboť po nich jezdí linkové autobusy, které nám slouţí pro transport za prací či do škol.
Dále pak na řadu přicházejí zbylé místní komunikace. Při vyhrnování sněhu zcela pochopitelně
dochází k tomu, ţe sníh je radlicí nahrnut do vjezdů, přičemţ i zde se mezi námi najdou lidé, kteří
nám za toto řádně vyhubují. Nejspíš by měl jet za traktorem s radlicí další pracovník obce a kaţdý
takto zahrnutý vjezd opět vyházet… O sjízdnosti namrzlých komunikací, kdy např. na
Mladoboleslavsku je vyhlášena kalamita a u nás mezitím všichni jezdí na kolech, by se dalo také
polemizovat a psát velmi dlouho. Stejně tak jako spoluobčané peskují obec za to, ţe se na základě
zákonných povinností nestará o chodníky, tak já se budu v těchto případech ohánět dalším zákonem,
ve kterém se praví, ţe sjízdnost komunikací zajistí vlastník nejpozději do 3 hodin od vzniku
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problémů a zároveň se praví, ţe lidé stejně při pohybu po komunikaci musí brát zřetel na její stav.
Zkrátka není v našich moţnostech vyčistit ulice do sucha a současně bereme v potaz i předpovědi
počasí, kdy sice ráno je silné náledí, ale toto během 3 hodin poleví, v ten okamţik se snaţíme učinit
rozumně schůdné chodníky a posyp silnic volíme aţ v krajních případech. Málokdo si totiţ umí
představit, ţe co se vysype na silnice, se z větší části splaví do kanalizace…
Jaké je resumé plynoucí z výše uvedených řádků? Budu parafrázovat: ,,Chovejme se ke
svým sousedům tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám“. Přičemţ současně je vhodné brát na
zřetel, ţe obec se snaţí a mám pocit, ţe také je vašim dobrým sousedem.
Dušan Šustr
starosta obce

Sčítání lidu, domů a bytů uţ je za dveřmi
Ke dni 26. března 2011 se bude na celém území České republiky konat Sčítání lidu, domů
a bytů. Sčítání se koná v rámci celosvětového programu organizovaného OSN. Rozhodným
okamţikem sčítání, tj. okamţikem, k němuţ se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku
25. na sobotu 26. března 2011.
Moţná si říkáte, proč je vlastně takové sčítání zapotřebí, má vůbec vypovídací hodnotu
a k čemu zjištěné statistické údaje slouţí? Odpověď je nasnadě. Spektrum vyuţití výsledků sčítání
ve sféře krajů a obcí je velmi široké, jedná se zejména o údaje
 slouţící k aktualizaci územně analytických podkladů a údajů pro tvorbu a revizi
územních plánů,
 vyuţitelné pro integrovaný záchranný systém,
 o počtu a struktuře domácností,
 o stáří a technickém vybavení domovního a bytového fondu,
 pro analýzu potřeba a optimalizaci dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.
Na počátku března bude na úřední desce Obecního úřadu Nepolisy vyvěšeno
Oznámení Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ) o vymezení sčítacích
obvodů, jména, čísla sluţebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře.
Občané budou blíţe informováni i vhozením letáčků do domovních schránek.
Doručování sčítacích formulářů do domácností začne jiţ dnem 7. března
2011. Sčítání budou provádět sčítací komisaři České pošty. Sčítací formuláře si bude moţné
vyzvednout na vybraných poštách a odevzdat je vyplněné na kterékoliv poště.
Při sčítání v roce 2011 mají sčítané osoby poprvé moţnost vyplnit sčítací formuláře
v elektronické podobě. Podrobné pokyny budou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ
a doručených do kaţdé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. Formuláře budou
dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz.
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který na
základě oznámení sčítacího komisaře, ČSÚ nebo pracoviště České pošty
projednávají příslušné přestupkové komise v souladu se zákonem o
přestupcích a správním řádem.
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Výsledky sčítání budou poprvé zpracovány podle tzv. obvyklého bydliště obyvatel,
poskytnou tedy údaje nezkreslené fiktivními nebo neaktualizovanými údaji o trvalém pobytu
v evidenci obyvatel.
Bliţší informace naleznete na www.scitani.cz nebo na bezplatné telefonní
lince č. 800 87 97 02.
Aneta Sychrová

