
• Kaplička a pramen v Šancích
• Z jednání zastupitelstva obce
• Oprava hráze Pastvinské přehrady
• Informace nejen pro motoristy
• MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř

• Krásná Nekoř
• Pár postřehů nejen z přírody
• Máj
• Z historie obce - z rodinné kroniky
• Nekořský genus loci

• Oblastní charita
• Mas Orlicko
• Pozvání
• Společenská kronika

Z obsahu

NEKOŘSKÝ
ZPRAVODAJ

červen 
2021



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2021

2

Titulní strana – Mariánská kapička s léčivým pramenem
na Vejrově v Šancích

Podle knihy Historie obce Neoř Václava Faltuse:
Tato památka se nachází v těsné blízkosti hradiska na Vejrově, na jeho jižní straně. Na přání vý-

rovských občanů v roce 1896 nechal svým nákladem pan Hála, dolnonekořský mlynář, postavit na 
onom místě nad pramenem malou zděnou kapličku, která stojí dodnes, místo kapličky, která bývala 
dřevěnná. Pan Hála nechal upravit a vyčistit zapadlou malou mělkou kamennou stírku, do které je 
sveden pramen vody, který je dle pověsti léčivý. Ještě v dobách nedávných se u kapličky a pramene 
konaly pobožnosti a  lidé si vodou z pramene omývali oči v důvěře, že neonemocní žádným očním 
neduhem. Podle vyprávění některých vejrovských si v prameni u kapličky mlynářka 7 dní myla oči, 
což ji způsobilo navrácení zraku a na poděkování pak byla postavena kaplička.
Viz ilustrace P. Langhanse na první stránce…. 

Z jednání obecního zastupitelstva
22. února 2021 

Starosta zahájil jednání, přivítal členy zastupitelstva a  přítomné, připomenul dodržování protiepidem. 
opatření, režim jednání dle jednacího řádu, představil návrh programu, požádal o hlasování o jeho schvá-
lení a případně o hlasování o  jeho doplnění. Usnesení 1a/I-2021: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje 
navržený program jednání 22.2.2021  6 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta seznámil s událostmi v obci od posledního jednání, informace doprovodil fotografiemi: 
• Lesy: vyžínání pasek, oprava oplocenky Kulturka, příprava kolíků k výsadbám, J. Malý – příprava pod-

kladů k žádosti o dotaci na kůrovcové dřevo
• Přístřešek na hasičské stříkačky: instalace oken – prosinec 2020, přivezena krytina 
• Rekonstrukce čp. 286: pokračování prací, proběhy 3 kontrolní dny, informace místostarostky: vybourání 

a odstranění podlah, podřezání, izolace, odpady přízemí, příčky, podlahy 1. patro – vložení trámů, srovnání 
podlah, změny: protipožár. sádrokartonové stropy, sádrokartonové příčky bytové i mezibytové …

• Vyúčtování dotace POV – oprava komunikace nad OÚ
• KD – výměna dveří na terasu – info místostarostka 
• Zaměřená točna u silnice k Salaši – podařilo se podepsání vlastníky – předáno k vyhotovení GP
• Jednání Orlicka se SÚS a RŠD o nové umístění vítacích tabulí Oricko, VH Orlicko 15.12.2020
• Jednání svazku RROPZB – 11. 2.2021 – mapy 
• MŠ – opět karanténa covid v oddělení kuřátek, přes prázdniny z rozhodnutí KHS uzavřena celá školka, 

revize –vzduchotechnika – inf. místostarostky o nutnosti výměny sádrokartonových dvířek 
• Schodiště za KD – instalovány nové kovové schody, oplechování soklu, zbývá plech mezi schody a zdí 
• Instalován radar Bredůvka směr od Jablonného n.O. 
• Petrův palouk – místní šetření SK + OZ – 7.1.2021
• CVAN – instalace nového ústředního topení do obou místností 
• Řešení cesty u č.e. 155
• Jednání o nákupu lesních pozemků kolem vejrovského hradiska - vypracován odhad
• Covid – informování obyvatel, doplňování desinfekce prodejny, škola, vyvěšování mimořádných opat-

ření, změny prodejní doby pošta a konzum,
• Tříkrálová sbírka - jen pokladničky v prodejně Konzum, v kostele a na OU, pomoc s roznosem mate-

riálů sbírky
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• Vypracování nového pohřebního řádu dle vzoru PK – zaslání k odsouhlasení PK
• Program rozvoje obce Nekoř – pracovní jednání 25.1.2021
• Rekonstrukce hráze Pastviny – společný dopis na Povodí s žádostí o informace o možných termíne ch 

oprav – řešit objízdné trasy – Údolí
• Podání žádosti POV Pardubický kraj – židle 
• OZV I/2020 zasláno k posouzení MV, odpověď – je v souladu se zákonem
• Audit hospodaření obce proveden Pardubickým krajem – 19.2.2021 
• Zaměstnanci: Odstranění ván. stromu u školky a vánoční výzdoby; Úklid skladu – rozebrání nepo-

třebných zařízení, světel, odklizení kabelů; KD – opravena a doplněna dřevěná podlaha nad šatnou, 
doplněno zábradlí, věci srovnány, nepotřebné vyhozeny, tělocvičné nářadí ponecháno, oprava dveří do 
kotelny; Úklid odpadů – 2x týdně, vyhazování sněhů od kontejnerů, zabezpečení provozu SDN i v zimě, 
rozhrnutí, odtrpění ledu a sněhu od pojezdu bran, třídění a rozebírání odpadů – křesla, elektro, odvoz 
odpadů ze školy; Vyhrnování sněhu chodníky a zastávky, u školy, sběrný dvůr, posypy, doplňování po-
sypů do nádob, odstraňování ledu z chodníků; Prořez keřů a obrostů lip u Trojice na Vejrově, stará cesta 
k Pastvinám, spálení větví, odstranění spadlé tuje u školy; Instalace nových kamen do CVAN, zapravení 
trubek ústředního topení, úklid, zamalování; Topení v CVAN, KD, staré školce, řezání prken z podlah 
vybouraných z čp. 286 k topení; Výlep plakátů a oznámení; Oprava techniky, přilepení gumy zadní dve-
ře boxer, příprava techniky na zimní údržbu, úklid skladu; Oprava a nátěr branek na hokej, budu dány 
nové sítě; Rozdělání starých šatních skříní MŠ, převoz dřeva na topení do KD

