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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři, doba prázdnin se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci a my pevně
doufáme, že jste si užili zaslouženého odpočinku ať už doma, na horách, či u moře.
Nepoliský zpravodaj vám opět přináší některé zajímavé informace z uběhlých měsíců,
ale bohužel jich není tolik, na kolik jsme zvyklí z předchozích čísel. Tento jev je samozřejmě
způsoben letním obdobím, které nás všechny nutí zapomenout na všední starosti a láká nás na
různé výlety, dovolené a jiné aktivity, které jsou spojeny s krásným letním počasím a hlavně
s časem věnovaným především rodině. Přesto v naší vesničce společenský život úplně neustal,
mě osobně nejvíce utkvěl v paměti letní dětský tábor, kterého jsem se zúčastnil jako vedoucí.
Byla to moje již čtrnáctá účast na této úžasné tradiční akci, a mohu se vám svěřit, že je to pro
mě vždy srdeční záležitost, strávit týden ve společnosti všech prima táborníků.
Všem bych rád popřál příjemné prožití slunečních dní zbývajícího léta a školákům
úspěšný vstup do školního kolotoče.
Adam Baláž
za redakční radu
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty
Krátce po vydání minulého čísla zpravodaje jsme se loučili s předškoláky a přáli jim
krásné letní prázdniny plné nádherných zážitků, a za pár dní budeme společně s paní
ředitelkou ty samé děti vítat na půdě základní školy. Je to zkrátka fofr, jen co je pravda. 
Ale naštěstí i v tom rychlém sledu pracovních dní a víkendů se dalo za poslední dva
kalendářní měsíce zažít mnoho hezkého, radostného a veselého, a to nejen u nás v obci, ale
také na Chlumecku a Novobydžovsku.
Vynikající příležitostí k setkání se známými lidmi byly čtyřdenní oslavy, které
v rozmezí od 21. do 24. června proběhly ve městě Chlumec nad Cidlinou při příležitosti
připomenutí výročí 777. let od první písemné zmínky o tomto městě. Hlavní část oslav byla
připravena na sobotní odpolední a večerní hodiny. Polední shromáždění Chlumečáků a mnoha
občanů okolních obcí, kdy jsem s velkou radostí zdravil také mnoho našich spoluobčanů,
pokračovalo vystoupením oblíbeného starosty z let dávno minulých, Zikmunda Kozelky.
Právě on dal po svém proslovu pokyn k pochodu nekončícího špalíru lidí do areálu zámku
Karlova koruna. Pořadatelé se činili a vše bylo perfektně nachystáno, odpolední hudební
produkce, ukázka bitvy sedláků s císařskými vojsky, ležení vojenských jednotek z různých
historických údobí, dokonce i to počasí si Chlumečané uměli objednat. Povedený sobotní den
zakončil večerní ohňostroj, po kterém zazněl zasloužený potlesk pro všechny, kdo se o zdárný
průběh oslav přičinili.
Stejně dobře jako v Chlumci, umí se bavit i lidé v době největšího pracovního shonu
také v Lukové. Na 30. června nachystali Lukováci pro všechny věkové kategorie záživnou
celodenní kulturní akci, která nesla název Den dětí. Pořadatelé z řad místních občanů
nachystali na odpoledne kopu zábavy pro děti a v podvečer a večer také dostatek zábavy pro
dospěláky. Vzpomínku na šarm a eleganci s jakou protagonistky módní podvečerní přehlídky
předváděly rozličné šaty, róby a dámské úbory z let minulých, si ponesu v mysli dlouhá léta.
Hezky bavit se umí také v Kosicích, kde se 28. července konal 5. ročník hudebního
festivalu nesoucího název „Vrzáňovy Kosice“. Přehlídka krásy dechové hudby, které
přihlíželo dle informací od pořadatelů minimálně 700 diváků!!!, byla podtržena nejen
skvělým hudebním vystoupením účinkujících kapel, ale také zdařilým slunečným počasím.
Kdo má rád dechovou hudbu, tomu určitě doporučuji, aby si příští rok našel do Kosic cestu.
Sami tam určitě z Nepolis nebudete, neboť i zde jsme měli možnost pozdravit mnoho
známých tváří.
No, a když jsem u těch známých tváří, dovolte mi, abych dnešní slovo starosty
překlopil závěrem do smutnější roviny, do roviny, ve které zmíním odchod jedné nám všem
známé tváře… Jako pokaždé, když přivezeme z tiskárny nové číslo zpravodaje, chystali jsme
se jeden výtisk posledního čísla pečlivě zalepit do ofrankované obálky, nadepsat jménem
pana Rudolfa Svobody a poslat jej člověku, který ač žil již delší čas v Podkrkonoší,
v Hořicích, zůstal srdcem u nás, v Nepolisech. Byl to člověk, který na naší základní škole
působil ve funkci ředitele v letech 1953 až 1981, tedy celých 28 let, byl to člověk, který měl
v Nepolisech mnoho kamarádů a přátel, a který se k nám každoročně rád vracel. Díky tomu,
že jsem mladšího data narození, nevybavuji si pana Svobodu jako pana ředitele, ale
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především jako člověka, který nám při krásných oslavách v r. 2010 přednesl báseň „Cestička
k domovu“. Setkat se osobně s panem Svobodou, a promluvit s ním pár slov, jsem pak měl tu
čest ještě v létě loňského roku, kdy přijel se svým synem na pravidelnou návštěvu do Nepolis
a při té příležitosti nás pozdravil také na úřadě a srdečně poděkoval za pravidelné zasílání
nových čísel zpravodaje. Další čísla zpravodaje však již k panu Svobodovi nedoputují, neboť
dne 26. června se k nám donesla smutná zpráva o jeho úmrtí. Na poslední cestě doprovodila
pana Rudolfa Svobodu, který zemřel v nedožitých 92 letech, nejen jeho rodina a blízcí známí,
ale smutečním slovem a kondolencí se za všechny Nepolišáky připojil i místostarosta obce,
pan Jiří Šustr, a nemálo kamarádů a přátel z Nepolis.
Dušan Šustr
starosta obce

Přesun hracích prvků nad prostředním rybníkem
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím obecního zpravodaje informoval o záměru na
přesunutí hracích dětských prvků, které se nacházejí nad prostředním rybníkem. Nejspíš
dostanu za vyučenou, že tak činím s dosti značným časovým zpožděním, na druhou stranu mi
článek dobře poslouží k tomu, abych ukázal, jak obecně funguje, tedy spíše nefunguje zájem
o obecné dění v naší obci.
Na jednání ZO, které se konalo dne 29. března tohoto roku, vznesla členka ZO, paní
Zdenka Drobná, v rámci závěrečné diskuze, podnět pro starostu obce a pro předsedu Tj Sokol
Nepolisy, který se týkal možnosti přesunu hracích prvků, které se nacházejí v prostoru parku
nad prostředním rybníkem, na nové místo, a to do sportovního areálu Tj Sokol Nepolisy.
V následné diskuzi padaly argumenty, proč by takový záměr mohl být ze strany ZO podpořen.
Zmiňována byla četnost využívání hracích prvků, a to především ve srovnání s dětským
hřištěm nacházejícím se pod kostelem Sv. Maří Magdalény, dále byla zmiňována hojná
návštěvnost areálu fotbalového hřiště, a to nejen v době oficiálních soutěžních zápasů, ale
také v době pravidelných tréninků týmů mládeže i mužů. Nahlas jsme měli možnost slyšet
argument zkrácení docházkové vzdálenosti pro občany z východní části Nepolis, chcete-li
všech dětí bydlících „za“ hlavní silnicí a dále také dětí z Nové ulice. Starosta tělovýchovné
jednoty tak byl požádán, aby na výborové schůzi projednal eventuální souhlas s umístěním
těchto hracích prvků v areálu fotbalového hřiště. Starosta obce byl požádán, aby zjistil
finanční náročnost takového přesunu.
Čas utíkal, předseda Tj Sokol Nepolisy projednal tuto otázku na pravidelné výborové
schůzi – zde se setkala s kladnou odezvou. Starosta obce se snažil od dodavatele dětských
hřišť zjistit informaci o finanční náročnosti přesunu hracích prvků, který by byl podpořen
aktivní pomocí ze strany členů Tj Sokol Nepolisy. U finanční otázky přesunu se ZO
pozastavilo na jednání, které se uskutečnilo dne 31. května. Na tomto jednání se totiž hovořilo
o využití neplánovaných příjmů, které obci náležejí pro tento rok díky loňským změnám
v zákoně o loteriích a sázkových hrách – jednoduše řečeno, peníze, které dříve sázkové
společnosti měly povinnost odvádět do pokladny Českého svazu tělesné výchovy, byly
přesměrovány určitou částí, na účty obcí v celé České republice. Dle první splátky, která na
účet obce dorazila právě v měsíci květnu, se dalo odhadovat, že se v letošním roce bude
jednat o částku ve výši cca 20 tis. Kč. Zastupitelé ze všech možností, které se naskýtaly,
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vybrali takovou, že tyto finanční prostředky budou využity na přestěhování dotčených hracích
prvků a případné zbylé finanční prostředky budou rozděleny mezi spolky aktivně pracující
s mládeží a dětmi. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno i s ohledem na ujištění ze strany
starosty obce, že náklady související s realizací záměru dosáhnou maximálně 15 tis. Kč.
Počátkem měsíce června jsem byl konfrontován s názorem, že část veřejnosti nezná
odpověď na otázku, proč plánuje ZO přestěhování dětského hřiště, které vznikalo z části také
z veřejné sbírky a vlastně tento záměr vůbec nechápe. Na základě dalších jednání jsem byl
v ZŠ Nepolisy požádat o pomoc děti, které hřiště užívají, nebo by tak minimálně měly činit.
Formou jednoduchého dotazníkového šetření jsem došel k názoru, že většině žáků místní
školy je přestěhování buď jedno, nebo ho uvítají, neboť právě fotbalový areál pravidelně
navštěvují a chybí jim tam možnost pestřejšího vyžití volného času. Byl jsem rád za to, že se
uskutečnila pracovní schůzka, na které jsem místní občance, která mne oslovila s dotazy
týkajícími se tohoto tématu, mohl popsat dosavadní postup v otázce přestěhování dětského
hřiště a současně jsem mohl uvádět argumenty, které padaly i na jednání ZO. Byl jsem rád, že
občané, kterým nebyla situace jasná, využili další možnosti a přišli dne 28. června na jednání
ZO, kde se každý ze členů ZO veřejně a do třetice k tématu vyjádřil.
Seriózní debatu a přihazování pro a proti na pomyslné misky vah jsem považoval za
produktivní a správnou, a to i přesto, že mi diskuze a některé narážky nemusely být místy
příjemné. Za co jsem však nebyl rád, bylo sbírání podpisů pod „petici“, která měla vyjádřit
názor těch občanů, kterým se naservíruje jedna vybraná informace, jeden pohled na problém
a ještě se podloží nepravdou typu: areál hřiště bude pod zámkem a bude možné chodit na
hřiště pouze, když bude trénink nebo fotbalový zápas. Děkuji občanům, kteří si před
podpisem podobných listin či lístečků došli, a kdykoliv v budoucnu dojdou, do kanceláře
úřadu, či přímo na zasedání ZO, a vyslechnou si všechny názory a sami si udělají vlastní
úsudek.
Na tomto posledním zasedání všichni vyslechli argumenty proti i pro přesunutí
a s ohledem na poslední aktuální nacenění případné realizace přesunu hřiště, které zaslal
dodavatel hracích prvků, bude v podzimních měsících tohoto roku či v jarních měsících
příštího roku přistoupeno ke stěhování těchto prvků. Pokud děti chtějí hřiště využívat, pak si
na něj najdou cestu i do areálu hřiště Tj Sokol Nepolisy.
Dušan Šustr
starosta obce

