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SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
Milí čtenáři,
do rukou se Vám právě dostalo 7. číslo našeho dvouměsíčníku a jak uţ naznačuje číslice sedm,
jedná se o velmi speciální vydání, alespoň z našeho pohledu. Opravdu tomu bude jiţ jeden rok, co
naše redakce obnovila Nepoliský zpravodaj. Obdobně jako u starých fotografií, které zachycují
důleţité okamţiky Vašeho ţivota, tak i ze zpravodaje stačí setřít prach, v klidu domova listovat
a zavzpomínat si, co zajímavého se u nás ve vesnici za ten rok stalo.
Kdyţ si do ruky vezmu loňský zpravodaj, díky doznívajícím reakcím na naše velké vítězství
v krajském kole „Vesnice roku 2010“ se opět dostávám do této úţasné doby, kdy celá vesnice skoro
půl roku ţila touto soutěţí. Vzpomenu si na velké oslavy na konci srpna i na nezapomenutelný výlet
do Luhačovic, kde se konalo vyhlášení celostátního kola. Otočím stránku na další významnou
událost, kterou byly volby do obecního zastupitelstva, a tak bych mohl pokračovat dál a dál,
zajímavých informací z minulosti se dá nalézt opravdu hodně. Zkuste si otevřít třeba dubnové číslo,
ve kterém byl článek o přístavbě Mateřské školy, nafocené pouhé základy, a dnes máme jiţ plně
funkční mateřskou školu. Nebo v prosincovém čísle se dočtete o revitalizaci ostrůvku v křiţovatce
proti Obecnímu úřadu, kde došlo k velké změně, kterou dnes jiţ bereme jako samozřejmost a málo
kdo si vzpomene na obrázek zarostlého ostrůvku. Naše vesnice se pozvolna mění a díky podobným
článkům tuto proměnu můţeme společně sledovat.
Při zakládání redakční rady bylo našim hlavním cílem pokusit se vydávat Nepoliský
zpravodaj alespoň jeden rok, a s hrdostí musím konstatovat, ţe se nám povedlo. Jsem velmi rád, ţe
naše úsilí nepřišlo nazmar a nadále nám zachováváte přízeň, i kdyţ objem prodeje bohuţel není tak
velký, jak tomu bylo u prvních čísel. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mají podíl na tvorbě našeho
zpravodaje a i našim sponzorům, kteří nás od minulého čísla podporují. Nepoliský zpravodaj je
ztrátový, cena za jedno vydání bohuţel nepokryje všechny náklady spojené s tiskem, proto nám
kaţdý dar velmi pomůţe.

Za redakční radu
Adam Baláţ
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty obce
Děti s plnými aktovkami, padající kaštany, zrající jablíčka a další a další drobnosti nám
dávají jasně najevo, ţe v plném proudu je podzim, tedy období roku, kdy je třeba chystat se na
nadcházející zimu. Sklízíme poslední zeleninu a ovoce z našich zahrádek, zazimováváme kytičky,
neboť co nevidět uhodí pravé mrazíky, které vdechnou na několik měsíců přírodě nehybný a ledový
výraz.
V kancelářích obecního úřadu naproti tomu není čas sklízet plody předešlé práce, ba naopak,
s vědomím, ţe zimní odpočinek ve státní správě a ani samosprávě nenastává, a s vědomím, ţe štěstí
přeje připraveným, je třeba chystat a finalizovat rozpracované či moţné nové projekty na přelom
roku, resp. na příští jaro, léto a podzim, tj. časy, kdy se dá nejvíce budovat, upravovat a opravovat
obecní, tedy náš společný majetek.
K plánování a rozvoji obce jsou třeba dokořán otevřené oči, do špičata nastraţené uši, a často
i nové svěţí myšlenky a nápady. Mnohdy jde o záleţitosti a oblasti našich ţivotů, které jsou patrné
ve všech obcích na první pohled - ţalostné stavy povrchů místních komunikací, pokud vůbec místní
komunikace nějaký povrch mají, chybějící infrastruktura (u nás splašková kanalizace), stav veřejné
zeleně a způsob péče o ní, stav sakrálních památek, stav obecních budov (střech, nosných zdí,
okenních výplní, zastaralost otopných systémů), odpadové hospodářství obce a další a další. Výčet
je neomezený, neboť potřeby lidí jsou také bezmezné, kdy se očividně řídíme heslem: „S jídlem
roste chuť.“
Ukojit apetit obyvatel nebyla, není a ani nebude věc jednoduchá a často je třeba čerpat
inspirace v dalších obcích, neboť nač budeme tzv. objevovat Ameriku. Jestliţe někde něco
fungovalo, a to ať uţ se bavíme o principech zpracování ţádostí a samotného ţádání o finanční
prostředky, kdy si odpovídáme na otázky kdy ţádat, na co lze ţádat, o jakou finanční částku lze
ţádat atd., nebo o principech vlastní realizace záměrů, tak je dobré se poučit, převzít některé nápady
a poupravit je k obrazu svému, resp. k místním podmínkám. Loňského roku pro mnoho obcí mohla
být inspirací i naše víska, a to díky nesmazatelné stopě, kterou zanechala v análech soutěţe Vesnice
roku 2010. Letošního ročníku této prestiţní soutěţe se zástupce naší obce účastnil jako
místopředseda krajské hodnotitelské komise. No a nakonec jako člen hodnotící komise vyrazil jedno
krásné sobotní dopoledne také do letošní vítězné krajské obce, kterou je městys Nový Hrádek. Byl
jsem rád, ţe po loňské návštěvě Ratměřic, tedy Vesnice roku 2010, jsem zavítal letos do Nového
Hrádku, tedy Vesnice roku 2011 v Královéhradeckém kraji. Malý městys, který má 765 obyvatel se
nachází v kopcovité krajině nedaleko hranic s Polskou republikou. Dominantou obce je kromě
malebného náměstí, kterému vévodí nádherný barokní kostel sv. Petra a Pavla, také technická stavba
tyčící se na kopci nad samotnou obcí – větrné elektrárny, lidově zaţité větrníky. Další zajímavostí
obce je blízkost zříceniny hradu Frymburk. Po dlouhých letech nevyuţívání potenciálu této
zříceniny, se noví majitelé chopili příleţitosti a snaţí se zříceninu turisticky zatraktivnit, coţ má
nezpochybnitelný dopad i na samotnou obec. Obě obce, tedy Ratměrice a Nový Hrádek, ač
geograficky od sebe velmi vzdálené a rozlohou také rozdílné, mi upoutaly tím, ţe obě umějí
vyuţívat svůj potenciál, potenciál lidí a okolní krajiny. V Novém Hrádku nás nadchlo, jakou péči
věnují dlouhodobě rozvoji školství, a to jak mateřinky, tak velké základní školy. Obojímu napomáhá
fakt, ţe Nový Hrádek je školskými zařízeními spádovou obcí pro další okolní vísky. Zvláště budova
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základní školy zaznamenala za několik posledních let mohutné změny – vestavba učeben do starých
půdních prostor, výměna oken a střechy, zateplení, další drobnější úpravy – to vše za 20 let stálo cca
20 mil. Kč. Nejen technický stav budovy je chvályhodný, radost jsem měl z veselé a spontánní
výzdoby a výmalby uvnitř budovy, aneb co patro to jiná barva stěn. Stejně tak okolí školy se záhony
květin, o které se starají v pracovních činnostech ţáci, poutá právem pozornost. Nejen školou je však
obec ţiva, i jiţ dříve zmiňovaný kostel je středem pozornosti obce, resp. místních občanů. Koncem
loňského roku ţádali místní peníze od Královéhradeckého kraje na opravu varhan v kostele. Bohuţel
se ţádostí neuspěli, neboť neměli potřebný vlastní vklad na opravu, a tak se jali poţádat místní
a návštěvníky o dobročinnou sbírku. Odměnou tomu, kdo přispěje minimálně částkou 500,- Kč,
bude „glejt“ dárce, zapsání na seznam dárců a dále zmenšená dřevěná varhanní píšťala s typickým
hudebním tónem. Za těch několik měsíců se tak v kasičce sešlo k dnešnímu dni jiţ cca 190 tis. Kč.
Shledávám toto jako krásnou ukázku toho, ţe pokud se dá více malých finančních částek
dohromady, dají se nastřádat velké peníze, resp. peníze, které významně pomohou, zatímco dárcům
nikterak významně neuškodí.
I na základě této novohrádecké inspirace jsme se s radostí pokusili v našem kostele uspořádat
malý koncert, který by podpořil plánované ošetření dřevěných lavic starých více jak 100 let. Zub
času, resp. především červotoč, se na jejich stavu nesmazatelně podepisuje a tak pomocná ruka panu
děkanovi Seidlovi je určitě na místě. Jsme rádi, ţe pozvání účinkovat na koncertě přijala skvělá
zpěvačka, slečna Helena Hálová, kterou doprovázel hrou na varhany pan Jaroslav Hartl. Současně
jsme byli potěšeni, jak reagovali na naše oslovení v ZŠ Nepolisy – ţáci prvního a druhého ročníku
vystoupili se svým hudebním příspěvkem a současně ostatní ţáci výtvarně ztvárnili podobu našeho
kostela. K příjemné atmosféře večera přispěla mluveným slovem o historii kostela také další
nepolišanda, slečna Veronika Zimová. Všem těmto výše jmenovaným bych chtěl ještě jednou na
tomto místě poděkovat za jejich pomoc dobré věci a určitě i je potěší, stejně tak jako potěšila nás,
výše částky, která byla vybrána na dobrovolném vstupném, a která bude předána panu děkanovi.
Plný kostel lidí nastřádal za tu příjemně strávenou hodinku celých 3 031,- Kč. Peníze jsou však
nahraditelné, resp. vydělatelné, ale zájem lidí, to je něco, co tu zkrátka buď spontánně je, nebo není
přítomno. A proto se přiznáme, ţe nás potěšilo a také příjemně dojalo, jaký zájem tato akce u lidí
vzbudila. Pevně věřím, ţe se nám i do budoucna bude ve spolupráci s Chlumeckým děkanstvím dařit
častěji vyuţívat prostory našeho kostela, vţdyť kostely vznikaly, aby v nich bylo ţivo, tak proč je
nechávat ladem osudu času.
Nejbliţší šance na další větší setkání v kostele se nám rýsuje jiţ za dva měsíce, kdy se
všichni budeme moci sejít v tom nejkrásnějším čase roku a budeme se radovat a těšit na příchod
nejhřejivějších svátků. Čas všem nikoliv letí, ale zkrátka přímo uhání o závod, a tak nám závěrem
přeji, aby trošku zvolnil, a aby nám nechal uţít si větší měrou zahalené barevné krásy letošního
podzimu.
Dušan Šustr
starosta obce