Setkání se seniory v pohostinství NA NOVÉ
Ve středu 19. ledna 2011
uspořádala
obec
Nepolisy ve
spolupráci s Policií České republiky
setkání seniorů, které vedl policista
Preventivně informační skupiny
Hradec Králové. Setkání se zúčastnilo
téměř 40 posluchačů.
V rámci besedy se občané od policisty dozvěděli důleţité
informace o moţné minimalizaci příčin okradení, jak se chovat při
nevítané „návštěvě“, která nabízí k prodeji nejrůznější potřeby do
domácnosti, jak se bezpečně pohybovat po ulici. Ke kaţdému
z témat mohli občané zhlédnout i blok preventivního cyklu
(NE)bezpečný věk, kaţdý obdrţel broţuru od oddělení BESIP
s názvem Senioři v silniční dopravě.
A na závěr velmi důleţitá hesla, která v rámci besedy zazněla:
 ZDRAVÍ JE PŘEDNĚJŠÍ
 MĚJTE SVÉ VĚCI NEUSTÁLE POD KONTROLOU
 SVŮJ DŮM ZAMYKEJTE VŢDY
 NEOTEVÍREJTE DVEŘE OD DOMU AUTOMATICKY, ANIŢ BYSTE VĚDĚLI,
KDO JE ZA DVEŘMI
 NEVPOUŠTĚJTE DO BYTU CIZÍ LIDI
 PODEPSAT MŮŢETE – PŘEČÍST MUSÍTE.
Jsme rádi, ţe jste přišli, a těšíme se na další setkání v neděli 27. března 2011 opět v pohostinství
NA NOVÉ při posezení pro seniory.
Aneta Sychrová

Výběr nájemného z hrobových míst v roce 2011
S ohledem na skutečnost, ţe končí desetileté období, na které byly vybírány hřbitovní
poplatky, bylo třeba reagovat na platnou legislativu, která se v rozmezí let 2001 – 2010 objevila
v oblasti pohřebnictví. Zastupitelstvo obce Nepolisy na svém 2. zasedání schválilo hřbitovní řád
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a stanovilo výši nájemného z hrobových míst, při kterém
vycházelo z cenové vyhlášky vydané Ministerstvem financí.
Výběr nájemného z hrobových míst bude probíhat od 11.
do 15. dubna 2011 v kanceláři Obecního úřadu Nepolisy,
současně budou podepisovány smlouvy o nájmu hrobových míst
mezi obcí Nepolisy, jako pronajímatelem, a jednotlivými nájemci.
Nájemné se bude hradit na 10 let dopředu (u nájmů na hřbitově
v Nepolisech) a na 12 let dopředu (u nájmů na hřbitově
v Zadraţanech).
Nájem hrobových míst je stanoven následovně:
I.
Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti
5,- Kč za m2 a rok
II.
Cena za sluţby s nájmem místa na pohřebišti souvisejících 10,- Kč za m2 a rok
Cena za sluţby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů za sluţby, které jsou dle zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, nutné k zajištění řádného běţného provozu celého
pohřebiště, jako údrţba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sekání a úklid trávy, likvidace
odpadů, provozu správy pohřebiště a vedení evidence.
Aneta Sychrová

DONESLO SE k nám z MATEŘSKÉ a ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Malé ohlédnutí za vánočními svátky
Ve dnech 14. a 15. prosince jsme pro rodiče a ostatní příznivce mateřské školy pořádali
vánoční besídky. Návštěvníci se přišli nadýchat předvánoční atmosféry, která v naší školce v tomto
období vţdy panuje. Na tato vystoupení jsme se předem velmi dobře připravovali a výkony dětí
přítomní odměňovali spontánními potlesky.
Všichni jsme se scházeli svátečně oblečeni a s očekáváním jestli nás skutečně Jeţíšek
navštíví a obdaruje. Se závěrečným potleskem se ve dveřích objevil ten, na kterého jsme
nedočkavě čekali. Děti měly radost z dárků a po společné fotografii jsme se všichni spokojeně
rozešli do svých domovů.
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S chutí do nového roku
Tradičně 6. ledna navštívili naši školku Tři králové, kteří nás svým vystoupením zasvětili do
historie této tradice. Dětem se rozzářily oči při pohledu na krásné kostýmy, v kterých poznávaly
starší kamarády z místní základní školy.
Koncem ledna nám přišly předvést pohybové dovednosti děti z tanečního krouţku „Děti
z města“. Jde o taneční skupinu, která pracuje pod vedením Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládeţ DoPatra. Toto zařízení poskytuje sociálně-preventivní ambulantní sluţby dětem a mladým
lidem. Jeho zřizovatelem je DUHA o.p.s. v Novém Bydţově. Děvčata vystoupila v kostýmech
s pásmem orientálních tanců. Dětem se jejich vystoupení velmi líbilo. Naše malé slečny mohly
nechat oči na sukních pošitými zlatými penízky.

