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SLOVO ÚVODEM a MOMENTKY Z OBCE
Milé čtenářky a milí čtenáři,
koncem kalendářního roku jsme tu opět pro Vás s prosincovým číslem, se kterým
otevíráme již třetí ročník vydávání našeho Nepoliského dvouměsíčníku. Ve zpravodaji jsme si
pro Vás opět připravili mnoho zajímavých informací, ať již o všedních událostech
nebo i o těch s vánoční tématikou, které nás mají příjemně naladit na svátky plné klidu
a rodinné pohody.
Na začátku prosince nám všem krásně navodilo vánoční atmosféru již tradiční
rozsvícení "Vánoční tůje" a společně s opravdu zimním počasím se mohlo zdát, že vánoční
idylku nemůže již nic pokazit. Jsme moc rádi, že se této akce zúčastnilo mnoho lidí, kteří si
mohli společně s dětmi ze základní školy a s nepoliskou kapelou pod vedením pana Šípa
zazpívat známé vánoční melodie.
Pro naše stálé čtenáře máme dobrou zprávu, od ledna bude opět možné na Obecním
úřadě zakoupit předplatné Nepoliského zpravodaje na rok 2013, které čítá šest čísel plných
zajímavostí z našich vesniček. Také připravujeme nový vzhled zpravodaje, který by měl
efektivněji využít prostoru a tím snížit celkový počet stránek.
Za celou redakční radu Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků, ať již strávené
v teple vašich domovů společně s těmi nejbližšími, nebo dáte na rady našeho "zimního
inspektora" a ski servismana Michala, prvního provozovatele skiparku v Nepolisech,
a vyrazíte na aktivní dovolenou na zasněžené kopce našich hor.
Za redakční radu
Adam Baláž

Příjemné prožití
vánočních svátků
a spoustu krásných
chvil při čtení
Nepoliského zpravodaje.
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ZAZNĚLO V OBECNÍM DOMĚ
Slovo starosty
I přes blízkost letošních Vánoc, nebudu se v dnešním článku věnovat blíže těmto
krásným svátkům. Dost jsem tomu činil v loňském roce, nebo snad stále činím při našich
předvánočních setkáních u příležitosti rozsvěcení vánočních stromů, nebo při vánočních
koncertech v Obecním domě či v našem kostele. Napíši raději krátce o několika událostech,
překvapivých a milých událostech, které se v naší vísce udály za poslední dva měsíce, a které
někomu mohly zůstat skryté.
První překvapivá událost, kterou jsme však zaznamenali bezesporu všichni, byl první
letošní sníh. Věnce a květiny u památníků, které symbolizují vznik samostatného
československého státu v roce 1918, pokrýval letos sníh. Při procházce podzimní návsí byl
tento obrázek 28. října velmi překvapivý, navenek chladivý, ale na srdci hřejivý a úsměvný.
Úsměvný byl mimo jiné i z toho důvodu, že na tento den jsem si dovolil požádat Vás
všechny, naše spoluobčany, o pomoc s úklidem listí spadaného na veřejných prostranstvích
před Vašimi rodinnými domky a dále v parcích na návsi u kostela a rybníků. Člověk míní
a život, v tomto případě příroda, mění. Co se nám však nepoštěstilo uskutečnit koncem října,
zrealizovali jsme další víkend. Dne 3. listopadu se v Nepolisech a Zadražanech sešlo na návsi
celkem 20 dospěláků a několik dětí. Ti všichni přiložili v době před sobotním obědem
dobrovolnou ruku ke společné práci a výrazným způsobem urychlili letošní úklid listí. Za to
jim patří můj velký dík. Díky také míří ke všem ostatním spoluobčanům, kteří letos i ve
všedních dnech opakovaně pohrabali zelené plochy před svými rodinnými domky. Mnoho
z Vás bylo z řad seniorů, z řad lidí, které samotné trápí nějaké ty zdravotní neduhy, a přesto
jdete a pomůžete, i když nemusíte, a můžete jako někteří vykutálení „kybicové“ poukazovat
na skutečnost, že obec má na tuto práci placené lidi, tak ať se koukají smekat. Věřím, že se
z této podzimní, či obdobné jarní brigády, stane v naší obci dobrá tradice.
V době vrcholícího podzimu, v době, kdy se už tolik nepracuje na našich zahrádkách,
se sešli naši senioři na odpoledním posezení při harmonice. Sál pohostinství Na Nové byl dne
25. listopadu zaplněn hudbou pana Jaroslava Huška, který celé odpoledne hrál přítomným
nejen k poslechu, ale i tanci. Vystoupením se babičkám a dědečkům představily děti
z MŠ Nepolisy se svou malou ukázkou toho, jak že by to mohlo vypadat v pekle, a taneční
choreografii představila děvčata z tanečního kroužku, který působí při SDH Nepolisy. Děkuji
ještě jednou všem účinkujícím a také všem, kteří si na toto odpoledne našli do pohostinství
cestu, aby si popovídali, zazpívali a případně i zatančili.
Krásná a srdečná setkání jsou již tradičně svázána s rozsvěcením vánočních stromků
na návsích v Lukové a Nepolisech. Zabíjačkové dobroty, chuť punče, zpívání koled
u vánočního stromku, zahájení období adventu se sousedy a spoluobčany, s lidmi, které den
co den potkáváme, co víc si přát…?
Poslední událostí, kterou v následujících několika řádcích čtenářům přiblížím, byla
rodinná oslava významného trvání manželského svazku manželů Jiránkových z Nepolis
č.p. 169. Bylo mi nesmírnou ctí moci být přítomen oslavě diamantové svatby paní Věry
Jiránkové a pana Jaroslava Jiránka. Diamantová svatba je věc nevídaná, jedinečná
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a především silně inspirující. Diamantová svatba je také něčím, co se jen tak nevidí, o čem se
jen tak nepíše. Ostatně při pátrání v pamětech přítomných svatebčanů jsme došli k závěru, že
v novodobé historii obce je to snad první diamantová svatba vůbec. S projevem pro oslavence
a svatebčany pozdravil přítomné jménem všech občanů Nepolis místostarosta obce, pan Jiří
Šustr. Po gratulacích od členů velké rodiny manželů Jiránkových, starosty obce a kronikářky
výboru pro občanské záležitosti, paní Soni Balážové, se s dárkem představila také čtveřice
dětí z MŠ Nepolisy. Oslava se dle informací, které jsem druhý den obdržel doopravdy
vydařila, neboť sami oslavenci odcházeli krátce po půlnoci, tedy po 12ti hodinách účasti na
oslavě a poslední svatební hosté prostory opouštěli ještě o poznání déle. Přejme si, aby
takovýchto oslav přibývalo, aby přibývalo manželských párů, které společné soužití, společný
život berou jako něco jedinečného, jako něco, co ženě, muži, dětem a dalším členům rodin
přináší život bohatší o jedinečné radostné události a bohatší o životní jistoty, které přináší
právě jenom manželství.
I těmito řádky by bylo vhodné se dnes rozloučit, ale přesto se úplným závěrem vrátím
k blížícím se Vánocům a k dalšímu novému roku, který nám již klepe na dveře. Dovolte mi
jako tradičně, popřát Vám všem i Vašim blízkým, poklidné a radostné prožití nastávajících
vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2013. Toto Vám přeji jménem svým, jménem
zaměstnanců obecního úřadu a jménem členů Zastupitelstva obce Nepolisy.
Dušan Šustr
starosta obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy
Od vydání posledního čísla Nepoliského zpravodaje uplynuly již dva měsíce, a proto
Vás na tomto místě krátce seznámíme se zprávami z jednání Zastupitelstva obce, které se
v období od října do listopadu sešlo celkem třikrát.
Z 23. Zasedání konaného dne 24. 10. 2012 v Zadražanech
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene v souvislosti se zřízením vodovodní přípojky pro RD č.p. 226 a to za finanční
úhradu panu ********** a slečně ******** ve výši 3 tis. Kč a uložilo starostovi
smlouvu uzavřít.
 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s regionální knihovnou Hradec
Králové o poskytnutí dotace pro rok 2013. Celkem 14 tis. Kč bude sloužit jako
podpora na zachování funkčnosti výměnného knižního fondu.
 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací.
 Zastupitelstvo obce delegovalo svou pravomoc na starostu obce k provádění
rozpočtových změn a to do výše 100 000,- Kč a bere na vědomí směrnici č. 3/2012
o provádění rozpočtového opatření.
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Zastupitelstvo pověřilo předsedy kontrolního a finančního výboru k provedení kontrol
do 30. 11. 2012.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo otevření nového kontokorentního úvěru od
1. 1. 2013 ve výši 1 milion Kč u České spořitelny, a.s.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o výsledcích dotačního řízení na akci
„Odvětrání školní jídelny v MŠ Nepolisy“.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu půdy č. 1059 a uložilo
starostovi podepsat smlouvu
Informace starosty:
- Pozemkové úpravy na území obce
- Územní plán obce Nepolisy
- Trestná činnost na území obce
- Projekt chodníku ve směru od pí Kyselové k pohostinství
„Na Nové“- územní studie

