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Z jednání obecního zastupitelstva
7. července 2014 
Starosta přivítal přítomné a nechal schválit program jednání, určil zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Promítnutím fotografií starosta přiblížil udá-
losti v obci od minulého jednání: 
•	Osečení příkopů traktorem obce Písečná ve dnech 6.-9.6. 2014, dosečeno obecním pracovníkem 
•	Dne 5.6.2014 proběhlo jednání o křižovatce 1/11 v Šedivci – ŘSD, krajský odbor dopravní policie, 

SÚS, starostové Šedivce, Letohradu a Nekoře, zpracovatelé dopravní situace – ke zlepšení bezpečnos-
ti bude učiněno dočasné opatření ve přidaném dopravním označení + začne se připravovat kruhový 
objezd s výhledem na vybudování cyklostezky

•	 Sběrný dvůr Nekoř – požádáno o vyjádření Krajskou hygienickou správu k provoznímu řádu – úpra-
va dle požadavků, následně požádáno o zahájení správního řízení Krajský úřad, odbor životního 
prostředí a zemědělství, oddělení odpadového hospodářství, stavebním dozorem obeslány dotčené 
orgány k získání stanoviska ke kolaudaci, instalováno WC, označeny hydranty a umístěny hasicí pří-
stroje, dne 10.7. 2014 kontrola pracovníky krajské hyg. správy

•	Žádost OPŽP na vybavení Sběrného dvora Nekoř – obdržena informace o akceptaci žádosti
•	Proveden servis Peugeot Boxer včetně nástřiku dutin
•	Opraveno zavírání baru v KD - doporučení při otvírání nepoužívat sílu!!!
•	Proběhl vyžádaný servis oken a dveří KD firmou Sulko – seřízeny okna i v restauraci
•	Pozitivní odpověď SÚS na žádost o opravu silnice horní Nekoř – Bredůvka
•	Dohoda o doměření a směně pozemků na hřišti na Bredůvce
•	Opravy cesty v Údolí – postupně uzavírány dohody s vlastníky sousedních pozemků o svedení vody 

z cesty, následně instalovány svážnice na odvod vody
•	Mapový portál G-obec - vložen pasport veřejného osvětlení – lampy zaměřeny v rámci praxe stu-

denty SPŠ Letohrad
•	Probíhá výběrové řízení na první etapu opravy čp. 286
•	Akce v obci – 21.6. Rybářský táborák, 22.6. Divadlo ZŠ, vystoupení kroužku flétniček, a Dětský den, 

23.6. Loučení s předškoláky v MŠ, 5.7. Srandamač a hasičský táborák
•	 Spolkům poskytnuty informace ohledně prodeje alkoholu, nového občanského zákoníku
•	Revize hasicích přístrojů, oprava hydrantu v KD
•	Přestupky řešené PČR v obci - pes, vykradačky aut, alkohol za volantem
•	Obdržena dotace na výsadbu stromků na Vejrově i dotace za provedenou údržbu lesů 
•	Upraveny webové stránky obce – přidány odkazy spolků, ZŠ, MŠ 
•	 Informace EKO-KOM o souhrnu vytříděných odpadů za rok 2013
•	 Informace o změně ve vedení firmy ALF
Dle připomínek místostarostky doplněn a upraven zápis z minulého jednání
Usnesení 1b/VI-2014: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis z jednání V-2014 ze dne 2.6.2014 
 9 0 0
Finanční, majetkové a pozemkové záležitosti. 
Starostou předložena smlouva s GP doměřené části veřejné komunikace na Vejrově napojující na sil-
nici III. třídy 31216. Usn. 2a/VI-2014: V návaznosti na usn. 2b/IV-2014 ZO Nekoř schvaluje kupní 
smlouvu na p.p.č. 833/4 o výměře 114 m2 za 20 Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy 
a realizací vkladu do KN 9 0 0
Starostou předložena s majiteli předjednaná smlouva na odkup pozemku pod zastávkou na Bredůvce. 
Usn. 2b/VI-2014: V návaznosti na usn. 2c/IV-2014 ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na st.č. 448 
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o výměře 53m2 za 50 Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy a realizací vkladu do KN
 9 0 0
Odkup pozemků na Vejrově k vybudování cesty. Usn. 2c/VI-2014: V návaznosti na předchozí usn. ZO 
Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 790/2,790/10, 789/3 za účelem výstavby komunikace a zasíťo-
vání parcel na Vejrově  9 0 0
Plánovací smlouva. Usn. 2d/VI-2014: ZO Nekoř pověřuje do příštího jednání starostu a  místosta-
rostku jednáním s majiteli parcel na Vejrově k upřesnění Plánovací smlouvy k výstavbě komunikace 
a zasíťování parcel na Vejrově  9 0 0
Žádosti o  příspěvek na soc. služby. Usn. 2e/VI-2014: ZO Nekoř neschvaluje příspěvek na zajištění 
soc. služeb poradně pro nedoslýchavé Audiohelp. Žádá o poskytování průběžných bližších informací 
o poskytování služeb a případně o seznámení se službou na setkání důchodců.  9 0 0
Žádosti DD Ústí nad Orlicí a ÚSP Žampach o příspěvek na sociální služby pro občany obce Nekoř 
umístěné v těchto zařízeních. Návrhy na poskytnutí částky 2000,- každému subjektu, protinávrh 50% 
požadavku, další protinávrh 60% požadavku. Usn. 2f/VI-2014: ZO Nekoř schvaluje příspěvek ve výši 
60% na zajištění sociálních služeb pro občana obce umístěného v zařízení DD Ústí n.O. (požadavek 
6000 – 60 % -příspěvek 3600,- Kč ) a 60% na zajištění soc. služeb pro občana obce umístěného v za-
řízení ÚSP Žampach (požadavek 3000 - 60 % - příspěvek 1800,-Kč )  5 0 4
Žádosti o byt – první žadatelka nesplňuje podmínky přidělení bytu, druhý žadatel nepodal žádost dle 
schválených pravidel na požadovaném formuláři 
Dodatky ke smlouvám na třídění a likvidaci odpadů. Usn. 2g/VI-2014: ZO Nekoř schvaluje dodatek 
č. 12 ke smlouvě o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z velkoobjemových kontejnerů 
a pověřuje starostu jejím podepsáním. Usn. 2i/VI-2014: ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvy 
o dílo na služby spojené se tříděním odpadů a pověřuje starostu jejím podepsáním.  9 0 0
Dořešení pozemků kolem bytových domů čp. 11,96,97 a 98. Usn. 2j/VI-2014: V návaznosti na usn. 
2e/II-2014 ZO Nekoř podmiňuje podání žádosti o bezplatný převod p.p.č. 1027/1, 1027/2, 1027/3, 
1027/5, 1027/6, 1027/7 a 1027/8 ze SPU na obec Nekoř dořešením majetkoprávních vztahů pod ga-
rážemi na st.p.č. 579, 580, 581, 582, 583 584, 585, 586, 587, 588 - odkupem st. parcel pod garážemi 
majiteli garáží - cena 50Kč/m2 + vklad do KN. Usn. 2k/VI-2014: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 2j/
VI-2014 schvaluje vyvěsit záměr prodeje st.p.č. 579, 580, 581, 582, 583 584, 585, 586, 587, 588. 

