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Z jednání obecního zastupitelstva
10. března 2014 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání - události v obci přiblíženy starostou s využi-
tím fotografií: 
•	Zápasy žáků HC Nekoř přiblížil V. Kareš
•	 8.2.2014 proběhl Hasičský ples i Dětský maškarní karneval dne 23.2.2014
•	Kadeřnictví – dodělána výmalba, úprava světla do čekárny, výměna zásuvek a vypínačů 
•	Zvonička Bredůvka - žádost na Pardubický kraj o pozemek připravena k jednání krajského zastupi-

telstva v dubnu
•	Poděkování JosefuVenclovi – ze SOU Letohrad za cedulky na vysazené stromy - označena výsadba 

2012 a 2013 
•	Úprava cesty mezi čp. 235 a novostavbou na Vejrově –instalovány 3 svoznice
•	Probíhá postupný úklid posypového materiálu
•	Za účasti dotčených starostů proběhla přípravná jednání výstavby cyklostezky Letohrad – Šedivec- 

Nekoř - Pastviny
•	 Jednání okolo ČOV u bytovek u továrny
•	Prezentace PRON na konferenci PK v Pardubicích
•	 Jednání SK ve věci rekonstrukce čp. 286 a studie MŠ 
•	Kácení v lese nad tábořištěm pod Malou přehradou ukončeno, probíhá úklid, 
•	Dořešení hranic lesa s V. F. v lokalitě Na Brodku
•	Návštěva z Hořína
Dále byl připomenut zápis z minulého jednání a nedořešené věci z předchozích jednání: stojan na kola 
k CVAN; dořešit provizorně zaslepenou stoupačku na půdě ZŠ; úpravy stěn v KD – realizovat s podi-
em, podlahou a celkovou renovací parket – připravit návrh; nástřik dutin obecního minibusu realizo-
vat se servisní prohlídkou vozidla, SK vytipovat projektanty dopravních staveb pro úpravu prostoru 
u zastávky u továrny; starosta dořešit regál v archivu obce; SK podklady k zastavovací studii pokračo-
vání Sídliště nad stadionem. Usnesení 1b/II-2014: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis z jednání 
I-2014 ze dne 3.2.2013  8 0 0 
Majetkové a pozemkové záležitosti. 
Usn.2a/II-2014: V  návaznosti na vyhl. 3-2014P/N ZO Nekoř schvaluje pronajmout část pozemku 
p.p.č. 3156/2 o výměře 410 m2 ležících v kat. území Nekoř panu V. Š. na jeden rok, schvaluje předlo-
ženou pachtovní smlouvu a pověřuje starostu jejím podepsáním.  8 0 0 
Usn. 2b/II-2014: V návaznosti na vyhl. 4-2014P/N ZO Nekoř schvaluje pronajmout pozemky či části 
pozemků: p.p. č. 2127/6 o výměře 628 m2 , část p.p. č. 363/2 o výměře 800 m2, p.p. č. 363/3 o výměře 
413 m2, p.p. č. 2127/15 o výměře 2461 m2, p.p. č. 2127/5 o výměře 1440 m2, část p.p. č. 2125/1 o vý-
měře 800 m2, část p.p. č. 2127/20 o výměře 670 m2, celková výměra 7212 m2 ležících v kat. území 
Nekoř panu M.Z. na jeden rok, schvaluje předloženou pachtovní smlouvu a pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  8 0 0 
Usn. 2c/II-2014: V návaznosti na usn. 1b,c/I-2014 ZO Nekoř schvaluje nájemní smlouvu na proná-
jem prostor k provozu kadeřnictví v budově čp. 32 na st.p. 657 s paní Petrou Brandejsovou a pověřu-
je starostu jejím podepsáním.  8 0 0 
Usn. 2d/II-2014: V návaznosti na usn. 4b/V-2013 ZO Nekoř schvaluje uskutečnění bezplatného pře-
vodu p.p.č. 2962/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 22 m2 do vlastnictví Obce Nekoř. 8 0 0 
Usn. 2e/II-2014: ZO Nekoř schvaluje záměr bezplatného převodu p.p.č. 1027/1, 1027/2, 1027/3, 