Z 24. Zasedání konaného dne 12. 11. 2012 v Nepolisech
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo podání žádosti do Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 o poskytnutí finančních prostředků na
úhradu úroků (Dt 4 - Dotace úroků z úvěrů).
 Zastupitelstvo obce Nepolisy jednomyslně schválilo podání žádosti do Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013, dotační titul 2 – Komplexní
úprava veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura – na projekt
rekonstrukce místní komunikace – Nepolisy.
 Zastupitelstvo obce schválilo složení inventarizační komise a dílčích inventarizačních
komisí obce Nepolisy (viz Plán inventur na rok 2012) a provedení inventarizace
majetku a závazků za rok 2012.
 Informace starosty:
- Prezentace ukončených komplexním pozemkových úprav a informace
o efektech, které přináší komplexní pozemková úprava pro obec a vlastníky, která se
uskuteční 29. 11. 2012 od 17.00 hod v Nepolisech v pohostinství Na Nové (zasedání
zastupitelstva obce)
Z 25. Zasedání konaného dne 29. 11. 2012 v Nepolisech (pohostinství Na Nové)
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo zahájení komplexních pozemkových úprav
na území obce a souhlasí se zapojením obecních pozemků do komplexních
pozemkových úprav.
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo prodej 25 ks akcií společnosti ČSAD BUS
Chrudim a.s. dle veřejného návrhu smlouvy.
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo nájemné pro byt v rodinném době č.p. 225
pro rok 2013 ve výši 34,81 Kč za m2 a měsíc.
 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemky pod
budoucí cyklostezkou Nepolisy-Zadražany.
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Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo uzavření cenové přílohy č. 7 pro rok 2013
ke smlouvě o dílo č. S053000272 se společností .A.S.A., spol. s r.o. Praha.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o záměrech společnosti UJP Praha a.s.
v průmyslové zóně Zábědov, Nový Bydžov.
Informace starosty:
- Stížnosti o volně pobíhajících psech
- Nadměrný pohyb čtyřkolek na polích, polních cestách a v lesích
Alena Chaloupková

Předplatné Nepoliského zpravodaje na rok 2013
Dovolujeme si upozornit občany, kteří by si rádi předplatili náš
Nepoliský zpravodaj, že výběr vyplněných lístků předplatitele, které
naleznete přiložené v tomto čísle zpravodaje, bude probíhat do konce
ledna 2013. Současně bude oproti registraci vybíráno předplatné za
všech 6 čísel dvouměsíčníku, ve výši 120,- Kč.

Ceny za svoz komunálního odpadu v r. 2013
Rádi bychom Vás též na závěr roku informovali o tom, že ceny
poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2013 se dle
smlouvy se společností .A.S.A spol. s r.o. měnit nebudou, tzn.:
- 42 svozů / rok - 1 640,- Kč
- 26 svozů / rok - 1 230,- Kč
- 12 svozů / rok - 810,- Kč
- pytel na odpad - 50,- Kč

Výběr poplatků tradičně v půlce měsíce února
Výběr poplatků včetně poplatků za stočné a poplatku za psa proběhne v měsíci únoru roku
2013. O přesném datu výběru poplatků budou všichni včas informováni, a to tradičně formou
letáků rozdávaných do schránek na poštu a formou hlášení veřejného rozhlasu.
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Plán zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy
Dále Vám přinášíme informaci o plánovaných zasedáních Zastupitelstva obce Nepolisy na
rok 2013. Jedná se o předběžný plán, který bude v návaznosti na aktuální dění samozřejmě
měněn:
 27. zasedání ZO proběhne dne 31. ledna 2013
 28. zasedání ZO proběhne dne 28. února 2013
 29. zasedání ZO proběhne dne 28. března 2013
 30. zasedání ZO proběhne dne 25. dubna 2013
 31. zasedání ZO proběhne dne 30. května 2013
 32. zasedání ZO proběhne dne 27. června 2013
 33. zasedání ZO proběhne dne 29. srpna 2013
 34. zasedání ZO proběhne dne 26. září 2013
 35. zasedání ZO proběhne dne 31. října 2013
 36. zasedání ZO proběhne dne 28. listopadu 2013
 37. zasedání ZO proběhne dne 12. prosince 2013
Alena Chaloupková