Informace o činnosti úřadu, dokumentech přijatých ve spisové službě, materiálech vyvěšených na úřední 
desku a zveřejněných na webu obce. 
Kontrola usnesení, návrhů a připomínek a úkolů z minulých jednání. Usn. 1b/I-2021: ZO Nekoř schva-
luje zápis XI/2020 z 21.12.2020  6 0 0
EKOLA - Dohoda o ýběru poplatků a předávání dokladů. Na základě nové odpadové legislativy platné 
od roku 2021, metodických informací MŽP a nabídky svozové firmy Ekola předložena dohoda o výběru 
poplatků a předávání dokladů – možnost uplatnění slevy ( 200 kg/občan obce a rok) z poplatku za uklá-
dání odpadů na skládku (800 Kč/t – sleva na 500 Kč/t). Usn. 2a/I-2021: ZO Nekoř na základě nových po-
vinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 o odpadech schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání 
dokladů s fi. EKOLA České Libchavy s.r.o., k zahrnutí komunálního odpadu splňujícího podmínky dle § 
40 odst 1 zákona o odpadech - sleva z poplatku za ukládání dle počtu obyvatel obce  6 0 0 
Pronájem p.p.č. 3199/1 a 1052/2. Vyhl. 1/2021 o záměru pronájmu, žádost fi. Mecawel o pronájmu plo-
chy k parkování pro zaměstnance, návaznost na již uzavřenou, ukončenou smlouvu. Usn. 2b/I-2021: ZO 
Nekoř schvaluje pronájem plochy p.p.č. 3199/1 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 503 m2 a  p.p.č. 
1052/2 trvalý travní porost o výměře 157 m2 firmě Mecawel spol.s.r.o. za 12.000 Kč/rok dle podmínek 
předložené nájemní smlouvy.  6 0 0
Prodej p.p.č. 3069/3, 3069/4, st.p. č. 354/4, části p.p.č 3069/1, části p.p.č. 3092/11. Na základě před-
chozích usnesení, vyhl. 13/2020 a přijatých žádostí starostou předložen návrh smlouvy. Usn. 2c/I-2021: 
ZO Nekoř na základě veřejné vyhl 13/2020 a přijatých žádostí schvaluje předloženou kupní smlouvu na 
prodej dle GP 1072 – 371/2019: - p.p.č. 3069/6. o výměře 5 m2; p.p.č. 3069/5 o výměře 29 m2, obě ost. plo-
cha, ost. kom; - p.p.č. 3069/3 o výměře 22 m,2 p.p.č. 3069/4 o výměře 41 m2, obě ost. plocha, jiná plocha, 
st. p. 354/4 o výměře 1m2 dle podmínek uvedených ve vyhl 13/2020 a předložené kupní smlouvy  6 0 0
Záměr odkupu p.p.č. 754/1, 754/2, 755, 762/2, 762/7. Na základě předchozího usnesení, předloženého 
odborného posudku o stanovení ceny pozemků a lesních porostů předložen záměr odkupu. Usn. 2d/I-
2021: ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu lesních pozemků p.p.č. 754/1, 754/2, 755, 762/2, 762/7 v k.ú. 
Nekoř za cenu stanovenou jako cen obvyklou Ing. Jiřím Vanžurou, znalcem jmenovaným rozhodnutím 
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.3.1997 č. j. Spr. 3659/96. Pověřuje starostu přípravou pří-
slušné kupní smlouvy.  6 0 0
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Žádost majitelky čp. 231. Předložen dopis majitelky čp. 231 o obnovení pronjmu p.p.č. 533, starostou 
vyžádané právní vyjádření právničky svazku obcí Orlicko. telefonický dotaz na KN, zda p.p.č. 533 nahra-
dila p.p.č. 582/9 – odpověď negativní. Usn. 2e/I-2021: ZO Nekoř bere na vědomí žádost, konstatuje, že 
není nikde doloženo, že p.p.č 533 nahrazuje v dopise zmiňovanou dnes již neexistující p.p.č. 582/9. Dále 
na základě právního výkladu konstatuje, že pozemky přešly do vlastnictví obce Nekoř podle zákona č. 
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. V roce 1971 byl pozemek ma-
jetkem státu, takže souhlas MNV s užíváním měl jakýsi smysl, dnes je naprosto bez významu. Pozemek 
p.p.č. 533 i vedlejší cesta p.p.č. 3088/1 jsou veřejným prostranstvím ve smyslu §34 zákona o obcích – tedy 
přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. ZO Nekoř trvá na tom, aby tato veřejná prostranství byla přístupná bez omezení každému 
majiteli nemovitostí nalézajících se v jejich okolí a umožňovala přístup k těmto nemovitostem.  6 0 0
Žádost o prodej p.p.č. 3088/2. Předložena žádost o odkup p.p.č. 3088/2 majitelkou sousední nemovitosti. 
Usn. 2f/I-2021: ZO Nekoř bere na vědomí žádost na odkup p.p.č. 3088/2, konstatuje, že pozemek slouží 
k přístupu k st.p. č. 640/2. Odkup by byl možný pouze za podmínky současného zřízení věcného břemene 
k zachování nezbytného přístupu ve prospěch majitele k st.p.č. 640/2. Pověřuje starostu přípravou návr-
hu příslušné kupní sml. se zapracováním věcného břemene.  6 0 0
Další majetkoprávní záležitosti. Předložen návrh sml. o sml. bud. pro ČEZ Distribuce na p.p.č. 3116/1 
a 3141/1. Usn. 2g/I-2021: ZO Nekoř schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021949/SoBS VB/1 Nekoř, parc.č. 2510/2 kNN  6 0 0
Petrův palouk - vyhlásit jako každoročně záměr pronájmu s podmínkami jako v roce 2020
Řešení dalších sporných majetkoprávních věcí – pozemků: 2125/7 o výměře 193 m2 – stráň za poštou, 
majitel Konzum; Rybáři - odkup pozemků pod místní komunikací před líhní; Pozemky u  továrny pro 
cyklostezku; Vyměření – hranic Petrův palouk; Pozemky pod komunikací Nekoř – V poli – Studené - 
množství vlastníků; Prostor zastávky horní Nekoř; Pozemky u továrny pod plánovanou cyklostezkou 
Řád veřejného pohřebiště. Předložen návrh, schválení návrhu PK. Usn. 3a/I-2021: ZO Nekoř ve smyslu 
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád veřejného 
pohřebiště rozkládajícího se na na p.p.č. 1764 a 1754/2 v k.ú. Nekoř  6 0 0
Rozpočet 2021. Informace starosty o  vyvěšení návrhu rozpočtu. Usn. 4a/I-2021: ZO Nekoř schvaluje 
rozpočet Obce Nekoř na rok 2021  6 0 0
Žádosti o příspěvek. Usn. 4b/I-2021: ZO Nekoř bere na vědomí obdržené žádosti o příspěvek. Pověřuje 
Finanční komisi a starostu stanovením podmínek příspěvku ŘK Nekoř včetn dořešení smluvního vztahu 
na umístění a provoz veřejných záchodů umístěných v čp. 1 .   6 0 0
Žádost o změnu ÚP. Předložena obdržená žádost na změnu UP. Usn. 5a/I-2021: ZO Nekoř bere na vě-
domí obdrženou žádost na změnu ÚP pro část p.p.č. 646 , pověřuje SK posouzením dosud obdržených 
žádostí na změnu ÚP, vyhodnocením případných problémových ustanovení a míst v ÚP a návrhem n 
případné změn zastavitelných ploch, zejména návrhem ploch k vypuštění jako záměnu na nov vyčleně-
né. T:7-8/2021  6 0 0
Program rozvoje obce Nekoř. Vzhledem k  pandemické situaci snaha co nejvíce materiálů projednat 
a připravit elektronicky. To zároveň umožňuje zastupitelům se s materiály seznámit předem. Poděkování 
těm zastupitelům, kteří zaslali, 3 nereagovali vůbec, 4 nezaslali doplněné portfolio 9 projektů z 1. vlny. 
Starosta žádá o případné zaslání max. do 28.2.2021. Seznam projektů - vybrané do II vlny včetně oprav 
komunikací - budou zaslány opět elektronicky. MŠ – stará budova - SK navrhnout co a jak zakonzervovat
Návrhy a připomínky:
J. Kubíčková Berková - Preferuje osobní jednání před elektronickým pro přípravu PRON
J. Malý - V elektronickém jednání k přípravě PRON vidí vhodnější možnost soustředit více návrhů a vyhod-
notit je; Možnost nahlédnout do kroniky obce –reakce starosty – je to umožňováno jakémukoli zájemci, ale jen 
v zasedací místnosti OÚ; Parkování nákladních automobilů horní Nekoř naproti křižovatce ke Klasu – vadí 
obyvatelům přilehlého čp; Výrazné připomínky k prořezu křovin a stromů na staré cestě od Trojice k Pastvinám
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L. Faltusová - pokácené značky na kruhovém objezdu u Šedivce- rekce starosty – již není katastr obce Nekoř 
řeší si to ŘSD, jako zastupitelka můž zaslat elektronický podnět na ŘSD nebo obec Šedivec; Z podnětu oby-
vatel Sídliště nad stadionem umístit odpadkové koše na psí exkrementy - reakce starosty – navrhovatelka 
vytipovat míst, kde umístit; Jednání o majetkovém dořešení cesty u čp. 164
B. Bezstarosti - umístit koš na odpadky na polní cestě mezi Nekoří a Šedivcem
V. Lehký - dotaz na opravu travního traktůrku – průsak oleje – reakce starosty – od podzimu je opraven; 
Odstranění sněhu z autobusových zastávek – nedostatečné – vystupující překračují bariéru sněhu; dotaz 
proč nebyly vyměněny i zadní dveře ke KD 

29. března 2021 
Starosta po přivítání předložil návrh programu ke schválení.
Usn. 1a/II-2021: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 29.3.2021  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Představení události v obci starostou pomocí 
fotografií
• Lesy –dokončení kácení Lesejček, úklid paseky a louky – pálení klestu, J. Malý – připravil záměry k žá-

dostem o dotaci, starostou zaslány na KÚ PK 
• Přístřešek na hasičské stříkačky - provedené práce: plechování, krytina, rozvody elektřiny, omítky, pod-

lahový beton 
• Rekonstrukce čp. 286 –pokračování prací, proběhy 2 kontrolní dny, sádrokartonová příčka, rozvody 

vody a odpadů, elektrorozvody, omítky 
• Schodiště za KD – dodělán škrabák u zadních dveří a plech mezi schody a zdí
• Jednání sdružení obcí ORLICKO – VH Orlicka z 23.3. odložena na 13.4.2021, SR informace o neuspění 

žádosti na kompostéry
• Jednání svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou – 25.3.2021 – mapy 
• Škola a školka – příprava terénu pronajaté zahrady
• Cesta za Povodím - rozhodnutí staveb. úřadu o dělení a sloučení do jednoho druhu pozemku – ostatní 

plocha, ostatní komunikace 
• Covid – nový nouzový stav, informování obyvatel, zajištění respirátorů pro zaměstnance obce, pro pro-

dej občanům v prodejně Konzumu, zajištění antigenních testů – společný nákup ORLICKO,
• Program rozvoje obce Nekoř – pracovní jednání 22.3.2021
• Zametení místních komunikací od zimního posypu – zaměstnanci, firma Klas - poděkování
• Doměřování pozemků – mezi čp. 231 a 315, předána usnesení o využívání veřejného prostranství
• Dovoz popelnic pro zájem občanů na komunální odpad; Rozšíření svozové trasy – Bredůvka od křižo-

vatky ke Studenému kolem čp. 178, nové sídliště Vejrov 
• Obecně závaz. vyhl. I/2021 o poplatku z pobytu– zaslání návrhu k posouzení MV – v pořádku
• Příprava rekonstrukce el. rozvodů v hasičárně
• Soupis umístění popelnic na směsný komunální odpad pro svozovou firmu
• Zaměstnanci: pravidelný úklid odpadů 2x týdně, odvoz tříděného odpadu od hřbitova, obsluha SDN, 

odvoz odpadů ze školy, košú po obci; Zametání posypů, odvoz posypového materiálu do děr v komuni-
kacích; Topení KD, stará MŠ, CVAN; Úklid odpadů z rekonstrukce čp. 286, řezání prken z podlah vy-
bouraných z čp. 286 k topení; Pálení větví po kácení - Lesejček a louka u mlýna, úklid paseky na Brodku; 
rozvoz známek na popelnice 