4

Dětské hlasy a hry, poslední dílek „stavební“ mozaiky
O realizaci Přístavby MŠ Nepolisy jsme se krátce rozepsali jiţ v předcházejících číslech
zpravodaje a proto, aniţ bych Vás chtěl zatěţovat dalším robustním a bujaře pučícím článkem, chci
Vám přinést pouze tu zprávu, ţe společné dílo, které začalo na rýsovacích prknech projektanta
a skončilo odemknutím dveří pro ty, pro které bylo budováno, tedy pro děti, bylo úspěšně
dokončeno, zkolaudováno a předáno paní ředitelce a personálu naší mateřinky do uţívání.
Pět měsíců po zahájení stavby, v pátek 2. září v 8.30 hodin se u hlavních vchodových dveří
do školky schází zástupce Stavebního úřadu z Chlumce nad Cidlinou, Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje, Hasičského záchranného sboru, projektant stavby, zástupce
stavbyvedoucího, místostarosta a starosta obce a paní ředitelka MŠ Nepolisy. Velký den, který jsme
nedočkavě vyhlíţeli, nadešel. Prohlídka novostavby probíhá dle tajných tuţeb, zástupci dotčených
orgánů státní správy (hygiena a hasiči), jsou spokojeni, a proti vydání kolaudačního souhlasu ničeho
nenamítají. Všem nám v ten moment spadl velký kámen ze srdce, stavba je uţivatelná a bez závad,
nyní uţ pouze doladíme papírové záleţitosti, Krajský úřad nám vydá potvrzení o navýšení kapacity
naší mateřinky, paní ředitelka poté můţe uskutečnit dodatečný zápis, dodavatel nábytku doveze
všechny objednané pomůcky a vybavení, poslední dolaďování detailů a můţeme jít koncem září do
ostrého provozu. Ještě předtím však máme snahu ukázat občanům a zastupitelům přístavbu
v konečné podobě, přichází však „pouze“ zhruba 30 lidí. O to víc si ale těchto lidí ceníme a váţíme,
a i kdyby měli negativní názor, byl by to názor člověka seznámeného s věcí a rozhodně bych mu jej
neupíral. K naší radosti však nebylo třeba vyslechnout záporná hodnocení, ba naopak. Ti co přišli,
viděli nové prostory, vyslechli slova naše i paní ředitelky, byli spokojeni a stejně tak jako my
pochopili, ţe tohle není investice na teď, na rok, na dva, ten prostor obci jiţ nikdo nevezme a jeho
vyuţití na výhledová léta nemusí být čistě pouze pro potřeby školky.
Ten kdo doufal, ţe se ze článku také dozví finanční částku, za kterou byla pořízena přístavba,
nedoufal marně. Celkové náklady (včetně přípravy a administrace záměru, uskutečnění vybraných
souvisejících prací svépomocí, nákupu hasičských přístrojů apod.) se vyšplhaly na částku bezmála
4 593 000,- Kč. Vybavení do šaten, nové učebny a výměna starého jídelního nábytku ve školní
jídelně vyšla téměř na 299 000,- Kč. Aniţ bych chtěl více komentovat prezentované částky, uvedu
pouze jednu větu: „Investice do dětí, do jejich rozvoje a růstu, je investicí do budoucnosti celé
obce“.
Závěrem ještě jednou děkuji dodavateli stavby a osobě technického dozoru investora za
vedení stavby a také za bezvadnou přípravu všech podkladů nutných k hladkému průběhu
kolaudačního řízení. Neméně děkuji celému pedagogickému sboru MŠ Nepolisy a osobě školnice
působící v mateřince za shovívavost a spolupráci projevenou v průběhu výstavby, a dále za
drahocenný čas a namáhavou práci věnovanou úklidu prostor v budově mateřské školky.
V neposlední řadě pak chci poděkovat těm členům Zastupitelstva obce Nepolisy, kteří projekt a jeho
smysluplnost nejen hlasováním podporovali a podporují od jeho samého počátku.
Dušan Šustr
starosta obce
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Zavedení elektronických občanských průkazů k 1. 1. 2012
Od ledna příštího roku se začnou vydávat nové typy občanských průkazů e-OP. Průkazy
budou menší zhruba o velikosti kreditní karty, a budou vydávány ve dvou variantách, a to občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji s kontaktním
elektronickým čipem. Důleţitou informací je, ţe si občané nemusí měnit současný OP za e-OP,
pokud je platný! Doba platnosti je vyznačena na přední straně občanského průkazu. Nový občanský
průkaz jiţ dostanou všichni, jimţ skončí platnost stávávajícího občanského průkazu ke konci
letošního roku.
Městský úřad Nový Bydţov informuje:
Z důvodu technického zabezpečení vydávání nových e-OP se ţádosti o vydání současné
podoby OP budou přijímat jen do 14. 12. 2011 na úřadech příslušných dle místa trvalého pobytu.
Nové typy OP budou zhotovovány ve stávajících kabinkách, ve kterých se pořizují i cestovní
doklady. Z výše uvedeného důvodu dojde k odstávkám a časovému omezení nabírání ţádostí jak
cestovních dokladů, tak občanských průkazů. Odstávka je plánována na pátek 18. 11. 2011 a dále
bude systém mimo provoz od 19. 12. 2011 do 2. 1. 2012.
Od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly.
Od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15ti let vycestovat do zahraničí
bez vlastního cestovního dokladu, tj. přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče.
Aneta Herodek

