OBEC NEPOLISY

Obec Nepolisy





Nepolisy, Zadražany, Luková
První písemná zmínka z roku 1299
947 obyvatel
Občanská vybavenost












Obecní úřad (obřadní síň, zasedací místnost)
Obecní knihovna
Lékař
Pobočka České pošty, a.s.
Kadeřnictví, masáže, pedikúra, kosmetika
Mateřská a základní škola
Pohostinství Na Nové
Prodejna potravin
Fotbalové hřiště a kabiny
Dětská hřiště v Nepolisech, v Zadražanech, i v Lukové
Odpočinkové místo pro turisty a cyklisty

Významné osobnosti
 JUDr. Josef Černý
 r. 1934 ministr vnitra
 člen domácího odboje
 r. 1948 emigroval do Francie
 r. 1971 umírá v New Yorku
 Jan Moravec
 průkopník zemědělského pokroku
 zakladatel Domoviny na Chlumecku
 první předseda Kampeličky
 r. 1931 pochován na místním hřbitově za zvuku státní hymny
 Prof. Ing. Dr. Jiří Doležálek, DrSc.
 ve svých 27 letech jmenován doktorem technických věd
 výuka na zahraničních vysokých školách
 jmenován řádným členem Československé akademie zemědělské
 RNDr. Bohumil Semrád
 Matematicko – fyzikální fakulta Karlovy univerzity
 specialista na počítačové systémy
 zakázky pro NASA
 Václav Vacek
 Vysoké učení technické v Praze
 založil tři ovocné školky
 pomolog

Péče o veřejná prostranství a zeleň
 Biocentrum „Na Borku“
 Vybudováno v letech 2006 – 2007
 Dotace z MŽP
 Celkové náklady 1 353 tis. Kč
 Výměra 8,6 ha
 2 rybníčky, liniové výsadby, výsadby listnatých dřevin
 Útočiště chráněných živočichů – čolek obecný, rosnička zelená, ropucha obecná,
skokan zelený
 Ozelenění návsi v Zadražanech
 Realizováno v r. 2007
 Dotace z MMR
 Celkové náklady 105 tis. Kč
 Revitalizace veřejné zeleně – trojúhelníkový ostrůvek
 Plánovaná realizace v r. 2010
 Žádost o grant z Fondu T-Mobile pro zaměstnance
 Do realizace budou zapojeni dobrovolníci především z řad místních spolků
 Předpokládané náklady projektu 162 tis. Kč

Inženýrské sítě
 ČOV a splašková kanalizace




Vybudována v letech 2002 – 2004
Dotace z MŽP
Celkové náklady 18 502 tis. Kč

 Vodovod




Vybudován v letech 1998 – 1999
Dotace z MZ a Okresního úřadu
Celkové náklady 12 264 tis. Kč

 Plynofikace



Realizována v letech 1998 – 1999
Připojeno celkem 309 objektů

 Veřejné osvětlení a místní rozhlas



Dotace z POV
Celkové náklady 340 tis. Kč

 Rekonstrukce místní komunikace




Realizována v r. 2009
Dotace od Královéhradeckého kraje
Celkové náklady 4 374 tis. Kč

Odpadové hospodářství

 Obecně závazná vyhláška o odpadech
 Spolupráce se svozovou společností A.S.A., spol. s r.o.
 Tři různé režimy svozu
 Možnost zakoupit si speciální pytel na odpad
 2 x ročně probíhá sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
 Kontejnery na separový odpad – plast, sklo
 Sběr papíru je zajišťován ve spolupráci s MŠ a ZŠ
 Železný šrot je sbírán SDH a TJ Sokol Nepolisy
 Realizované dotazníkové šetření pro občany
 Projekt Výstavba sběrného dvora v Nepolisech


Sběr separovaného odpadu



Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu



Sběr bioodpadu, který by byl kompostován

Přidělené dotace I.