9 0 0
Zvonička Údolí. Usn. 2l/VI-2014: ZO Nekoř v  návaznosti na PRON na rok 2014 schvaluje záměr 
odkupu části p.p.č. 2627 k dořešení opravy a ošetřování lípy, kříže a zvoničky v Údolí.  9 0 0
Cena práce obecní mechanizace včetně zaměstnance. Usn. 2m/VI-2014: ZO Nekoř schvaluje cenu prá-
ce s obecní mechanizace včetně práce zaměstnance – žací traktůrek – 330,- Kč /hod, křovinořez, ruční 
sekačka – 250,- Kč/hod  9 0 0
Rekonstrukce čp. 286. Informace o výběrovém řízení zhotovitele přednesla místostarostka a před-
sedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková. Obesláno 5 firem, obdržené nabídky 2, u obou 
vyžádáno doplnění. Usn. 3a/ VI-2014: ZO Nekoř bere na vědomí informace o postupu VŘ a přípravy 
stavebního povolení – uchazeči vyzváni k doplnění nabídek  9 0 0
Projektová dokumentace na MŠ. Místostarostka a předsedkyně stavební komise představila postup 
dalšího zpracování PD, diskutováno o způsobu zadání. Usn. 4a/V-2014: ZO Nekoř rozhoduje zadat 
zpracování PD MŠ zpracovateli studie, pověřuje SK do příštího jednání vypracováním zadání PD
 9 0 0
Studie zastavitelnosti sídliště „Nad stadionem“. Informace rovněž předneseny místostarostkou 
a předsedkyní stavební komise. Usn. 5a/VI-2014: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 3a/V-2014 schvaluje 
zadat zpracování Studie zastavitelnosti sídliště „Nad stadionem“, dle nabídky P.Zamazal a J. Kubíč-
ková Berková za cenu 30.000,- Kč vč DPH.  8 0 1
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Různé
Cesta Údolí. Usn. 6a/VI-2014 ZO Nekoř bere na vědomí připomínky pana N. k cestě v Údolí, v sou-
časnosti již probíhá její úprava pokládáním svoznic na odvod vody podmíněná souhlasem majitelů 
sousedních pozemků, nejkritičtější místa budou opravena frakcí písku a kameniva  9 0 0
Výzva MŠMT ČR – výstavba MŠ. Usn. 6b/VI-2014: ZO Nekoř schvaluje podat projekt výstavby MŠ 
do Výzvy ministerstva školství k předložení základních údajů o připravovaných projektových zá-
měrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol, pověřuje starostu, místostarostku 
a SK přípravou podkladů, ředitele ZŠ a MŠ žádá o vypracování „Věcného záměru rozvoje vzdělávání 
na území obce“, který má být součástí žádost.  9 0 0
Ochranné pásmo hřbitova. Usn. 6c/V-2014: ZO Nekoř v souladu s ust. §17 zákona č. 256/2001Sb. 
o  pohřebnictví v  platném znění stanovuje jako podmínku ochranného pásma pohřebiště vyloučit 
v ochranném pásmu existenci provozoven obtěžujících okolí nadměrným hlukem, který by narušo-
val pietu místa pohřebiště. Případné udělení vyjímky umístění konkrétní podnikatelské provozovny 
v tomto ochranném pásmu s posouzením jejího vlivu na narušení piety pohřebiště bude podmíněno 
souhlasem ZO.  9 0 0
Hřiště Bredůvka. Starosta informoval o postupu vyjednávání a zaměřování hřiště s majitelem soused-
ní parcely, předložil návrh dispozičního řešení včetně instalace sloupu veřejného osvětlení. K dalšímu 
dispozičnímu řešení se vrátit po vypracování GP. Usn. 6d/V-2014: ZO Nekoř schvaluje k  osvětlení 
hřiště na Bredůvce při akcích instalovat sloup veřejného osvětlení.  9 0 0
Měření rychlosti Vejrov. Jako vhodné místo k měření rychlosti na Vejrově vybráno u křižovatky před 
čp. 75. S majitelem nemovitosti záměr projednán, souhlasí, starosta projedná s DI PČR a zároveň s DI 
PČR v obci obec probere další místa umístění radaru. Poté projedná se SÚS. 
Komunální volby. Starostou předána informace o umístění dokumentů ke komunálním volbám na 
úřední i elektronické desce obecního úřadu 
Návrhy a připomínky
L. Faltusová - Kaplička „V šancích“, poškozená loňskou vichřicí, reakce starosty – nutno projednat 
s majitelem, řešit přístupovou cestu; Oprava rozhlasu na sídlišti; Cesta z Vejrova k Hamernici – oseče-
ní; Neosečené pozemky nad Husovým sborem
B. Bezstarosti - Ořez větví kolem cest; Označit úložiště trávy a větví
P. Lehký - Nesítící lampa u zastávky na Vejrově
V. Zářecká - Vyčištění koryt u MŠ
J. Kubíčková Berková - Osekání živého plotu u mostu, reakce starosty – telefonicky sděleno na Po-
vodí, napíše dopis; Seznam prací v obci - poslat a dodělat; Cedule s oprýskanou mapou u kadeřnictví 
– sundat; Tribuny u hřiště – dokončit terénní úpravy
J. Lehký - Dotaz na opravu vysavače listí, reakce starosty – je v opravě; Stanovit priority sečení trávy; 
Vystříkání dutin Peugeot Boxer, reakce starosty – je provedeno; Popelnice postavené do silnice, reakce 
starosty – telefonicky řešeno s dispečerkou Ekoly; V Klášterci n.O. zpoplatněn výlep plakátů - zpoplat-
nit i v obci Nekoř; MŠ Líšnice – volná místa, reakce ředitelky MŠ – informace o řešení umístění dětí 
žádajících o přijetí do MŠ; Svícení – automaticky svítit celou noc plesy, táboráky, pouť, čarodejnice, 

30. července 2014 
Přivítání přítomných starostou, který nechal schválit program jednání, určil zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání přiblíženy promítnutím fotografií: 
•	Poděkování hasičům za pořezání dřeva pro ZŠ
•	 Sběrný dvůr Nekoř– dořešeny připomínky Dopravního inspektorátu PČR – získáno vyjádření, ha-

sičů (kontrola na místě 29.7.2014, doložit revizi hydrantu – požádán VAK, 6.8. 2014 ústní jednání 
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přímo v místě s pracovníkem KÚ PK k dokončení správního řízení k provoznímu řádu, podána žá-
dost o kolaudaci cesty, následně bude požádáno o kolaudace celé stavby po získání rozhodnutí kraje 

•	Proběhlo projetí obce s pracovníkem Dopravního inspektorátu PČR – souhlas s umístěním měřičů 
– Vejrov, případně nad školou i na Bredůvce, 

•	Keřový porost u mostu - požádáno o názor DI PČR - nevadí – alespoň řidiči jedou pomaleji; osobní 
jednání starosty s odpovědným pracovníkem Povodím Labe a.s. v Žamberku, vyjádření – Povodí 
nesázelo, pokud nebude keře udržovat obec, budou odstraněny – dohoda oni osekávat trávu kolem 
toku, keře ošetřovat obec 

•	Opravena betonová zídka za KD, opraveny čekárny 
•	Prořezání části cesty po Údolí, instalace dalších svoznic – dohoda s dalšími majiteli
•	Příprava GP - vyměření u zvoničky v Údolí k odkupu pozemku
•	 Jednání s majitelem čp. 42 – dořešení napojení cesty – věcné břemeno nelze uzavřít bez konkrétního 

jména pro obec – dohodnuto – odkup ½ nově zaměřené parcely kopírující skutečný stav cesty
•	 Jednání o zasíťování pozemků na Vejrově 
•	Doměření pozemků hřiště Bredůvka - dořešit směnu majitelem dle návrhu GP, položen kabel 

k osvětlení
•	 Spolek NEKOŘala dokončil vyhlídku – odpočinkové místo v třešňové aleji u cesty Nekoř - Šedivec
•	Vyčištěny mantinely CVAN k odtékání vody z plochy 
•	Prořezán urnový háj 
•	Proběhla oprava světel veřejného osvětlení, s tím i vyčištění koryt u MŠ
•	Objednána oprava rozhlasu
•	Webové stránky obce – instalovány odkazy pro jednotlivé spolky - obeslány s žádostí o nahlášení 

administrátora, zatím bez reakce, připraven i odkaz pro MŠ - pověřenou osobu seznámí starosta 
s prací s redakčním systémem

•	Nekořský špacír 26.7.2014 – téměř 80 účastníků
•	Předána dokončená PD na 286 včetně všech vyjádření dotčených orgánů – předsedkyně SK požádá-

na o vypracování předávacího protokolu. Žádost o územní souhlas a stavební povolení bude podána 
příští týden z důvodů dovolené příslušné pracovnice stavebního úřadu Letohrad

•	Obdržena elektronická data zaměření sídliště nad Stadionem z  roku 2004 – zaměřování lokality 
proběhne po posečení obilí 

•	 Jednání o parkovišti u firmy ALF
•	Doměřování na Vejrově – cesta mezi čp. 50, 51 a 339 - proběhne v sobotu 2.8. 2014 
•	Konzum schválil směnu a odprodej pozemků mezi prodejnou a poštou – dohotovuje se GP
•	 Informace od systému EKO-KOM – požadované kontejnery na rozšíření kapacity sběrných míst 

