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Z jednání obecního zastupitelstva
23. února 2015 
Po přivítání starosta určil zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh na doplnění programu 
a  navrhl jej schválit. Usnesení. 1a/II-2015: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 
23.2.2015.  8 0 0 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. starosta přednesl události v obci od poslední-
ho jednání zastupitelstva a promítl k tomu příslušné fotografie:
Projekt „nekoř – vybavení sběrného dvora“ ve středu 18.2.2015 přivezení kontejnerů dodavatelem – 
započneme proces schvalování určení sběrného dvora pro nebezpečné odpady a vyúčtování dotace 
Poděkování obětavým členům TJ sokol za nastříkání ledu v prvním únorovém týdnu - bruslení dětí - 
ZŠ mohla alespoň jeden den využít
•	Hokejové úspěchy mladých nekořských hokejistů - vedou průběžné pořadí v soutěži
•	Pokračují práce na čp. 286, u čp. 144 – likvidace vnitřních dřevěných podlah, vyklízení 
•	 7.2.2015 se konal Hasičský ples, 14.2.2015 Masopustní ples
•	Mimořádné události v obci s výjezdem jednotky HZs – havárie vodovodního řádu, zapadnutí pope-

lářského vozu, požár Bredůvka – pálení větví vedle silnice I/11 
•	Poptávka firmy Alf po pracovnících
•	Proběhlo školení řidičů – využili členové sDH pro provoz obecního minibusu 
•	Zahájeno kácení pod Borky – následný úklid zajistí brigády spolků
•	Vložení smluv do kn - věcné břemeno vodovodní řád, cesta v Hátce, pomístní názvy 
•	Proběhla dvě jednání o studii tras cyklostezek Letohrad – Pastviny, nekoř - Pastviny
•	 Jednání na VAk Jablonné – zasíťování parcel Vejrov, generální oprava vodovodu do Pole. 
•	Podána hlášení o odpadech a vodách do systému IsPoP
•	Civilní ochrana obyvatel – aktualizace dat pro oRP Žamberk
•	 17.2.2015 se sejde VH orlicko
•	 sál kD – světla ve výrobě - návrh přidat kabely k případným světlům na osvětlení podia
Pracovníci obce: Zimní údržba komunikací, vyhrnování stadionu, pomoc při stříkání, prořezávání lesa 
nad stadionem, vyklízení a likvidace dřeva z interiéru čp. 144, zajištění sobotního provozu sběrného 
dvora, bourací práce v čp. 286 – sklep – odvodňovací drenáž, úklid a příprava sálu kD
kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek. Usn. 1b/II-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis 
z jednání I-2015 ze dne 19.1.2015  8 0 0
MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Věcné břemeno - přípojka NN do SDN. Záměr uzavření věcného břemene – služebnosti vyvěšen vyhl. 
2/2015. Usn. 2a/II-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usnesení. a zveřejnění záměru vyhláškou 
2/2015 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2005076/VB/1 
„Nekoř, p.č. 171/1 Obec Nekoř - kNN přípojka“ dle GP 861-562/2013 na p.p.č. 1061/17 a dle GP 912-
563/2013 na p.p.č. 1061/12 a 3062 v k.ú. Nekoř na přípojku NN do SDN, pověřuje starostu podepsá-
ním této smlouvy.  8 0 0
Žádost o prodej pozemku. Žádost o odkup p.p.3060/3 - návrh prodej realizovat po dořešení odtoků 
kanalizace od bytovek a vody z komunikace - dosud nevhodně řešeno do náhonu MVe – majitel MVe 
s tímto trvale nesouhlasí – problém při odstavení turbíny. Usn. 2b/II-2015: ZO Nekoř bere na vědomí 
žádost o odkup p.pč..3060/3, další postup navrhuje řešit v koordinaci s dořešením odtoku povrchové 
vody od silnice u bytovek do toku Divoké Orlice  8 0 0
Pozemky hřiště Bredůvka. Problém s neúměrně vysokým odvodem za vynětí pozemků – řešit aby 
plocha zůstala zahradou, pasport na stávající boudu – oprava, později převést do zastavěné plochy, dále 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2015