Dne 27. ledna jsme se zúčastnili soutěţe Prima předškolák, kterou pořádal jiţ osmým rokem
Dům dětí a mládeţe v Chlumci nad Cidlinou. Je to soutěţ, která má daná pravidla a můţou se jí
účastnit maximálně dvě děti předškolního věku z kaţdé přihlášené mateřské školy. Jedním

z důleţitých předpokladů je schopnost dětí komunikovat s jinými lidmi a nebát se vystoupit na
veřejnosti. Dalším hlediskem je splnění vylosovaného soutěţního úkolu a předvedení volné
disciplíny. Naši mateřskou školu prezentovali Vaneska a Denis Schmidtovi. Obě děti předvedly
zdařilé herecké výkony v dramatizaci pohádky „Princezna a Honza“.
Vaneska Schmidtová obsadila z dvanácti soutěţících velmi pěkné 2. místo. Blahopřejeme!
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Informace rodičům nejmladších občánků
Zápis do Mateřské školy v Nepolisech na školní rok 2011/2012 se uskuteční 30.3.2011
v čase od 13 do 15,30 hod. Zapisovat se budou děti narozené v roce 2008 a starší.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.
Soňa Baláţová

ZŠ se hlásí
Vánoční den otevřených dveří
Na vánoční svátky se většinou moc těšíme
a děti snad ještě více. I do naší školy přišla vánoční
atmosféra s postupným zapalováním svíček na
adventním věnci. Ţáci při pracovních činnostech
a výtvarné výchově malovali, vystřihovali, vyráběli
ozdoby, svícny, věnečky a postupně jsme vyzdobili
prostory školy.
Výjimečným dnem pro naši školu byl čtvrtek
16. prosince, neboť zde probíhal „Den otevřených
dveří“. I kdyţ jsou lidé v této předvánoční době
v nekonečném shonu, byli naši návštěvníci rádi, ţe se
přece jen zastavili a přišli nasát vánoční atmosféru a inspirovat se krásnými vánočními dekoracemi.
V úvodu děti, navštěvující školní druţinu, s nadšením zahrály divadelní představení
s námětem Tří králů a předvedly taneční vystoupení. Posluchači byli potěšeni hrou na zobcové
flétny a zpěvem vánočních koled pod vedením paní uč. Štočkové. Lidé si prohlédli vyzdobené třídy,
prostory školy a připomněli si vánoční zvyky a zašlé tradice. Součástí akce byla i prodejní výstava
vánočních výrobků a dekorací. Kdyţ se daly dohromady
nápady
učitelek
a šikovné ruce dětí, bylo
se na co dívat a kdo měl
zájem, mohl si vystavené
výrobky
zakoupit.
Získané
peníze
vyuţijeme pro potřeby
dětí během školního
roku. Sortiment výrobků
k prodeji obohatila i paní
Blaţková
svými
vlastnoručně vyrobenými
svícny.
Vítaným
zpestřením byla moţnost
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zhlédnutí zdobení perníčků paní Sejkorovou. Děti zejména uvítaly moţnost ozdobit si perníček dle
své fantazie. Rodiče se také mohli zapojit se svými dětmi do tvorby vánočního výrobku a chvíli
posedět, popovídat si při teplém punči a vánočním cukroví, které upekly paní Fiňková s paní
Motyčkovou. Na závěr se uskutečnila draţba základní školy. Její šťastnou majitelkou se stala paní
Vejvodová.
Ve tváři dětí i veřejnosti bylo patrné, ţe akce se vydařila a zanechala hezké dojmy příjemně
stráveného odpoledne a navodila očekávání nejhezčích svátků v roce.
Tříkrálová koleda

Zápis do prvního ročníku
V úterý 8. února. 2011 se uskutečnil zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012.
K zápisu se dostavilo 13 dětí. Zapsáno bylo pět chlapců a pět dívek. Z tohoto počtu jeden chlapec
zahájí povinnou školní docházku po odkladu. Třem dětem (dva chlapci a jedna dívka) byl odloţen
začátek povinné školní docházky o jeden rok. Je moţné, ţe počet rozhodnutí o udělení odkladu se
navýší, neboť zákonní zástupci dětí mohou o odklad povinné školní docházky poţádat aţ do
31. května kalendářního roku.
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I v letošním roce se starší ţákyně v kostýmech známých pohádkových postav zapůjčených
paní Ronešovou aktivně spolupodílely při organizování zápisu. Dohlíţely a pomáhaly dětem při
plnění úkolů ve třídě, kterými „předškoláci“ prokazovali svou připravenost pro vstup do 1. třídy.
Podpora jiných akcí
Naše škola je zapojena do druhého ročníku soutěţe „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“,
ve které mohou školy zasláním účtenek Cif a Domestos získat 300 000 Kč na nové vybavení pro
děti. Bliţší informace k soutěţi je moţné získat na www.rozvojskol.cz nebo na nástěnce ve vstupní
chodbě školy.
Uţ při nákupu prosíme zkontrolujte, aby na účtence byly uvedeny tyto údaje:
 datum nákupu v soutěţním období – tedy od 1. 2. 2011 do 31. 5. 2011 včetně,
 čitelný název obchodního řetězce nebo prodejce,
 název výrobku Cif nebo Domestos (Je důleţité, aby na účtence byl vţdy uveden plný název
výrobku, nejen značka (např. Cif Cream.),
 číslo účtenky nebo dokladu,
 cena jednotlivých soutěţních výrobků.
10. 1. – 11. 2. 2011 jsme se zapojili do sběru vyřazených autolékárniček organizovaného
charitativní organizací Adra. Lékárničky půjdou na pomoc nemocnici v Hibo v Keni.
Všem, kteří se rozhodnou pomoci mnohokrát děkujeme!!!






