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SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
Milí čtenáři, pomalu se blíţí prázdniny, tedy doba, kdy se dostáváme z celoroční
všednosti, na krátkou dobu si můţeme odpočinout a nasát atmosféru krásných prosluněných
dnů. Pro nás se však nic nemění a po dvouměsíční pauze opět přinášíme zajímavosti z naší
vísky. Máme za sebou nádherný květen vyplněný spoustou událostí, které v nás zanechaly
jistě pěkné vzpomínky. Rád bych se ohlédl za mou nejsilnější vzpomínkou a to samozřejmě
k Staročeským májům, které se konaly první květnovou sobotu.
Jak jiţ bývá zvykem, počasí nám vyšlo velmi pěkné, a moţná i proto se na nás přišlo
podívat rekordní počet lidí. Podle neoficiálních informací bylo platících návštěvníků okolo
450, coţ nás velmi potěšilo. Vše začalo v půl dvanácté za
školou, poté, kdy přijela na kočáře Zuzka z Lukové. Po
prvotních zmatcích májový průvod vykročil k prvnímu
domu, kde na nás netrpělivě čekala tancechtivá děvčata,
která nás uvítala s tácem chlebíčků, zákusků
a nejrůznějších laskomin. Za doprovodu naší dobře
známé kapely Skleněnky chlapci vyvedli dívky z domu,
zatancovali tradiční českou polku a průvod obcí mohl
dále pokračovat. Mezitím za školou začínal bohatý
odpolední program se staročeským jarmarkem.
Představila se ZUŠ Nový Bydţov se svým dechovým
orchestrem a maţoretkami. Také přijeli přátelé
z Chlumce, kteří nám ukázali, jak se tancuje česká
beseda. Svůj program měli připravený i Nepolišáci a to
v podání Základní a Mateřské školy a nepoliských
maţoretek, které si pro nás opět vymyslely velmi nápadité vystoupení. Kdyţ se vrátil májový
průvod, aţ do pozdního odpoledne hrála novobydţovská kapela Skleněnka. Od osmé hodiny
se poté pokračovalo v místní hospodě májovou zábavou, na kterou zavítalo také mnoho
spoluobčanů. K tanci a poslechu nám tentokrát hrála kapela Sviţná těla, která měla velký
úspěch. Tancovalo se aţ do třetí hodiny ranní, kdy byl tento úspěšný den ukončen.
Přiznám se Vám, ţe jsem měl velké obavy z přípravy letošních májí. Jiţ minulý rok se
mluvilo o ukončení této tradice, ale s Michalem Ţumárem jsme si řekli, ţe to zkusíme
i protentokrát. Přidalo se k nám pár mladých lidí, sice méně neţ tomu bylo v letech minulých,
ale to nám nevzalo naše nadšení pro uspořádání šestého ročníku vyvádění děvčat. Mrzí mě, ţe
na všech přípravách se podílelo minimum májovníků, v pár lidech se všechno prostě udělat
nedá. Ať si kaţdý sáhne do svědomí, s jakým přístupem přicházel k májím, jestli přidal
pomocnou ruku k dílu. Troufám si tvrdit, ţe pokud by nám nepomohli naši místní dobrovolní
hasiči, odpolední program za školou by se vůbec neuskutečnil. Patří jim naše velké díky.
Uvidíme, jak to bude se Staročeskými májemi příští rok. Pokud by se přihlásil
dostatečný počet dívek, které by se chtěly nechat vyvést, májový průvod bychom
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pravděpodobně udělali. Co se týče staročeského jarmarku a odpoledního programu za školou,
na to je nutná velká příprava, potřebovali bychom alespoň osm spolehlivých kluků, spíše víc,
kteří opravdu přijdou pomoci a nebudou doma sedět s tím, ţe on to za ně někdo udělá.
Obecně zájem o tradice klesá a tím i o naše květnové veselí. Rádi bychom tuto tradici
v naší vesničce udrţeli i navzdory tomuto trendu. S májovníky jsme se jiţ bavili o stavění
máje 30. dubna, jako v okolních vesnicích. Také bychom chtěli určitě uspořádat alespoň
večerní zábavu v místní hospůdce, aby se na máje úplně nezapomnělo, kdyby se odpolední
program nekonal. Děkujeme, ţe jste nás přišli podpořit.
Za redakční radu
Adam Baláţ

