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SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
dva měsíce utekly jako voda a opět vyšlo nové číslo našeho známého Nepoliského
zpravodaje. A co jsme si pro vás v tomto pošmourném podzimním počasí připravili? Jak bývá
zvykem, nechybí články od našich pravidelných přispěvovatelů, kteří zasílají své zajímavosti
již druhým rokem, kdy naše redakce po určité době obnovila vydávání nepoliských novin.
Všem, kteří zasílají své články, moc děkujeme za spolupráci, především bychom chtěli
poděkovat obecnímu úřadu, nepoliským školám, hasičům, sokolu a svazu žen, a doufáme, že
se s námi budete i nadále podílet na vytváření našeho dvouměsíčníku.
Krásně zbarvený podzim již zavítal do našich vesniček, o čemž se můžeme přesvědčit
jak na vlastní oči, tak i z titulní strany zpravodaje. Připravil jsem si pro vás i pár momentek z
krásné podzimní procházky po našich vískách. Za celou redakci vám přeji příjemné chvíle při
čtení zpravodaje.
Za redakční radu
Adam Baláž

S FOTOAPARÁTEM PO NAŠICH VESNIČKÁCH
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty
Jako již tradičně a každoročně měsíc září a říjen, měsíce, ve kterých vítáme příchod
pestrobarevného podzimu, jsme odstartovali v pondělí 3. září v budově ZŠ Nepolisy, kde jsem
měl podruhé možnost přivítat naše prvňáčky. Vítat nové žáčky je jedna z krásných povinností,
kterou si žádný starosta obce nesmí nechat ujít. Rodiče, prarodiče i členové pedagogického
sboru jsou v tento slavnostní den o něco více usměvaví, o něco více dobře naladěni a z období
prázdnin i dobře odpočati. Děti nezůstávají pozadu, a budova školy se tak po dvouměsíčním
tichu opět zaplňuje probouzejícím smíchem a hlaholem všech žáků.
Smích dětí mohl být v ten den ještě větší, pokud by tušily, že o měsíc a půl později se
začnou objevovat první vlaštovky v podobě základních škol, které budou experimentálně
aplikovat myšlenku, že domácí úkoly škodí, a tak je není třeba zadávat. Věc, která funguje
léta letoucí, se pozvolna možná vytratí z našich škol a potažmo domácností. Nevím, komu by
mělo zrušení domácích úkolů posloužit. Má snad sloužit přehlceným a zatíženým dětem, které
mají nejen spoustu prospěšných a činorodých koníčků a zálib, ale také jednu velkou
společnou zálibu – počítače? Nebo je třeba snad usnadnit úlohu rodičům, kteří jsou od rána do
večera v práci, aby se jejich děti měly dobře? Neubude zase ta špetka společného času
strávená nad vypracováním a kontrolou domácích úkolů? Mám snad rušení domácích úkolů
vnímat jako signál, že jsem jeden z bezpočtu lidí, kteří byli učeni a vychováváni špatně, když
jsem domácí úkol dostával i vypracovával? Jsem zvědav, kdo všechny tyhle hádanky rozluští,
ale pevně doufám, že alespoň v této otázce zvítězí zdravý rozum.
Zdravý rozum mi zůstal stát nad tím, co postihlo celou naší republiku a totiž aféra
s metylalkoholem, resp. s pančovaným alkoholem. Z našich daní platíme státu také za to, aby
kontrolní mechanismy zajistily, pokud možno větší bezpečnost všech obyvatel. Možná
můžeme tvrdit, že po bitvě jsme každý generálem, ale zaráží mne, že dokud se něco nestalo,
tak se nekonala žádná velká razie a namátkové kontroly alkoholu. Vždyť přece stánky
s alkoholem nevyrostly v našich ulicích ze dne na den. Na silnicích jsme si pár těch Kryštofů
a dalších bezpečnostních akcí zažili, přičemž jsem rád, když taková akce postihne ty, kteří
předpisy porušují a ohrožují tak zdraví dalších lidí. Vždyť i informace o počtu pokutovaných
lidí a výši vybraných pokut je signálem pro společnost, že příslušné orgány konají, pracují
dobře a zajišťují tak zvýšení naší bezpečnosti, nebo alespoň pocitu větší bezpečnosti.
Nejlepší by samozřejmě bylo, abychom dodržovali vše, na čem jsme se jako
společnost ve formě zákonů dohodli, a hlavně abychom si uvědomovali cenu, pomíjivost
a jedinečnost našeho bytí a bytí všech dalších lidí a podle toho se chovali. Říkáte si, že je to
přání jak z nějaké sci-fi? Uvidíme, resp. další generace uvidí, neboť se takovému stavu buď
budou přibližovat, nebo se mu na hony budou vzdalovat tak, jak tomu víceméně činíme
v současné době.
Dušan Šustr
starosta obce
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Veřejná sbírka „VANESKA“
Vážení čtenáři, sousedé, dovolte mi také krátce na stránkách našeho obecního
zpravodaje zmínit, osud jednoho člověka, jedné rodiny, který nenechal zcela jistě nikoho
chladným. Koncem měsíce srpna se na stránkách města Chlumec nad Cidlinou objevilo
oznámení o chystané veřejné sbírce pro malou Vanesku.
Pan starosta Uchytil žádal spoluobčany o pomoc pro rodinu děvčátka, které se
narodilo v dubnu tohoto roku a žije v Chlumci nad Cidlinou. Ihned po narození lékaři zjistili,
že holčička trpí vrozenou vadou kůže, tzv. nemocí motýlích křídel (odborně Epidermolysis
Bullosa). Nemoc se projevuje neustálou tvorbou puchýřů rozličného rozsahu. Tyto se pak
musí propichovat, desinfikovat, a větší a hlubší rány pak krýt sterilními obvazy. Proti tomuto
onemocnění, není v současné době lék, a tak mohou rodiče Vanesky „pouze“ zmírňovat jeho
následky. Péče o Vanesku je nejen časově, psychicky, ale také finančně náročná, přičemž
zdravotní pojišťovny z nepochopitelných důvodů na tyto případy, kterých je 200 v celé ČR,
nepamatují!
Všichni máme možnost libovolnou finanční částkou přispět na zdravotnický materiál
a léčebné výlohy pro malou Vanesku. Na Chlumecku a Novobydžovsku již reagoval bezpočet
občanů, soukromých firem a také některé obce. Jsem rád, že na tomto místě mohu poděkovat
také členům našeho obecního zastupitelstva, za to, že podpořili svými hlasy darování částky
20 tis. Kč. Znám osobně i několik lidí, kteří zřídili trvalý platební příkaz a měsíc co měsíc tak
pomohou rodičům a Vanesce bojovat s osudem.
Veřejná sbírka pro Vanesku není časově omezena. Přispívat můžete na účet sbírky
VANESKA: 107-3044150207/0100.
Dušan Šustr
starosta obce