Digitalizace katastru, tentokráte v Zadražanech
Stejně jako jsme v závěru loňského roku informovali občany, že bude docházet
k digitalizaci katastrální mapy v Lukové, upozorňujeme všechny majitele pozemků v k.ú.
Zadražany, že i toto katastrální území, je v současné době digitalizováno.
Na obecním úřadě budeme mít od 27. srpna k dispozici návrh nové „digitalizované“
mapy katastru Zadražan a současně budeme mít k dispozici tzv. srovnávací sestavu, ve které
bude uveden stav panující ve vlastnictví pozemků před digitalizací a po digitalizaci, a to pro
každého jednoho vlastníka nemovitostí zvlášť.
Při digitalizaci katastrálních území dochází v některých případech k přečíslování
pozemků a najdou se i situace, kdy se mění výměry některých pozemků, kdy souhrnem může
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mít občan o nějaký ten metr čtvereční pozemků více, nebo naopak o něco metrů méně.
S ohledem na skutečnost, že tyto situace, můžete jako majitelé „reklamovat“ na Kastrálním
úřadě Královéhradeckého kraje, katastrálním pracovišti v Hradci Králové, doporučuji, abyste
neváhali a nejpozději do 7. září se přišli informovat o novém stavu katastrální mapy v k.ú.
Zadražany. Důležitou a novou povinností pro vlastníky nemovitostí v digitalizovaném k.ú.
Zadražany bude od r. 2013 povinnost přiznat a zaplatit daň z nemovitosti za pozemky, které
vlastníci pronajímají třetí osobě. Ještě v letošním roce platí, že tuto daň za Vás platí v tomto
případě nájemce pozemků.
Proti případným nesrovnalostem, které zjistíte po zhlédnutí mapy a srovnávací
sestavy, můžete podat ke Katastrálnímu úřadu námitku, a to nejpozději do 15ti dnů po
skončení vyložení, tedy do 21. září. Platnost nové digitální podoby katastrální mapy v k.ú.
Zadražany, bude poté s konečnou platností vyhlášena k 25. září tohoto roku.
Dušan Šustr
starosta obce

Sbírka použitého ošacení
Obecní úřad Nepolisy ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje letos již podruhé
sbírku použitého ošacení, sbírat budeme především:
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské a dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2 , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Vatové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční v pátek 21. 9. 2012 v garážích Obecního domu Nepolisy. Věci,
prosíme, noste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší
informace získáte na Obecním úřadě Nepolisy, nebo na www.diakoniebroumov.org.
Děkujeme, že s námi pomáháte potřebným!
Alena Chaloupková

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad oznamuje občanům, že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
proběhne v pátek 19. 10. 2012 na obvyklých místech. Sbírat se bude:
 Velkoobjemový odpad – koberce, podlahové krytiny, čalouněný nábytek, televize,
rádia, počítače, staré obnošené šatstvo, sanitární keramika
 Nebezpečný odpad – chladničky, mrazáky, autosedačky, zářivky, žárovky, barvy,
lepidla. Baterie, tonery, kosmetika, tuky a oleje.
Alena Chaloupková
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy
Od vydání posledního čísla Nepoliského zpravodaje uplynuly opět dva měsíce a nové zprávy
z jednání Zastupitelstva obce jsou opět tu. Zastupitelstvo se ke svému jednání sešlo v červnu
a v červenci si dalo malé prázdniny. Tímto vás zveme na blížící se zasedání Zastupitelstva, jež
se uskuteční na konci srpna.
Z 20. zasedání konaného dne 28. 6. 2012 v Zadražanech:
-

Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo konkurzního řízení na pozici
ředitel/ředitelka ZŠ Nepolisy a MŠ Nepolisy. Ve funkci ředitelky Základní školy
Nepolisy zůstává Mgr. Pavla Eliášová, ve funkci ředitelky Mateřské školy Nepolisy
pak Soňa Balážová.

-

Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo prodej obecního rodinného domu,
č.p. 303 v obci Nepolisy. Tento kapitálový příjem bude použit na realizaci
plánovaných projektů – výstavba infrastruktury či občanské vybavenosti.

-

Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo závěrečný účet svazku obcí Cidlina
za rok 2011. Starosta obce seznámil přítomné také s projekty, na které svazek obcí
Cidlina získal v loňském roce finanční podporu z Královéhradeckého kraje.

-

Zastupitelstvo obce Nepolisy jednomyslně schválilo poskytnutí 30 000,- Kč v případě
poskytnutí dotace za účelem úprav prostor navazujících na Víceúčelové hřiště
v Zadražanech.
Aneta Herodek

Pozvánka na divadelní představení
Dne 25. října 2012 pořádá Obec Nepolisy zájezd do
Branického divadla Praha na divadelní představení

„S Tvojí dcerou ne“
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven.
Hrají: Karolína Kaiserová, Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Lucie Juřičková, Marika
Procházková, Pavel Kikinčuk, Martin Zahálka, Antonín Procházka, Jaroslav Hanuš, Vilém
Dubnička. Režie: Antonín Procházka.
Původní cena lístku: 400,- Kč

Vaše cena lístku: 250,- Kč
Zajištěna bezplatná doprava
Odjezd v 16.15 hod od pohostinství „Na Nové“
Zájemci ať se hlásí na OÚ Nepolisy
(přednostně po občany důchodového věku)
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PŘILETĚLO k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Radost z pěkného umístění
Dne 19. června 2012 se příznivci malé kopané sešli na hřišti TJ Sokol Nepolisy. Naše
mateřská škola společně s TJ Sokol pořádala již 7. ročník fotbalového turnaje mateřských
škol. Klání se zúčastnilo 5 mužstev (MŠ Beruška Chlumec nad Cidlinou, MŠ Sluníčko Nový
Bydžov, MŠ Petrovice, MŠ Sloupno a MŠ Nepolisy). Jasný favorit MŠ Beruška z Chlumce
nad Cidlinou obhájila opět prvenství, ale ani naše mužstvo se nedalo zahanbit a obsadilo
krásné 3. místo. Naši hráči nic nepodcenili, na turnaj se dvakrát týdně připravovali
v pravidelných trénincích pod vedením pana Tomáše Marka. Pečlivou přípravu zúročili
v dobře zahraných zápasech. V průběhu turnaje malé fotbalisty povzbuzovala starší děvčata
a jistě se to ukázalo i na jejich výkonu. Blahopřejeme k pěknému umístění a věřme, že třeba
v příštím roce při 8. ročníku turnaje dosáhneme ještě lepšího výsledku.