Termíny uzávěrek Nepoliského zpravodaje pro rok 2013
15. číslo
16. číslo
17. číslo

18. číslo
19. číslo
20. číslo

15.02.2013
19.04.2013
21.06.2013
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16.08.2013
18.10.2013
13.12.2013

PŘILETĚLO k nám z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzimní tvoření
V úterý 30. října odpoledne si děti s rodiči vytvořily ze skleniček, listů a přírodnin
podzimní strašidla, která nám vytvářela působivou atmosféru i následující den při
„Halloweenu – dni duchů“. Poslední říjnový den jsme se proměnili do strašidelných kostýmů
čarodějnic, skřítků, ježidědků a různých jiných nadpřirozených bytostí. Děti plnily úkoly
v podobě nejrůznějších soutěží a samozřejmě nechybělo taneční skotačení a dovádění při
reprodukované hudbě.

Setkání s literaturou
Dne 13. listopadu starší děti
s učitelkami navštívily místní knihovnu
v budově obecního úřadu. Děti si prohlédly
mnoho pěkných knížek a časopisů. Pro
některé děti to nebylo neznámé prostředí,
protože knihovnu pravidelně navštěvují se
staršími sourozenci a rodiči. Několik knížek
nám paní knihovnice zapůjčila do mateřské
školy, můžeme děti seznamovat s novými
literárními postavami, ilustracemi a tím
obohatit výchovně vzdělávací činnost.
Čertovský život
Nejstarší děti vystoupily s kulturním programem „Jak se žije čertům v pekle“ v neděli
25. listopadu v místním pohostinství na akci „Posezení se seniory“. Předškoláci převlečení
za malé pekelníky zpočátku napodobovali činnosti, které je zapotřebí vykonávat v pekle
a následovně si zatančili při čertovské kapele. Dle velkého potlesku se přítomným vystoupení
velmi líbilo.
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Vánoce jsou za dveřmi
V pondělí 26. listopadu jsme cestovali do nedalekého Chlumce nad Cidlinou na akci
„Vánoce na zámku“. Prohlédli jsme si vánočně vyzdobené komnaty zámku Karlova Koruna.
V každé místnosti na nás čekal jiný zástupce Vánoc. Seznámili jsme se s vánočními zvyky
v Česku a mohli jsme je porovnat s tradicemi v jiných státech. Ve Sloupovém sále nás zaujal
velký betlém a příběh o narození Ježíška, který nám přiblížila milá paní průvodkyně. Program
se nám velmi líbil a při zpáteční cestě na autobusovou zastávku jsme si prohlédli i zámecký
park.

Plavecká výuka
Dne 10. prosince starší děti zahájily plaveckou výuku ve Sportovním zařízení města
Hořice.
Mnoho let jsme jezdili do Plavecké školy v Hradci Králové a letos jsme změnili místo
výuky. Přivítali nás kvalifikované instruktorky, které používaly mnoho nejrůznějších
pomůcek při výuce dětí. Dětem se vodní zábavné aktivity líbily, ale nejvíce se vydováděly při
skákání do vln plné bublin a u padající vody z trysek
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Vánoční odpoledne pro rodiče
Ve dnech 12. a 13. prosince jsme pořádali pro veřejnost vánoční besídky. S dětmi jsme
se na vystoupení předem pečlivě připravovali a přítomným přednesli mnoho
zdramatizovaných básní, vánočních písní a koled. Návštěvníci mateřské školy si mohli rovněž
prohlédnout vánočně vyzdobené prostory a nechat se unášet sváteční atmosférou blížících se
svátků. Na závěr jsme se dočkali i Ježíška, který děti obdaroval dárky. Každé dítě si dáreček,
z kterého mělo velkou radost, odnášelo domů. Ostatní hračky, které patřily všem dětem,
zůstaly pod stromečkem.

Za kolektiv mateřské školy přeji všem spoluobčanům pohodu o Vánocích, hodně
úspěchů, pevné zdraví a štěstí v novém roce 2013!
Soňa Balážová