3

řešit ne směnou, ale odkupem a prodejem – vhodnější pro daňové přiznání obou subjektů, existence 
věcného břemene se směňované části pozemku se netýká. Usn. 2c/II-2015: ZO Nekoř revokuje Usn. 
2d/VIII-2014, k dořešení majetkových poměrů na hřišti na Bredůvce dle GP dle GP 899-1018/2014 
požaduje změnu charakterů pozemků tak, aby plocha hřiště zůstala v druhu zahrada. Usn. 2d/II-
2015: ZO Nekoř revokuje Usn. 2c/IX-2014, dořešení majetkových poměrů na hřišti na Bredůvce dle 
dle GP 899-1018/2014 stanovuje provést prodejem a odkupem dotčených pozemkových parcel.  8 0 0
Doměření cesty Vejrov mezi čp. 74 – 235. nutnost pro přípravu další úpravy části obslužné cesty do-
řešit majetkové poměry. Usn. 2e/II-2015: ZO Nekoř souhlasí se zadáním doměření skutečného stavu 
cesty mezi čp. 74 – 235 pro dořešení majetkových poměrů  8 0 0
Pozemky pro komunikaci Vejrov. Předložen návrh smlouvy a návrh na odnětí zástavního práva za-
kupovaných pozemků. Usn. 2f/II-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usn. 2c/VI-2014 a 3a/XII-
2014 schvaluje předloženou kupní smlouvu na parcely vyčleněné GP č. 890-11/2014 ze dne 29.7. 
2014: p.p.č č. 790/2 – trvalý travní porost ležící v k. ú. Nekoř o výměře 962 m2 od prodávajícího za 
cenu 20,- Kč/m2, pozemkovou parcelu č. 789/3 – trvalý travní porost ležící v kat. území Nekoř o vý-
měře 600 m2 a pozemkovou parcelu č. 790/10 – trvalý travní porost ležící v k. ú. Nekoř o výměře 9 m2 
od prodávajících za cenu 20,- Kč/m2.  8 0 0
Jednání s Povodím Labe, s.p. po dokončené a upřesněné PD - proběhne dne 3.3.2015. Usn. 2g/IV-2014: 
V návaznosti na předchozí usnesení 2a/IV-2014 a souhlas Povodí Labe a.s. ZO Nekoř schvaluje zá-
měr odkupu části p.p.č 3513 nově vyčleněného dílu označeného 3513/1 o výměře 87m2 navazující 
na chystanou komunikaci v místě zástavby (Z9/BV) na Vejrově, pověřuje starostu dalším jednáním 
s majitelem Povodí Labe s.p.  8 0 0
Pozemky u bytovek u továrny. Usn. 2h/II-2015: V návaznosti na předchozí Usn. ZO Nekoř schvaluje 
podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1027/6, 1027/7 a 1027/8 
ze SPÚ na obec Nekoř  8 0 0
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
MŠ. starosta předložil žádost distributora el. energie na uzavření služebnosti pro vedení k vybudování 
sloupu přeložce vedení nn z budovy 144 a žádost o souhlas s provedením stavby. Místostarostka in-
formovala o průběhu přípravy PD – schváleno řešení vsakování dešťové vody i vody z ČoV, souhlasy 
majitelů sousedních pozemků, projekt rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ – starosta požaduje od pro-
jektu výstavby MŠ oddělit projekt rekonstrukce elektroinstalace v I. patře – aby mohlo proběhnout 
dříve mimo připravovanou velkou stavbu, v rozpočtu ZŠ jsou již nějaké finanční prostředky na toto 
vyčleněny. Usn. 3a/II-2015: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene- služebnosti a  smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013074/VB/01 Nekoř p.č. 
4/1,2 – Obec – příp. NN  8 0 0
Zastávka u  továrny. Informace místostarostky o  jednání sk v  této věci – sk doporučuje zastávku 
z gabionu doplněného dřevem a sklem. Připomínky sk v příloze. Usn. 3b/II-2015: ZO Nekoř schvaluje 
připomínky SK k návrhu PD zastávkového ostrůvku u továrny: Ubrat množství chodníků k bytovým 
domům – jeden; Trasování sledovat vychozenou trasu mezi bytovky; Povrch ne dlažba, ale mlat 
(bez obrubníku); Původní zastávku zbourat a zvednout do úrovně komunikace; Nová zastávka nebo 
přístřešek – typ jednotný do budoucna pro celou obec, postupná výměna; Návrhy zastávky řešený 
kombinací kamene a dřeva – nosná zeď z gabionu; Přechod jen jeden – jde li to dle předpisů  8 0 0
Komunikace Vejrov. Informace místostarostky o jednání sk v této věci – dokončeno jednání o napo-
jení komunikace na silnici III tř. , projektant vypracovává výkaz výměr. 
Výměna oken OÚ. Do příštího jednání starosta zajistí nacenění výměny elektroinstalace a zednických 
prací při vybourávání a zazdívání oken. starosta navrhuje vypuštění vnitřních parapetů u sklepních 
a garážových oken - řešit zednickou úpravou. 
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Rekontrukce čp. 286. Informace předsedkyně sk o stavu a průběhu prací. Do příštího jednání bude 
předložen konečný stav víceprací a méněprací. Usn. 4/II-2015: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 6/I-
2015 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 286-2014 na provedení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
BYTOVÉHO DOMU NEKOŘ Č.P. 286 – I etapa rekonstrukce východní části“  8 0 0
Povodňový plán 2015. starostou předložen aktualizovaný povodňový plán. Usn. 5/II-2015: ZO Nekoř 
schvaluje aktualizovaný Povodňový plán obce Nekoř  8 0 0
MŠ, ZŠ. Informace členů školské rady- Ing. J. kubíčkové Berkové a Ing. F. Mikysky z jednání školské 
rady. návrhy na doplnění a obměnu členů komise pro výchovu a vzdělávání. Usn. 6/II-2015: ZO re-
vokuje usn. 5b/XII-2014 – volí členy komise pro východu a vzdělání: E. Novotná, P. Bednaříková, J. 
Kubíčková Berková, F. Mikyska, P. Zamazal, D. Bednářová  8 0 0
RŮZnÉ
Orlicko – informace z VH, společný nákup el. energie. krátká informace starosty o činnosti sdruže-
ní obcí orlicko i průběhu VH. Usn. 7a/II-2015: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 7c/I-2015 schvaluje 
smlouvu o centralizovaném zadávání mezí obcí Nekoř a Sdružením obcí Orlicko  8 0 0
Žádosti o  příspěvky. Vzhledem k  novele zákona o  rozpočtových o  pravidlech územních rozpočtů 
platné od 20.2.2015 navrhl starosta tento bod projednat na příštím jednání zastupitelstva
Cyklostezky Letohrad - Pastviny, Žamberk – Pastviny. Informace starosty o jednáních při přípravě 
cyklostezek a o návrhu obě cyklostezky propojit v nekoři a do Pastvin vybudovat z nekoře společ-
nou část. Předložil návrh orlicka na společné rozdělení financování přípravnách a projektových prací. 
Upozornil na nutnost projednat s majiteli pozemků plánované trasování a vymyslet propojení cyklo-
stezek. Usn. 7b/II-2015 ZO Nekoř souhlasí s propojením cyklostezek Letohrad - Pastviny, Žamberk 
– Pastviny v obci Nekoř a se společným úsekem Nekoř – Pastviny a s návrhem podílu financování 
na vypracování PD a žádostí. Usn. 7c/II-2015 ZO Nekoř pověřuje bližší přípravou konkrétní trasy 
a jednání s majiteli dotčených pozemků: starostu, B. Bezstarosti, F. Mikysku, J. Lehkého  8 0 0
Zajímavá místa v obci. Ve vazbě na návrhy ke zřízení turistické mapy obce s vyznačením zajímavých 
míst a  jejich označení informačními cedulemi starosta navrhuje, aby každý ze zastupitelů připravil 
návrh textové části označení některého ze zajímavých míst. seznam bude zaslán zastupitelům. 
Těžba v  lese. starosta na základě vypracované koncepce lesnického hospodaření v  lesích navrhuje 
realizovat předmýtní úmyslnou těžbu – probírku do 40 let na ploše porostu 345 Ca3 kulturka – bude 
řešeno na příštím jednání zastupitelstva 
Ošetření stromů Vejrov. Vzhledem k celkové ceně zakázky, na základě referencí o podobných zakáz-
kách realizovaných touto firmou v okolních obcích a na základě realizovaného obdobného opatření 
v předchozích letech touto firmou v obci nekoř a vzhledem k tomu, že se jedná o cenu v místě obvyk-
lou a srovnatelnou s cenami podobných zakázek, v souladu se zákonem 137/2006 sb., je navrhováno 
zadat zhotovení projektu firmě Pavel Haupt – údržba zeleně. Usn. 7d/II-2015: ZO schvaluje zadat 
zhotovení projektu „Nekoř–ošetření vybraných stromů na Vejrově“– firmě Pavel Haupt – údržba ze-
leně, Kunčice 274, za nabídnutou cenu 63.162,- Kč, projekt bude realizován pouze v případě získání 
dotace prostřednictvím AOPK.  8 0 0
Návrhy a připomínky 
L. Faltusová: dotaz na vyčištění koryta potoka – reakce starosta - dle vodního zákona povinnost ma-
jitele pozemku pod tokem - v dolní části nekořského potoka spravovaném Lesy ČR – provádějí Lesy 
ČR; Podmáčená plocha k parkování naproti stadionu; stromky vedle silnice na protilehlé straně nad 
kadeřnictvím zasahují do komunikace – reakce starosty – nutno řešit s majitelem komunikace – sÚs 
Pk 
J. Kubíčková Berková: návrh vyvěšovat na obecní stránky celé zápisy, ne jen schválená usnesení.
Jaroslav Lehký: světlo před kD k osvětlení plochy - reakce starosty – buď skácet strom stínící sloup se 
světlem nebo umístit nové světlo na budovu kD; Čištění parapetů kD před plesem
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23. března 2015 
Po přivítání starosta určil zapisovatele a ověřovatele, předložil návrh na doplnění programu. Usn. 1a/
III-2015: ZO Nekoř schvaluje program jednání 23.3. 2015.  8 0 0
Pobočka České Pošty s.p. v  Nekoři. návrh rekonstrukce prodejny konZUM v  nekoři spojený 
s umístěním pobočky PARTneR České Pošty s.p. , časový harmonogram a návrh finanční spoluúčasti 
zastupitelům představili ředitel obchodního družstva konzum Ing. Hlavsa a Ing. Motyčka, technický 
náměstek konzumu. starosta a místostarostka podali informaci doprovozenou fotografiemi z návštěvy 
obdobné prodejny v městyse kunvald. Představitelé konzumu poté reagovali na otázky a připomínky 
zastupitelů, byly diskutovány podmínky finanční spoluúčasti obce i záruky zachování služby ze strany 
konzumu. starosta upozornil na nutnost dodržet zákonná ustanovení ohledně zákona č. 250/2000 
sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 sb. Usn. 1b/III-2015: 
ZO Nekoř bere na vědomí návrh úprav prodejny Konzum, informace o provozu pobočky Partner 
v Kunvaldu. Schvaluje záměr společné rekonstrukce prodejny za finanční spoluúčasti obce. Starosta 
žádá zastupitele o prodiskutování této záležitosti ve svém okolí do příštího jednání zastupitelstva. 
ZO Nekoř pověřuje jednáním o podrobnostech smlouvy o příspěvku obce starostu, místostarostku, 
P.Smejkala do příštího jednání zastupitelstva.   8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. starosta za doprovodu fotografií pohovořil 
o událostech v obci od posledního jednání zastupitelstva 
•	 sDn - nekoř – vybavení sběrného dvora, 25.2. dodávka kontejnerů, vyúčtování dotace - žádost 