Pobočky České pošty a jejich (ne)budoucnost?
O pobočkách České pošty státního podniku, resp. spíše o jejich rušení, transformaci
a dalších úpravách bylo v posledních měsících napsáno dost novinových článků a natočeno
hned několik reportáží. Problematika zachování pošt na venkově je živým tématem i ve Svazu
měst a obcí České republiky a ve Spolku pro obnovu venkova, tedy v organizacích, jejichž je
naše obec také členem.
Nejen díky vlastním úvahám, které směřují k otázkám, co bude s naší poštou, když
vím, že v blízkých městech jsou dvě velké pošty, ale i díky setkáním s dalšími zástupci obcí
z Chlumecka a Novobydžovska, ale také z celého kraje, jsem dospěl k přesvědčení, že je třeba
dát lidem na vědomí několik informací, které se budou v blízké či vzdálené budoucnosti týkat
i naší pošty.
Předně je třeba si připustit, že současný společensko-ekonomický systém vidí vždycky
už na prvním místě, peníze. Nutno podotknout, že mě tato skutečnost samotného vnitřně mrzí
a při mnoha situacích trápí, a proto konstatuji: „Bohužel peníze vládnou světem“. Zadruhé je
nutné si připustit, že náš stát hledá úspory všude, kde může i nemůže. S ohledem na tato dvě
uvedená konstatování, a současně s ohledem na další fakt, a to ten že Česká pošta je ještě stále
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státním podnikem, se vyvíjí situace i v oblasti poštovních služeb. Zde si musíme uvědomit, že
se jedná jednak o spektrum poštovních služeb, jejich dosažitelnost a také jejich kvalitu. Pošta
se snaží být pružná a snaží se reagovat méně či více úspěšně na potřeby trhu, tedy na potřeby
všech uživatelů jejich služeb, tedy všech občanů. Máme možnosti pořízení služeb a produktů,
které bychom před několika lety na poště hledali marně, jenže tato snaha pravděpodobně
sebou nese zvýšené náklady, které ne vždy jsou vyváženy adekvátními výnosy. Výsledkem
pak je, že Česká pošta je politicky nucena k tomu, aby zachovávala, v lepším případě
zlepšovala, svůj hospodářský výsledek a dosahovala v kalendářním roce odpovídajících zisků.
Hospodářský zisk přitom budeme generovat, když máme větší výnosy než náklady.
Česká pošta je momentálně v situaci, kdy očividně není schopna tak snadno ovlivňovat
výnosy, a tak se zaměřuje ne revizi a úpravy stránky nákladů, které je zapotřebí vynakládat za
poskytované služby. Zřejmě na politické zadání došlo k tomu, že na základě zákonných
norem, které byly schváleny v průběhu tohoto roku, přichází Český telekomunikační úřad
(dále jen „ČTÚ“) s návrhem radikální vyhlášky, která upravuje, resp. která by měla upravit síť
poboček České pošty v celé České republice. ČTÚ vystupuje ve vztahu k České poště jako
jakýsi regulátor, který ji nastavuje pravidla jaké služby v jakém území a v jaké dostupnosti
musí pošta poskytovat. Díky návrhu vyhlášky, který Česká pošta měla možnost
připomínkovat, a také připomínkovala, mělo ze stávajícího počtu 3 400 poštovních poboček
zbýt pouze 1 200!!! To je počet pošt, které odpovídají zadání ČTÚ, kdy pobočky pošty by
povinně měly být zachovány v obcích nad 2 500 obyvatel a současně by byly zrušeny všechny
pobočky v obcích, které jsou v dojezdové vzdálenosti 10 km od další pošty.
Sama Česká pošta takovýto scénář, dle slov ředitele regionu Východní Čechy, nechce
připustit, a proto dojde s velkou pravděpodobností v průběhu r. 2013 a 2014 k tomu, že
zachováno ve stávajícím režimu a rozsahu bude 1 600 poboček České pošty, dalších 1 000
poboček se bude měnit na pobočku typu Partner, a 700 poboček bude transformováno na tzv.
Výdejní místo. Jakákoliv plánovaná změna by obcím dle podepsané dohody měla být dána na
vědomí 6 měsíců předem a nebude provedena bez písemného souhlasu starosty obce, tedy
zastupitelstva obce. Smysluplná otázka starostů co se s pobočkou stane v případě, že se
změnou nebude souhlasit, zůstává tak nějak ve vzduchu. Ze zkušenosti z ostatních obcí,
především pak z Trutnovska však víme, že takováto pobočka se pak náhle zavírá
z personálních důvodů, z důvodů zákazu provozu pobočky ze strany orgánu ochrany
veřejného zdraví apod.
Starostové a zastupitelstva jsou tak vlastně nucena do změny. Nemáme a nebudeme
mít na výběr. Všechna jednání jsou postavena tak, že buď přijmete navrhovanou změnu, nebo
ostrouháte úplně.
Kdy budou vedena jednání se zástupcem České pošty v naší obci, si dovoluji tipovat,
nejspíš to bude již další kalendářní rok. To, jakým směrem se jednání povedou, si tipovat
neopovažuji.
Dušan Šustr
starosta obce
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Digitalizace katastru, brzy i na k.ú. Nepolisy
Jedno správní území obce, tři katastrální území, ze kterých se toto správní území
skládá, to je charakteristika Nepolis z hlediska územního složení. Již dvakrát jsme přitom na
stránkách našeho obecního zpravodaje zmiňovali skutečnost, že probíhá tzv. digitalizace
katastrálního území. První byla Luková, před dvěma měsíci Zadražany. Dle zpráv
z Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje bude digitalizováno již velmi brzy celé naše
správní území, neboť k 15. 12. tohoto roku by měla být vyhlášena digitalizace katastrálního
území Nepolisy.
Pravděpodobně v týdnu od 19. do 23. listopadu budou mít vlastníci pozemků v k.ú.
Nepolisy možnost nahlédnout u nás na úřadě do nových map a soupisů jejich pozemků.
Věnujte prosím této zprávě velkou důležitost, neboť při digitalizaci katastrálních území
obecně dochází často k přečíslování parcel a ke zmenšení či zvětšení jejich výměr. Současně
berte prosím na vědomí, že od r. 2013 budou mít povinnost přiznat a zaplatit daň
z nemovitosti vlastníci pozemků, nikoliv nájemci, tak jak tomu bývalo do současné doby
v případech, kdy jste pronajímali pozemky např. společnosti ZEM a.s.
Apeluji na občany, aby si našli ve výše uvedené dny čas a zastavili se u nás na úřadě,
abychom společně prostudovali nově navrhovanou mapu katastrálního území a včas začali
řešit případné nesrovnalosti a pochybnosti.
Dušan Šustr
starosta obce