Ze zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy
Od vydání šestého čísla Nepoliského zpravodaje uplynuly jiţ dva měsíce a zastupitelstvo
obce se sešlo ke dvěma svým zasedáním. Na tomto místě Vás ve zkratce seznámíme s vybranými
body, jeţ byly předmětem jednání.
Z 10. zasedání konaného dne 18. 8. 2011 v Lukové:
- Starosta obce informoval přítomné o jednáních, která proběhla v souvislosti
s realizováním stavebních úprav v průběhu výstavby záměru Přístavba MŠ Nepolisy.
Tyto stavební úpravy, kdy oproti dokumentaci schválené při stavebním řízení, byla
prodlouţena šatna v nově budované části mateřské školy a tato tak byla funkčně
propojena s nově budovanou hernou, vedly ke zpracování dodatku smlouvy o zhotovení
díla. Zastupitelstvo obce tento dodatek jednomyslně schválilo.
- Starosta obce informoval o moţnosti odkoupení budovy č. p. 4 v místní části Luková
od společnosti PML Protein.Mléko.Laktóza, a.s. Tato budova v dřívějších dobách
slouţila jako tzv. mléčnice. V současné době je objekt nevyuţívaný a zchátralý, narušuje
vzhled veřejného prostranství a v neposlední řadě je hrozbou pro děti, které do objektu
mají volný přístup. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo kupní smlouvu o koupi
nemovitosti č. p. 4 v Lukové. Tento objekt bude v brzké době odstraněn.
- Dům č.p. 226 v Nepolisech je majetkem obce a byl prodáván na základě smlouvy
s realitní kanceláří, která byla uzavřena v závěru loňského roku. Přes prvotní optimismus
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se nedostavil očekávaný efekt a realitní kanceláři se nedařilo dům prodat. Zastupitelstvo
obce schválilo výpověď smlouvy s realitní kanceláří CENTURY 21 o prodeji
nemovitosti č.p. 226 v Nepolisech.

Z 11. zasedání konaného dne 22. 9. 2011 v Nepolisech:
- Starosta obce informoval přítomné o nových volbách do školské rady při Základní škole
Nepolisy a navrhl jako zástupce obce do této rady paní Pavlínu Motyčkovou. Tento návrh
byl zastupitelstvem jednomyslně přijat.
- Starosta obce sdělil přítomným bliţší informace k záměru „Sociální zázemí
pro kulturní akce, Nepolisy“, byl popsán plán výstavby, vybavení, projektová
dokumentace byla předloţena přítomným k nahlédnutí. Dále byla sdělena informace
o stavu připravované ţádosti k MAS Společná CIDLINA a o výši předpokládaných
nákladech projektu. Zastupitelstvo obce následně schválilo předfinancování tohoto
projektu v celkové výši rozpočtu akce. Případná dotace bude na účet obce připsána aţ po
dokončení záměru.
- Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje přijetí mimořádné odměny ve výši
203 650,- Kč od Královéhradeckého kraje, jeţ bude pouţita na pokrytí nákladů spojených
s realizací Přístavby Mateřské školy Nepolisy.
- Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb. Vyhláška byla umístěna
na úřední desce Obecního úřadu, v současné době je k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu.
Aneta Herodek
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DONESLO SE k nám ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ohlédnutí nad závěrem loňského školního roku
Tak jako kaţdý rok, i letos se děti těšily na závěr školního
roku. Blíţily se prázdniny, ale hlavně – čekalo nás rozdání
vysvědčení a s ním i překvapení pro nejlepší ţáky z naší školy.
Nejen, ţe měli na vysvědčení samé jedničky, ale město Chlumec
nad Cidlinou jim věnovalo letní permanentku na nově otevřené
městské koupaliště. Za svou celoroční píli učitelé jednotlivých
ročníků vybrali tyto ţáky:
1. ročník – Kryštof Jelínek

2. ročník – Aneţka Praţáková

3. ročník – Markéta Blaţková

4. ročník – Šimon Novotný

5. ročník – Daniel Finěk

I kdyţ slunečných dní o prázdninách nebylo tolik, snad si
všichni ocenění dárek patřičně uţili a spolu s rodiči si
pořádně zařádili na chlumeckém koupališti.
A ještě jedno překvapení jsme v ten den měli
v rukávu, sice jen pro dvě ţákyně ze 3. ročníku, ale stálo
to zato. A o co šlo? Na jaře naši školu oslovil pan ředitel
ze ZŠ Lovčice, aby se ţáci zapojili do výtvarné soutěţe,
jejímţ cílem bylo opětovné vydání knihy s regionálními
pověstmi autora Josefa Koţíška „Drobné báje a pověsti“
doplněné ţákovskými ilustracemi. Ţáci se s vervou pustili
do práce, jelikoţ lákadlo bylo opravdu veliké. No řekněte
sami, kdo z nás se můţe pochlubit, ţe má svůj obrázek
v opravdové knize. A kdo sklidil úspěch u odborné
poroty? Byly to ţákyně Markéta Blaţková a Eliška
Marková. Obdrţely nejen poděkování za účast v tomto
projektu, ale i výtisk knihy, na které se také vlastnoručně
podílely spolu s ţáky z okolních škol i mateřských školek.
Gratulujeme!
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Poprvé ve škole
Nastalo září, prázdniny jsou
nenávratně pryč a je tu opět škola. Pro
někoho je toto slovo uchu lahodící, pro
jiného nutné zlo. V letošním roce začal
školní rok ve čtvrtek 1. září. Tento den
je výjimečný nejen pro „ostřílené
školáky“, ale hlavně pro malé
prvňáčky. Všichni víme, ţe pro ně je
vstup do této instituce v jejich
dosavadním ţivotě asi největší
a nejdůleţitější krok.
Naši prvňáčci se svými rodinnými
příslušníky byli přivítáni třídní učitelkou Mgr. Romanou Štočkovou a paní ředitelkou Mgr. Pavlou
Eliášovou v nově vymalované a vyzdobené třídě. Osm letošních prvňáčků tradičně uvítal i starosta
obce, letos poprvé pan ing. Dušan Šustr.
Po milém přivítání je čekalo první zasednutí do školních lavic, dnes ještě bez tašky a pomůcek.
V upomínku na tento slavnostní den dostali knihu pohádek a odnesli si i potřebné školní pomůcky,
které dostaly zdarma. Všichni bychom si přáli, aby stejně rozzářené oči měli prvňáčci i na konci
školního roku.
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Novinky ze školní druţiny
Tak jako tomu bylo v loňském roce, fungují při naší škole dvě oddělení školní druţiny.
I. oddělení pod názvem „Mraveniště“, II. oddělení změnilo pro letošní rok svůj motivační název na
„Šmoulové“. Začátkem měsíce října došlo k přestěhování I. oddělení do prostor v přístavbě, které
dočasně v uplynulých letech uţívala mateřská škola. Bohuţel si děti této herny dlouhodobě neuţijí,
protoţe od školního roku 2013/2014 by zde měla být zřízena z důvodu narůstajícího počtu ţáků
školy čtvrtá kmenová třída.
Jiţ 22. září se uskutečnila první ze společných akcí – „Vítání podzimu“. Děti přišly v tento
den oblečeny podle ročníků v přidělených podzimních barvách zelené, hnědé, oranţové, červené a ţluté. Nejprve soutěţily
v „lese“ – po letních kytičkách si došly pro podzim, následovalo
skákání na balonu (slalom
mezi
květinami),
dále
proběhla soutěţ ve sbírání
jablíček a na závěr děti
přenášely na hlavě jeţka.
Další částí programu bylo skládání hrušky a jablka z víček od
PET lahví. Na zakončení odpoledne si všichni zúčastnění
pochutnali na bramborácích, které provoněly veškeré prostory
školy.
I letos jsme se zapojili do podzimní soutěţe „O nejhezčí strašidlo“, jejímţ pořadatelem
je Občanské sdruţení pro radost dětem. Fotografii jsme umístili 9. října na internetových stránkách,
kde v současné době probíhá hlasování, které bude
ukončeno 23. října. Do soutěţe se zapojilo 79 škol
a zatím jsme na krásném 3. místě. Pokud chcete podpořit
naši školu, přidejte nám hlas na http://www.halloweenchlumec.cz/cs/uzivatel/soutez/25-2-153/1/position/,
za
který vám děkujeme.
V pátek 30. září se uskutečnil za vydatné pomoci
zaměstnanců obecního úřadu tradiční podzimní sběr
starého papíru. Všem přispívajícím spoluobčanům
děkujeme. Doufáme, ţe na výši finančního obnosu, který
obdrţíme, nebude mít vliv odpad (nápojový karton, pytle
od cementu, hlína, písek, …), který se vyskytl před domy
některých občanů. Na tuto skutečnost jsme byli
upozorněni sběrnou druhotných surovin. Je škoda, ţe
díky této skutečnosti škola moţná obdrţí menší finanční
obnos. Prosíme vás, aby se tato skutečnost jiţ
neopakovala. Děkujeme za pochopení.
A co nás v nejbliţší době čeká?
 Dravci (21. 10.) - sokolnická ukázka dravých ptáků (sovy, dravci, krkavcovití) spojená
s letovým předvedením; beseda o chovu dravců s paní Mazuchovou.
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 Halloween ve školní druţině – 25. 10.
 Podzimní výtvarná dílna pro rodiče a děti – 9. 11.
 Poznej svého psa (10. 11.) – dětem bude zábavnou formou vysvětleno, jak se mají chovat ke
psům, aby předcházely zraněním, jak se mají chovat v případě útoku psa, či jak s ním
správně manipulovat za přítomnosti speciálně vycvičených canisterapeituckých psů.
 Třídní schůzky – 16. 11.
 Houby (25. 11.) – naučná přednáška plná zajímavých a uţitečných informací doplněná
promítáním poutavých snímků a demonstrací vzorků hub.

Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy

DONESLO SE k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Den otevřených dveří
Stavební práce na přístavbě nové
třídy a sociálního zařízení byly dokončeny
koncem srpna. V pátek 2. září za
přítomnosti pana starosty a dalších
přizvaných hostů se uskutečnila kolaudace
nových prostorů, která proběhla bez závad.
V první polovině září se pokládaly
podlahové
krytiny,
zabudovala
se
vestavěná skříň a přivezli nám nový
nábytek.
Ve druhé polovině září na nás
čekala náročná práce s přesunem nábytku,
hraček a jiných potřebných pomůcek
z budovy základní školy do nových
prostorů mateřské školy. Na odloučeném
pracovišti v základní škole jsme s dětmi
ještě pobývali do 23. září. S přesunem
nábytku nás pomohli i zaměstnanci
obecního úřadu. Velmi oceňuji práci pana
starosty ing. Dušana Šustra, který nejen
koordinoval průběh celé akce, ale i zajistil
veškerou potřebnou dokumentaci k otevření
nové třídy. Dále bych chtěla poděkovat
všem zúčastněných za mimořádné pracovní
nasazení.
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V sobotu 24. září jsme umoţnili všem spoluobčanům si prohlédnout novou třídu a současné
stávající prostory předškolního zařízení při „Dni otevřených dveří“. Sobotní odpoledne si zpříjemnili
návštěvou mateřské školy hlavně rodiče a prarodiče dětí předškolního věku.
Ve čtvrtek 29. září jsme přivítali nově přijaté děti. Celkový počet zapsaných dětí se navýšil
na 54. V současné době si nejmladší děti zvykají na odloučení od rodičů, pozvolna se zapojují do
společných činností a učí se pravidlům sociálního souţití ve skupině.

Sbírejte s námi
Od září v mateřské škole sbíráme starý papír a kaštany. Ze získaných finančních prostředků
nakoupíme dětem např. ceny do soutěţí, příspěvek na cestovné výdaje za výlet atd. Děkujeme
rodičům za jejich aktivní přístup k této činnosti.

Na co se nyní těšíme?
V neděli 16. října se sejdeme na hřišti TJ Sokol s papírovými dráčky, které vypustíme nad vesnici.
Všechny příznivce srdečně zveme na „Drakiádu“. Doufáme a přejeme si větrné a teplejší počasí neţ
je v těchto dnech.

Ve druhé polovině října do mateřské školy zavítá paní Mazuchová se svými dravými ptáčky, které si
budeme moci zblízka prohlédnout a dozvědět se mnoho zajímavostí z jejich ţivota.

Soňa Baláţová
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ŢIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
TJ Sokol Nepolisy informuje
Nepoliská stovka
V sobotu 20.8.2011 jsme se sešli po roční pauze v Nepolisech na cykloturistickém závodě
"Nepoliská stovka". Organizátoři opět připravili dvě trasy se startem u místního pohostinství Na
Nové. Na trať 50 km se vydalo 16 cyklistů a na 100 km 26 cyklistů. V pelotonu jsme mohli vidět
nejen známé tváře z cyklistických oddílů, které nám zachovávají přízeň, ale i nové tváře. Zástupců
domácí obce Nepolisy se tentokrát zúčastnilo 5 cyklistů. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko. Na trati
100km do cíle dorazila v čase
2:30,00 jako první skupina tří
závodníků Martin Kubů (Velký
Osek), Ladislav Vosáhlo (Nový
Bydţov) a Bohouš Zeman
(Přelouč). Na trati 50km jako první
dojela do cíle Klára Popková z
Liberce. V cíli na všechny čekala
odměna v podobě výborného oběda
(kuřecí řízek, brambory a obloha),
který
připravili
v
místním
pohostinství. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem účastníkům,
organizátorům závodu a personálu
pohostinství za zdárný průběh celé
sportovní akce.
Chlumecký triatlonek
Poslední srpnovou neděli jsme startovali všichni čtyři: já (Honza Baláţ), Adam Baláţ, Dušan
Šustr a Michal Ţumár, zkrátka Ţelvy z Nepolis na Chlumeckém triatlonku. Můj cíl byl jasný, přeţít
svůj 20. závod typu duatlon nebo triatlon
a tajně doufat ţe aspoň jedna ţelva v cíli
bude za mnou. V sobotu ráno bylo ještě
pěkné horko, ale v poledne se začalo
ochlazovat, foukat docela silný vítr
a nakonec i pršet.
Plavání docela šlo aţ na to, ţe asi po
200 metrech plavec přede mnou změnil styl
z kraula na prsa a prvním kopem mě zasáhl
a druhým udělal vlnu a já se hezky napil
vody, tak mi chvíli trvalo, neţ jsem opět
srovnal rytmus plavání. Z vody jsme
vycházeli v pořadí Dušan, Michal, Honza
13

a Adam. Tempo na kole bylo rychlé, i kdyţ jsem cítil pravé lýtko, brzo jsem předjel Michala
i Dušana. Do konce závodu se ţádná ţelva přede mne nedostala. Párkrát jsem musel na kole zvolnit,
aby se nedostavily křeče. Smolný závod měl Dušan, kterému dopoledne praskla duše a musel tak jet
na vypůjčeném horákovi. A aby toho nebylo málo, škrtnul si Adamovi o zadní kolo a pádu
nezabránil. Nebyla to chyba ţelv, ale závodníka před Adamem, který ztratil rovnováhu a Adam ho
musel objet. Do cíle kola bylo minipořadí ţelv Honza, Adam, Dušan, Michal. Pak přišel běh a s ním
i jemný déšť. Ţelví minipořadí se neměnilo. Běţelo se mi hezky i pivo jsem vypil rychle a výsledný
čas byl 1:52:20 a 46. místo. Kdyţ jsem měl triatlonek za sebou tak přiběhl na pivní stanoviště
Adam, který byl jako druhý mezi ţelvami s časem 2:01:10 a obsadil celkově 72. místo. O třetí ţelví
místo byl velký souboj mezi Dušanem a Michalem. Dušan měl sice náskok po běhu, ale Michalův
pivní finiš byl rychlejší. Michal obsadil 88. místo v čase 2:11:04. Dušanovi nakonec patřila 91.
příčka v čase 2:16:10. Na startu bylo 106 závodníků. Kvalita závodníků byla na vyšší úrovni neţ po
jiné roky.
Výsledky HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor PODZIM 2011
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

Lovčice A - Nepolisy A
Nepolisy A - Nový Hradec B
Kobylice A - Nepolisy A
Třebeš A
- Nepolisy A
Nepolisy A - Červeněves
KunčiceB - Nepolisy A
Nepolisy A - Stěţeny A
Kosičky - Nepolisy A
Nepolisy A - Myštěves A
Prasek A Nepolisy A