S FOTOAPARÁTEM PO OBCI
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty obce
Zatímco poslední dva měsíce jsou v našem státě ve znamení jiţ tradičních a do nebe
volajících politických taškařic a poslední týden je v celé Evropě ve znamení „okurkové
sezóny“, která je, jak se nakonec ukazuje, spíše sezónou fazolových klíčků, v naší obci jak
obecní úřad, tak Zastupitelstvo obce, i přes výše uvedené stále pracuje a funguje tak jak má
a jak je zapotřebí pro správný chod obce jako celku.
Od posledního vydání Nepoliského zpravodaje se Zastupitelstvo obce Nepolisy (dále
jen „ZO“) sešlo celkem ke třem jednáním. Na tom prvním, jeţ proběhlo v závěru měsíce
března, jsme vedle běţných majetkoprávních záleţitostí, které se stále otáčely kolem snahy
obce zajistit našim zaměstnancům, vlastní zázemí pro „komunální sluţby a techniku“,
projednávali také např. systém financování přístavby MŠ Nepolisy, moţnost finančního
spoluzajištění výstavby víceúčelového hřiště v Zadraţanech a v neposlední řadě také výši
účastnického poplatku na Letní dětskou rekreaci v r. 2011. V souvislosti s posledně
uváděným cítím, ţe je nutné vysvětlit čtenářům, občanům a především rodičům dětí, proč
jsme po několika letech přistoupili ke zvýšení účastnického poplatku. V letech 2008, 2009
a 2010 se celková částka, kterou obec vynakládala za zřizování Letní dětské rekreace,
pohybovala kolem hodnoty 130 tis. Kč, přičemţ počet dětí účastnících se tábora se pohyboval
v rozmezí od 41 do 49. Ve všech třech letech byl účastnický poplatek pro děti z naší obce ve
výši 1 200,- Kč, přičemţ obec na kaţdé dítě postupně doplácela 1 541,- Kč (r. 2008), 1 654,Kč (r. 2009) a 1 836,- Kč (r. 2010). Vidíte, ţe obec v tomto ohledu byla vţdy velmi štědrá,
resp. dle mého osobního názoru zvládla dobře „krvácet“ z našich společných peněz za akci
velmi uţitečnou, avšak za akci, kterou nevyuţívaly všechny rodiny, tedy všichni občané.
Z toho důvodu je logické, ţe se pokoušíme narovnat částku, kterou platí rodiče a kterou
doplácí obec. Závěrem k tomuto tématu uvádím, ţe letošní rok, i s ohledem na počet
přihlášených dětí, bude dle předběţných propočtů ve výsledku příznivější pro obecní výdaje
a větší část nákladů bude leţet na rodičích dětí.
Úplným závěrem k tomuto tématu ještě uvedu, ţe mi moţná někdo bude mít za zlé, ţe
hledám moţnosti jakéhokoliv navýšení obecních příjmů nad rámec let minulých, avšak při
pohledu na obecní nataţenou ruku, ze které si kaţdý rád něco při nejbliţší příleţitosti
vezmeme, je mi trochu úzko. S přísunem finančních prostředků do obecní kasy souvisí
i vyjednání platby společnosti, která se měla v minulých letech starat o pozemky v okolí
prodejny Hruška, ale de facto se vţdy starala a stále stará obec. Současně se nám podařilo
vyjednat pravidelné platby od soukromé osoby, která vyuţívá stoţár veřejného osvětlení
k umístění techniky, jenţ dovoluje šířit bezdrátový internet. Nechtěl bych, aby lidé měli pocit,
ţe vše je jen o penězích, ale jsou zkrátka věci, které půjdou narovnat buď pouze
zpoplatněním, nebo tím, ţe se opět vrátíme do doby, kdy platilo heslo: ,,Něco za něco“,
a soused mohl počítat s tím, ţe kdyţ jednou pomohl sousedovi, tak ten zase v budoucnu na
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oplátku také přišel v případě potřeby s pomocnou rukou. To, jakou cestu si vybereme, záleţí
jiţ čistě jen na kaţdém z nás.
Na dalším, tentokráte dubnovém jednání ZO, jsme rozhodli o podání ţádosti o grant
k Fondu T-Mobile pro zaměstnance, diskutovali jsme o stanovisku k připravované
optimalizaci autobusové dopravy na Chlumecku a Novobydţovsku, přijali jsme nabídku
k uzavření úvěrové smlouvy na financování Přístavby MŠ Nepolisy a schválili jsme přijetí
darů pro MŠ a ZŠ Nepolisy.
K Fondu T-Mobile pro zaměstnance jsme po odsouhlasení ZO zaslali ţádost
o finanční příspěvek na realizaci parkových úprav v místní části Luková. Ortel nad naší
ţádostí bude znám koncem tohoto měsíce.
Po diskuzi nad informacemi, které jsem přednesl členům ZO, a jenţ se týkaly
chystaného rušení některých autobusových spojů na Chlumecku a Novobydţovsku jsme se
shodli na stanovisku, které se dá shrnout tak, ţe obec nebude a neplánuje spolufinancovat
ztrátové linky (tím tyto zachránit a dále provozovat), obec usiluje a vţdy bude usilovat
o zachování ranních, odpoledních a podvečerních autobusových spojů do, resp. ze škol
a práce, a současně jsme poţadovali zachování všech autobusových linek, které přímo
navazují na příjezdy vlakových rychlíkových spojů (ze směru od Prahy a od Hradce Králové)
do Chlumce nad Cidlinou. Dopis s těmito postoji jsme zaslali na Královéhradecký kraj
a současně na společnost OREDO, jenţ pro Královéhradecký kraj spravuje dopravní systém
Integrované REgionální DOpravy (IREDO). Moţná ţe i toto pomohlo k tomu, ţe s platností
od 12. 6. došlo ke zrušení sedmi autobusů, které jezdily přes naši obec. Z tohoto počtu je však
6 autobusů víkendových, přičemţ za tyto je poskytována náhrada v podobě zastavování
osobních vlaků v Lukové. Na to, co nám hrozilo, jsme dopadli ještě dobře a je potřeba se
přichystat, ţe v budoucnu přijdou na stůl mnohem radikálnější úpravy autobusových spojů.
Na posledním jednání ZO, o kterém se dnes zmíním a jeţ proběhlo dne 2. 6. tohoto
roku, jsme projednali mimo jiné výsledky výběrového řízení na akci „Restaurování Boţího
kříţe v Lukové“, dále darovací smlouvu s Římskokatolickou církví a výsledky kontroly
Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v MŠ Nepolisy.
Restaurování Boţího kříţe v Lukové (sakrální stavba ukrytá za tújemi v parku
v Lukové) je jednou z akcí, které jsme měli původně v plánu realizovat v případě získání
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Vedle tohoto kříţku jsme měli zájem v letošním
roce renovovat ještě Boţí kříţ na hřbitově v Zadraţanech a dále sochu Sv. Anny na návsi
v Zadraţanech. Po obdrţení informace, ţe nám dotace letos nebude poskytnuta, kdy tomuto
předcházelo usnesení ZO o vypsání výběrového řízení na výběr dodavatele, který bude
renovovat všechny tři sakrální stavby, jsme operativně rozhodli, ţe zkusíme získat nabídky
alespoň na opravu kříţku v Lukové. ZO na jednání přijalo výsledky výběrového řízení na
renovaci tohoto kříţku a bez jakékoliv vyslovené připomínky souhlasilo s podpisem smlouvy
s vítězem výběrového řízení. Při podpisu smlouvy současně bylo dohodnuto, ţe v sobotu 11.
6. bude kříţek demontován a odvezen do haly, kde budou probíhat restaurátorské práce.
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S Římskokatolickou církví, děkanstvím Chlumec nad Cidlinou, bylo předjednáno
darování církevních pozemků naší obci. Jedná se o pozemky pod polní cestou, která vede
kolem bývalých vojenských bytovek. S tímto přijetím daru vyslovilo ZO jednohlasný souhlas
a dne 15. 6. dojde k podpisu potřebných smluv.
Co se týká kontrol provedených pracovnicemi Krajské hygienické stanice (dále jen
„KHS“) v MŠ Nepolisy, resp. ve školní jídelně při MŠ Nepolisy, pak tyto byly podníceny naší
ţádostí o navýšení maximální dovoleného počtu připravovaných jídel. Tato společná ţádost
obce, jako zřizovatele, a MŠ, jako zřizované organizace, souvisela s předpokládaným
nárůstem strávníků, jenţ nás nemine od září či října tohoto roku. Pracovnice KHS provedly
celkem dvě kontroly, první neplánovanou, které bohuţel nemohl být přítomen starosta obce
a ani ředitelka MŠ, a druhou dohodnutou, které jiţ starosta i ředitelka byli přítomni.
Provedená kontrola zjistila několik málo závaţných nedostatků, které budeme řešit operativně
a dá se říct svépomocí (instalování nuceného větrání, nátěr betonové podlahy, výměna
otočných vodovodních baterií za pákové apod.) a současně označila jako závaţný nedostatek
chybějící moţnost odtahu par a pachů ve školní kuchyni. ZO po projednání kontrolní zprávy
pověřilo starostu obce podniknout všechny nezbytné kroky, které povedou k nápravě
uváděných nedostatků.
Současně jste si určitě také všimli, ţe se o veřejná prostranství ve všech třech místních
částech naší obce stará k dnešnímu dni jiţ pět pracovníků obce. K jednomu kmenovému
zaměstnanci přibyli 4, na které nám Úřad práce poskytuje nemalou finanční podporu. Je na
mně, abych řídil, koordinoval a kontroloval práci, kterou tito zaměstnanci obce vykonávají,
a proto bych Vás chtěl poţádat, pokud se Vám něco nebude líbit, pokud vám něco bude
chybět, ţádejte či stěţujte si u osoby starosty. Vězte, ţe se snaţím a i nadále se budu snaţit,
abyste moţností ke stěţování měli co nejméně, jenţe nejsem člověk naivní a vím, ţe vše se
hned teď udělat nedá, všemu se vyhovět zkrátka v ten daný okamţik či den nemůţe.
Dušan Šustr
starosta obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
Ačkoliv naše obec vydala jiţ na počátku letošního roku několik nových obecně
závazných vyhlášek, cítím nutnost, upozornit na to, co obecně závazná vyhláška je,
co obsahuje a k čemu nám všem má slouţit.
Vedle Ústavy ČR, mezinárodních zákonů, zákonů našeho státu a případně i nařízení
vlády a dalších právních norem, jsme jako občané obce povinni řídit se také obecně
závaznými vyhláškami (dále jen „OZV“) obce. Vězte, ţe nějakou tu OZV mají všechny obce
v ČR a ačkoliv dvě názvem totoţné závazné vyhlášky mohou být v některých ohledech
ve dvou obcích poněkud odlišné, všechny mají jeden společný znak. Základ toho, jakou
lidskou činnost upravují a jakým způsobem ji upravují, je stále stejný, a i to ve své podstatě
přispívá k tomu, ţe se chováme ve všech obcích intuitivně, dle nějakých původně nepsaných
6

lidských zvyklostí a pravidel, a tím vlastně ctíme, aniţ bychom nad tím přemýšleli OZV.
Jenţe kaţdá obec je tvořena různorodým vzorkem obyvatelstva a všude je někdo, kdo
pravidla buď ctít nechce, to je v tom horším případě, nebo nemůţe, protoţe o nich neví – to je
ten lepší případ.
Je na mě, jako představiteli obce, abych apeloval na všechny spoluobčany, aby
se seznámili s obsahem OZV, a abych jim v tomto směru co nejvíce pomáhal. Proto mi
dovolte, abych se dnes zaměřil na jednu z našich vyhlášek, a to na vyhlášku o místním
poplatku za uţívání veřejného prostranství.
Ptám se proč vůbec taková vyhláška někdy v minulosti (naše obec ji má jiţ od r. 2004,
přičemţ s vývojem zákonů, je třeba čas od času tuto oprášit a revidovat) musela vůbec
vzniknout. Předpokládám, ţe je to především z důvodu regulace činností konaných občany
na cizím majetku – veřejném prostranství. Veřejným prostranstvím pro účely této naší
aktuálně popisované vyhlášky rozumějte cizí (obecní, tedy společný) nemovitý majetek –
pozemky. Často se jedná o pozemky přiléhající k místním komunikacím, pozemky tvořící
parky apod., ve zkratce a lidově pásy zeleně jsou, aţ na několik výjimek, veřejným
prostranstvím. Někdy v minulosti muselo dojít k ţivelnému vyuţívání těchto pozemků,
přičemţ některým občanům (neměli potřebu vyuţívat cizí majetek) a potaţmo i voleným
zastupitelům těchto občanů se toto přestalo líbit. Např. „Proč já si můţu (musím) sloţit dříví
či stavební materiál na své vlastní půdě a Honza Drvoštěp z vedlejšího domu si jen tak bez
jakékoliv domluvy s obcí vysype na 1 měsíc fůru písku přímo na zelený pás vedle silnice?!“
Někde tady hledám počátky toho, ţe lidé a samosprávy, resp. představitelé samospráv – naši
zastupitelé – museli začít jednat a museli si vydat právní dokument, který by upravoval, co
a za jakých podmínek lze činit na veřejném prostranství. A případně samozřejmě bylo nutné
sepsat sankce, které budou uplatňovány proti těm, kteří se nebudou danou OZV řídit.
Nyní budu přímo citovat z naši OZV. Co se povaţuje za uţívání veřejného
prostranství: „…provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících
pro poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a uţívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.“ Kdo je poplatníkem? Kaţdá fyzická i právnická
osoba uţívající veřejné prostranství některým z výše uvedených způsobů. Poplatek se platí
od prvého dne, kdy začalo uţívání veřejného prostranství, a trvá aţ do dne, kdy toto uţívání
fakticky skončilo. Sazby poplatků jsou ve většině případů velmi lidové a za den činí vesměs
5,- či 10,- Kč. Nahlásit uţívání veřejného prostranství máme povinnost minimálně 5 dní před
započetím uţívání, resp. v případě, ţe uţívání nepřesáhne dobu 7 dní, můţeme toto nahlásit
v první den uţívání. Současně platná OZV zavádí také osvobození a úlevy od poplatku, kdy
se dá říct, ţe pro občany trvale ţijící v naší obci a uţívající veřejné prostranství pro některý
z těchto účelů – provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, uţití veřejného
prostranství pro kulturní či sportovní činnost – a to ještě po dobu 30 dnů či kratší, pak tito
občané jsou od poplatku osvobozeni.
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Nepředpokládám, ţe se teď všichni posadíme na ţidli a budeme dumat nad tím, kdy,
jak dlouho a co jsme prováděli na veřejném prostranství, ale chtěl bych poţádat, zda bychom
do budoucna mohli přistoupit k něčemu, co můţeme nazývat „sousedskou dohodou mezi obcí
a občanem“. Pokud budete chtít veřejné prostranství uţívat pro některý z uváděných účelů,
přijďte se prosím informovat, zda se na toto vztahuje OZV. Tímto nikdo z nás nic neztratí
a současně budeme utuţovat vztah mezi občanem a obcí.
Co se týká parkování osobních a nákladních automobilů na veřejných prostranstvích,
pak po konzultaci uvádím, ţe se jedná o porušování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění. Postup vůči tomuto nešvaru, předpokládám, bude navrţen k projednání na
dalším jednání ZO. Nabízí se tři varianty, problém řešit cestou – strčíme hlavu do písku -,
problém řešit sjednáváním smluv, problém řešit hlášením na přestupkovou komisi k MěÚ
Nový Bydţov.
Dušan Šustr
starosta obce