Návštěva hřebčína
V úterý 20. června 2012 jsme se vypravili na výlet do nedalekých Zadražan. Již od rána
se zatahovala obloha a nevypadalo to zrovna na pěkné počasí. Vybavili jsme se pláštěnkami,
předškoláci vyrazili pěšky a mladší děti cestovaly linkovým autobusem. Když jsme se všichni
sešli v sousední obci, již začalo
pršet, a tak jsme rychle spěchali do
hřebčína. Manželé Vosáhlovi nás
srdečně přivítali a zavedli nás do
stáje, kde jsme si zblízka prohlédli a
pohladili krásné koně. Koníkům
jsme předali dobroty v podobě
mrkve, jablek a pečiva.
Škoda, že nepřestávalo pršet
a nemohli
jsme
koně
vidět
ve výběhu, nebo se svést v kočáru.
Musíme doufat, že až příště
navštívíme znovu hřebčín, bude
lepší počasí a budeme mít ještě více
zážitků.
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Rozloučení s předškoláky
V závěru měsíce června jsme se rozloučili s nejstaršími dětmi za přítomnosti rodičů
a představitelů obce. Nejdříve vystoupily děti docházející na kroužek angličtiny pod vedením
lektorky Dis. J. Kazdové. Po „hodině angličtiny“ se dále do programu zapojili ostatní
předškoláci s hudebně pohybovým vystoupením na skladbu „Ne pětku ne!“, kterou s nimi
nacvičila paní učitelka Pavla Novotná. Děti si přinesly aktovky a hned měly možnost si
vyzkoušet roli žáků základní školy. Přítomným se představilo čtrnáct dětí odcházejících do
1. třídy ZŠ. Každý předškoláček dostal od učitelek, pana starosty a mladších kamarádů
upomínkové předměty. Na závěr jsme si poseděli při sladkém pohoštění a zatančili při
reprodukované hudbě.

Poděkování
Začátkem července jsme se rozloučili spolu s kolektivem základní školy s naší
dlouholetou pracovnicí paní Hanou Kolbabovou, která odcházela od důchodu. Chtěla bych ji
i touto cestou poděkovat za práci, kterou pro Mateřskou školu – školní jídelnu v Nepolisech
vykonala. Velmi si vážím její svědomité práce a za celý kolektiv přeji, aby další léta prožívala
jen v dobrém zdraví a životní pohodě. Za obecní úřad se přišel rozloučit i starosta Ing. Dušan
Šustr.

Soňa Balážová
ředitelka MŠ
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ŽIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
TJ Sokol Nepolisy informuje
Pouťové fotbalové odpoledne
V sobotu 7. července 2012 jsme uspořádali na fotbalovém hřišti fotbalové odpoledne.
Na hřišti se nejdříve představili starší žáci. Na jedné straně nastoupili kluci z Nepolis a proti
ním hráli kluci ze Zadražan a Lukové.
Druhé utkání byl zápas místních složek. Před samotným zápasem přišlo k rozlosování
fotbalistů do dvou mužstev. Utkání přineslo nejen zábavu, ale i pěkné fotbalové akce.
Vyvrcholením fotbalového odpoledne byl zápas mezi starou gardou Nepolis a starou
gardou Nového Bydžova pod vedením Václava Vaníčka. Utkání mělo vysokou úroveň
a nebyla nouze o branky.
Není důležité jak tyto tři zápasy skončily, ale hlavní bylo to, že se všichni přítomní
dobře bavili.
O občerstvení se staral Milan Jelínek se svým týmem. Jirka Šustr předváděl vynikající
kuchařské umění s výbornou gulášovou polévkou, bramboráky, steaky... Všem patří veliké
poděkování.
Večer se konala taneční zábava, kde nám k poslechu a do tance hrála hudební skupina
Vinný střik z Nového Bydžova.

Nepoliská stovka
Dne 11.8.2012 jsme se sešli po sedmnácté
v Nepolisech na cykloturistické akci "Nepoliská
stovka". Organizátoři opět připravili dvě trasy se
startem u místního pohostinství Na Nové. Na trať
50 km se vydalo 19 cyklistů a na 100 km 24
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 na padesátce a jeden na stovce. Mezi
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zúčastněnými byli i rodáci z Nepolis a dále cyklisté z Peček, Poděbrad, Prahy, Kutné Hory,
Kolína, Nového Bydžova, Lužce, Hlušic, Žíželic, Opolánek, Heřmani, Městce Králové,
Starého Bydžova, Dvora Králové, Choťovice. Počasí nám ze začátku moc nepřálo. Ráno
hezky zapršelo, ale když jsme startovali, už svítilo sluníčko, ale foukal dost silný vítr. První
v cíli na trati 100 km se objevil Pavel Turza z Prahy v čase 2:39,00 na ním postupně přijeli
Pavel Prchal (Kutná Hora), Petr Konvalina (Pečky), Jaroslav Holík (Poděbrady), Oldřich
Herčík (Kolín) a David Marek (Kutná Hora). Těsně za nejrychlejšími dojel Miloš Křivka
z Chlumce a v čase 3:05 jediný nepoliský zástupce Adam Baláž. V startovním poli byla
i jediná žena Pavlína Kšírlová z Poděbrad. 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.

Rozlosování HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor PODZIM 2012
11.8.

Nepolisy A

Smiřice

17:00 SO

29.9.

Lovčice A

Nepolisy A

16:30 SO

18.8.

Dohalice A

Nepolisy A

17:00 SO

6.10.

Nepolisy A

Probluz A

16:00 SO

25.8.

Nepolisy A

Kunčice B

17:00 SO

13.10. Kosičky

Nepolisy A

16:00 SO

2.9.

Chlumec B

Nepolisy A

17:00 NE

20.10. Nepolisy A

Hlušice A

15:30 SO

8.9.

Nepolisy A

Myštěves A

17:00 SO

27.10. Nepolisy A

Kobylice A

14:30 SO

Sendražice

Nepolisy A

14:00 SO

16.9.

Nový Hradec
B
Nepolisy A

16:30 NE
Nepolisy A

14:00 SO

22.9.

Nepolisy A

Červeněves

16:30 SO

3.11.

10.11. Smiřice
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Rozlosování CK VOTROK 4.třída skupina B PODZIM 2012
12.8.

Nepolisy B

Lužec

17:00 NE

19.8.

Lovčice B

Nepolisy B

17:00 NE

26.8.

Nepolisy B

Libčany B

17:00 NE

2.9.

Roudnice B

Nepolisy B

17:00 NE

9.9.

Nepolisy B

Myštěves B

17:00 NE

15.9.

Dobřenice

Nepolisy B

16:30 SO

23.9.

Nepolisy B

Syrovátka

16:30 NE

29.9.

Starý
Bydžov

Nepolisy B

16:30 SO

7.10.

Nepolisy B

Lhota p/L

16:00 NE

13.10. Nové Město

Nepolisy B

16:00 SO

21.10. Nepolisy B

Hlušice B

15:30 NE

28.10. Nepolisy B

Převýšov B

14:30 NE

10.11. Lužec

Nepolisy B

14:00 SO

Rozlosování BELSPORT Okresní přebor starší žáci PODZIM 2012
25.8.

Nepolisy

Smiřice/Předmě.

14:30 SO

1.9.

Lhota p/L

Nepolisy

10:00 SO

8.9.

Nepolisy

Vysoká

14:30 SO

22.9.

Nepolisy

Červeněves

14:00 SO

30.9.

Stěžery/
Probluz

Nepolisy

14:00 NE

6.10.

Nepolisy

Třebeš B

13:30 SO

13.10.

Kosičky

Nepolisy

13:30 SO

20.10.

Nepolisy

Malšova Lhota

13:00 SO

Rozlosování MEKR´S Okresní přebor starší elévové 4+1 PODZIM 2012
9.9.

Předměřice

Nepolisy

10:30 NE

16.9.

Nepolisy

Nové Město

10:00 NE

23.9.

Kunčice

Nepolisy

10:00 NE

30.9.

Nepolisy

Roudnice

10:00 NE

7.10.

Lhota p./L.

Nepolisy

10:00 NE

14.10.

Nepolisy

Slavia/Malšovice

10:00 NE

19.10.

Myštěves

Nepolisy

15:30 PA

4.11.

