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SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
Milí čtenáři, adventní čas je pro mnohé z nás období velkého zmatku, shonu a příprav, přesto
doufám, ţe si najdete chvilku a proţijete si správnou vánoční pohodu, třeba i s naším zpravodajem.
Prosincové počasí vánoční atmosféře zatím moc nepřeje, svatý Martin nám bohuţel sněhovou
nadílku nepřinesl a moţná i proto první adventní neděle byly spíše na blátě. Zatím si můţeme pouze
přát, aby letošní Vánoce nedopadly jako ty loňské, kdy se ručička teploměru pohybovala pouze
v kladných číslech a místo bílé peřiny nám pršelo.
Kdyţ nepomůţe počasí, je tady spousta tradic, které neodmyslitelně patří k adventu.
Rozsvěcení vánočního stromu, jak uţ v Nepolisech, tak i v Lukové, přilákalo mnoho lidí, kteří si za
doprovodu koled a vůně vánočního punče mohli vychutnat atmosféru první adventní neděle. Také
svatý Mikuláš nás poctil svoji návštěvou a spolu s čertem a andělem rozdával sladké dary dětem,
které na oplátku slibovaly poslušnost po celý rok. A za zmínku jistě stojí i vánoční koncerty, které
se letos uskutečnily dva, na obecním úřadě v podání hlušického Skřivánka a v kostele
sv. Máří Magdalény, kde vystupovali ţáci ZŠ Nepolisy spolu se Základní uměleckou školou
Chlumec n.C. Myslím si, ţe jsme se na letošní Vánoce pěkně naladili a v tom samém duchu
si proţijeme a vychutnáme vánoční pohodu v kruhu nejbliţších.
Teď bych se rád vrátil k Nepoliskému zpravodaji, který si pro Vás připravil novou moţnost
zakoupení zpravodaje a to sice v předprodeji pro rok 2012. Rozhodli jsme se k tomu po vzájemné
domluvě i na Vaši ţádost. Doposud jste si mohli pořídit zpravodaj buď na obecním úřadě, nebo
v místním obchodě, proto se ti z Vás, kteří se na úřad nebo do obchodu nedostanou moc často,
bohuţel neměli moţnost dozvědět, ţe jiţ vyšlo nové číslo. Nabízíme Vám roční předplatné šesti
čísel zpravodaje, které Vám budou dodány do Vaší schránky vţdy po vydání nového čísla. Myslím
si, ţe tohle řešení je výhodné jak pro nás, tak i pro Vás, k nejnovějším informacím o činnostech
v našich vesnicích se můţete dostat jako první a z pohodlí svého domova.
Pokud máte o tuto sluţbu zájem, stačí vyplnit přiloţený lístek s Vaší adresou a spolu
se 120 korunami přijít na Obecní úřad, kde si předplatné můţete zakoupit v průběhu měsíce ledna.
Zaručujeme Vám, ţe Nepoliský zpravodaj se bude vydávat kaţdé dva měsíce po celý rok a do Vaší
schránky se vţdy dodá. Abychom předešli případným nedopatřením, nabízíme předplatné pouze
pro 6 čísel. Není moţné si dopředu objednat doručení zpravodaje pouze na půl roku nebo třeba jen
vybraná čísla.
Za celou redakční radu Vám přeji příjemné proţití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2012. V únoru opět nashledanou!
Za redakční radu
Adam Baláţ
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty obce
Pověstné mrknutí oka, tak mi to připadá, kdyţ vzpomenu na loňské rozsvícení Vánočního
stromu, pro nás Vánoční túje , u kostela sv. Maří Magdalény. Setkání se sousedy, s přáteli, tóny
koled a vůně vánočního čaje ve vzduchu, a blištící se malinkaté, jakoby hvězdičky ladně
se pohupující na větvích statného stromu.
Tohle a mnohem více umí jen a jen advent. Změkčí a zaoblí ostré a tvrdé hrany běţných
pracovních dní, dokonce jakoby i tahle doba uměla zpomalit čas. Doba adventu a vánočních svátků
také mnohem častěji rozsvěcí úsměv na našich tvářích a na tvářích našich nejbliţších. Máme k sobě
všichni zase trochu blíţ. To vše jsou důvody, pro které mám tuto dobu tak rád.
Období adventu jsme stejně jako v loňském roce přivítali společným setkáním na obecním
úřadě a následným rozsvícením vánoční túje u našeho kostela. Snad nejen počasí, ale i bohatý
kulturní a hudební program přilákal 27. listopadu velké mnoţství lidí, oproti loňskému setkání
se jednalo snad o stoprocentní nárůst počtu účastníků. Pro navození té správné atmosféry si připravil
p. Šíp a jeho přátelé muzikanti repertoár klasických vánočních koled. Tóny rodící se v dechových
nástrojích a kytarách, které jsme doprovodili společným zpěvem, jsou krásnou vzpomínkou na tento
podvečer. Stejně tak můţeme vzpomínat na hudební vystoupení dětí ze základní školy, a pakliţe se
nemýlím, pak se můţeme také všichni, co jsme napsali přání Jeţíškovi, těšit z pohlednice, která nese
razítko z Boţího daru, coţ je neklamné znamení toho, ţe Jeţíšek o našich přáních pro tento rok
váţně ví…  Na tomto místě ještě jednou moc děkuji hudebníkům, děkuji dětem za jejich
vystoupení, děkuji „rozlévačům“ punče a čaje, a děkuji samozřejmě všem občanům, kteří
si na letošní akci našli cestu.
V sobotu 26. listopadu se rozsvítil strom také v Lukové. Ani poněkud mrazivé počasí
neodradilo početnou návštěvu zvědavců, kteří vyslechli hudební vystoupení muzikantů hrajících
na dechové nástroje, a dále zhlédli taneční vystoupení a hranou scénku andělů a čertíka. Přítomné
děti potěšil pamlskem statný a hodný Mikuláš, a pro dospěláky si organizátoři nachystali jak něco
na zahřátí, tak také něco na ochutnání – černá polévka, tak i jitrničky byly výtečné a věřím, ţe jich
mnoho do dalšího dne nezbylo.
V pátek devátého prosince v obci vystoupily se svým krásným koncertem děti ze základní
školy v Hlušicích, které přijelo podpořit flétnové uskupení dětí z Libčan. Jak pěvecký soubor
Skřivánek, tedy hlušické děti, tak i Berušky, tedy děti z Libčan, se během hodinového programu
střídaly se známými a i méně známými koledami. Obřadní síň se plnila libozvučným lektvarem
rozličných tónů a snad kaţdý návštěvník si odnášel kousek Vánoc, těch nejkrásnějších svátků,
s sebou domů. V těch domovech pak zcela jistě tento malý kousek Vánoc z Nepolis, jejich malá
předzvěst, rozkvete jako pravá vánoční hvězda do nepřekonatelné krásy.
Dovolte mi, abych Vám všem na závěr popřál, ať se takováto kvetoucí vzpomínka najde také
u Vás doma, ať spolu se svými nejbliţšími proţijete krásné svátky vánoční a ať společně všichni
vykročíme do nového roku 2012 tou pravou nohou, to Vám přeji nejen jménem svým, ale také
jménem všech pracovníků Obecního úřadu a také jménem členů Zastupitelstva Obce Nepolisy.
Dušan Šustr
starosta obce
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Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti
Dovolte mi, prosím, abych se v následujících několika odstavcích věnoval nově vydané
Obecně závazné vyhlášce o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb (dále jen
„vyhláška o dani z nemovitosti či vyhláška“). Tato vyhláška, která nahradila tematicky totoţnou
vyhlášku z r. 2004, byla schválena na jednání Zastupitelstva Obce Nepolisy dne 22. září tohoto roku.
Krátká zmínka o této skutečnosti jiţ byla zveřejněna v minulém čísle Nepoliského zpravodaje,
přičemţ pravděpodobně nejeden čtenář při čtení této zprávy zbystřil. Pozorný byl také pan Cimala,
který mne upozornil na skutečnost, ţe by bylo vhodné problematiku této nově přijaté vyhlášky více
okomentovat, a podat tak občanům, vlastníkům nemovitostí, zprávu, co se touto vyhláškou mění
a jak v případě těchto změn postupovat.
Význam nové vyhlášky o dani z nemovitosti je třeba vnímat se základní znalostí zákona
o dani z nemovitosti (zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).
Z hlediska ostatních daňových zákonů se jedná o jeden z těch jednodušších a pochopitelnějších
zákonů. Pokud bych jej měl naprosto zestručnit, pak určuje druhy nemovitostí, které jsou předmětem
daně, definuje jednotlivé základní sazby pro odpovídající nemovitosti, definuje osobu poplatníka
daně, dále také říká, do kdy je nutné podat daňové přiznání, do kdy daň zaplatit a v neposlední řadě
také dává obcím určitou moţnost určovat výši koeficientů, které vstupují do výpočtu daňové
povinnosti pro majitele nemovitostí, které se nachází ve správním území té které obce. Doufám,
ţe tento stručný přehled toho, co zákon definuje a určuje, nezamotal čtenáři hlavu, ale na dobré
vysvětlení zákona by nám nestačila asi ani půlka zpravodaje. Faktem zůstává, ţe nejvhodnější
cestou k pochopení zákona je uchopit jeho výtisk do ruky a začíst se do paragrafů.
Původní vyhláška z r. 2004, která se uplatňovala ještě při placení daně z nemovitosti
za rok 2011, upravovala pouze koeficient pro výpočet daně ze staveb, a to takovým způsobem,
ţe základní sazba u vybraných staveb (stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy slouţící
k rekreaci, stavby plnící doplňkovou funkci k dříve uvedeným stavbám s výjimkou garáţí, stavby
pro de facto veškerou podnikatelskou činnost) byla násobena koeficientem 1,5. Nová obecně
závazná vyhláška zachovala tento princip a k tomu přidala ještě zvýšení koeficientu u obytných
domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům a u bytů a ostatních
samostatných nebytových prostorů. Zvýšení koeficientu je z původní hodnoty 1,0 na novou hodnotu
1,4. Při základní sazbě daně u obytných domů, která činí 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy tak dochází
ke změně, kdy poplatník bude platit za 1 m2 zastavěné plochy celkem 2,8 Kč. Vše ostatní se i nadále
řídí zákonem, tudíţ Zastupitelstvo obce přistoupilo, dle mého osobního názoru k nejmenší moţné
úpravě daně z nemovitostí na našem území. Obecní kase dle předběţných propočtů přinese tato
změna do příštího roku navíc cca 65 tis. Kč. Při výběru daně z nemovitostí, která se pohybuje
na úrovni 1,2 mil. Kč za rok, tento podíl tedy činí nárůst o 5,4 %. Je nutné si na tomto místě
uvědomit, ţe při rozloze správního území 1 325 ha půdy, je pro naši obec stěţejní příjem daně z orné
půdy, polností a luk. Jsem přesvědčen, ţe občanům toto navýšení nikterak zásadním způsobem
nevysaje rodinné rozpočty, avšak obci výše uvedená částka alespoň trošku zalepí předpokládaný
výpadek v dalších daňových příjmech, který by se mohl pohybovat okolo 4 % z letošních daňových
příjmů. Tyto se v součtu pohybují na hranici částky 6,5 mil. Kč a propad tedy můţeme očekávat
ve výši aţ 260 tis. Kč. Současně vězte, ţe nelze říct, ţe za těch 65 tis. Kč „navíc“ koupíme to,
či ono. Takto obecní rozpočet nefunguje, uţ jen z důvodu značné závislosti na nestálých a v dnešní
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době zrádných daňových příjmů (DPH, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických
osob).
Resumé, plynoucí z výše popisovaného stavu pro občany, kteří jiţ v minulosti podali daňová
přiznání za své nemovitosti, a během roku ţádnou další neprodali či nekoupili je takové,
ţe příslušný finanční úřad (FÚ v Novém Bydţově) zahrne nově stanovený koeficient do výpočtu
daňové povinnosti a Vám tak přijde sloţenka s méně či více upravenou částkou. Obecně však platí,
ţe pokud nastala ve vašich majetkových poměrech změna a vlastníte novou nemovitost, či jste
některou prodali, měli byste podat do konce ledna roku 2012 dílčí daňové přiznání, ve kterém
na tyto skutečnosti upozorníte. V tomto případě se můţete o radu a pomoc obracet na finanční úřad
v Novém Bydţově a to nejlépe v období první poloviny měsíce ledna, neboť pro plátce daně
z nemovitosti je rozhodný stav ve vlastnictví nemovitostí platný k 1. lednu příslušného kalendářního
roku. Současně upozorňuji, ţe ani sobě a ani pracovníkům finančního úřadu nepomůţete, pokud
půjdete svoje dotazy řešit s prázdnýma rukama, tj. bez příslušných podkladů. Proto, aţ půjdete
na finanční úřad ohledně daně z nemovitosti, vezměte s sebou listy vlastnictví, případně listy
vlastnictví pořízených alespoň z internetových stránek www.cuzk.cz a v případě nových rodinných
domků s sebou vezměte také geometrický plán se zákresem stavby.
Na finanční úřad odkazuji v případě pochybností také občany, kteří vlastní nemovitosti
v k.ú. Luková nad Cidlinou, neboť zde proběhla v závěru r. 2011 digitalizace katastru, přičemţ tato
změna mimo jiné znamená, ţe v případě spoluvlastnictví nemovitosti je poplatníkem kaţdý dílčí
vlastník, anebo po vzájemné dohodě jím můţe být společný zástupce.
Dušan Šustr
starosta obce