Co se u nás chystá?
O přístavbě mateřské školky jsme Vás informovali v minulém čísle Nepoliského
zpravodaje, nyní mi dovolte zastavit se u dalších dvou projektů, které nás v letošním roce
čekají. Jedním z nich je Restaurování Boţího kříţe v Lukové a druhým Revitalizace návsi
v Lukové. Oba projekty spolu souvisejí a společně utvoří krásný celek a malebné veřejné
prostranství.
Restaurování Boţího kříţe v Lukové
Zastupitelstvo obce Nepolisy schválilo na svém 7. zasedání výsledky výběrového
řízení na dodavatele akce Restaurování Boţího kříţe v Lukové. Na opravu této sakrální
stavby bylo zaţádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj,
které však naši ţádost nepodpořilo. V této ţádosti o dotaci jsme poţádali o finanční
prostředky na restaurování nejen Boţího kříţe v Lukové, ale také na restaurování dvou
sakrálních staveb v Zadraţanech. Celková investice měla činit 324 tis. Kč, přičemţ jsme
ţádali o dotaci ve výši 220 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, ţe naše ţádost nebyla
podpořena, rozhodlo zastupitelstvo obce o realizaci restaurování pouze jedné sakrální stavby,
a to v Lukové – s ohledem na skutečnost, ţe se v podzimních měsících bude realizovat projekt
Revitalizace návsi v Lukové.
Výběrová komise se sešla v pondělí 16. května a ze tří došlých a platných nabídek
vybrala tu s nejniţší cenou – 92 400,- Kč. Vítězným uchazečem se s touto cenou stala
MgA. Kateřina Čiháková Myšková.
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Revitalizace návsi v Lukové
V dubnu t.r. podala obec Nepolisy ţádost o grant k Fondu T-Mobile pro zaměstnance
na realizaci projektu Revitalizace návsi v Lukové. Celkové předpokládané náklady projektu
činí 85 tis. Kč. Dle podmínek grantu mohou obce poţádat o grant maximálně ve výši 50 %
celkových nákladů projektu, proto jsme poţádali o grant ve výši 42 tis. Kč. V letních měsících
bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci
tohoto projektu. Finanční prostředky budou
vynaloţeny na nákup materiálu a rostlin, práce
bude zajištěna prostřednictvím dobrovolníků,
a to především z řad členů SDH Luková.
Dobrovolníci zajistí vykácení stávající přerostlé
a přestárlé zeleně a upraví plochy před vlastní
výsadbou zeleně nové, následně vysází nové
rostliny a upraví veřejné prostranství. Jeden
z moţných návrhů úpravy návsi v Lukové si můţete prohlédnout na následujícím obrázku.
Projekt doporučil ke schválení nadaci VIA, jeţ grantové řízení organizuje, zaměstnanec
společnosti T-Mobile pan Milan Jelínek. O tom, zda jsme grant obdrţeli, budeme informováni
v průběhu měsíce června.
Aneta Herodek

Obecní knihovna Nepolisy
O prázdninách opět dochází ke změně provozní doby knihovny. Otevřeno bude
11. července a 15. srpna vţdy od 16,00 do 18,00 hod. Normální provoz bude zahájen
dne 5. září 2011.
Lucie Vejvodová
knihovnice

O projektu ČTENÍ POMÁHÁ
Druhý červnový týden se nám do rukou dostal leták informující o projektu
Čtení pomáhá, jehoţ cílem je vést děti ke čtení a současně i pomoci
druhým.
Kaţdý ţák
nebo
student,
který se
zaregistruje
na www.ctenipomaha.cz, získá za přečtení kaţdé z doporučených knih
kredit ve výši 50,- Kč, který můţe věnovat na některou z nominovaných
charit dle svého výběru. Na webových stránkách projektu je uvedena nabídka vybraných knih
rozdělená dle věku čtenářů.
Aţ některou z kníţek přečtete, stačí na webových stránkách zodpovědět několik
otázek vztahujících se k přečtené kníţce, a na Váš kredit se připíše výše uvedených 50,- Kč,
které můţete věnovat někomu, kdo čeká na Vaši pomoc.
Projekt se velmi rychle rozběhl, jen po měsíci fungování se do něho zapojilo více neţ
15 000 čtenářů, které „vyčetly“ pomoc charitám ve výši přes milion korun.
Aneta Herodek
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Společná CIDLINA, o.s.
Společná CIDLINA v úterý 7. 6. 2011 uzavřela příjem ţádostí o dotaci ve výzvě
č. 1/2011. Přijato bylo celkem 7 ţádostí. V této výzvě budou podpořeni podnikatelé z regionu,
a to především formou 40 aţ 60 % dotace na nákupy nových technologií nebo rekonstrukce
dílen a provozoven. Projekty nyní prochází hodnocením výběrovou komisí, a pokud bude
výběr dne 14. 6. schválen valnou hromadou mohou tito podnikatelé začít se svými
investicemi.
Seznam přijatých ţádostí:
Udrţení a rozvoj zemědělců v regionu:
Agropodnik Humburky a.s.

Sklad zemědělské techniky, Kosičky

800 000 Kč

Udrţení a rozvoj mikropodniků v regionu:
Ţampa Radek

Nákup nové tiskařské technologie

208 275 Kč

Košťál Pavel

Modernizace provozovny - nákup nové technol.

207 851 Kč

Petrovický Jaroslav

Stavební úpravy autodílny, Nové Město

249 777 Kč

Kafka Martin

Zřízení linky na zpracování dřeva, Hlušice
Rekonstrukce střechy a nákup klempířské
ohýbačky, Chlumec nad Cidlinou
Rekonstrukce - přístavba dílny, Kladruby

247 968 Kč

Houška Tomáš
Vávra František

192 590 Kč
415 877 Kč

Jana Bitnerová
manaţer MAS Společná Cidlina
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NOVÉ ZPRÁVY ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Před velikonočními prázdninami se ve středu 20. dubna uskutečnila v jarně
vyzdobených prostorách školní druţiny velikonoční výtvarná dílna. Dívky z krouţku „Veselá
vařečka“

napekly

pro zúčastněné

maminky

sladké

dobrůtky

a

rodinné

další

příslušníky, kteří si přišli vyzkoušet techniku
drátkování

na

velikonočním

vajíčku

či kamínku. Někteří si stihli navíc vyrobit
zápich do květináče – květinu z drátků
a korálků. V dokončení výrobku nezabránilo
paní Praţákové ani krvavé poranění způsobené
ostrým drátkem. I ostatní účastníci zdárně
dokončili své výtvory. Některé z nich byly velmi hezké.
O týden později, ve čtvrtek 28. dubna,
se konal v odpoledních hodinách čarodějnický rej.
Soutěţila čtyři druţstva pod vedením zkušených
čarodějů a čarodějnic. Soutěţními disciplínami
byly

metání

koule

koštětem

po

vytýčené

slalomové dráze, házení perníčků na cíl, hod
škrpálem do dálky a krmení Jeníčka. Při plnění
tohoto úkolu se slepé jeţibaby usilovně snaţily
co nejrychleji a nejlépe nakrmit přesnídávkou
hladového Jeníčka, aby pěkně tloustl. A kdo se stal vítězem? To přeci není důleţité, hlavně
ţe se všichni dobře bavili. Veselé odpoledne bylo zakončeno opékáním párků.
Čas neúprosně letí a nastala druhá květnová neděle, kdy svátek slaví všechny mámy,
mamky, maminky či maminečky. Ani my jsme na ně nezapomněli, a tak se v úterý 10. května
uskutečnila besídka ke Dni matek, jejímţ
hlavním pořadatelem bylo oddělení školní
druţiny

„Mravenečci“.

se spolupodílely

na

tvorbě

Děti
programu.