Nepolisy

Kosičky

10:00 NE

Na internetové adrese http://sokolnepolisy.webz.cz/ najdete podrobnější informace
o fotbalových zápasech a akcích, které organizujeme, i kterých se účastníme. Můžete si zde
prohlédnout i fotografie.
Ing. Ján Baláž

12

ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Vítání občánků
První červencový den se na obecním úřadě uskutečnila již tradiční událost „vítání
občánků“. V tento krásný letní den přišli rodiče zapsat svoje ratolesti mezi občany naší obce,
která se tak rozrostla o čtyři nové občánky.
Slavnostním programem provázela přítomné rodiče a hosty paní Petra Žumárová,
která pronesla uvítací řeč za sbor pro občanské záležitosti. Tradičně zde vystoupily děti
z mateřské školy pod vedením ředitelky Soni Balážové. 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 života. Připomněl, jak
důležitý je v dnešní době harmonický rodinný život, který napomáhá ke správné a spokojené
výchově dítěte.
Dojatí rodiče svým podpisem do kroniky stvrdili, že ze svých dětí vychovají řádné
občany. Slavnostně byli přivítáni tři chlapečci a jedna holčička, jmenovitě Dieter Herodek,
Petr Schovanec, Lukáš Kárník a Viktorie Čížková. Od obecního úřadu děti obdržely plyšové
medvídky.
Celou událost tradičně 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 Žumárová
členka redakční rady

Jak začaly prázdniny v Lukové
Úžasný začátek prázdnin připravili pro děti 30. června 2012, a nejen pro ně,
dobrovolní hasiči z Lukové, malé vesnice
u Nového Bydžova. Plakát sice lákal na
taneční zábavu s kulturním programem, ve
skutečnosti se toho ale nabízelo daleko
více.
Na návsi vyrostl veliký nafukovací
hrad, kde se mohly vydovádět malé děti,
objevilo se tam obrovské Člověče, nezlob
se. Děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost
při různých soutěžích a celá odpolední
akce byla zakončena vystoupením v hip –
hopovém duchu, které bravurně předvedla
malá slečna.
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Před osmou hodinou se
začala plnit místa pod stanem
prvními dospělými návštěvníky.
Proslýchalo se, že ženy ze vsi
připravily módní přehlídku v retro
stylu. Přichystané molo dávalo
tušit, že se tu skutečně něco
takového bude dít. Po chvíli se za
doprovodu písniček, které nám
připomněly dobu dávno minulou,
objevily
první
manekýnky
v modelech, které zajisté musely
hledat po půdách a skříních svých
babiček a prababiček. Všechny
modely předvedly místní ženy všech věkových i váhových kategorií. První modelka měla na
sobě oblek, který by jí mohla závidět i babička Boženy Němcové, ani kapsář nechyběl. Další
předvedly štikované zástěrky někdejších hospodyněk, žoržetové šaty ze 40. let, plisované
sukně, za pozornost stály krimplenové šatičky, myslivecký obleček, plesové šaty. Ke všem
oděvům modelky pečlivě volily i doplňky – takže jsme mohli spatřit různé kloboučky,
kabelky, korálky, bižuterii a šátečky. V programu nechyběly ani nažehlené pionýrské
stejnokroje, které předvedl místní mladík a děvče. Dokonce se našli i dva ochotní manekýni,
kteří při prezentaci dobových oděvů sklidili nebývalý aplaus. Celou módní show slovem
provázela studentka Katka z Lukové v překrásných silonových šatečkách z 50. let,
doplněných letním slamáčkem. Přehlídka byla zakončena v odlehčeném tónu a byla diváky
odměněna obrovským potleskem. A to ze zákulisí vím, že na přípravu měly ženy žalostně
málo času, dalo by se říci, že to daly téměř na ostro. Potom se rozjela taneční zábava. K tanci
i k poslechu hrála Měchovka. Tančilo se za krásné teplé noci pod širým nebem, vzduch voněl
travou a létem. Podávalo se pivo, alko i nealkoholické nápoje, pečínka a kdo chtěl, mohl si
pochutnat na dršťkové polévce, rovněž za retro cenu. Komu i toto bylo málo, mohl si
vlastnoručně opéct buřta. Dětem se
spát ještě nechtělo a lidé se dobře
bavili až do pozdních nočních hodin.
Na lukovské návsi vládla, tak jako už
mnohokrát, pohoda a dobrá nálada. Je
vidět, že i v dnešní uspěchané době si
zde lidé dovedou najít čas na zábavu,
dovedou si vše zorganizovat, drží při
sobě a nezkazí žádnou legraci.
Myslím, že i návštěvníci z okolí si
přišli na své.
Léto a prázdniny tady prostě
přivítali, jak se patří.
Eva Haltufová
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SUPERBABY, aneb stále tančíme
Měsíc se s měsícem sešel a již tu máme další vydání Nepoliského zpravodaje, ve kterém
bych ráda zmínila něco málo z činnosti Nepoliské taneční skupiny „Superbaby“. Naše taneční
sezóna roku 2012 začala vystoupením na hasičském plese v Kosičkách, které bylo zmíněno
v minulém článku.
Dalším vystoupením
pro nás byl již tradiční
ženský ples, na který jsme
si
připravily
novou
skladbu,
složenou
z písniček od Michala
Davida, a krásné nové
kostýmy. Nově zhotovené
kostýmy se nesly v duchu
pohádky
„Mrazík“
a vystoupily jsme v nich na
tematickou písničku od
Michala Davida „Ruská
Máša“. Vystoupení diváci
odměnili
velkým
potleskem. Samotné šaty ve stylu „ruské máši“, které jsme šily celou zimy, sklidily od
publika velkou pochvalu, což nás velmi potěšilo, vzhledem k času a vynaloženému úsilí při
ušití naší nové „garderoby“.
První polovina letošního roku byla i nadále bohatá na vystoupení. Své taneční
i komediální dovednosti jsme předvedly na Cyklistickém plese v Novém Bydžově. Oblečené
jako cyklistky s helmami na hlavě jsme vtipně vystoupily a sklidily potlesk od pobaveného
publika. Začátkem května jsme doprovodily svým vystoupením bohatý program letošních
Staročeských Májí, kde jsme vystoupily se sérií písniček od Michala Davida v našich nových
kostýmech a i s naší tradiční „havajskou písničkou“. V květnu jsme svým vystoupením
zpestřily oslavu paní Motyčkové, která v Lukové slavila své životní jubileum.
Zatím poslední vystoupení se konalo u příležitosti narozenin pana Houšky, kde jsme
se tematicky převlékly za „vojandy“, vzhledem k jeho povolání. Překvapení pro oslavence
nachystala jeho manželka a on sám do poslední chvíle nic netušil. Během poslední skladby
nám při pohledu na zataženou oblohu opravdu hrozila pořádná bouřka, ale nakonec jsme
vystoupení stihly za „pět minut dvanáct“.
Samozřejmě i nadále nezahálíme a připravujeme nové skladby, společně s novými
kostýmy. Více už neprozradíme, abychom Vás mohly stále překvapovat něčím novým z naší
bohaté činnosti.
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za „Superbaby“ napsala
Eliška Žumárová