Výstavba RD v nové ulici






Technická infrastruktura












r. 2002
Celkové náklady 18 502 tis. Kč
Dotace z MŽP ve výši 8 905 tis. Kč

Obecní dům






r. 2002
Celkové náklady 6 052 tis. Kč
Dotace z MMR a OkÚ ve výši 1 900 tis. Kč

ČOV a splašková kanalizace




r. 2002
Celkové náklady 5 095 tis. Kč
Dotace z MMR ve výši 3 120 tis. Kč

Přístavba k budově ZŠ




r. 2002
Celkové náklady 15 950 tis. Kč
Dotace z MMR ve výši 4 480 tis. Kč

r. 2003
Celkové náklady 20 858 tis. Kč
Dotace ze SAPARD ve výši 14 879 tis. Kč

Rekonstrukce VO a rozhlas v Zadražanech




r. 2004
Celkové náklady 340 tis. Kč
Dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši 102 tis. Kč

Přidělené dotace II.


Kabiny na hřišti






Ozelenění návsi v Zadražanech









r. 2009
Celkové náklady 4 375 tis. Kč
Dotace z POV Královéhradeckého Kraje ve výši 800 tis. Kč

Oprava havarijního stavu tělocvičny ZŠ Nepolisy






r. 2007
Celkové náklady 160 tis. Kč
Dotace z POV MMR ve výši 105 tis. Kč

Rekonstrukce místní komunikace




r. 2004
Celkové náklady 4 752 tis. Kč
Dotace z MF ve výši 4 700 tis. Kč

r. 2009
Celkové náklady 299 tis. Kč
Dotace z Fondu T-Mobile pro zaměstnance ve výši 100 tis. Kč

Restaurování drobných sakrálních staveb v Nepolisech




r. 2009
Celkové náklady 221 tis. Kč
Dotace z PRV Leader ve výši 152 tis. Kč

Podnikání v zemědělství


Na zemědělských pozemcích
hospodaří ZEM, a.s. Nový Bydžov






4700 ha orné půdy
400 ha luk
Na 50 % orné půdy se pěstuje pšenice

Pěstované plodiny: potravinářská
pšenice, řepka ozimá, cukrovka, kukuřice na
zrno i siláž, slunečnice, mák a pícniny.



Mléčná farma



500 ks krav chovaných na mléko
300 ks býků na maso

Dva drobní zemědělci
hospodaří na výměře do 25 ha půdy.

Farma Motyčkovi
zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu.

Mateřská škola Nepolisy
Mateřská škola funguje v obci Nepolisy již od roku 1939
 V současné době navštěvuje MŠ 40 dětí
 2 oddělení, školní jídelna, kuchyň
 Akce konané MŠ Nepolisy:
 Exkurze – muzea, knihovna
 Plavecká výuka
 Den Země
 Kroužek dovedných rukou Šikulka
 Program s ekologickou výchovou
 Drakiáda
 Prezentace MŠ Nepolisy na přehlídce
 Vánoční a velikonoční dílna
mateřských škol
 Vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 Sportovní akce
 Karneval
 Rozloučení s předškoláky, a další …


Základní škola Nepolisy
1. – 5. třída
 Základní školu navštěvuje 40 žáků
 Akce konané ZŠ Nepolisy

















Sběr kaštanů, žaludů, starého papíru a PET víček
Výtvarná soutěž namaluj SLUNÍČKO
Bezpečně do školy a poskytování první pomoci
Regionální kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN
Soutěž v aerobiku AEROBIC MINI TEAMS v Kralupech n. Vltavou
Výtvarná soutěž Rok draka
Taneční soutěž Skok za krokem
Lehkoatletický přebor v Chlumci nad Cidlinou
Turnaj ve vybíjené
Plavecká výuka
Soutěž v poznávání rostlin v Novém Bydžově, a další.

Zájmové útvary





Začínáme s angličtinou
Sportovní kroužek
Dovedné ruce
Práce s počítači

Školní družina při ZŠ Nepolisy
Školní družinu navštěvuje 25 žáků
 V novém školním roce bude počet navýšen na 40 žáků
 Akce konané ve školní družině:

















Podzimní výtvarná soutěž
Česko Čte Čapka (ve spolupráci s Obecní knihovnou Nepolisy)
Halloween ve školní družině
Čertovský pekelný den
Zdobení vánočního stromu na Obecním úřadě
Vánoční výtvarná soutěž
Tři králové
Návštěva pošty v Nepolisech
Brýlový den
Noc s Andersenem (ve spolupráci s Obecní knihovnou Nepolisy)
Den Země
Čarodějnický slet
Koloběžkovaná
Na rozloučenou s družinou