Všichni měli příleţitost prezentovat své
dovednosti a um, kterým by maminky
potěšili. Program byl pestrý. Tělocvičnou
se rozezněly flétničky, zpěv, recitace básní,
nechybělo divadelní představení o dvou
pejscích ani taneční vystoupení. Zpestřením bylo vystoupení malých judistů, kteří upoutali
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pozornost všech přítomných. Na závěr byla kaţdá maminka obdarovaná vyrobeným
dárečkem.
Naše základní škola se ve středu 11. května poprvé zapojila do 15. ročníku
celorepublikové sbírkově-preventivní akce „Český den proti rakovině – Květinový den“.
Letošní sbírka byla především zaměřena na prevenci, neboť řada lidí podceňuje preventivní
prohlídky u svých praktických lékařů. V odpoledních hodinách se děti ze školní druţiny
vypravily do ulic obce, kde nabízely ke koupi ţluté kytičky. Tu obdrţel kaţdý, kdo se rozhodl
přispět minimální částkou 20,- Kč. Děti prodaly 142 kusů kytiček a od spoluobčanů vybraly
celkem 3.512,- korun. Tento finanční obnos byl odeslán na účet „Liga proti rakovině“.
Poděkování patří všem, kteří nebyli vůči této akci lhostejní. Sbírku chceme zopakovat
i v následujícím kalendářním roce.
Nepoliskou školu navštěvují šikovné děti, coţ měly moţnost dokázat také na taneční
přehlídce „Skok za krokem“, které jsme se zúčastnili jiţ po třetí. Jedná se o nesoutěţní klání
dětí z mateřských škol, základních škol a téţ zájmových organizací. Soutěţ se uskutečnila
5. května v Chlumci nad Cidlinou. Mladší dívky se prezentovaly maţoretkovým vystoupením,
starší předvedly disco tanec na píseň It´s on. Malé maţoretky své vystoupení zopakovaly také
o dva dny později 7. května na májových oslavách v Nepolisech. Aby se přiblíţily tématu
staročeských oslav, své vystoupení doplnily tancem - mazurkou na píseň „Měla babka“.
Dubnové a květnové hodiny
tělesné výchovy byly především
věnovány

trénování

vybíjené

a atletickým disciplínám. V pátek
13. května desetičlenný tým tvořený
chlapci i dívkami ze 2. – 5. ročníku
se vypravil do Nového Bydţova
na okrskové
ve vybíjené.

finále

turnaje

Na dvoře pořádající

Základní školy Karla IV. Nový
Bydţov se celé dopoledne odehrával
urputný boj všech zúčastněných
druţstev. Opět jsme byli jedinou malotřídní školou mezi školami plně organizovanými.
Medailové pozice jsme neobhájili. Umístili jsme se na „bramborovém“ 4. – 5. místě.
Poctivý trénink však děti zúročily v úsekovém kole lehkoatletických přeborů
malotřídních škol, které se uskutečnilo 2. června v Chlumci nad Cidlinou. Závody probíhaly
ve čtyřech disciplínách – běh 50 m, běh 300 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Naši
školu reprezentovalo osm vybraných ţáků. V běhu na 50 m získal první místo Daniel Finěk
a druhé místo Jiří Špás. V hodu kriketovým míčkem obsadil Daniel Finěk druhé místo a Jiří
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Špás místo třetí. Jirka si také dobře vedl v běhu na 300 m. Ještě před cílovou rovinkou vedl
s poměrně velkým náskokem před ostatními soupeři. Cílová rovinka se mu stala osudnou.
Patrně vyčerpáním se mu podlomily nohy a vinou pádu doběhl na třetím místě. V kategorii
dívek se nejlépe umístila Anna Zhřívalová – vybojovala čtvrté místo v běhu na 50 m a v hodu
kriketovým míčkem obsadila místo páté. Jedinou disciplínou, ve které naši ţáci nebodovali
byl skok daleký. Snad i proto, ţe nám chybí kvalitní doskočiště k trénování této technické
disciplíny. Výše uvedení ţáci postupují do okresního kola v Hradci Králové, které proběhne
23. června na ZŠ Sever. Drţíme pěstičky a přejeme, ať vám i tentokrát na krku zacinkají
medaile .
Konec školního roku se k radosti všech školáků blíţí. Tak jako pokaţdé je spojen
nejen s tradičními akcemi, ale také s návštěvou nových výletních míst v okolí Nepolis
a Novobydţovska. Dne 26. a 27. května proběhlo tradiční a stále velmi oblíbené Spaní
ve škole. Po celé dva dny byl pro děti připraven bohatý program týmem učitelek a některými
členy místních hasičů, kteří uţ léta spolupracují s naší školou. Přesto vţdy uspořádají zábavné
a soutěţivé odpoledne pro naše školáky.
Ve čtvrtek dopoledne se starší ţáci 2. – 5.
ročníku vydali na kolech do nedalekého Luţce
nad Cidlinou. Navštívili farmu pana Jaroslava
Bareše, který chová mimo jiné i exotická zvířata.
Ţáci 1. třídy strávili dopoledne soutěţemi
a pohybovými hrami v okolí školy. Po chutném
obědě jsme se vydali pěší túrou na prohlídku
vojenského areálu. Vojáci pro nás připravili
zajímavou a poučnou besedu o náplni práce
v jejich útvaru spojenou s obsluhou radaru. Beseda byla
zajímavá a poučná nejen pro starší ţáky (výběr budoucího
povolání – znalost angličtiny a výborná fyzická kondice
podmínkou), ale také zábavná pro všechny, kdo ještě neseděli
za volantem nebo v nákladním prostoru obrovského
vojenského auta. Pozornost dětí upoutal také výklad a ukázka
zbraní – pistole, samopal. Vyzkoušely si jejich obsluhu
i montáţ. Na rozloučenou kaţdý obdrţel vojenskou čepici.
Po návratu do školy se všichni posilnili svačinou. Následoval
odpolední program s místními hasiči. Probíhaly soutěţe
druţstev, která plnila rozmanité úkoly: štafetový běh,
manipulace s proudnicí, luštění zašifrovaných zpráv apod. Odpoledne bylo zakončeno
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opékáním párků, následným vyhodnocením soutěţí a rozdáním odměn.

Po setmění

se uskutečnila stezka odvahy. Tentokrát nebyla pohádková. Byla inspirována nepoliskou
pověstí. Atmosféru umocňovala blíţící se bouřka a houkání sovy. Snad proto ne všechny děti
našly v sobě odvahu vypravit se podél světel svíček a podepsat se u kostela na ohořelý papír
jako důkaz své statečnosti.
V pátek nás přivítalo deštivé ráno. Z tohoto důvodu se nemohl uskutečnit původně
naplánovaný program. Celé dopoledne v budově
školy probíhaly soutěţe na stanovištích. Ve třídách
skupiny dětí luštily rébusy, hádanky v papírové
podobě i na počítačích. Zahrály si upravenou verzi
známé hry „Člověče, vyhoď mě“, kde vítězem
se stal

majitel

ţetonů.