A co v nejbliţší době připravujeme?
V úterý 1. března 2011 můţete potkat v odpoledních hodinách v ulicích obce Masopustní
průvod v maskách.
Jarní sběr papíru – Všem spoluobčanům předem děkujeme!
Noc s Andersenem – celorepublikový projekt na podporu čtenářství se uskuteční 1. – 2. 4.
Velikonoční výtvarnou dílnu, která se bude konat ve středu 20. dubna, kde si děti s rodiči
budou moci zhotovit pěkný výrobek s velikonočním námětem.
Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy
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ŢIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
TJ Sokol Nepolisy informuje
Nový rok začalo muţstvo dospělých halovým turnajem v Chlumci nad Cidlinou. Umístilo se
na 3. místě. Turnaje se zúčastnilo 8 muţstev. První únorovou sobotu jsme zahájili přípravu na novou
sezónu turnajem Tipsport Natura Stříbrný pohár v Chudonicích na umělé trávě. První zápas nám
příliš nevyšel a prohráli jsme s Praskem 3:6, kdyţ naše branky vstřelili: dvě Tomáš Hanuš a jednu
Jan Lihan. Turnaj slouţí na přípravu obou muţstev dospělých. Příznivce fotbalu rádi uvidíme na
dalších zápasech, které se konají v Chudonicích a to:
2. kolo 12.2.2011 Nepolisy - Chlumec jun. 5 : 4
4. kolo 26.2.2011 od 10:00 – Nepolisy – Nový Bydţov B
5. kolo 5.3.2011 od 18:45 – Nepolisy – Olympia D
Dále se budou hrát zápasy o umístění.
26. února 2011 organizujeme halový turnaj mladších ţáků ve Slavíčkové hale v Chlumci nad
Cidlinou. Přihlášeno je 8 muţstev - Nepolisy, FC Hradec Králové ţákyně, Kunčice, Kosičky,
Kratonohy, Skřivany, Prasek, Chlumec nad Cidlinou. Turnaj začíná v 8,30 hodin. Přijďte povzbudit
naše malé kluky.
Na 19. března 2011 připravujeme výroční členskou schůzi v pohostinství Na Nové od 18:00hod.
Všichni členové jsou srdečně zváni.
Letos na jaře organizujeme sběr starého ţeleza, který se uskuteční ve dnech 25. a 26. března.
Prosíme občany, aby staré ţelezo ponechali za vraty. Rádi vám pomůţeme s vynášením sběru. Za
spolupráci všem předem děkujeme!
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

Z ČINNOSTI ŢEN
Dne 5. Února 2011 se uskutečnila výroční schůze ČSŢ, které se zúčastnilo 74 členek
a 6 hostů. Zprávu z činnosti organizace za rok 2010 přednesla paní Zdenka Drobná. Zprávu
o hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011 přednesla paní Věra Schovánková. Organizace
i v letošním roce přijala novou členku, slečnu
Elišku Ţumárovou. V současné době máme 93
členek. Tento večer se popřálo nejstarším
členkám organizace. Paní Marie Koudelkové od
nás obdrţela dárkový balíček a květinu, jelikoţ v
letošním roce oslaví velmi krásné ţivotní
jubileum.

Ještě

jednou

všem

srdečně

gratulujeme.
Druhý den po výroční schůzi se měl konat
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Maškarní karneval, ale z důvodu vysoké nemocnosti byl
přesunut na 13. března 2011.
Dne 5. března 2011 pořádá naše organizace ples.
Tímto všechny zveme, aby se přišli pobavit a zatancovat při
hudebním ozvučení kapely EFEKT. Kdo bude mít zájem,
můţe si na plese zakoupit losy a vyhrát velice zajímavé ceny
z bohaté tomboly. V neděli dne 20. března 2011 budou
členky zvát na tento ples a budete mít moţnost zakoupit si lístky za zvýhodněnou cenu. Těšíme se
na vaši účast.
Pavlína Motyčková
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ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Maškarní ples
Nepoliská mládeţ se v loňském roce rozhodla uspořádat maškarní ples. U nás ve vesnici se
tak pořádala akce, která tu ještě nebyla. V jiných obcích se maškarní plesy staly tradicí. Byli
bychom rádi, kdyby i v Nepolisích se tato akce stala tradicí, jiţ se lidé budou rádi zúčastňovat.
Maškarní ples se konal 25. prosince. Vstupné bylo zvýhodněné pro návštěvníky v maskách. Kterých
se zúčastnilo mnoho, a předčilo naše očekávání, vzhledem k tomu, ţe to byl první ročník našeho
Maškarního plesu. Sešly se zde masky, jako např. černoši, Mikuláš, stromečky, jeptišky, klauni,
pirát s pirátkou, vodník a víla, námořník…atd.
Uspořádali jsme i několik soutěţí, naší známou hru „ţidličkovavnou“, která je velmi oblíbená,
a o půlnoci došlo i na vyhlášení „Nejlepší masky plesu“.
Během půlnoci mohli hosté vyhrát něco pěkného z naší bohaté tomboly. Ceny se losovaly ze
zakoupených vstupenek.
Během večera se uskutečnila i promenáda všech masek. Kaţdou masku nám uvaděč Milan Jelínek
představil a všichni jsme si mohli prohlédnout nápaditost kostýmů.
Tancovalo se a pilo, aţ do brzkých ranních hodin. K tanci a poslechu nám zahrála kapela Měchovka.
Sešlo se zde vice jak 90 lidí. Samozřejmě doufáme, ţe počet hostů a hlavně masek se bude rok od
roku zvyšovat. Doufáme, ţe se tradice udrţí a jenom pokvete.
Takţe milí přátelé a spoluobčané, uţ teď si můţete rozmyslet v jaké masce, ţe to na příští maškarní
půjdete a třeba zrovna vy můţete být tou „Nejlepší maskou večera“. Nechte se inspirovat na nějaký
pěkný kostým a budeme se těšit, jak si na příštím plese společně zatančíme, zasoutěţíme a hlavně se
hezky pobavíme.
Eliška Ţumárová
členka redakční rady