DONESLO SE k nám ze ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Projekt „Zdravá Pětka“, který na naší škole realizoval dne 24. 10. 2012, byl žáky přijat
s velkým nadšením. Jedná se o celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřen na
zdravý životní styl především
v oblasti
zdravého
stravování.
Seznamuje žáky s pěti základními
zásadami:
 správným složením jídelníčku,
 ovocem a zeleninou,
 pitným režimem,
 zásadami hygieny,
 bezpečností potravin.
Není pětka jako pětka, ale
pětka v tomto projektu znamená
také počet denních jídel, které by
člověk měl dodržovat.
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Projektu se zúčastnili jak mladší, tak i starší žáci. Dozvěděli se, co bychom měli jíst
častěji a čemu se raději vyhnout. Žáci ve skupinkách skládali pyramidu potravin a přitom si
povídali i o tom, co mají rádi a co jim maminky doma připravují. Velký úspěch měla
ochutnávka ovoce, zeleniny i nápojů. Pro svůj tým sbírali žetony „pětky“ za správné
odpovědi na soutěžní otázky. Na závěr si žáci odnesli vysvědčení „Zdravé Pětky“. Program
byl velice zdařilý a zajímavý, žáci si z něj odnesli mnoho dobrých rad pro sebe i pro svoje
rodiče.
Podzimní naučná stezka se uskutečnila
v odpoledních hodinách ve středu 24. října. Pro
děti a rodiče jsme tentokrát připravili podzimní
vědomostní cestu s deseti úkoly. V knihovně na
ně čekala čarodějnice se strašidelným příběhem.
V cíli si opekli párky a vzájemně si povídali.
Den končil světélkující procházkou k domovu.
Naše škola spolupracuje s Klubem CF již
čtvrtým rokem. Nápad „Větrníkový den“ se
nám velmi zalíbil, proto jsme se s radostí
zapojili. Sešli jsme se ve velkém počtu a pustili
se do díla. Vytvářeli jsme větrníky z fima,
z čajových sáčků přáníčka, z filcu zápichy
a brože. Jedna z přítomných maminek donesla
vlastnoručně upečené koláčky ve tvaru větrníků
na posilněnou, aby nám šla práce lépe od ruky.
Při jejich vychutnávání jsme se dohodli, že
každá z nás také upeče cukrovíčko do
vánočního stánku. O akci „Větrníkový den“
jsme se zmínili i v ZŠ Hlušice. I tam s radostí
přiložili ruce k dílu a vytvořili papírové větrníky, které byly taktéž dopraveny do Klubu CF
v Praze. O naší spolupráci se můžete dočíst i na následujících internetových stránkách:
http://www.cfklub.cz/Aktuality/3-12-2012.html a http://www.cfklub.cz/Podporuji-nas/.
Podzimní smutné dny jsou za
námi a nastává čas příprav na
Vánoce. Abychom si adventní čas
trochu rozzářili, sešli jsme se
v neděli 2. prosince v budově
obecního
úřadu
za
účelem
rozsvícení vánočního stromu. Obě
oddělení školní družiny si společně
připravila pásmo povídání, básniček
a koled, ve kterém představila
jednotlivé bytosti, které nás provází
dobou
příprav
na
Vánoce.
Připomněli jsme divákům i postavy, které jsou v dnešní době již téměř zapomenuty, jako je
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například Ambrož, který chodil po vesnici a hodným dětem
rozdával sladkosti, zlobivé pak vyplácel. K závěru programu
přišli i Tři králové, jejichž tematice bychom se rádi věnovali
u příležitosti odstrájení stromečku, a to v pondělí 7. ledna 2013
v čase od 18.00 hodin na obecním úřadě. Opět se mají naši
diváci nač těšit.
V termínu od 13. září - 29. listopadu probíhala plavecká
výuka
v Hradci
Králové. Děti si
výuku
užily,
obdržely plavecká
vysvědčení
a některé dokonce překvapily při závěrečných
závodech. Odměnou všem byla poslední návštěva
v aquacentru. Příští školní rok vzroste počet žáků
školy na tolik, že doprava jedním autobusem není
z bezpečnostních důvodů možná. Proto se
plavecké výuky nebudou účastnit žáci 5. ročníku, neboť pro ně není výuka povinná, nýbrž
nadstavbová. Bylo by možné zajistit dopravu dvěma autobusy v případě, že veškeré náklady
na dopravu druhého autobusu si rodiče uhradí sami. Náklady činí kolem 37.200,- Kč.
Dnešní mladá generace se od předchozích generací odlišuje – důležité jsou image,
informace, peníze, kariéra. Mladí naprosto samozřejmě počítají s virtuální realitou
a elektronickým světem, dovedou otevřeně diskutovat a mluvit o věcech, které byly dříve tabu
(politika, sex, osobní problémy). Základní duševní potřeby ve věku dospívání jsou však
neměnné – potřeba přijetí okolím, povzbuzení, pomoc a vedení v hledání vlastního místa
ve společnosti.
Hodnoty, jež se dnes ve společnosti dostaly do popředí (prostřednictvím bulvárních
časopisů, televizního kýče a internetu) však někdy dobré nasměrování nenabízejí. Také stále
častěji v médiích slýcháváme slova jako agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus,
intolerance, antisemitismus, extremismus,
rasismus a xenofobie, homofonie, záškoláctví,
závislostní chování, užívání návykových látek,
gambling, sexuální rizikové chování apod.
Abychom minimalizovali výskyt těchto jevů na
naší základní škole, zařadili jsme v průběhu
letošního školního roku pro žáky 2. – 5. ročníku
interaktivní besedy v rámci primární prevence
rizikového
chování.
Jejím
základním
principem je výchova žáků k předcházení
a minimalizaci rizikových projevů chování,
ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, k rozvoji
psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Protože etika je víc
záležitostí vztahů než vědomostí, nechceme je předávat klasickou formou výkladu, ale
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formou rozhovoru. Na vhodně zvolené otázky budou děti samy nacházet správné odpovědi.
Nebudou pouze pasivními posluchači, nýbrž aktivními spolutvůrci. Budou hledat správná
řešení u konkrétních příběhů ze života, vyzkoušejí si skupinové hry vedoucí k otevření diskusí
nad životními problémy dětí, zhlédnou videoklipy, obrázky a k dispozici budou mít pracovní
listy. V tabulce uvádíme dny, ve kterých se besedy uskuteční, názvy témat se stručným
popisem obsahu.
den
2. a 3. ročník
4. a 5. ročník
středa
Jak se chránit v nebezpečných Jak překonat starosti ve škole?
12. 12. 2012 situacích?
(Problémy s učením, s učiteli, se
(Jak se chovat doma sám, jak se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit?)
chovat k cizím lidem, co dělat, když
se ztratím… Simulace různých
kritických situací a jejich správná
řešení.)
středa
Jak se stát dobrým kamarádem?
Co dělat se svým vzhledem?
20. 02. 2013 (Jak má vypadat dobrý kamarád. Tři (Jaké mohou být problémy se vzhledem.
rady, jak se stát dobrým kamarádem. Existuje dokonalá krása? Co je krása
Výroba dárku pro kamarády.)
a jak jí dosáhnout.)
středa
Jak se nehádat se sourozenci?
Jak správně naložit se svými penězi?
10. 04 2013
(Vzájemné
hádky.
Urážky (Vztah k penězům a dalším hodnotám.
a posmívání. Provokování a zlobení. Jak správně rozdělovat své peníze. Jak
Neochota ustoupit. Jak na to?)
penězi pomáhat.)
středa
Jak mít pěkný vztah s rodiči?
Jak
správně
využívat
počítač
19. 06. 2013 (Jaké mívají děti s rodiči problémy a televizi?
a jak je děti řeší. Jak správně řešit (Pravda o počítačových hrách, internetu,
spory s rodiči?)
chatu. Rizika některých televizních
pořadů. Bulvární časopisy – co to je a
jak s nimi nakládat.)
A co nás v nejbližší době ještě čeká?
 19. prosince - tvůrčí dřevíčková dílna pro žáky 1. – 5. ročníku s výtvarníkem Markem
Pilnáčkem,
 20. prosince - vánoční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 16.00 hodin,
 7. ledna 2013 - vystoupení Tří králů na obecním úřadě OÚ od 18.00 hodin,
 6. února 2013 - zápis do první třídy pro školní rok 2013/2014.
Přejeme vám všem, aby letošní vánoční svátky byly nejen šťastné a veselé, ale také plné
pohody a klidu. K přečtení přikládáme básně, které vytvořily žákyně 5. ročníku.