Túje v Lukové
S ohledem na článek paní Jiránkové, který se objevil v minulém čísle zpravodaje, s ohledem
na nový stav parku v Lukové, a v neposlední řadě s ohledem na moţné další šíření různých
informací, cítím povinnost napsat pár řádek o těch, dnes jiţ slavných Lukovských tújích.
Po parkové úpravě na návsi u kostela Sv. Maří Magdalény v Nepolisech, se ukázalo,
ţe prosvětlený a provzdušněný prostor zbavený přestárlého porostu tújí sluší návsi mnohem víc.
Myšlenka některých lukováků, lukovaček a přiznám se, ţe i moje, se ihned z jara tohoto roku upírala
k moţné změně vzezření parku v Lukové, kdy tato změna byla podpořena plánovanou opravou
Boţího kříţku. Porost tújí na návsi byl cca 4 m vysoký, pro obec v tuto dobu obtíţně udrţovatelný,
ne-li neudrţovatelný. Po prvním setkání s občany Lukové, které proběhlo v měsíci lednu, jsem nabyl
z vyjádření přítomných přesvědčení, ţe park nějakým způsobem upravíme, přičemţ nejednou byla
zmíněna moţnost vykácení porostu tújí a výsadba nového ţivého plotu, a to především v horní části
parku, v části s hrací plochou. I z tohoto důvodu jsem zadal zpracovat projekt parkových úprav,
neboť v případě, ţe by bylo dohodnuto nikoliv kácení, ale pouze zkrácení a setrvání starých tújí
na místě, pak o projektech nemusela být ani řeč, a mohli jsme vše nechat při starém. S pořízením
projektu neměl nikdo tou dobou problém. Kdyţ však byl projekt ve dvou variantách na stole,
a dokonce o něm padla zmínka ve zpravodaji, tak byl problém na světě. Konstatuji současně,
ţe za dobu, kdy jsme zveřejnili informaci o nově navrţené parkové úpravě v 5. čísle zpravodaje,
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které vyšlo v měsíci červnu, jsem aţ do další schůzky v Lukové, která naproti tomu proběhla
aţ v měsíci srpnu, neměl tušení o tom, ţe projekt je k ničemu, ţe poţadavek kácení nikdy nebyl
diskutován, a ţe jde o do nebes volající hloupost. První projev nedokonalosti demokracie byl
na světě. Jak já, tak další člen zastupitelstva, pan Jan Volejník, jsme na dalším setkání právě
v měsíci srpnu překvapením sedli na pověstný, řeknu-li to slušně, zadek. Atmosféra zhoustla,
přítomná menšina podporující projekt vykácení a nové výsadby dostala co proto a nutno říct, ţe
někteří občané nepromluvili za celou dobu neformálního setkání, ale aţ při odchodu konstatovali,
ţe zkrácení nebude to pravé ořechové, ţe parkové návrhy jsou hezké a i účelné, ţe nová výsadba
bude lépe udrţovatelná a bude i tak plnit svou funkci, funkci překáţky mezi hrací plochou a silnicí.
Na druhou stranu je nutné přiznat, ţe jsem na základě setkání došel k názoru, který jsem i veřejně
vyřkl, a to takovému, ţe zkusíme pro letošek túje zkrátit a uvidíme, co se bude dít na jaře. V nitru
jsem se s tímto bohuţel či bohudík nesmířil. Po pár měsících, kdy jsem měl to štěstí opět se
opakovaně setkat se starosty z okolních obcí a i s lidmi zabývajícími se ţivotním prostředím, kteří
mají praktické zkušenosti s razantním „omlazením“ přerostlého porostu tújí, jsem byl utvrzen v tom,
ţe se v případě zamýšleného zkracování túji bude jednat o dvojí práci a na jaře budeme definitivně
túje tahat a odstraňovat. Kdyţ jsem ještě potkával další občany z Lukové, resp. slýchal názory
dalších lukováků, kteří nebyli v srpnu na schůzce a nevyjádřili se k parkovým úpravám, dopočítal
jsem se nakonec, ţe tamější většina nebyla většinou početní, ale akustickou.
Čas utíkal, měsíc prosinec začal, a jen dobré počasí dovolilo pracovat ještě venku.
Rozhodnutí padlo a ano, s mojí absolutní podporou, kterou budu i nadále lidem, jenţ jsou nakloněni
rozumné parkové úpravě v Lukové, vyjadřovat, jsme se pustili do likvidace porostu tújí, který, jak
se ukázalo, fungoval mimo jiné, jako maskovací paravan, jako odpadkový koš (láhve, plastové
obaly, konfety z oslav Silvestra) a jako příleţitostná toaleta.
Názory návštěvníků i domácích jsou spíše kladné, nadávky a dštění síry nabralo na intenzitě
v sobotu, v první den kácení, ale rozhodně nebylo zastoupeno kvantitativně. I po useknutí tří údů,
coţ mi dost moţná někteří také přáli či přejí, bych dokázal spočítat lidi, kteří nadávali. Osobní
poučení: „Demokracie není všeobjímající a aplikovatelná na všechny případy a problémy.“
Dušan Šustr
starosta obce
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Dvanáct nových stromů
Moţná jste mnozí jiţ četli, nebo se od někoho známého doslechli o tom, jak ve městě
Chlumci nad Cidlinou obnovují některá stromořadí a stromové aleje. Nebylo by na tom asi nic aţ
tak zvláštního, neboť kaţdá obec má do jisté míry povinnost starat se o svojí zeleň, starat se o ni ne
pro tyto současné roky, ale pro časy budoucí. Zajímavé však je, při jaké příleţitosti dochází
k vysazování nových stromů, neboť tyto vysazují rodiče nově přivítaných dětí, které se staly
občánkem města. Dá se říct, ţe co potomek, to jeden strom. Z fotografií v Chlumeckých listech
je patrné, ţe nejen samotné vítání dětí, ale právě pak i vysazování stromů je pro kaţdou rodinu
radostnou událostí, která si zaslouţí zájem širšího rodinného kruhu.
Myšlenka jako taková se mi zamlouvala natolik, ţe jsem si řekl, proč něco obdobného
nezavést také v naší obci. Stejně jako v Chlumci, kde dokázali sehnat společnost, která na stromy
finančně přispívá, tak i nám se podařilo oslovit jednu společnost, která na letošní výsadbu přispěla
nemalou finanční částkou. Formu výsadby jsme zvolili jinou, resp. stromky u nás na návsi jsme
vysázeli svépomocí, čímţ chceme předejít především eventuálním problémům v případě, kdy
stromek nebude prosperovat a případně zajde. Nemáme tedy přesně dané, ţe ten a ten strom je za to
a to děťátko, ale máme zde 12 nových stromů za 12 letošních přivítaných občánků. V parku
u „prostředňáku“ jsou tři břízy, tři buky a čtyři lípy. Zbylé dvě lípy jsou nově v parku před vilou
Dr. Černého v západní části Nepolis.
Vše na světě má vyměřeno svůj čas a je pravdou, ţe i stávající vzrostlé stromy, jeţ tvoří
chloubu obce, kterou nám nemálo vesnic v dobrém slova smyslu závidí, jednou doţijí. I v případě,
ţe bude jednou obec nucena tzv. sáhnout do stávajících parků, bude, díky kaţdoroční výsadbě
nových stromků, na světě nová generace, která se stane základem nových parků.
Dušan Šustr
starosta obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy
Na tomto místě Vás krátce seznámíme s vybranými body jednání z 12. a 13. zasedání
Zastupitelstva obce Nepolisy.
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Z 12. zasedání zastupitelstva:
-