Plnohodnotně lze ţít i v důchodovém věku
Ve středu 19. ledna jsme se osobně zúčastnili příjemného a poučného setkání v našem
obecním hostinci. Především pro občany důchodového věku, tedy v současné době jiţ i pro nás, zde
Policie ČR ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádala přednášku tematicky zaměřenou na strasti
a nástrahy, které na nás čekají v dnešním vyspělém a současně, jak se ukazuje, dosti záludném světě.
Zástupce Policie, který se jako činný policista ve městě Hradec Králové zapojuje také do
řešení případů oklamání starých lidí, případně aţ jejich okradení, nám celkem dvě hodiny vyprávěl
o situacích a skutcích, které jsou v naší společnosti bohuţel jiţ na denním pořádku. Po skončení
besedy jsme dlouho ještě zůstali a ţivě diskutovali o besedě jako takové a o tom, jak se nám všem
daří, jak se vede našim dětem a vnoučatům. Přitom došlo i na řeč, ţe je věčná škoda, ţe se v naší
obci nekonají po vzoru Chlumce n. Cid. či Luţce n. Cid. pravidelná setkání občanů důchodového
věku. Slovo dalo slovo a zjistili jsme, ţe první příleţitost, kdy začít novou tradici, budeme mít jiţ
27. března, kdy obec Nepolisy pořádá pro seniory a přátele dechové posezení s dechovou hudbou.
Kaţdý můţe nápadem a myšlenkou přispět k dalšímu setkání, které, pokud budeme souhlasit, se
uskuteční v měsíci dubnu. Jako skupina věkově blízkých lidí máme jistě i podobné zájmy a záliby,
současně nám určitě všem chybí větší moţnost sociálního kontaktu se svými přáteli a známými. Po
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ukončení našich pracovních poměrů jsme byli odpoutání od běţného a častého setkávání s běţnými
lidmi. Můţeme se zprvu pouze scházet v naší útulné hospůdce ,,Na Nové“, poté si můţeme zkusit
zorganizovat zájezd za kulturou, poptávat se můţeme i po vhodných přednáškách.
Věříme, ţe ţít plnohodnotně se dá v kaţdém věku. Kaţdý radostně proţitý den v ţivotě
kaţdého člověka prodlouţí naše ţivoty o pořádný kus.
Nadšenci v důchodovém věku