Vítání občánků
 Každoročně obec přivítá okolo 10 občánků
 Sbor pro občanské záležitosti má 3 členky
 Spolupráce s MŠ Nepolisy
 Vítání občánků probíhá v obřadní síni
 Dárky:
 Plyšová hračka
 Blahopřání k narození dítěte s 2 000 Kč
 Květina pro maminku
 Fotodokumentaci zajišťuje profesionální fotografka z Nepolis

Připravované záměry I.
 Výměna oken na budovách MŠ a ZŠ




Nová plastová okna s mikroventilací a vnitřními žaluziemi
Realizace 07-09/2010
Náklady na realizaci 1 474 tis. Kč

 Restaurování plastik v Nepolisech




Zrestaurování tří sakrálních staveb
Realizace 07 – 10/2010
Náklady na realizaci 356 tis. Kč

 Dětem pro radost





Moderní dětské hřiště s průlezkami
Realizace 07 – 10/2010
Náklady na realizaci 216 tis. Kč
Realizace ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA, o.s.

 Revitalizace veřejné zeleně – trojúhelníkový ostrůvek





Výsadba okrasných květin a dřevin
Realizace 08 – 10/2010
Náklady na realizaci 162 tis. Kč
Podána žádost o grant z Fondu T-Mobile pro zaměstnance

Připravované záměry II.
 Cyklostezka Nepolisy - Zadražany
 Vybudování stezky pro chodce a cyklisty, za účelem zvýšení bezpečnosti
 Realizace v letech 2011 – 2012
 Předpokládané náklady 8 000 tis. Kč
 Výstavba sběrného dvora v Nepolisech
 Vybudování sběrného dvora
 Realizace v r. 2011
 Předpokládané náklady 4 000 tis. Kč
 Rozšíření MŠ Nepolisy
 Z důvodu nedostatku místa
 Realizace v r. 2011
 Předpokládané náklady 2 000 tis. Kč
 Revitalizace návsi v Nepolisech
 Sadovnické úpravy a oprava hasičské zbrojnice
 Realizace v r. 2012
 Předpokládané náklady 12 000 tis. Kč

Informační technologie
 Webové stránky obce





V r. 2008 získaly novou podobu
www.nepolisy.cz
Aktualizovány každý den
Informace o obecním úřadu, obci, MŠ a ZŠ Nepolisy, místních spolcích

 Czech POINT




Obec se do projektu zapojila v roce 2008
K 31.5.2010 bylo vyhotoveno celkem 232 výpisů a 26 konverzí dokumentů
Pracoviště je občanům k dispozici od PO do PÁ

 Informační centrum






Uzavřena smlouva o partnerství s městem Nový Bydžov o zřízení informačního centra
V prostorách informačního centra bude umístěna informační tabule, mapy, pohlednice, propagační
materiály
Bude zde pracovat proškolený pracovník
V regionu vzniknou pouze tři takováto centra – v Nepolisech, v Novém Bydžově a v Chlumci n.C.

 Místní rozhlas




Využíván pravidelně k ohlašování zpráv týkajících se kulturních a sportovních akcí, schůzí spolků,
zasedání zastupitelstva obce, k nabídkách služeb pro občany ze strany místních živnostníků
V současné době obec zvažuje pořízení bezdrátového rozhlasu

Český svaz žen
 92 členek z Nepolis, Zadražan i Lukové
 Akce pořádané ČSŽ:
 Dětské maškarní
 Ples s tombolou
 Masopustní průvod obcí
 Pálení čarodějnic
 Spaní ve škole
 Dětský den
 Zájezd pro děti
 Rozloučení s prázdninami
 Staročeské máje
 Mikulášská nadílka
 Nepoliské mažoretky



Většinu akcí pořádají místní spolky společně

SDH Nepolisy, SDH Zadražany, SDH Luková
 Soutěže v požárním sportu, výcvik, péče o techniku
 Počet členů


SDH Nepolisy – 41 členů



SDH Zadražany – 30 členů



SDH Luková

 Akce s dětmi a pro děti – čarodějnice, dětský den, spaní ve škole,

rozloučení s prázdninami, brigády
 Ples, posvícenská, pravidelná páteční setkání, společné výlety, Silvestr