Informace starosty o činnosti úřadu
Starosta požádal o schválení zápisu z minulého jednání 
Usn. 1b/II-2021: ZO Nekoř schvaluje zápis I/2021 z 22.2.2021  8 0 0
Smlouva o odkupu p.p.č. 754/1, 754/2, 755, 762/2, 762/7. Na základě předchozích usnesení předložen 
návrh kupní smlouvy a odborný posudek o ceně. Usn. 2a/II-2021: ZO Nekoř na základě předchozího 
usnesení 2d/I-2021 ze dne 22.2.2021 schvaluje kupní smlouvu na nákup lesních pozemků p.p.č. 754/1 
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lesní pozemek o výměře 8013 m2, 754/2 lesní pozemek o výměře 198 m2, 755 lesní pozemek o výměře 
2769 m2, 762/2 lesní pozemek o výměře 2911m2 a 762/7 lesní pozemek o výměře 2631 m2 ležících v k.ú. 
Nekoř za cenu 600.000,- Kč stanovenou jako cenu obvyklou Ing. Jiřím Vanžurou, znalcem jmenovaným 
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.3.1997 č. j. Spr. 3659/96….  8 0 0
Záměr směny části p.p.č. 3131/2 a 2728/21. Na základě předchozích usnesení o dokončení majetkopráv-
ního vypořádání v lokalitě cesty za správní budovou Povodí Labe k zajištění přístupu k rozvojové ploše 
Z 10/BV předložena dohoda příslušných majitelů pozemků a návrh směny pozemků. Obec touto směnou 
získá navíc 116 m2 pozemků v hodnotě ceny obvyklé 70 Kč/m2 . Usn. 2b/II-2021: ZO Nekoř schvaluje 
záměr bezúplatné směny části p.p.č. 3131/2 a  2728/21 (označené jako nové p.p.č. 3131/4 a  2728/25) 
za části p.p.č. 2728/3, 2728/15, 2724 a 2723/5 (ozn. jako nové p.p.č. 2728/24, 2724/2 a 2723/9) dle GP 
1155-23/2021 vyhotoveným Průmyslová stř. škola Letohrad, pověřuje starostu přípravou a vyvěšením 
příslušné veřejné vyhlášky. 8 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 3516/20. Předložen návrh GP k vypořádání majetkoprávních vztahů u komu-
nikace za hrází přehrady u rybářské prodejny, mapová situace. Diskuse zastupitelů k záměru, stávajícímu 
umístění svodidel, zeleni kolem komunikace, nutnosti odprodeje pozemku. Starostou předložené návrh 
usnesení nebylo schváleno. 
Smlouva o výstavbě a financování kanalizace a ČOV bytovky u továrny. Na základě předchozích usne-
sení a jednání předloženy smlouvy o výstavbě a financování kanalizace a ČOV u bytovek u továrny. Usn. 
2e/ii-2021: ZO Nekoř schvaluje smlouvu mezi obcí Nekoř, SBD Žamberk, projektantem Ing. Mikyskou, 
a  dalšími účastníky o  sjednání základních pravidel při výstavbě a  financování kanalizace a  čistírny 
odpadních vod a smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace.  8 0 0
Smlouvy o dodávce vody aktualizované dle novely zákona 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích. 
Usn. 2f/II-2021: ZO Nekoř schvaluje doplněné smlouvy o dodávce vody mezi Obcí Nekoř a Vak Jablonné 
n.O.  8 0 0
Pronájem PP. Usn. 2g/II-2021: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 2/2021 - záměr Obce Nekoř pro-
najmout na rok 2021 zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“, včetně předložené smlouvy o pronájmu a dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o pronájmu  8 0 0
Překop u čp. 184 K. Usn. 2h/II-2021: ZO Nekoř bere na vědomí žádost K. Koska o překop komunikace 
na p.p.č. 3506/15 z důvodů položení nového trubního vedení. Stanovuje podmínky překopu: Předem 
doložit typ použitého materiálu potrubí s únosností min. 15 t; Vydání Rozhodnutí o umístění do komu-
nikace; Proříznutí asfaltu okrajů překopu;Ohrazení, označení a zabezpečení překopu proti pádu osob 
a vozidel; Osvětlení v době snížené viditelnosti; Řádné zhutnění překopu; Zabetonování nebo zadělání 
překopu zámkovou dlažbou; Po dobu sedání překopu dosypávání a dorovnávání terénu; Po min. 12 
měsících, max 24 měsících přeasfaltování překopu, před tím sfrézovat min 0,5 m plochy na každé straně 
vedle překopu; Geodetické zaměření vedení potrubí a zřízení věcného břemene; Dozorem a odsouhlase-
ním prací pověřuje B. Bezstarosti a J. Kubíčkovou Berkovou  8 0 0
OZV 1/2021 o popl. z pobytu. Starostou předložen návrh předem odsouhlasené vyhlášky o poplatku 
z pobytu ze strany odboru dozoru MV ČR. Usn. 3a/II-2021: ZO Nekoř schvaluje OZV 1/2021 o poplatcích 
z pobytu  8 0 0
Závěrečný účet obce Nekoř za rok 2020. Starostu předloženy na úřední desce vyvěšené materiály – závě-
rečný účet obce, příslušné účetní sestavy, zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020. Předložena 
i  tabulka porovnání rozpočtu a  skutečnosti za rok 2020, a  rozpočtu na rok 2021. Usn. 4a/II-2021: ZO 
Nekoř schvaluje celoroční hospodaření a  závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. Usn. 4b/II-2021: ZO Nekoř 
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř za rok 2020 – stanovuje 
přebytek hospodaření ve výši 10 967,86 Kč převést do rezerv. fondu. Usn. 4c/II-2021: ZO Nekoř schvaluje 
účetní závěrku obce Nekoř za rok 2020  8 0 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2021

7

Rozpočtové opatření č. 1. 2021. Usn. 4c/II-2021: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 8 0 0
Oprava komunikace kolem Salaše ke Studenému. Starostu předložena nabídka firmy JD Dlouhý k opra-
vě komunikace, informace o  majetkových poměrech pozemků pod komunikací, diskuse zastupitelů 
k  opravám komunikací, termín prohlídky komunikací v  obci. J.Malý. jako majitel části pozemků pod 
komunikací ohlásil střed zájmů. Usn. 5a/II-2021: ZO Nekoř schvaluje opravu komunikace od Salaše ke 
Studenému dle nabídky firmy JD Dlouhý, pověřuje starostu jednáním se zhotovitelem o termínu opravy 
a přípravou smlouvy o dílo. Pověřuje JM a starostu přípravou sl. o sml. budoucí na odkup pozemků pod 
komunikací.  7 0 1
Dopr. značení cesta od hráze po Údolí. Opava hráze - vybrán zhotovitel, předpokl. předání staveniště 
květen 2021, obava z opakování situace, že na cestu po Údolí bude motoristy navádět navigace jako na 
možnou objízdnou trasu. Usn. 5b/II-2021: ZO Nekoř stanovuje požádat o přechodné dopravní značení 
na místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci od hráze kolem budovy Povodí Labe 
po Údolí na Brodek – zákaz vjezdu mot. vozidlům nad 3,5t, zákaz vjezdu všech vozidel kromě dopravní 
obsluhy  8 0 0
Projektové záměry MŠ Aš Josefa Luxe Nekoř. Usn. 5c/II-2021: ZO Nekoř bere na vědomí předložené 
projektové záměry MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř, žádá ředitelku o podrobnější seznámení s projektovými 
záměry  8 0 0
Informační systém v obci – malované mapy. Informace z jednání svazku Rozvoj regionu obcí pod Zem-
skou branou.Usn. 5d/II-2021: ZO Nekoř schvaluje záměr instalace malovaných map firmy CPS – ručně 
malovaná mapa, 7 tabulí, skládané mapy  8 0 0
Vybráno 8 zobrazených míst v obci, vybráno i 15 cílů na letecké fotografování Orlicko z nebe. Dopřesněn 
text k obci v projektu Orlicko z nebe 
Byt v KD. Kuchyňská linka - místostarostkou na základě předchozích připomínek zastupitelů předloženo 
upravené variantní řešení včetně návrhu ceny. L. Faltusová ohlásila střet zájmů. Usn. 5d/II-2021: ZO Nekoř 
na základě porovnání dodávky typizovaných prvků a truhlářského zhotovení schvaluje truhlářské zho-
tovení kuchyňské linky upraveného dle stanovených požadavků - Nabídka fi Truhlářství Faltus za cenu 
35.114,- Kč.  6 0 1
Hasičárna - elektrika – starostu předložen cenový návrh dokončení rekonstrukce el. rozvodů v hasičár-
ně – rozsah světel konzultován s členy SDH. Usn. 5e/II-2021: ZO Nekoř souhlasí s navrženým rozsahem 
prací dokončení rekonstrukce elektřiny čp. 330, dle rozsahu a nabídky zpracované fi Mačát  7 0 0
Hasičský přístřešek. Doplnění elektroinstalace o zabezpečovací prvky. Usn. 5e/II-2021: ZO Nekoř souhla-
sí s doplněním Přístřešku na hasičské stříkačky o prvky zabezpečení dle nabídky fi. A. Levý, Rokytnice 
v Orl. H.  7 0 0
Program rozvoje obce Nekoř
Komunikace – prohlídka komunikací 15.4. Stanovit seznam a priority oprav komunikací – FM, BB, JL, 
JM, PK
Zeleň - sejít se na prohlídku v terénu - 22.4. 
Návrhy a připomínky:
L. Faltusová – sběr ošacení – reakce starosty – plánován na sobotu 17.4.2021. Sběr ošacení na místě zajistí 
LF, JL
P. Koblížek – poděkování škole a školce za přípravu a realizování naučných cest pro děti a rodiče
J. Kubíčková Berková - plán pokračovat v osazování skládané zídky u křižovatky v Šedivci – žádost o pří-
spěvek na zakoupení sazenic 
J. Lehký - parkoviště u Mecawelu – řešit povrch

26. dubna 2021 
Starosta přivítal přítomné, představil návrh programu, požádal o hlasování o jeho schválení. Usn. 1a/III-
2021: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 26.4.2021  6 0 0
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Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Lesy –dokončení úklid paseky a louky - spálení, těžba LČR pod Páchovou chatou- rozbití cesty – řeší J. 

Malý s těžařskou firmou; Dosázení paseky Kulturka
• Výsadby – 22.4. projeta obec –J. Malým navrženy výsadby zeleně. Usn. 1b/III-2021: ZO Nekoř pověřuje 

J. Malého přípravou výsadeb zeleně na Vejrově - plánované hřiště, cestička k zastávce u hráze, u zast. 
Vejrov a na Sídlišti nad stadionem, k projednání návrhu ozelení a umístění dětského hřiště Sídlišti 
nad stadionem pozvat majitele přilehlých nemovitostí.  7 0 0

• Přístřešek na hasičské stříkačky - dokončení elektřiny, omítky vnitřní, vymalováno, vybrána dlažba, 
vnější omítky – lepidlo a perlinka, obrubníky, hasiči upřesnili umístění obrazce

• Rekonstrukce čp. 286 – dokončení omítek, řešena skladba podlah, sádrokartonové podhledy, vodoin-
stalace, elektroinstalace, …. 