3:2
1:0
4:2
5:2
3:4
1:4
5:0
2:2
2:2
1:5

Výsledky TIPSPORT 4. třída PODZIM 2011
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

Libčany B Nepolisy B Syrovátka Roudnice B Nepolisy B Dobřenice volno
Lovčice B Nepolisy B Prasek B -

Nepolisy B
Starý Bydţov
Nepolisy B
Nepolisy B
Boharyně
Nepolisy B

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

Nepolisy B
Myštěves B
Nepolisy B

0:1
3:2
4:1

V září začali hrát své soutěţe starší ţáci a elévové. Bohuţel muţstvo starších ţáků se skládá
z chlapců v rozmezí třetí aţ osmé třídy a soupeři nás přehrávají, protoţe za ně nastupují kluci
z osmých a devátých tříd. U elévů je podobná situace, kde nastupují i kluci ze školky. Máme zde
i první holku (Katku Vejvodovu), která se zapojila do druţstva elévu a je zde platnou hráčkou.
Hlavně patří dík všem trenérům a rodičům, kteří se starají o naše mládí. Přesto stále hledáme
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ke starším ţákům trenéra, který by byl nápomocný panu Skokanovi a panu Motyčkovi. Doufejme,
ţe klukům nevyprchá elán a radost z fotbalu i kdyţ jim soupeři uštědřují vysoké prohry.
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.
Ján Baláţ

Nepoliské ţeny informují
V tomto čísle bych se ráda věnovala dvěma akcím, na kterých se Svaz ţen z Nepolis podílel Rozloučení s prázdninami a zájezd na muzikálové představení „Kat Mydlář“.
Ačkoliv je školní rok v plném proudu, vracím se k „Rozloučení s prázdninami“, které se
letos konalo v sobotu 27. srpna, poprvé na novém hřišti v Zadraţanech. To bylo vybudováno
s pomocí evropské dotace, o kterou poţádalo
Sdruţení dobrovolných hasičů ze Zadraţan.
Bohuţel tentokrát nevládlo moc příjemné
počasí, coţ se na celé akci odrazilo. Účast dětí
se svými rodiči se zdála hojná, protoţe celé
odpoledne začínalo v příjemném letním počasí,
bohuţel během zábavného odpoledne se
dostavil podzim (zima, vítr, déšť) a většina
zúčastněných se rozprchla. Přesto musím říct,
co se programu týká, byly děti spokojené. Svaz
ţen si opět připravil pohádkovou cestu, letos
byly ale pro děti překvapením nové pohádkové a kouzelné bytosti. Větru a dešti statečně odolávala
Víla Amálka, Manka, klauni, Včelí medvídci, Červená Karkulka, vodníci, čarodějnice, Šmoula se
Šmoulinkou i kouzelníci. Kaţdá z kouzelných bytostí měla na svém stanovišti připravenu nějakou
soutěţ – skládání puzzlí, házení balónků, poznávání předmětů po hmatu, poznávání ovoce, zeleniny,
zvířátek, skákání v pytli, zpívání, chytání rybiček, střílení ze vzduchovky. Kaţdý splněný úkol byl
kouzelnou bytostí zaznamenán na kartičku, kterou děti dostaly na startu celé pohádkové cesty. Za
vyplněnou kartičku byly děti odměněny v cíli balíčkem dobrot a klobásou na opékání. Ti co do cíle
dorazili první, stihli opékat „pouze“ v silném větru. Ostatní uţ k tomu měli jako kulisu déšť. Matky
nervózní, pro děti samozřejmě vítaný adrenalin. I já celou situaci nesla tak těţce, a ač jsem riskovala
manţelovo zdraví (rýmička je rýmička), poslala jsem ho domů pro auto, protoţe mi přišel návrat
na kolech, na kterých jsme do Zadraţan za letního počasí vyrazili, dost šílený. Manţel se zadaného
bojového úkolu zhostil na výbornou. Neţ jsme stačily s Aneţkou a Štěpánkou ochutnat všechny
upečené koláče a podobné dobrůtky, které připravily „zadraţské hasičky“, byl náš hrdina zpět
a odvezl si nás do tepla k rodinnému krbu. Děkuji tedy nejen jemu, ale všem těm, kdo zábavné
odpoledne pro děti připravili – ať jsou to pohádkové bytosti, nebo Ti, co se starali o občerstvení
a organizaci celého odpoledne.
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Další příjemnou záleţitostí byla návštěva muzikálového představení „Kat Mydlář“ v sobotu
8. 10. 2011 v Praze, v divadle Brodway. Autobus byl obsazen do posledního místa, a kdo jel,
myslím, nelitoval. Jediné, co bych za sebe doporučila dalším, kteří se na tento muzikál chystají, ať
jsou dostatečně vybaveni kapesníky. Já proslzela téměř celé představení. Jde o dojemný příběh
a v podání Bohuše Matuše, Marty Jandové, Ladislava Spilky, Bohouše Josefa, Tomáše Berouna,
Tomáše Trapla šlo o výkon s puncem profesionality. Představení trvalo necelé tři hodiny, které
ovšem utekly jako voda. Zpáteční cesta se nesla v duchu očekávání večeře, kterou pro „ţeny“
připravoval Martin Chlíbek v pohostinství Na Nové. Ke stolům jsme se nahrnuly jako kobylky a po
půl hodině jsme všechny spokojeně odfukovaly. Byl to podařený, kulturními i chuťovými záţitky
naplněný večer.
Petra Praţáková