Kolektiv učitelek ZŠ Nepolisy
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ŽIVOT MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH Nepolisy informují
Vážení čtenáři,
přestože v zimních měsících hasičské sportovní aktivity ustávají, u nás ve spolku bylo
živo i v tomto předvánočním čase.
Poslední soutěží byla v sobotu 3. listopadu prestižní soutěž v hasičském sportu
v disciplíně běh na 60 metrů s překážkami s názvem Memoriál Marty Habadové. Naše SDH
reprezentovala v Praze v kategorii mladších dívek Anna Zhřívalová a v kategorii starších
chlapců Lukáš Richter. Konkurence byla veliká, ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 550
chlapců a dívek. A jak se umístili naši závodníci? Anička Zhřívalová obsadila ve své kategorii
z celkového počtu 90 děvčat 9. místo. Lukáš Richtr se umístil na 7. místě a v jeho kategorii
soutěžilo 125 chlapců. Oběma děkujeme za výbornou reprezentaci SDH Nepolisy
a blahopřejeme!
Dne 17. listopadu jsme
uspořádali posvícenskou zábavu
v rytmu
rokenrolu.
Většina
zúčastněných vyslyšela na pozvání
zúčastnit se akce ve stylovém
oblečení. V duchu tohoto stylu hudby
připravila speciálně pro tuto akci
předtančení naše taneční skupina
Drsňačky pod vedením Martiny
Ronešové a Petry Šípové.
Na akci rozsvěcení vánočního
stromu v Nepolisech dne 2. prosince naší veřejnosti zahrál vánoční koledy náš Hasičský
Nepál Band. Před budovou obecního úřadu jsme mohli slyšet dechové nástroje a po
rozsvícení stromu u kostela Máří Magdaleny vánoční písně za doprovodu kytar.
V sobotu 8. prosince oslavili diamantovou svatbu manželé Jiránkovi z Nepolis. Protože
bratr Jiránek je dlouholetým členem našeho sboru, přišli jsme jim i my k této významné
životní události popřát hodně zdraví do dalších společných let včetně naší kapely.
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Naši mladí hasiči v převlecích
čertů, anděla a Mikuláše navštěvovali
v podvečer 5. prosince nepoliské
rodiny se zlobivými i hodnými dětmi
a dále je potěšili i postrašili na
Mikulášské besídce v pohostinství Na
Nové 9. prosince.
Poslední schůzkou přípravky
a mladých hasičů v pátek 14. prosince,
na které jsme si zazpívali koledy za
doprovodu kytar Petry a Jiřího
Šípových, jsme se zároveň vesele rozloučili s letošním rokem. Popřáli jsme si hodně úspěchů
i štěstí a k tomu ochutnali cukroví vyrobené vedoucími a maminkami našich dětských členů.
Tradiční adventní výlet se nám
podařilo uskutečnit i letos, tentokrát do
Polabského skanzenu v Přerově nad
Labem. Akce s názvem Lidové Vánoce
v Polabí se i přes nepřízeň počasí líbila.
Po shlédnutí vánočně vyzdobených
chalup, výstavy betlémů, ukázce pečení
tradičního cukroví, výrobě keramiky na
hrnčířském kruhu a ukázce pletení
košíků spojených s prodejem vánočních
suvenýrů jsme výlet zakončili chutným
obědem u krbu na Hájence v Kersku.
V tuto adventní sobotu jsme domů nespěchali. Večer jsme si zpříjemnili návštěvou
vánočního koncertu skupiny Kantoři v Lužci nad Cidlinou. Kapela představila výběr
vánočních písní z různých zemí Evropy. Koncert byl opravdu vydařený, vystoupení bylo
odměněno zaslouženým bouřlivým
potleskem. Tato kapela pod vedením
pana Jana Filipa účinkuje úctyhodných
42 let.
Třetí adventní neděli Hasičský
Nepál Band, též jako v uplynulém
roce, navštívil celkem čtyři oddělení
novobydžovské
nemocnice.
Pacientům, kteří jsou nuceni trávit čas
adventu v péči lékařů, představil 15
minutové pásmo známých vánočních
koled. Kapela potěšila nejen pacienty
ale i personál konající víkendovou službu.
Srdečně zveme všechny občany na hasičský ples, který pořádáme dne 9. února 2013.
Tradičně nám bude hrát kapela Lyra Club Jardy Perného.
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Vedení sboru děkuje členům, kteří se účastnili okrskových i vyšších soutěží, za vzornou
reprezentaci sboru.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Nepoliští hasiči a hasičky

TJ Sokol Nepolisy informuje
HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor

CK VOTROK 4.třída skupina B

PODZIM 2012

PODZIM 2012

11.8.

Nepolisy A

Smiřice

1:1

12.8.

Nepolisy B

Lužec

1:5

18.8.

Dohalice A

Nepolisy A

3:5

19.8.

Lovčice B

Nepolisy B

4:6

25.8.

Nepolisy A

Kunčice B

13:0

26.8.

Nepolisy B

Libčany B

3:1

2.9.

Chlumec B

Nepolisy A

4:1

2.9.

Roudnice B

Nepolisy B

8:2

8.9.

Nepolisy A

Myštěves A

0:1

9.9.

Nepolisy B

Myštěves B

2:3

16.9.

Nový Hradec B Nepolisy A

3:6

15.9.

Dobřenice

Nepolisy B

8:3

22.9.

Nepolisy A

Červeněves

0:0

23.9.

Nepolisy B

Syrovátka

7:2

29.9.

Lovčice A

Nepolisy A

1:2

29.9.

Starý Bydžov

Nepolisy B

4:0

6.10.

Nepolisy A

Probluz A

2:1

7.10.

Nepolisy B

Lhota p/L

3:0 k.

13.10. Kosičky

Nepolisy A

0:3

13.10. Nové Město

Nepolisy B

6:1

20.10. Nepolisy A

Hlušice A

2:1

21.10. Nepolisy B

Hlušice B

1:1

27.10. Nepolisy A

Kobylice A

0:2

28.10. Nepolisy B

Převýšov B

7:0

Sendražice

Nepolisy A

2:3

10.11. Lužec

Nepolisy B

5:2

Nepolisy A

2:2

3.11.

10.11. Smiřice

BELSPORT Okresní přebor starší žáci

MEKR´S Okresní přebor starší elévové

PODZIM 2012

4+1 PODZIM 2012

25.8.