obdržíme v ½ srpna, na sklo až na podzim
Usn. 1b/VI-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VI-2014 ze dne 7.7.2014  8 0 0
Finanční, majetkové a pozemkové záležitosti. 
Prodej pozemků pod garážemi u bytovek u továrny - předloženy žádosti majitelů jednotlivých garáží 
+ souhrnná žádost o převod pozemků se zřeknutím se předkupního práva. Usn. 2a/VII-2014: V ná-
vaznosti na usn. 2e/II-2014 a usn. 2j/VI-2014 a veřejnou vyhlášku 7/2014P/N ZO Nekoř schvaluje 
odprodej st.p. 579 o výměře 23 m2, st.p. 580 o výměře 23 m2, st.p. 581 o výměře 23 m2, st.p. 582 o vý-
měře 24 m2, st.p. 583 o výměře 24 m2, st.p. 584 o výměře 23 m2, st.p. 585 o výměře 23 m2, st.p. 586 
o výměře 23 m2, st.p. 587 o výměře 23 m2, st.p. 588 o výměře 24 m2, za 50,- Kč/m2a pověřuje starostu 
podepsáním kupních smluv, realizaci vkladu do KN včetně poplatků provede SBD Žamberk  8 0 0
Usn. 2b/VII-2014: V  návaznosti na usn. 2a/VII-2014 ZO Nekoř schvaluje bezplatný převod p.p.č. 
1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1027/6, 1027/7 a 1027/8 ze SPU na obec Nekoř a pověřuje starostu 
podáním žádosti  8 0 0
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Žádost o byt - podána na požadovaném formuláři. Usn. 2c/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje na základě 
žádosti OBNE- 242/2014 nájemní smlouvu v obecním bytě čp. 330 s J.F. s nájmem 28 Kč/m2/měsíc do 
31.8.2015.  8 0 0
Plánovací smlouva - předložen několikrát upravený návrh s předjednanou výší příspěvku na zasíťování 
i s časovými závazky obce k vybudování komunikace i spoluúčasti na zasíťování vodovodem a elektři-
nou NN. Za strany obce požadavek na případný odkup po 5 letech od vybudování komunikace, pokud 
nebudou pozemky prodány zájemcům na výstavbu RD. Majiteli parcel zpochybněny náklady na vy-
budování komunikace (odborný odhad projekční firmy) a nesouhlas s výší příspěvku obci. Dohod-
nuto nechat vyprojektovat, oslovit několik firem s předběžnou poptávkou a na základě takto získané 
přibližné ceny se vrátit k jednání o výši příspěvku na zasíťování. Usn. 2d/VII-2014: V návaznosti na 
usn. 2c/ VI-2014 ZO Nekoř rozhoduje poptat projektanty pozemních komunikací k vypracování pro-
jektu komunikace, zadávací podmínky připraví SK do 8.8.2014, po zpracování projektu a poptání 
zhotovitelských firem se plánovací smlouva doplní o spoluúčast. Na příštím jednání bude předložena 
obecná plánovací smlouva bez určených termínů a částek.  8 0 0
Žádosti CČH o příspěvek na opravy havarijního stavu střechy věže Husova Sboru. Usn. 2e/VII-2014: 
ZO Nekoř schvaluje příspěvek na opravu Sboru CČH ve výši 33.000,- Kč - budou vyplaceny po reali-
zaci akce na základě předložených faktur opravy.  9 0 0
Parkoviště u firmy ALF. Starosta a B. Bezstarosti informovali o  jednání s vedením firmy ALF a W-
-energie o řešení parkování zaměstnanců firmy před areálem na pozemcích W-energie a na parkovišti 
v majetku obce Nekoř. Usn.2f/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje opravu parkoviště u továrny asfaltobe-
tonovou směsí s vyznačením parkovacích míst a schvaluje záměr pronájmu tohoto parkoviště pro 
potřeby pracovníků firmy Alf v pracovních dnech v době pracovní doby na dobu 5 let. Výše pronájmu 
by v horizontu 5 let měla pokrýt náklady na opravu parkoviště. Do příštího jednání OZ předložit 
návrh smlouvy a cenu.  9 0 0
Cesta u čp. 42. Starosta informoval, že věcné břemeno nelze uzavřít bez konkrétního jména pro obec 
– navrhnuto řešení s obdobným výsledkem jako věcné břemeno – dohodnuto i s majiteli pozemku - 
odkup ideální ½ nově zaměřené parcely kopírující skutečný stav cesty, ½ zůstane majitelům. Usn. 2g/
VII-2014: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části st.p.č. 265 k dořešení cesty u čp. 42 – nově vzniklá 
parcela bude z ideální ½ majetkem obce a stávajících majitelů .  9 0 0
Rekonstrukce čp. 286. Informace o výsledcích výběrového řízení na zhotovitele přednesla místosta-
rostka a předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková. Obesláno 5 firem, obdržené na-
bídky 2, u obou vyžádáno doplnění. Dotaz starosty na provádění stavebního a autorského dozoru. 
K autorskému dozoru oslovit projektanta, stavební dozor poptat. Usn. 3a/VII-2014: ZO Nekoř - schva-
luje výsledky VZMR 2/2014 na stavební práce „Stavební úpravy bytového domu Nekoř č.p. 286“, 
a  dle doporučení komise pro posouzení a  hodnocení nabídek schvaluje zadat zakázku nejvýhod-
nější nabídce – Ing. Evžen Dostál za cenu 1.751.567,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy o dílo, jež byla součástí zadávací dokumentace, s vybraným zhotovitelem. Pověřuje starostu 
poptat dva subjekty na provádění stavebního dozoru – do 8.8.2014 a nechat zastupitelům schválit 
formou per rollam.  9 0 0
Projektová dokumentace na MŠ. Rozsah zadání PD na vybudování MŠ a nezbytné s tím související 
úpravy ZŠ předložila místostarostka a předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková. P. Zamaza-
lem předložena cenová kalkulace PD firmy MOLOARCHITEKTI s.r.o. s porovnáním s Honorářovými 
zónami projektantů, projektant nebude požadovat doplacení prací za dokončení studie – věnuje obci, 
navrhuje považovat nabídku za maximální, odborné projekční práce zadávané specialistům fakturovat 
podle skutečnosti. Navrhnuto nabídku porovnat s „UNIKA – Sazebník pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností, UNIKA, Kolín 2012“,který je citován v programu MŠMT pro 
výstavbu MŠ, porovnání provede firma Forenta Ústí n.O., kterou obec využívá k přípravě výběrových 
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řízení a stavebnímu dozoru. Usn. 4a/V-2014: ZO Nekoř schvaluje zadání PD MŠ. Usn. 4b/V-2014: ZO 
Nekoř bere na vědomí cenovou nabídku PD MŠ firmy MOLOARCHITEKTI jako maximální, porov-
nání s cenami UNIKA 2012 a upravenou smlouvou o fakturaci cen skutečných předložit na příštím 
jednání OZ.  9 0 0
Předsedkyně SK v  součinnosti s  projektantem zajistí zaslání podkladů firmě Forenta k  porovnání 
s UNIKOU. 
Starostou předložena nabídka renomované firmy na zpracování žádosti do Výzvy MŠMT na výstavbu 
MŠ včetně referencí o úspěšných projektech. Usn. 4c/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje nechat zpracovat 
projekt výstavby MŠ do Výzvy ministerstva školství k předložení základních údajů o připravova-
ných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol dle předložené 
rámcové smlouvy firmou Regionální poradenská agentura Brno. 8 0 0
Usn. 4d/VII-2014: ZO Nekoř pověřuje místostarostku ve spolupráci s firmou RPA dopracováním žá-
dosti o dotaci na výstavbu MŠ do Výzvy ministerstva školství k předložení základních údajů o při-
pravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol včetně 
dopracování „Věcného záměru rozvoje vzdělávání na území obce“ řediteli ZŠ MŠ, který má být sou-
částí žádosti.  8 0 0
POV 2015. Návrh starosty podat žádost o dotaci z POV na rok 2015 na výměnu oken na budově obec-
ního úřadu dle předběžné kalkulace, návrh místostarostky při tom řešit i další potřebné rekonstrukce 
a opravy – zasedací místnost, podlahy apod. Usn. 5/ VII-2014: ZO Nekoř schvaluje podat žádost do 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2015 na výměnu oken na budově Obecního úřadu 

8 0 0
Povodňový plán. Usn. 6/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje Povodňový plán obce Nekoř ve znění aktua-
lizovaném k 30.7.2014  8 0 0
Práce v obci. 
Opravy cest. Usn. 7a/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje opravu komunikace na Studené dle nabídky fir-
my KSB za 137.649,- Kč vč. DP. Usn. 7b/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje opravu komunikace od Brod-
ku k Údolí dle nabídky firmy KSB za 342 145,70 Kč vč. DP.  8 0 0
Světla na hřbitově. Usn. 7c/ VII-2014: ZO Nekoř schvaluje instalaci ozdobných svítidel na hřbitově 
a urnovém háji. Cenovou nabídku starosta předložit do příštího jednání OZ.  8 0 0
Nátěr čekáren. Návrh starosty nechat natřít odbornou firmou, z diskuse zastupitelů vyplynulo nechat 
práci provést obecní zaměstnance.
Žádost o práci v obci J. K. – diskuse o výši hodinové odměny a rozsahu úvazku. Usn. 7d/VII-2014: 
ZO Nekoř schvaluje přijmout na práci v obci J. K. na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.10.2014 na 0,7 
úvazku s hrubou hodinovou odměnou 80,-Kč.  8 0 0
Různé. 
Vítání občánků. Usn. 8a/ VII-2014: ZO stanovuje uspořádat vítání občánků. Usn. 8b/VII-2014: ZO 
schvaluje stejný příspěvek jako v předchozích letech nově narozeným nekořským dětem předávaný 
při slavnostním uvítání ve výši 2000,- Kč; vítány budou nově narozené děti s trvalým bydlištěm v obci 
a děti do jednoho roku věku s trvalým bydlištěm v obci svěřené do náhradní rodinné péče.  7 0 0
Otevření SDN. Usn. 8c/VII-2014: ZO Nekoř schvaluje uspořádat slavnostní otevření SDN po kolau-
daci.  7 0 0
Reklamní oznámení o obci. ZO Nekoř odmítlo nabídku firmy PIP na uveřejnění záznamu o obci 
v reklamní brožuře o obcích Pardubického kraje, ve vazbě na mapy Pastvinské přehrady vydané Sdru-
žením obcí pod Zemskou bránou pověřuje starostu do příštího jednání poptat u firmy GOLEMPRES 
dopracování map na celou obec Nekoř. 
Výsadba na Vejrově. Starosta informoval o získání dotace na pokračování výsadby na Vejrově. Usn. 
8e/VII-2014 ZO Nekoř schvaluje smlouvu na akci - „Nekoř – výsadba ovocné aleje na Vejrově II. 
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etapa“ s firmou Haupt Kunčice.  7 0 0
Rozpočtová změna. Usn. 8e/VII-2014 ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 .   7 0 0
Návrhy a připomínky. 
L. Faltusová - Oprava parkoviště před čp. 294
V. Zářecká - Zrušit zahrádku u MŠ – opravit a doplnit pískoviště – dohodnuto provedení před zahá-
jením docházky; Oprava dřevěných zvířat – nabídka pana Sibery – požadavek na posílení rozpočtu 
MŠ na tyto opravy 
J. Kubíčková Berková - Zabývat se zpoplatněním plakátovacích ploch
J. Lehký - Poděkování za opravu zadního schodiště u KD; Vyčistit svoznice před čp.88, na Vejrově a v Údolí

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

chtěl bych v úvodu tohoto čísla NEKOŘSKÉHO ZPRAVODAJE, vycházejícího na konci volebního ob-
dobí současného zastupitelstva, hlavně děkovat. Poděkovat všem, kteří se v uplynulém čtyřletém období 
podíleli na chodu a správě obce, všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k jejímu zlepšování a zkrášlo-
vání, kteří přiložili ruku k dílu při práci pro obec nebo věnovali svůj čas při organizování a připravování 
nejrůznějším obecních i spolkových akcí. 