Zastupitelstvo obce schválilo otevření nového kontokorentního úvěru od 1. 1. 2012 ve výši
1 milion Kč u České spořitelny, a.s. Splatnost úvěru je stanovena do 31. 12. 2012.
Kontokorentní úvěr bude vyuţíván z důvodu časového nesouladu mezi rozpočtovými příjmy
a výdaji a bude splácen z příjmů běţného roku.

-

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku hodnocení ţádosti
o dotaci od MAS Společná CIDLINA, o.s. na projekt „Sociální zázemí pro kulturní akce“,
kdy tento projekt nebyl v důsledku velkého mnoţství podaných ţádostí podpořen. Sociální
zázemí mělo být vybudováno v přízemních prostorách nové přístavby MŠ Nepolisy.

Z 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 11. 2011:
-

Zastupitelstvo obce schválilo podání ţádosti o dotaci do Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje pro rok 2012, dotační titul č. 4 – Dotace úroků z úvěru.
Z případné dotace budou hrazeny splátky úroků z úvěru na výstavbu ČOV, kanalizace,
Obecního domu a přístavbu mateřské školy. Podmínky dotačního titulu jsou nastaveny
jednoznačně, obec můţe ţádat maximálně o 50 % nákladů na úroky a dále nejvýše
150 tis. Kč. Obec tedy poţádá o dotaci ve výši 105 tis. Kč.

-

Zastupitelstvo obce schválilo podání ţádosti o dotaci do Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje pro rok 2012, dotační titul č. 1 – Obnova a údrţba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti. Obec v tomto dotačním titulu poţádá o dotaci na realizaci
projektu Odvětrání kuchyně v MŠ Nepolisy. Zde je moţné ţádat maximálně o 50 %
nákladů projektu a zároveň nejvýše 600 tis. Kč.

-

Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení rodinného domu č.p. 226 a přilehlých pozemků,
jeţ jsou ve vlastnictví obce, na dvě poloviny. K tomuto záměru se zastupitelstvo obce
přiklonilo především z toho důvodu, ţe dům se jako celek jeví jako neprodejný,
dvě samostatné bytové jednotky budou snáze prodejné a obec tak získá potřebné finanční
prostředky na realizaci projektů, jeţ jsou plánovány na následující období.
Aneta Herodek

Návrh rozpočtu Obce Nepolisy pro rok 2012
Dne 29. 11. 2011 byl zveřejněn návrh rozpočtu Obce Nepolisy na příští rok. Litera zákona
nám velí zveřejnit tento návrh po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu
územního samosprávného celku na úřední desce obecního úřadu. Rozpočet byl schválen
na 14. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy, které proběhlo ve čtvrtek 15. 12. 2011.
Návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový (příjmy jsou vyšší neţ výdaje), přičemţ
z tohoto přebytku budou hrazeny splátky jistin úvěrů z předchozích let. Jedná se o splátky jistin
úvěru čerpaného na výstavbu ČOV, kanalizace, Obecního domu a dále úvěr na přístavbu mateřské
školy.
Rozpočet má svou příjmovou a výdajovou stránku, obsahuje téţ ostatní finanční operace
(financování). Návrh rozpočtu byl v letošním roce zveřejněn v tzv. paragrafovém členění, kdy
se tento způsob jeví jako srozumitelnější a přehlednější.
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Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené
při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém byl rozpočet projednáván.

Rozpočtové příjmy

Par. Pol.

1111 Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů
1121 Daň z příjmu právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec
1341 Poplatek ze psů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
1339 Poplatky za likvidaci odpadů
4112 Globální dotace
2460 Splátky půjček - RD nová ulice
3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3639

Komunální sluţby a územní rozvoj j.n.

2321

Odvádění a čištění odpadních voda a nakládání s kaly

3314

Činnosti knihovnické

3349

Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy z finančních operací

3725

Vyuţívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové výdaje

Par. Pol.
1031

Ostatní záleţitosti lesního hospodářství

2212

Silnice

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záleţitosti kultury

3349

Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků - Nepoliský zpravodaj
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Rozpočet (v Kč)
1 418 000
78 000
110 000
1 446 000
3 185 000
30 000
12 500
30 000
1 300 000
450 000
321 610
106 000
38 500
223 000
7 000
280 000
181 000
5 000
12 000
10 000
500
65 000
9 309 110
Rozpočet (v Kč)
20 000
150 000
390 557
513 500
612 100
38 500
71 500
18 000

3399

Ostatní záleţitosti kultury - vítání občánků

3419

Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Nepolisy

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální sluţby a územní rozvoj j.n.

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4359

Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče

5512

Poţární ochrana dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6399

Ostatní finanční operace

27 000
60 000
200 000
3 000
666 800
20 000
630 000
15 000
20 000
78 000
634 000
3 113 201
27 000
50 000
30 000
7 388 158

Rozpočtové výdaje
Financování

Par. Pol.

Rozpočet (v Kč)

8113 Kontokorentní úvěr na rok 2012
8114 Splátka kontokorentu

-

8124 Splátka dlouhodobých úvěrů

Financování

1 000 000
1 000 000
1 920 952
1 920 952
Aneta Herodek

POŠTA NEPOLISY
Rok se s rokem sešel, je čas na malý
příspěvek. Skoro kaţdý se mě ptá, zda naši poštu
nezruší. Odpověď opravdu neznám a asi bych
byla poslední, která by se to dozvěděla. Nedávno
jsem se dočetla v novinách, ţe snad poštu
Dohalice a Lhotu pod Libčany čekají změny,
ale ani tamní poštmistrové nic nevěděli.
Vím jedno, na malých poštách zákazníků
ubývá. Naše generace a generace našich dětí jiţ
plně vyuţívá internet. To nese doba. Snaţíme se
tedy vše dohánět prodejem různého zboţí
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a především nabízením produktů jako např. Spoření s liškou, Raiffeisenkou, penzijní připojištění,
účty, úvěry, kreditky, ţivotní pojištění a další.
Dnes chci poděkovat všem, kteří si letos, ale i v letech minulých cokoliv na své poště
zaloţili. Moţná si ani neuvědomují, ţe právě oni mají zásluhu na její delší ţivotnosti. Stále se totiţ
z okolních šesti pošt drţíme na druhém místě a to je super!
Čeká nás rok 2012 a tedy další boj o přeţití, a tak kdyţ Vám občas nutím nějaké letáky,
neberte to jako obtěţování, ale jako nabídku.
Díky za pochopení a krásné Vánoce.
Magda Wagnerová