Nepolisy

Smiřice/Předmě. 0:14

9.9.

Předměřice Nepolisy

1.9.

Lhota p/L

Nepolisy

2:3

16.9.

Nepolisy

Nové Město

3:14

8.9.

Nepolisy

Vysoká

1:5

23.9.

Kunčice

Nepolisy

7:7

22.9.

Nepolisy

Červeněves

5:2

30.9.

Nepolisy

Roudnice

6:14

30.9.

Stěžery/Probl. Nepolisy

5:0

7.10.

Lhota p./L.

Nepolisy

26:1

6.10.

Nepolisy

Třebeš B

5:7

14.10. Nepolisy

Slavia/Malšovice 5:9

13.10. Kosičky

Nepolisy

8:3

19.10. Myštěves

Nepolisy

8:8

20.10. Nepolisy

Malšova Lhota

3:3

4.11.

Kosičky

4:6
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Nepolisy

15:2

Po podzimní části přezimuje naše A mužstvo na čtvrtém místě, když získalo 27 bodů.
Nepoliský tým vyhrál osm zápasů, třikrát remizoval, třikrát prohrál a jejich skóre je 40 : 21.
Béčko získalo 16 bodů při bilanci pět výher, jedna remíza, sedm proher a skóre 38 : 47.
Na podzim hráli své soutěže starší žáci a elévové. Starší žáci skončili na šestém místě
z devíti družstev s počtem sedmi bodů, když dva zápasy vyhráli, jednou remizovali a pětkrát
odešli z hřiště poraženi. Elévové skončili na osmém místě z devíti družstev, když získali dva
body za dvě remízy. Hlavně patří poděkování všem trenérům a rodičům, kteří se starají o naše
mládí.
Mužstvo dospělých se zúčastní Zimní ligy v Chudonicích. Žáci budou trénovat v zimě
v Slavíčkově hale v Chlumci a trenéři plánují účast na některém z halových turnajů.
Turnaj starých gard Chlumec nad Cidlinou 8.12.2012
V závěru roku se stará garda postarala o velký úspěch nepoliského fotbalu, když
zvítězila na halovém turnaji starých gard v Chlumci n. C. Naše mužstvo získalo 17 bodů
a mělo skóre 16:3. Na druhém místě skončili hráči St. Hradiště s počtem 15 bodů a skóre 6:3.
Třetí místo obsadila stará garda Chlumce n.C. B s počtem 10 bodů a skóre 9:8. Turnaj byl
vyrovnaný, když o umístění na 3. až 6. místě při rovnosti bodů rozhodovalo skóre (4. místo
Nový Bydžov, 5. Kosičky, 6. Nové Město). Jen o jeden bod méně získalo na 7. místě
Chlumec n.C. A a na 8. místě Kovansko. Poslední deváté místo obsadila stará garda Městce
Králové s počtem sedmi bodů. Více informací najdete na www.sgchlumecnc.cz.
Sestava SG Nepolisy: R.Kysilka – M.Spejchal, R.Chaloupka, R.Schmidt, P.Kloz, J.Pulec,
M.Semenec.
Naše výsledky:

Nepolisy – Kovansko 5:0, branky: 4- Spejchal, 1 – Kloz
Nepolisy – Městec Králové 3:0, branky: Spejchal, Pulec, Schmidt
Nepolisy – Nový Bydžov 1:1, branka Spejchal
Nepolisy – St.Hradiště 0:1
Nepolisy - Chlumec A 1:0, branka Chaloupka
Nepolisy – Kosičky 2:0, branky: Chaloupka, Schmidt
Nepolisy – Chlumec B 1:1, branky Chaloupka
Nepolisy – Nové Město 3:0, branky Chaloupka, Pulec, Kloz
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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.
Chtěl bych popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátku a hodně
zdraví a štěstí do roku 2013
Ing. Ján Baláž

Nepoliské ženy informují
Každoroční muzikál v Praze
V sobotu 20. října se uskutečnil již tradiční zájezd do Prahy na muzikální představení.
Tentokrát jsme se mohli všichni těšit na nově zrekonstruovaný baletní muzikál Lucrezia
Borgia. Zájezd se každoročně pořádá pro členky svazu, kterých se zúčastnilo celkem třicet,
ale i pro další příznivce kulturních zážitků, kteří doplnili zbývající místa v objednaném
autobuse. Do Divadla Hybernia, kde se představení uskutečnilo, jsme dorazili ve večerních
hodinách. Před začátkem jsme měli trochu času na kávičku a poté jsme již usedali na svá
místa v divadle a netrpělivě očekávali začátek. Strhující děj historického muzikálu Lucrezia
Borgia se odehrával především v Římě a točil se kolem nechvalně známého papežského rodu
Borgiů. Představení bylo opravdu zdařilou kombinací moderního baletu a muzikálu. Nám
jako divákům se naskytl zážitek, který byl určitě zcela odlišný od současné pražské
muzikálové produkce. Baletní výkony tanečníků a zpěváků byly opravdu obdivuhodné
a dramatičnost příběhu podtrhovala velmi působivá hudba od skladatele Petra Maláska.
Z představení jsme si odnášeli různé pocity, ale jednoznačně byly okamžiky, které braly dech
všem přítomným. Cestou zpátky domů jsme muzikál společně zhodnotili a shodli jsme se,
že se jednalo o velmi pěkné zpracování historického muzikálu s baletními prvky. Poté jsme
se již všichni těšili na výbornou večeři, která pro nás byla připravena v Pohostinství na Nové
v Nepolisech.
Předvánoční večeře, Mikulášská besídka
U příležitosti nadcházejících vánočních svátků se v pátek 7. prosince uskutečnila
tradiční předvánoční večeře. Celkem se nás v Pohostinství Na Nové sešlo 27 členek ze Svazu
žen. Jako každý rok, tak i letos pro nás byla přichystaná výborná večeře. Během večera, který
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se linul v příjemné atmosféře, se také dořešily poslední organizační přípravy na nadcházející
Mikulášskou besídku pro děti, pořádanou ve spolupráci s obecním úřadem. Besídka se konala
v neděli 9. prosince a zúčastnilo se jí celkem 65 děti, nejen z Nepolis. Pro děti byl od jedné
hodiny připraven pěkný program s návštěvou Mikuláše, čerta i hodného anděla, od kterých
děti dostaly sladkou odměnu. Mikulášská besídka byla tradičně spojena s dětskou diskotékou,
kterou pořádal Milan Jelínek, alias„DJ Srnec“. Na diskotéce si děti zaskotačily za zvuků
známých dětských písní, ale na své si určitě přišli i přítomní rodiče, kterým se vybraný
repertoár písní velmi líbil.
Prosinec se nám již přehoupl do druhé poloviny a my všichni, zvláště děti, s nadšením
očekáváme příchod Vánoc, proto je určitě na místě Vám popřát příjemné a klidné prožití
vánočních svátku a mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím novém roce 2013.