Nechci podrobně popisovat, co všechno se za uplynulé čtyři roky podařilo udělat, a kdo na tom má 
největší zásluhu. V Nekořském zpravodaji se Vás o všech věcech snažíme průběžně informovat, navíc si 
myslím, že se všichni velmi dobře známe a všichni víte, jaká práce je za kým vidět….

Zvláště bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za čas a úsilí, které věnovali práci pro obec, za návrhy, 
podněty i kritické připomínky. Myslím si, že se nám společně podařilo udělat velký kus práce, který je 
vidět, i když některé věci zůstávají na dokončení a na dořešení…. Děkuji. 

A nyní k několika aktuálním věcem. Jsem rád, že se podařilo dokončit výstavbu SBĚRNÉHO DVORA 
NEKOŘ a dopapírováním všech náležitostí jej dovést ke kolaudaci, a že jej již můžete začít využívat. 
Potěšitelné pro nás je i to, že jsme uspěli v žádosti k vybavení novými kontejnery a že k očekávané dotaci 
na jeho výstavbu téměř 660.000,- Kč může přibýt příspěvek téměř 800.000,- Kč na nové kontejnery, které 
jsou v současné době poptávány. A to nijak nezdůrazňují to, že zbouráním nevzhledné a chátrající čp. 214 
jsme odstranili jedno z bolavých míst naší obce… 

Odstraněním velkoobjemových kontejnerů z  posledních tří míst v  obci sice některým z  Vás trochu 
zkomplikujeme život, ale věřím, že se všichni naučíme sběrný dvůr využívat a že hlavně zabráníme tomu, 
aby nám v obci odkládali odpady cizí a projíždějící a my to jako doposud za ně platili….

Jsem vděčný i všem, kteří se podíleli na přípravě dalšího velkého projektu, který nás čeká, a to výstav-
bě nové mateřské školky v sousedství základní školy. Jak se níže dočtete, i na tuto velkou investiční akci 
se snažíme získat dotační prostředky. Sloučením některých provozů u obou školských zařízení snad od-
straníme některé dlouholeté provozní problémy a zejména získáme potřebnou kapacitu na pokrytí všech 
požadavků k umístění dětí do předškolního zařízení… 

V těchto dnech je konečně dokončena Správou a údržbou silnic PK velkoplošná oprava komunikace 
v horní části obce, s žádostí o tuto opravu bylo nutno zaklepat na několikery dveře SÚS nejdříve v Žam-
berku a poté v Ústí n.O., než bylo rozhodnuto o jejím provedení. Věřím, že opravená silnice nám bude 
dlouho dobře sloužit. 

Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří máte zájem o naši obec a svou radou, připomínkou či přímou 
pomocí jste pomáhali v uplynulých 4 letech jak mě, tak všem zastupitelům. 

V polovině měsíce října nás čekají komunální volby, na místa zastupitelů kandidují 3 volební strany, 
přeji Vám šťastnou ruku při výběru těch, kdo budou dále naši obec spravovat…

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Termíny svozu odpadů 2014
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Říjen: 6, 13, 20, 27  Listopad: 3, 10, 17, 24  Prosinec: 1, 8, 15, 22, 29
Sběr plastů v  průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v  červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa - úterý: 28.X.; 25.XI.; 23.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 6.X.; 3.XI.; 1.XII.; 29.XII.
Sběr elektrozařízení: provádí pravidelně hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, kromě 
toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem. Nepatří do 
něho baterie a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 286 - „Pošty“ v chod-
bě před vstupem na pobočku České pošty. Slouží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel a úspor-
ných žárovek, které obsahují nebezpečné kovy a nepatří do běžného odpadu. 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
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ bude sloužit k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, 
pneumatik, nábytku i směsného komunálního odpadu (prozatím ne nebezpečného odpadu). Jeho pro-
voz bude obsluhován pracovníkem obce. 
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN  středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 (do konce roku 2014 v termínech 8.XI.; 
22.XI.; 6.XII.; 20.XII.) 

Všichni, kdo mají zapla-
cen poplatek za likvida-
ci komunálního opadu 
v obci Nekoř, odevzdávají 
odpad zdarma po zapsání 
totožnosti původce odpa-
du. Případné bližší infor-
mace na tel. 724 181 465.

Co se chystá v obci Nekoř roce 2014 

10.- 11. X. Volby obecního zastupitelstva
19.X. Podzimní výstava + Nekořský sprint

8.XI. Divadelní představení Limonádový Joe
9.XI. Setkání seniorů
XII Rozsvěcení ván. stromu
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Komunální volby

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do  
ZASTUPITELSTVA OBCE NEKOŘ ve dnech 10. a 11. října 2014

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme voliče, že volby do Zastupitelstva obce 
Nekoř se uskuteční 

v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin

Místo konání voleb

volební okrsek č. 1:
volební místnost pro celou obec Nekoř je

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Nekoř
NEKOŘ čp. 330, tel. 465 625 122

Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je 
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci a je občanem ČR nebo občanem členského státu EU 
(občan členského státu EU musí požádat o zápis do dodatkového seznamu voličů – do uzavření stálého 
seznamu voličů a jeho dodatku do 8. října 2014)
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a stát-
ního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. 
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 7. října 2014, ve dnech 
voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.

V obci Nekoř kandidují 3 volební strany,
hlasovací lístek je vytištěn oboustranně

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uve-
dených způsobů:
•	Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební 

stranu. 
•	Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kte-

rékoli volební strany, nejvýše však 9 kandidátů, Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kan-
didátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 

•	Kromě toho lze oba způsoby, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostat-
ných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotli-
vě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla 
tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než 9, byl by takový 
hlas neplatný. 

Jednotlivé volební strany se na následujících stránkách představí: 
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1
MLADÍ PRO NEKOŘ

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám představili novou volební kandidátku sestávající se z lidí, kteří mají o dění v obci 
a nekořské občany zájem. Nabízíme své dosavadní zkušenosti , znalosti, pracovní nasazení a chuť dělat 
něco pro ostatní. 
1. Ing. Pavel Smejkal, 29 let, stavbyvedoucí, Nekoř 176
V minulých 4 letech jsem působil ve stavební komisi a na tuto činnost bych rád navázal při plánování 
a realizaci současných i nových záměrů v obci. Chtěl bych:
-podpořit výstavbu nové školky a s tím související úpravy dnešní ZŠ, rekonstrukci budovy pošty, pod-
pořit studii vybudování Domu pro seniory a pracovat na možnostech zasíťování nových parcel pro 
stavbu RD. 
- finanční a technické možnosti pro zlepšení stavu místních komunikací, renovace hřiště na Bredůvce.
2. Mgr. Eliška Novotná, 30 let, sociální pracovník, Nekoř 303
Moje dosavadní studium i zaměstnání spočívalo v práci s dětmi a mládeží. Chtěla bych se zaměřit na 
kvalitu trávení volného času a prevenci (dostatečný výběr volnočasových aktivit – i pro dívky, fungující 
a přístupná hřiště – koncepce dětského hřiště, jednorázové akce pro děti, kulturní akce pro veřejnost).
3. Petr Koblížek Dis., 32 let, dopravní analytik, Nekoř 
Rád bych podpořil výstavbu nové a vyhovující školky, větší množství mimoškolních aktivit, bezpeč-
nost silnic v obci.
4. Dominika Bednářová, 23 let, speciální pedagog, Nekoř 292
Pracuji jako pedagog volného času, studuji Speciální pedagogiku s dramaterapiii a Učitelství pro MŠ. 
Aktivně se podílím na kulturních dění obce (pořádání Countrybálu, spoluúčast na dětských karne-
valech, vedení dětských táborů, práce s mládeží) . Chtěla bych se zaměřit na veřejné a kulturní akce, 
kvalitu předškolního vzdělávání.
5. MgA. Patrik Zamazal, 40 let, architekt, Nekoř 303
Čtyři roky pracuji v Nekořské stavební komisy a těší mne, že jsem za tu dobu mohl pomáhat na svět 
několika rozvojovým projektům v naší obci, jako například rekonstrukci pošty, přípravu nového za-
stavovaného území, připomínkování územního plánu nebo studie nové mateřské školky, kterou naše 
kancelář následně zpracovávala. Protože jsem přesvědčen, že pracovat pro obec je správné a myslím si, 
že mohu něčím přispět, nabízím se pro práci v zastupitelstvu.
6. Jan Šnebergr, 21 let, nástrojař, Nekoř 184
Podílení a podpora sportovních aktivit pro děti a mládež, spokojenost občanů
7. Ing. Josef Lux, 27 let, konstruktér, Nekoř Bredůvka 12
Vystudoval jsem Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. V naší obci bych rád podpořil sportovní 
aktivity (např. fotbal, cyklistika, běh). Zlepšování celkového vzhledu obce a dodržování čistoty a po-
řádku na veřejných místech. – např. autobusové zastávky. 
8. Eva Dvořáková, 38 let, hrázná, Nekoř 313
Ráda bych přispěla k zlepšení vzhledu obce a obslužnosti ( zachovat co nejvíce spojů s nejbližšími 
městy). 
Snažila bych se o z efektivnění a z atraktivnění MŠ .Více přiblížit občanům i turistům rekreační oblast 
v které se nachází naše obec .
9. Tomáš Tauchman, 36 let, technik, Nekoř 176
Chtěl bych podpořit efektivní nakládání s odpady, využívání sběrného dvora. Prohloubit výběr spor-
tovních aktivit nabízejících dětem vhodné vyžití.
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2

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁT  – SPOLE N  PRO NEKO  
 

Vážení spoluob ané, 
nadešel as a vy máte znovu možnost ovlivnit život v obci a její sm ování na další ty i roky. 

ty i z nás pracovali v zastupitelstvu již v uplynulých obdobích (minimáln  v  jednom). V Neko i 
se mezi sebou známe, tak m žete snadno zhodnotit, jak jejich práce ovlivnila d ní v obci a 
nasm rovala její rozvoj do budoucna. 