• Sběr železa a oděvů – 17.4.2021 – poděkování hasičům a železo a elektrodpad, L. Faltusové a J. Lehkému 
za humanitární sbírku oděvů – 

• Usn. 1c/III-2021: ZO Nekoř ve snaze zvýšit podíl vytříděného odpadu ve vazbě na snížení poplatku za 
skládkování stanovuje, že železný odpad z obce ze SDN i z pravidelného jarního sběru organizovaného 
hasiči po obci bude předáván do výkupny přes Obec Nekoř. Částka obdržená za kovový odpad bude 
darem převedena na účet SDH Nekoř.  7 0 0

• Pronajatý pozemek u  MŠ – úpravy terénu, nutno stanovit další postup – místostarostka, dovoz jed-
nomletky, hlíny a osetí

• Jednání Orlicka – VH Orlicka 13.4.2021, neúspěšná žádost o dotaci na kompostéry bude opětovně po-
dána do další výzvy na podzim. 

• Cesta za budovou Povodí Labe - podáno vložení do KN 
• POV – krajské zast. schválilo obci dotaci 100 000,- Kč na obnovu židlí na sále KD, MAS a Sdružení obcí 

letos dotace neobdrží – úprava zahrady u školy tedy nebude realizována z dotace, částečně vlastními 
silami

• Covid – zrušen nouzový stav, nová opatření, doplňování informací na web obce, testování zaměstnanců, 
zahájení provozu MŠ – předškoláci a ZŠ

• PRON – pracovní jednání 19.4.2021
• Rekonstrukce hráze Pastviny – informační schůzka se zhotovitelem - Fi. Strabag a Povodím Labe, uplat-

něny připomínky k dopravnímu značení, předání stavby k 1.5.2021, dopravní uzávěra 1.6.2021, infor-
mace na Ekolu k změně svozových linek a harmonogramu svozu komunálního i tříděného odpadu 

• Zametení místních komunikací od zimního posypu, i zastávky a obydlená část obce – poděkování pra-
covníkům Klas Nekoř a.s.

• Vytyčení p.p.č. 3020/2 - cesty – cesta u č.e. 155, doměření skutečnosti - bude nutno cestu deklarovat 
- majitel č.e. 155 předložené návrhy na úpravy odmítl, cestu v těchto místech odmítá - nutné jednání 
s pracovníky odboru dopravy ORP

• doměřena MK k čp. 135 a 138 
• Řešení dopravní nehody – pojistné události – trafo a dopravní značení – zrcadlo Bredůvka, jednání 

s PČR, pojišťovnou, likvidátorem 
• Zaměstnanci: běžná činnost; dozametání posypů, odvoz posypového materiálu a  úklid posypových 

nádob, vyčistění kanálových košů – cesta v Lesejčku do děr v komunikacích; doplnění a přikrytí skla-
du dřeva; dopálení větví po kácení Lesejček, dosázení paseky Kulturka; příprava truhlíků s muškáty na 
OU a zastávky; napnuty nové sítě k hokejovým brankám na CVAN, úklid koberců v šatnách; Dořezány 
a spáleny keře a obrosty Trojice Vejrov

Usn. 1d/III-2021: ZONekoř schvaluje zápis II/2021 z 29.3.2021  7 0 0
Pronájem kempu Petrův Palouk 2021. Na základě předchozích usnesení a vyhl. 2/2021 obdrženy dvě na-
bídky. Přítomni oba zájemci, na návrh starosty umožněno každému samostatně prezentovat svoje předsta-
vy a návrhy na provoz a fungování kempu Petrův Palouk, dotazy zastupitelů. Krátká přestávka na poradu 
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zastupitelů. Návrh starosty v hlasování postupovat dle Čl. VI. Jednacího řádu 
Žádost paní Halové byla podána první, předložen návrh usnesení k  pronájmu kempu této zájemkyni. 
Na základě navrženého postupu hlasováno nejprve o protinávrhu usnesení s druhou žádostí pí. Kaškové
Návrh usn. 2b/III-2021: ZO Nekoř na základě vyhl. 2/2021 a obdržené žádosti o pronájem schvaluje uza-
vřít pronájem zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“ dle podmínek vyhl. 2/2021 paní Evě Kaškové, Letohrad, 
IČ: 06871160   6 0 2
Po schválení tohoto protinávrhu již dle zvoleného postupu nebylo o prvním návrhu usn. hlasováno. Na 
základě veřejné vyhlášky 2/2021 zastupitelé hlasující pro usn. 2b/III-2021 své hlasování odůvodnili. 
Usn. 2c/III-2021: ZO Nekoř ve vazbě na mimořádná opatření Vlády ČR a MZdr. ČR ohledně pandemie 
coronaviru stanovuje, že otevřít zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“ pro poskytování ubytování a dalších 
služeb lze jen v souladu s platnými nařízeními vlády a MZdr. ČR. 8 0 0
Z  probíhající diskuse k  nájmu Petrova Palouku vyplynula nutnost řešit nájem na další sezonu/sezony 
dopředu, případně smlouvu víceletou. Začít řešit pro sezonu 2022 již v září 2021, přizvat všechny zájemce 
o pronájem při přípravě koncepce rozvoje PP, případně se sejít přímo na místě. Rekonstrukce rozvaděče, 
elektrorozvodů PP. Další problémy kolem PP – pozemek 774 - letos řešit přístup vybraný nájemce, pro 
příští roky vyřešit dlouhodobě ve vazbě na další majitele sousedních nemovitostí. Jednání s majitelem 
chatky na nářadí a sousedního pozemku v nezastavitelné zoně vedle PP – středa 5.5. – 15,00 – zúčastní 
se starosta, místostarostka, J. Lehký, B. Bezstarosti, F. Mikyska. Vytyčení hranic kolem PP - zúčastní se 
starosta, místostarostka, J. Lehký, J. Malý, F. Mikyska
Směna části p.p.č. 3131/2 a 2728/21. Na základě předchozích usn. o dokončení majetkoprávního vypo-
řádání v lokalitě cesty za správní budovou Povodí Labe k zajištění přístupu k rozvojové ploše Z 10/BV 
a předložena dohoda příslušných majitelů pozemků s návrhem směny pozemků a v souladu s veřejnou vy-
hláškou 3/2021, Obec Nekoř neobdržela žádnou námitku nebo připomínku ke zveřejněné směně kromě 
předložené nabídky na směnu pozemků . Usn. 2d/III-2021: ZO Nekoř schvaluje bezúplatnou směnu části 
p.p.č. 3131/2 označené jako nová p.p.č. 3131/4, části p.p.č. 2728/21 označené jako nová p.p.č. 2728/25 
za: část p.p.č. 2728/3 a část p.p.č. 2728/15 - označené jako nová p.p.č. 2728/24 , část p.p.č, 2724 - ozna-
čené jako nová p.p.č. 2724/2, část 2723/5 - označené jako nová p.p.č. 2723/9 dle GP 1155-23/2021 ze dne 
16.4.2021 vyhotoveným Průmyslová střední škola Letohrad, schvaluje předloženou směnnou smlouvu 
včetně ceny stanovené v této smlouvě jako cena v místě a čase obvyklá.  8 0 0
Kupní smlouva na p.p.č. 754/1, 754/2, 755, 762/2, 762/7. Doplnění kupní smlouvy o existenci studny 
a podzemního vodovodního potrubí k zásobování nemovitosti čp. 269 a čp. 310. Usn. 2e/III-2021: ZO 
Nekoř revokuje usnesení 2a/II-2021 ze dne 29.3.2021 a  na základě usn. 2d/I-2021 ze dne 22.2.2021 
schvaluje upravenou kupní smlouvu na nákup lesních pozemků p.p.č. 754/1 o výměře 8013 m2, 754/2 
o výměře 198 m2, 755 o výměře 2769 m2, 762/2 o výměře 2911m2 a 762/7 o výměře 2631 m2 ležících v k.ú. 
Nekoř za cenu 600.000,- Kč stanovenou jako cenu obvyklou Ing. Jiřím Vanžurou, znalcem jmenovaným 
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.3.1997 č. j. Spr. 3659/96. Smlouva je doplněna 
o ustanovení o existenci studny a podzemního vodovodního potrubí k zásobování nemovitosti čp. 269 
a čp. 310, které nejsou řešeny věcným břemenem ani jinou právní formou.  8 0 0
Záměr odkupu p.p.č. 2290 části p.p.č. 2247/1, 2248/21, 2248/24, 2248/33. Předložen návrh GP k vy-
pořádání majetkoprávních vztahů kolem točny místní komunikace v Poli. J. Malý oznámil střet zájmů. 
Usn. 2f/III-2021: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu: části z p. p.č. 2247/1 lesní pozemek označenou jako 
díl a o výměře 10m2, p.p.č. 2290 o výměře 198 m2, část z p.p.č. 2248/21 označenou jako díl b o výměře 
38m2,části z p.p.č. 2248/24 označenou jako díl c o výměře 38m2,část z p.p.č. 2248/33 označenou jako díl 
d o výměře 152m2 vše ost. pl. jiná pl . Cena uvedená v kupní smlouvě je stanovena dle znaleckého posud-
ku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P.Zářeckého, č. znaleckého posudku č. 8038-329/2016 
– pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace se zpevněným povrchem, – 80 Kč/m2. Tato cena je pova-
žována za cenu v místě a čase obvyklou. ZO Nekoř schvaluje předloženou kupní smlouvu a po získání 
všech vyjádření potřebných k dělení a slučování pozemků pověřuje starostu jejím podepsáním.   7 0 1
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Záměr odkupu p.p.č. 3156/12 části p.p.č. 3156/6, 3156/5, 3156/7, 3156/16, 2148/2. Starosta předložil 
požadavek rybářů na odprodej pozemků pod MK na sídliště nad KD, které jsou v majetku ČRS z.s. MO 
Nekoř. Zároveň v této věci oznámil střet zájmů. Usn. 2g/III-2021: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 
3156/12, části p.p.č. 3156/6, 3156/5, 3156/7, 3156/16, 2148/2 k dořešení majetkoprávních poměrů pod 
místní komunikací. Pověřuje starostu objednat geodetické zaměření k dalšímu jednání o odkupu.  7 0 1
Smlouva o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích. Hudebna u čp. 412. Stavební ko-
mise nesouhlas s umístěním hudebny vzhledem k blízkosti lesa. Orgán státní správy lesů – povolil v sou-
hrnném stanovisku vyjímku. Návrh smlouvy Troníčkových – nebudou požadovat případnou škodu po 
případném pádu stromu. Nutno požadovat i dohodu o bezškodnosti při ujmě na zdraví a životě. Starosta 
nechat konzultovat právničce Orlicka. Osloven i  zodpovědný pracovník investora, úprava návrhu. Dle 
právničky Orlicka nedostačující, proto vypracovala vlastní návrh. Předložen OZ. Usn. 2h/III-2021: ZO 
Nekoř na základě nesouhlasného stanoviska SK k umístění hudebny na p.p.č. 793 vzhledem k blízkosti 
lesa potvrzuje toto nesouhlasné stanovisko. 8 0 0
Usn. 2i/III-2021: ZO Nekoř k  dalšímu jednání s  majiteli nemovitosti čp. 412 schvaluje předloženou 
„Smlouvu o  vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích“. Pověřuje starostu vyvoláním 
společného jednání na místě samém, kterého se zúčastní JM, JKB, starosta. Předložením námitky s od-
mítavým stanoviskem včetně Smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích“ do 
případného UŘ pověřuje předsedkyni SK.  7 0 1
Pronájem bytu v KD. Informace o stavu úprav, o  jednání na OÚ Klášterec ohledně nájmů, návaznost 
nájemní sml. na nájem restaurace KD. Usn. 2j/III-2021: ZO Nekoř stanovuje na základě analogie s obcí 
Klášterec n.O. nájemné v bytě čp. 16 na 35 Kč/m2 + zohlednění instalovaných spotřebičů, pověřuje sta-
rostu přípravou nájemní smlouvy k odsouhlasení na příštím jednání OZ s dobou nájmu do 31.5.2022, 
s možností prodloužení o rok max do 31.5.2024 ve vazbě na nájem restaurace KD.  8 0 0
Žádosti o příspěvek. Předloženy žádosti o příspěvek – Linka bezpečí a Sbírka pro Verunku. 
Usn. 3a/III-2021: ZO Nekoř bere na vědomí předložené žádosti o příspěvek.  8 0 0
Návrh starosty obce o příspěvek formou daru do veřejné Sbírky pro Verunku ve výši 5000,- Kč nebyl 
schválen. Fin. komise -žádost ŘK farnost – upřesnit podmínky případného příspěvku. 
Stížnost na obtěžování psem. Stížnost občanů řadovky sídliště nad KD, právní posouzení od právničky 
sdružení obcí Orlicko. Usn. 4a/III-2021: ZO Nekoř bere na vědomí obdrženou stížnost, právní vyjádření 
k dané problematice, pověřuje starostu zasláním odpovědi stěžovatelům i majitelce psa s upozorněním 
na skutečnosti uvedené v právním posouzení … 8 0 0
Zásilkové boxy. Předložen požadavek dvou zásilkových firem. Usn. 4b/III-2021: ZO Nekoř bere na vědo-
mí zaslané požadavky  8 0 0
Program rozvoje obce Nekoř. Opravy komunikací 2021:ASFALT: Prostor u obecního úřadu po stavbě 
přístřešku. STŘÍKANÝ MAKADAM - Od Pole ke Studenému. EMULZE: k čp 176, – 
nájezd od I/11 k čp. 19 Bredůvka, k bytovce čp. 192, od silnice po čp. 158, od silnice k čp 2 a 3, od silnice 
k čp. 138, spojnice k Šedivci. 
Návrhy a připomínky:
J. Kubíčková Berková - Osázení zdi u křižovatky u mostu – dodání skalniček – cca 180 ks cena cca 5000 Kč. 
Usn. 4c/III-2021: ZO Nekoř schvaluje nákup skalniček k osázení zdi na křižovatce „U Soukupů“  8 0 0
- Poděkování škole za úklid odpadků po obci; Zadní dveře ke KD - nepoužívané do kotelny zazdít, ostatní 
– dvě – bílé plastové s úzkými skly
L. Faltusová - Poděkování školce za naučené stezky po obci; Chybí zrcadlo na křižovatce na Bredůvce – 
reakce starosty – viz pojistná událost zmiňovaná na začátku jednání
J. Malý - úklid odpadků podle silnice ke Smrku k Šedivci; Nesvítí světlo k Poli 
J. Lehký - Nesvítí světlo u křižovatky mezi čp. 28 a 29
B. Bezstarosti - Uvažovat o novém automobilu pro obec  Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř.
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Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