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 tradičně
na konci měsíce srpna a září. Do konce roku zcela jistě proběhnou ještě tři další zasedání,
říjnové v Zadražanech, listopadové v Lukové a prosincové v Nepolisech.
Z 21. Zasedání konaného dne 30. 8. 2012 v Nepolisech:









Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo vybudování chodníku v trase stávající
vyšlapané pěšiny od RD č.p. 157 k RD č.p. 168, tj. při hlavní silnici z Chlumce nad
Cidlinou na Nový Bydžov.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo opravu technologie ČOV, která je
v provozu obce již od r. 2002 a doplnění nové technologie na stahování nečistot
z hladiny.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo výměnu svítidel veřejného osvětlení
v místní části Luková, jejichž životnost již dosluhovala a energetická náročnost
použitých světelných zdrojů neodpovídala současným technickým možnostem.
Stávající stožáry VO budou ponechány.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo opravu a úpravu bleskosvodu na budově
ZŠ Nepolisy.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
týkající se kategorizace a třídění odpadů.
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Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012
Zastupitelstvo obce jednomyslně s schválilo prodej p.p.č. 246/34 v k.ú. Nepolisy
a směnu p.p.č. 246/33 v k.ú. Nepolisy za p.p.č. 246/36 v k.ú. Nepolisy z důvodu
vybudování chodníku na příslušném pozemku.
Informace starosty:
- Pozemky v k.ú. Zadraženy – bezúplatný převod na obec
- Otevřená svodnice v Lukové
- Novela RUD
- Slavnostní
vyhlášení
soutěže
Vesnice
roku
2012
v Královéhradeckém kraji
- Oprava kanalizační vpusti u silnice na Lužec n.Cidl.
- Zhodnocení finančních prostředků na běžném účtu obce
- Digitalizace k.ú. Zadražany
- Krajské volby 2012
- Odpadové hospodářství obce
- Cena za stěhování dětského hřiště
- Vykácení stromů na území obce
- Veřejná sbírka „Vaneska“

Z 22. Zasedání konaného dne 27. 9. 2012 v Nepolisech:







Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene v souvislosti se zřízením vodovodní přípojky pro RD č.p. 226, které je po
prodeji RD č.p. 303 bez této přípojky.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo poskytnutí finanční dotace ve výši 30 tis.
Kč za účelem provedení úprav okolí Víceúčelového hřiště v Zadražanech, kde bude
dobudováno zázemí pro sportovní a společenské aktivity občanů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o žádosti na spolufinancování
výměnného fondu pro rok 2013.
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému
sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM v brněnské Nemocnici
Milosrdných bratří, z důvodu již poskynuté dotace v minulém roce na zřízení
Babyboxu v Hradeci Králové.



Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč ve
prospěch veřejné sbírky „Vaneska“ na č. účtu 107-3044150207/0100.
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo pořízení nových webových stránek obce
od společnosti Galileo. S novými webovými stránkami bychom se měli seznámit na
konci roku 2012.
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo zřízení spořicího účtu u Komerční banky
a.s. a převedení finančních prostředků z účtu České spořitelny a.s., a to až do výše
1.250.000,- Kč.
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 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo navýšení rozpočtu pro ZŠ Nepolisy na
rok 2012 ve výši 22 tis. Kč dle žádosti.
 Informace starosty:
- Vývoj daňových příjmů obce
- Žádost o finanční podporu podzimní výsadby stromů
- Jednání se zástupcem České pošty s.p.
Alena Chaloupková

Jak jsme volili do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Ve dnech 12. – 13. října jsme měli možnost ve volbách do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje zvolit nové vedení našeho kraje, které se v dalších 4 letech bude
starat o náš kraj, starat mimo jiné o financování a spravování sociálních služeb (domovy
důchodců, ústavy sociální péče…), o financování a fungování systému dopravní obslužnosti,
o financování oprav komunikací II. a III. třídy.
Voličská účast v naší obci se nikterak nevymykala celostátnímu průměru a činila
31,13 %. Rozložení hlasů pro politické strany se také nikterak nevymykalo situaci
v Královéhradeckém kraji, o čemž se můžete přesvědčit v přiložených grafech…

TOP 09 a
Starostové pro
KHK; 0

Koalice pro
KHK - KDU-ČSLVPM; 8,33

Ostatní; 19,46

KSČM; 25

VÝCHODOČEŠI;
2,77
ČSSD; 19,44
ODS; 25

Luková

Počet voličů: 85
Odevzdaných hlasů: 36

volební účast: 42,35 %
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TOP 09 a
Starostové
pro KHK; 1,88
VÝCHODOČEŠI;
3,77

Koalice pro
KHK - KDU-ČSLVPM; 19,49

Ostatní; 13,87

ODS; 8,8

KSČM; 25,15
ČSSD; 27,04

Počet voličů: 552
Odevzdaných hlasů: 163

Nepolisy
volební účast: 29,52 %

TOP 09 a
Starostové pro
KHK; 0

VÝCHODOČEŠI;
2,77

Ostatní; 5,58

Koalice pro KHK KDU-ČSL-VPM;
30,55

ODS; 11,11

Zadražany
volební účast: 30,57 %

ČSSD; 30,55
KSČM; 19,44

Počet voličů: 121
Odevzdaných hlasů: 37

Koalice pro KHK KDU-ČSL-VPM;
12,07

Královéhradecký kraj
volební účast: 38,37 %
Ostatní; 22,25
TOP 09 a
Starostové pro
KHK; 8,25