SDH Nepolisy
Váţení příznivci hasičského sportu,
opět se hlásíme s novinkami o našich zářijových a říjnových aktivitách, neboť ani v těchto
měsících krásného babího léta jsme nezaháleli.
V sobotu 3. září se Jan Zhříval zúčastnil VII. ročníku soutěţe Polabského stovkování
v Pískové Lhotě. Honza se řadí do kategorie dorostu, soutěţil zde v disciplíně běh na 100 metrů
s překáţkami. Obsadil pěkné 8. místo.
V neděli 4. září se v Pískové Lhotě konala soutěţ pro MH Polabské šedesátkování. Nás
v kategorii starších chlapců reprezentoval Pavel Říha ml., tentokrát v disciplíně běh na 60 metrů
s překáţkami. V konkurenci 60 chlapců obsadil s časem 12,76 s 3. místo, získal bronzovou medaili
a pohár. Soutěţ se těšila velkému zájmu, o poháry ve 4 disciplínách soutěţilo téměř 200 dětí včetně
mistrů republiky v této disciplíně. Oba chlapci výborně reprezentovali naši obec ve středočeském
kraji.
Ani další dva zářijové víkendy jsme nezaháleli, v Lovčicích jsme se zúčastnili soutěţe
v poţárním útoku a „Lovčické štafetě“ s překáţkami v kategoriích muţů, ţen i dětí. Děti obsadily
hezké 2. místo.
Dále následovala soutěţ v Zachrašťanech o Putovní pohár starosty okrsku. Zde jsme měli
zastoupení ve všech kategoriích – muţi, ţeny, MH starší, mladší i přípravka. Po dohodě na
okrskovém výboru, ţe budou na této soutěţi v rámci objektivity všechna druţstva pouţívat
jednotnou stříkačku, byla pro letošní rok vybrána naše nepoliská. Dětské druţstvo získalo 1. místo,
ţeny 3. místo. Muţi ve sloţení Pavel Říha st., Jiří Zhříval, Jiří Šustr, Ondřej Székely, Tomáš Hradil,
Jiří Šíp a Pavel Říha ml. obsadili 1. místo a vyhráli putovní pohár.
Od září jsme se pečlivě připravovali na hlavní dětskou soutěţ podzimu, závod poţárnické
všestrannosti, kterým začíná nový ročník hry Plamen. Opakovali jsme si své znalosti v topografii,
první pomoci, prostředcích poţární ochrany a dovednosti ve střelbě a uzlování. Také jsme chodili
běhat, neboť délka trati tohoto závodu měří 3 km.
V letošním roce se okresní kolo závodu konalo v nedaleké Klamoši. Závodu se zúčastnily
dvě hlídky v kategorii starší a jedna za MH mladší. Nepoliským hlídkám starším byla přidělena
soutěţní čísla 13 a 16 a mladší obdrţela číslo 12. V hlídce číslo 13 soutěţili Adéla Vondrová, Filip
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Řehák, Dominik Krois, Jan Kovalský a Matěj Novotný; sloţení hlídky číslo 16: Pavel Říha, Andrea
Novotná, Michal Vejvoda, Pavel Vejvoda a Štěpán Ţďárský. V kategorii mladší s číslem 12
soutěţili Tomáš Vondra, Anna Zhřívalová, Monika Ronešová, Nikola Vejvodová a Jana
Berousková. V letošním roce se běţelo dle ţlutých fáborků, které splývaly s okolním zabarvením
listí. Děti musely být pozorné, ale správná orientace k brannému závodu patří. Počasí nám nepřálo,
nejstarší hlídka běţela ve velkém dešti - moţná kapky štěstí. Všechny naše hlídky ZPV zvládly,
trestných bodíků bylo v letošním roce málo, za to patří dětem velká pochvala. Zároveň celý den
probíhala nepovinná disciplína běh 60 metrů s překáţkami. V této disciplíně soutěţili – Adéla
Vondrová, Anna Zhřívalová, Andrea Novotná, Pavel Říha, Filip Řehák a Štěpán Ţďárský.
A jak to dopadlo?
Nejprve se vyhlašovalo umístění v kategorii mladší, naše hlídka obsadila krásné 6. místo,
soutěţilo celkem 15 hlídek. Následovalo vyhlášení výsledků v kategorii starší - hlídka č. 13 se
umístila na 10. místě a hlídka číslo 16 získala medaili nejvzácnější, zlatou – první místo. V této
kategorii soutěţilo celkem 22 hlídek.
Pěkných výsledků jsme dosáhli i v disciplíně běh 60 metrů s překáţkami – dívky starší:
Andrea Novotná 8. místo, Adéla Vondrová 9. místo a v kategorii mladší získala pro Nepolisy Anna
Zhřívalová zlatou medaili. Také starší chlapci se zúčastnili tohoto běhu: Filip Řehák 27. místo,
Štěpán Ţďárský 19. místo a Pavel Říha ml. 1. místo.
Tato sobota byla pro nepoliské hasiče velice úspěšná. Získali jsme 3 zlaté medaile, opravdu
nám pršelo štěstí. Tato umístění jsou dobrým odrazovým můstkem do jarní části soutěţe, na kterou
se budeme pilně přes zimu připravovat.
Organizátoři v Klamoši vše zvládli na výbornou, měli jsme připravené hezké zázemí pro
případ deště, trať byla dobře zvolena. Počasí nelze objednat, ale naši mladí hasiči, jak je vidět, se ani
deště nezaleknou.