TÁBOR 2012 – letošní téma: “VESELÝ ROK 2012„
Dobrý den, milí spoluobčané vesnice Nepolisy. Je mou milou povinností Vám napsat
o akci, kterou pořádá každý rok Obecní úřad. Tou je letní dětský tábor, opět konaný
v Orlických horách, poblíže vesničky Vysoká Srbská, v areálu Pstruží potok. Už od zimních
měsíců jsme si my vedoucí lámali hlavu, čím ty naše nepoliské děti překvapíme, jaké pro ně
vymyslíme zajímavé téma. Nakonec vzešel návrh, který se ihned ujal, pojmout týdenní
táborový pobyt jako takové rychlé putování ročním obdobím a s tím souvisejícími tradicemi.
A že to bylo rychlé putování, to mi teda věřte. Během sedmi dní jsme zažili takových zážitků
a ročních převratů, na které budeme ještě všichni dlouho vzpomínat. Myslím, že to byl
opravdu velmi vydařený tábor, ostatně kladné odezvy byly i z úst dětí, kterým se tábor velmi
líbil. Ale hezky popořádku…
Sobota 28.7.- leden, vedoucí Martina Ronešová, oddíl Sněhuláci, kapitánka Michaela
Vejvodová
Po brzkém rozloučení s drahými rodiči, sourozenci, kteří bohužel, či bohudík s námi
nemohli jet na naše putování, jsme autobusy (dětí bylo 64, proto 2 autobusy) odjeli
z milovaných Nepolis. Již tradičně nejezdíme ihned do tábora, ale cestou podnikáme
minimálně dvě kulturní zastávky. Obě vřele doporučuji k návštěvě. První zastávkou byla
Motogalerie v Šestajovicích, poblíž Jaroměře. Zajímavé prostředí na soukromém pozemku,
kde jsou k vidění spousty motorek a starodávných hraček. Po této vzpomínce na časy minulé
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nás čekala ještě jedna kulturní památka, která nás přenesla snad ještě do dob dávnějších. Měli
jsme naplánovanou prohlídku Benediktinského kláštera v Broumově. Jedná se o národní
kulturní památku. Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně barokní přestavby z 18.
století. Na začátku prohlídky se nás ujal sympatický pan průvodce, se kterým jsme navštívili
nejzajímavější prostory: klášterní kostel sv. Vojtěcha, sakristii, refektář a knihovnu. V kostele
jsme si všichni sedli do lavic a poslouchali poutavé vyprávění. Během povídání pan průvodce
dával dětem různé otázky a vysvětlil nám například: kdo je opat, co je sakristie, či refektář.
Velkým překvapením bylo pro děti zjištění, že Ježíš se nenarodil 24. prosince. Zajímavá byla
též již zmiňovaná knihovna, která patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v České
republice, dnes je v ní uloženo asi 17 tis. svazků. Za zmínku stojí kopie tzv. Turínského
plátna, která byla nalezena v klášterním kostele a na světě existuje kolem 40 kopií. Konečně,
jestli se chcete dozvědět více, zajeďte se do Broumova sami podívat…..
Kolem 15. hodiny jsme konečně dorazili do tábora: areálu Pstruží potok. Čekal nás
tam uvítací výbor v čele s panem správcem a naší oblíbenou paní kuchařkou. Paní kuchařka
nám udělala opravdu velikou radost, protože minulý rok avizovala, že již končí. Ale věřte, že
vaří velmi chutné pokrmy, což je vidět na tom, že se všechno vždy sní, často si i někteří
přidávají, zbytků bývá pomálu. Po velikém mumraji kolem vybalování a rozdělování kdo,
kde, s kým a proč bude bydlet, jsme se sešli na první společné večeři. Po večeři jsme měli
první nástup, úvodní slovo měl hlavní vedoucí tábora Vláďa Vondruška. Ten seznámil děti
s táborovými pravidly, připomněl pravidla slušného chování a představil všechny táborové
vedoucí a praktikanty. Po těchto nezbytných formalitách bylo vybráno 7 kapitánů, kteří si
vybírali členy do svých oddílů. A to hlavní – seznámení s letošním tématem: VESELÝ ROK.
Prakticky to znamená, že každý táborový den (začínali jsme sobotou) symbolizuje po sobě
jdoucí měsíc, či dva měsíce. Každý den vedoucí dne bude předávat symbolické žezlo a ručně
malovaný „plášť ročních obdobích“ následujícímu měsíci. Nejdříve jsme museli přivítat Nový
rok, který symbolizovalo miminko. Krásný kostým miminka si oblékl hlavní vedoucí Vláďa,
který předával žezlo a plášť měsíci lednu. A takto jsme započali putování celým veselým
rokem 2012. Před večerkou jsme ještě společně stihli svázat trička, která byla připravená
k batikování. To byla, následující dny, veliká práce, protože nabatikovat cca 75 triček, pro
každý oddíl jinak barevné, je opravdu úplná alchymie. Klobouk dolů Martině, která to nejen
vymyslela, ale celou malovýrobu triček i organizovala. Ostatně rodiče sami viděli, jaká
originální trička si děti přivezly domů.
Neděle 29.7. – únor, oddíl Sněženky a machři, vedoucí Vítek Vondruška, kapitánka
Lucie Marková
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První ranní budíček, první rozcvička, k snídani vánočka a bílá kávička. První bodování
v úklidu chatek bylo netradiční. Neslo se v duchu tradic, jelikož ještě leden nepředal svoji
vládu, proto se bodování ujali Tři králové ,
v podání
vedoucích
převlečených
za
Melichara (Martina), Kašpara (Vítek).
Největší rozruch způsobil Adam v podobě
Baltazara. Na dopoledním nástupu předával