KSČM; 19,39

ČSSD; 19,73
VÝCHODOČEŠI;
7,69

Počet voličů: 448 201
Odevzdaných hlasů: 171 983

ODS; 10,62

Alena Chaloupková
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Obecní knihovna Nepolisy
Milí spoluobčané, čtenáři malí i velcí, tímto Vás chci informovat o právě probíhající
soutěži pro děti s názvem „Lovci perel“. Tato hra je celoročním projektem na podporu
čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci Knihovny města Hradce Králové,
Univerzity Hradce Králové a KDK SKIP 08 v rámci projektu Litera. Knihovna HK nám
nabídla účast v této soutěži, a protože je celá soutěž hezky připravená, neváhala jsem a naši
knihovnu také přihlásila, aby se i naše děti mohly do této soutěže zapojit.
„LOVCI PEREL“ Potopme se do hlubin příběhů ... C O K N I H A, T O P E R L A
Navlečte co nejdelší šňůru perel! Milé holky a kluci, milovníci
knížek a příběhů! Nyní se můžete zapojit do celoroční hry, ve které se
stanete skutečnými lovci perel. Od října 2012 do června 2013 máte šanci
získávat za přečtené knihy perly. Stačí, objevíte-li speciálně označené
knihy, tzv. „perlorodky“, přečtete je a odpovíte několik otázek. V každé
„perlorodce“ je ukryta SPECIÁLNÍ HRACÍ KARTA!
Na otázky odpovíš snadno, pokud si knížku
dočteš až do konce. Budou-li odpovědi správné,
získáš PERLU!
Co děti musejí udělat a co mohou získat v této soutěži, se
dočtete níže v letáku, ale NAVÍC obec Nepolisy v rámci této
celoroční hry vyhlašuje soutěž o 1. – 3. místo v počtu nasbíraných
perel:
1. Místo s největším počtem perel – poukázka v hodnotě 1.000,- Kč do vybraného obchodu;
2. Místo s největším počtem perel - poukázka v hodnotě 500,- Kč do vybraného obchodu;
3. Místo s největším počtem perel – knížka.
V nepovinné části karty můžeš zapojit svoji fantazii i vlastní tvůrčí schopnosti a dodat k
původnímu příběhu něco nového. Dostaneš za to samozřejmě speciální bodové ohodnocení.
Za pět těchto bodů získáváš navíc jednu perlu. Nabídka titulů, které ti přinesou perlový
úlovek, bude vystavena v knihovně. Najdeš zde i průběžné skóre všech lovců. I při náhodném
vypůjčení knihy se dozvíš, že jde o „perlorodku“, protože bude viditelně označena. Záleží už
jen na Tobě, jestli si k ní vezmeš domů i hrací kartu. Doufám, že Tvá šňůra perel bude
dlouhá jako krásný příběh.... Lov perel není povinný, ale je báječný!!!
Projekt: Littera, reg. c. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Vejvodová Lucie
knihovnice
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DONESLO SE k nám ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čtenářům dlužíme ještě některé informace z loňského školního roku, kdy se naše škola
zúčastnila celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků
základních škol projektu NIQES realizovaného ČŠI. Naše prvopočáteční obavy se postupně
rozplynuly, neboť za pomoci externího správce počítačové učebny jsme po technické stránce
vše zvládli. Do testování žáků 5. ročníku v rámci národního šetření výsledků
v počátečním vzdělávání jsme zapojili všechny žáky, tedy i žáky s vývojovými poruchami
učení. Všichni dosáhli velmi uspokojivých výsledků.
Český jazyk = 87,50%
- porozumění text = 67%
- pravopis a mluvnice = 96%
- sloh a literatura = 83,5%
- slovní zásoba a slovotvorba = 89%
- větná skladba = 87,5%
Matematika = 57,81%
- geometrie = 62,5%
- počítání a čísly = 68,5%
- slovní úlohy = 56,5%
Anglický jazyk = 82,61%
- čtení s porozuměním = 100%
- gramatika = 86%
- konverzace = 100%
- poslech = 81%
- slovní zásoba = 88%
Také jsme opět odměňovali žáky s nejlepším prospěchem. Třídní učitelé svědomitě
vybrali vždy dva žáky z každého ročníku. Je totiž všeobecně známo, že tak jako každý
zaměstnanec dostává za svoji práci zaplaceno, každý žák za svoji práci obdrží vysvědčení.
V pátek 29. června jsme se rozloučili se školním rokem 2011/2012 a všichni žáci si podle
svých zásluh domů odnesli vysvědčení. Ti nejlepší, pak byli oceněni permanentkami
s volným vstupem na městské koupaliště v Chlumci nad Cidlinou, které mohli využívat
v průběhu celé sezóny.
Hlavní
prázdniny
si
děti
prodloužily, neboť nový školní rok jsme
zahájili v pondělí 3. září. První školní
den zasedlo do lavic dvanáct nových
školáčků. Všichni přišli bez obav,
s nadšením a zvědavostí, jak to bude v té
„velké škole“ vypadat. Prostředí 1. třídy
jim nebylo úplně cizí, jelikož jej dobře
znali z loňských vzájemných návštěv
MŠ a ZŠ, kdy ještě patřili mezi
„předškoláky“. Prvňáčky, jejich rodiče i
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prarodiče nejprve přivítala paní ředitelka s panem starostou. Popřáli dětem hodně úspěchů
a věnovali jim pro vzpomínku na první den ve škole krásnou obrázkovou knihu pohádek.
V tomto školním roce zvolila paní učitelka pro výuku čtení a psaní genetickou metodu. Tato
metoda neužívá slabiky, nýbrž se děti učí číst po hláskách (písmenech). Jako jediná metoda
umožňuje okamžité propojení čtení a psaní a zároveň podporuje již od prvopočátku čtení
s porozuměním. Vychází z písmen velké tiskací abecedy, které děti znají již z mateřské školy.
Díky tomu začínají číst dříve a odpadá obtížná tvorba slabiky. Pro děti je motivující rychlý
postup čtení, čtou s nadšením a mají zájem o knihy. Proto jim přejeme úspěšné osvojení čtení
a krásné čtenářské zážitky nejen s učebnicemi.
V prvním týdnu měsíce října zahájily svou činnost zájmové útvary, které si děti
vybíraly dle svých zájmů:
 „Sportovní kroužek" zaměřený na rozvoj síly, obratnosti a vytrvalosti vede
v pondělí Mgr.Marcela Drahorádová, .
 „Začínáme s angličtinou" se koná každé úterý pod vedením Mgr. Romany
Štočkové, kde se děti z 1. a 2. ročníku seznamují se základní slovní zásobou, učí se
krátké říkanky a písničky.
 „Vaření" je určeno dětem ze 3. - 5. ročníku. Společně s paní Ivetou Hakenovou
připravují ve středu pokrmy studené i teplé kuchyně podle jednoduchých receptů.
 „Turistický kroužek" navštěvují žáci z 1. - 5. ročníku. Náplní tohoto
zájmového útvaru jsou tábornické dovednosti, poznávání přírody, bruslení, výlety na
kole, pěší výlety i občasné sobotní výlety. Kroužek vede ve čtvrtek paní učitelka Eva
Zimová.
 Pro malý počet zájemců v letošním roce nezahájil svou činnost zájmový útvar
„Práce s počítači".
Jedním z velkých celosvětových problémů se stává obezita. Přibývá lidí s nadváhou,
děti bohužel nevyjímaje. Z tohoto důvodu jsme se i my vydali cestou boje proti dětské
nadváze. Naše škola se i v letošním roce zapojuje do státem dotovaných projektů „Školní
mléko“, na základě kterého děti konzumují ochucené mléko za nižší cenu a do projektu
„Ovoce do škol“, prostřednictvím něhož dostávají dvakrát měsíčně ovoce případně zeleninu
zcela zdarma. Abychom ještě více podpořili zdravý způsob života dětí, nově se koncem
měsíce října zapojíme do projektu „Zdravá pětka“. Jedná se o dvouhodinový zábavný
program Nadačního fondu Albert, který bude plný her, soutěží, doplněný veselými
výukovými materiály ke zdravé výživě, pomocí kterých si děti rozšíří znalosti vedoucí ke
správným stravovacím návykům.
Zprávičky ze školní družiny
Tak jako v loňském školním roce fungují
v naší škole dvě oddělení školní družiny. I. oddělení
„Mraveniště“ vede paní vychovatelka Eva Zimová.
Z důvodu jejího studia se dětem každý pátek věnuje
slečna Eliška Žumárová. II. oddělení „Šmoulové“
navštěvují starší školáci, se kterými každodenně
pracuje paní vychovatelka Iveta Hakenová. Od
školního roku 2013/2014 nám byla na základě
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žádosti Krajským úřadem Královéhradeckého kraje navýšena kapacita školní družiny na 50
dětí. Také zvažujeme, v případě zájmu ze strany rodičů, prodloužení provozu jednoho
oddělení ŠD ve dnech pondělí až čtvrtek do 16,00 hodin.
Jednou z prvních akcí, která se uskutečnila, bylo „vítání podzimu“. Příroda už převléká