o platbu odeslána, jednání s ekolou o nových smlouvách, jednání na kÚ o provozním řádu 
•	Proběhlo jednání a Povodí Labe k odkupu pozemku cesta Vejrov 
•	Podání žádosti na ošetření lip na Vejrově 
•	Úspěchy mladých nekořských sportovců. Mistři: mladí nekořští hokejisté, žáci stolní tenis 
•	Mimořádná událost – Bredůvka – autonehodou poškozen stožár vedle I/11
•	na CVAn sehrál několik hokejbalových utkání Hokejbalový klub Žamberk
•	Probíhají Výroční členské schůze jednotlivých spolků
•	 Jednání o cyklostezkách – šetření v terénu a jednání s některými majiteli parcel
•	 sál kD – montáž světel započne 30.3.2015 
sběr odpadů: 15.4. nebezpečný odpad, 18.4. sběr železa, 18.4. sběr použitého textilu 
Pracovníci obce: vyklízení a likvidace dřeva z čp. 144, provoz sběrného dvora, instalace ohrady na bio-
odpad, dorovnávání povrchu materiálem smeteným od silnic, zametání a uhrabování, ČoV Usn. 2a/
III-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2015 ze dne 23.2.2015  8 0 0
MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Pozemky hřiště Bredůvka. Dořešení majetokprávních poměrů. Usn. 3a/ III-2015: ZO Nekoř na zá-
kladě předchozích usn., GP č. 899-1018/2014 ze dne 12.9.2014 a na základě zveřejnění záměru vy-
hláškou 3/2015 schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji p.p.č. 1523/2, ostatní plocha, v k.ú. Ne-
koř o výměře 185 m2 za cenu 20,-Kč/m2 , o nákupu dle výše uvedeného GP dílu b p.p.č. 1522/3, TTP 
v k ú.Nekoř o výměře 185 m2 za cenu 20,-Kč/m2 , schvaluje dle výše uvedeného GP sloučení p.p.č. 
1524/3 a dílu a p.p.č. 1523/2, a dílu b p.p.č. 1522/3 - vzniká nová p.p.č. 1524/3 zahrada v k. ú. Nekoř 
o výměře 1989 m2  8 0 0
Cesta Vejrov – od čp.52 po čp.339. Vyhotoven nový GP na dořešení majetkoprávních poměrů v této 
lokalitě dle jednání s majiteli přilehlých nemovitostí, navržen vyvěsit záměr prodeje a nákupu, jed-
nat s majitelem jedné z nemovitosti ohledně zástavy části pozemku pod vytyčenou přístupovou ces-
tou. Usn. 3b/III-2015: ZO Nekoř na základě GP 885-62/2014 schvaluje záměry prodeje p.p.č.3076/5, 
3108/4, 3108/5 a nákupu p.p.č 808/3, 3564/2, 3577, 791/2, 791/3, 790/13, 790/14 k dořešení majet-
kových poměrů cesty Vejrov od čp. 52 po čp. 339  8 0 0
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Pozemky u bytovky čp.133. na žádost obyvatel čp. 133 dořešit majetkoprávní poměry okolí bytového 
domu čp.133 a kolem čp.32 kadeřnictví – zastávka – na základě místního šetření vytyčit hranice a za-
dat zpracování GP. Usn. 3c/III-2015: ZO Nekoř schvaluje dořešení majetkových poměrů u pozemků 
u čp.133, místním šetřením pověřuje starostu, B. Bezstarosti, schvaluje vypracování GP k dořešení 
majetkových poměrů  8 0 0
Záměr pronájmu 4/2015– pachtovní smlouva. Usn. 3d/III-2015: ZO Nekoř na základě vyhlášky 
o záměru pronájmu 4/2015 a doručených nabídek pronájmu/pachtu části p.p.č. 2127/20 k dořeše-
ní věci svolává místní šetření (starosta, B.Bezstarosti) k určení plochy jednotlivých nájmů, návrhy 
předložit do příštího jednání ZO.   8 0 0
ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Žádosti o příspěvky. starostou předneseny informace ohledně novely zákona č. 250/2000 sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 sb. + informace z metodiky 
poskytnuté MF pro postup v letošním roce.
MAs orlicko.Vzhledem k tomu,že se jedná o výjimečný a jednorázový příspěvek, navrženo řešit for-
mou daru. Usn. 4a/III-2015: ZO Nekoř schvaluje dar MAS Orlicko ve výši 9.330,- Kč k pokrytí pro-
vozních nákladů k překrytí přechodného období v roce 2015.   8 0 0
ZUŠ Jablonné n.O. Vzhledem k tomu,že se jedná o jednorázový příspěvek o nízké výši, navrženo řešit 
formou daru. navržená částka 500,- kč, protinávrh 700,- kč. Usn. 4b/III-2015: ZO Nekoř schvaluje 
dar ZUŠ Jablonné n.O. ve výši 500,-Kč.  5 0 3 
USP Žampach. Žádost podána ještě před novelou zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, - dle metodiky není potřeba nová žádost, navržena stejná výše jako v loňském 
roce, vzhledem k opakujícímu se příspěvku řešit veřejnoprávní smlouvou. Usn. 4c/III-2015: ZO Nekoř 
schvaluje příspěvek ve výši 60% požadavku na zajištění sociálních služeb pro občana obce umístě-
ného v zařízení ÚSP Žampach (požadavek 3000 - 60 % - příspěvek 1800,-Kč), - žádá ÚSP Žampach 
o předložení veřejnosprávní smlouvy.  8 0 0
Nadační fond „S námi je tu lépe“ OU Nemocnice .Diskuse nad formou příspěvku či daru, návrh 
příspěvku 1000,- kč, protinávrh nepřispívat. nebylo přijato žádné usn. platnou nadpoloviční většinou 
zastupitelů. 
Farní charita Litomyšl a Domov důch. Ústí n.O. Usn. 4e/III-2015: ZO Nekoř neschvaluje příspěvek 
OCH Litomyšl – v našem regionu nepůsobí, DD UO - pominul důvod.  8 0 0
Rozpočtová změna. Účetní obce přednesla rozpočtovou změnu č. 1 v roce 2015. Usn. 4f/III-2015: ZO 
Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.  8 0 0
Rekonstrukce čp. 286. Místostarostka a předsedkyně stavební komise seznámila s postupem prací re-
konstrukce čp.286, se seznamem víceprací a méněprací, které vyplynuly v průběhu rekonstrukce. Usn. 
5a/III-2015 ZO Nekoř schvaluje seznam více a méně prací rekonstrukce čp.286 dle přílohy – víceprá-
ce v celkové výši 121.109,- Kč, z toho zbývá vyfakturovat 36.806,- Kč, méněpráce ve výši 75.255,- Kč. 
v cenách bez DPH.  8 0 0 
Výměna oken oÚ. Dle sdělení místostarostky a předsedkyně stavební komise se z důvodů zdravotních 
komplikací a  pracovní vytíženosti stavební komise toto záležitost ještě neprojednávala, předloženo 
bude v příštím jednání zastupitelstva 
Zprávy výborů a komisí. Zprávu finančního výboru přednesl jeho člen F. Mikyska. Usn. 7a/III-2015: 
ZO Nekoř schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 22.1.2015 – bez výhrad.  8 0 0
Zprávu kontrolního výboru přednesl jeho předseda P.smejkal. Usn. 7b/III-2015 ZO Nekoř schvaluje 
zprávu kontrolního výboru ze dne 11.3.2015. – bez výhrad.  8 0 0
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RŮZNÉ. 
Oprava kolny zázemí hřiště Bredůvka. starostou předložen návrh podoby opravy kolny zázemí na 
hřišti na Bredůvce. Usn. 8a/III-2015: ZO Nekoř souhlasí s přeloženou podobou opravy kolny zázemí 
na hřišti na Bredůvce (sedlová střecha), starosta zajistí do příštího jednání cenovou nabídku.  8 0 0 
Měřič rychlosti Vejrov. starostou předloženy technické parametry a provedení měřičů rychlostí, do-
hodnuto poptat z nabídky firem, měřič dvoučíslový, s doplňujícím nápisem ZPoMAL, se záznamem 
počtu měření, kamerou a připojením k dobíjení z veřejného osvětlení 
Osvětlení náměstíčka před KD. na základě předchozích jednání zastupitelstva starosta na základě 
prověření možností na místě samém přednesl návrh řešit osvětlení prostoru náměstíčka přímo před 
kD umístěním lampy veřejného osvětlení na roh budovy kD. Usn. 8b/III-2015: ZO Nekoř souhlasí 
s instalací lampy veřejného osvětlení na roh budovy KD k osvětlení náměstíčka.  8 0 0
Hospodaření v lesích. na základě jednání minulého zastupitelstva a zpracovaného návrhu hospoda-
ření v obecních lesích: Usn. 8c/III-2015 ZO Nekoř souhlasí s provedením prosvětlovací těžby v lokalitě 
Na Kulturce p.p.č. 1003, provedením mýtní těžby na části p.p.č. 1911/1 pod Borky – dotěžení cca 30 
stromů mezi mladými porosty.  8 0 0
Vodácké závody. Informace starosty o zahájení správního řízení ve věci vodáckých závodů „44. ročník 
závodu 15 km po Divoké Orlici“. Usn. 8d/III-2015: ZO Nekoř souhlasí s organizací vodáckých závodů 
jako v předchozích letech – vodáci turisté – hasičské hřiště, SDH organizace dopravy; Závody prami-
ček – start pod lávkou Malé přehrady, jednosměrné využití komunikace Vejrov – Mlýn – pouze k vy-
ložení lodí a závodníků, zákaz parkování, dopravní značení zajistí obec Nekoř, organizaci dopravy 
závodníků a lodí se zajištěním stálé průjezdnosti místní komunikace Vodácký oddíl Žamberk..  8 0 0 
Smlouvy svoz odpadů. Usn. 8e/III-2015: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o dílo na služby spojené se tří-
děním odpadů ve SDN, dodatek č.1 Smlouvy o dílo na odstraňován komunálních odpadů z velkoob-
jemových kontejnerů, dodatek č. 14 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadů – specifikace 
stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů.  8 0 0
Návrhy a připomínky. 
J. Lehký: Zvony na sklo - termín omytí - reakce starosty: slíbili zajistit hasiči při výcviku zásahové 
jednotky; Zástěna na zadní chodbě kD – termín zhotovení? 
J. Kubíčková Berková: Uskladnit zbylá prkna z rekonstrukce čp. 286 – z rekonstruovaných podlah - 
starosta - narovnat do přístřešku k ostatnímu obecnímu řezivu 
P. Koblížek: odstranění eternitu na čp. 143 Luxova hospoda 
F. Mikyska: Posunutý kryt kanálu naproti čp. 292 
L. Faltusová: Zaprášené a zašpiněné lavičky – zastávka u mostu pod Vejrovem, Čtvrtletní letní plán 
práce obecních pracovníků
Usn. 8f/ III-2015 ZO Nekoř požaduje provést umytí zvonů na sklo do konce měsíce dubna, instalaci 
závěsu na chodbě v KD do konce měsíce května  7 0 1 

20. dubna 2015 
Usn. 1a/IV-2015: ZO Nekoř schvaluje program jednání 20.4. 2015.  9 0 0 
Pobočka České Pošty s.p. v Nekoři. starosta spolu s místostarostkou a předsedou kontrolního výboru 
informovali o proběhlém jednání s představiteli obchodního družstva konZUM. na základě nutnosti 
dodržet všechny nové povinnosti vyplývající z novely zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů. a  požadovaného příspěvku obce na vybudování pobočky pošty Partner 
v  prodejně konzumu a  s  tím spojené rekonstrukce prodejny bylo navrženo příspěvek řešit jednou 
splátkou po provedení rekonstrukce. Zároveň byly navrženy i některé parametry a záruky, které by ve-
řejnoprávní smlouva měla obsahovat. současně s tím byl předložen návrh zápisu o ukončení činnosti 
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pobočky České pošty ,s.p. v budově čp.286 a na to navazujícímu termínu otevření pobočky Partner. 
To umožní zahrnout prostory současné pošty do plánu II. etapy rekonstrukce čp.286 a její snadnější 
realizaci. Usn. 1b/IV-2015: ZO Nekoř souhlasí se změnou způsobu obsluhy poštovních služeb v obci 
Nekoř tak, že od 01.12.2015 budou provozovány poštovní služby v obci smluvním partnerem a to 
provozovnou KONZUM, obchodní družstvo, pobočka Partner. ZO Nekoř souhlasí s uzavřením po-
bočky České pošty, s.p. v čp.286 Nekoř k datu 30.11.2015  9 0 0
Usn. 1c/IV-2015: ZO Nekoř bere na vědomí žádost společnosti KONZUM, obchodní družstvo Ústí 
nad Orlicí o dotaci z rozpočtu obce na vybudování pobočky České pošty v prodejně Konzum Nekoř. 
 9 0 0
Usn. 1d/IV-2015: ZO Nekoř stanovuje parametry veřejnoprávní smlouvy na dotaci z rozpočtu obce 
na vybudování pobočky České pošty v prodejně Konzum Nekoř pro Konzum, obchodní družstvo Ústí 
nad Orlicí: Dotace bude činit maximálně 49 % celkových nákladů rekonstrukce včetně vybavení, 
maximálně 1. mil. Kč; Poskytnuta bude v jedné splátce do 5 měsíců po zahájení provozu pobočky 
pošty na základě doložení dokladů o skutečných nákladech rekonstrukce; K zrušení provozu poš-
tovních služeb ze strany Konzumu může dojít pouze ve vazbě na výrazně změněné podmínky pro-
vozování pobočky ze strany České pošty; Prodejna bude mít parametry provozovny typu Konzum 
Market; Konzum bude garantovat zajištění provozu prodejny č. 189 Nekoř po dobu nejméně 15ti let 
od poskytnutí dotace, v případně porušení vrátit adekvátní částku dotace; Přípravou veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace ZO Nekoř pověřuje starostu obce do jednání OZ v VI/2015.  9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. starosta promítl fotografie a okomentoval 
událostech v obci od posledního jednání zastupitelstva 
•	 sběrný dvůr nekoř - zbytek dotace obdržena, získán živnostenský list na manipulaci s nebezpečný-