Kostel sv. Maří Magdalény
Ve třetím vydání nepoliského zpravodaje bych se ráda opět věnovala historii obce, tentokrát
se více zaměříme na zdejší kostel sv. Máří Magdalény.
Jak jiţ bylo v minulém čísle zmíněno, první zmínka
o naší obci pochází z roku 1299. Ale aţ k roku 1391 se váţe
první připomínka zdejšího kostela sv. Máří Magdalény. Tehdy
byl tento kostel ještě dřevěný a nechali ho vystavět Jan
a Vznata, bratři ze Skuhrova - o jejich otci Tasovi ze Skuhrova
byla zmínka v minulém článku. Náš kostel je jediným bezpečně
doloţeným dřevěným středověkým kostelem v naší oblasti –
dnes to nazýváme jako Pocidliní. Ve 14.století existovalo
v Pocidliní celkem 36 kostelů, z toho pouze jeden jediný kostel
byl filiální a to právě náš nepoliský kostel. Pojmem filiální
kostel je označován kostel, který není hlavním kostelem
farnosti. To znamená, ţe naše nepoliská farnost spadala pod
farnost Luhy, coţ byla vesnička nedaleko Písku. Luhy byly od
Nepolis poměrně vzdáleny a v době povodní zůstaly
nepřístupny. Do dřevěné zvonice, která byla součástí kostela,
byly pořízeny dva zvony z roku 1543
Marie Magdaléna nebo jak ji česky nazýváme Máří Magdaléna byla jednou z nejznámějších
ţen (po Panně Marii), která doprovázela Jeţíše Krista, stala se jeho učednicí, stála pod jeho kříţem
a byla svědkyní jeho vzkříšení z mrtvých. Za svého ţivota se jmenovala Marie a pocházela
z Magdaly, coţ je městečko v dnešní Izraeli. Často bývala církví pomlouvána, jako hříšnice
a nevěstka (coţ bylo tehdejší označení pro prostitutku), ale s největší pravděpodobností šlo jen
o záměrnou manipulaci s fakty, kdyţ se prostě nehodila tehdejším církevním představitelům, stejně
jako jí napsané evangelium. K Máří Magdaléně se váţe mnoho legend. Ta nejznámější o tom, ţe
Máří byla Jeţíšovou manţelkou a porodila mu dceru, která je oním legendárním Svatým grálem, je
neprokazatelná, jelikoţ k ní neexistují ţádné historické prameny. Máří Magdaléna je patronkou
mnoha řemesel, obzvláště patronkou holičů a to díky legendě, ţe svými dlouhými vlasy omyla nohy
Jeţíše Krista. Na obrazech bývá zobrazována s mastí nebo alabastrovou skříňkou. Její svátek je
22. července a doporučovalo se stříhat vlasy těm, kteří je chtěli mít ještě delší. A v tento den se
neuzavírali sňatky, protoţe se věřilo, ţe to přináší smůlu.
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Výše zmíněný dřevěný kostel nahradila roku 1704 barokní stavba. Stalo se tak za starosty
obce pana Václava Černého. Znaky barokní architektury jsou monumentálnost a vyjádření absolutní
moci státu a církve. Baroko je plné křivek, přezdobenosti a baculatých andělíčků. Avšak tato
barokní podoba na našem kostele opět nevydrţí příliš dlouho.
V letech 1896-1901 je kostel přestavěn do
pseudorománského slohu a v tomto stylu se nám zachoval do
dnešních dnů. Pseudo nebo také novorománský sloh znamená
návrat k románskému slohu, který se po Evropě rozšiřoval od
11.století. Novorománský sloh se objevuje od 19.století a jeho
znaky jsou prostota, návrat k antickému jednoduchému stylu a
nepřehnaná zdobnost. Tento stavební sloh se prosazuje především
u církevních objektů nebo hrobek. Jednu z výjimek ale tvoří
známý bavorský zámek Neuschwanstein.
Poslední rekonstrukcí prošel kostel v roce 1998. A jsem velmi ráda, ţe v našem kostele stále
funguje původní hodinový strojek z roku 1898.
A nyní pokračování v LEKCÍCH STAROČEŠTINY:
•
Nastojte! – Pomoc! Běda!
•
Psotník – uboţák
•
Sebránek – nalezenec, osvojené dítě
•
Skoták – pasák (nejpodřadnější povolání)
•
Jedinička – ta pravá a jediná (oslovení milované ţeny)
•
Oku dáváš posoku l´ubosti! – Skýtáš libý pohled.
•
Srdečníček, srdečníka - drahoušek
•
Rušikvas – ten, kdo ruší hostinu
•
Samcoloţník - homosexuál
Veronika Zimová
Členka redakční rady

Zajímá Vás, co dělá Skleněnka v zimě?
S příchodem prvních mrazů se naše zázemí v novobydţovských sklárnách stává
neobyvatelné a naprosto nevhodné pro zkoušení a náš umělecký rozvoj. Ovšem nemyslete si, ţe po
napadnutí sněhové pokrývky schováváme nástroje hluboko do skříní a ukládáme je k zimnímu
odpočinku. Ba naopak, mnozí z nás rozšiřují své hudební obzory v jiných hudebních uskupeních
(jak s oblibou říkáme tzv. prostituují). Muzikanty ze Skleněnky tak můţete vidět v různých
bigbandech, plesových tanečních kapelách, komorních orchestrech nebo jako hudební doprovod
divadelních her.
Letošní zimu jsme ovšem tuto tradici porušili. Důvod byl prostý. Jiţ delší dobou se nám
hlavou honil nápad oţivit taneční odpoledne, tzv. čaje, při kterých všichni vzpomínáme na staré
dobré časy. Za sebou máme jiţ dvě úspěšná (a zcela vyprodaná) vystoupení v malém sále Jiráskova
divadla a další na sebe jistě dlouho nenechají čekat.