svůj šat do podzimních barev, a tak se i děti ze školní družiny v pondělí 24. září oblékly do
podzimních barev. V obou odděleních se uskutečnilo zábavné soutěžní odpoledne. Všichni se
dobře pobavili a již se těší na další akci, kterou bude ve středu 24. října tradiční Halloweenské
odpoledne pro rodiče s dětmi.
V průběhu měsíce října se samostatně zapojí obě oddělení do pátého ročníku soutěže
„O nejhezčí strašidlo“ pořádaného Občanským sdružením
pro radost dětem. V termínu od
15. října do 21. října bude
možné hlasovat pro jednotlivě
přihlášené
výrobky
na
webových
stránkách
www.halloween-chlumec.cz.
Autoři, kteří obsadí první tři místa mají možnost získat
vstupenky na zámek Karlova Koruna, do Zoo Dvůr Králové či
do IQ parku v Liberci. I. oddělení vyrobilo hrůzostrašnou housenku a II. oddělení vytvořilo
dýňovou kočičku, která zdobila prostory hlavního vchodu.
Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy
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PŘILETĚLO k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátkem září jsme se sešli v mateřské škole a přivítali mezi nás nejmladší děti.
V tomto období se postupně adaptují na nové prostředí a někdy se to bohužel neobejde bez
slziček. První měsíc máme již
zdárně za sebou a už i ty nejmenší
se postupně zapojují do života
v kolektivu.
Začátkem října jsme se
vypravili do Jiráskova divadla
v Novém Bydžově na pohádku „O
pejskovi a kočičce“. Pohádka se
dětem velmi líbila a inspirovala nás
k výtvarným projevům a zájmu o
literaturu s tématikou domácích
mazlíčků.
Od září v mateřské škole
sbíráme starý papír a kaštany. Rodiče se do sběrných akcí aktivně zapojili a výsledkem budou
získané finanční prostředky, které použijeme na uhrazení některých aktivit v mateřské škole
(např. sladkosti do soutěží, příspěvek na cestovné výdaje atd.).
V současné době s dětmi vytváříme postavičky z přírodnin do soutěže „O nejhezčí
strašidlo“. Fotografii strašidla odešleme na internetové stránky www.halloween-chlumec.cz.
Veřejnost bude moci průběžně hlasovat do 21.10. a ovlivnit výsledky soutěže , které budou
oznámeny 27.10.2012 na nádvoří zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou v rámci
akce „Halloweenský rej“. Soutěžíme o zajímavé ceny. Předem děkujeme za Vaši podporu.
V neděli 14. října se tradičně sejdou příznivci pouštění draků na hřišti TJ Sokol na akci
„Drakáda“. Přejeme si větrné a slunečné počasí. Těšíme se na nejrůznější modely dráčků,
které si s obdivem prohlédneme na obloze.
V průběhu školního roku máme připraveno mnoho nejrůznějších akcí, o kterých Vás
budeme informovat na internetových stránkách mateřské školy a v dalších vydáních
Nepoliského zpravodaje.
Soňa Balážová
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ŽIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH Nepolisy informuje
Začátkem července se uskutečnilo Mistrovství republiky hry Plamen, do kterého se již
tradičně probojovalo družstvo Mladých hasičů z Měníka. Místem soutěžního klání se
tentokrát stalo západočeské město Sokolov.
Této soutěže se z našeho SDH zúčastnil Pavel Říha a z SDH Zadražany Michal
Vejvoda. Loňský mistr republiky Jan Zhříval s nadšením uvítal nabídku trenéra Pavla
Dobiášovského a jel také jako jeho asistent.
Celkem tu své síly změřilo 15 družstev z celé naší republiky. Chlapci přípravu
nepodcenili, scházeli se po několik měsíců téměř každý den a pečlivá příprava se vyplatila.
Nejprve probíhal závod požárnické všestrannosti, druhý a třetí den následoval požární útok
s překážkami CTIF, štafeta 400 m s překážkami, štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic
a nejoblíbenější disciplína - požární útok. Chlapcům se dařilo, průběžně z těchto disciplín
získali čtyři první místa. V celkovém hodnocení družstvo MH SDH Měník stálo na stupni
nejvyšším, získalo zlatou medaili a titul Mistrů republiky 2012.
Radost všech byla o to větší, že mistrovský titul obhájili již potřetí za sebou.
Součástí mistrovství byla soutěž jednotlivců v disciplíně běh na 60 metrů s překážkami.
Pavel Říha obsadil stříbrnou příčku a náleží mu titul Vicemistr republiky 2012.
Této partě nadšené pro hasičský sport se neúnavně věnoval trenér Pavel Dobiášovský,
vedoucí kolektivu MH Zdeněk Dobiášovský a jeho manželka Vlasta.
Pro nás, fanoušky tohoto družstva (a nebylo nás málo), to byl krásný a neopakovatelný
sportovní zážitek.
26. srpna se ve Vysočanech u příležitosti posvícení konal sjezd rodáků spojený se
závodem v požárním útoku všech sborů okrsku. Díky probíhajícím prázdninám byla účast
nízká, za náš sbor závodilo pouze družstvo mužů, které obsadilo první místo.
V Zachraštanech se 15. září utkaly sbory v soutěži o Pohár starosty okrsku za účasti
hostů z Chlumce nad Cidlinou. Naše ženy získaly první místo, v kategorii mužů obsadily
Nepolisy B první a Nepolisy A třetí příčku. Starší děti získaly zlato a mladší stříbro.
13. října začalo podzimní kolo soutěže Plamen závodem požárnické všestrannosti
v Horních Černůtkách; branným závodem, kterého se z našeho sboru zúčastnilo 22 dětí.
Závodu se v mladší i starší kategorii zúčastnily celkem čtyři hlídky po pěti členech, jeden
náhradník si zasoutěžil ve smíšené hlídce, a též jsme měli jednoho zástupce v orientačním
závodu dorostenců. Dalších pět členů se zúčastnilo závodu jednotlivců na 60 m s překážkami.
Počasí i terén po ránu vypadaly hrozivě, přijížděli jsme do prostředí prostoupené mlhou, cesty
byly blátivé a teplota byla okolo nuly. V krátké době však vysvitlo slunce, děti dostaly horký
čaj a atmosféra byla hned veselejší. Účast byla opravdu hojná, na startu vybíhaly hlídky
přesně po pěti minutách celkem 4 hodiny! Poté začal závod jednotlivců v orientačním běhu
v dorostenecké kategorii a na 60 metrů žákovské kategorie. Naši dospělí členové se podíleli
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též jako rozhodčí na stanovištích. Děti plnily úkoly ve střelbě, zdravovědě, uzlování, znalosti
topografie a použití hasebních prostředků, a překonávali určený úsek po laně. Díky pečlivé
přípravě pod vedením Renaty Říhové, která se po dobu tří týdnů věnovala zvlášť starším
a mladším dětem, co se týče nejen znalostí a dovedností, ale i vytrvalostního běhu, dopadla
soutěž velice dobře. V jednotlivcích obsadila první místo mladších dívek Anička Zhřívalová,
u starších děvčat první místo Andrejka Novotná a třetí místo Adélka Vondrová. Nejlepší čas
v kategorii chlapců měl náš člen Lukáš Richter, bohužel byl kvůli vlastní chybě vyřazen. Ze
závodu na trase dlouhé tři kilometry jsme přivezli 3. a 6. místo ve starší kategorii z účasti 15
družstev. U mladších dětí to bylo 4. a 15. místo z celkového počtu 21 družstev. Mimo medailí
nás potěšili svým výkonem naši šestiletí členové Eliška Šípová a Štěpán Vrcek z přípravky,
kteří se zúčastnili braňáku poprvé, a všechny úkoly na trase dlouhé dva kilometry zvládli
skvěle. Dík patří za spolupráci všem rodičům, kteří se dětem věnují v procvičování znalostí
doma, protože mnozí neumějí vzhledem k věku zadané úkoly ještě přečíst.
Honza Zhříval se zúčastnil závodu dorostenců poprvé a obsadil deváté místo z 21
startujících.
Od září se opět scházíme na pravidelných schůzkách mladších a starších dětí. Naše
přípravka má již 15 dětí. Taneční kroužek se též rozšířil o nové členky a připravuje se
s novými skladbami na další vystoupení. V září vznikl další kroužek pod vedením manželů
Šípových, který se věnuje výuce na kytaru.
Dne 5. října jsme pro všechny členy a rodinné příslušníky uspořádali tradiční
podzimní posezení s grilováním a živou hudbou. Jsme potěšeni účastí nejstarších členů, kteří
stále projevují zájem o dění ve sboru.
V adventním čase chystáme již tradiční výlet za vánoční atmosférou a naše dechovka
na Zlatou neděli zahraje jako v loňském roce pro pacienty v novobydžovské nemocnici.
Nepoliské hasičky