mi odpady, nyní řešen s kÚ Pk provozní řád 
•	Poděkování hasičům za sběr železa 18.4.2015
•	 18.4.2015 Humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov - poděkování L. Faltusové
•	řešení autohavárií poškozeného stožáru vedle I/11 na Bredůvce –– nový postaven, opraven rozhlas, 

k řízení dopravy vyžádána pomoc Městké policie Žamberk
•	Za účasti starosty, F.Mikysky a J.Lehkého proběhlo 2x jednání o trasování cyklostezky – šetření v te-

rénu – jednání s některými majiteli pozemků a projektantem
•	 30.3. 2015 instalace světel pro hraní stolního tenisu na sále kD, zbývá doplnit revizi 
•	Proběhlo místní šetření u nájmu a doměřování pozemků dle usn. minulého jednání 
•	oprava světel a místního rozhlasu, vyvedení svodu pro měřič rychlosti na Vejrově 
•	 Jednání s VAk o rekonstrukci vodovodu od čp.312 do Pole
•	 starosta se zúčastnil jednání na řsD v Pardubicích o výstavbě okružní křižovatky na silnici 1/11 

v Šedivci
•	Úprava cesty před čp. 66 na Vejrově
•	Příprava monitorovací zprávy za CVAn za rok 2014
•	Technická kontrola minibusu Peugeot Boxer
•	Zásah hasičů v Údolí při odstraňování spadlých stromů – poděkování, jednání se zaměstnavateli 

o uvolňování členů zásahové jednotky při mimořádných událostech 
Pracovníci obce: vyklízení a likvidace dřeva z interiéru čp. 144; provoz sběrného dvora, dorovnávání 
povrchu; zametání a uhrabování, dosypávání, rozhrnutí hlíny u čp.286 a na hřbitově; zahájena výsadba 
stromků v obecních lesích – pod Borky, dosázení pasek nad Malou přehradou, natírání laviček, úklid 
sálu po akcích, 
kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 2a/IV-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání III-2015 ze 
dne 23.3.2015  9 0 0
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MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Pronájem pozemků dle vyhl. 4/2015 P/N. na základě místního šetření u  pozemkové parcely č. 
2127/20 navržen následující postup: u ceny pachtovného vycházet ze stávající praxe - jako cenu obvyk-
lou pro pachtovné používat cenu pozemku dle BPeJ, u využití pozemků k jiným účelům - ve smlou-
vách u nájmu využívat cenu v místě na čase obvyklou při prodejích či nákupech realizovaných obcí 
(v  současnosti 20 kč/m2). Dle doby pronájmu, pachtu vycházet z praxe minulých let v  obdobných 
případech – cena pronájmu či pachtu na 1 rok – 1% z ceny, při víceletých smlouvách 3%. Usn. 3a/
IV-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usn. a zveřejnění záměru vyhláškou 4/2015 schvaluje 
uzavření Pachtovní smlouvy na p.p.č. 363/3 o výměře 413 m2, p.p.č. 2127/6 o výměře 628 m2, p.p.č. 
2127/15 o výměře 2461 m2, p.p.č. 2127/1 o výměře 100 m2, část p.p.č. 2127/5 o výměře 960 m2, část 
p.p.č. 2127/20 o výměře 523 m2, část p.p. č. 2125/1 o výměře 750 m2. Cena pachtovného je v místě 
a čase obvyklá, a byla stanovena jako 1% z ceny pozemku zemědělské půdy, která činí 2,86 Kč za m2, 
pachtovné za výše uvedenou výměru 5835 m2 činí 169 Kč za rok.  9 0 0
Usn. 3b/ IV-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usn. a zveřejnění záměru vyhl. 4/2015 schvaluje 
uzavření nájemní sml. na část p.p.č.. č. 2127/20 o výměře 135 m2 na jeden rok. Cena nájemného byla 
stanovena jako 1% z ceny pozemku v místě obvyklé, která činí 20 Kč za m2, nájemné za výše uvede-
nou výměru 135 m2 činí 27 Kč za rok.  9 0 0
Usn. 3c/ IV-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usn. a zveřejnění záměru vyhl. 4/2015 schvaluje 
uzavření nájemní sml. na část p.p. č.. č. 2127/20 o výměře 185 m2 na jeden rok. Cena nájemného byla 
stanovena jako 1% z ceny pozemku v místě obvyklé, která činí 20 Kč za m2, nájemné za výše uvede-
nou výměru 185 m2 činí 37 Kč za rok.  8 0 1 
Nekoř – stavební úpravy vodovodu směr Studené. Usn. 3d/IV-2015: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě podle § 1267-1268 zák.č. 89/2012 
Sb.,.pro akci: „Nekoř – stavební úpravy vodovodu „směr Studené“ na p.p.č. 3156/4 (ZE 3156/1), 
3163, 3156/1, 3147/1 v k.ú. Nekoř“  9 0 0
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
Rekonstrukce čp. 286. se situací a průběhem rekonstrukce seznámila předsedkyně stavební komise 
a místostarostka. Zároveň navrhla pokračovat v doprojektování II etapy rekonstrukce a navrhla změny 
v  jednotlivých etapách. Usn. 4a/IV-2015: ZO Nekoř schvaluje projektové dopracování druhé etapy 
rekonstrukce čp. 286 včetně výkazů výměr do konce IX/2015  9 0 0
Výměna oken OÚ. s závěry jednání sk v této věci seznámila předsedkyně stavební komise a místosta-
rostka. Usn. 4b/IV-2015: ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/1/2015 “Výměna 
oken budovy obecního úřadu Nekoř čp. 330“, schvaluje zadávací dokumentaci této zakázky, jmenuje 
komisi pro otvírání obálek a  komisi hodnotící ve složení: Ing. Kubíčková Berková. Ing. Smejkal, 
P.Koblížek, náhradníky komise: Ing. Pomikálek, Ing. Prikner, B.Bezstarosti, schvaluje termín pro 
předkládání nabídek od 4.5.2015 do 15.5.2015 do 12,00 hodin; schvaluje oslovit následující firmy: 
Sulko, Stavona, Proplast, Vekra. Technickou specifikaci zadávacích podmínek dodá místostarostka 
do 22.4., v rámci zakázky bude provedena montáž oken, žaluzií, parapetů, výměnu řešit ve dvou eta-
pách, pro podání nabídky jednotlivých uchazečů postačí dodání dokladů splnění kvalifikace v pros-
tých kopiích, vítězná nabídka poté předloží originály.  9 0 0
Zvážit rozsah dalších prací dle návrhu sk, v I. etapě úřad – okna, rekonstrukce elektřiny, podlaha, 
ve II. pak zasedačka – dopřesnit rozsah dle rozpočtových možností. 
Hřiště Bredůvka. starostou předložen návrh na rekonstrukci stávající boudy sloužící pro zázemí hři-
ště, materiál využít vlastní. Usn. 4c/IV-2015: ZO Nekoř souhlasí s  rekonstrukcí boudy na hřišti na 
Bredůvce, nabídku do příště dopřesní místostarostka a P.Smejkal  9 0 0 
Zvonička Údolí. stanovisko sk a návrh postupu po místním šetření přednesla předsedkyně stavební 
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komise a místostarostka. 24.3 proběhne jednání na místě a dopřesnění zadání a rozpočtu opravy. Usn. 
4d/IV-2015: ZO Nekoř schvaluje podat žádost na opravu Zvoničky v údolí do programu sdružení 
obcí ORLICKO – „Malé památky Orlicka“, zpřesněný rozpočet dodá do 26.4. místostarostka  9 0 0
Petrův Palouk. na základě místního šetření   navrženo: Zpracovat dokumentaci na přístřešek – 
realizace až pro potřeby příští sezony; Doplnit nepotřebnými židlemi z kD (bývalé židle z restaurace) 
– 24 ks; Úprava vnějšku „kosteleckých buněk“ - opadává fasádní barva; Vyrobit šatnové skříňky do 
chatek. Usn. 4e/IV-2015: ZO Nekoř schvaluje výrobu 6 ks skříněk do chatek PP dle nabídky truhlář-
ství J. Faltus.  8 0 1 
PRON. starosta vyzval zastupitele k doplnění pracovního materiálu jednotlivých opatření PRon na 
roky 2015-2019
MŠ – ZŠ. Čp. 144 – Do příště připravit poptávku na výběr firmy pro sejmutí krytiny - starosta –připra-
ví zadání poptávky, místostarostka technické parametry a požadavky do zadávací dokumentace. Trvá 
úkol sk (5a/I-2015) ohledně oslovení firem k odstranění trámoví. 
ZŠ – návrh na změnu vnitřní uspořádání 1. nP s ohledem na přemístění družiny a ředitelny a sborov-
ny – návrh na zazdění vstupních dveří a využití části chodby pro sklad. 
RŮZNÉ
Pracovníci obce. starosta na základě předchozích usn. předložil rozpis práce obecních zaměstnanců 
za uplynulé čtvrtletí rozčleněný podle jednotlivých kapitol rozpočtu. Dále předložil návrh a priority 
jejich prací pro 2Q 2015. Usn. 5a/IV-2015 ZO Nekoř bere na vědomí informaci předloženou starostou 
obce.  9 0 0
Pasport místních komunikací. nutnost zpracovat a správním řízením nechat schválit pasport míst-
ních komunikací, předložena nabídka ing. Valenty, který tento dokument zpracovával pro okolní obce. 
Cena od 5.000,- do 25.000,- kč dle rozsahu. Usn. 5b/IV-2015. ZO Nekoř pověřuje přípravou zpraco-
vání pasportu MK starostu, místostarostku, B.Bezstarosti, P.Smejkala, P.Koblížka, J.Lehkého - zpra-
covat návrh místních komunikací, které budou zařazeny do pasportu  9 0 0 
Lodičky. Usn. 5c/IV-2015: ZO Nekoř pověřuje koordinací pořadatelské služby SDH Nekoř a pořada-
telské služby Vodáckého oddílu Žamberk a případnou komunikací s PČR v době konání vodáckých 
závodů P. Koblížka.  9 0 0
Návrhy a připomínky: 
J. Lehký: pozemek u školky - vyčištění po provedení těžby 
J. Kubíčková Berková: parkování dalších vozidel pracovníků firmy ALF v prostorách před sběrným 
dvorem – úprava plochy parkovacích prostor - starosta - již probíhají předběžná jednání s vedením 
firmy 
L. Faltusová: měřič rychlosti na Bredůvce, návrh na ocenění - návrh a  podpisovou akci do příště 
zajistí ona
V. Kareš: Žádost o příspěvek na odměny mladým hokejistům (šály) za vítězství v meziokresním pře-
boru – zastupitelstvo předběžně souhlasí, nutno zajistit žádost v souladu se zákonem č. č. 250/2000 sb.,