konečně jsme se dočkali rozvolnění opatření proti pandemii covid 19, která nás již druhým rokem sužu-
je. Předpokládá se, že určitá omezení a nutnost v některých prostorách nosit ochranu dýchacích cest bude 
trvat i přes léto… Děkuji všem, kteří tato opatření s ohledem na ostatní dodržují…

Dále musím všem přihlášeným zájemcům o kompostéry s politováním sdělit, že sdružení obcí Orlicko 
neuspělo v žádosti o dotaci na tyto kompostéry. Bude ji opakovaně podávat do další výzvy na podzim, 
znamená to však, že letos rozhodně pro zájemce kompostéry nebudou. 

Opakovaně si dovolím požádat jak trvale bydlící, tak i víkendové či dovolenkové návštěvníky naší obce 
o dodržování zákonného nočního klidu od 22 do 6 hod. Zároveň opakuji i předchozí žádost celého zastu-
pitelstva o dodržování svátečního a nedělního klidu zdržením se všech hlučných prací a činností, které by 
hlukem obtěžovaly sousedy. Moc všem děkuji za ohleduplnost. 

Děkuji všem, kteří se obětavě starají o vzhled naší obce, jak údržbou travnatých ploch, tak i výsadbou 
květin a zeleně. Možná jste si někteří ani nevšimli, že pracovníci obce se starají o květinovou výzdobu na 
téměř všech zastávkách, na které ze své iniciativy oproti předchozím rokům truhlíky s muškáty rozšířili…

Koncem měsíce června budete formou ankety doručené do Vašich schránek osloveni s žádostí o vyjá-
dření se k dalšímu plánovanému rozvoji obce, děkujeme předem všem, kteří na tuto anketu zareagují…

Na závěr Vám do nadcházeních prázdnin a dovolené přeji klid, dobrou pohodu a načerpání sil pro 
další práci či studium.  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2021
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Červen 7, 21 Říjen 4, 11, 18, 25
Červenec 5, 19 Listopad 1, 8, 15, 22, 29
Srpen 2, 16, 30 Prosinec 6, 13, 20, 27
Září 13, 27

Použité jedlé oleje lze v  plastové lahvi postavit na popelnici při svozu komunálního odpadu, vhodné 
označit cedulkou „JEDLÝ OLEJ“. 
Sběr plastů v  průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v  červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - STŘEDA: 30.VI.; 28.VII.; 25.VIII.; 22.IX.; 20.X.; 17.XI.; 
15.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: 8.IX.; 8.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 5.VII.; 2.VIII.; 30.VIII.; 27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII.
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší elekt-
rospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde je 
rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. 
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, pneumatik, 
nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je obsluhován 
pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. Provozní doba 
sběrného dvora:
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DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17 sobota  10 – 12
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.

Oprava hráze Pastvinské přehrady 
Povodí Labe, státní podnik zahajuje od 1.6. 2021 plánovanou opravu koruny hráze vodního díla 

Pastviny. Postupně bude rozebrána vozovka a římsy na celé hrázi. Dále se zdemontuje mostovka i pilí-
ře nad bezpečnostními přelivy. Nově bude zřízeno kompletní přemostění přelivů, obnovena vozovka, 
která bude v celé délce hráze nově dvouproudá. Součástí prací je výstavba pohodlných širších chodní-
ků, nového zábradlí a osvětlení. Dále se provedou bezpečnější oboustranné nájezdy, odvodnění s vy-
hříváním, nové kabeláže a technicko bezpečnostní prvky. Vše je připraveno tak, aby architektonicky 
nebyl porušen historický ráz vodního díla. Předpoklad ukončení této unikátní opravy je listopad 2022. 

Po dobu opravy bude pro veřejnost, z důvodu bezpečnosti, hráz vodního díla nepřístupná. 
Jiří Jindra, vedoucí prov. střediska Žamberk

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – povinnosti účastníka provozu na pozemních komu-
nikacích
Poškození dopravních značek - přestupek i trestný čin
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen podle ustanovení § 4 písm. a) 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jed-
náním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní 
prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a do-
pravně technickému stavu pozemní komunikace (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů), povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komuni-
kacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
Přestupek
Fyzická osoba se dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dopustí přestupku tím, že znečistí nebo poško-
dí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci s vozovkou.
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Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona svislé 
dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, stanič-
níky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpoma-
lovací prahy.
Trestné činy obecně ohrožující
Obecně prospěšným zařízením se dle ustanovení § 132 zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, rozumí ve-
řejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, 
obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným úto-
kům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících 
látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo pod-
mořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zaří-
zení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a dráž-
ních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek 
a dopravních značek upravujících přednost.
Potrestání za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení je uvedeno v ustanovení § 
276 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Text i foto: Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Po Velikonocích se škola začala opět zaplňovat dětskými hlasy a úsměvy. Na tuto chvíli netrpělivě 

čekali učitelé, děti i jejich rodiče. Pravidelné testování antigenními testy nám sice návrat trochu zne-
příjemnilo, ale v současné chvíli se stává pouze pondělní ranní rutinou. Nařízená omezení se pomalu 
rozvolňují, a proto se vracíme k původnímu rozvrhu hodin a těšíme se ze setkávání všech dětí při spo-
lečných aktivitách. Máme teď několik týdnů na to, abychom společně dopilovali probírané učivo a ve 
školce i ve škole zrealizovali několik naplánovaných projektových dnů a třeba si společnou vycházkou 
vynahradili školní výlet. 