Pro

nejvyššího
děti

MAGFORMERS

byla
ze

počtu

nasbíraných

novinkou

stavebnice

které

vytvářely

velmi

zajímavé trojrozměrné výtvory. V tělocvičně
probíhala střelba z luku. Z některých lukostřelců by měl radost i samotný Robin Hood.
Dopoledne uteklo jako voda a po obědě začaly přicházet první maminky. Letošní spaní
ve škole přineslo prvňáčkům nové záţitky a poznání, ţe i ve škole se dá spát. Starším
připomnělo zaběhnutou tradici a předzvěst blíţícího se léta, prázdnin a odpočinku.
A co ještě chceme do konce školního roku stihnout?
 Školní výlet se uskuteční 10. června. Čeká nás prohlídka skanzenu v Přerově
nad Labem a návštěva zámku a labyrintária v Loučeni.
 Hudební beseda se zpěvačkou a flétnistkou Martinou Vejrovou ze skupiny Kantoři
je naplánovaná na středu 22. června.
 Minigolf v Novém Bydţově si děti vyzkouší v pondělí 27. června.
 Exkurze a seznámení se s provozem ve firmě DESPA OK s.r.o. Chlumec
nad Cidlinou proběhne v úterý 28. června.
 Sportovní dopoledne ve spolupráci s TJ Sokol Nepolisy zrealizujeme ve středu
29. června.
Všem čtenářům a spoluobčanům přejeme krásnou dovolenou plnou sluníčka a rodinné
pohody, školáků pak hezké prázdniny bez úrazů.
Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy
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PŘILETĚLO k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Oslava svátku ţivotního prostředí
Na oslavu Dne Země 2011 jsme zavítali se staršími dětmi 19. dubna do Nového
Bydţova. Celá akce byla připravena
pro všechny věkové kategorie. Děti plnily
úkoly na devíti stanovištích. Nejvíce je
zaujalo
házení míčkem do správných
kontejnerů, vypravování o elektro odpadech
a skákání na nafukovací „konvici“. Za
splněné úkoly děti obdrţely balónky a
odznaky. Přijali jsme pozvání na Velikonoční
výstavu do Základní školy Karla IV. a měli
moţnost obdivovat velikonoční dekorace z
různých materiálů. Na dvoře školy jsme si prohlédli rybky v jezírku, které hlídal vodnický
panáček. Do mateřské školy jsme se vrátili spokojené, příjemně unavené a s mnohými
záţitky.
Mladší děti zůstaly v mateřské škole a rovněţ i pro ně byl připravený zajímavý
program. Učitelky zahrály dětem maňáskovou scénku „O Hadrníčkovi a myšce“. Děti získaly
poznatky o obyvatelích biotopů les, pole a louka. Na školní zahradě se učily třídit odpad
do barevně rozlišených pytlů.
Prostřednictvím metod dramatické výchovy se děti seznámily s ţivotem včel v úle,
významem a jejich funkcí v přírodě v programu „S včelkou Bětkou do včelína“, který
si pro ně připravila lektorka z ekologického centra Sever Hradec Králové. Ekologickou
tématiku zaměřenou na ochranu vodních toků ztvárnili herci v maňáskovém divadelním
představení „Jak vodníček uklízel rybníček“. Děti se do představení spontánně zapojovaly
a reagovaly na negativní činnost některých pohádkových postaviček.

Slet čarodějnic a čarodějů ve školce
Stalo se jiţ tradicí, ţe koncem dubna přilétají na naši školní zahradu jeţibaby
a jeţidědci. Do slavnostního kostýmu se nezapomněly obléknout i docela zralé čarodějnice.
Děti ve „štramandách“ poznávaly svoje učitelky a se smíchem si prohlíţely módní doplňky.
Naše zahrada se proměnila v kouzelnou čarodějnickou školu. Na stanovištích se soutěţilo
a všude bylo slyšet plno smíchu a legrace. Naším cílem bylo vytvořit dětem proţitek, na který
si rády zavzpomínají.
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Druhá májová neděle patřila maminkám
Začátkem května jsme ve dvou dnech přivítali v naší mateřské škole rodiče a příbuzné,
abychom popřáli k svátku maminkám pásmem básniček
a melodií. Na oslavy jsme se pečlivě připravovali i
po výtvarné stránce. S dětmi jsme vyzdobily prostory
školy
krásnými
srdíčky
a jarními
obrázky. Starší děti
pohybově
ztvárnily
dramatické role na
melodie z muzikálu „O Šípkové Růţence“. Velmi zdařilé
bylo i jejich taneční vystoupení na hudbu Zdeňka
Svěráka. Předškolní děti úspěšně
zopakovaly tato
vystoupení i pro širší veřejnost na sobotní akci „Máje 2011“ ve venkovních prostorách
za mateřskou školou.

Časem zpátky do pohádky
Poslední prosluněný květnový den jsme se vypravili na výlet do Starých Hradů
nedaleko Jičína. Na nádvoří nás přivítali čertík s jeţibabou a zasvětili nás do atmosféry
pohádkového sídla. S templářským rytířem jsme navštívili zámecké pohádkové sklepení. Při
procházení podzemními prostory na nás čekalo překvapení v podobě paláce plného skřítků,
rodinky starohradského obra, čertovská domácnost a mnoho dalších pohádkových bytostí.
Čertík nás provedl místností, kterou obývají nejrůznější ţivá zvířátka a potvůrky čarodějnice.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v kempu Jinolice a prohlédli si krásnou přírodu poblíţ
vodní plochy. Děti dojedly zásoby z domova a uţily si radovánek na dětských průlezkách.

Sportem ke zdraví
Ve středu druhého červnového týdne jsme se zúčastnili s předškoláky sportovních her
v Novém Bydţově. Tuto akci pořádala Mateřská škola Fr. Palackého v prostorách areálu
Sportringu za sokolovnou. Děti soutěţily v mnoha disciplínách např. ve skoku do dálky, jízdě
na koloběţce, štafetový běh, hod do koše, skoky v pytlích atd. I kdyţ jsme se neumístili mezi
nejlepšími, vůbec nám to nevadilo, protoţe jsme proţili příjemné dopoledne v krásném
prostředí.
Soňa Baláţová
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ŢIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Váţení spoluobčané a příznivci hasičského sportu, v měsících květnu i červnu letošního
roku byla činnost našeho sboru opravdu pestrá. Nebylo jediného víkendu, o kterém
by nepoliští hasiči zaháleli.
Po první květnové sobotě, ve které se konaly v naší obci máje a na nichţ se hasiči podíleli
prodejem nápojů a následný den úklidem po akci, následovalo několik dalších pátků a sobot
naplněných čistě hasičskou činností.

Okresní kolo hry Plamen
Po několikadenních přípravách pod vedením Jiřího Zhřívala, Renaty Říhové a dalších
členů jsme další sobotu 14. 5. vyrazili
s druţstvy a rodiči mladých hasičů jiţ v půl
sedmé ráno do Hradce Králové na okresní
kolo soutěţe Plamen. Soutěţilo se v pěti
disciplínách: štafeta CTIF, štafet a dvojic,
štafeta 4x60 m, útok CTIF a poţární útok.
Na tomto závodě jsme dosáhli opravdu
historického
ve sloţení

úspěchu:
Jan

Zhříval,

starší
Pavel

druţstvo
Říha,

Jan Smotlacha, Matěj Novotný, Liliana Řeháčková, Andrea Novotná, Tomáš Havlíček, Adéla
Vondrová a Daniel Finěk obsadilo celkové úţasné druhé místo a postoupilo tak do krajského
kola soutěţe spolu s druţstvem z Měníka. Nechali jsme za sebou takové

soupeře, jako

je druţstvo z Chlumce nad Cidlinou, kteří jsou za loňský rok drţiteli titulu mistrů světa!
Největší úspěch jsme zaznamenali v soutěţi poţární útok, kde naši závodníci tuto disciplínu
zvládli v našem rekordním čase, přestoţe se tradičně pomocí proudů nesráţely barely
či plechovky, ale musel se vodou naplnit připravený zásobník. Mladší druţstvo, ve kterém nás
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vzorně reprezentovali Monika Ronešová, Tomáš Vondra, Nikola Vejvodová, Natálie
Malátová, Kateřina Vejvodová, Jana Berousková a Michal Kovalský obsadilo celkově osmé
místo, coţ je krásné umístění prvně startujících dětí. Děkujeme všem rodičům našich
závodníků, kteří nám pomáhají s přepravou dětí a hasičského materiálu na všechny závody.

Okrskové cvičení v Nepolisech
21. 5. jsme uspořádali pro členská druţstva okrsku i další pozvané sbory cvičení
v poţárním útoku. Na startu jsme viděli během odpoledne 13 soutěţních týmů. Druţstvo
muţů rozhodlo omladit svoji sestavu, a tak jsme na startu mohli poprvé vidět i naše
dorostence. Ve velmi přátelském ovzduší vybojovalo druţstvo muţů z Nepolis 3. místo.
Druţstvo starších dětí Nepolisy A vybojovalo 1. místo, Zadraţany obsadily 2. místo, třetí byly
Lovčice a Nepolisy B byly čtvrté. V kategorii mladších obsadily Nepolisy 1. místo a Lovčice
2. pozici. Druţstvo ţen z Nepolis téţ bojovalo statečně, ovšem po shledání rozhodčí komise,
ţe na startu se vyskytlo o jednu závodnici navíc, bylo ze závodu vyřazeno. Tradičně totiţ
pouţíváme strojníka – muţe a tak se stalo, ţe jsme počet povolených závodnic na trati
překročily. Závod tedy vyhrály tradičně „Zachrašťandy“ a po nich se umístily „Lovčičandy“.
Po veselém vyhlášení výsledků jsme všechna druţstva u jednoho dlouhého spojeného stolu
vše „vyhodnotili“ a oslavili. Téţ díky krásnému počasí se některým přespolním závodníkům
z Nepolis nechtělo a opouštěli naši společnost aţ pozdě po půlnoci.