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

Připravili jsme pro vás další číslo Nekořského zpravodaje. Děkuji všem, kteří do něho příspívají a plní 
jeho stránky.

A nyní opět k několika aktuálním věcem. Jak jste již .možná zaznamenali na předchozích stránkách 
s usneseními obecního zastupitelstva, čeká nás v obci jedna zásadní změna. Probíhají intenzivní jednání 
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o vyřešení pobočky České pošty v prodejně Konzum, tak jak, to již k spokojenosti občanů funguje v jiných 
obcích na okolí – Kunvaldu, Klášterci, Bystřeci, atd.. Zastupitelstvo se rozhodlo nečekat na stále se měnící 
rozhodování vrcholných politiků a vrtkavá rozhodnutí manažerů pošty, že nám poštovní pobočku z eko-
nomických důvodů zruší nebo její provoz ještě výrazněji omezí, a na základě kladných zkušeností z výše 
uvedených obcí a záležitost vyřešit jednou provždy, nebo alespoň na 15 let dopředu. Od prosince bude 
pobočka pošty umístěna v rekonstruované prodejně Konzumu v tak zvaném režimu Konzum partner, 
který poskytuje stejné služby, jako stávající pobočka a kromě pravidelných 3 hodin každodenního provo-
zu umožňuje i vydávání příchozích zásilek adresátům po dobu otevření prodejny. Mělo by to být v nově 
zrekonstruovaných prostorách prodejny , která výrazně rozšíří sortiment zboží, tzv. Konzum Market, jak 
je to ve městech. Bude to na jednu stranu stát výrazný příspěvek od obce, na druhou stranu získáme dlou-
hodobou jistotu zachování služeb jak prodejny, tak i poštovní přepážky. Zastupitelstvo se k tomuto kroku 
rozhodlo nyní i proto, že v současnosti to bude pro rozpočtové podmínky obce vhodnější, než to muset řešit 
v následujících letech, kdy nás čekají výrazné investiční náklady vzhledem k plánované výstavbě Mateřské 
školky a dalším připravovaným investičním akcím. Věřím, že tato změna bude jen k lepšímu a že si na 
ni brzy zvykneme. 

Dovoluji si upozornit, že vzhledem k výměně oken na budově obecního úřadu bude provoz obecního 
úřadu v období od 13. do 24. července výrazně omezen. Děkujeme za pochopení. 

Dále si dovolím opět tlumočit prosbu o zachovávání nedělního a svátečního klidu – vyvarováním se 
práce s hlučným motorovým a elektrickým nářadím. A žádost majitelům psů, aby si lépe hlídali své čtyř-
nohé kamarády.

A jedno pozitivní oznámení: obec obdržela dotaci od Pardubického kraje 50.000,- Kč na opravu sochy 
Nejsv. Trojice na Bredůvce, k opravám dojde k jejímu odvezení do dílny ak. sochaře K. Krátkého do Par-
dubic a na podzim by se na místě měla objevit na novém základě a v „novém kabátě“. 

Na závěr chci popřát všem poklidné a pohodové prožití prázdnin a dovolených, s dostatkem odpočinku 
a načerpání nových sil, a všem prázdninovým návštěvníkům naší obce, aby se jim u nás líbilo…. 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•	 sboru dobrovolných hasičů za organiza-

ci dopravy i  odstavného parkoviště při 
letošních lodičkách 

•	Všem, kteří přispěli do sbírky použitého 
ošacení pro Diakonii Broumov, darované 
věci zaplnily celý kontejner 

•	 sponzorovi financujícímu opravené ku-
lové plastiky u schodiště ke hřbitovu 

•	Hasičům zásahové jednotky za prořezání 
spadlých stromů na cestě po Údolí a za 
zásah při požáru lesa dne 21.4.2015 

•	Pořadatelům nekořského krosu 2015 
•	Všem kdo obětavě uklízeli ze silnic zbyt-

ky zimního posypu a  nyní osekávají 
vzrostlou trávu 

•	Panu Pavlu Langhansovi za obrázky na titulní stranu nekořského zpravodaje
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Krátké zprávy a oznámení
Cyklobusy jezdí nově i  přes Nekoř. V  sobotu 30. 5.2015 zahájily provoz cyklobus do orlikých 

hor podporované pardubickým krajem. nově vede jedna z linek (modrá - č.700949) každou sobotu, 
neděli a státem uznaný svátek i přes nekoř se zastávkou u mostu. směr Pastviny, Bartošovice, orlické 
záhoří a Deštné v o.h. v nekoři u mostu staví v 8:38, zpět směr Letohrad, Ústí n.o., Česká Třebová 
a Lanškroun 16:38 zastávkou v nekoři u mostu v 16:38. Cyklobusy budou v provozu každý víkend až 
do 28.9.2015. (podrobný jízdní řád na www. nekor.cz)

Nekořský kros 24.5.2015 přivedl na start do nekoře 195 závodníků v  rámci poháru IsCAReX, 
z toho bylo 9 nekořských.

Termíny svozu odpadů1 2015
Termíny svozu Tko - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Červen: 1, 15, 29  Červenec: 13, 27  Srpen: 10, 24 
Září: 7, 21, 28  Říjen: 5, 12, 19, 26 Listopad: 2, 9, 16, 23, 30 
Prosinec: 7, 14, 21, 28
Sběr plastů v  průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v  červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa - úterý: 9.VI.; 7.VII.; 4.VIII.; 1.IX.; 29.IX.; 27.X.; 24.XI.; 22.XII.; Pytle lze zakoupit 
v kanceláři oÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 3.VI.; 2.IX.; 2.XII. Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den 
pondělí: 15.VI.; 13.VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.; 28.XII..
Sběr nebezpečných odpadů zastávkovým způsobem - středa 2.9.2015
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, kromě toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kon-
tejneru před obecním úřadem. nepatří do něho baterie a žárovky. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě. 
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneuma-
tik, nábytku i směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, akumulátorů 
i zářivek. Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce. 
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN  středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné bližší informace na tel. 724 181 465.

pokračování na str. 14

Co se chystá v obci Nekoř roce 2015 

20.VI. Rybářský táborák
21.VI. Dětský den a divadlo u ZŠ Nekoř
4.VII. Hasičský táborák + VI. Srandamač
4.–15.VII. „Velký tábor klubu SHM
18.–25.VII. „Malý tábor klubu SHM
25. VII. Nekořský špacír 

31.VII-1.VIII. Pouťové posezení pod lipami
15. VIII. Myslivecké hody
29.VIII. Pohádková cesta
19.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
28.XI. Countrybál
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Inzerce
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Děkujeme že třídíte odpady. Víte jak dlouho se rozkládá: 
Papír - 4 měsíce    Plechovka - 15 let
Žvýkačka - 50 let    PeT láhev - 70 let
nápojový karton - 100 let  sklo - 3000 let
Polyestyren - nikdy
Igelitová taška - minimálně 30 let (2 minuty trvá její výroba, 40 minut ji používáme) 
 
Upozornění – v průběhu, měsíce června dojde k přemístění kontejnerů na jednotlivý tříděný odpad 
od prodejny konzumu a od obecního úřadu na plochu za Páchovými k stávajícím černým kontejne-
rům, aby vše bylo dohromady na jednom místě. 