Všichni kandidáti jsme leny místních spolk , kte í se aktivn  ú astníme d ní v obci ve svém 
volném ase a jsme zvyklí ob tav  pracovat p i innosti spolk  a spole enské práci v obci.  

Stejné nasazení nabízíme i pro období 2014 – 2018  v obecním zastupitelstvu. Mimo to 
m žeme p isp t zkušenostmi nejen z komunální politiky, ale také z praxe v r zných oborech.  

Jsme ženy, muži, mladí plní nápad , i ti s více životními zkušenostmi…. A je jen na vás komu 
sv íte sv j hlas a tím i správu  naší obce.   
 

1. Ing. Jana Kubí ková Berková 38 let OSV  Neko  197 

2. Jaroslav Lehký 50 let Správce Neko  283 

3. Zuzana Šulcová, DiS. 32 let Koordinátorka služeb zákazník m Neko  317 

4. R žena Dušková 60 let Ú etní Neko  275 

5. Hana Faltusová 34 let Dispe er výroby Neko  319 

6. Vlasta Zá ecká 49 let editelka MŠ Neko  29 

7. Zden k Slavík 49 let OSV  Neko  298 

8. Michal áp 39 let Vodárenský technik Neko  358 

9. Bohuslav Bezstarosti 44 let Technik Neko  202 

 
Co nás eká v dalším období? D ležité je pokra ovat v zapo atých projektech a myšlenkách.  
 
Naše priority: 
• Zajišt ní kvalitních služeb – rozší ení kapacity MŠ - zahájení výstavby nové budovy do konce 
roku 2016, dokon ení rekonstrukce ZŠ, zachování poštovních služeb v obci, provozu kade nictví, 
obchodu a ordinace léka , zajišt ní dopravní obslužnosti aj. 
• Zlepšení nakládání s komunálními odpady a druhotnými surovinami – osv ta a motivace ob an  
k t íd ní odpad , rozší ení údržby obce a jejího majetku obecními zam stnanci 
• Podpora aktivit a projekt  pro lepší život senior , p íprava studie možnosti výstavby domu pro 
seniory, dokon ení rekonstrukce pošty – bezbariérové byty 
• Spolupráce a podpora místních firem a podnikatel , spolupráce p i realizaci obecních zakázek 
• Efektivní hospoda ení s pen zi a majetkem obce, maximální využití grant  a dotací státu i EU 
• Podpora spolk  a spole enských organizací v jejich innosti a aktivitách pro aktivní život v obci 
a její propagaci, podpora práce s d tmi 
• Stálá podpora a hledání možností bydlení mladých – dokon ení rekonstrukce obecní budovy – 
vznik startovacích byt  a p íprava stavebních parcel 
• Otev ená politika – podrobná a pr b žná informovanost ob an  o innosti zastupitelstva na 
informa ních tabulích, v rozhlasu, zpravodaji a www stránkách 
• Rozvoj cestovního ruchu, pé e o propagaci a posílení spolupráce s okolními obcemi v rámci 
rozvoje 
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3
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE 
– ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Vážení nekořští,
opět je na vašem rozhodnutí, kdo bude spravovat další čtyři roky obecní a veřejné věci v Nekoři. Na tra-
diční kandidátce KDU-ČSL se představují lidé nabízející svůj čas, elán a své schopnosti ve prospěch celé obce.

1 Ing. Jiří Pomikálek 47 let starosta obce Nekoř 254
2 Ing. Filip Mikyska 40 let technolog Nekoř 5
3 Ing. Vítězslav Kareš 42 let obchodní zástupce Nekoř 361
4 Bc. Milada Faltusová 49 let zdravotní sestra Nekoř 294
5 Bc. Marie Glonková 57 let účetní Nekoř 26
6 Dušan Matyáš, DiS. 37 let mechanizátor Nekoř 83
7 Pavel Krsek 37 let konstruktér Nekoř 369
8 Marta Suchomelová 37 let knihovnice Nekoř 368
9 Jaroslav Kubíček 37 let řezník Nekoř 236

Nabízíme jak zkušenosti, tak i nové nápady a plány. Všichni se v Nekoři navzájem velmi dobře známe, 
víte, jaká práce je za kým vidět….
Správu obce vnímáme jako spolupráci všech, kterým na naší obci záleží a chtějí pro ni něco udělat. Chce-
me navázat na to, co se podařilo, dále rozvíjet některé započaté aktivity a samozřejmě přijít i s novými 
věcmi. Stejně jako v předchozích volbách Vám chceme představit to, jakou chceme mít naši obec:
Nekoř připravená – na nové dotační možnosti, vypracování nových projektů, například chodníků 
v  nejkritičtějších místech a  na náměstíčku, domu pro seniory, zasíťování dalších stavebních parcel 
k výstavbě rodinných domů - a hledání možnosti jejich financování
Nekoř dobře hospodařící – rozumné a vyvážené hospodaření obce, zabezpečující běžný chod obce 
včetně údržby a oprav obecního majetku, dokončení rozpracovaných rekonstrukcí bytů v obecní bu-
dově (pošta), zajištění financování výstavby nové MŠ, aktivní hledání možností získání dalších dotací 
z krajských, státních i evropských zdrojů
Nekoř podporující aktivní – podpora místních spolků a jejich kulturních, společenských i sportov-
ních akcí pro obec, podpora jejich práce s mládeží, pomoc i nově vznikajícím aktivitám, dokončení 
úprav hřiště na Bredůvce
Nekoř kulturní – rozšíření nabídky kulturních akcí, oživení zájmu o  knihovnu, historii obce i  její 
zajímavosti 
Nekoř komunikující – zlepšení otevřenosti a informovanosti o dění v obci, rozšíření webových stránek
Nekoř myslící na mladé i staré - prohloubení spolupráce se školou i školkou, umožnění výstavby ro-
dinných domů, příprava výstavby domů s pečovatelskou službou pro seniory, nabídka volnočasových 
aktivit mladým, častější setkání seniorů s jejich aktivním zapojením
Nekoř krásnější – zlepšení hospodaření s  odpady s  využitím sběrného dvora osvětou a  podporou 
třídění, zvelebování vzhledu obce rozsáhlejší údržbou i pomocí obecních zaměstnanců, zatraktivnění, 
úprava a propagace vyhlídkových a odpočinkových míst v obci
Nekoř rozvíjející tradice - oživování tradic nedávných i dávno zapomenutých, přednášky o zajíma-
vostech i historii obce, oprava památek v obci
Nekoř, o které se ví –propagace obce v  regionu i  v  cestovním ruchu, naučné stezky k atraktivním 
místům v obci, propagace místních služeb, nové reklamní předměty s emblémem obce, příprava re-
prezentativní publikace o obci
Nekoř spolupracující – aktivní spolupráce s okolními obcemi i v rámci sdružení obcí
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Z historie obce - VELKÁ VÁLKA
Pokračujeme v přiblížení událostí I. Světové války v naší obci i v našem okolí. Inspirování velmi pěknou 
výstavou „Válka našich dědů“ na Studeném jsme využili nabídky pana Mgr. Petra Hažmuky, který se 
touto dobou a událostmi zabýval ve své diplomové práci, a požádali jej o příspěvek s touto tématikou do 
našeho zpravodaje: 

Život v zázemí na počátku války v žamberském okrese 
Zásobování a rekvizice na počátku světové války 

Jedním z předpokladů moderního vedení války bylo zajištění zásobování vojska a obyvatelstva v zá-
zemí. Rakousko-uherské úřady se sice snažily mírnit dopady války na obyvatelstvo, ale prakticky už 
od počátku usilovaly o zajištění zásobování vojska na úkor obyvatelstva. Problémy se zásobováním 
ve vnitrozemí vláda řešila přesunem zásob z produktivních oblastí do míst nedostatečně zásobených. 
Postupem válečného konfliktu se však situace natolik zhoršovala, že stát nedokázal zajistit nejnutnější 
obživu obyvatelstva.

Vládní opatření se nejvíce dotýkaly spotřeby mouky a mlýnských výrobků, které byly hlavním zdro-
jem obživy. Zpočátku se v prvním roce války vydávaly různé omezovací předpisy, byly stanoveny nej-
vyšší ceny vybraných potravin, průmyslových výrobků a surovin. V dalších letech se stanovují nejnižší 
výkupní ceny pro zemědělce, zavádí se lístkový systém. Stát určuje, jakým způsobem se má vyrábět 
mouka z obilí. Stanovuje poměry a druhy mouky pro chleba a další mlýnské výrobky i složení směsí 
pro hospodářská zvířata. Zároveň zde však současně působí černý trh.