S příchodem jara se ke slovu přihlásila opět i naše zahrada. S  jarní údržbou nám velmi ochotně 
pomohlo několik rodičů s dětmi. Zřejmě jste zaznamenali změny, které se odehrávají vedle budovy 
školky, kde obec zajistila pronájem pozemku, čímž se značně zvětší prostor pro venkovní aktivity dětí. 
Již v tuto chvíli je zřejmé, že budou vybudovány nové cestičky pro malé cyklisty a že zde najde své nové 
místo zrenovovaná loď, která se stala symbolem školy. V souvislosti s těmito úpravami se nám odkrylo 
kouzelné místo u místního potoka, které volalo po zvelebení. Velký dík patří několika učitelům z na-
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šich řad, kteří tuto nečekanou výzvu nadšeně při-
jali a u potůčku začali budovat překrásné zákoutí, 
které v  letních měsících bude pro děti ze školky 
ideálním místem pro trávení chvil u vody.

Ráda bych se ještě vrátila k naučným stezkám, 
které v době uzavření mateřské školy připravovaly 
paní učitelky ze třídy Kuřátek. Stezek bylo připra-
veno celkem pět. Jako první byla přichystána stez-
ka s názvem Putování za zvířátky, dále Rodinná, 
Stezka pana hajného, Vítání jara a na závěr Kvě-
tinová procházka. Všechny stezky byly situovány 
do Nekoře a jejího nejbližšího okolí. Cílem stezek 
byl rozvoj poznávání v oblasti daných témat, podpora kooperace a soudržnosti v rodině, rozvoj hrubé 
a jemné motoriky, sluchové a zrakové percepce, smyslové prožitky a prohlubování kladného vztahu 
k přírodě. Děkujeme za všechny milé reakce a fotografie, které jste nám ze svého putování posílali.

Věříme, že se opět blýská na lepší časy a že se dveře školy zavřou již jen v souvislosti s prázdninami. 
Děkujeme rodičům za spolupráci, pochopení a vstřícnost v uplynulém náročném školním roce. Přeje-
me všem krásné léto. Mgr. A. Boháčová, ředitelka

Krásná Nekoř
Už můj děda Ulrych říkal, že…. „ v Nekoři se dobře žije“… A naši známí z Ostravy, když přijeli na 

návštěvu, byli úplně u vytržení, že na zastávkách jsou truhlíky s kvetoucími kytkami, kytky u hospody, 
kytky na mostě (v Jablonném, po cestě do Nekoře)…

Upřímně, od té doby se to trochu změnilo. Veřejná prostranství jsou smutnější a trochu zanedbaněj-
ší. Ale není všem dnům konec a věřím, že je dobře nakročeno.

Dost dlouho mě trápilo, že při příjezdu do vesnice je první „na ráně“ zeď u Soukupů, plná kopřiv, 
bodláků a vysoké trávy. Občas se tedy posekala, ale žádná nádhera to nebyla a vizitka vesnice taky ne. 
Na návrhy na osázení a úpravu v rámci obce se nic nedělo…přesněji řečeno, jestli se mi to nelíbí, nic 
mi nebrání si to osázet…

Naštěstí je v Nekoři více lidí, kterým záleží na vzhledu vesnice a jsou ochotni pro to i něco udělat… 
Skoro rok trvalo namnožit první várku skalniček (cca 100 ks). První brigáda na vypletí a  zasázení 
proběhla vloni v červnu. Na podzim jsme celou zeď vypleli a připravili na další jarní sázení. V další 
vlně se nám podařilo namnožit cca 170 rostlinek, ale bylo to stále málo. Na náš návrh zastupitelstvo 
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odsouhlasilo nákup dalších sazenic (nyní zatím 
cca 120 ks) a mohlo se sázet.

Nyní je zasazeno celkem asi 390 skalniček, su-
kulentů a netřesků různých barev květů i  listů. 
Ještě nás čeká další vlna dosázení kytek, které 
kvetou v  létě a k podzimu, ať se je na co dívat 
celý rok.

Věřím, že tato zeď nyní potěší oko místních 
i návštěvníků, a hlavně…že to je první vlaštovka. 

Napadá vás nějaké další místo, které by za-
sloužilo úpravu? Já už pár tipů mám, určitě taky 
najdete několik míst, které zaslouží zvelebit a zkrášlit. A budu moc ráda, když se o ty nápady se mnou 
i zastupitelstvem podělíte. Asi na to nebude stačit jen pár dobrovolníků, ale určitě pomůže obec (je to 
pro její dobro) a třeba se k nám i někdo přidá…

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným brigádníkům (seřazeno abecedně) – Dolečková 
Jitka, Doleček Robert, Faltusová Hanka, Faltusová Lada, Kubíček Lukáš, Kubíčková Milena a Lehký 
Jarda, který nám poskytl i zázemí a občerstvení po práci. V neposlední řadě i okolo jedoucímu Radku 
Šrolerovi, který se k nám spontánně přidal…
Tak ať se nám tu všem dobře žije. Jana Kubíčková Berková

Pár postřehů nejen z přírody
Pokud nepřijde nějaký extrém v březnu a dubnu bylo by fajn mít zimu takto za sebou. … 
schválně jsem navázal citátem z  minulého čísla Zpravodaje. Nyní můžu již říci, že extrém přeci 

jen přišel. V dubnu extrémy občas jsou, ale mrazy a sněžení poměrně silné, ale hlavně vytrvalé, ty už 
tak běžné nejsou. I nyní v půlce května je neobvykle chladno a deštivo. Bude jistě zajímavé shrnout 
a porovnat srážkové a teplotní úhrny za měsíc s minulostí. Jistě budeme na vydatných číslech. No, jak 
se říká „Studený máj, ve stodole ráj“ ale také „Sousedovi prší na brambory, ale mě na seno!“ Na seno 
snad ještě ne…? 

Nezavděčíte se všem a zvláště ne v počasí. Voda přírodě jen prospěje… ..a kůrovce potlačí.
Jarní čas pro nás všechny, kteří se pohybujeme v krajině a případně měníme a upravujeme její tvář, 

je časem povinností a  také příležitostí. Ne nadarmo se myslivcům přezdívalo v  minulosti, že jsou 
ozbrojenými brigádníky a přes úsměvnost tohoto spojení se není zač stydět. Jen v posledních letech 
bylo vysázeno na 600 stromů a keřů v liniové výsadbě na pozemcích obce Nekoře a soukromých vlast-

níků. Letos 8.5. byla provedena dosadba 45 keřů 
v  Barnetově dolíku a  100 ovocných stromů a  keřů 
v Motyčkově cestě na Studené. Spolupracujeme ne-
jen s obcemi a soukromníky, ale i se společností Klas 
a.s., která hospodaří na polnostech v Nekoři a došlo 
k dohodě na osázení mezí a místech, která jsou ne-
kolizní pro techniku. Postupovalo se podle výsadbo-
vého plánu, který byl projednán a vyžádal si shodu 
s  vlastníky a  uživateli. Na katastru obce je v  plánu 
v  dalších letech postupně vysadit cca 1000 stromů 
a keřů. Bude-li zájem a shoda mohou tyto výsadby 
pokračovat i v sousedních obcích. 
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Myslivci mají za nepsanou povinnost obhos-
podařovat krajinu tak, aby byla zvyšována po-
travní nabídka nejen do kvantity ale i rozma-
nitosti. Při neúrodě nebo spotřebování jedné 
plodiny se dostává na jinou. S tím se pojí i vý-
sadba ovocných a  plodonosných neovocných 
dřevin sloužících pro potravu a  teď již nepíši 
zvěři ale živočichům obecně. Tato zeleň v kra-
jině má funkcí více tzv. veřejné funkce 
• vodohospodářskou - zadržuje vodu v  půdě 

a postupně uvolňuje a distribuuje do okolí
• půdoochrannou – zabraňuje erozi mecha-

nické, větrné, a  tolik vídané erozi vodní 
(např. v přívalových deštích)

• krajinotvornou – kde se velké plochy tříští do menších celků a střídají se jejich různé typy s použitím 
estetického, chovatelského, pěstitelského, ochranářského hlediska

• klimatickou – teplotně regulační: každý jsme se jistě v parném letním dni rádi schovali do lesa. Na 
louce spalující žár. V lese chladivý stín a teplotní rozdíl i několika stupňů. 

• rekreační – poskytuje nám utlumení hluku, klid, poskytuje plody, příležitost pro pohyb na čerstvém 
vzduchu, stín

• podporuje druhovou rozmanitost, biodiverzitu – poskytuje životní prostor rostlinným a živočišným 
druhům, kterého se jim v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině nedostává

• Jsem velice zvědav, jak dopadne projednávání a uvedení do praxe Národního plánu obnovy se kte-
rým přišlo Ministerstvo zemědělství. V následujících letech by mělo přijít do projektů obnovy 15 
miliard Kč, které budou v pravomoci MZe. Poskytnou financování vlastníkům pozemků k revita-
lizaci. Cituji:

„Mezi našimi opatřeními jsou kromě obnovy lesů také pozemkové úpravy, jejichž součástí jsou travnaté 
pásy, příkopy, meze a jiné krajinné prvky, které rozčleňují krajinu a poskytují úkryt ptákům, hmyzu a dal-
ším drobným živočichům. Plánujeme také podpořit zadržování vody v lese, aby voda ze strmých strání 
příliš rychle neodtekla a les ji mohl lépe využít pro svůj vývoj. Podpoříme úpravy na drobných vodních 
tocích a stavby malých vodních nádrží, tedy rybníků. Ty zase pomůžou zlepšit místní mikroklima,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. 
NPO podpořily tyto instituce prostřednictvím svých zástupců:
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělská univerzity v Praze 
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
členové CZECH FOREST think tank
prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu
Ing. Jan Václavík, předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR
Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z. s.
To je tedy financování a úmysl MZe, tedy A. Na nás je říci B. Je potřeba úpravy vidět, moudře provést 
a dovést k dokončení. Jen tak vrátíme krajině to, co jsme si již vzali a co nám poskytla. 

Cílem je, abychom odevzdali krajinu takovou, jakou nám odevzdali naši předkové a byla schopna 
poskytovat produkty dalším po nás, budoucím.