Eliška Žumárová

ČLÁNKY SPOLUOBČANŮ a ČLENŮ REDAKCE
Svatomartinské trhy
V sobotu 10. listopadu jste měli opět po roce
možnost navštívit již 5. Martinský jarmark v Novém
Bydžově.
Od samého rána to vypadalo na krásný den
a tomu, že by nás Martin ještě před svým svátkem
navštívil, nic nenasvědčovalo. Jarmark započal osmou
hodinou ranní, ale lidé se sjížděli celý den. Jak by také
ne, času měli habaděj, trhy
totiž vrcholily 16. hodinou
a lidí, kteří si tuto tradici
nenechali ujít, se našla spousta.
Na vlastní kůži jsem se o tom přesvědčila už při hledání
parkovacího místa, což mi trvalo půl hodiny. Natož, když se
všichni sešli na Masarykově náměstí, kde byla doslova hlava na
hlavě. Ale není se čemu divit, program byl bohatý, kromě
staročeských řemesel, kde jste mohli shlédnout tkaní na stavu,
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drhání na herduli, či se trošku ohřát při ukázce uměleckého kováře. Dřevosochařství
a představení reprezentačních šatů módní návrhářky Marie Zelené je nutno také, v neposlední
řadě, zmínit.
K zakoupení byla např. keramika nebo proutěné zboží. Na blížící se Vánoce jste si
mohli pořídit adventní věnce a jinou vánoční výzdobu. Ani na mlsouny se nezapomnělo,
trhovníci nabízeli staročeské dobroty jako trdelník, staročeský sirob či povidla. Zkrátka, kdo
si do Nového Bydžova v tento den našel cestu, určitě si užil příjemné chvíle.
Na završení krásného dne bylo k zakoupení svatomartinské víno, podle tradice však
otevřeno nejdříve 11. 11. na svátek svatého Martina v 11 hodin 11 minut.

Jana Loudová

Vítání občánků
Dne 18. listopadu se na obecním úřadě uskutečnila již tradiční událost „vítání občánků“.
Rodiče přišli zapsat svoje ratolesti do kroniky naší obce Nepolisy a tím i zároveň slavnostně
slíbili, že ze svých dětí vychovají řádné občany České republiky.
Slavnostní uvítací řeč pronesla paní Petra Žumárová, předsedkyně sboru pro občanské
záležitosti. Tradičním bodem programu se již po léta stalo vystoupení dětí z mateřské školky,
pod vedením ředitelky a zároveň kronikářky, paní Soňi Balážové. Děti přivítaly miminka
svými připravenými básničkami. Poté se slova ujal starosta, pan Dušan Šustr, který děťátkům
popřál do života mnoho štěstí, zdraví a lásky od pečujících rodičů. Projev pana starosty
směřoval samozřejmě i k rodičům. Přál maminkám a tatínkům, aby jejich ratolesti měly
možnost vyrůstat ve šťastné a spokojené rodině. K slavnostnímu podpisu se dostavili rodiče
Štěpána Sedláčka, Mikuláše Odla, Štěpána Hanuše, Patrika Cudlína a Nely Hradilové.
Od obecního úřadu děti obdržely plyšové medvídky. Celou událost nafotila paní Šípová,
která prostřednictvím fotografií udělala rodičům a dětem pěknou vzpomínku na tento
slavnostní den. I nadále budeme rádi vítat nové občánky a pozorovat, jak se naše malebná
obec Nepolisy bude i do budoucna neustále rozrůstat.
Eliška Žumárová
členka redakční rady
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Zimní sezona 2012/2013 na českých horách
Je měsíc prosinec a tak některé z nás čeká mimo Vánoc také začátek nové zimní sezony.
Pro některé lidi je zima se sněhem jen část ročního období, které se musí nějak přečkat, ale
pro mnohé je to období zimních sportů, mnoha zážitků a radovánek vůbec. A platí to
dvojnásob, pokud jde o děti.
Zima u nás v nížinách je zcela jiná než na horách. Má tam takové své kouzlo. Proto si
určitě děti zaslouží alespoň na pár dní toto kouzlo okusit. Na druhou stranu není to dnes levná
záležitost. Při současných cenách to může čtyřčlennou rodinu na jeden den s dopravou
a jídlem vyjít třeba na tři tisíce korun. A co teprve na víkend nebo na týden. Řada středisek
ale nabízí možnost lyžování třeba 5 ze 7dnů. Dny kdy nebudete brázdit svahy na lyžích,
můžete využít nepřeberné množství aktivit, které areály nabízejí. Za zmínění stojí 3,5 km
dlouhá sáňkařská dráha na Černé hoře, možnost zapůjčení sněžného skútru, snowtubing nebo
snowkitting. Ale i obyčejná procházka v zimní zasněžené krajině je jako z pohádky.
Pokud vyrazíte na lyže nebo i jen tak na hory je dobré vědět, že pro nás přichystala
Horská služba novinku. Od letošního prosince je v provozu nová tísňová linka společná pro
všechny stanice Horské služby v České republice. V případě nouze tedy můžete volat +420
1210. Stávající čísla stále platí, ale zavoláte-li na nové, pomoc se k vám dostane rychleji.
Užijte si zimu, a pokud vyrazíte na sjezdovky, dodržujte 10 pravidel Fis!
;-)

Srovnání cen skipasů v jednotlivých skiareálech:

DO 12h Do

470

Špindlerův
Mlýn
630

1 DEN Do
5 ze 7 DNŮ
Do
DO 12h Dě

590

700

580

620

440

2690

3125

2470

2760

1790

310

440

270

260

275

350

380

340

1530

1380

1360

Rokytnice n/J

1 DEN Dě
380
490
5 ze 7 DNŮ
1750
2190
Dě
Poznámka: Ceny jsou za skipas v hlavní sezoně
Do – dospělí, Dě – děti

Herlíkovice

Černá Hora

Deštné v O. h.