Společná CIDLINA, o.s.
Místní akční skupina Společná CIDLINA, o.s. je právě
v polovině realizace Strategického plánu Leader s názvem
Nejen společná řeka. Zda byla první polovina úspěšná,
se pokusím shrnout v následujících řádcích a sami posuďte,
zda je naše činnost přínosem pro region. Největší část naši práce zahrnuje přerozdělení finančních
prostředků z Programu rozvoje venkova, které máme alokovány do roku 2013. Dosud bylo na naší
místní akční skupinu podáno celkem 94 ţádostí o finanční podporu v celkovém objemu 47 mil. Kč.
Vybráno bylo 66 projektů o celkových nákladech 38 mil. Kč a rozdělené dotace činí 25 mil. Kč.
Podpořeny jsou projekty především do občanské vybavenosti, kde jsou příjemcem dotace obce.
Ale jiţ i podnikatelé a zemědělci nezůstávají pozadu a finanční prostředky poputují i do jejich
projektů, především na nákup technologií, rekonstrukcí a obnovu provozoven.
Abychom jen pasivně nerozdělovali, tak realizujeme i své projekty. Mezi prvními byl projekt
financovaný 90 % z Regionálního operačního programu s názvem Turistická informační síť
Novobydžovka a Chlumecka. V rámci tohoto projektu je vybudováno 52 odpočinkových míst
v celém regionu, vyznačeny cyklotrasy na Chlumecku a vyznačena turistická trasa v Novém
Bydţově. Ve spolupráci se sousední MAS Hradecký venkov se v rámci projektu Dětem pro radost
v našem regionu vybudovalo celkem 18 dětských hřišť a projektem Partnerství pro venkov
nakoupily párty stany a vybavení pro konání různých kulturních akcí pod širým nebem.
Tyto projekty jsou financovány z Programu rozvoje venkova.
Kaţdoročně je naše MAS hodnocena Ministerstvem zemědělství ve spolupráci se Státním
zemědělským intervenčním fondem. Letošní hodnocení probíhalo obhajobou naší činnosti před
komisí v Praze. Hodnocení je bodováno, my jsme získali 156 bodů z maximálních 200
a jsme hodnoceni jako dobře fungující MAS, u které je prokazatelná nadstavba metody LEADER
(tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně
má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování).
Na závěr mi dovolte, abych touto formou poděkovala za spolupráci nejen všem členům
MAS, ale i našim partnerům a ţadatelům, kteří i přes všechna úskalí dokáţou své projekty úspěšně
realizovat. Přeji Všem proţití vánočních svátků v klidu a pohodě domova a v novém roce opět
optimismus a vůli chtít náš region vytvořit místem, které je opravdu krajem pohody.
Jana Bitnerová
manaţer MAS Společná Cidlina
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DONESLO SE k nám ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S postupujícím podzimem nastal
opět ten zasmušilý a vlekoucí se čas,
kdy léto je pryč a do vánoc ještě daleko.
Proto jsme si toto období, podobně jako
v loňském
roce,
zpestřili
halloweenskými hrami. „Strašidlácká
párty“ vypukla 24. října. Účast byla
hojná. Navštívila nás spanilá Bílá paní,
děsivě vypadající čarodějnice, upír
a další „havěť“. Součástí akce bylo
tradiční dlabání dýní, nově pak cesta
„tunelem hrůzy“. Kaţdý malý účastník
si s pomocí rodiče vyrobil postavičku
ducha. Nechybělo opékaní párků
a následný průvod obcí s rozsvícenými
lampiony. Přede dveřmi školy na nás čekaly vyřezané svítící dýně, které ještě následující týdny
zdobily školní vchod.
Další neformální setkání zaměstnanců školy,
ţáků a rodičů se uskutečnilo v odpoledních hodinách
9. listopadu při podzimní výtvarné dílně. Děti
vytvářely ze slaného těsta podzimní svícny ve tvaru
listu. Ti odváţnější tvořili vlastní podzimní dekorace,
kde uplatnili svou kreativitu a fantazii. Ani rodiče
nezaháleli. Pod jejich šikovnýma rukama vznikaly
podzimní zápichy do květináčů. Barevně podle své
nálady vybarvovali podzimní mandalu, a tak se
alespoň na chvíli vrátili zpět do dětských let.
Čtenářům dluţíme informaci o výsledcích podzimní soutěţe „O nejhezčí strašidlo“
avizované v minulém čísle Zpravodaje. Jak jsme jiţ uvedli, zúčastnili jsme se 4. ročníku této
soutěţe, kterou vyhlásilo Občanské sdruţení pro radost dětem v Chlumci nad Cidlinou. Soutěţ
a samotné hlasování probíhaly v období od 10. do 23. října. Zapojilo se celkem 79 škol. Boj to byl
dosti vyrovnaný. Střídavě jsme se pohybovali na 3. a 4. místě. Naším nejobávanějším rivalem byla
ZŠ z Prahy 3. Poslední den této soutěţe jsme opět klesli na čtvrté místo. Zmobilizovali jsme všechny
síly, zkontaktovali přátele na facebooku, skypu, ICQ a jiných veřejných sítích. Hlasy začaly
geometrickou řadou naskakovat a 3. místo jsme vybojovali. Všem hlasujícím a spolubojovníkům
ještě jednou děkujeme. Odměnou nám byl balíček z Anglie, jehoţ obsahem bylo osm vajíček
strašilky indické. Nastalo kaţdodenní pozorování. Do týdne se ze tří vajíček vylíhli očekávaní
tvorečkové. Aby byl náš chov zdárný a nevyhynul, zjišťovali jsme informace o tomto ţivočichu.
A co jsme zjistili?
12

Strašilky jsou řád tropického hmyzu. Mohou
vypadat jako větvička, starý list nebo kus kůry a dokonale
tak splývat s prostředím. Jedná se výlučně o býloţravý
hmyz. Vyskytují se ve všech tropických a subtropických
oblastech, převáţně ve vlhčích lesních biomech. Nejvíce
druhů ţije v jihovýchodní Asii a Malajsii. Většina
strašilek je větších neţ 50 mm, ale najdou se i druhy, které
dorůstají aţ do velikostí větších neţ 250 mm, výjimečně
aţ 550 mm. Mnoho druhů strašilek ztratilo schopnost
létat. Jejich křídla jsou zkrácená či zcela zakrnělá.
První
adventní
neděli proběhlo jiţ tradiční rozsvícení stromečku. Přišli všichni,
kdo se chtěli zastavit v předvánočním shonu, zazpívat si koledy a
zpříjemnit si sváteční čas. Děti ze základní školy zazpívaly a zahrály
na zobcovou flétnu vánoční koledy. Věříme, ţe vystoupení potěšilo
nejen rodiče našich ţáčků, kteří tu vystupovali, ale i ostatní
přihlíţející. Zvuk rolniček navodil tu pravou vánoční atmosféru…
Ve středu 30. listopadu se v první třídě konal „Den
Slabikáře“. Děti s paní učitelkou pozvaly rodiče a příbuzné
k příjemnému setkání u příleţitosti předávání nové učebnice.
Prvňáčkové plnili zajímavé pohádkové úkoly a předvedli
výborné čtenářské dovednosti. Následovalo slavnostní předání
Slabikáře se sladkou odměnou na závěr. Marcipánový dort
v podobě
slabikáře všem
moc chutnal a na
fotografiích bude určitě pěknou vzpomínkou. Na svá
školní léta zavzpomínali i rodiče. Součástí tohoto dne
byla také malá výstavka fotografií, slabikářů a jiných
učebnic. Strávili jsme společně velmi příjemné
odpoledne a přejeme prvňáčkům krásné čtenářské
záţitky nejen nad Slabikářem.
Letos jsme opět oslovili maminky, tetičky,
babičky i ostatní lidičky, kteří sledují a čtou webové
stránky Nepolis, kde je zmínka o zapojení se do
charitativní akce „Pomoc slaným dětem“. Tato pomoc
spočívala v napečení vánočního cukroví, které bylo
předáno do klubu CF v Praze. Letos se sešlo mnoho
druhů rozmanitých cukrovinek od 27 dárců. Cukroví
bude prodáváno ve vánočních stáncích. Výdělek z akce
bude určen na pomoc nemocným cystickou fibrózou.
Pro zájemce, kteří by chtěli takový stánek navštívit, uvádíme následující termíny:
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pátek 9. prosince 2011, budova Hotelu Hilton, v čase od 11 do 16 hodin (Pobřeţní 1, Praha
8),
čtvrtek 8. prosince 2011, budova O2, v čase od 8 do14 hodin (Vyskočilova 1442/1b, Praha),
středa 14. prosince 2011, budova ČSOB, v čase od 11 do 16 hodin (Radlická 333/150, Praha
5),
pátek 16. prosince 2011, budova Poštovní spořitelny, v čase od 10 do14 hodin (Roztylská
1860/1, Praha 4-Chodov).
Poděkování patří všem, kteří se zapojili a doufáme, ţe i v následujícím roce zrealizujeme další
pomoc pro děti, které potkal takový osud. Bliţší informace najdete na http://www.cfklub.cz.
A co nás v nejbliţší době čeká?
 Vánoce v EU (21. 12.) - přednáška organizovaná Eurocentrem Hradec Králové, kde se ţáci
seznámí s vánočními tradicemi a zvyklostmi jednotlivých členských zemí,
 Vánoční kavárna pro rodiče s dětmi – 21. prosince od 15, 30 hodin,
 Tři králové – koledníčky potkáte v ulicích obce v pátek 6. ledna 2012,
 Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2012/2013 se uskuteční ve středu 8. února
v čase od 13,30 do 17 hodin,
 Masopustní průvod – druhá polovina měsíce února 2012.
Vůně jehličí, cukroví a světla svíček, to vše patří k Vánocům stejně jako
sváteční atmosféra a vlídné slovo. Přejeme vám, ať jsou letošní Vánoce pro vás
těmi nejkrásnějšími.

Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy
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DONESLO SE k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Překvapení v krabicích
V pátek 21. října jsme s napětím přivítali paní
Mazuchovou, která nám postupně představovala své
opeřené
svěřence.
Získali
jsme
mnoho
zajímavých poznatků ze ţivota dravých ptáků a rovněţ
jsme měli moţnost sledovat ukázku prolétnutí výra nad
našimi hlavami. Většina dětí překonala obavy a na
chviličku si podrţela roztomilou sovičku.
Dozvěděli jsme se, ţe sokolnictví je zajímavá ale
i náročná práce vyţadující kaţdodenní péči a kontakt
s dravci.
Dne 26. října k nám do mateřské školy přijela lektorka paní Hronešová ze Střediska
ekologické výchovy Sever Hradec Králové a ve výukovém programu „Krtek a podzim“ děti
seznámila s drobnými ţivočichy a jejich ochranou. Povídali jsme si o přípravě některých volně
ţijících zvířat na zimu. Děti poznávaly dle obrázků stromy a jejich plody. Učily se samostatně
spolupracovat při řešení úkolů v menších skupinách.

Barevný podzim ve znamení strašidelných duchů
Poslední říjnový den jsme pořádali dopolední akci „Halloween – čas duchů“. Tento svátek je
úzce spjat s tradicemi starých Keltů a zatím nemá v Čechách dlouhou tradici. Děti si v tento den
přinesly do mateřské školy strašidelné kostýmy čarodějnic, skřítků a duchů, které si doma s rodiči
připravily. Učitelky zajistily zábavný program v podobě soutěţí a tancování na skladbu „Ať ţijí
duchové“. Odpoledne si děti s rodiči při tzv. „Dýňohrátkách“ vytvořily z dýní a přírodnin zajímavé
postavičky.

Cesta za kulturou
Ve středu 23. listopadu jsme navštívili pohádkové představení „Honza a Čert“ v Jiráskově
divadle v Novém Bydţově. Dětem se pohádka na klasické motivy obohacená lidovými písničkami
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velmi líbila. Povídali jsme si o vhodném společenském chování při návštěvách divadla a seznámili
se s prostory kulturního domu.
Koncem listopadu jsme měli v mateřské škole zajímavou přednášku o houbách, kterou
pořádal člen České mykologické společnosti pan Jaroslav Malý. Děti se prostřednictvím nádherných
fotografií a ukázek seznámily s různými typy hub. Povídali jsme si o správném chování v lese
a v přírodě. Pan Malý svoji přednášku přizpůsobil předškolnímu věku dětí a aktivně je zapojoval do
programu.

Kaţdým rokem v zimní čas chodívá k nám Mikuláš...
V neděli 4. prosince se naši nejmladší v doprovodu dospělých vypravili do hostince
„Na Nové“ na Mikulášskou nadílku. Děti byly zpočátku trochu netrpělivé, ale Mikuláš oblečen
v bílém rouchu v doprovodu čerta a anděla je nenechal dlouho čekat a zanedlouho stál uprostřed
tanečního parketu. Odváţlivci vzácné návštěvě přednesli mnoho básní a zazpívali i pěkné zimní
písničky. Všichni i ti méně odváţní si odnesli balíčky, které věnoval místní obecní úřad. Po celé
odpoledne zajišťoval hudební produkci k tanci Jiří Schovanec.

Čas adventu
V pátek 9. prosince jsme jiţ tradičně
navštívili vánočně vyzdobený zámek Hrádek
u Nechanic. V tomto adventním období pravidelně
pořádá správa státního zámku akci „Vánoce
na zámku“. Probudili jsme se do deštivého počasí,
které na výlet příliš nelákalo, i kdyţ děti se
na výlet nepřestávaly těšit. Prohlédli jsme
si vánočně
vyzdobené
zámecké
expozice
a seznámili se s tradičními vánočními zvyky
a odnesli si mnoho záţitků.
Za kolektiv mateřské školy přeji všem čtenářům příjemné proţití vánočních svátků a šťastný nový
rok 2012.
Soňa Baláţová
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ŢIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
TJ Sokol Nepolisy informuje

Výsledky HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor
11. kolo

Nepolisy A - Smiřice

2:1

12. kolo

Dohalice -

Nepolisy A

1:5

13. kol

Nepolisy A - Chlumec B

6:3

14. kolo

Nepolisy A - Lovčice A

0:2

Výsledky TIPSPORT 4. třída
11. kolo

Nepolisy B - Luţec

1:4

12. kolo

Převýšov B - Nepolisy B

1:1

13. kol

Nepolisy B - Probluz B

4:1

14. kolo

Nepolisy B - Libčiny B

3:3

Po podzimní části přezimují obě muţstva na šestém místě, hlavně u našeho béčka to je velký
skok v porovnání s minulým ročníkem. Naše áčko získalo 23 bodů, kdyţ sedm zápasů vyhrálo,
dvakrát remizovalo, pětkrát prohrálo a jejich skóre je 41 : 29. Béčko získalo 17 bodů při bilanci pět
výher, dvě remízy, šest proher a skóre 21 : 43.
Na podzim hráli své soutěţe starší ţáci a elévové, kterým se tolik nedařilo. Starší ţáci
skončili poslední. Muţstvo se skládá z chlapců v rozmezí třetí aţ osmé třídy a měli nejmenší roční
průměr. Elévové mají podobnou pozici, kdyţ nastupují i kluci ze školky, přesto skončili
předposlední, kdyţ dokázali v posledním zápase porazit Velichovky 11 : 7. Hlavně patří poděkování
všem trenérům a rodičům, kteří se starají o naše mládí. Ţáci trénují v zimě v Slavíčkově hale
v Chlumci v úterý a ve čtvrtek v tělocvičně v místní základní škole, tréninky vede René Chaloupka.
Mladší elévové se zúčastnili 10. 12. halového turnaje v Chlumci nad Cidlinou, kde bohuţel všechny
čtyři zápasy těsně prohráli.
Na internetové adrese http://sokolnepolisy.webz.cz/ najdete podrobnější informace
o fotbalových zápasech a akcích, které organizujeme, i kterých se účastníme. Můţete si zde
prohlédnout i fotografie.
Chtěl bych popřát všem spoluobčanům příjemné proţití vánočních svátku a hodně zdraví
a štěstí do roku 2012.
Ján Baláţ
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Nepoliské ţeny informují
Předvánočně naladěna bych Vám dnes ráda „pouze“ popsala své dojmy z akcí, které v nás
mají naladit vánoční atmosféru. Kouzlo Vánoc na mě poprvé dýchlo na rozsvěcení stromu
v Nepolisech, které se konalo 27. listopadu 2011. Sejít se s lidmi, které znám, poslechnout si krásné
vánoční koledy v podání dětí a jejich flétniček, poslat si přání Jeţíškovi a společně si zazpívat
koledy u rozsvíceného stromu, bylo příjemnou vstupenkou do doby adventu. Asi ve všech z nás
se rozsvítilo „něco“ a pevně doufám, ţe to „něco“ nebude převáţeno tradičním stresem a shonem,
který se bohuţel stal v dospělosti součástí předvánočního těšení.
Další radostí se u nás v rodině stala návštěva Barborky. A protoţe i já byla letos víc neţ
hodná, dala jsem si na okno ponoţku a do rána jsem ji měla plnou. Takových dobrot a ţádná
brambora nebo uhlí.
V předvečer Barborky se v pohostinství Na Nové konalo předvánoční posezení členek Svazu
ţen. Bohuţel musím konstatovat, ţe se nás schází čím dál méně. Bylo by fajn, na chvíli se odpoutat
od běţných starostí, které předvánoční čas přináší, zastavit se a popovídat si třeba u dţbánku
se svařákem. Já tak učinila, a kdyţ mi k tomu byla uvařena panem hostinským i večeře
(díky Martine), mé srdce zaplesalo blahem.
Čerstvým záţitkem je také návštěva Mikuláše a Anděla. Ta dopadla nad očekávání dobře,
obě děti nám byly ponechány a čert odletěl do pekla s prázdnou. Takţe Aneţko a Štěpánko, víte,
co jste andílkovi slíbily!!! Nebojte se, budu Vám to pravidelně připomínat.
V kalendáři mám ještě poznamenán Vánoční koncert v kostele spojený s vystoupením dětí
ze základní školy, následuje vánoční besídka v mateřské škole. Příleţitostí k nasátí vánoční
atmosféry a předvánočních setkání s přáteli se tedy nabízí víc neţ dost. Proto si tento čas
vychutnejte co nejvíce, na starosti a stres nám zbývá celý zbytek roku. A hlavně, za ty dětské
rozsvícené oči nám to určitě stojí.
Za všechny členky nepoliského Svazu ţen se v roce 2012 těší
Petra Praţáková