Renáta Říhová a Marcela Vondrušková
vedoucí krouţku MH
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Nepoliská „Erena“ v Přibyslavi
Počátkem prázdnin se objevila zpráva, ţe po tříleté přestávce proběhne 26 - 28. srpna 2011
„Největší setkání poţárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů“ v České Republice
PYROCAR 2011. Při jedné naší páteční schůzce padl návrh zúčastnit se s naší Pragou RN z r. 1953.
I kdyţ jsem nepředpokládal velký zájem, byl jsem překvapen velkým zájmem zejména od našich
hasiček. Bylo proto rozhodnuto přihlásit se na tuto hasičskou akci. Naše posádka dostala
po přihlášení registrační číslo 213 coţ je při představě tolika automobilů dost velké číslo
(nakonec tam bylo celkem 333
osádek). Příjemným překvapením
bylo, ţe se této akce budou
účastnit sbory z Mlékosrb i
Lukové
a
bylo
předběţně
dohodnuto, ţe pojedeme najednou.
Kdyţ se přiblíţil termín Pyrocaru,
kaţdý přiloţil ruku k dílu na
přípravě Ereny. Byly provedeny
drobné opravy a kontrola, aby nás
něco nepřekvapilo. Celé auto bylo
více neţ jindy uklizeno a
naleštěno. Jelikoţ se jedná
o výstavní akci, byla do auta
doplněna výzbroj, která k němu
patří a nyní se jiţ nepouţívá, jako jsou původní savice, konopné hadice apod. Jelikoţ auto má jen 8
míst bylo nutno dohodnout i doprovodná vozidla, protoţe se zjistilo, ţe zájem účastnit se této akce
má celkem 18 členů. Nadešla dlouho očekávaná sobota, celá osádka se sešla u hasičské zbrojnice,
řidič vyjel s Erenou a… Ejhle u do té doby bezchybně fungujícího auta se nám sem tam rozsvítila
kontrolka dobíjení. Nastal zmatek, horečné vymýšlení, co udělat, protoţe čas se krátil a osádky
Mlékosrb i Lukové čekaly dle dohody u hospody Na Nové. Po půl hodině bylo rozhodnuto „jeďte
napřed a drţte místo“. Naštěstí je v Lukové velice ochotný člověk, který nás i přes časnou ranní
hodinu neodmítl a po další hodině vymýšlení a opravování se mohla kolona vydat směr Přibyslav.
Cesta probíhala v celku klidně, okolo jedoucí kamiony a auta na nás mrkala světly, protoţe takové
auto se přeci jen za běţného provozu nevidí. Pár kilometrů před cílem bylo nutno udělat malou
zastávku na protáhnutí a ejhle auto nechtělo naskočit. Naštěstí to byla jen malá neznalost velikosti
rezervní nádrţe, kterou je nutno přepnout na 30 litrech. Jelikoţ přestávka byla na čerpací stanici, tak
nás to nezaskočilo (paliva bylo navíc v rezervních kanystrech dost). Po příjezdu na letiště
v Přibyslavi se podařilo zaparkovat na těţce vybojovaném místě vedle aut Mlékosrb a Lukové, za
jeho uchránění osádkám moc děkujeme, jinak bylo naše auto o hodný kus dále. Na ploše letiště bylo
nashromáţděno takové mnoţství hasičské techniky, ze všech koutů republiky, ţe člověk nevěděl
kam se podívat dříve. Byla zde zastoupena technika od té nejstarší, jako jsou ruční stříkačky, aţ po
tu nejmodernější techniku, o které se nám můţe jen zdát. Při prohlídce exponátů jsme jen ţasli, jak
jsou některé dobrovolné sbory vybaveny novou technikou. Kaţdý sbor se chtěl pochlubit svou
technikou, zejména tou historickou a tak u kaţdého výstavního kousku probíhala diskuze, předávaní
informací i zkušeností. Nebyl exponát, u kterého by člověk nedostal „odborného“ výkladu o historii
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od povolaných lidí. K naší velké radosti byl o naši Erenu velký zájem. Ţádná jiná nebyla
v provedení, jako máme my a dalo nám občas dost práce přesvědčit zájemce o tom, ţe to není naše
úprava, ale tovární výrobek. Co nás ale překvapilo, bylo to, ţe se k Nepolisům hlásilo mnoho hasičů
z celé republiky, kteří absolvovali základní vojenskou sluţbu v kasárnách, nebo se jejich ţivot
s Nepolisy nějak protnul. Vzpomínali na hezké záţitky a „nepolišáky“ které si pamatovali. Po celou
dobu setkání probíhala vystoupení hudebních souborů všech moţných ţánrů a pořadatelé zajistili
velice chutné občerstvení, coţ byl při účasti několika tisících lidí jistě nelehký úkol. Byla
předvedena speciální technika, jako je hasicí letoun, obojţivelné vozidlo BOBR, letištní hasící
vozidlo apod. Zlatým hřebem byl příjezd historické hasičské stříkačky Praga AN z roku 1928, která
jela propagační jízdu u příleţitosti 120. výročí zaloţení Zemské ústřední hasičské jednoty království
Českého, přijela aţ z Bílých Poličan. Součástí akce byla prodejní a předváděcí výstava všemoţných
doplňků pro hasičky a hasiče. Jednou z pořádaných akcí byla také soutěţ v alternativním poţárním
útoku se dţberovkami. Jelikoţ máme v týmu 3 mistry republiky v této disciplíně a další šikovné
juniory, byla přihláška na světě. Kluci se chtěli předvést v mistrovských tričkách a nových
uniformách, které dostali za svou činnost. Bohuţel se asi kaţdý tohoto týmu zalekl a tak výhra byla
kluků. Bohuţel vyplnila se předpověď a k večeru se zatáhlo a začalo pršet. Zábava se přesunula do
připravených krytých stanů. Škoda byla, ţe se jednalo o travnaté letiště a mnoho posádek bylo
nuceno odjet. Bály se, ţe jejich těţké stroje z rozmočeného povrchu nevyjedou. Některým musely
dokonce i pomoci jiné posádky s vyproštěním. Přeci jen jsou to stroje na silnice. Naštěstí v noci
přestalo pršet a tak mohla ráno naše Erena bez problémů vyrazit s oběma dalšími auty směr
Nepolisy. Cesta uběhla bez problémů, jen se ke konci cesty projevila narychlo opravená porucha
s dobíjením. Co je ale důleţité, Erena byla zase v hasičárně a posádka v pořádku doma. Myslím si,
ţe PYROCAR 2011 byla velice hezká akce a ti, kteří se ho účastnili, mají velice hezké vzpomínky.
Naše technika nás dovezla tam i zpět a ostudu nám určitě neudělala.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se tohoto výletu účastnili, pomáhali s přípravou
a organizací. Našim juniorům, kteří nám dělají velkou radost a stávají se velkou oporou organizace.
Obecnímu úřadu za poskytnutí vozidla. Zvláště bych chtěl poděkovat panu Volejníkovi z Lukové,
který nám rychle pomohl odstranit poruchu na dobíjení při odjezdu a následně provedl opravu tak,
aby nás uţ Erena nikde nenechala.
Na shledanou na dalším PYROCARU.
http://www.pyrocar.estranky.cz
Pavel Říha st.
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ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
VÝCHOD SLUNCE NA SNĚŢCE, aneb záţitek na celý ţivot 
S redakční radou a partou
přátel z Nepolis a okolí, jsme se
rozhodli, ţe si letošní prázdniny
prodlouţíme výletem do Pece
pod Sněţkou, kde budeme
poznávat krásy Krkonošských
hor. Na tento výlet jsme se
s přáteli jiţ dlouho těšili, a tudíţ
jsme měli dostatek času, odjezd
i program
letošních
hor
naplánovat. Jeden z hlavních
bodů naší výpravy byl, ţe
pokoříme nejvyšší horu České
republiky. Během přípravy na
expedici se v hlavách našich kluků zrodil nápad, zdolat horu Sněţku nočním pochodem a spatřit
východ slunce z nejvyššího bodu naší vlasti. Nápad to byl velmi zajímavý, proto heslo výpravy
znělo: „čelovky a čepice s sebou“.
Odjezd na hory byl naplánovaný na první víkend v září. Rozdělili jsme se do dvou skupin,
skupina A jela uţ ve čtvrtek, aby obhlídla terén a čekala na páteční příjezd skupiny B. V pátek se
naše banda sešla na nádraţí s krosnami na zádech a úsměvem na tváři vstříc novému dobrodruţství.
Při příjezdu do Pece pod Sněţkou nás jiţ radostně očekávala skupina A. Společně jsme se vydali na
chatu Jelení louky, kde pro nás byla uchystána výborná večeře. Chata se nacházela tři kilometry
od Pece, obklopena krásnou horskou přírodou. Po večeři se zahájila debata o plánované akci „Noční
výstup na Sněţku“, jak vlastně proběhne, v kolik budeme vycházet apod. Sraz byl naplánován v půl
druhé ráno před chatou. Většina účastníku zájezdu se šla prospat před náročným výstupem, ovšem
někteří jedinci nezklamali a vydrţeli vzhůru do brzkých ranních hodin.
V jednu hodinu ráno nás čekal nemilý budíček. Seřadili jsme se dole před chatou, všichni
oblečeni do výstraţných vest a s čelovkami na hlavě, vypadajíc jako světlušky, jsme vyšli vstříc
novému dobrodruţství. Cesta od chaty k vrcholu byla dlouhá asi 12 kilometrů a trvala nám necelé
4 hodiny. Terén výšlapu byl opravdu náročný, cesty lesem příkré, všude kolem tma. Všechno jsme
to společně zvládli a vzájemně jsme se povzbuzovali. Nic nám náladu nepokazilo, protoţe jsme
tušili, ţe to, co uvidíme nahoře, bude nádhera. Nejtěţší úsek cesty byl opravdu poslední kilometr,
většině z nás docházely síly a obávali jsme se, abychom ten východ slunce stihli. Ale my to co???
Samozřejmě stihli a ZVLÁDLI. Pak jsme uţ jen chvíli počkali a bylo to tady!!! Najednou se
začaly objevovat první sluneční paprsky a před námi se rozsvěcela celá Česká republika. Byl to ten
nejúţasnější pohled, jaký se nám mohl naskytnout. Nikoho uţ nebolely nohy, nikdo nelitoval, ale
všichni jsme se kochali tím nádherným výhledem. Cíl výpravy byl splněn. Na vrcholu Sněţky jsme
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zapózovali před objektivem fotoaparátu, abychom si uchovali krásné vzpomínky a vydali jsme se na
zpáteční cestu s nově nabitou energií.
Při cestě zpět jsme procházeli nádhernou a ničím neponičenou krajinou Krkonoš. Po cestě
nás hřálo sluníčko do zad, tak nám cesta příjemněji utíkala. Poté se naše početná skupina rozdělila
na dvě půlky, jedna parta si chtěla v malebné krajině hor vypít čaj a posilnit se na další cestu. My
ostatní jsme vyrazili, hnáni hladem na chatu, kde nás čekala výborná snídaně. Po pozdní snídani
následoval
zaslouţený
odpočinek. Kluci se šli
vykoupat do bazénu a ostatní
odpočívali
na
lehátku
na čerstvém horském vzduchu.
Odpoledne jsme se příjemně
pobavila u společenské hry
„Activity“ ve vlastním podání.
Po večeři nám byly slavnostně
předány diplomy a večer jsme
strávili při zvuku kytary
s našimi
oblíbenými
písničkami. Ráno po snídani
jsme si zabalili batoţiny
a vydali se na cestu zpět do svých domovů. Shodli jsme se, ţe nikomu se domů nechce a víkend
bychom si nejraději tak o týden prodlouţili, a kdo ví, třeba opět podnikli výšlap na Sněţku, tentokrát
na západ slunce.
Byl to úţasný víkend s výjimečnými lidmi, na který se prostě nezapomíná.   
Za celou výpravu zaznamenala
Eliška Ţumárová.

Sýčci hnízdí v Nepolisech
Sýček obecný byl kdysi u nás tak hojnou sovičkou, ţe vešel do lidových pořekadel. Říkalo,
ţe přináší neštěstí či smrt. Zhruba od
50.
let
minulého
století
je
zaznamenáván prudký úbytek a dnes je
sýček
v ČR
druhem,
kterému
bezprostředně hrozí vyhynutí. Jednou
z posledních oblastí, kde byl výskyt
a hnízdění
sýčka
potvrzen
(a to kontinuálně od roku 1989) je
Chlumecko. V obci Nepolisy pravidelně
monitorujeme hnízdění 1 páru od roku
2009. V letošním roce jsme se rozhodli
(s pomocí a podporou místních občanů)
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alespoň částečně pomoci sýčkům zvýšením hnízdních moţností. Na vhodné půdní prostory bylo
v obci vyvěšeno 5 budek a dalších 5 kusů v okolních obcích. Přestoţe nabídnuté budky letos sýčci
neobsadili (a hnízdili tak nadále na svém „oblíbeném místě“), existuje šance, ţe budky obsadí
v příštích letech někteří z vyvedených mladých ptáků. Naším cílem je vytvořit během několika let
ţivotaschopnou populaci alespoň několika párů. A to i přes všechny dosavadní pesimistické
prognózy (vţdyť v roce 2010 bylo v celé České republice zjištěno hnízdění pouhých 13 párů
sýčků!).
A jak můţete pomoci? Největší hrozbou pro sýčky jsou otevřené vertikálně stojící nádoby,
roury, komíny, světlíky či šachty. Sýček je zvědavá sovička a přesto, ţe neexistují ţádné oficiální
statistiky, ornitologové se domnívají, ţe právě tyto
nástrahy lidské architektury (kdy se sýček
z vertikálních dutin nedokáţe dostat zpět a hyne) jsou
jednou z hlavních příčin tak prudkého úbytku. Přitom
postačí
zabezpečit
všechny
tyto
objekty
na soukromých půdách či na zahradách tak, aby
se sovička, velká asi jako kos, nemohla dostat dovnitř.
Vzhledem k tomu, ţe je zdejší pár pravděpodobně
posledním hnízdícím ve východních Čechách, prosím
čtenáře, kteří by nalezli zraněnou či uhynulou sovu,
aby mne kontaktovali. Předem vřelé díky!
Rád bych poděkoval všem, kdo nám poskytli
podporu a pomoc. Jsme zavázáni starostovi Nepolis
Dušanovi Šustrovi, Luboši Hamáčkovi a Jiřině
Vosáhlové ze zemědělského druţstva v Nepolisech,
Zdeňkovi
Bartůňkovi
z Nepolis,
maţelům
Motyčkovým z farmy v Lukové, Vladislavu Vosáhlovi
ze Zadraţan, Mirkovi Dusíkovi ze Lhoty pod Libčany
a panu vrátnému z druţstva v Mlékosrbech.
Lukáš Kadava