vládu měsíc leden měsíci únoru. Dopolední
program byla jedna veliká legrace, zkrátka
zimní radovánky se vším všudy. I to počasí
bylo žádoucí, za mírného mrholení jsme běhali,
v kulichách a se šálami kolem krku, na lyžích
a náramně jsme si to užili. Zimní klání jsme zahájili soutěží „trojlyže“, což byla velmi
zábavná soutěž. Nebylo vůbec snadné
tříčlenný
tým
na
dvou
lyžích
synchronizovat tak, aby co nejrychleji došel
k cíli. Tuto soutěž za usilovného fandění
kamarádů vyhrál oddíl Sněženky a machři.
Po výborné svíčkové k obědu jsme opět
pokračovali v zimních soutěžích, tentokráte
v běhu na lyžích a jízdě na saních. Zimní
sportovní atmosféru jsme zakončili soutěží
„hod na sněhuláka“ papírovou koulí.
Během zimních soutěží nás přepadl také
sněžný muž Yetty, který si chtěl jednoho
táborníka odnést, to se mu ale nepodařilo.
Večer se umoudřilo počasí, proto se mohl nástup a vyhlášení výsledků ze zimních
únorových aktivit konat venku. Jelikož jsme měli měsíc únor, byl čas plesů – Masopust. My
vedoucí jsme nastoupili ve večerních šatech, někteří jsme měli na obličeji škrabošky. Na úvod
masopustu nám zatančil mladý pár Terezka Jiránková a Jan Zhříval. Taneční rej se rozproudil
a pod širým nebem jsme tančili do časných hodin. Po masopustu ženská část vedoucích
vyráběla papírové růže. Společnými silami jsme namotaly asi 80 růží různých velikostí
a barev, aby si mohl každý táborník růži vystřelit na pouťové střelnici, vzhledem
k nadcházejícímu letnímu období.
Pondělí 30.7. – březen, duben, oddíl Aprílci, vedoucí Renata Říhová, kapitán Matěj
Kebort
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A máme tu jaro, začínající jarním
budíčkem a rozcvičkou. Bodování chatek
v úklidu se neslo v duchu Velikonoc:
koleda, pomlázka a rozdávání vajíček
s překvapením. Na dopoledním nástupu
předával plášť a žezlo měsíc únor jarním
měsícům březen, duben, které zastupovala
Renata. Dopoledne si Marcela připravila
pro děti vědomostní test: Březen – měsíc
knihy, test měl 15 otázek. Dopoledne jsme
zahájili velmi oblíbené turnaje ve vybíjené
a fotbale. Rozhodčími turnajů byli naši
vedoucí „sporťáci“ Michal s Adamem. Ten
oddíl, který zrovna nehrál, soutěžil v
populární hře „boj o šátek“, na který
bedlivě dohlížel Vítek. Odpoledne jsme se
přesunuli do měsíce dubna: měsíce
bezpečnosti. Rázem kluci přeměnili
fotbalové hřiště na dopravní. Oddíly
soutěžily na čas: start - cíl, dopravním
prostředkem bylo kolečko, trasa byla plná
opravdových dopravních značek, které
museli závodníci v závodním autě projet. Nejlepšími řidiči se stal oddíl Listonošů. Všichni
jeli co nejrychleji, ale podle předpisů, proto každý závodník obdržel vlastní řidičský průkaz.
Večer nám kluci připravili táborák.
Byl konec dubna, proto se táborák stal
rejem čarodějnického sletu. Celé
odpoledne měl každý oddíl za úkol vyrobit
„Moranu“ (podle tradice je to figurína,
samorost, kořen nebo větev, symbolizující
zimu a nemoci, mládeží je Morana
vynesena za ves a vhozena do tekoucí
vody nebo zapálena). Moranu nám měli na
reji čarodějnic představit kapitáni oddílů.
Vybírání té nejlepší Morany nebylo
jednoduché, jelikož každá byla unikátní. Nakonec jsme si u táboráku opekli vuřty a zpívali
jsme podle zpěvníčků za doprovodu kytar.
Úterý 31.7. – květen, červen, oddíl Červíci, vedoucí Marcela Vondrušková, kapitán
Pavel Říha
Na ranním nástupu předávaly měsíce březen a duben žezlo a plášť měsícům květen
a červen, které zastupovala Marcela. K letním měsícům patří pouť, proto si mohl každý
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vystřelit na táborové střelnici již zmiňovanou papírovou růži. Komu se nepovedlo růži
sestřelit po pěti pokusech, dostal ji od vedoucího střelnice Pavla za snahu.
Na odpolední program jsme měli naplánovanou táborovou olympiádu. Ještě před tím
jsme dětem rozdali nabatikovaná trička, aby na slavnostní nástup byl každý oddíl
rozpoznatelný. Zahájení olympiády se
dělo opravdu ve velkém stylu,
moderování se ujal hlavní vedoucí. Za
doprovodu
písně
od
Fredyho
Mercuryho započal slavnostní nástup
družstev, každý kapitán nesl v čele
svoji oddílovou vlajku. Olympijskou
pochodeň si předávali tři mladí nadějní
běžci. Posledního předání pochodně se
ujal Michal, který zapálil olympijský
oheň. Tím byla táborová olympiáda
zahájena. Sportovní vedoucí vymysleli
celkem 9 disciplín: přetahování lana, skok z místa, hod koulí, silové lano, badminton, střelba
z luku na bizona, rychlochůze, chůze na chůdách a prémie pro nejschopnější sportovce „běh
do vrchu“. Na každou disciplínu si oddíl vybral svého zástupce. Všichni sportovci to zvládli
na výbornou, někteří si sáhli až na dno svých sil a zaznamenali jsme i táborové rekordy. Za
zmínku stojí nejvíce očekávaná disciplína „běh do vrchu“. Před samotným závodem jsme my
vedoucí provedli veliké přípravy a vybaveni vysílačkami jsme se průběžně informovali o jeho
dění. Přiblížit Vám závod slovy lze těžko popsat, cesta byla náročná, trnitá, plná překážek,
kopec velmi prudký. K cíli doběhlo všech sedm závodníků v pořádku, nejrychlejší v cíli byl
favorit Pavel Říha, druhé místo obsadil Daniel Finěk, třetí místo patřilo Matěji Novotnému.
Veliká poklona patří kapitánce
Michaele Vejvodové, která se
zúčastnila jako jediná dívka. Večer
jsme měli slavnostní nástup, kde jsme
celé olympijské klání vyhodnotili a
sportovce jsme dekorovali medailemi.
Po součtu všech zlatých
medailí, k velikému překvapení všech
zúčastněných, vyhrál oddíl č. 1
Sněhuláci pod vedením vedoucí
Martiny. Jejich radost byla opravdu
veliká, o to větší, protože v táborové
hře tento oddíl pozůstával daleko za
ostatními.
Středa 1.8. – červenec, srpen, oddíl Holidayové, vedoucí Michal Žumár, kapitán
Miroslav Vejvoda
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Ráno po budíčku jsme pro děti měli připravenou rozcvičku v rytmu spartakiády na
písničku „Poupata“. Předávání žezla se neslo v duchu opravdového léta, i to sluníčko nám
velmi přálo. Nástup jsme proto pojali ve stylu “jedeme na dovolenou“, oblékli jsme si
plavecké oblečky a vybaveni rukávky, kruhy do vody i lehátky, dokonce malým bazénkem,
jsme byli připraveni vstříc létu – předávání jarního období letnímu červenci a srpnu, plášť
a žezlo přebíral Michal.
Tento den měl být pro děti zahalen velikým tajemstvím s překvapením. Děti věděly
jen to, že půjdeme na celodenní výlet, ale co je mělo čekat na konci cesty, nikdo z dětí netušil.
Celou trasu naplánovali a předem si zkusili proběhnout vedoucí Adam s Michalem, kteří také
po trase rozmístili různé indicie. Kolik jsme
celkem nachodili kilometrů, nám kluci zatajili,
ale přibližně to bylo kolem 15 km, což byl pro
všechny děti i vedoucí výkon hodný pochvaly.
Během celodenní túry po kopcích jsme pro děti
dělali různé zastávky s občerstvením. Jedna
veliká zastávka byla i kulturní. Navštívili jsme
Mlýn Dřevíček (poblíž Hronova, Horní
Dřevíč), opět vřele doporučuji k návštěvě,
opravdu to stojí za pokoukání. Jedná se
o mlynářské muzeum, kde jsme se setkali
s ukázkou původních mlýnských strojů,
dokonce ve funkčním provozu. Po této
větší zastávce, kde jsme se venku
u mlýna naobědvali, jsme pokračovali
ve výletu, a to za přísného dohledu nás
vedoucích, neb cesta vedla podél
silnice. Pro lepší přehled a informace
o bezpečném provozu jsme se my
vedoucí dorozumívali vysílačkami,
protože
z
dětí
byl
někdy
nedohlédnutelný průvod. Od návštěvy
ve mlýně započala pro děti soutěž
v hledání indicií. Indicie děti hledaly průběžně cestou, celkem jich bylo sedm a na vyplnění
vědomostních úkolů byl čas i druhý den. Další větší zastávku jsme dětem umožnili ve
vesničce Bezděkov, což byla pro tuto vísku zřejmě událost měsíce. Jenom si představte 64
dětí a dospělých večeřících vuřguláš na cestě u konzumu. V jinak asi poklidné vesničce se
rázem začali rojit lidé na procházku, či koukali ze zahrádek. Cílem celodenního výletu nebyl
tábor, ale překrásná louka u vrcholu Bělá v Orlických horách, kde se nám naskytl překrásný
výhled na přírodní scenérii. Na širé louce u lesa pro nás praktikanti během dne připravili
„spaní pod širákem“, v lese postavili dokonce i latrínu. Nastalo všeobecné veselí, dokonce
i u těch dětí, které jsme museli skoro celou cestu popohánět. Najednou je nebolely nožičky
a nebyly úplně unavené, ale začaly běhat po louce a radovat se ve velikém mumraji všech
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skotačících dětí. K večeři jsme si opět opekli vuřty a v 22. hodin jsme děti nahnali do spacáku
ke spánku. Celou noc nás hlídal měsíc, který krásně osvětloval celou scenérii poskládaných
spících dětiček.
Čtvrtek 2.8. - září, říjen, oddíl Listonoši, vedoucí Adam Baláž, kapitán Michal
Vejvoda
Vzbudili jsme se do krásného, slunečného rána, jaké si nedovedete ani představit.
Viděli jsme spící děti zachumlané ve spacákách jak housenky a k tomu opět krásná příroda
a vycházející sluníčko, které je už začalo šimrat pod nosem. Následovala snídaně v trávě čaj
a rohlík, společné focení a odchod do tábora. Cesta zpátky do tábora byla dlouhá asi
4 kilometry a vedla po silnici malebnou
vesničkou Nízká Srbská a cestou lesem.
Po obědě byl nástup, kde Michal
předával žezlo a plášť Adamovi, který
symbolizoval měsíce září a říjen. Jelikož
bylo opět krásné, slunečné odpoledne,
povolili jsme dětem koupání v potoce
Pstruží potok, který naším táborem protéká.
Již na předminulém táboře starší kluci
udělali v potoce menší hráz, kde je možné se
i potopit a dokonce udělat pár temp. Po
vycachtání v potoce jsme do večeře dělali různé programy. Děti dohrávaly turnaje ve vybíjené
a fotbale. Před večeří jsme měli pro děti připravené vysvědčení, které jim předával Mach
a Šebestová z pohádky, a dostali všichni samé jedničky, například z předmětů: mydlinkověda,
slušnomluva, aj.
Po večeři jsme pro děti měli připravené další překvapení, vystoupení hudební skupiny
Apostrof. Skupina spolu hraje přibližně 2 roky, většina členů jsou kluci z Nepolis, nedávno
k nim přibyla jedna zpěvačka. Koncert se konal venku a dětem se moc líbil. Největší úspěch
měl Honza Roneš alias „babička“, který je dětmi velmi oblíbený a ve skupině hraje na bicí
a také zpívá. Na koncertě zaznělo mnoho hitů, některé převzaté písně, ale také vlastní písně
skupiny „Opuštěná“, „Hříšníci“ a „Deset mužů“. Kapela také umožnila ukázat hudební talent
vycházejícím hvězdám Pavlu Motyčkovi na kytaru a Matěji Novotnému na bicí. Byla to pro
ně premiéra před živým publikem a zvládli to na výbornou. Do zpěvu a tance se postupně
zapojili všichni.
Pátek 3.8. – listopad, prosinec, oddíl Ježíšci, vedoucí Pavel Říha, kapitánka Liliana
Řeháčková
Opět tu máme zimu, proto jsme na ranní probuzení dětem připravili „Barborku“.
Pytlíčky se sladkým překvapením Martina s Renatou připevnily na kliky chatek. Po poslední
rozcvičce začal opravdu největší slejvák po dobu tábora. Protože stále pršelo, přesunuli jsme
ranní nástup do jídelny. Děti jsme překvapili v kostýmech šesti čertů a dvou andělů. Čertů se
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bála jen jedna malá tábornice, ale nakonec v náruči anděla plakat přestala. Posledního předání
žezla a pláště se ujal Adam, který
předával žezlo a plášť Pavlovi, jenž
symbolizoval sychravé roční období
listopad a prosinec. V jídelně jsme
uskutečnili poslední soutěž do
celotáborové soutěže, která se již
pátkem
nachýlila
k zajímavým
výsledkům. Jelikož jsme měli čas
vánoční, tak soutěž spočívala v tom,
který oddíl vytvoří nejdelší vánoční
řetěz. Vyhrál oddíl č. 2 Sněženky
a machři s řetězem, který měřil
8 metrů. Vánočními řetězy děti
nakonec ozdobily okna a vánoční stromeček, který jsme umístili do jídelny. K vánoční
atmosféře přispěla svým dílem i Renata, která vlastnoručně napekla pravé vánoční cukroví,
dětem moc chutnalo, nezbyl ani drobeček.
Hodinku před večeří dal sportovní vedoucí Michal dohromady dva týmy na souboj
ragby. Soupeřili jen starší kluci a rozlišili se tak, že se jeden tým vysvlékl do půl těla. Při
fandění ostatních bylo slyšet buďto „naháči do toho“, nebo naopak „oblečení do toho“. Byla
to opravdu super podívaná, na konci byli všichni kluci úplně mokří potem. Já jakožto
zdravotnice jsem si opět oddychla, že se nikdo nezranil, a nemusela jsem použít obvazový
materiál, neb souboje byly místy opravdu drsné…..
Ve 20:00 jsme uskutečnili venku poslední slavnostní nástup. Loučili jsme se s celým
uplynulým rokem. Žezlo a plášť ročních období předával Pavel starému roku, kterého
představoval opět hlavní vedoucí Vláďa, ale tentokráte nebyl za miminko, ale byl v převleku
staršího již šedivého muže – Silvestra. Věřte nebo ne, ale opravdu jsme zvládli celý rok
vtěsnat do jednoho jediného týdne. Bylo to mnohdy organizačně dosti náročné, ale těch
zážitků a té srandy, co jsme zažili!
Na závěr každého tábora musí dojít
k vyhodnocení celotáborové hry,
kterou vyhrál oddíl pod vedením
Marcely a kapitána Pavla Říhy oddíl
č. 4 Červíci. Po přesunutí do jídelny
jsme pokračovali v loučení s dětmi,
které s námi již příští rok nepojedou
(deváťáci), ti našly své dárečky na
rozloučenou
pod
vánočním
stromečkem. A jelikož nastal čas
přípitku na silvestra, měli jsme pro
děti připravené šampaňské.
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Zlatým hřebem silvestra byly scénky z pohádek a filmů, které se pouštějí jenom na
vánoce. Scénky si měly děti za úkol si připravit již dopředu a všechny byly velmi trefné
a úsměvné. Viděli jsme 4 ukázky z pohádky opravdu vánoční a mé nejvíce oblíbené „Tři
oříšky pro popelku“, také z pohádky „S čerty nejsou žerty“. Nejvíce podařená byla asi scénka
z Mrazíka: jak přišel ženich za Marfuškou na námluvy. Po zaznění všem známé věty:
“Nástěnku chci za ženuu“, jsme byli všichni už úplně mrtví smíchy. Ani my vedoucí jsme
nezůstali pozadu. Pro děti jsme si předem připravili hned tři scénky z filmu „S tebou mě baví
svět“. A hádejte, kdo hrál miminko Matýska? Nikdo jiný, než Vláďa, a to i přesto, že
převlékání do kostýmů není jeho hobby. Děti a my vedoucí také jsme se pobavili u scének: 1)
ve vlaku, „Matýsek se posral“, 2) lyžování pod chatou v hrncích a na pekáčích a rozbitá
kadibudka a 3) pěší výlet, jak šla Kačenka celou cestu jen v bačkůrkách. Všechny tyto parodie
se nám velmi povedly a myslím, že jsme se všichni náramně pobavili, což by na silvestra
nemělo být jinak. Nakonec došlo již k tradiční diskotéce, o kterou nemůžeme nikdy děti
ochudit, ta již tradičně patří k závěru tábora.
Sobota 4.8. – odjezd
Každý si zabalil svá zavazadla a ještě společnými silami jsme uklidili tábor od
odpadků. Nezapomněli jsme se rozloučit s paní kuchařkou, která nám opět výborně vařila
a také s panem správcem, který se o nás celou dobu velmi dobře staral. Pan správce nás
potěšil pochvalou, že jsme byli nejhodnější skupina, která do areálu jezdí. A hurá do
autobusů! Den odjezdu je vždycky smutný, ale my se můžeme těšit za další rok.
A kam pojedeme příští rok? To víme jistě, opět do Pstružího potoka, protože se nám
tam všem líbí.
A jaké bude téma? To je překvapení………………….
Fotografie z tábora budou v blízké době uveřejněny jak na stránkách obce, tak i na
internetových stránkách http://tabor-nepolisy.rajce.idnes.cz/.
zapsala 16. srpna 2012 táborová
zdravotnice Petra Žumárová

