Stalo se před....
180 lety...1837 - z obecní kroniky se dozvídáme, že v tomto roce umřelo několik nekořských obyvatel na
choleru
130 lety...17. listopadu 1887 usnáší se zastupitelstvo, aby dosavadní způsob ponocování po číslech
jednotlivými občany byl zrušen, poněvadž tato povinnost se tak špatně vykonává, že nikdy žádný
ponocující není k spatření, a aby ustanoven byl pro Dolní Nekoř placený ponocný. Na základě došlých
nabídek zvolen ponocným Josef Soukup za roční plat 39 zl. 50 kr. Službu nastoupil 21. prosince t.r.
110 lety...15.září 1907 ustaven v Týništi nad Orlicí Orlický komitét s úkolem starati se o macešsky
odbývané kraje, pokud se týká vodohospodářských prací na řece Orlici. Obec se stala řádným členem
tohoto komitétu. Tento Orlický komitét má zásluhu o výstavbu naší údolní přehrady
100 lety...počet dobytka byl ve válce přesně evidovaný 14.dubna 1917 v Nekoři činil: 326 hovězího
hrubého, 105 hovězího mladého, 26 koní, 211 koz
100 lety...12. května 1917konala se slavnost, při které bylo vysázeno školními dětmi 45 lipek podél nové
silnice směrem od školy dolů na památku dosud 45 padlých nekořských občanů. Po válce se však
zapomnělo jaký význam měly, některé byly pokáceny, a všechny mají koruny seřezány aby nepřekážely
drátům elektrického vedení
95 lety...8. srpna 1922 umístěno 5 nových smaltovaných tabulí s nápisem Čekoslovenská republika,
okres Žamberk, obec Nekoř
90 lety...10. září 1927 schváleno vybudování elektroinstalace obce na náklady obce, na což byla získána
půjčka od Měšťanské spořitelny v Žamberku
70 lety...ve věstníku ministerstva školství 11 ze dne 15.června.1947 vyslovil ministr zvláštní dík a uznání
školám, které v tomto školním roce vynikly mimořádnou pílí, úspěšnou prací a mimořádným
prospěchem, jakož i příkladným chováním žactva. Byla mezi nimi v okrese Žamberk mezi 4 školami i
škola Nekoř.
70 lety...V roce 1947po 23 letech učitelské práce odešel na své nové působiště do Králík řídící učitel
Josef Resl, který založil a vedl do roku 1931 obecní kroniku
60 lety...1957-po dvacetiletém nepřetržitém provozu byla poprvé vypuštěna voda přehrady pro provedení
kontroly hráze a prohlídky soustrojí elektrárny
50 lety...1967 - pro požární bezpečnost v obci na vodovodním potrubí v obci zřízeno 13 hydrantů, které
však nezaručují plnou bezpečnost při vzniku požáru, na horním konci a na Bredůvce byl pro hydranty
velmi malý tlak vody. Proto bylo na horním konci pod čp. 170 zřízena zatím pomocná nádrž a
vybudována požární nádrž na Bredůvce
50 lety...1967 - Vzhledem k malému počtu dětí byla uzavřena škola v Šedivci a děti přiděleny do školy
nekořské. ZŠ v Nekoři má tři třídy, 1. - 5. ročník, v roce 1967 navštěvovalo školu 65 dětí, 35 chlapců a 30
děvčat.
45 lety...2. ledna 1972 - slavnostní otevření Kulturního domu s restaurací. Pro nedostatek pracovních sil
stavebního podniku Žamberk byla 2x odložena lhůta k jeho dokončení, za pomoci stavební čety JZD a
dalších občan§ byla stavba dokončena koncem roku 1971 a 30. prosince zkolaudována. Stavba byla při
tom ohodnocena jako stavba vzorné jakosti. Na sále byl krátký kulturní program s koncertem dechové
hudby z Letohradu. Byla tak dána základna k obnovení společenského a kulturního života v obci, který
byl od roku 1963 od uzavření jediného sálu "Na Rybníku" citelně oslaben a utlumen.
40 lety...jaro 1977 - dokončena opěrná zeď se zábradlím na silnice k Vejrovu nad Vodičkovými
40 lety...v rámci zdokonalování školského systému výuky a koncentrace škol do větších celků rušením
jednotřídek byl od 1.9. 1977 zrušen 5. ročník základní školy, děti musely dojíždět až do Rotneka Červené, pro velký protest občanů na dojíždění již desetiletých dětí do Letohradu byly zřízeny dvě
mimořádné autobusové linky k dovozu zvýšeného počtu dětí

40 lety...k 31.12.1977stav obyvatel - 925
30 lety...k 31.12.1987 stav obyvatel - 870
30 lety...prosinec 1987- dokončení nového mostu přes Divokou Orlici
20 lety...od 1.1. 1997 se Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř se změnilo na Klas Nekoř a.s..
20 lety...30.listopadu 1997kolaudace přístavby základní školy
15 lety...2002 zahájen sběr plastů v obci
10 lety...2007Výstavba nové lávky mezi Nekoří a Líšnicí. Lávka je na hranicí katastrů obou obcí. Celkem
stála rekonstrukce ocelové lávky 660.000,- Kč, z toho dotace Pardubického kraje činila 280.000,- Kč,
příspěvek sdružení Orlicko, 95.000,- Kč, podíl každé z obcí činil 142.500,- Kč. 29. června 2007 byla
lávka zkolaudována.
10 lety...Bouře 21. června 2007 lámala mohutné stromy kolem hráze Pastvinské přehrady
10 lety...11.listopadu 2007 bylo po patnáctileté přestávce znovu zahájeno slavnostní uvítání nově
narozených občánků