Email adresovaný redakční radě
30. 8. 2011 měli moţnost obyvatelé Lukové vyjádřit svůj názor k projektu revitalizace návsi.
Většina z nás si myslela, ţe půjde o znovuoţivení stávající zeleně. Moţná vypadáme jako
nevděčníci, kteří nevědí, co chtějí, ale od samého začátku nám jde o dětské hřiště a bezpečnou hrací
zónu, o kterou bychom díky novému projektu přišli. Pan starosta měl připravené projekty, z kterých
byl nadšen. Vyslechl si naše názory, které ho nepotěšily, přesto vzal na vědomí, ţe my jsme Ti, kteří
tady ţijí. Touto cestou chceme právě panu starostovi poděkovat za velkou trpělivost a velmi slušné
jednání.
Jiránková Iveta, Luková
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Dopis od Ježíška
Nebojte se, nešálí Vás zrak, prvním rokem máte jedinečnou příleţitost
dostat dopis přímo od samotného Jeţíška! V době SMS zpráv se setkáváme
s moţností odpočinout si od moderní techniky a s papírem a tuţkou usednout
se svými nejtajnějšími přáními, tuţbami a třeba i s potřebou vypovídat se,
mnohdy je největším dárkem vlídné slovo a pohlazení na duši.
Nedávejte dopis za okno, pojďte ho spolu se mnou poslat Jeţíškovi.
Co musíme udělat: Nejdříve koupíme dopisní papír, obálku,známku
v hodnotě 14 Kč a 10 Kč a můţeme psát: ,,Milý Jeţíšku, letošní Vánoce
se kvapem blíţí a já uţ mám tolik přání, ţe radši rychle píšu, abys to stihl
všechno sehnat ...
Zbytek uţ je pouze pro Jeţíška, neboť byste mohli opisovat a já nechci
riskovat. A co dále k přáníčku, či pozdravu připojíme? Své jméno a příjmení,
věk, telefon, e-mail, ulici, číslo popisné, město a PSČ. Nezapomeneme
se krasopisně podepsat, či poprosit o podpis našeho zákonného zástupce.
Dopis společně se známkou v hodnotě 14 Kč vloţíme do obálky, tato známka
slouţí jako odpověď od Jeţíška. Copak nás čeká nyní? Přece musíme vyplnit
adresu: Jeţíškova dílna, 362 62 Boţí Dar, a nalepíme známku v hodnotě
10 Kč.
POZOR, pozor! Na obálku také musíme připsat – „Odpověď od Jeţíška“ –
a opět naši zpáteční adresu.
To je vše přátelé a já uţ běţím na poštu, protoţe na nás Jeţíšek čeká
na Boţím Daru pouze do 5. 12. 2011. To víte, neţ všechna ta přáníčka splní,
musí toho naběhat a musím poznamenat, jak tak na ten svůj seznam koukám,
ţe to má do těch Vánoc co stihnout.
Malé překvapení nakonec. Jeţíškovi pomocníci budou kaţdou adventní neděli
ze všech dopisů losovat 50 šťastlivců, a pokud budete mezi nimi, můţete
se těšit na hezký dárek. Přáníčko, které Jeţíška nejvíce zaujme, bude
splněno!!
Podrobnosti na www.ceskyjezisek.cz.
Vaše redaktorka
Jana Loudová
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PRO LUŠTITELE a k ZASMÁNÍ

Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající
výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
Vojna není kojná.
Vzdálenost bodu A, (coţ je místo, kde ukončí, puzená gravitační silou, svou dráhu malvice )
od bodu B (coţ je místo leţící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíţí k nule.
Jablko nepadá daleko od stromu.
Schopnost operativně řešit ţivotní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně
intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem
prostoru.
Chytrost nejsou ţádné čáry.
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Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva,
působícího obezitu obyvatelstva.
Bez práce nejsou koláče.
Zdvořilý – prdne a řekne pardon
Cynik – prdne a drze se podívá do očí
Kavalír – nechá dámu prdnout napřed
Lékárník – prdne a přivoní
Sentimentální – prdne si a zauvaţje, zdali by nebylo lepší, kdyby neprděl
Veselý – prdne a cituje: ,,kdo prdí zdraví si tvrdí“
Naivní – prdne a myslí si, ţe udělal něco velkého
Citlivý – prdne si a řekne: ,,Ách“
Pacholek – prdí celý den, ale bez poţitku, který prdění přináší
Vzdělaný – před prdnutím si vyţádá souhlas společnosti
Egoisty – prdí jen pro sebe
Potměšilý – přijde do společnosti a prdí potichu
Diplomat – prdne si a zeptá se: ,,Kdo tam?“
Flegmatik – prde sem, prdne tam, pro společnost nebo sám
Opatrný – zásadně neprdí kdyţ má průjem
Byrokrat – prdne si a vyţádá si potvrzení
Optimista – prdne si nahlas a myslí si, ţe to nikdo neslyšel
Rubriku připravili
Adam Baláţ a Michal Ţumár

S FOTOAPARÁTEM Z VĚŢE KOSTELA
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NENECHME SI UJÍT…
Nepolisy
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Posvícenská zábava
19. listopadu
pohostinství „Na Nové“
Tradiční zábava pořádaná SDH Nepolisy.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Předvánoční koncert
25. listopadu
pohostinství „Na Nové“
Předvánoční koncert pořádá SDH Nepolisy.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Rozsvícení vánočních stromů
27. listopadu
místní části
Spolky a obec pořádají tradiční rozsvícení vánočních stromů.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Mikulášská besídka
4. prosince
pohostinství Na Nové
Setkání s Mikulášem, čerty a andělem.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Vánoční koncert
16. prosince
kostel Sv. Máří Magdalény
Vánoční koncert pořádá Obec Nepolisy.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Štěpánský maškarní bál
25. prosince
pohostinství „Na Nové“
Druhý maškarní bál pořádaný Mládeţí.
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Chlumec nad Cidlinou
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Charleyova teta
28. října v 19 hodin
Klicperův dům
Divadelní představení

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Travesti skupina Screamers
17. listopadu v 19 hodin
Klicperův dům
Koncert

Nový Bydţov
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Zdravý nemocný
25. října v 19 hodin
Jiráskovo divadlo
Komedie o mnoha vymyšlených nemocech a jedné opravdové lásce.

CO
KDY

Šlitr s námi (a zlý pryč)
8. listopadu v 19 hodin

KDE
NÁPLŇ

Jiráskovo divadlo
Hudební kabaret legendárního divadla Kabaret.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Hanky Panky – Techtle Mechtle
14. listopadu v 19 hodin
Jiráskovo divadlo
Známá praţská travesti skupina.

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Mrzák Inishmaanský
1. prosince v 19 hodin
Jiráskovo divadlo
Komediální příběh romantický i drsný jako irská krajina a silný jako irská whiskey.
Dieter Herodek
kulturní referent
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