TJ Sokol Nepolisy informuje
25.8.2012 - Chlumecký triatlonek
Letos jsme opět startovali čtyři:
Honza Baláž, Adam Baláž, Honza
Zhříval (vystřídal Dušana Šustra) a
Michal Žumár, zkrátka Želvy z Nepolis.
Plavání docela šlo až na to, že se poprvé
plaval okruh okolo dvou bojek a tak to
bylo náročné si vybojovat dobré místo
při plavání. Plaval jsem po boku Honzíka
Zhřívala. Z vody jsme vycházeli v pořadí
Michal, Honza Zhříval, Honza Baláž a
Adam. Na kole jsem se chytil velké
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skupiny, která po dojetí skupinky s Michalem byla asi třicetičlenná. Tempo bylo vysoké, jelo
se rychlostí 36 - 40 km/hod. První smolný okamžik přišel, když jsme vyjížděli z Koles.
Vypadla mi láhev s pitím. Když jsem začal přemýšlet, jak to udělám s pitným režimem,
objevil se za mnou Standa Žumár na mopedu a podal mi moji láhev. Když jsme začali stoupat
v Kunraticích, v jedné zatáčce se ozvalo zadní kolo. Musel jsem zvolnit. Na kopci jsem chtěl
kolo opravit, ale zdálo se mi, že jede bez problému. Bylo to jen zdání, protože při sjezdu do
Hradišťka se kolo ozvalo. Musel jsem zastavit a dát se do opravy. Mezitím mě předjel i Adam
s Honzou a vlastně všichni účastnici. Když už jsem si myslel, že mám po problémech, tak asi
po 300 metrech přišel druhý defekt. Naštěstí jsem měl náhradní duši, kterou jsem vyměnil.
A co dál, pokračovat v takto smolném závodě? Jel jsem směr Pamětník a rozebíral, co mám
udělat, nakonec jsem se rozhodl
pokračovat. Byl to boj sám se sebou bez
soupeřů. V druhém kole jsem uviděl ty,
kteří dopadli ještě hůř než já. Zlomené
přední kolo, bolest zad, kvůli kterému vzdal
Michal. Pak jsem předjel dva závodníky.
Do depa jsem dorazil, když už mnozí měli
závod za sebou. Běžel jsem v pohodě, bez
větších ambicí na dobrý čas. V mé parádní
disciplíně (pití teplého piva) jsem obsadil 5.
místo a nakonec obsadil celkové 82. místo
ze 104 účastníků v čase 2:16:41,3. A jak dopadli ostatní nepolišáci. Nejlepší byl Honza
Zhříval, který dojel do cíle kola s Adamem, ale v běhu ho předběhl a i pití pita mu šlo
náramně a bylo z toho 39. místo a čas 1:47:32,2. Druhé želví místo obsadil Adam, který se
tradičně trápil u piva a umístil se na 53. místě v čase 1:54:28,4. Michal bohužel kvůli bolesti
zad vzdal. Kvalita triatletů byla na opět ještě vyšší úrovni než vloni.
HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor PODZIM 2012
11.8. Nepolisy A
Smiřice
18.8. Dohalice A
Nepolisy A
25.8. Nepolisy A
Kunčice B
2.9.
Chlumec B
Nepolisy A
8.9.
Nepolisy A
Myštěves A
16.9. Nový Hradec B Nepolisy A
22.9. Nepolisy A
Červeněves
29.9. Lovčice A
Nepolisy A
6.10. Nepolisy A
Probluz A
13.10. Kosičky
Nepolisy A
20.10. Nepolisy A
Hlušice A
27.10. Nepolisy A
Kobylice A
3.11. Sendražice
Nepolisy A
10.11. Smiřice
Nepolisy A
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1:1
3:5
13:0
4:1
0:1
3:6
0:0
1:2
2:1
0:3
15:30
14:30
14:00
14:00