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu
osobních i pracovních úspěchů v novém
roce přejí Všem spoluobčanům Nepolis
členky Českého svazu žen.
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SDH Nepolisy
Váţení spoluobčané a příznivci hasičského sportu,
jak uţ je u nás ve spolku zvykem, i poslední dva měsíce roku byly nabité aktivitami, a to nejen
sportovními.
21.10. Oslava vítězství
V minulém čísle jsme oznamovali úspěch starších dětí v branném závodě dne 8.10.
Za případné vítězství jim byla slíbena oslava s gulášem, který měli připravit Vladimír Vondruška
a Petr Bílek. Jak slíbili, tak se také 21. října stalo. Vedoucí Renatka upekla chléb a Marcela přinesla
dort za vítězství. Guláš nám pánové poněkud přiostřili, přesto si všichni pochutnali.
19.11. pořádali hasiči a hasičky posvícenskou zábavu, kde jiţ tradičně hrála Lyra Club. Na
pozvánce jsme navrhli k účasti v kabaretním kostýmu. Byli jsme mile překvapeni jejich mnoţstvím.
Je prima, ţe i dnes lidé mají smysl pro legraci.
25.11. jsme ve spolupráci s tanečním orchestrem ZUŠ Nový Bydţov uspořádali předvánoční
koncert. Po první části jejich představení poprvé vystoupili naši mladí i starší hasiči pod vedením
Jiřího Šípa s mnoţstvím písní různého ţánru. Výborně hráli, ale i zpívali. Za jejich precizní přípravu
byli pochváleni samotným ředitelem ZUŠ a především potleskem publika.
V rámci předvánočních příprav připravily Renata Říhová a Hana Bílková předměty
pro vánoční dílnu. 2.12. děti zdobily perníčky, vyráběly svícínky a další vánoční dekoraci.
Vl. Vondruška učil nejmenší děti některé koledy. K povídání, na co se nejvíce těšíme, jsme
ochutnávali výborný vánoční čaj. Děkujeme oběma členkám.
První adventní neděli přispěli hasiči - hudebníci k vytvoření sváteční atmosféry
při rozsvěcení vánočního stromu v Nepolisech zpěvem a hraním koled na dechové nástroje,
harmoniku a kytaru.
10.12. jsme uspořádali tradiční adventní výlet pro všechny malé i velké hasiče a jejich
rodiny. Ráno jsme vyjeli autobusem na Šrámkův statek v Pileticích, kde jsme byli uvítáni chlebem
a solí a shlédli ukázky vánočního pečení a dalších staročeských tradic v historických budovách
statku. Akcí nás prováděli místní občané v krojích a shlédli jsme mnoho dalších ukázek lidové
tvorby a měli moţnost si zakoupit různé vánoční dekorace a další předměty. Po občerstvení jsme
vyrazili do Podorlického skanzenu v Krňovicích u Třebechovic, kde jsme byli uvítáni vyprávěním
o všech staročeských tradicích a svátcích, které se dodrţovaly po celou dobu adventu. Venku jsme si
prohlédli výstavu zemědělských strojů a navštívili kovárnu, kde si zájemci vlastnoručně ukovali
drobné předměty. Akce se líbila a budeme mít snahu v této tradici pokračovat.
Posledním počinem tohoto roku bude vánoční besídka, kterou pro děti uspořádáme
17.12. v prostoru hasičárny. V příštím roce se naše pozornost mimo tradičních sportovních aktivit
zaměří na pokračování činnosti tanečního krouţku, dále počítáme s rozšířením hudebního krouţku
pod vedením manţelů Šípových.
Jsme rádi, ţe naše řady byly v nedávné minulosti rozšířeny o další aktivní členy,
kteří se kromě sportovní přípravy věnují dětem i po jiných stránkách. I kdyţ jsou podmínky
z hlediska času vedoucích omezené a z hlediska prostoru v hasičárně téţ, díky moţnosti vyuţívat
školní tělocvičnu, vedeme pod hlavičkou SDH taneční krouţek a nově téţ hudební uskupení
pod vedením Jiřího Šípa. Navíc nám kaţdou událost naše členka Petra Šípová zaznamenává
na video a vţdy vytvoří nádherný dokument.
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Hasičských závodů se zúčastňují jiţ čtyři druţstva mladých hasičů – přípravka dětí od 4 let, poté dvě
druţstva mladších ţáků a jedno vynikající druţstvo starších dětí. Přestoţe ostatní sbory nominují
na závody převáţně chlapce, u nás máme velké zastoupení velmi šikovných děvčat. V letošním roce
jsme byli s dětským druţstvem úspěšní na všech závodech, kam jsme přijeli soupeřit. Obsazovali
jsme první nebo druhá místa. Nejcennější úspěch bylo vítězství v krajském a republikovém kole
ve smíšeném druţstvu SDH Měníku a Nepolis! Nádhernou bilanci ještě doplnil Pavel Říha
vítězstvím na Memoriálu Marty Habadové v Praze s celostátní účastí! Na tento rok budeme opravdu
vzpomínat. Týmové soutěţe jsou náročné na připravenost a šikovnost kaţdého jedince, a tak
si uvědomujeme, ţe úspěchy se jiţ nemusí opakovat. Štěstěna je vrtkavá a záleţí na snaze
samotných dětí, jak poctivě budou k přípravě přistupovat. Sdruţení je otevřené i dalším zájemcům
všech věkových kategorii, kteří chtějí nejen sportovat, ale i se bavit.
Blíţí se konec roku a je zde namístě poděkovat všem aktivním členům i ostatním obyvatelům
obce, kteří nás podporují. A to nejen v oblasti hasičského sportu, tak i v dalších aktivitách,
jako je např. tábor, na jehoţ přípravě se téţ někteří členové podílí. Děkujeme za pomoc se zajištěním
věcí, které zpestřují tábor, zejména panu Tomáši Houškovi, který nám na letošní tábor na vlastní
náklady vyrobil sadu pomůcek na rýţování zlata a Luboši Němcovi za kaţdoroční zprostředkování
různých ukázek práce policie. Velmi si pomoci a kaţdého sponzorského daru váţíme.
Přestoţe se říká, ţe doba je zlá, všude chybí peníze a lidé jsou k sobě nevlídní, máme naopak
milou zkušenost i z místa letošního tábora, kdy pro nás místní soukromí podnikatelé uspořádali
na podnět jejich starosty několik akcí bez nároku na odměnu, přestoţe se sami ocitají se svým
hospodářstvím ve finanční tísni. Místní starosta Joţka Klučka má téţ velký zájem na prezentaci obce
a nehledí na svůj volný čas. Přestoţe tábor je v majetku cestovní kanceláře, denně za námi jezdil
a zajišťoval vše potřebné včetně nákupů všeho, co jsme pro činnost tábora potřebovali. I jemu patří
náš dík.
Do nového roku nám dovolte popřát všem občanům krásné a klidné proţití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a úsměvů.
Marcela Vondrušková
vedoucí kolektivu mladých hasičů
Memoriál Marty Habadové
První listopadovou sobotu hasičská atmosféra ovládla i naše hlavní město Prahu.
Stalo se jiţ tradicí, ţe se v tomto termínu koná mladými hasiči oblíbená prestiţní soutěţ
s názvem Memoriál Marty Habadové, která je pořádána na počest významné členky hasičského
hnutí v Čechách.
V sobotu 5. listopadu se uskutečnil jiţ jedenáctý ročník této soutěţe. Své síly přijelo změřit
téměř 400 soutěţících z celých Čech, Moravy a byli zde i zástupci ze Slovenska. Této soutěţe
se z našeho SDH zúčastnil v kategorii starších chlapců Pavel Říha, tentokrát pod vedením svého
trenéra z SDH Měník Pavla Dobiášovského. Spolu s ním soutěţili jeho kamarádi z týmu, Matěj
Kebort z Nového Bydţova a Lukáš Rychter z Mlékosrb. V jejich kategorii o stupně vítězů bojovalo
102 závodníků, včetně úřadujícího mistra republiky v této disciplíně Tomáše Grosse. Po celou dobu
memoriálu vládla správná sportovní atmosféra, Lukáš dostal startovní číslo 13, Matěj 26 a Pavel 47.
Závodilo se v kryté hale na 4 drahách a chlapci měli 2 pokusy. Konkurence byla veliká a tak nervy
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pracovaly, ale pilná příprava (více neţ dvouměsíční pilný trénink, někdy aţ 5x týdně musí být přece
někde vidět) a zkušenosti získané ze soutěţí se klukům vyplatily. Lukáš, ač bojoval s chlapci o více
neţ rok staršími se umístil na 24. místě a podle názoru vedoucího slovenského národního týmu
předvedl nejhezčí napojení rozdělovače z celého závodu. Matěj získal 4. místo. Bohuţel zrovna při
jeho druhém velice hezky rozběhnutém pokusu se rozhodčím stala jediná chyba a pokus musel být
opakován. Jinak věříme, ţe by se také na „bednu“ dostal. Pavlovi se podařilo v dramatickém závěru,
kdy jsme při druhém pokusu ani nedýchali, vybojovat 1. místo a soutěţ vyhrál.
Je to potřetí za sebou, kdy druţstvo Měníku získalo na tomto memoriálu tuto metu nejvyšší.
V loňském roce si totiţ zlatou medaili domů odvezl také náš člen, a to Jan Zhříval, kterého taktéţ
trénoval P. Dobiášovský. Pro Pavla a Honzu to byl jistě velký sportovní záţitek, závodit v tak
hezkém prostředí, v soutěţi
na nejvyšší republikové úrovni,
kde se neodpouští ţádná
chybička, a soupeři čekají
na sebemenší zaváhání. Však
se oba
chlapci
předem
pošťuchovali, jaké by to bylo
odvézt si do Nepolis jiţ druhý
zlatý pohár. Podařilo se a tak
máme radost dvojnásobnou.
Chtěli bychom Pavlovi
a Honzovi poděkovat za vzornou
reprezentaci naší obce, byť
to není vţdy pod praporem obce
Nepolisy, popřát jim mnoho
úspěchů na dalších soutěţích,
kterých se chtějí od jara oba dva účastnit. Díky svému věku postupují do vyšší soutěţe dorostu a tam
je konkurence ještě tvrdší, ale věříme, ţe i to zvládnou.
Velké poděkování patří trenérovi P. Dobiášovskému, který se chlapcům věnoval a téměř
kaţdý den je „proháněl“ na tréninkovém hřišti v Měníku. Bez jeho přispění by takových výsledků
nikdy nebylo.
Renata Říhová
Pavel Říha
vedoucí kolektivu MH
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ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Starobylé Vánoce, aneb romantické Vánoce na romantickém zámku…
Jak se slavil Advent kdysi? Víte to? A které vánoční tradice dodnes udrţujete?
Já jsem si připomněla staré vánoční zvyky na adventní prohlídce na Hrádku u Nechanic, kde
po celý Advent panuje kouzelná atmosféra. Pojďme si za pomoci mnou pořízených fotografií
z Hrádku připomenout trošku starých tradic a nechme na sebe dýchnout vůni dálek staročeských
Vánoc…
Ve Zlatém sále (největší a nejkrásnější
místnosti