Spaní ve škole
Stalo se jiţ tradicí, ţe pro děti z místní základní školy pořádáme poslední květnový
čtvrtek akci Spaní ve škole. Po celodenním sportovním programu, který pořádají pro děti
učitelky ZŠ, převezmou štafetu hasiči. Akce spočívá v ukázkách hasičských dovedností.
Velmi nám pomohli chlapci ze staršího druţstva mladých hasičů a dorostenci, tímto jim
děkuji za pomoc. Pro zúčastněné školní děti vedoucí kolektivu Renata Říhová připravila
několik soutěţí a ostatní dospělí hasiči umoţnili dětem vyzkoušet si hasičskou techniku. Poté
jsme si společně opekli párky a v noci následovala tradiční stezka odvahy. Tentokrát
k její strašidelnosti přispělo samotné počasí. Zvedl se velký vítr, v dáli se blýskalo a bouřilo
a v parku houkaly sovy. Po projití trasy posledním účastníkem okolo půlnoci se spustil déšť.
Měli jsme velké štěstí na počasí, které přispělo ke zdárnému průběhu celého podvečera.
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Oslavy zaloţení SDH v Luţci nad Cidlinou
Další den odpoledne se sešla všechna druţstva k přípravě na účast v závodě
u příleţitosti 120. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů v Luţci nad Cidlinou. Vesměs
všechna druţstva mají nové členy, bylo tedy nutné sladit činnosti. Neţ jsme se stačili všichni
na technice vystřídat, překvapil nás vydatný déšť. Přes nevlídnost počasí nás starší děti, které
jezdí trénovat do Měníka, naučili „finty“, jak ušetřit spoustu času při sání vody. Domů jsme
dorazili jako vodníci a druhý den vyjeli s nově nabytými zkušenostmi na kolách společně
s dětmi směr Luţec. K našemu zklamání však bylo zakázáno nabírání vody do savic před
samotným připojením do stříkačky. My ţeny opět skončily aţ třetí, protoţe jsme měly
jen minimálně nacvičenou variantu nabírání vody z kádě. Druţstvo muţů obsadilo 5. místo,
nutno však dodat, ţe druţstva umístěná před nimi i za nimi měla rozdíly ve výsledném čase
jen minimální. A druţstvo našich starších dětí opět zvítězilo! Tato akce byla velmi pečlivě
zabezpečena, skvěle moderována a byla doplněna ukázkami zásahu profesionálních hasičů
z Městce nad Cidlinou i hasičů s technikou předminulého století.

Den dětí s hasiči
V sobotu 4. 6. jsme s přispěním obecního úřadu uspořádali oslavu dětského dne. Účast
oproti jiným rokům nebyla velká. Zčásti za to mohlo velmi horké počasí, které mnoho lidí
vyuţilo spíše ke koupání, zčásti také sportovní turnaj na hřišti, kterého se mnoho dětí
účastnilo. Oproti minulým ročníkům jsme zvolili jinou variantu dětského dne, vydali jsme
se s dětmi do přírody. Cestou jsme poznávali stromy, děti měly za úkol vyhledat ukryté
popisy a posléze poznat stromy dle listů, dále jsme je seznámili s ţivotem zálesáků,
se zásadami táboření a zakládání ohňů a ochrany přírody. Martina Ronešová všem přednesla
zajímavou historii chatové osady Údolí hvězd, spolu s další naší členkou Petrou Šípovou
uvařily výtečný čaj čistě z přírodních zdrojů - z listů rostlin lesních plodů a dalších bylin. Po
příjemném posezení u rybníka Beran jsme se vydali k dalšímu cíli našeho putování ke koníčkům v Zadraţanech, ze kterých byli malí i velcí nadšeni. Manţelé Schovancovi
umoţnili dětem některé koně pohladit i nakrmit. Poté jsme se vydali zpět k Nepolisům. Celou
cestu nás doprovázely veselé písničky a kytara Jirky Šípa. Náš veselý průvod skončil
u hasičárny, kde byly děti za splněné úkoly odměněny a společně jsme si opekli párky. Díky
pěknému počasí byla akce ukončena aţ večer.

Další aktivity SDH Nepolisy
V posledních měsících se daří díky aktivitě stávajících i nově přijatých členů pořádat
větší mnoţství činností. Je vhodné zde veřejně poděkovat manţelům Říhovým, Bílkovým,
Székelyovým, Novotným, Šípovým, Ronešovým, Bohumilu Sýkorovi, Jiřímu Zhřívalovi
a Jiřímu Šustrovi za přípravu dětských druţstev na závody a za další časově náročné činnosti
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při zabezpečení akcí. Bez těchto dobrovolníků, kteří poslední dobou téměř denně obětují svůj
volný čas dětem, bychom tolika úspěchů nedosáhli.
Zejména nás těší vysoká účast dětí v novém krouţku přípravky – předškolních dětí
od čtyř let. Někteří s maminkami dojíţdějí i z Nového Bydţova. Děti jsou pyšné na svou
příslušnost k hasičům a tak během několika schůzek jsme zvládli přípravu na závod poţárních
hlídek a začínáme s poţárním útokem. Někdy po krouţku s nimi uděláme projíţďku naším
starým hasičským vozidlem, které i letos díky péči našich členů prošlo technickou prohlídkou.
To je pro ně odměna největší.
Hasičský sbor má i další krouţek – taneční s názvem Hasičské ministars, který vznikl
na podnět Lucie Markové, která sama řídí choreografii. Na jejich činnost dohlíţí Martina
Ronešová s Petrou Šípovou.
V nastávajích týdnech nebudeme téţ zahálet. O víkendu 11. a 12. června budeme
reprezentovat Nepolisy v krajském kole soutěţe Plamen a branném závodě v kategorii
starších ţáků v Hradci Králové, 25. 6. se zúčastníme se všemi druţstvy soutěţe O pohár
starosty na 125. výročí zaloţení SDH Zadraţany. I o prázdninách, dne 16. 7., budeme soutěţit
ve Vysočanech na jejich výročí zaloţení hasičů i obce.
V těchto dnech byl z finančních prostředků spolku proveden nákup záloţní stříkačky
PS-12, která bude vyuţita především k tréninkům a soutěţím. Činnost se v nejbliţším období
zaměří na budování zázemí pro pořádání akcí. Během obvyklých tréninků, především s dětmi,
nám citelně chybí sociální zařízení, a proto se budeme snaţit v úzké spolupráci s OÚ tento
zásadní problém vyřešit.
Marcela Vondrušková
vedoucí krouţku MH
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TJ Sokol Nepolisy informuje
V sobotu 9. dubna začala jarní sezóna pro všechny tři muţstva a zde jsou jejich
výsledky:
JARO 2011 – Muţi “A“
16. kolo
Kobylice A
17. kolo
Nepolisy A
18. kolo
Smiřice
19. kolo
Nepolisy A
20. kolo
Kunčice B
21. kolo
Vysoká A
22. kolo
Nepolisy A
23. kolo
Třebeš A
24. kolo
Nepolisy A
25. kolo
Velichovky

-

Nepolisy A
Nový Hradec B
Nepolisy A
Myštěves A
Nepolisy A
Nepolisy A
Kosičky
Nepolisy A
Stěţery A
Nepolisy A

1:0
1:1
3:1
2:1
3:4
2:2
1:2
3:0
1:1
0:3

JARO – Muţi “B“
17. kolo
Nepolisy B
18. kolo
Kratonohy B
19. kolo
Nepolisy B
20. kolo
Libčany B
21. kolo
Syrovátka
22. kolo
Nepolisy B
23. kolo
Roudnice B
24. kolo
Nepolisy B
25. kolo
Myštěves B

-

Stěţery B
Nepolisy B
Probluz B
Nepolisy B
Nepolisy B
Převýšov B
Nepolisy B
Boharyně
Nepolisy B

1:3
4:1
1:1
3:3
6:0
2:1
8:1
0:0
2:1

Nepolisy
Vysoká
Nepolisy
Kratonohy
Nepolisy
Nový Bydţov C
Nepolisy
Nový Hradec
Nepolisy

0:6
8:0
5:0
5:2
2:4
5:2
2:8
3:3
0:5

JARO – Mladší ţáci
1. kolo
Prasek
2. kolo
Nepolisy
3. kolo
Lhota p.L.
4. kolo
Nepolisy
5. kolo
Olympia HK C 7. kolo
Nepolisy
8. kolo
Převýšov
9. kolo
Nepolisy
10. kolo
Červeněves -
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Závěrečné kolo jarní části připadne na sobotu 18. 6., kdy od 15,00 hod. hrají mladší
ţáci s Malšovou Lhotou a od 17,00 hod. přivítá naše A muţstvo soupeře z Červeněvse. Celou
sezónu zakončí v neděli B muţstvo proti B muţstvu Lovčic. Přijďte povzbudit naše hráče.
Na sobotu 2. července připravujeme oslavu 90. let TJ Sokol. Program celé akce zahájí
v 10,30 hodin turnaj místních sloţek. Odpoledne od 15,00 hod. nastoupí stará garda Nepolis
proti staré gardě TJ Spartak Hradec Králové, za kterou by měli nastoupit mimo jiné Milan
Frýda, Rosťa Macháček, Aleš Javůrek, Jarda Dvořák, Láďa Mráz, Luděk Pečenka, Rosťa
Klíma a pokud nebude mít povinnosti u Sparty Praha tak i Pavel Černý. Večer bude v areálu
hřiště pouťová zábava, kde k tanci a poslechu bude hrát skupina Vinný střik z Nového
Bydţova. Všichni občané jsou srdečně zváni do areálu fotbalového hřiště, kde se oslava bude
konat.
Dále bych chtěl pozvat všechny spoluobčany na jiţ 16. ročník cykloturistické akce
Nepoliská stovka, který se bude konat 20. srpna 2011. Start akce je v Pohostinství Na Nové.
Prezentace je od 8,00 do 9,30 hod. Start delší stokilometrové trati je v 9,30 hod. a start
pro méně zdatné cyklisty na 50 km je v 10,00 hodin.
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