Družstvo mladých hasičů
Založeno v r. 2006
 Dnes má 23 členů
 Aktivity
 Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí
 Okrsková cvičení
 Okresní kolo hry Plamen v Hradci Králové (5. místo)
 Cvičení o pohár starosty okrsku v Zachrašťanech
 Branný závod všestrannosti v Třebechovicích
 Turnaj v člověče nezlob se
 Čarodějnice
 Soutěž o nejhezčí obložený chlebíček
 Spaní ve škole
 Rozloučení s prázdninami
 Vánoční dílna
 Výlet na Hrádek u Nechanic
 Výroční valná hromada
 Vánoční besídka


TJ Sokol Nepolisy
 Sportovní akce pro děti
 Malý fotbálek MŠ
 Sportovní dopoledne ZŠ
 Turnaje v malé kopané
 Pouťové turnaje stará garda x hasiči
 Pouťová zábava
 Nepoliská stovka – cyklistický závod na 50 a 100 km

MS LUKA Nepolisy
 Honitba 1252 ha
 21 členů
 Vlastní klubovna
 Péče o zvěř, zakládání políček
 Zahájení plesové sezóny
 Spolupráce s ostatními spolky

Jezdecký klub IZABEL
 Chov koní plemene Kinského
 Koně pro jízdu kočárem, ale i pro parkur
 Účast na:
 Staročeských májích
 Akcích pro děti
 Spolkových oslavách
 Svatbách
 Krajských dožínkách

RC Klub Nepolisy

 Soutěže modelů na dálkové ovládání
 Nově vzniklé občanské sdružení
 Obec pronajala pozemek pro stavbu dráhy

Včelaři – Základní organizace
 Sídlo v Chlumci nad Cidlinou
 Od roku 1993 se spolek schází pravidelně v Nepolisech
 V roce 2000 oslava 100letého trvání
 9 členů z Nepolisy – celkem 83 včelstev

Obecní knihovna Nepolisy


Otevřeno každé pondělí



Celkem 80 registrovaných čtenářů



Knihovna nabízí:


5 tis. titulů krásné literatury



1 tis. titulů naučné literatury



20 titulů časopisů



Internet zdarma



V roce 2009 bylo vypůjčeno celkem 7844 titulů



Každý rok se zakoupí okolo 100 ks nových knih



Obecní knihovna Nepolisy pořádá každoročně čtení pro děti:


r. 2008 Noc s Andersenem; Velké říjnové čtení; Holloweenský rej



r. 2009 Noc s Andersenem, anebo kdo se bojí, nesmí v noci do knihovny



r. 2010 Noc s Andersenem věnovaná Františku Hrubínovi

Noc s Andersenem 2010


Zúčastnilo se 31 dětí



Program:


Sázení pohádkovníku (lípa srdčitá)



Opékání párků, hra na kytaru



Luštění rébusů a hádanek



Povídání o obecních kronikách



Pohádková čtení, soutěže a kvízy



Půlnoční stezka odvahy



Nocování v obřadní síni



K snídani sladké koláče, které přinesla pohádková babička

Staročeské máje





Obnovená tradice Staročeských májí
Hlavní organizátorskou skupinou je nepoliská mládež
Spolupracují a pomáhají všechny místní spolky
Program:





Smrková máj, kterou májovníci hlídají v předvečer konání oslav



Vyvádění děvčat při dechové muzice



Průvod obcí



Projížďky kočárem



Tanec na hřišti



Večerní májová zábava

V letošním roce byl program doplněn o:


Staročeský jarmark a řemesla



Umělecké řezbáře



Dechový orchestr s mažoretkami



Výstavu dobových fotografií s tématikou Staročeských májí



Přehlídka požární techniky

Dětské letní tábory
Jsou pořádány obcí Nepolisy
Tradice již od roku 1995
Každoročně se táborů zúčastní 50 dětí
Lokality
 Vysoká Srbská
 Dlouhé Rzy
 Pecka
 Zdoňov
 Tábor je vždy tematicky zaměřen
 Retro
 Piráti
 Staré řecké báje a pověsti
 Indiánské léto
 Cesta Evropou..