na

zámku)

se

odehrávala

většina

společenského ţivota na zámku. O vánocích zde
zpravidla stával největší a nejkrásnější stromeček
na zámku. Ozdobený vánoční stromeček dnes kaţdý
povaţuje za samozřejmou součást vánočních svátků.
Přitom je to zvyk poměrně mladý. První písemná
zmínka o ozdobeném vánočním stromečku pochází
z roku 1570. Byla to jedle ozdobená datlemi,
sladkostmi a papírovými květy.
V Čechách se prý první ozdobený vánoční
stromeček objevil počátkem 19. století. Poprvé
ho údajně nechal ozdobit ředitel stavovského divadla
Jan Karel Liebich. O vánocích pořádal ve svém
libeňském

zámečku

taneční

večírky,

na

kterých

se

scházela

praţská

společenská

smetánka. Pod stromečkem byly kromě jesliček také drobné dárky. Hosté mu toto překvapení
oplatili velmi milým způsobem – pod stromeček mu nadělili proplacené dluţní úpisy. :-))
Prvními ozdobami stromečků byla jablka, vlašské ořechy či šišky. Postupem času přibývaly
ozdoby ze slámy, papíru, perníků, skleněných korálků a mnoha dalších rozličných materiálů.
Staročeským vánočním stromečkem byl hlavně smrček, v zámoţnějších rodinách jedlička.
Stromeček se nesměl zdobit dříve jak na Štědrý den dopoledne a nesměl se odstrojit dříve neţ
6. ledna, kdy svátkem Tří králů končí podle liturgického kalendáře vánoční svátky.
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Svíce na adventním věnci by měli být fialové,
protoţe je to barva tohoto liturgického postního období.
Věnce ze zeleného chvojí měly symbolizovat věčný
ţivot, kruhový tvar věnce jednotu společenství lidí
a Boha.
Slovo Advent pochází z latiny a začíná první neděli po
svátku sv. Kateřiny (25.11.).
Na obrázku vidíte Třesolku. Vyrábí se tak, ţe do
jablka místo svíce zapíchnete stéblo slámy, v horní části
rozřeţete na menší části a na tyto kousky nalepíte hrách
či čočku zabalenou do alobalu. V průvanu se pak
dekorace třese a díky tomu také dostala svůj název.
Jaké další dekorace se dříve vyráběly? Trnková
větvička se ozdobila barevnými papírovými
kolečky a hráškem zabaleným v alobalu.
Mikulášský

vrkoč

vyrobený

z vánočkového těsta umotaný do tvaru
věnce. Do něho se zapíchaly špejle ozdobené
sušeným ovocem a na jejich vrchol se
upevnilo červené jablko. To bylo ozdobené
zelení, pamlsky na špejlích a cukrovím
na stuţkách.
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V

jídelně

je

vše

nachystáno

ke štědrovečerní večeři. Ke stolu se smělo
usednout aţ v okamţiku, kdy na nebi zazářila
první štědrovečerní hvězda. Na stole musela být
trocha od kaţdého druhu pěstované plodiny.
K večeři se mělo podávat devět chodů. Věřilo se,
ţe čím rozmanitější bude hostina, tím bohatší
bude úroda. Aby se rodině nerozkutálelo štěstí,
dávala se na stůl miska s hrachem.

Dostatek peněz měla zajistit miska s čočkou,
peněţenka

ukrytá

pod

ubrusem

či

mince

pod talířem. Šípek měl chránit rodinu před nemocemi
a med měl zajistit, aby se rodina stejně jako včeličky slétávaly ve svém domově. :-)

Nádherná atmosféra knihovny …
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Čas při čekání na Jeţíška si děti krátily výrobou papírových
ozdob na stromeček. Takovým evergreenem, který znáte jistě
všichni, jsou papírové řetězy. Při večerní zábavě se osvědčilo
pouštění Lodiček. Postup výroby je Vám jistě známý – vydlabete
půlku skořápky, usadíte svíčku (ta by dle tradice měla být z loňského
vánočního stromečku) a pustíte na vodu. Na konci článku naleznete
přílohu s tím, co Vám prozradí svou plavbou lodička z ořechové
skořápky.

V kapli zámku je umístěn nádherný betlém.
Nejstarším

vánočním

zvykem

je stavění betlému. Poprvé jej nechal
postavit roku 1223 v jeskyni nedaleko své
poustevny sv. František z Assisi. Kdyţ
císař Josef II. zakázal svými dekrety stavět
jesličky

v kostelech,

se masově

šířit

prostředí

venkovských

do

začaly
světského
chalup

a městských domácností.
Na obrázku je zahrádka - pět
jablek bylo spojeno špejlemi do
tvaru miniaturní pyramidy. Jablka
byla ozdobena zelení a různými
ozdobami napíchanými na špejlích. Vpravo nahoře je potom svět, nazývá se také jeţek nebo král.
Do jablka se zapíchnou tři aţ čtyři špejle, na kterých stojí. Zdobí se podobně jako zahrádka. Vpravo
si můţete prohlédnout slunce - ve zmenšené podobě se tato ozdoba vyráběla ke zdobení stromečku,
ve větším provedení se vyráběla na Moravě. Tam se této ozdobě říká polaz, má aţ jeden metr
v průměru a zavěšuje se nad vstupní dveře domu. Lidé věřili, ţe tak přivolají slunce na oblohu.
Vyrobit slunce je jednoduché - do koule upečené z těsta či zhotovené z mechu, zabalené do staniolu,
byly zapíchány špejle ozdobené hrachem, čočkou, rozinkami a kousky barevného papíru.
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Přeji Vám všem pohodové a klidné Vánoce, které snad
všichni strávíte mezi svými blízkými. Buďte všichni zdraví
a mějte se rádi! 

Příloha aneb co Vám prozradí svou plavbou lodička z ořechové skořápky.
Lodička zůstala u břehu – v příštím roce zůstane vše při starém.
Lodička se okamţitě potopí – veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná.
Lodička se potopí aţ po chvíli – vlastní neuváţeností, shodou okolností či náhod se Vaše snaţení
mine účinkem.
Lodička pluje po boku s jinou lodičkou – láska a přátelství, téţ výhodná obchodní spolupráce. Čím
dříve se boky lodiček dotknou, tím rychleji najdou jejich majitelé k sobě cestu, a čím déle spolu
plují, tím pevnější bude jejich vztah. Ve vztahu bude dominovat ten, jehoţ lodička pluje první.
Jsou-li lodičky vyrovnány, očekávejte harmonické partnerství.
Kruh – znamená bezproblémové souţití a vzájemné přátelství, úctu a toleranci.
Lodička ve středu kruhu – její majitel potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý. O vztazích
mezi členy rodiny usuzujeme podle vzdáleností, jaké mezi sebou tvoří jejich lodičky. Čím je
vzdálenost mezi nimi vetší, tím jsou vztahy chladnější.
Lodička mimo kruh – její majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí.
Lodička sama dopluje ke druhému břehu – bez cizí pomoci získáte, po čem touţíte.
Lodička se točí v kruhu – nerozhodnost, ujasněte si, co vlastně od ţivota chcete.
Lodička potopí jinou lodičku – majitel agresivní lodičky je rozhodnut uskutečnit své plány
za kaţdou cenu. Jedná-li se o lodičky manţelů nebo milenců, znamená to krizi partnerských vztahů.
Jedná-li se o lodičku sourozenců – agresor se cítí být odstrčený a zanedbávaný a ţárlí na svého
sourozence.
Váhavá lodička – lodička se delší dobu drţí u břehu, ale pak dostihne druhý břeh – po počátečních
zmatcích dospějete ke správnému rozhodnutí a uskutečníte svůj sen.
Lodička nabere vodu, ale dorazí k protilehlému břehu – svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima
Lodička mění partnery – v nadcházejícím roce budete usilovně hledat sami sebe, ujasňovat si své
plány a sexuální orientaci.
Zhasnutá svíčka – svíčka pohasne v okamţiku, kdy vyslovíte svou otázku – jste neupřímní k sobě
i k ostatním.
Svíčka pohasne, lodička zůstane v přístavu – záleţitost, na kterou jste se ptali, je Vám lhostejná.
Lodička dopluje ke druhému břehu se zhasnutou svíčkou – za uskutečnění zaplatíte příliš vysokou
cenu.
Lodička se připojí k jiné, které zhasne svíčka – svým chování ublíţíte milované osobě
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2. ročník rozsvěcení vánočního stromu v Lukové
O prvním adventním víkendu jsme se společně sešli, tak jako minulý rok, u rozsvěcení
vánočního stromu v naší obci. Zahajovací řeč pronesl starosta obce Ing. Dušan Šustr. Souběţně
se rozsvítil náš vánoční strom. Pak následovalo vystoupení Nikolky Vejvodové a Nikolky Kopecké,
které zapískaly několik vánočních koled na své flétničky. Poté nám zahráli pár známých vánočních
skladeb naši dechovkáři. Na chvíli tyto vánoční skladby vystřídala píseň Ewy Farné a s ní Anička
Kronovetrová se svým tanečním vystoupením. Hned poté vystoupily s vtipnou čertovsko –
andělskou scénkou děti z Lukové, která byla ukončena příchodem Mikuláše s nadílkou pro všechny
děti.
Andílci rozdali všem zúčastněným vánoční perníčky z dílny naší cukrářky Lidušky. Po celou
dobu konání akce bylo zajištěno občerstvení v podobě zabíjačkových hodů od rodiny Motyčkových
z Lukové, kterým tímto vyjadřujeme velké díky. Poděkování patří i všem maminkám, které nám
přinesly něco sladkého. Celou vánoční atmosféru provonělo podávané svařené víno a grog.
Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo v přátelské atmosféře, zúčastnilo se hodně místních
lidí, ale i z okolních vesnic a pokračovalo na obecním úřadě do pozdních hodin s naší dechovou
hudbou a tancem.
Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při organizování celé akce a těšíme se na příští rok.
Iva Klozová