Pozvánka na výlety, aneb „PO STOPÁCH TÁBORA“.
1. Benediktinský klášter v Broumově (www.klaster-broumov.cz), prohlídkový okruh je
otevřen duben až říjen.
Jedná se o národní kulturní památku. Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně
barokní přestavby z 18. století. Nejzajímavější prostory lze navštívit v rámci prohlídky
s průvodcem: klášterní kostel sv. Vojtěcha s velmi krásnou barokní výzdobou,
sakristii, refektář a klášterní knihovnu. Knihovna patří mezi vzácně dochované
klášterní knihovny v České republice. Dnes je v ní uloženo asi 17 tisíc svazků.
Unikátem je kopie tzv. Turínského plátna, která byla roku 1999 nalezena v klášterním
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kostele, je vystavena v refektáři. Na světě existuje jenom kolem 40 kopií, tato je ale
středoevropským unikátem. Také každou sobotu a neděli po objednání je možné
domluvit si prohlídku s Lotrandem. Lákavá je také prohlídka Vamberské mumie, kde
je expozice 34 mumií v klášterním podzemí. Tuto prohlídku by jistě uvítali i děti,
které byly s námi na táboře, protože zrovna při naší prohlídce byla rozbitá technika.
Proto vřele doporučuji předem telefonický kontakt!
2. Motogalerie v Šestajovicích, poblíž Jaroměře (www.motogalerievkoute.wz.cz)
Zvláště vhodná prohlídka pro milovníky motorek, nejen závodních. Také ženy si
přijdou na své, neb ze starých hraček, panenek a kočárků, kterých je tam k vidění
spousty, dýchne na ně nostalgie starých časů.
3. Mlynářské muzeum – mlýn Dřevíček (www.mlyndrevicek.cz)
Mlýn Dřevíček najdete v okolí potoka Dřevíč v jižní části CHKO Broumovsko
v oblasti Kladského pomezí. Stojí u silnice spojující Hronov se Stárkovem na
cyklistické trase č.4032. V blízkosti vede žlutá turistická trasa spojující Žďár nad
Metují s Turnovem. Jedná se o mlynářské muzeum, kde Vám vstřícný majitel
s manželkou ukáže původní mlýnské stroje ve funkčním provozu. Mlýn má tři patra
a prohlídka trvá přibližně 45 minut. Mlýn byl postavený v letech 1919 -1922. Mlýnské
kolo nahradila v roce 1932 Francisova turbína. K pohonu veškerého zařízení mlýna
jsou využity původní kožené řemeny. Děti se mohou seznámit s příběhy vodníků
a čertů v českých mlýnech.
Přeji všem, kteří se vydají po táborových stopách, krásné zážitky. Se svoji
rodinou jsem to podnikla v loňském roce. Vydali jsme se do Jaroměře: Josefovské
pevnosti a vojenského muzea, které jsme navštívili s táborem minulý rok. Všem se
nám to moc líbilo.
Petra Žumárová