15

Kdyţ zpětně zhodnotíme tyto akce, nenacházíme ţádná negativa jak ze strany příchozích, tak
ze strany kapely. My muzikanti máme moţnost vychytat poslední mouchy v interpretaci svého partu
a trošku si upevnit nátisk, z pasivních diváků stávají bravurní tanečníci a zpěváci.
Zkuste někdy přijít na zkoušky Skleněnky a řekněte slovo Nepolisy. Na tvářích mnoha z nás
zahlédnete lehký úsměv a zasněný pohled (akcí v Nepolisech jsme zaţili poţehnaně a vzpomínek
nám v mysli utkvělo ještě více). Všichni v Nepolisech rádi hrajeme a ještě raději se k Vám vracíme.
A proto, kdyţ jsme dostali pozvání uspořádat u vás podobné taneční odpoledne, bez delšího
přemýšlení jsme kývli.
S trochou nadsázky můţeme
říci, ţe rozjíţdíme veliké turné
podobné
velkolepým
šňůrám
celorepublikově známých kapel.
Jelikoţ nemáme internetové stránky,
kde byste se mohli dozvědět, co
nového
pro
Vás
chystáme,
naservírujeme Vám informace ze
zákulisí alespoň touto cestou. Těšit se
můţete na kompletní Skleněnku, se
svými zpěvačkami. Uslyšíte staré
dobré „fláky“ i písničky, které se na
našich pultech ještě příliš neohřály.
Pro ty, kterým tato informace unikla, připomínáme, ţe se Skleněnkou můţete setkat
27. března v pohostinství Na Nové. Těšíme se na Vás a doufáme, ţe budeme pokračovat v nově
nastartované tradici setkání s dechovou hudbou.
Monika Krejčová
klarinetistka ze Skleněnky
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PRO LUŠTITELE a K ZASMÁNÍ
Tajenka: Nejoblíbenější čas tancechtivých Nepolišáků
Pomůcky:
eos, eaba,
enak

had z knihy citoslovce
džunglí

zavrčení

z k r. ak ademie v
New Orleans

spoje
provedené

tajenka

citoslovce
bolesti

šitím

chamtivý

hrot

zn. Rhenia

tajenka

Adéla

Libuše

domácky

domácky

jméno franc ouz .
oly mpionik a
Gav aggia

ohrožení
spěch

krále v

pevně

šachu
univerzita v
benzinová

patří rendě

Brně
žádným

čerpadla

obchodní

způsobem

akademie

vrchovina v

el. nabitá

evropská

Sev.

částice

Francii

římsky 999

federace
střešní
svod

anglicky
krátký
spánek

domácky
adolf

solmizační

jméno

slabika

herečky

předložka

Janžurové

jestliže
osob.

lyže

písmeno

ident. číslo

beran

řecké
osobní

drink

sloven.

primát

tahle

zkr.

zájmeno

zdravotní
Pomůcky:

slučovat

aad, atina,

zakalit

nap, erot
slepička

potřeby

zeměměřič

parašutistů

planá řeč
namáhavá antický bůh
cesta

lásky

chytit

velká cena

S

mravní

S

základy

hraniční
poplatek

chem. zn.

mládě krávy

kompletní

pažní

rekreační

zranění

klouby

obydlí
počítačová

yterbia

batoh

paměť

naftovod

hotel v Bos ně a

tímto
způsobem

kolos

předložka

dáns k á poč etní

chem. Zn.

jednotk a

Mědi
ušlechtilá

planetka

Herc egov ině

vypravěč

železa

černošský

trámy

míšenec
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stavební

ital. překlad

prvek

bible

žák

NENECHME SI UJÍT…
Nepolisy
CO
: Masopustní průvod obcí
KDY : 1.3. 2011
KDE : ZŠ Nepolisy
NÁPLŇ: průvod pořádá ZŠ Nepolisy
CO
: Společenský ples
KDY : 5.3. 2011 od 19:00 hod
KDE : pohostinství Na Nové
NÁPLŇ: pořádá Svaz ţen Nepolisy
CO
: Posezení pro seniory
KDY : 27.3. 2011
KDE : pohostinství Na Nové
NÁPLŇ: Kulturní odpoledne pro občany naší obce s bohatým progamem. Pořádá obec, spolky, ZŠ

a MŠ.
CO
: Noc s Andrsenem
KDY : 1. a 2.4. 2011
KDE : knihovna
NÁPLŇ : ZŠ Nepolisy, knihovna a obec pořádají tradiční noc pro děti plnou her a soutěţí.
CO
: Okrskové cvičení
KDY : 23.4. 2011
KDE : hasičská zbrojnice

hasičů

NÁPLŇ :
CO
: Slet čarodějnic
KDY : 30.4. 2011
KDE : místní části
NÁPLŇ : Spolky a obec pořádají tradiční čarodějnický rej.