V prvním roce války, tedy v údobí relativního blahobytu, se ceny drží ještě na předválečné úrovni, 
ale zejména v roce 1917 se naplno ukazuje rozdíl mezi legálním a nezákonným trhem. I když se nomi-
nální mzdy ve většině odvětví během války zvyšovaly, reálné příjmy obyvatelstva u zaměstnaneckých 
vrstev silně poklesly. Bylo to způsobeno obrovskou inflací a rychle rostoucími cenami veškerého zboží. 
V únoru 1915 byl zřízen Válečný obilní ústav ve Vídni a v srpnu téhož roku byla zřízena jeho odbočka 
v Praze. Úkolem těchto obilních úřadů byl výkup veškerých zásob obilí. Následně byly zásoby přidě-
lovány jednotlivým okresům pro spotřebu obcí patřících ke stanovenému okresu. Bylo určeno, kolik 
obilí se může použít k vlastní potřebě, pro osivo, či ke krmení hospodářských zvířat. Bylo určeno, kolik 
může mít držitel zásob. V soudních okresech byly zřízeny zásobovací komise. Část komisionáři na-
koupeného obilí byla odevzdána obilnímu ústavu a část byla ponechána v mlýnech, označených jako 
,,okresní.” Vyrobenou mouku přidělovalo hejtmanství prostřednictvím zásobovacích komisí jednotli-
vým obcím. Vše doplňuje výnos c. k. místodržitelství z října 1914, kterým byla nařízena rekvizice pše-
nice, žita, ovsa a ječmene. Bylo stanoveno množství, které bylo nuceno v jednotlivých měsících odevzdat.

V říjnu prvního válečného roku bylo okresní město Žamberk hejtmanstvím vyzváno k dodání pro 
armádu 15 q pšenice za 31K., dále 36 q žita za 22 K. a 40 q ovsa po 19 K. Rolníkům se však tato cena, 
konkrétně u pšenice, zdála nevýhodná, a proto ji nechtěli prodat. Situaci bylo nakonec nuceno vyřešit 
město. Stanovilo cenu 36 K za 1q pšenice, za kterou ji vykoupilo, a rozdíl uhradilo ze svého rozpočtu.

Městské zastupitelstvo se také rozhodlo připravit na ,,horší časy” tím, že zakoupilo do zásoby rýži, 
brambory a uhlí v hodnotě 10 000 K. Na tento obnos bylo nuceno uzavřít půjčku u finančního ústavu.

Pro nekořský zpravodaj zpracoval Mgr. Petr Hažmuka
Použitá literatura a prameny:
Petr HAŽMUKA,Dopad válečných událostí na život obyvatel Žamberka v letech 1914–1918.(Diplomová práce), 
Hradec Králové 2011. Universita Hradec Králové. Fakulta filosofická.
F. NESEJT, Opatření rakouské vlády k  hospodaření s  obilím, moukou a  mlýnskými výrobky při zásobování obyv. 
v počátečním období I. sv. války,in: Listy katedry historie a Historického klubu pobočky Hradec Králové 1995, číslo 
8, s. 43.
SOkA Ústí nad Orlicí, f. Archiv města Žamberk, 
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Z naší obecní kroniky k tomuto tématu přidáváme:
„Dne 30 října 1914 rozhodlo zastupitelstvo obce Nekoř o první dodávce obilí. Obec měla dodati 

v měsíci listopadu 60q ovsa, v prosinci 50q žita a 11 q pšenice. Oves mohla obec dodati z místních 
zásob, rovněž pšenice se sehnala v místě. Žita však byl v Nekoři nedostatek. Proto bylo objednáno 
u Rolnického skladištního družstva v Pardubicích za cenu K 35,20 za 1q. Od vojenského eráru však 
dostala obec jen K 22 za 1q. Diferenci na celé dodávce žita K 660 museli zaplatiti hospodáři od 1 ha 
výše podle výměry pozemkové daně“

A ještě koncem roku 1914 v kronice čteme: „V zázemí šířil se nedostatek, školní děti sbíraly pro vojsko 
ostružinové listí jako náhražku čaje, šily součástky oděvu, pletly nátepníčky a.j.“ 

A hned zkraje roku 1915: „V únoru 1915 byl v obci proveden soupis zásob obilí a mouky, který uká-
zal, že obec Nekoř se svými zásobami do žní nevydrží. Podobná situace byla všude.

Na jeře se projevil nedostatek drobných peněz. Města a firmy uváděly do oběhu vlastní poukázky. 
V Nekoři vydala firma Hernych po 50h do oběhu za 400K. 

Počátkem května provedly školní děti na základě nařízení sbírku kovů, při které sebraly 270 kg cínu, 
215 kg mědi, 515 kg olova, 380 kg zinku a 20 kg mosazi.

V měsíci květnu byl proveden druhý soupis obilí a mouky (25.5.1915). Protože zásoby nemohly 
vystačiti do žní pro 1346 zjištěných osob, koupila místní vyživovací komise (všeobecně později zvaná 
chlebová) prostřednictvím okresního hejtmanství 26q ječmene, 100q žitné mouky, 52q žita, 100q ku-
kuřice, takže hladu bylo zabráněno. 

Několika císařskými a  místodržitelskými nařízeními bylo zavedeno vázané zásobování obyvatel-
stva…“
pokračování příště   Jiří Pomikálek

Z historie SDH - pokračovaní
Výročí 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Nekoři IV. část

Vítám Vás u IV. a závěrečné části sledování vývoje působení sboru dobrovolných hasičů v obci Nekoři. 
V této kapitole bude shrnuto poslední pětileté období 2009 – 2014.

Tuto část otevřeme 135. Výročím od založení SDH Nekoř.
V neděli 2. srpna 2009, se konaly za krásného letního počasí oslavy 135. výročí. Tyto oslavy byly 

situovány do hasičské zbrojnice a přilehlých venkovních prostor. 
Kolem hasičské zbrojnice byla vystavená požární technika sborů z Jablonného, Žampachu, Černo-

víru, Žamberku a Ústí nad Orlicí. Před hasičskou zbrojnicí byla také vystavená nekořská historická 
hasičská technika, kterou bylo nutné před výstavou řádně vycídit. Z HZS Ústí dojeli s 30ti metrovým 
výsuvným žebříkem a kdo měl zájem a nebál se, mohl se nechat vyvézt do dvacetidvou metrů a z této 

výšky se pokochat 
výhledem na oko-
lí hasičské zbrojnice 
a  části sídliště z  ptačí 
perspektivy. 

Uvnitř zbrojni-
ce byla připravená 
výstavka fotografií, 
kronik a  dalšího ma-
teriálu, výsledky spor-
tovních úspěchů na-Historická technika Výstavka v klubovně
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šich družstev žen, mužů i dětí, ve kterém si mohli návštěvníci zalistovat. 
V chládku zbrojnice bylo připravené i malé pohoštění pro návštěvníky, hosty a naše členy, kteří se 

přišli také podívat a oslavy sdílet s námi.
Celá akce se povedla a všichni byli spokojení. Organizace i pohoštění bylo zvládnuté na výbornou. 
U příležitosti 135. výročí založení SDH v Nekoři, jsme si v prosinci na valné hromadě připomněli 

nejstaršího člena Jaroslava Pacholíka, který v tomto roce oslavil 83 let a  je spolu s Janem Poláčkem 
a Miroslavem Bednářem „služebně“ nejstarším členem sboru. Všichni jmenovaní byli již 56 let členy 
našeho sboru.

Již v roce 2007 probíhala jednání s obecním zastupitelstvem, které koupilo sportoviště od nového 
majitele tkalcovny. Jednání probíhala a hledalo se schůdné řešení jak pro obec, tak i pro nás hasiče. 
Ke konci roku 2007 a pak následně v lednu 2008 bylo dosaženo shody. Obecní zastupitelstvo schválilo 
prodej dřevěné boudy a pozemku pod ním Hasičům, za předkupní právo obce v hodnotě, za kterou 
nabyl boudu sbor od obce a povinnost sboru údržby zelených ploch sportoviště. Sportoviště, zelené 

plochy, si ponechala obec ve vlastnictví. Smlouva 
byla podepsaná v lednu 2008.

Následně byla naplánovaná oprava boudy, roz-
šíření skladu a  přistavění přístřešku za skladem, 
výměna staré elektroinstalace, výměna oken, vnitř-
ního pláště a  rekonstrukce WC. Byl vytvořen i fi-
nanční plán postupné opravy a počítalo se s brigád-
nickou prací členů sboru. Na jaře téhož roku nám 
byla nabídnutá možnost podání žádosti do dotač-
ního programu z evropské unie, které jsme využili. 
Jednání a předkládání různých dokladů a podkladů 
probíhalo následný 

rok 2009. V tomto roce jsme dosáhli schválení celého projektu na úrov-
ni kraje. Zbývalo již jen schválení z nejvyšších míst republiky, které jsme 
obdrželi v červnu 2010.

Vedle těchto administrativních jednání jsme začali s  plánovanými 
opravami, které nebylo možné vložit do dotačního projektu. Jako první 
byla vyměněná 3 okna. Okna byla zvolená tak, aby se z nich dalo vy-
dávat a nemusela být celá otevřená, což bylo nepříjemné při špatném 
počasí. Následně byl zvětšen stávající sklad a zbudován zadní přístřešek 
pro uložení především sportovního náčiní. 