SO
SO
SO
SO

CK VOTROK 4. třída skupina B PODZIM 2012
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
15.9.
23.9.
29.9.
7.10.
13.10.
21.10.
28.10.
10.11.

Nepolisy B
Lovčice B
Nepolisy B
Roudnice B
Nepolisy B
Dobřenice
Nepolisy B
Starý Bydžov
Nepolisy B
Nové Město
Nepolisy B
Nepolisy B
Lužec

Lužec
Nepolisy B
Libčany B
Nepolisy B
Myštěves B
Nepolisy B
Syrovátka
Nepolisy B
Lhota p/L
Nepolisy B
Hlušice B
Převýšov B
Nepolisy B

1:5
4:6
3:1
8:2
2:3
8:3
7:2
4:0
3:0
6:1
15:30
14:30
14:00

Kont.
NE
NE
SO

BELSPORT Okresní přebor starší žáci PODZIM 2012
25.8.
1.9.
8.9.
22.9.
30.9.
6.10.
13.10.
20.10.

Nepolisy
Lhota p/L
Nepolisy
Nepolisy
Stěžery/Probl.
Nepolisy
Kosičky
Nepolisy

Smiřice/Předmě.
Nepolisy
Vysoká
Červeněves
Nepolisy
Třebeš B
Nepolisy
Malšova Lhota

0:14
2:3
1:5
5:2
5:0
5:7
8:3
13:00 SO

MEKR´S Okresní přebor starší elévové 4+1 PODZIM 2012
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
19.10.
4.11.

Předměřice
Nepolisy
Kunčice
Nepolisy
Lhota p./L.
Nepolisy
Myštěves
Nepolisy

Nepolisy
Nové Město
Nepolisy
Roudnice
Nepolisy
Slavia/Malšovice
Nepolisy
Kosičky

15:2
3:14
7:7
6:14
26:1
5:9
15:30 PA
10:00 NE

Fotbalové A mužstvo vede od nové sezóny Václav Bílek s asistentem Radkem
Matysem. B mužstvo vede Josef Pulec s Václavem Zámečníkem. Trenérem starších žáků je
Pavel Motyčka a Tomáš Šimák. O nejmladší fotbalisti se stará Tomáš Marek.
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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