Poděkování a oznámení bohosluţeb
V pátek 7. října 2011 se konal v kostele sv. Magdaleny v Nepolisech koncert, na kterém
vystoupili pan Jaroslav Hartl (varhany) a slečna Hálová (sólový zpěv). Na začátku zazpívaly jednu
písničku také děti z místní Základní školy. Zaplněnému kostelu se koncert určitě líbil. Vše dobře
zorganizoval pan starosta Ing. Dušan Šustr. Ten také přišel s nápadem, aby se dobrovolná sbírka,
která se konala během koncertu, věnovala na údrţbu místního kostela. Na konci října mi pan starosta
předal částku daru ve výši: 3.050,- Kč. Já si touto cestou dovoluji všem dárcům srdečně poděkovat.
Váţím si jejich finanční pomoci. Jejich dar šel na nákup přípravku Lignofix, kterým jsme
s kamarády z mé bývalé farnosti z Dolní Čermné natřeli kostelní lavice, napadené červotočem. Pan
starosta Ing. Šustr s několika svými kamarády potom umyli podlahu kostela. Moc jim za to také
děkuji. Jsem vděčný, ţe spolupráce mezi Obcí Nepolisy a Ř.k.farností Chlumec velmi dobře
funguje.
Vánoce, Vánoce přicházejí, … a s nimi mnoţství přání tuctových i netradičních. (Stojí za to
přáním nejen naslouchat, ale také nad nimi přemýšlet.) Nespokojme se tedy s pouhým pozlátkem
blikajících ozdob, zářivé reklamy a dárků z marketů, a nenechme si sebrat podstatu nastávajících
svátků, ono poselství, ţe tajemný Bůh se stal pro nás smrtelným člověkem, ţe věčné Boţí slovo
vstoupilo do našeho času a promluvilo naší lidskou řečí… Vše přesahující Bůh se stal bezmocným
dítětem a to vše jen proto, aby nám byl co nejblíţe… Přeji vám, aby vás blízkost betlémského Dítěte
povzbudila a vnesla do vašich ţivotů odvahu, naději a radost! Příjemné a radostné Vánoce vám
všem…
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Pořad katolických bohoslužeb o Vánocích 2011 na Chlumecku
24. prosince - SOBOTA
Babice
Mlékosrby
Chlumec nad Cidl.

ŠTĚDRÝ DEN
20.30 h. – půlnoční mše svatá
22.00 h. – půlnoční mše svatá
24.00 h. - půlnoční mše svatá

25. prosince - NEDĚLE
Kratonohy
Chlumec nad Cidl.
Mlékosrby
Stará Voda

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 h.
9.30 h.
11.00 h.
15.00 h.

26. prosince – PONDĚLÍ
Chlumec nad Cidl.
Nepolisy
Lučice

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.30 h.
11.00 h.
15.00 h.

31. prosince - SOBOTA
Chlumec nad Cidl.

SILVESTR, poslední den občanského roku
8.30 h.

1. ledna 2012 - NEDĚLEKratonohy
Chlumec nad Cidl.
Mlékosrby
Stará Voda

Slavnost MATKY BOŢÍ, NOVÝ ROK
8.00 h.
9.30 h.
11.00 h.
15.00 h.

6. ledna – PÁTEK
Chlumec nad Cidl.

Slavnost Zjevení Páně
17.00 h.

7. ledna - SOBOTA
Lučice
Domov důchodců v Podzámčí

sobota po Zjevení Páně
16.00 h.
17.00 h.

8. ledna – NEDĚLE
Kratonohy
Chlumec nad Cidl.
Mlékosrby
Stará Voda

Svátek Křtu Páně – končí vánoční doba
8.00 h.
9.30 h.
11.00 h.
15.00 h.

Moţnost prohlídky děkanského kostela sv.Voršily v Chlumci n.C. o Vánocích 2011:
sobota 24.12.: od 13.00 h. – do 15.00 h.
neděle 25.12.: od 14.00 h. – do 16.00 h.
Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni! Přijďte se nechat oslovit vánoční atmosférou kostela.
Vánoční stromky vyzdobili svými ozdobami ţáci ze Základní školy v Chlumci nad Cidlinou.
Pavel Seidl
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Vítání občánků
Dne 20. listopadu ve 14 hodin to opět na becním úřadě oţilo dětským smíchem. Uskutečnila
se zde jiţ tradiční událost „vítání občánků“. V tento den přišli rodiče zapsat svoje ratolesti do naší
obce Nepolisy a tím i zároveň slíbili, ţe ze svých dětí vychovají řádné občany České republiky.
Nové občánky Nepolis a jejich rodiče touto událostí provázela paní Petra Ţumárová,
která pronesla uvítací řeč za Výbor pro občanské záleţitosti. K této tradiční slavnosti patří
i vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením paní ředitelky Soni Baláţové. Děti si na tento den
nachystaly básničky, kterými přivítaly naše nové spoluobčánky.
Slova se poté ujal starosta Dušan Šustr, který popřál rodičům a dětem mnoho štěstí
do dalších let společného ţivota. Připomněl, jak důleţitý je v dnešní době harmonický rodinný ţivot,
který napomáhá ke správné a spokojené výchově dítěte.
Dojatí rodiče stvrdili svým podpisem do kroniky obce Nepolis, ţe ze svých dětí vychovají
řádné občany. Mezi naše nové spoluobčany byli přivítání dva chlapečci a jedna holčička, jmenovitě
Marián Havlík, Jaroslav Jílek a Kateřina Marková. Od obecního úřadu děti obdrţely plyšové
medvídky.
Celou událost nafotila paní Hálová, která prostřednictvím fotografií udělala rodičům pěknou
vzpomínku na tento slavnostní den. Pohled na spokojenou rodinu je přeci jenom moc pěkný
obrázek.
Eliška Ţumárová
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PRO LUŠTITELE a k ZASMÁNÍ
Dobrý den, dnes jsme si pro Vás opět připravili pár hádanek, které by Vám měly trochu zamotat hlavu.
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
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5. Hádanka – Šifrovaná přísloví

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

Štěpánský MAŠKARNÍ BÁL

KDY
KDE
NÁPLŇ

25. prosinec od 20,00 hod.
pohostinství „Na Nové“
Druhý maškarní bál pořádaný Mládeţí

CO

Koledování Tří králů

KDY

6. leden 2012

KDE

Koledování obcí

CO

Myslivecký PLES

KDY
KDE
NÁPLŇ

13. leden 2012
pohostinství „Na Nové“
Ples pořádá MS LUKA Nepolisy

CO

Hasičský PLES

KDY
KDE

18. února 2012
pohostinství „Na Nové“

NÁPLŇ

Ples pořádá SDH Nepolisy

Chlumec nad Cidlinou
CO

Vernisáţ výstavy Miroslav Pangrác

KDY
KDE
NÁPLŇ

17. leden 2012 v 18,00 hod.
Klicperův dům – malý sál
Vernisáţ

CO

Talk show - Zdeněk Izer, Šárka Vaňková

KDY
KDE
NÁPLŇ

21. leden 2012 v 19,00 hod.
Klicperův dům
Talk show
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CO

Nějak se to zvrtlo

KDY

17. únor 2012 v 19,00 hod.

KDE

Klicperův dům

NÁPLŇ

Divadelní představení

Nový Bydţov
CO

Muţ z kraje La Mancha

KDY
KDE
NÁPLŇ

26. Leden 2012 v 19 hodin
Jiráskovo divadlo
Mistrně vystavěný muzikál, v němţ se mísí realita a fikce, fantazie a sen.

CO

Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes

KDY
KDE
NÁPLŇ

15. únor 2012 v 19,00 hod.
Jiráskovo divadlo
Hororová ztřeštěná parodie, jakou jste ještě neviděli.

Dieter Herodek
kulturní referent

Termíny uzávěrek Nepoliského zpravodaje pro rok 2012
9. číslo

17. 02.2012

12. číslo

17. 08.2012

10. číslo

13. 04.2012

13. číslo

12. 10.2012

11. číslo

15. 06.2012

14. číslo

07. 12.2012
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OVB ALLFINANZ A.S. – FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Neustále sledujeme celý finanční trh a nacházíme v něm nejlepší finanční
produkty. Můžeme se stát Vaším osobním poradcem a uplatnit naše
dlouhodobé znalosti a zkušenosti.

V čem Vám můžeme poradit a pomoci?
V odstranění zbytečných nákladů
Ve zhodnocení Vašich vkladů a úspor
Zajištění vysněného bydlení
Zajištění Vás, zdraví Vaší rodiny a majetku
Financování budoucnosti Vašich dětí
Zajištění důstojného stáří
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