Radek Šroler, jednatel MS Nekoř, s použitím: www:silvarium.cz



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2021

17

Máj
I v době covidové se našly ochotné ruce, které jako každoročně pro obec zajistily, upravily, ozdobily 
a postavily tradiční májku… 

Z historie obce
Z rodinné kroniky 
V letošním ročníku Nekořského zpravodaje Vám přinášíme úryvky z jed-
né rodinné kroniky…., v prvním díle jsme ještě neprozradili, o  jaký dům 
a rodinu se jedná, po dnešním pokračování by to již někomu mohlo být 
jasné….?????
Proto vyhlašuji malou soutěž: kdo pozná, o jaké usedlosti se to v následují-
cích řádcích píše a první to sdělí starostovi obce, získá za odměnu lahvinku 
dobrého vína…. Snad pomůže i  přiložený obrázek okopírovaný z  titulní 
stránky této rodinné kroniky….
Jiří Pomikálek
Z mého nejútlejšího mládí
To ještě můj otec provozoval „faktořinu“ a já byl malý klučík, kdy ta faktořina nejenže pomáhala tatín-
kovi živit četnou rodinu, ale i mě poskytovala mnoho různých možností ku hraní. Faktorku jsme měli 
v chaloupce. Říkali jsme tak stavení, jež bylo u nás přes dvůr proti hospodě. K chaloupce vedlo několik 
kamenných schodů na malou terasu a za touto byla kuchyňka, kde se sušívala předena příze a bavlny 
a za kuchyňkou byla větší místnost dozadu. V místnosti stál dřevěný snovací stroj, otáčený ve dvou 
čepech. Horní byl zapuštěn do stropního trámu a spodní do podlahy. Když bylo snovadlo roztaženo, 
byl to jakýsi osmiboký hranol, na jehož ramena se napínala předena příze. Snovadlo se uvádělo do 
pohybu ručně a kolik bylo na něm napnuto předen, tolik kolovratů mohlo z něho navinovat bavlnu na 
dřevěné cívky pro tkalce. 
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A v této chaloupce byl jsem jako doma. Co tu bylo prázdných cívek v bednách, s nimiž jsem si po zemi 
hrával, koulel, sestavoval vozíky, až jsem se tam se svým hraním pletl pracujícím ženám u kolovratů. 
A tak, aby se mne zbavily nebo abych snad u některého kolovratu nepřišel k úrazu, strčily mne jedno-
duše do snovadla a posadily na některé z ramen, na němž jsem se pak dlouho vozil jako na kolotoči. 
A co tam v chaloupce měl starý Schmok, snovač, různých obrázků velkém časopise „Über Land und 
Meer“, který tatínek tehdy odebíral. 
Vedle schodů venku stálo ždímadlo na škrobenou přízi. Pojmenování chaloupka vztahovalo se vlastně 
jen na onu kuchyňku se světnicí. Celá budva byla dlouhá přes celý dvůr. Vyvýšená chaloupka hrani-
čila se sklepy, tři za sebou, pivní, vinný a bramborový.Vedle sklepů byla stodola, pak kolna na vozy 
a koňská maštal. Vzadu napříč dvora u zdi se táhla zahrádka, za kterou byl parkán a vedle zahrádky 
kuželník. Vzadu za hospodskou budovou bylo hnojiště. Hlavní budova měla kuchyň, velkou šenkovnu 
a jeden pokoj. Přes chodbu na kraji byl „kvelb“, kde bylo uskladněno na regálech tkané zboží, plátna 
a kanafasy. Později byl kvelb přeměněn na poštovní kancelář. Uprostřed chodby byly schody na půdu 
a na koni byl vchod do chléva. Vzadu šly dveře na prostornou pavlač, kde byl dřevník, hospodské 
záchody a chlívek pro prasátka. Na půdě byly ještě dva pokojíky, z nichž jeden soužil za komoru pro 
šatstvo a v druhém byly dvě postele pro spaní. Tuze rád jsem chodíval s maminkou do této komory, 
kde měla ve velké malované truhle uloženy několikery těžké hedvábné šaty, barevné pestré šátky a dva 
starodávné čepce, jeden zlatem a druhý stříbrem vyšívaný. Dnes lze takové čepce viděti jen v museích 
a tyto dva rodinné čepce darovala maminka později ochotnickému spolku v Nekoři. 
Z půdy vedly schody na špýchar, kde na jedné straně byla sýpka a na druhé straně se ukládalo divadelní 
jeviště a rekvizity. 
Před hospodu hraničila s řekou dost prostorná ovocná zahrada. 
Toto vše bylo království mého mládí. Co tu bylo schovávaček, různých koutů, potů a parkánů, pravý 
to ráj pro běhání , lezení a skotačení. Nejvíce mne ale vábila řeka Divoká Orlice, tekoucí pod zídkou 
u  naší zahrady. První moje pokusy o  chytání ryb byly praprimitivní - zahnutý špendlík do háčku, 
uvázaný na režné niti a vrbový proutek. Co jsem tu nachytal v řece lesklých střevlat a krmil jimi naše 
kočky. A což když některá z nich měla trojbarevná koťátka – najednou kde se vzala, tu se vzala, vyvedla 
je stará ze sena na půdě. To bylo radostí a hraní s nimi, ač někdy ostré jejich drápky do krve poranily. 
A stará kočka spokojeně mňoukajíc a předla kolem a třela se o moje ruce , neb dobře věděla, že jim 
nosím chutná střevlátka a maličkým neublížím. 
Rád jsem též chodíval do chlíva k cucajícímu telátku a když jsem mu podal prst, div jej nespolklo. 
A což kníkající prasátka ve chlívku, která jsem tak rád proutkem pošťuchával. Jak jsem jich pak litoo-
val, když se v zimě zabíjela, ale to už byli pořádně vykrmení vepři. 
To byly moje dětské radosti, ale někdy také žalosti - po výprasku – nejčastěji od maminky vařečkou. 
Takový byl její instrument, jímž vykonávala spravedlnost, to když jsem něco vyvedl a nebo pozdě při-
šel k obědu, když řeka zvlášť v létě tak lákala. 
Nejvíce radosti mě přinášíval sv. Mikuláš a pak svátky vánoční. Před Mikulášem dával jsem si na okno pun-
čochu a vroucně jsem se před spaním modlil, aby mě Mikuláš hodně nadělil. A punčocha bývala obvykle 
plná oříšků , fíků, jablíček a někdy v ní byl také syrový brambor nebo kus uhlí, abych si připamatoval, že 
jsem něco provedl a polepšil se. A což když večer přišli přestrojení Mikuláš s andělem a čertem, to již mne 
nezbývalo nic jiného, než se pěkně pomodlit a maminka vždy Mikuláši něco podstrčila, aby mně nadělil. 
Ježíšek býval tenkrát mnohem skromnější než nyní, ale bylo zato víc upřimné radosti. Starší sestry 
obyčejně strojily stromeček buď v chaloupce nebo pokojíku. Všude vládla taková zvláštní tajemná ná-
lada a já obcházíval udiveně kole neveda, co to bude. Tušil jsem něco neočekávaného a nakonec jsem 
byl vždy mile překvapen. Jednou to byla trumpetka, šavle s čákou, pak něco teplého na sebe a různé 
drobnosti. A co jednou, když se pod stromečkem ocitly pěkné jasanové sáňky. To nebylo radosti konce. 
To jsem se pak v zimě na nich najezdil z kopce od Černochů až mi ostatní kluci záviděli, protože ti měli 
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sáňky jen z prkýnek sbité, neokované a takový se říkalo „samoběžky“.
Na stromeček se dělaly okrasy většinou z barevných papírů, řetězy tenké i silnější a nejvíc bylo svíči-
ček, jablíček a vlašských ořechů. Zatímco starší sourozenci hráli karty o ořechy, než šli na „půlnoční“, 
louskal jsem já vytrvale ořechy. 
Tatínek měl v té době velké starosti se svou faktořinou a obchodem s plátny a kanafasy. Koupil totiž 
tehdy od majitele bělidla v Nekoři Schiktance velké množství příze s podmínkou, že mu větší splátku 
za ni dá až utrží peníze za vyrobené zboží. Příze byla ale špatná, sražená, takže tkalci už na ni hubovali, 
jak se špatně s ní pracuje a vyrobené zboží nebylo prvotřídní, nešlo tak dobře na odbyt a tatínek musel 
je prodávat se ztrátou. K dovršení všeho počal Schiktanz ještě naléhati na zaplacení dluhu, omlouvaje 
se, že sám velmi nutně potřebuje peněz. Situace tatínkova byla kritická, byl před úplným úpadkem, 
vždyť jednalos o několik tisíc zlatých a ty by byl ani tatínek nestržil , kdyby byl nucen všechno pro-
dati i hospodu. Z veliké tísně jej vysvobodil jeho bratr Jan z Nymburka, který mu půjčil potřebných 
několik tisíc zlatých. Strýček Jan byl tehdy strojmistrem v dílnách a topírnách severozápadních drah 
v Nymburce. Byl starým mládencem a člověkem zlatého srdce. Tím si tatínek sice na sebe uvalil velký 
dluh, ale přece jen si živobytí zachoval a mohl dál hospodařiti. Faktořinu pak už dlouho neprovozo-
val, až přestal úplně. Těžko mu bylo konkurovati, když se tehdy začaly stavěti textilní továrny hlavně 
v Ústí nad Orlicí a faktořina vůbec upadala. Rodina Schiktanzů v Nekoři byla velká honorace. Měli dvě 
dospělé dcery, o které se ucházeli dva doktoři a do Kyšperk jezdívali v kočáře s livrejovaným kočím 
s cylindrem na hlavě. Nové bělidlo měli pod Berany. 