Nepoliské ženy informují
Školní rok už je v plném proudu, většina z nás si oprašuje vědomosti týkající se
vyjmenovaných slov, násobení a dělení pod sebou (nebo nedej bože vedle sebe), sbíráme
různé přírodniny na výtvarnou výchovu, ve zbytku času na pracovní činnost. A kdo i toto
zvládá s přehledem a klidem, toho dostane na kolena role oddaného taxikáře, vozícího děti na
různé zájmové kroužky. A přestože jsme ze školního roku „ukrojili“ teprve jeden měsíc, mám
pocit, že je třeba se trochu odreagovat, a to například tím, že se přeneseme na konec léta, kdy
se konalo rozloučení s prázdninami.
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S letním lenošením jsme se tentokrát rozloučili na myslivecké chatě. Zde byl
pro každého začátek veselého putování. Liška Bystrouška nás obdarovala kartičkou s popisem
jednotlivých stanovišť a my vyrazili na cestu. Hned při první zastávce se dětem náramně
dařilo – střílely šípem na dýně. Nevím koho si na místě dýní představovaly, ale obě moje
holčičky se trefily. Po krátké návštěvě u smrtky jsme si (tedy holčičky i já) zajezdily
na dřevěném koni. Ani překážka pro nás nebyla překážkou. Na dalším stanovišti se děti
svezly na lanovce, kterou jsem chtěla taky vyzkoušet, ale „obsluha lanovky“ říkala něco
o hmotnosti a nosnosti, tak nevím co tím jako myslela?! Při jízdě lanovkou se děti dosti
drastickým způsobem seznámily s postavou King Konga. No drastickým – prostě opičák
„hópnul“ z křoví a zase zmizel. Další návštěva byla opět atraktivní i pro mě – dva klauni nám
nabídli chůdy a dělej, co umíš. Děti byly v pohodě, ale můj manžel, který je jinak mou velkou
oporou, tentokrát selhal a ….. no upustil mě a já se vyválela v příkopě. Když ze mě děti
obraly poslední bodlák, pokračovali jsme za dobrodružstvím. Postříleli jsme vzduchovkou,
co se dalo (škoda, že ten divočák nebyl živý, ale plechový) a stoupali pomalu do hor. Zde
jsme se potkali se Sněžným mužem. Sice byl kousek před zhroucením (bylo teplo), ale děti
se v jeho sněhovém království dostatečně vyřádily. Zde si užil i tatínek, protože dolů to dětem
jelo na saních dobře, ale nahoru to jde ztuha. Takže nastoupil Pán tvorstva a obě holčičky
přitáhl zpět na vrchol. Za což se samozřejmě v cíli odměnil několika doušky zlatavého moku.
Další zastávkou našeho putování byl pionýrský tábor, kde holky zkusily uvázat pár uzlů.
To ještě zvládly, ale nemohly pochopit, co znamená „pionýrský“ tábor. Pozornost od pionýrů
odvedl až čert s andělem, kterým jsme zazpívali písničku (ještě jednou se omlouvám za svůj
amatérský projev). Posledním zpestřením naší „akorátní“ cesty byly čarodějnice, u kterých
děti musely pohmatem ve sklenicích poznat, co je v nich ukryto. A co jiného než sliz, hnus
a humus. Za zvládnutí celé trasy obdržely děti v cíli balíček s dobrotami. Kdo chtěl, pochutnal
si na bramborovém guláši, napečených koláčích, buchtách a bábovkách (byly vynikající),
kofole nebo pivku (tím myslím především tatínky, dědečky, strýčky). Na myslivně byl
připraven skákací hrad, děti si mohly vyšplhat pro další balíček dobrot, vyrobit masku,
koláčem se projíst k penízkům nebo chytat pusou jablko ve vodě. Pokud mohu mluvit za sebe,
letošní rozloučení s prázdninami bylo jedno z nejhezčích. Díky všem, kdo se podíleli na jeho
přípravě za nápad i samotné zorganizování.
Těm, kdo se přihlásili na muzikálové představení „Lucrezia Borgia“ nebo na divadelní
představení „S Tvojí dcerou ne“, přeji příjemný kulturní zážitek!
Petra Pražáková
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ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Zadražanští žluťáci pomáhají!
Rok 2012 přinesl v životě o.s. JK Izabel ze Zadražan mnoho nového. Stáj s chovem
Koní Kinských (nebo též dle místa původu plemene Chlumeckých žluťáků) se stále více
zapojuje do práce s tělesně a zejm. duševně handicapovanými spoluobčany. Podařilo se
navázat spolupráci s DSS Skřivany a nabídnout klientkám možnost hipporehabilitace.
Prostřednictvím volnočasových aktivit dívky se zdravotními a sociálními hendikepy vzdělávat
v oblasti jezdectví, chovu koní a vytvářet tak u nich zdravý vztah ke zvířatům a životnímu
prostředí, stejně jako posilování mezilidských vztahů. Dívky mají možnost svézt se na koni
v upravené jízdárně, či v kočáře, mají možnost zblízka poznat, jaké činnosti jsou nutné pro
chov koní a mnohé z těchto činností si přímo vyzkoušet. Vyvrcholením spolupráce bylo
pozvání na akci DSS Skřivany Setkání rodičů a přátel klientů, kde koně stáje JK Izabel celý
den ve čtyřspřeží vozili rodiny klientů po Skřivanech a v areálu DSS Skřivany. Atmosféra
jízdy v kočáře s klapotem koňských kopyt pod rozložitými korunami starých dubů
v zámeckém parku a pod cimbuřím skřivanského zámku byla skutečně stylová! Fotografie
z těchto setkání lze nalézt na www.dssskrivany.cz a www.jkizabel.cz. Aktuality ze života JK
Izabel můžete sledovat i na Facebooku.
Přínos spolupráce s tělesně a mentálně handicapovanými spoluobčany je však vždy
oboustranný – všeobecná radost a veselí pomáhají nejen klientkám v rámci hipporehabilitace,
ale i týmu o.s. JK Izabel - vždyť smích stírá společenské hranice a život v úsměvu je základní
předpoklad pro tělesné i duševní zdraví!
Lukáš Kadava

Foto: Mezi člověkem a koněm lze snadno vybudovat přátelský vztah. Foto archiv JK Izabel Zadražany
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NENECHME SI UJÍT…
NEPOLISY
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Posvícenská zábava

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Posezení pro seniory, trošku v jiném duchu

17. 11. 2012
pohostinství „Na Nové“
Každoroční posvícenská zábava pořádaná SDH Nepolisy

25. 11. 2012
pohostinství „Na Nové“
posezení pro seniory pořádá Obec Nepolisy

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Rozsvěcení vánočních stromů

CO
KDY
KDE

Vánoční koncert

2. 12. 2012
Nepolisy, Luková, Zadražany
Rozsvěcení pořádá Obec Nepolisy ve spolupráci se spolky

14. 12. 2012
kostel Sv. Máří Magdalény

NOVÝ BYDŽOV
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

HANKY PANKY – Čtvero ročních období

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Tři v tom

5.11.2012 v 19:00 hodin

Jiráskovo divadlo
Po roce opět přivítáme na jevišti známou pražskou travesti skupinu HANKY
PANKY, tentokrát s novým hudebně zábavným programem s názvem
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. Teší se na vás slečny Stefany, Dolores, Sofie
a mist Alex.

9.11.2012 v 19:00 hodin

Jiráskovo divadlo
Bláznivá komedie ve stylu italských komedií dell´arte v podaní
novobydžovského Divadelního spolu Jirásek.
Kulturní referent
Dieter Herodek
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