Historie obce – Konec II. sv. války v Nekoři
V nedávných dnech jsme si v celé Evropě připomínali 70 let od ukončení II. světové války. Jak se tato 
výrazná událost celosvětových dějin projevila v naší obci? 
Podle vyprávění pamětníků v době války byla situace v obci poklidná, všichni věděli téměř vše o všech, 
lidé drželi spíše při sobě a nenašel se žádný zrádce a udavač, jak se dělo třeba v okolních obcích. 
Přesto se zatýkaní během války nevyhnulo ani nekoři, dle záznamů v obecní kronice bylo v obci za-
tčeno několik místních občanů. elektrikář pracující v nekořském textilním závodě Alois Pešorna byl 
v roce 1941 pro ilegální činnost zatčen, vezněn v Terezíně, Wansse, Litoměřicích a Gollnově, zemřel 
v koncentračním táboře v roce 1943. Ladislav novák, pekařský dělník, nuceně nasazený na práci v ně-
mecku, byl za krádež potravinových lístků popraven v Drážďanech v roce 1942. V obci byl gestapem 
zatčen profesor Rudolf Zib, který se zde od roku 1941 do roku 1943 pod krycím jménem kába ukrýval. 
Dále se v katastru obce ukrývalo několik mladých mužů, kteří utekli z nuceného nasazení v německu, 
spolu s uprchlými anglickými a ruskými zajatci se skrývali v lesích. Zajatce ve lese studenec zásoboval 
Hynek Dostálek a n František Dojiva. o uprclé ruské zajatce v lese na Bredůvce se potravinami a další-
mi potřebami starali Frantšek Lux z Bredůvky i hajný Josef Šolc, kterého nakonec v roce 1944 gestapo 
také zatklo, věznilo v Pardubicích a Terezíně, odkud se 26. dubna 1945 vrátil. 
Bouřlivé události konce války v květnu 1945 v obci probíhaly poměrně poklidně, obecní kronika po-
pisuje jen odzbrojování částí prchajících německých jednotek. kromě několika sporadických výstřelů 
a poškození jen dvou domů v obci se osvobozovací boje obci nekoř vyhnuly. konec války je popisován 
tehdejším starostou obce Janem Lorencem v obecní kronice. spolu s řídícím učitelem Josefem Reslem 
se s blížícím koncem války připravovali na převrat, byli ve spojení s členem odboje z kyšperka, od 
kterého dostávali důležité zprávy a pokyny, o kterých se radili převážně v rybárně v nekoři, kde se 
cítili v bezpečí. V dubnu 1945 organizovali ve spolupráci s dalšími nekořskými občany různé sabotážní 
akce – přestříhávání telegrafních drátů, poškozování silničních zátarasů. Revoluční 9 členný nV byl 
ustaven před 5. květnem ve složení: Jan Lorenc, Josef Resl, Leopold Beneš, Antonín Matyáš, Václav 
Chmelíček, Jan král, Václav Tomiška, František Mikyska, oldřich Baláš. Po vypuknutí povstání 5. 
května kromě vyvěšení československých vlajek starosta obce za pomocí dalších občanů máváním 
bílým praporkem odklonil vytypovaná osamělá auta s německými vojáky na Bredůvce ze státní sil-
nice do obce, kde na ně před obecním úřadem na náměstíčku čekali občané a řídící učitel Josef Resl 
v uniformě nadporučíka čsl. armády je informoval o tom, že německá armáda kapitulovala a vyzval je 
ke složení zbraní. Perfektní němčinou připomněl, že v okolních domech jsou ozbrojené skupiny při-
pravené ke střelbě. německý podporučík nechal svoje čety nastoupit před auta a dal příkaz ke složení 
zbraní a výstroje. Celková kořist 32 pušek, 9 pancéřových pěstí, 9 pistolí, 2automaty a 18 ručních gra-
nátů a značné množství střeliva byla rozdělena mezi místní občany a částečně odeslána do Žamberka. 
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odzbrojení němci byly v doprovodu motocyklu s bílou vlajkou odeslání do klášterce ke Zbudovu. 
8. května ve večerních hodinách byla státní silnice a okolní pole zaplavena prchajícími německými vo-
jáky i civilisty, zátaras vybudovaný v oboře zatarasilo havarované auto a v nastalém zmatku se z ucpané 
silnice snažil každý uprchnout kudy se dalo (obdobný zátaras byl vybudován i na silnici na Vejrově). 
starosta Jan Lorenc v obecní kronice líčí, jak se podařilo přemluvit několik osádek německých vozidel, 
na kterých jeli vlasovci- rusky mluvící vojáci německé armády - aby nechali vozidla stát a uprchli do 
lesů, čímž se zmatek ještě zvýšil. neobvyklý ruch na státní silnici vyvrcholil 9. května ráno, kdy o půl 
čtvrté přijel po této silnici první ruský tank. Brzy na to se začala ozývat střelba, podle vzpomínek 
pamětníků byl těžký německý kulomet postřelující silnici umístěn na stráni za mostem naproti netu-
šilovu statku, druhý pak u Matyášova statku na Vejrově. Rudá armáda střelbu opětovala z děla a kulo-
metu umístěného U smrku, při ní byly zasaženy dva domy na Vejrově. Matyášův statek čp. 83, kolem 
kterého podle dopisu dochovaného z té doby vybuchly 4 šrapnely, štít, stodola i chlévy byly zasaženy 
střepinami, obyvatelům ukrytým ve sklepě se naštěstí nic nestalo. V druhém domě zasaženém na Vej-
rově do střechy byl střepinami těžce zraněn jeden z jeho obyvatel, který ležel na půdě. Pak však střelba 
utichla a vše již probíhalo poměrně v klidu. Po projetí prvních ruských tanků se silnice rychle uvolnila 
a proudily po ní nepřetržitě kolony vojska směrem na Prahu. Místní občané sváděli z okolních lesů 
zajaté němce, kterých kolem poledne bylo téměř 500. Ruský major nechtěl zajatce převzít, proto byly 
po dotazu do Žamberka, Jablonného i Letohradu, kde měli také množství zajatců, odesláni směrem na 
králíky, ozbrojení nekořští občané je doprovodili jen na studené. Dne 11. května přijel na Bredůvku 
se svým štábem generál Jeremenko, ubytován byl v domě oldřicha kumpošta, čp. 9. ke konci května 
1945, když se vracely pluky ruských vojáků z Prahy, se na louce u továrny utábořil kozácký jezdecký 
pluk i s vojenskou kapelou. Byli slavnostně uvítáni zástupci obce c čele se starostou Janem Lorencem 
a řídícím učitelem Josefem Reslem a množstvím nekořských občanů. Vojáci koncertovali pro občany 
před obytným domem čp. 214, tančili kozáčka a jiné ruské tance a zpívali. Jedním z důstojníků tohoto 
pluku byl i česky mluvící kapitán, z české vesnice od Charkova, jehož rodina včetně ženy – Češky ve 
válce zahynula. kozácký pluk těsně před svým odjezdem koncem května uspořádal vojenskou přehlíd-
ku svých útvarů vojáků na koních s tasenými šavlemi. 
Bohužel přítomnost ruských vojáků, zvláště z druhosledových jednotek, měla v obci i stinné stránky. 
Josef Maleček vzpomíná, jak dle vyprávění jeho maminky přišel jeden z vojáků do jejich stavení, zbra-
ní si vynutil vydání prstenů a hodinek, a jen za pomocí starosty obce, který ihned vše ohlásil veliteli 
jednotky, byly tyto věci vráceny. A 1. června 1945 byl konec války v obci završen tragickou událostí, 
když opilý ruský důstojník zastřelil v  kuchyni hospodáře Václava netušila. o  těchto neradostných 
a tragických událostech se bohužel dlouhou dobu po válce nesmělo zmiňovat ani psát, bohužel i toto 
patří k historii konce války v naší obci.  
z pramenů v obecní kronice, knihy V. Faltuse Historie Obce Nekoř, knihy V. Trojana Tak přísahali a vy-
právění pamětníků sestavil Jiří Pomikálek red

Ze zprávy PČR o bezpečnostní situaci v katastru obce Nekoř
Dle údajů za období od 1.1. do 31.12.2014 došlo v  obci nekoř k  6 trestným činům a  24 přestup-
kům.Z toho 2 trestné činy proti majetku,3 hospodářského charakteru, 1 obecně nebezpečného charak-
teru, 3 přestupky proti majetku, 5 proti občanskému soužití, 1x maření úředního rozhodnutí a 15 na 
úseku silničního provozu. 
na úseku preventivní činnosti byly příslušníky obvodního oddělení Policie ČR Žamberk prováděny 
kontroly objektů v rámci obchůzkové služby a prováděn dohled nad bezpečností silničního provozu, 
dodržování pravidel silničního provozu a dodržování veřejného pořádku. 
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Hokejbal proti drogám 2015
naše školní hokejbalové mužstvo se zúčastnilo okresního kola HPD 2015 v Letohradě. Přestože jsme 
díky počasí měli krátký čas na přípravu, tak se nám podařilo sehrát dobrá utkání a prohráli jsme pouze 
s pozdějším vítězem celého okresního kola. 
naše mužstvo hrálo v tomto složení. V brance byl Lukáš kosek, který byl vyhlášen i nejlepším bran-
kářem celého turnaje. A v poli se střídali Antoním kareš, Martin Dvořák, Matěj Frank, Václav Šuman, 
Filip krejsa, Vladislav Šimek, Josef Brandejs a Jan Čáp. 
Byli jsme nalosováni do těžké skupiny a zde jsou naše výsledky: ZŠ nekoř – ZŠ sv. Čecha Choceň 2:2, 
ZŠ nekoř – ZŠ komenského Letohrad 1:0, ZŠ nekoř – ZŠ nádražní Žamberk 3:1, ZŠ nekoř – ZŠ 28. 
října Žamberk 0:7. V boji o 5. až 6. místo jsme potom porazili ZŠ U Dvora Letohrad 6:2. Jsme hrdi, že 
jsme důstojně reprezentovali naši školu a naši obec.