450

430

360

Michal Žumár
člen redakční rady
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Záchrana lidského života
Vážení spoluobčané, chci s Vámi sdílet krátký příběh o záchraně lidského života jedné
ženy, která zkolabovala na poště v Hradci Králové. Jedním ze zachránců byl občan Nepolis,
pan Tomáš Šimák.
Díky včasné reakci dvou příslušníků Městské policie Hradec Králové (pana Šimáka
a jeho kolegy), kteří neváhali a poskytli první pomoc, byla žena přivedena zpět k životu. Po
zásahu záchranné služby jim byla dána pochvala za poskytnutí první pomoci.
Odměnou pro oba strážníky bylo převzetí medaile statutárního města Hradec Králové za
záchranu lidského života, kterou převzali dne 28. října při příležitosti oslav Dne vzniku
samostatné Československé republiky.
Jana Šustrová

Úvod do kroniky Zadražan
„Zápisky pro knihu pamětní jsou velmi důležitou pomůckou pro vedení kroniky. Do
těchto zápisek se zaznamenávají všechny důležité události týkající se obce, ať již události
katastrofální mnoho sněhu, veliké lijáky, povodně, průtrže mračen, velké vichřice, požáry,
nákazy, nemoci lidí, dobytka, změny v obci, stavby obecních cest, silnic, rybníků a jiné. Dle
pořadí obecní starostové a zastupitelstvo, vývoj politických stran. Parcelování pozemků od
roku k roku. Vymírající občané. Politické a válečné události týkající se obce zdejší. Zápisky
jsou sestaveny od roku 1311, jak byly dle knih a jejich popisu nalezeny. Co do zápisku jest
vepsáno, musí být pravdivé a na podkladě knih a pamětních udání sem vloženo. Věci všední
méně důležité se nezapisují.“
Tato slova použil můj pradědeček, když začal sepisovat paměti jedné malé vesničky.
Zachycené události se mohly uskutečnit v kterékoliv vesnici v naší zemi. Když jsem
s babičkou uklízela v Zadražanech na půdě staré harampádí, našly jsme svazek sešitů
s nadpisem „Podklady pro kroniku“. Asi nebyly nikdy zveřejněny a přepsány do opravdové
kroniky a mně bylo líto toho nevyužít. Pro mě jako teenagera je to velice vzdálená a zajímavá
historie, protože jsou zde popsány osudy skutečných lidí, jejich potomky znám. Proto jsem se
rozhodla, že si z toho nic nenechám pro sebe a vždy část z dějin uveřejním. Babička si
pamatuje, že pradědeček byl rolník a ke stáru byl nemocný. Dostal za úkol poshánět podklady
pro kroniku. I když hodně četl a děti mu z místní knihovny nosily spoustu knih, styl psaní
a pravopis mě někdy pobavil. Popisování událostí, počasí i dění ve vesnici mě velice zaujalo
a tak doufám, že si získám věrné čtenáře. Na začátek jsem si vybrala některé zajímavosti, ale
příště začnu od vzniku obce.
 1200: byly v obci Zadražany postaveny dvě chalupy, jedna lovcovna
 1310: 2 chalupy zbořeny
 1313: postaveno 7 domů (5 statků, 1 hospoda, 1 lovcovna)
 1788: ves Zadražany byla odtržena od obce Zachrašťany soudem v Novém Bydžově
(1 rychtář – Matěj Nevrlý, hostinský č.p. 27)
 1870: 28. 9. projel první parní vlak na dráze v katastru Zadražany od Chlumce nad
Cidlinou
 1886: 30. 4. založen sbor dobrovolných hasičů
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190: postaven obecní hřbitov nákladem 3400 Kč, vysvěcen 26. 7., první pohřbený Jan
Drahokoupil č. p. 23, obec mu postavila pomník
1904: velké sucho, 5 měsíců nepršelo
1923: založena obecní knihovna
1925: přistaveno hasičské skladiště se zvoničkou
1926: Josef Louda č.p. 18 jmenován na UK profesorem zeměpisu a tělesné výchovy
1937: zakoupení plynových masek od firmy TATRA NAPAJEDLA za cenu 1233 Kč
– 12 ks, počet obyvatel 210
1950: instalace obecního rozhlasu za 23 000 Kč, 6.3. zahájení provozu, celkové
náklady byly 83 000 Kč
Barbora Chlíbková
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NENECHME SI UJÍT…
Nepolisy
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Štěpánský MAŠKARNÍ BÁL

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Myslivecký ples
leden 2013
pohostinství „Na Nové
Ples pořádaný členy MS Luka Nepolisy

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Hasičský ples
9. 2. 2013
pohostinství „Na Nové
Ples pořádaný SDH Nepolisy, hraje kapela Lyra Club

25. 12. 2012
pohostinství „Na Nové“
KaždoročníŠtěpánská zábava, pořádají Mládí z Nepolis, hraje Měchovka.

NOVÝ BYDŽOV
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Otylka

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Nebezpečné vztahy

CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

24. 1. 2013 v 19:00 hodin
Jiráskovo divadlo
Komedie z prostředí léčebny obézních pacientů se Zdenou Jeníčkovou v hlavní
roli.

30. 1. 2013 v 19:00 hodin
Jiráskovo divadlo
Divadelní adaptace známého a několikrát zfilmovaného románu Nebezpečné
známosti. Bývalé milence - markýzu de Merteuil a vikomta de Valmont - svede
opět dohromady touha po pomstě.

Dvanáct rozhněvaných mužů
1. 2. 2013 v 19:00 hodin
Jiráskovo divadlo
Vinen, či nevinen? Petr Kostka v roli jednoho z porotců v soudním dramatu za
zavřenými dveřmi.
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CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Deset let s Vámi
14. 2. 2013 v 19:00 hodin
Jiráskovo divadlo
Slavnostní večer u příležitosti 10. výročí znovuotevření Jiráskova divadla.

CHLUMEC NAD CIDLINOU
CO
KDY
KDE
NÁPLŇ

Velký holky nepláčou aneb manželství jinak
8. 2. 2013 v 19:00 hodin
Klicperův dům
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich problémy je
svedly dohromady. Na takové zápletce vlastně není nic směšného. Omyl.
Humor a nadsázka s jakou dámy řeší své problémy, vede ke komickým
situacím.

Kulturní referent
Dieter Herodek
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Omalovánka pro nejmenší
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Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný
nový rok 2013.

ZDE JE MÍSTO I PRO VAŠI
REKLAMU
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