V roce 2010 byly realizované práce z dotačního programu, vybudo-

Pohled z žebříku 22m nad zemíModerní požární technika z HZS a sousedních SDH

Vnitřní dotační rekonstrukce boudy
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vaná plocha pod tera-
sou, v  dalších letech 
pak zastřešení terasy, 
prodloužení a  zastře-
šení štítu boudy, opra-
ven komín a  polože-
ná nová krytina celé 
boudy. Vybudovaný 
byl také prodejní kio-
sek, který slouží i jako 
sklad materiálu pro 

tréninky dětí a dalším našim sportovcům. V letošním roce je v plánu 
zastřešení štítové stěny u WC žen. 

V roce 2009 jsme byli zařazení do záchranného systému Pardu-
bického kraje. Ve dnech 18 a 19. září 2009 proběhlo školení a cvičení 

členů zásahových jednotek začleněných do záchranného 
systému, na Seči. Bylo pozváno 10 zásahových jednotek 
z Pardubického kraje, dorazilo 9 jednotek. Během dvou 
dnů absolvovali zásahové jednotky cvičení a průpravu na 
10 stanovištích, osm v kempu, dvě na vodní ploše sečské 
přehrady. 

V sobotu 13. dubna 2010 s konala okresní konference 
SDH.

Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů 
Pardubického kraje, okresu Ústí nad Orlicí se konalo 

v  Jamném nad Orlicí. Byla to poslední konference 
před republikovým sjezdem. Za náš sbor byli vysláni 
jednatel Jana Kubíčková Berková a velitel Petr Pomi-
kálek a měli s sebou i náš prapor.

V  srpnu 2010 naši členové opět pomáhali po 
několika letech v  odstraňování následků povodní. 
V  tomto roce byli naši členové pomoci na severu 
v obci Raspenava. Naše práce po osmi dnech od za-
čátku povodní spočívala především v odklízení na-
plaveného materiálu, čerpání studní, vynášení bláta 
ze sklepů, práce s motorovou pilou, úklid břehů říč-
ky Snědé a také v otloukání vnitřních a venkovních 

omítek, bourání příček a  vy-
vážení materiálu z budov před 
jejich následným vysoušením. 

Dne 14. dubna 2011, v klu-
bovně SDH Nekoř proběhli 
zkoušky hasič II a  III stupně. 
Zúčastnilo se celkem 46 hasi-
čů okrsku + komise. Zkouška 
proběhla pod vedením bratra 
Oty Šilara, Jiřího Černohouse 

Stav před rekonstrukcí

Venkovní úpravy

Venkovní rekonstrukce a dostavby

Dnešní stav

Překrytí střechy novou krytinou
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a Josefa Kolomého. Všichni zúčastnění odbornost získali. Z Nekoře se zúčastnilo 9 mužů a 2 ženy.
V dubnu jsme se zaregistrovali do soutěže, Recyklujte s hasiči. Tato akce byla zaměřená na pomoc 

obci při sběru a třídění odpadů v obci. První sběr proběhl 25. června a svoz sebraného elektroodpadu 
byl 7. července. V tomto úsilí za čistší životní prostředí a sběru elektro odpadu pokračujeme již čtvr-
tým rokem. V tomto celorepublikovým sběru je již zapojené přes 900 sborů v celé České republice. 
Sebraný elektroodpad je předáván organizaci, která zajišťuje rozebrání a roztřídění odpadů k  jejich 
opětovnému využití nebo ekologické likvidaci. Touto naší činností jsou částečně šetřené náklady na 
likvidaci těchto odpadů. Vedle tohoto sběru vysloužilého elektroodpadu, sbor každoročně pořádá 
v jarních měsících i sběr železného šrotu. Veškerá tato sběrová činnost napomáhá i v hodnocení naší 
obce z pohledu sběru a třídění odpadních surovin.

Ve věku 52 let, náhle zemřel 27. června dlouholetý činný člen Josef Krejsa. Ve sboru byl již jako 
kluk od založení mladých hasičů v roce 1973. Poslední úspěšný závod s námi absolvoval 14. 6. 2011 na 
okresní soutěži v Jablonném nad Orlicí, kde jsme obsadili 1. místo v kategorii Muži II.

Členem hasičského sboru byl od 1. 1. 1976. Za svou činnost získal řadu ocenění:

Cvičení zásahové jednotky na Seči Cvičení zásahové jednotky na Seči

Raspenava po opadnutí vody Naši při úklidu v Raspenavě
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-v roce 1983 - vzorný hasič III.
-v  roce 1989 - Čestné uznání sboru dobrovolných 

hasičů
-v  roce 1994 - Čestné uznání okresního sdružení 

hasičů
-v roce 2006 - medaili za věrnost 30. let
Během září proběhlo školení na dýchací techniku, 

zúčastnilo se 5 členů naší zásahové jednotky.
V roce 2011 byla otevřená otázka co se starou Avií, 

zda do ní znovu a znovu investovat finanční prostřed-
ky nebo se ohlédnou po něčem mladším nebo novém. 
K  řešení této otázky byli přizváni členové zásahové 
jednotky a také profesionálové z HZS Ústí nad Orlicí. 
Výsledkem všech jednání bylo rozhodnutí zaměřit se na nové zásahové vozidlo, které by mělo svou 
výbavou poskytnout širší využití pro obec v běžném životě, tak i při ochraně životů a majetku občanů 
a obce. Ve spolupráci obce, členů zásahové jednotky a profesionálů byly sestavené požadavky, které by 
mělo nové vozidlo splňovat. Po výběrovém řízení na dodavatele vozidla, pokračovala jednání jaký-
mi přístroji a zařízením doplnit základní vybavení vozidla. Aby mohlo být vozidlo dovybavené, bylo 
nutné najít potřebné finanční prostředky, které poskytli místní podnikatelé, živnostníci i občané. Toto 
cestou také všem děkujeme. Nové zásahové vozidlo bylo slavnostně předáno v srpnu 2012. Předání 
a posvěcení vozidla byli přítomní všichni sponzoři, spoluobčané a členové okolních sborů.

Sběr železného šrotu i elektroodpadu

Okresní soutěž v Jablonném n.O.

Požár 214 Dohašování 214
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V listopadu bylo nové vozidlo prověřené přímo při požáru starého bytového domu čp 214, kterou 
neznámý žhář zapálil. K požáru se sjely 4 cisterny ze Žamberku, Líšnice, Jablonného nad Orlicí a Le-
tohradu. Naši byli nasazení na ochranu sousedních budov strojního závodu Alf a vodní elektrárny p. 
Štěpánka z boku budovy. Požár se podařilo dostat pod kontrolu okolo 10té hodiny večerní a cisterny 
okolních sborů byly odvolané. Tímto zásahem bylo prověřené vybavení zásahového vozidla a osvěd-
čilo se.

Další prověření vozidla proběhlo v létě roku 2013, kdy vyjelo pomáhat povodní postiženému Hoří-
nu. Další vybavení vozidla, určené pro očistu bylo prověřené a osvědčilo se i pro tuto pomoc v odstra-
ňování následků povodní. Na pomoc naši členové vyjeli v tomto roce ještě jednou, také do Hořína, na 
druhou fázi očisty obce.

V těchto letech jsme také pomáhali při vyprošťování osobního auta „U smrku“, hašení vzplanuvších 
kontejnerů v katastru obce, ale také při čistění firemních a obecních kanalizací, odčerpání vody a za-
hoření v oblasti „Petrova palouku“.

V tomto období došlo také k dohodě s obecním zastupitelstvem na pomoci při zajištění vodáckých 
závodů, které se pravidelně konají na začátku května. V minulosti byla obec v ranních a dopoledních 
hodinách v okolí mostu zcela zablokovaná lodičkáři. Tato dohoda je kladně přijímaná jak samotnými 
lodičkáři, tak i spoluobčany. Letos to bylo již třetím rokem a tato regulace je plánovaná i pro následující 
roky.

A takto by se dalo pokračovat ve výčtu práce jak v kulturně společenské, odborné, sportovní oblasti 
tak i v práci s mladými hasiči. 

Na závěr tohoto ohlédnutí do historie sboru až po současnost, chceme poděkovat všem našim čle-
nům za jejich práci pro sbor, poděkovat všem sponzorům a spoluobčanům, kteří nám pomáhají v běž-
ném životě sboru, všem spolkům a v neposlední řadě i zástupcům obecního zastupitelstva, za dobrou 
spolupráci. 

Na místě je i poděkování našim blízkým a rodinným příslušníkům, kteří mají trpělivost s naším 
koníčkem. Jitka Dolečková, Miroslav Jirčík 

Nekořský pohár
V sobotu 13. září proběhl již 11. ročník Nekořského poháru v požárním útoku, který je posledním 

závodem Velké ceny Ústecko-Orlicka. 
Přípravy na Nekořský pohár probíhali v průběhu týdne. Bylo potřeba posekat a uklidit trávu, při-

pravit stan pro závodníky a fanoušky, připravit týlové zajištění pro závodníky a organizátory. Neméně 
důležité bylo i sledování vývoje počasí, které nakonec překvapilo a přispělo k hladkému průběhu ce-
lého závodu.

Lodičky 2013Lodičky 2014
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Závodu se zúčastnilo 12 družstev žen, 21 družstev mužů a 3 smíšená družstva veteránů. Naše druž-
stvo žen obsadilo hezké 4. místo a v celkovém pořadí je na 10. místě. Družstvo mužů se umístilo na 
také 8. místě a v celkovém pořadí je na 15. místě. Ženy se v sezóně zúčastnilo 10 závodů a muži 9 
závodů z celkových 11 závodů Velké ceny Ústecko-Orlicka.