Čarodějnický rej v Nepolisech
30.duben je datum, které je kaţdoročně
vyhrazeno k oslavám pálení čarodějnic. I letos,
tentokrát tedy s přívlastkem roku 2011,
se čarodějnice a čarodějové sešli v tento den
na obvyklém místě u hasičské zbrojnice.
Na základě svých zkušeností musím konstatovat,
ţe účast byla velmi slušná a oslavenců (tedy
čarodějnic) se sešlo hodně. Účastnice čarodějného
veselí byly různého věku - od jednoho roku
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aţ do …… snad si ani radši netroufám odhadnout, některé starší ročníky opravdu vypadaly
dosti děsivě. Všichni, kdo se u hasičárny „slétli“, se vydali krátkým průvodem po hlavní
silnici. Ve stejném počtu, v jakém jsme po oné silnici vyrazili, jsme dosáhli cíle
tj. fotbalového hřiště v Nepolisech. Zde bylo od samotného začátku o zábavu postaráno.
Vše začalo hromadným úprkem dětí, ať jiţ v maskách nebo bez, na fotbalový trávník, kde
byla neprozřetelně puštěna závlaha hřiště. Po krátkém pobíhání matek za svými ratolestmi,
ve snaze uštědřit jim výchovný pohlavek (mnohdy to byla snaha marná, díky bohu za to,
ţe byla závlaha vypnuta dříve, neţ nám došel dech), došlo na pálení čarodějnic. Před
samotným upálením dvou čarodějnic, které si pro tuto příleţitost vyrobily samy členky svazu,
byly všechny jeţibaby, čarodějnice i čarodějové zvěčněni na fotografii. Nutno podotknout,
ţe originál fotografie je krásně barevný, s láskou a citem paní Hálové dělaný. Pak uţ byla
zapálena hranice a vyrobené čarodějnice se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily
v hromádku popela. A protoţe se členkám svazu obě čarodějnice moc povedly a protoţe jim
samotná výroba šla dobře od ruky (a to nemluvím o tom, jak moc je to bavilo), daly
si do plánu pro příští rok jejich přípravu znovu. V okolí hořící hranice byla připravena
malá ohniště k opékání špekáčků, kterých byl dostatek a kaţdý kdo přišel, tak „večeři“ dostal.
Těm, kterým bylo u ohně horko, mohli své hrdlo svlaţit připraveným ovocným lektvarem.
Jak bylo odhlasováno na jedné z pondělních schůzí svazu, letos jsme pro děti nepřipravovaly
ţádné soutěţe. Kaţdý se zabavil po svém a jak bylo vidět, ţádné z přítomných dětí nestrádalo.
Kdyby se přeci jen našel někdo, kdo by se nudil, byly připraveny křídy. Z mého pohledu
se letošní pálení čarodějnic povedlo, a to včetně počasí. Pro hladší průběh příštích čarodějnic
(myšleno z organizačního hlediska), se svaz ţen rozhodl doplnit si inventář o pár vidlic
na opékání. Dále bychom uvítaly nové nápady na zpestření programu celého pozdního
odpoledne – pokud má někdo nějakou myšlenku nebo návrh, jak dětem zpříjemnit pálení
čarodějnic, není nic snazšího neţ přijít první pondělí v měsíci na členskou schůzi do hostince
Na Nové v Nepolisech a o nápad se podělit. Ještě jednou se sluší poděkovat všem, kteří
se přípravy kouzelného odpoledne účastnili.
Ještě bych ráda upozornila na jednu věc. Netýká se ani tak svazu ţen jako takového,
ale moţná se mnou bude souhlasit více maminek, kdyţ prostřednictvím Nepoliského
zpravodaje poprosím všechny majitele psů, aby si své čtyřnohé miláčky co nejvíce ohlídali.
Poslední dobou se často stává, ţe se na dětské „kaštánkové“ hřiště pod kostelem dostane
volně pobíhající pes. Hlášky typu „nebojte se, můj pes nekouše“ pro mě jako matku dvou dětí
jsou ve chvíli, kdy kolem nich pobíhá třeba vlčák zcela neuspokojivé a nic neříkající. Prosím
proto o pochopení a děkuji za maximální vstřícnost ze strany majitelů pejsků.
Jinak přeji všem za svaz ţen krásné léto, hodně sluníčka, pohodovou dovolenou a ještě
jednou zvu všechny členky na pravidelné členské schůze. Upozorňuji pouze na to,
ţe v červenci se schůze nekoná (dovolená, dovolená, dovolená), od srpna však v pravidelných
„sedáncích“ pokračujeme.
Petra Praţáková
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Dokončujeme hřiště v Zadraţanech
Na konci dubna jsme zahájili výstavbu víceúčelového hřiště v Zadraţanech,
které je financované z PRV ČR přes
Společnou CIDLINU a z rozpočtu
Obce Nepolisy. Celkové náklady
na projekt činí 998 748,- Kč. Dotaci
obdrţíme ve výši 898 873,- Kč (90 %)
od Společné
CIDLINY
a dotace
ve výši 10 % plyne z rozpočtu obce.
Dodavatelem je společnost COLAS,
a.s. Začátkem prázdnin bude hřiště plně v provozu.
Přijďte si k nám zahrát!
Lucie Vejvodová
za SDH Zadraţany

ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Vítání občánků
Dne 5. června 2011 proběhla slavnostní událost vítání občánků. V tento den přišli
pyšní rodiče zapsat své ratolesti do naší obce a tím i slavnostně slíbit, ţe vychovají ze svých
dětí řádné občany České republiky. Celkem se naše krásná obec rozrostla o 5 nových
občánků. Uvítací řeč pronesla paní Petra Ţumárová za sbor pro občanské záleţitosti.
Dalším bodem programu slavnostní události bylo vystoupení dětí z mateřské školky,
pod vedením ředitelky a zároveň kronikářky paní Soni Baláţové. Děti přivítaly miminka
svými připravenými básničkami.
Poté se slova ujal starosta, pan Dušan Šustr, který popřál děťátkům do ţivota mnoho
štěstí a zdraví. Přál maminkám a tatínkům, aby jejich ratolesti vyrostly ve šťastné
a spokojené rodině.
Svým podpisem do pamětní knihy rodiče slíbili, ţe ze svých dětí vychovají řádné
občany. Slavnostně se podepsali rodiče Bakovské Natálie, Kyselové Sáry, Matějcové
Michaely, Odla Štěpána a Pšeničky Miroslava. Od Obecního úřadu dostaly děti, jako
vzpomínku na tento slavný den, plyšové medvídky. Chlapci světlého medvídka a děvčata
hnědého medvídka. Nedělní odpoledne nafotila paní Hálová. Fotografie si mohou poté rodiče
zakoupit na památku na tento pěkný den.
Vítání občánků patří v naší obci jiţ k tradičním slavnostním událostem, které bude
pokračovat i v dalších letech.
Eliška Ţumárová
členka redakční rady
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Kultura v létě
Vzhledem ke stoupajícím teplotám jsme usoudili, ţe tvořit článek o historii by bylo
zřejmě zbytečné, neboť kaţdý si chce toto krásné počasí naplno uţít. Proto Vám přináším pár
tipů na výlet za kulturou…
Aktivnějším rodinám rozhodně mohu doporučit zříceninu hradu Sion nedaleko Kutné
Hory, je to krásné místo. Tento významný svědek české historie je jako stvořený pro dětskou
hru na schovávanou. Kromě toho na Vás zde sáhne duch Jana Roháče z Dubé, který se zde
za husitských válek opevnil se svou druţinou a jako poslední tak vzdoroval králi Zikmundovi.
Nakonec byl hrad dobyt, vypálen a pobořen.
Dalším významným pozorovatelem historie byl i hrad Bezděz, který nechal zbudovat
mocný český král Přemysl Otakar II., aby tak prezentoval
svou moc. Bezděz se tak stal jeho prodlouţenou paţí,
která umravňovala tehdy rozhádanou severočeskou
šlechtu. Mohutné chladné zdi, ve kterých byl kdysi vězněn
i mladý kralevic Václav na Vás jistě zapůsobí tak,
ţe se Vám z Bezdězu nebude chtít pryč. Hradní kaple
je potom jeden z nejkrásnějších dokladů rané gotiky
v Čechách. Uţ kvůli takové vzácnosti se vyplatí váţit cestu strmým kopcem aţ nahoru na
hrad. Kočárky ale nechte v autě, po cestě by Vám k ničemu nebyly.
Z hradních zřícenin v okolí ještě určitě navštivte hrad Potštejn v okrese Rychnov nad
Kněţnou. Hrad ze 13. století tvoří nádhernou romantickou
kulisu, kterou zřejmě znáte z filmu Páni kluci. Můţete
se zde pokusit nalézt poklad bojovného rytíře Mikuláše
z Potštejna nebo se projít po místech, kde chodil i sám
Karel IV., ještě jako kralevic, kdyţ musel Potštejn dobýt.
Nezapomeňte navštívit i zámek Potštejn, který se nachází
kousek od hradu. Kdyţ začal hrad chátrat, šlechta
si postavila nové pohodlnější sídlo dole ve městě.
A pokud jste fyzicky vytrvalejší, mohu doporučit vzít s sebou na výlet kola.
Z Potštejna vede cyklostezka podél Divoké Orlice a po ní
se dostanete aţ k hradu Litice. Podél řeky, obklopeni
nádhernou krajinou a šuměním vody se po 6 km dostanete
k příjemné hospůdce, kde se můţete občerstvit, neţ
vyrazíte do kopce k hradu Litice, který za krále Jiříka
z Poděbrad patřil mezi přední hrady v Českém království.
Přezdívalo se mu „Jiříkův Karlštejn“ a prý zde dokonce chtěl ukrýt korunovační klenoty.
Pro rodiny s menšími dětmi a kočárky mohu doporučit nedaleký romantický novogotický
zámeček Hrádek u Nechanic nebo perlu barokní architektury od Jana Blaţeje Santiniho
v Chlumci nad Cidlinou. Za vidění také stojí hospital Kuks.
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Ať uţ navštívíte hrady či zámky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ)
nezapomeňte si říci o Prohlídkové pasy. Kaţdý člověk dostane jednu kartu, kam sbírá razítka
z navštívených památek. Za kaţdých 5 navštívených památek získáte návštěvu jedné další
zdarma. Navíc můţete soutěţit o záţitkovou cenu: LET PRO DVA BALÓNEM a 9 dalších
atraktivních cen. Pasy ale platí pouze na místech spravovaných NPÚ. Více informací
naleznete na www.ozivlepamatky.cz.
Přeji Vám krásné léto!
Veronika Zimová
členka redakční rady