Domácího násilí v létě přibývá
Jsou si podobné. Bolavé, smutné, plné úzkosti, strachu o sebe, o své děti – příběhy lidí,
kteří jsou ohroženi domácím násilím. Bohužel, s nástupem léta, kdy si většina z nás užívá
v pohodě krásné letní dny, evidují v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím
násilím v Hradci Králové zvýšený nárůst těch, kteří by na své letní zážitky raději zapomněli.
Paní Monika také prožila „zlé“ časy. Zoufalá zatelefonovala právě před rokem o letních
prázdninách. Chování přítele, otce jejich pětiletého syna, se vyhrotilo v intenzivní psychické
týrání. Podezírání, osočování, obviňování, výslechy - kde byla a co dělala a stále dokola
a každý den. Vulgární nadávky jejího přítele a ubíjející žárlivost již překročily hranici
únosnosti. Když ji fyzicky napadl, rozhodla se hledat pomoc.
„Den před osobní schůzkou u nás v Intervenčním centru paní Monika telefonovala, že
nepřijde. Její synek vážně onemocněl a tak chtěla veškerou energií věnovat jemu. Možná také
věřila, že se péčí o dítě zlepší i její vztah s přítelem,“ říká vedoucí Intervenčního centra pro
osoby ohrožené domácím násilím Mgr. Lenka Hodková Chválová. „ Alespoň po telefonu
jsme upozorňovali paní Moniku na možná rizika, která přináší setrvávání ve vztahu s násilnou
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osobou. Ale vnímali jsme, že paní Monika chce dát partnerovi ještě novou šanci. To bývá
obvyklé.“
Asi za měsíc paní Monika rozrušeně telefonovala znovu. Šla právě od lékaře, který ji
ošetřil poranění hlavy. Řekla příteli, že se s ním chce rozejít a tak ji fyzicky napadl. Přivolaná
hlídka Policie ČR věc pouze postoupila přestupkové komisi města, partnera bohužel
nevykázala ze společného obydlí. Monika se bála, co bude dál a hledala pomoc. Přijala novou
nabídku k osobní návštěvě Intervenčního centra.
Při první konzultaci popisovala, jak ji přítel dlouhodobě ponižuje, nadává, škrtí, fackuje
a vyhrožuje zabitím. Dále uváděla, že ničí věci v bytě, který je ve výlučném vlastnictví paní
Moniky, krade její peníze, demoluje zařízení, které potřebuje ke své práci. Byla nešťastná
a cítila se bezmocná. Měla strach o zdraví syna, který byl často násilnému jednání svého otce
přítomen.
Na základě konzultací se sociální pracovnicí a právní poradkyní v Intervenčním centru
podala k soudu návrh na vydání předběžného opatření na vykázání partnera a zákaz
kontaktování své osoby. K návrhu přiložila policejní protokoly, lékařské zprávy, čestná
prohlášení svých rodičů, kteří byli svědky agresivity přítele, zprávu psychologa o zhoršujícím
se psychickém stavu v důsledku jednání partnera, fotografie poničených věcí v bytě. Soud
návrhu vyhověl a vykázal bývalého přítele na 30 dní ze společného obydlí.
Paní Monika poté podala k soudu žalobu na vyklizení bývalého přítele z bytu a návrh na
úpravu poměrů k nezletilému synovi, ve kterém žádala jeho svěření do své péče.
Zkontaktovala v místě bydliště i sociální pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dítěte
(OSPOD). Trestní oznámení na bývalého přítele paní Monika podat nechtěla, šlo jí spíše
o zajištění bezpečí pro sebe a syna, ne o potrestání násilníka.
„V průběhu třicetidenní lhůty ji ale bývalý přítel opakovaně kontaktoval vulgárními sms
i telefony a opět jí vyhrožoval. Rozhodla se informovat Policii ČR a s pomocí právní
poradkyně Intervenčního centra vyhotovila návrh na prodloužení doby vykázání a zákazu
kontaktu, kterému soud vyhověl a prodloužil lhůtu na 6 měsíců. Asi za tři měsíce bylo
v plném rozsahu vyhověno žalobě na vyklizení, teprve po pravomocném soudním rozhodnutí
si bývalý partner odvezl definitivně své věci z bytu. Nezletilý syn byl rozhodnutím
opatrovnického soudu svěřen do výlučné péče paní Moniky, otci byl umožněn obvyklý styk,“
říká Lenka Hodková Chválová.
Při poslední návštěvě byla již paní Monika klidná a usměvavá. Překonala a vyřešila
velký problém a žije v klidu. Psychický stav syna se výrazně zlepšil. K občasným naschválům
partnera dochází již jen při předávání syna, vše se ale zatím daří řešit. Snad jde o relativně
šťastný konec.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, středisko Oblastní charity
Hradec Králové, poskytuje bezplatnou odbornou pomoc – sociální, psychologickou
a právní - lidem ohroženým domácím násilím z Královéhradeckého kraje. Více na
www.charitahk.cz.
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Psaní od tábornice Anežky
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PRO LUŠTITELE
Po určité době opět přicházíme s rubrikou, která má za úkol procvičit vaši mysl
a bystrost. Tentokráte jsme si pro vás připravili některé rébusy, hlavolamy a vědomostní testy,
které měly řešit děti na letním táboře. Tak schválně, jak byste dopadli vy?
Rébusy – k jídlu a pití

Hřebenovky

1. Tajenka
2. Ženské jméno
3. Noční pták
4. Osobní zájmeno
5. Značka kiloampéru
6. První písmeno abecedy

1. Tajenka
2. Zřícenina
3. Základní systém PC
(Basic Input/Output systém)
4. Organizace bývalých svazových
republik Sovětského svazu
5. Bývalá SPZ okresu Karviná
6. Spojka

Matematická úloha
Jako správný táborník si chceš vyrobit svůj
vlastní stan „typu A“ (viz plánek). Kolik bude
celkem potřeba látky na postavení tohoto stanu
(v metrech čtverečních!!!)?? Samozřejmě budeš
chtít mít plachtu i vpředu, vzadu a pod sebou, aby
ti nebyla v noci zima a neotravoval tě dotěrný
hmyz.
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10 dm

25 dm
16 dm

Vědomostní test z dějepisu
1. Písmo, které přinesli bratři Konstantin a
Metoděj na Velkou Moravu, bylo sestaveno
z malé řecké abecedy a jmenovalo se
a) azbuka
b) cyrilice
c) hlaholice

4. Nevolník byl člověk, který
a) nebyl volný o sobotách a nedělích
b) stále robotoval na panském a nesměl se
přestěhovat k jinému pánovi
c) po zadlužení musel zadarmo pracovat u
pána, dokud si svůj dluh neodpracoval

2. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou
Moravu
a) 863 n. l.
b) 836 n. l.
c) 868 n. l.

5. První světová válka se odehrála v letech
a) 1918 – 1922
b) 1914 – 1918
c) 1907 – 1914
6. Prvním prezidentem České republiky byl
a) T. G. Masaryk v roce 1918
b) Edvard Beneš v roce 1935
c) Václav Havel v roce 1993

3. V bitvě na Moravském poli padl roku 1278
a) Václav II.
b) Rudolf Habsbursý
c) český král Přemysl Otakar II.

Osmisměrka

AKORDY, ASTRA,
BOUDY, CITY,
CVALÍK, DUPAT,
HRAD, JAMKY,
KARTA, KOPEC,
KOSTI, LEKNÍN,
LELEK, LOKNA,
MASKA, MLOK,
MRAK, MRKEV,
NÁLADA, PANTY,
PÁSKY,
PISATELKA,
PÍSTY, POKLIČKA,
POSLÍČEK,
POSTEL, ROUNO,
RYBIČKA,
SKOKAN, SLON,
SLUNEČNÍK,
SNÍLEK, STÁTY,
STEN,
STEREOTYP,
STROM, TAROK,
TRPCE,
TŘÍKOLKA, VÁNOČKA, VESTA, VOLANT
Výsledky: Rébusy – okurka, klobása, ovoce, pivo, rohlík; Hřebenovky - Vysoká Srbská; Matematická úloha – 9,96 m2; Vědomostní test
z dějepisu – c), a), c), b), b), c); Osmisměrka – Nepoliský tábor
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NENECHME SI UJÍT…
Nepolisy
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Rozloučení s prázdninami

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Soutěž o Pohár starosty okrsku č. 14

1. 9. 2012 od 13:00 hod
Myslivecká chata MS LUKA Nepolisy
Rozloučení s prázdninami pořádají místní spolky ve spolupráci s obcí

15. 9. 2012
Zachrašťany
Hasičská soutěž

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Okresní kolo PLAMEN – zahájení nového ročníku

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Divadelní představení v divadle Hybernia

13. 10. 2012
Horní Černůtky
Soutěž pořádá Okresní sdružení hasičů

20. 10. 2012
Divadlo Hybernia, Praha
Pořádá Svaz žen Nepolis, zájezd na muzikálové představení: „Lucrezia Borgia“

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Halloween

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Divadelní představení v Branickém divadle

24. 10. 2012
Obecní knihovna
Pořádá ZŠ Nepolisy

25. 10. 2012
Branické divadlo, Praha
Pořádá Obec Nepolisy, zájezd na divadelní hru: „S Tvojí dcerou ne“
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CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Drakiáda
??. 10. 2012, přesné datum bude zveřejněno v dostatečném předstihu
areál Tj Sokol Nepolisy
Pořádá MŠ Nepolisy, Tj Sokol Nepolisy

CHLUMEC NAD CIDLINOU
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Podkověnka
2. 9. 2012 v 15:00 hod
Klicperův dům
Koncert dechové kapely

NOVÝ BYDŽOV
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Fišerův Bydžov 2012

CO
KDY

Kluk z plakátu

KDE
NÁPLŇ

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

7. září 2012 od 19:00
Jiráskovo divadlo
Slavnostní zahajovací koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR pod
dirigentskou taktovkou plk. Václava Blahunka a plk. Jiřího Kubíka. Slovem
provází Karel Pulman.
Sobotní celodenní program této tradiční akce v Novém Bydžově pokračuje
v průběhu celého dne v parku u sv. Trojice.

Úterý 18. září 2012 od 8:30 hod
Úterý 18. září 2012 od 10:00 hod
Jiráskovo divadlo
Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu všelijakých nástrah, to bude
úkol pro Karolínku, které se moc nechce chodit do školy a pro kluka z plakátu.
Podaří se jim uspat lva, přelstít chytrou opici nebo zkrotit neposedného pudlíka
a zachránit tak celý cirkus Hopla-Hop? Detektivní pohádka na motivy dnes již
klasického večerníčku \"Kluk z plakátu\".

Bylo nás pět
27. září 2012 od 19:00 hod
Jiráskovo divadlo
Novou dramatizaci oblíbeného humoristického románu, popisující autorovo
dětství v Rychnově nad Kněžnou, připravilo Klicperovo divadlo
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CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Mědvěd a výročí

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Světáci

15. října 2012 od 19:00 hod
Jiráskovo divadlo
Dvě známé komické jednoaktovky Antona Pavloviče Čechova. Divadelní klub
Jirásek Česká Lípa.

22. října 2012 od 19:00 hod
Jiráskovo divadlo
Notoricky známá filmová hudební komedie z roku 1969 trůní od své premiéry
na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
Dieter Herodek
kulturní referent
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ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI
REKLAMU
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