Na první pohled se mohou výsledky obou družstev zdát neuspokojivé, ale na začátku sezóny u obou 
družstev došlo k obměně soutěžících a družstva pracují na celkové souhře celého soutěžního družstva, 
což není jednoduché s ohledem na studijní a pracovní povinnosti všech členů. Za tohoto stavu jsou 
dosažené výsledky dobré a ukazuje to i na dobrou práci vedoucích obou družstev, tak i chuť soutě-
žících něco dokázat. Do další sezóny přejeme soutěžícím obou družstev dobrou souhru v závodech 
a hodně úspěchů. Miroslav Jirčík

Podzimní výstava
NEKOŘALA - spolek pro obnovu tradic VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ NEKOŘ A ZŠ A MŠ NEKOŘ 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

PODZIMNÍ VÝSTAVU
neděle 19. října 2014 sál KD V NEKOŘI v době od 9 do 17 hodin

- květin, ovoce, zeleniny,domácí výrobky z nich, soutěž o největší dýni. Vystavíme staré zemědělské 
náčiní, krmítka, podzimní vazby, věnce (výzdobu), cokoliv, co souvisí s podzimními tradicemi 
TRAKTORIÁDA soutěž podomácku vyráběných traktůrků a samohybů 
od 13 hodiny prezence soutěžních strojů na náměstíčku – od 15 hodin závod do vrchu
II. ročník NEKOŘSKÉHO ŠTRŮDLOVÁNÍ - soutěž o nejlepší závin (štrůdl)
prosím upečte a věnujte nám jeden plech (dvě šišky)této pochoutky, 
přineste prosím nejpozději v neděli dopoledne mezi 9 a 10 hodinou 
Soutěžní vzorky budou hodnoceny návštěvníky výstavy, výsledky vyhlásíme v 16 hodin
•	ukázky šikovnosti rukou nekořských dětí MŠ a ZŠ
•	přiblížení 140 LET HISTORIE SDH NEKOŘ a 130 LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
•	 tvůrčí dílny pro děti a ukázky pletení provazů vždy v 10, 13 a 16 hodin
•	 občerstvení      VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
příjem exponátů na výstavu - sobota 18.10. od 15 do 17 hod.
výdej vystavených exponátů - neděle 19.10. od 17 do 18 hodin 

Vážení nekořští, 
rádi bychom navázali na úspěšné předchozí výstavy a na sále Kulturního domu opět představili úrodu 

nekořských zahrádek a sadů. Bez Vaší spolupráce se to však neobejde. 
Dovolujeme si Vás tedy oslovit s prosbou: 
Uchovejte své výpěstky a přineste je ukázat a pochlubte se tím, co v letošním roce na Vašich zahrád-

kách vyrostlo – plody tykví, cuket, zeleniny, ovoce - pěkně vybarvené hrušky, jablka i další dochované 
ovoce, vtipné a nadměrné tvary mrkví, brambor, květy jiřin, chryzantém i dalších zahradních květinek 
i dalších obvyklých i neobvyklých plodů našich zahrádek. Pochlubte se zavařeninami, domácími víny, 
šťávami, likéry, a jejich recepty. 

Zároveň chceme představit zemědělské nářadí a pomůcky našich předků i vše, co souvisí s podzi-
mem a jejich životem. Prohledejte půdy a stodoly a přineste ukázat, co ukrývají….

Pokud se sejde dostatek exponátů, rádi bychom vyhlásili soutěž o nekurióznější výpěstek a o největší 
dýni.  Moc děkujeme za Vaši spolupráci 

Bližší informace Veronika Mikysková tel. 777 048 189, Faltusová Lada - 602 876 954, 
Jiří Pomikálek tel. 604 321 573 
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Jak nás trápí počasí? 
Je letošní počasí stále výjimečné až extrémní? 

Téměř žádná zima, rekordně deštivý květen, málo srážek v červnu. A co letošní červenec a srpen 
v porovnání s téměř 40 letými záznamy o počasí hrázných Pastvinské přehrady (od roku 1977 srážky, 
od roku 1988 pak i teploty)? 

V letošním červenci 2014 napršelo 122 mm srážek při průměrné teplotě 18,5°C. srážkový úhrn 
stejný nebo vyšší byl od roku 1977 v dalších 15 letech, nejvíce napršelo v roce 1980 – 290 mm a v roce 
1997 – 267 mm, v roce 2011 pak 200mm. Nejméně naopak v roce 1983 – jen 9 mm. Pro zajímavost 
průměr srážek za červenec od roku 1977 je 111,4 mm. 

Teplotně byl letošní červenec 18,5°C stejný jako loňský - v roce 2013 byla průměrná teplota prvního 
prázdninového měsíce obdobných 18,3°C, dalo by se konstatovat, že teplotně nadprůměrný, v posled-
ních 27 letech bylo totiž stejně nebo tepleji jen v 6 letech jako v letošním a loňském červenci. Nej-
chladnější červenec byl v roce 2000 s průměrnou teplotou jen 14,1°C, nejteplejší zase v roce 2006 
s průměrem 20,18°C. 

A letošní srpen 2014 se 113 mm srážek byl srážkově nadprůměrný - oproti dlouhodobému  prů-
měru 86,1mm. Více napršelo za sledovaných 38 let jen v  9 letech, nejvíce deštivý byl srpen 2006 
s dvojnásobným úhrnem 226,2 mm, nejméně v roce 2000 – jen 26,4 mm, (hodně málo pršelo ještě 
v letech 1992 – jen 28,2 mm, 2009 – 30,3 mm). Letošní srpnová průměrná teplota 15,2 oC znamenala 
nejchladnější srpen za posledních 7 let, téměř o 1,5 – 2 oC, a třetí nejnižší za sledované 27 leté období, 
nejchladněji bylo v srpnu, 2006 – 14,55°C a o rok dříve 2005 – 14,77°C. 

Na závěr ještě dodáváme, že nejvyšší denní teplota byla v červenci 2014 naměřena 21.7. a to 29,5 

oC, nejnižší 3.7. jen 8,1 oC, v srpnu pak bylo maximum 2.8. + 27,9 oC, minimum 25.8. – jen 3,9°C. 
Maximální denní srážka byla naměřena 31.7. – 32,6 mm, v srpnu pak 1.8. spadlo 27,5mm.

Nejteplejší voda v Pastvinské přehradě 24,5°C byla již v 12. června, červencová 24,2°C pak 22. čer-
vence a srpnová 22,5 °C již 11. srpna 2014. 

S použitím údajů poskytnutých hráznou Evou Dvořákovou zpracoval Jiří Pomikálek 

Pro zasmání Prosba

Sháním k zapůjčení jako vzor k zhotove-
ní střihu košili z 50. let minulého stolení 
se stojatým límečkem nebo dvojím zapí-
náním, takové, jaké nosili muži v té době 
běžně do práce. Po zhotovení střihu vrá-
tím. 
Petr Adamec, Nekoř 185, 728 186 543

Pavel Langhans
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Pozvání
Spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné vás srdečně zve na divadelní představení

LIMONÁDOVÝ  JOE

Sobota 8. listopadu 2014 KD Nekoř
od 19 hodin

Společenská kronika
Přivítali jsme  
 Novotná Rozálie  Motlová Veronika  Dvořáková Anna  
 Smejkal Ondřej  Šulcová Natálie

Významného životního j ubilea se dožívají v období 1.10.2013– 31.12.2013

60 let Novotný Jaroslav
 Kubíček Ladislav
 Šťovíček Václav
 Lux Milan
 Fliegerová Miluše
 Novotný Jiří
 Koldová Milena

65 let Krupička Petr
 Dostál Jiří
 
80 let Kolda František
 Kučírková Pavlína
 Krejsová Aloisie
 
81 let  Dostál František
 Vencl Václav

83 let Nastoupilová Marie

84 let Slavíková Marie
 
87 let Šmok Pavel
 Dolečková Irena
 
88 let Bubnová Marie
 Kalousová Marie
 
91 let Balášová Ludmila

Marie Glonková
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 4 podzim 2014
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli Miroslav Jirčík, Eva Dvořáková, Jitka Do-
lečková, Mgr. Petr Hažmuka, Marie Glonková, Ing. Jiří Pomikálek, kresba obálka: Pavel Langhans, foto: Ing. 
Jiří Pomikálek, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. 
číslem MK ČR E 11099 náklad 250 výtisků, cena 10,- Kč

V pouťovém čísle Nekořského zpravodaje na titulní straně jste mohli na kresbě P. Langhanse „Vejrovské 
chalupy “ poznat jeho současné bydliště - Vejrovské č.p. 54 – bývalé Šípkovo na Vejrově 
A na titulní straně tohoto čísla můžete hádat v další kresbě P. Langhanse opět jiné Vejrovké chalupy. Po-
znáte…? A aby toho poznávání opět nebylo málo,…. 

Poznáte rozdíl?
Již několikrát jsme ukazovali proměny místa původního textilního dělnického domu u továrny – čp. 214. 
Dovolíme si je porovnat ještě se současnou podobou s vystavěným Sběrným dvorem Nekoř. 

Jiří Pomikálek

Uzávěrka příštího čísla je 5. prosince 2014, příspěv-
ky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz 
nebo starosta.nekor@orlicko.cz. www.nekor.cz 