APOSTROF
Moţná jste o nich uţ slyšeli moţná ne. Apostrof je mladá hudební kapela z Nepolis.
Jejich písničky spadají do hudebního ţánru rock a stihli si uţ najít mnoho svých fanoušků.
Vidět jste je mohli např. v kulturním domě v Zadraţanech nebo v sokolovně v Novém
Bydţově.
Kapela hraje ve sloţení: Petr Beneš - kytara, Pavel Semenec – baskytara, Honza Roneš – bicí.
Jak dlouho hrajete?
Pavel: V tomto sloţení hrajeme od začátku září 2010, kdy proběhla první společná
zkouška.
Jak jste se dali dohromady?
Petr: Vše začalo tím, ţe jsem si koncem roku 2009 pořídil kytaru, několik měsíců
trénoval a postupně domlouval Pavlovi, aby si pořídil baskytaru. Potom jsme společně začali
shánět bicí, coţ se z počátku zdálo jako velký problém, nakonec jsme se náhodou dozvěděli
o Honzovi, který na bicí hraje. Slovo dalo slovo a v září to začalo (smích). V současné době
s námi zkouší nový zpěvák a zároveň hledáme druhého kytaristu.
Kde a jak často máte zkoušky?
Pavel: Zkoušíme 2x týdně, zkušebnu máme v jednom starším domě v ulici „Zbuzany“.
Od kterých kapel hrajete písničky?
Honza: Polovinu našeho repertoáru tvoří písničky například od kapel Harlej nebo
Komunál, zhruba druhou polovinu máme vlastních.
Jak probíhá skládání nových?
Petr: Většinou to probíhá tak, ţe na zkoušku donesu text, nějaký nápad na hudbu,
a společně se z toho snaţíme udělat píseň (smích). Konečná podoba písně se pak vyvíjí
několik zkoušek a vlastně pořád. (smích)
Kdy jste vymysleli tu první a kolik jich máte?
Honza: Byla to písnička ,Stačí jen málo´. Sloţili jsme jí asi po měsíci fungování
kapely. V tuhle chvíli máme 7 svých písniček.
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Proč právě název Apostrof?
Honza: Na prvním koncertě v Bydţově jsme hráli ještě bez jména. Tak jsme si řekli,
ţe by to něco chtělo. Asi po čtrnácti dnech vymejšlení přišel Petr s nápadem Apostrof,
na kterém jsme se všichni shodli.
Jak to vypadá s vašim CD?
Petr: V současné době připravujeme demo CD. Spolupracujeme na něm se spřátelenou
kapelou Těţká obuv z Chlumce nad Cidlinou. Na CD se objeví minimálně 7 našich písniček.
Kdyţ půjde všechno podle plánu vyjde CD na roční výročí zaloţení kapely.
Jaké jsou vaše zatím největší úspěchy?
Pavel: Zatím jich není mnoho, ale určitě mezi ně patří koncert společně se skupinou
Epitaf v novobydţovské sokolovně, a neméně úspěšný koncert proběhl ve Smidarech,
kam nás pozvala kapela Tri Nitě.
Plány do budoucna?
Petr: Rádi bychom hráli jen svoje písničky, dostat se časem na větší akce
a do povědomí veřejnosti a samozřejmě aby nám to fungovalo.
Kde se o vás můţeme dovědět další info?
Petr: Naše internetové stránky jsou zatím ve fázi vývoje, adresa bude
www.apostrof.info.
Zatím
nás
naleznete
na
www.bandzone.cz/apostrof
a na www.facebook.com.
Kde budete hrát v dohledné době a o prázdninách?
Pavel: Hlavně ve zkušebně (smích). Akce na prázdniny jsou zatím v jednání.
Od konce léta nás ale určitě můţete opět vidět v KD Zadraţany.
Závěrem chceme poděkovat lidem bydlícím v okolí naší zkušebny za toleranci
a hlavně všem, kteří nám pomáhají a hlavně fandí.   
Michal Ţumár
člen redakční rady
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PRO LUŠTITELE a k ZASMÁNÍ
Dobrý den, dnes jsem si pro Vás připravil pár hádanek, které by Vám měly trochu zamotat hlavu.
Správné odpovědi naleznete za rubrikou Nenechme si ujít.
1. Hádanka – Doplňte číslo

2. Hádanka – Doplňte tři stejná písmena tak, aby vznikla 4 podstatná jména

3. Sudoku – Jaké číslo se ukrývá pod otazníkem?

4. Hádanka – Doplňte slovo

Rubriku připravil Adam Baláţ
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NENECHME SI UJÍT…
Nepolisy

CO

125. výročí zaloţení SDH Zadraţany

KDY

25. června 2011

KDE

Zadraţany

NÁPLŇ

pořádá SDH Zadraţany a obec Nepolisy

CO

Oslavy 90. let TJ Sokol v Nepolisech

KDY

2. července 2011

KDE

areál TJ Sokol Nepolisy

NÁPLŇ

pořádá TJ Sokol Nepolisy a obec Nepolisy

CO

Letní dětský tábor

KDY

od 30. července do 6. srpna

KDE

Vysoká Srbská

NÁPLŇ

letní dětský tábor

CO

Nepoliská stovka

KDY

20. srpna 2011

KDE

pohostinství NA NOVÉ

NÁPLŇ

cyklisticky závod pořádá TJ Sokol Nepolisy
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Nový Bydţov
CO

HRDÝ BUDŢES

KDY

17. června 2011 od 19.00 hod.

KDE

Jiráskovo divadlo

NÁPLŇ

Husákovská normalizace očima Helenky Součkové, ţákyně 2. třídy ZŠ.

CO

MICHALŮV SALÁT

KDY

19. června 2011 od 10.30 hod.

KDE

Jiráskovo divadlo

NÁPLŇ

Zbrusu nové představení Michala Nesvadby pro dětské diváky.

Chlumec nad Cidlinou

CO

Eugen Oněgin

KDY

3. června 2011 od 19.00 hod.

KDE

Klicperův dům

NÁPLŇ

Literárně pěvecký koncert posluchačů Akademie múzických umění v Brně.

CO

Divadelní představení Kapsy plný šutrů

KDY

10. června 2011 od 19.00 hod.

KDE

Klicperův dům

NÁPLŇ

Hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka.
Dieter Herodek
kulturní referent

Správné odpovědi na hádanky: 1)68; 2)PAP; 3)7; 4)HASIČI
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ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI
REKLAMU
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