PaedDr. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř

Mateřská školka Nekoř
„Všechno, co opravdu potřebujeme znát o tom, jak žít, co dělat a jak být, se můžeme naučit v mateřské 
škole“.  R. Fulghum
Tato moudrá slova nejlépe vystihují školní vzdělávací program naší mateřské školy. 
současná společnost vyžaduje celoživotní učení – vzdělávání všech věkových skupin od kolébky až 
do vysokého věku. A my stojíme spolu s rodiči na samém počátku tohoto procesu. Pomocí vhodných 
aktivit se snažíme děti vyzbrojovat klíčovými kompetencemi, dovednostmi a znalostmi, které budou 
moci využívat a dále rozvíjet v průběhu svého celého života.
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Vedeme je k  tomu, že pracovi-
tost a píle, svědomitost a zodpo-
vědnost, sebeúcta, ohleduplnost 
a  vzájemná spolupráce, láska 
a  přátelství, dobré mezilidské 
vztahy, úcta k  přírodě a  její 
ochrana i  zdravý životní styl, 
jsou součástí našeho života. Usi-
lujeme o to, abychom dny v naší 
mateřské škole prožili příjem-
ně, zažívali radost a uspokojení 
z  objevování, učení, poznávání 
a  úspěchů. Cestou přirozené 
výchovy chceme rozvíjet sa-
mostatné a  zdravě sebevědo-
mé děti, podporovat rodinnou 
výchovu a  poskytovat dětem 
příležitosti k  aktivnímu učení 
v laskavém a bezpečném prostředí.

Některé z aktivit školy
Aktivity zrealizované v průběhu školního roku 2014 – 2015. Aktivity školy jsou z větší části plánované, 
ale využíváme samozřejmě i aktuálních nabídek různých vzdělávacích i zájmových organizací. 

ZÁŘÍ -   Divadlo v MŠ
 Výlet vláčkem Pastvi-

ňáčkem
 Skřítci v  Kouzelném 

lese
ŘÍJEN -  Vystoupení pro seniory 

v KD Nekoř
 Návštěva ZŠ – kouzel-

ník
 Vítání občánků
 Divadlo v MŠ „ O Bu-

dulínkovi“
LISTOPAD – Návštěva divadla 

v Žamberku
 Betlémský příběh – zá-

mek Potštejn
 Podzimní výstava v KD 

Nekoř
PROSINEC - Mikulášská nadílka v MŠ
 Vánoční besídka v MŠ
 Exkurze Rybárny – o rybách a rybářích v Nekoři
 Zpívání pod vánočním stromem u KD
LEDEN - Zimní olympiáda
 Lyžařský výcvik v areálu Buková hora
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 Divadlo v MŠ 
 Závody na pekáčích v MŠ
 Spolupráce se ZŠ – návštěva tělocvičny
ÚNOR -  Divadlo v MŠ „ O Krakonošovi“
 Dětský maškarní karneval
 Návštěva ZŠ - počítačová učebna, logopedie
 Pohybové hry na sportovišti TJ Sokol

BŘEZEN - Exkurze – Ekofarma 
Zářecký, pí. Kuče-
rová

 Divadlo v MŠ
 Výstava dětských 

prací (vývěska obec-
ního úřadu)

 Keramická dílna 
v ZŠ Nekoř

DUBEN -  Beseda s Policií ČR
 Velikonoční výstava 
 Pálení čarodějnic
 Plavecký výcvik
KVĚTEN - Plavecký výcvik
 Svátek matek
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Letohradská pouť – spolupráce 
s MÚ Letohrad

 Výlet na zámek Pot-
štejn, sportovní are-
ál Vochtánka

 Sportovní areál pro 
děti- Lukavice

ČERVEN - Oslavy mezinárodní-
ho dne dětí v MŠ

 Pohádkový les - Liti-
ce

 Beseda s myslivcem
 Pasování budoucích 

školáků – besídka 
pro děti

 Rozloučení se školáky 
v areálu ZŠ – pro ve-
řejnost

 Plavecký výcvik
 Exkurze Firmy Klas a.s. Nekoř
snažíme se, aby spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni, účast rodičů při výuce v MŠ, při různých ak-

tivitách dětí a společenských 
akcí.
spolupráce s PPP, lékaři. spo-
lupráce s ostatními organiza-
cemi a  institucemi – obec 
nekoř, základní škola, spolky 
obce nekoře, PPP kamínek, 
město Letohrad, okolními 
MŠ, Policií a  místními fir-
mami.
Celý kolektiv usiluje o  to, 
aby si děti odnášely z MŠ ty 
nejhezčí zážitky, vzpomín-
ky a  my byly tím nejlepším 
vzorem pro jejich budoucí 
život. 

Vlasta Zářecká

Doporučující rady pro seniory
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
•	Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik 

peněz, kolik skutečně potřebujete. 
•	Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. 
•	kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji 
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rukama na boku nebo na břiše. 
•	kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. ni-

kdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. 
•	Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a  okradení může proběhnout bez 

povšimnutí. 
•	Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou. 
•	Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru. 
•	Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš 

zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. na ulici vybírejte peníze za 
asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu. 

•	nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, 
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům !!!

JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ
•	Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími 

ulicemi. 
•	kabelku nebo tašku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky 

nemohl někdo vytrhnout a ukrást. 
•	Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou 

cennější než peníze! 
•	Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by 

vás vtáhnout dovnitř. 
•	Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve vý-

tahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný. 
•	nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i  kdyby vypadali důvěryhodně. ochota „po-

mocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za 
použití násilí. 

•	kdybyste Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekvento-
vanějšími ulicemi. 

•	kabelku měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký ob-
chod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější. 

•	kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo 
za rohem a přispěchat na pomoc. 

•	V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), 
který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na 
přivolání pomoci. spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku. 

•	 snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních 
nebo pozdně večerních hodinách. 

•	V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k  řidiči. Jeho blízkost může případného 
lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

Lada Faltusová

SDH Nekoř
Okrskové a okresní závody v požárním sportu 

V sobotu 16. května na sportovišti v Jamném nad orlicí jsme se zúčastnili okrskového kola sou-



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2015

21

těže v  požárním sportu. 
soutěžilo se v  disciplí-
nách v  běhu na 100m 
s  překážkami, v  požár-
ním útoku a  pořadové 
přípravě. Za nekoř se 
zúčastnila družstva: ženy 
I a ženy II, dvě družstva 
mužů II a jedno družstvo 
mladých hasičů.

Po nástupu, přivítání 
hostů a  diváků, popřá-
ní úspěchů všem sou-
těžícím a  bez zranění, 
přistoupil velitel okrsku 
k rozlosování pořadí pro 

soutěž v požárním útoku. Po rozchodu byly zahájeny závody a začali jednotlivci v běhu na 100m s pře-
kážkami a současně probíhala i pořadová příprava družstev. Po oběhnutí jednotlivců byla postavená 
dráha pro požární útok. Požární útok se vedl na sestříknutí terčů.

soutěž probíha-
la za  hezkého počasí 
v  příjemném prostře-
dí sportovního areálu 
v  Jamném nad orlicí. 
soutěžilo se za sluneč-
ného počasí a  mírného 
profukování větříku. 
Domácí zajistili také ob-
čerstvení pro soutěžící 
a fandy.

na závěr sportovního 
odpoledne bylo prove-
dené vyhodnocení sou-
těže a rozdání cen. naše 
družstvo ženy II. skonči-
lo na 1. místě, družstvo 
ženy I. skončilo na 2. 
místě, družstva muži II obsadili 1. a 3. místo a naši mladí hasiči místo 4. Všichni soutěžící závodili se 
zápalem o dosažení nejlepšího výsledku. 

Je potřeba zmínit práci a odvedený výsledek mladých hasičů, kteří v letošním roce již závodí za starší 
žáky a když jsou věkově v kategorii nejmladší snaží se ze všech sil dosáhnout nejlepšího výsledku. Také 
je potřeba ohodnotit práci družstva žen I, které začalo trénovat v půli loňského roku a výsledek jejich 
práce je vidět. Při tréninku musí ještě zapracovat na souhře celého družstva. Pokud dívkám vydrží 
současný zápal, budou dalšími pokračovatelkami ženského požárního sportu v nekoři.

Za účast a reprezentaci sboru na okrskovém kole v požárním sportu patří poděkování všem zúčast-
něným soutěžícím a vedoucím jednotlivých družstev za jejich přípravu.

V sobotu 23. května se družstva žen a mužů II. zúčastnila okresního kola v požárním sportu v Mlad-
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kově. soutěž probíhala již od 
dopoledních hodin, kdy pro-
bíhaly disciplíny jednotlivců 
v  běhu na 100m s  překážkami 
a  soutěž družstev ve štafetách. 
Těchto disciplín se účastní mla-
dí hasiči ve věku převážně do 
30let, tedy družstva žen a mužů 
I. V  těchto disciplínách jsme 
zástupce neměli.

odpoledne po ukončení 
dopoledních disciplín, byla 
zahájená soutěž družstev v po-
žárním útoku, které se zúčast-
nilo za nekoř družstvo žen II. 
a  mužů II. soutěžilo se za slu-

nečného větrného počasí v příjemném prostředí Mladkovského sportovního areálu, za povzbuzování 
ostatních soutěžících a přihlížejících fanoušků. 

na závěr sportovního dne byly vyhlášené výsledky. nejprve byly vyhlášené výsledky jednotlivců 
a potom jednotlivých družstev. Družstvo ženy II. obsadilo 2. místo ve své kategorii a muži II. 3. místo.
I těmto soutěžícím patří poděkování za účast a reprezentaci nekoře v této soutěži.