Chlumec nad Cidlinou
CO
: Tři na lavičce
KDY : 25.2. 2011 od 19:00 hod
KDE : Klicperovo divadlo
NÁPLŇ: Divadelní představení, Hrají: Květa Fialová, Petr Nároţný, Ladislav Trojan
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CO

: Bubenická

show

KDY : 23.3. 2011 od 18:00 hod
KDE : Klicperovo divadlo
NÁPLŇ: Koncert, ZUŠ Chlumec n.C.
CO

:

Dostanu Tě na jahody

KDY : 25.3. 2011 od 19:00 hod
KDE : velký sál Klicperova domu
NÁPLŇ: Divadelní představení, Hrají: Michaela Dolinová, Ivan Vyskočil, Zuza Ďurdinová/Kateřina

Urbanová,Yvetta Tannenbergerová, Matěj Merunka/Michal Slaný
CO

:

Dnes hrajeme Cyrana

KDY : 15.4. 2011 od 19:00 hod
KDE : velký sál Klicperova domu
NÁPLŇ: Divadelní společnost Háta Olgy Ţelenské, Hrají: Libor Hruška/Petr Pospíchal/Marcel

Vašinka, Ivana Andrlová/Olga Ţelenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Ludmila Molínová/Jana
Šulcová, Viktor Limr/Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Michal Hruška/Filip Tomsa, 15.4.2011
Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Vladimír Čech/Petr Gelnar

Nový Bydţov
CO : Akordeonový recitál – Václav Mlejnek
KDY : 22.2. 2011 od 18:00 hod
KDE : Jiráskovo dovadlo
NÁPLŇ: Koncert akordeonového virtuoza Václava Mlejnka a jeho hostů. Tento koncert je
mimořádnou příleţitostí, jak se seznámit s koncertním akordeonem
CO : Limonádový Joe
KDY : 26.a 27.2.2010 od 19:00 hod
KDE : Jiráskovo dovadlo
NÁPLŇ: Divadelní představení - Hudební komedie podle slavné Brdečkovy předlohy v podání
novobydţovského ochotnického spolku.
CO : Novobydţovská mateřinka
KDY : 16.a 17.3.2011 od 15:00 hod
KDE : Jiráskovo dovadlo
NÁPLŇ: Nesoutěţní dobrovolná přehlídka pódiových vystoupení dětí mateřských škol. Pořadem
provází Zuzana Mališková. Součástí akce je výtvarná prezentace mateřských škol Nového Bydţova
a okolí, instalovaná v horním sále Jiráskova divadla. Pořádá MŠ Sluníčko Nový Bydţov.
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CO : Amádeus
KDY : 29.3.2011 od 19:00 hod
KDE : Jiráskovo dovadlo
NÁPLŇ: Skvělý dramatik, proslulá hra, silné emoce, zápas o nesmrtelnost, namísto zbraní hudba.
Strhující drama o velikánech lidstva i o nás samých nabídne kromě skvělých hereckých výkonů
i setkání s Mozartovou hudbou a operními áriemi.

CO : Jakeovy ţeny
KDY : 18.4. 2011 od 19:00 hod
KDE : kostel Panny Marie Sedmibolestné (v parku u hřbitova) v Novém Bydţově
NÁPLŇ: Koncert Blue Flowers pro záchranu varhan v chrámu sv. Vavřince

CO : Jaromír Jágr, Kladeňák
KDY : 21.4. 2011 od 19:00 hod
KDE : Jiráskovo dovadlo
NÁPLŇ : Novobydţovské jeviště jako hokejové kluziště – hrdinský epos se zpěvy. DAVID
MATÁSEK v hlavní roli autorského projektu úspěšného českého dramatika Petra Kolečka a reţiséra
Tomáše Svobody o významné kladenské osobnosti, Jaromíru Jágrovi.

Nechanice

CO : 2. Maškarní masopustní bál
KDY : 27.2. 2011 od 20:00 hod
KDE : Kultůrní dům
NÁPLŇ : Hraje taneční skupina Dance Band Vstupenky je moţno zakoupit se vstupenkou na 20.
městský ples za cenu 60,- Kč, telefonicky objednat na tel. č. 495 441 120 a 495 441 966.

CO : Dětský karneval
KDY : 25.2. 2011 od 15:00 hod
KDE : Kultůrní dům
NÁPLŇ : DĚTSKÝ KARNEVAL plný písniček, soutěţí a zábavy.
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Hořice
CO

:

Dechové trio Dubois

KDY : 16.2. 2011 od 19:30 hod
KDE : RADNICE HOŘICE
NÁPLŇ: Irvin Venyš (klarinet), Jan Thuri (hoboj), Martin Petrák (fagot) KLUB PŘÁTEL HUDBY

CO

:

Jan Kraus & Petr Vondráček & Václav Kosík

KDY : 22.2.2011 od 19:30 hod
KDE : Kulturní dům Koruna
NÁPLŇ: Hudební talk show

Kulturní referent
Dieter Herodek

Termíny uzávěrek Nepoliského zpravodaje pro rok 2011
3. číslo

11.2.2011

6. číslo

12.8.2011

4. číslo

8.4.2011

7. číslo

14.10.2011

5. číslo

10.6.2011

8. číslo

16.12.2011
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ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

Nepoliský prapor