Nekořský genius loci
Narodil jsem se v Nekoři před 80ti lety, už padesát let žiji v Jablonném nad orlicí. Ale stále se cítím 
Nekořákem a často přemýšlím, čím to je.
Přemýšlím v souladu s Miroslavem Horníčkem:“ Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymet´te 
zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti“. Je fakt, že člo-
věk by měl znát své kořeny, které ho ukotvily v životě.
Při hovorech s přáteli se snažím přijít na to, co bylo v Nekoři zásadní pro další můj život. Někteří 
nemohou pochopit, že jsme si tykali s některými o hodně staršími sousedy a většinou spolu přátelsky 
vycházeli. Zdá se mi, že to bylo způsobeno skutečnostmi, které zde byly vytvořeny v průběhu věků. 
Důležité bylo, že obec nebyla v Sudetech a nedošlo k výrazné záměně obyvatelstva po II.světové válce. 
Některé rody se dají najít v průběhu dvousetleté historie. Vždy se vědělo, kdo je kdo, kdo se jak kdy 
zachoval. To špatné se zapomínalo.
 Dále držela obecní život víra. Které obec v okolí má 2 kostely? A sousedská sounáležitost v neděli, ale 
i jiné svátky, ta společná cesta zanechala v nás formující vjemy. A u pánů možnost nedělní návštěvy 
v hostinci U Luxů, než bude doma oběd.
 Dalším podstatným vlivem pro naši výchovu byla ochotnická činnost. Osvětová beseda by už oslavila 
více než 100 let. Divadlo jsme hráli skoro všichni /já“štěky“/, ale pod vedením pana Oldřicha Baláše, 
se hrálo na Vánoce a Velikonoce vždy. Také režírovali pánové Josef Soukup, Jan Kopecký i Bedřich 
Bok. Na jevišti v sále hostince Na Rybníku pánové Pospíšil, Josef Šroler, Josef Lux a dámy paní Anička 
Holečková, Věra Vychytilová a řada dalších nadšených ochotníků. Hrálo se a nacvičoval v zimě, kdy 
nebyly práce na poli.
Sál hostince byl využíván také pro cvičení Sokola, kde prakticky většina občanů od školních let začala. 
Cvičili nás pánové Červ, Brožek, Slavík, paní Veselíková. Těm, ač byli starší, jsme mohli tykat a  to 
nenásilně přešlo i do běžného života. V zimě, aby se nemusel dvakrát vytápět sál, jsme cvičili společně 
s dívkami. Nejvíc jsme se těšili, jak si nakonec potmě zahrajeme „skovku“.
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Jednou, ze společenských akcí bylo pořádání bálů, hrála místní kapela a sešli se starší i mladí k družné 
zábavě. To bylo v zimě. V létě byla jen pouťová.
Samozřejmě údolní přehrada Pastviny byla fenoménem. Vždy jsme s hrdostí říkali, že hráz je na ka-
tastru Nekoře. Ač byla připravována před I.světovou válkou, prosadil ji až v letech 1933 - 1937 ministr 
veřejných prací ing. Jan Dostálek , šedivský rodák. Řada našich rodičů tam našla práci po velké hos-
podářské krizi 1929 - 1933.
My jsme si ji užívali už ke koupání a sportování, ale i ke společenskému životu. Nekoř se stala letovis-
kem pro „Pražáky“, kteří jezdili na „ letní byt“. Jezdili se svými dcerami a je fakt, že místní dívky pak 
s námi do plesové sezony mluvily sporadicky. Velkou akci Sokola a obce vůbec, byla výstavba taneční-
ho parketu pod „Malou“ přehradou. Tam jsme odpracovali řadu brigádnických hodin. A rádi. Odmě-
nou, tenkrát nebývalou, byla zábava, kde hrál orchestr Ladislava Kozderky a zpívala jeho dcera Laďka.
 Jenže aby to nevypadalo, že se jen bavíme. Ve většině případů měli rodiče větší či menší pole , zahrady 
a množství domácího zvířectva. S tím byla spojena řada prací, které jsme museli stihnout. O prázd-
ninách bylo běžné pracovat i u sousedů na statku. Já třeba u Krejsů. Nebyla to žádná „nádeničina“, 
pomáhali jsme hravou formou s mlácením obilí, trháním třešní, sbíráním brambor. Za den bylo 10,- kč 
a strava. Na pole jsme jezdili sami s motocyklem zn“Ogar“ Oplátkou nám pomohli s potahem na poli. 
V zimě byly zabíjačky, „výslužka“ se roznášela po sousedech a naopak.
 Takovéto společné soužití v nás zanechalo nejen vzpomínky, ale každého to formovalo do jeho budou-
cího života. Jsem tomu rád, jak mohu, zastavím se a mluvím s lidmi. Nebo jen posedím na lavičkách. 
To mě ještě stále ukotvuje. JUDr. Josef Novotný

Oblastní charita
Občanská poradna: „Na problémy nejste sami.“

Tisková zpráva ze dne: 11.5.2021
Občanská poradna (dále OP), kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí od roku 2003, na-

bízí občanům v nepříznivé sociální situaci bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek, 
důchodového a nemocenského pojištění, bydlení, sousedských a rodinných vztahů, pracovních vztahů 
a zaměstnanosti, ochrany spotřebitele a především v oblasti dluhové problematiky. Občané mohou 
buď osobně navštívit jedno z šesti kontaktních míst, nebo mohou svůj problém konzultovat po tele-
fonu či e-mailem.

Na konzultace je možné se dopředu objednat. OP přijímá i neobjednané klienty, pokud to kapacita 
služby dovolí. Objednaní klienti mají však vždy přednost. Délka jedné konzultace je 45 minut. 

Odborné poradenství je zajištěno sociálními pracovnicemi, které se snaží vést klienty k co největší 
samostatnosti, pomáhají jim sepisovat různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, žaloby, oprav-
né prostředky atd., posuzují věcnou správnost listin, vysvětlují dokumenty, vypočítávají splátky, apod. 
Vše probíhá diskrétně, nestranně a nezávisle. Pracovnice neposkytují právní ani psychologické služby. 

Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden a  je registrovanou sociální službou. 
V roce 2018 získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení od Ministerstva spravedl-
nosti ČR - dluhovému poradenství se věnují pracovnice zhruba ve třetině případů, pomáhají klientům 
bezplatně podávat návrhy na povolení oddlužení.

Jak ovlivnila službu pandemie koronaviru, jsme se zeptali její vedoucí Marcely Náhlíkové: „Od za-
čátku pandemie služba fungovala bez omezení. Dodržovali jsme hygienická opatření. Upřednostňo-
vali jsme telefonické a mailové komunikace. Osobní konzultace také probíhaly, klienti se na ně objed-
návali, ale bylo jich oproti předchozím rokům méně. A právě proto došlo k poklesu celkového počtu 
klientů, protože klienti ke konzultacím využívají nejvíce osobní setkání. V roce 2020 využilo službu 
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653 klientů, avšak v roce 2019 to bylo klientů podstatně více - 860.“ Dále dodává: „Poradna očekává 
větší zájem o službu, až pominou omezení, lidé se budou moci svobodněji pohybovat a začnou řešit 
dopady pandemie.“
Kontakt:
Občanská poradna, ul. 17. listopadu 69, 562 01, Ústí nad Orlicí
tel.: 734 281 415, 465 520 520 (záznamník)
email: poradna@uo.hk.caritas.cz
facebook: Občanská poradna Ústí nad Orlicí Za Oblastní charitu: P. Hubálková, tel. 739383598
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MAS Orlicko
Vážení čtenáři.
Rádi bychom vás seznámili s plánovanými aktivitami, které se v létě 
2021 uskuteční s podporou MAS ORLICKO, z.s.
LETNÍ SETKÁNÍ S ROBOTIKOU se uskuteční v pracovní dny od 
1. do 9. července na Gymnáziu Žamberk a je určeno pro děti do 15 
let. Vzhledem k tomu, že je tato akce realizována v rámci projektu 
MAP II, je pro přihlášené účastníky ZDARMA.
PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Setkání s  technikou 
a přírodními vědami je plánován na 12. až 16. července na Střední 
škole umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí a  je určen pro děti 
od 10 do 15 let. Náklady tábora jsou hrazeny z projektu MAP II. 
Účastníci tábora hradí pouze stravné ve výši 450 Kč.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Robotika a  elektrotechnika se uskuteční 16. až 20. srpna na VOŠ a  SŠT 
Česká Třebová a je určen pro děti do 15 let. Tábor bude taktéž realizován v rámci projektu MAP II a je 
pro přihlášené děti ZDARMA.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se uskuteční ve dvou turnusech, 12. až 16. července a 9. až 13. 
srpna v Tenisovém klubu Česká Třebová, a je určen pro děti od 6 do 15 let. Tábory jsou financovány 
z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a jejich účastníci se budou podílet částkou 1190 Kč.
Manažeři MAS ORLICKO se budou i během letních měsíců věnovat podpoře žadatelů a přípravám 
rozvojové strategie pro programové období 2021 až 2027. Navíc v létě proběhne terénní šetření, při 
němž manažeři navštíví všechny obce z regionu. 
Více informací o naší činnosti naleznete na webových stránkách:
www.masproorlicko.cz   www.maporlicko.cz   www.mas.orlicko.cz
nebo na našich facebookových stránkách @mas.orlicko

MAS ORLICKO, z.s. přeje všem krásné a slunečné léto!

Pro zasmání
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Pozvání

TJ Sokol NEKOŘ pořádá

3. ročník šachového turnaje ŠNEK
24. července 2021 od 8 hodin

Zimní stadion Nekoř (v případě nepříznivého počasí sál KD)
Hraje se švýcarským systémem 9 kol 2x 15 minut

Sbor dobrovolných hasičů v Nekoři
zve na

Slavnostní otevření hasičského 
MINI MUZEA

s historickou hasičskou technikou

sobota 24. července 2021 od 14 hodin
u Obecního úřadu Nekoř

občerstvení zajištěno

Společenská kronika
Rozloučili jsme se  Čanecká Eva
 Hrdinová Danuška 

Přivítali jsme  Kalous Marek
 Faltus Karel
 Nicolas Sterenčák

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 4. – 30. 6. 2021

60 let Čada Ivan

65 let Luxová Marie
 Faltus Josef
 Faltus Václav
 Hlouš Pavel
 
70 let Kubíček Jaroslav
 Kosek Jan 
 Reinelt Miloš

75 let Fišer Milan

80 let Páchová Marie

82 let Lehká Růžena 
 
88 let Bednář Miroslav

Blahopřejeme M. Glonková
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