Miroslav Jirčík

Mistři! Nekořští mladí hokejisté
A zlato máme doma.
Už jste byli v minulém zpravodaji informováni, že po čtyřech letech tvrdé práce se naši žáci, ve složení 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2015

23

2 děvčata a 14 chlapců, dočkali toho nejvyššího ocenění. Jsou mistři meziokresní soutěže Uo-Rk. 
Malá oslava tohoto úspěchu a odměna ve formě vítězné šály všem hráčům týmu se konala 19. května 
2015 v klubovně CVAn. Radost z dosaženého úspěchu se zračí na tvářích všech hráčů, trenérů i všech, 
kdo se na organizaci hokejové sezony podíleli..... 

Mistrovský pozdrav ještě jednou posílá Víťa Kareš

Sdružení obcí Orlicko
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko snížily svým členům náklady na energie mezi-
ročně o téměř 2 miliony korun. 
sdružení obcí orlicko a  svazek obcí Lanškrounsko , kteří od roku 2012 společně nakupují pro své 
členské obce energie na Českomoravské komoditní burze kladno, pořídily elektřinu a zemní plyn na 
příští rok s meziroční úsporou 1 a tři čtvrtě milionu korun.
„Jedná se o jednu z největších úspor za čtyřleté období nákupů. Poptávali jsme dodávku téměř 23 tisíc 
megawatthodin (MWh) zemního plynu a 12 tisíc MWh elektřiny na rok 2016. U zemního plynu jsme 
dosáhli úspory přes 1 a čtvrt milionu a u silové elektřiny téměř půl milionu korun,“ uvedl předseda sdru-
žení obcí orlicko Petr Fiala.
největší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v režimu velkoodběr, kde se cena meziročně sníží 
o 9 procent na 620 kč za MWh. Zemní plyn v maloodběru zlevní o 8 procent, stejně jako silová elekt-
řina v hladině vysokého napětí. elektřina v nízkém napětí meziročně klesne o 4,5 procenta.
Do společného nákupu orlicka se letos zapojila města Lanškroun, Jablonné nad orlicí, Letohrad, 
Žamberk a králíky, městys Dolní Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená Voda, Dlouhoňovi-
ce, Dolní Morava, Dolní Třešňovec, Helvíkovice, kameničná, krasíkov, klášterec nad orlicí, kunvald, 
Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, Mistrovice, nekoř, Pastviny, Písečná, Tatenice, Těchonín, 
Horní Čermná, Horní Heřmanice, Výprachtice, Záchlumí a Žichlínek.
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Aktuálně z MAS Orlicko, z.s.
kolektiv zaměstnanců MAs oRLICko, z.s. nepřetržitě, od loňského 
roku pracuje na zdárném splnění požadovaných standardů pro získání 
standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým 
prokážeme, že jsme schopni se podílet na realizaci programů financo-
vaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již máme splněnou 
a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. koncem srpna by-
chom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okol-
nostem a  časové prodlevě schvalování programů evropskou komisí, 
nejsou v současné době vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale 
předpokládat, že v druhé polovině letošního roku budeme již schopni 
podat zájemcům bližší informace. 
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prostřed-
nictvím seminářů pro nno. MAs oRLICko, z.s. v  minulém roce 
uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich základ-
ních dokumentů novému občanskému zákoníku. V návaznosti na to v současné době připravujeme 
další semináře, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy, nezisková orga-
nizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost nebo jako žadatel 
o dotace. na první semináře se budete moc těšit již v červnu 2015. Přednášejícím těchto seminářů 
bude paní Mgr. Miroslava Bednářová. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových strán-
kách MAs oRLICko, z.s., facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v  území 
MAs oRLICko, z.s. a neziskovým organizacím. 
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně vyzýváme neziskové organizace k předklá-
dání projektových záměrů na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým 
a přírodovědným vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek, nebo pro dílnu 
modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u slečny Alice 
Brožkové. 
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů, kterou bude MAs oRLIC-
ko realizovat ve spolupráci s oRP Žamberk a Ústí nad orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro 
školy v území (doučování, vzdělávání, asistenty, výměnu zkušeností a další aktivity). 
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10 
zaměstnanců s méně než 3letou historií. Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura 
CzechInvest a MAs oRLICko nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování pro-
jektů ve spolupráci s Agenturou. Bližší informace podá Ing. Tomáš Vacenovský. 
V rámci aktivit projektu „MAs jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních chod úřadů“ probíhá aktu-
álně práce na tvorbě dodatku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAs. Tématem tohoto 
dodatku je spolupráce obcí navzájem a kooperace s místní akční skupinou. Tento dokument by měl být 
dokončen v průběhu měsíce června. 
následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na němž budou dodatky strategií všech zapoje-
ných MAs projednány včetně tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAs. Dodatky i Pakty o spolupráci 
budou poté schváleny na nejbližší valné hromadě. 
stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím. 
o státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z opavska a 10.5. dorazil na naše území v oblasti pod 
králickým sněžníkem. Z dalších akcí na tento rok chystáme dvě představení cyklotrenažeru. 
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání žádosti o proplacení 
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(30.6.2015) zbývá dokumenty podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude minulé období v reali-
zační fázi ukončeno. stále ještě máme v kanceláři několik volných výtisků knihy všech podpořených 
projeků. Máte-li zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout. 
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz. 
srdečně zdraví kolektiv zaměstnanců MAs oRLICko, z.s

Inzerce
Na Vaše přání Vám nezávazně spočítáme kalkula-
ci pojistného a  navrhneme nejlepší řešení pro Vaší 
ochranu. Zakládáme si na kvalitě i na ceně.
Mezi námi nabízené produkty patří především:
•	 Životní a úrazové pojištění osob
•	 Pojištění motorových vozidel (povinné ručení + 

havarijní pojištění)
•	 Pojištění nemovitostí a domácností,včetně přepětí 

a podpětí elektrického proudu
•	 Pojištění podnikatelů a  pojištění odpovědnosti za 

škody
Nyní akce na Povinné ručení do 30.6.2015
•	 Možnost uplatnění slevy až 50% u nových klientů/

vozidel s bonusem B6 a vyšším (72 měsíců)
•	Platí jen pro PoVInnÉ RUČenÍ v pojištění nAMÍRU
•	Platí pro – osobní automobily, motocykly, užitková vozidla do 3,5 t, přívěsy (skupina F1)
•	Možnost odloženého počátku až o 6 měsíců. Tyto výhodné podmínky může využívat i klient, který 

má výroční datum v srpnu/září atp.
Přijďte nás navštívit do naší pobočky, Letohrad, ul. komenského 426, nebo si s námi sjednejte schůzku 
a my přijedeme za Vámi.
Kontakt:  
Františka Lainzová  David Beneš
776 710 263  721 163 860
frantiska.lainzova@kooperativa.cz david.benes@kooperativa.cz

Pozvání

RYBÁŘSKÝ TÁBORÁK
sobota 20. června 2015 od 16,00 hod.

Myslivecká chata 
Bohaté občerstvení – nejen rybářské speciality – 

uzený kapr, pstruh na grilu, vepřové i drůbeží steaky na gri-
lu, bramboráčky, klobásky z udírny 
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DĚTSKÝ DEN
neděle 21. června 2015 od 13,30 hod

hřiště u základní školy, v případě deště sál kD
13,30 vystoupení ZŠ, MŠ 

14,00 tradiční soutěže pro děti 15,30 doprovodný program 

SRANDAMAČ 
aneb již VI. netradiční turnaj spolků
sobota 4. července 2015 od 17,00 hod.

Hřiště u továrny 
nekořské spolky a zastupitelé soutěží 

v nezvyklých disciplínách 
občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁBORÁK
sobota 4. července 2015 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
oBČeRsTVenÍ, ŽIVÁ HUDBA 

TJ sokoL nekoř pořádá 

NEKOŘSKÝ ŠPACÍR 
IV. r o č n í k

v sobotu 25. 7. 2015
Start: od 8 do 10 hodin na hřišti v Nekoři

Délka trasy: cca 11 km 
Zajímavosti na trase: 

výhledy do krajiny na trase ke studenému a sobkovicím
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Společenská kronika

Přivítali jsme do života     

Valenta Denis    Janurová ema  
koblížková Terezka   Faltus Šimon

Rozloučili jsme se
Šrolerová Jozefa

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.4.2015 – 30.6.2015 

Před 10 lety 8. května nás navždy opustil pan
Václav Vodička.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi
manželka a děti

60 let Buryšková Blanka
 Faltusová Jana
 Glonek Petr
 Šulc Pavel
  
65 let Čápová Jana
 smejkal Josef 
 
70 let Beneš František
 

81 let  stejskalová Zdeňka
 Poláček Jan
 Poláčková Libuše

82 let stejskal Josef
 Bednář Miroslav

84 let  Luxová Marie

87 let   Hrdina otokar
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává obecní úřad nekoř  číslo 2 červen 2015
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli, Miroslav Jirčík, Ing. Vítězslav kareš, Paed-
Dr. Petr Bouška,Vlasta Zářecká, Bc. Milada Faltusová, Ing. Jiří Pomikálek, Marie Glonková, Pavel Langhans, 
foto: Jiří Pomikálek, autoři příspěvků. Tiskne GRAnTIs s.r.o. Ústí nad orlicí. sazba JP. Registrováno pod 
evidenč. číslem Mk ČR e 11099 náklad 270 výtisků, cena 10,- kč

Přinášíme opět několik fotografií z doby výstavby Pastvinské přehrady, 
které nám poskytl PaedDr. Petr Bouška

Uzávěrka příštího čísla je 24. 
července 2015, příspěvky možno 

zanechat na obecním úřadě, 
případně zasílat na e-mailovou 

adresu ounekor@orlicko.cz nebo 
starosta.nekor@orlicko.cz

www.nekor.cz 