1027/5, 1027/6, 1027/7 a 1027/8 - pozemky okolo bytových domů čp. 11, 96, 97, 98 u továrny do 
vlastnictví Obce Nekoř.  8 0 0
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Opravy a práce v obci - Starostou předložen souhrnný seznam prací v obci navržených zastupiteli na 
minulém jednání - doplněn dle připomínek.
•	 Pračka vzduchu v KD. Usn. 3a/II-2014: ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu pračky vzduchu do 
restaurace KD, pověřuje J.Lehkého, P.Lehkého výběrem typu. Usn. 3b/ II-2014: ZO Nekoř schvaluje 
rekonstrukci baru v lokálu restauraci s tím, že náklady rekonstrukce hradí nájemce, instalovaný bar 
včetně odkládacích ploch zůstane v majetku obce Nekoř, výsledná podoba baru bude pronajíma-
telem odsouhlasena. Usn. 3c/II-2014: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 3b/II-2014 schvaluje provést 
rekonstrukci elektrických rozvodů v lokálu restaurace, pověřuje starostu přípravou realizace.  8 0 0
•	 Postele PP. Usn. 3d/II-2014: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 3a/I-2014 a na základě nabídky schva-
luje zhotovení tří dvojpostelí pro rekr. zař. Petrův palouk dle nabídky firmy J. Faltus, truhlářství za 
16.600,-Kč  8 0 0
•	 Informace Ing. Ingrid Šulcové – Česká pošta o projektu „Partnerské místo“ 
•	 Křovinořez. Usn. 3e/II-2014: ZO Nekoř na základě poptávky schvaluje nákup křovinořezu, pově-
řuje P.Lehkého, B. Bezstarosti výběrem nejvhodnější nabídky  8 0 0
•	 Zásahové vozidlo. Usn. 3f/II-2014: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 3a/I-2014 a na základě poptáv-
ky schvaluje instalaci podvěsných beden k zásahovému vozidlu  9 0 0
•	 Projektové záměry:
•	 Výsadba Vejrov. Usn. 4a/II-2014: ZO Nekoř schvaluje podání žádosti o výsadbu na projekt „Nekoř 
– výsadba ovocné aleje na Vejrově II. Etapa“. Usn. 4b/II-2014: ZO Nekoř v návaznosti na Usn. 4a/
II-2014 a vzhledem k celkové ceně zakázky, na základě referencí o podobných zakázkách realizo-
vaných touto firmou v okolních obcích i v předchozích letech v obci Nekoř a vzhledem k tomu, že se 
jedná o cenu v místě obvyklou a srovnatelnou s cenami podobných zakázek, v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění schvaluje zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na projekt Nekoř – výsadba ovocné aleje na Vejrově II. etapa dle nabídky, která činí 32 
261,- Kč, firmě Pavel Haupt, údržba zeleně se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad  9 0 0
•	 Žádost do OPŽP – kontejnery SDN. Podání žádosti na dovybavení sběrného dvora navrhl sta-
rosta obce. Usn. 4c/II-2014: ZO Nekoř schvaluje podání žádosti o dotaci na dovybavení SDN kon-
tejnery na separovaný a nebezpečný odpad. Usn. 4d/II-2014: ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování 
a podání žádosti o dotaci na dovybavení SDN kontejnery dle nabídky firmě Redea Žamberk.  9 0 0
•	 Žádost dotace na lesy. Usn. 4e/II-2014: ZO Nekoř schvaluje podat žádost o dotaci na údržbu les-
ních porostů prostřednictvím KÚ PK na porosty, v nichž byla proveden výchovný zásah.  9 0 0 
•	 Cyklostezka Letohrad – Pastviny. Informace starosty o přípravných jednáních dotčených obcí 
a záměru sdružení obcí Orlicko zastřešit projekt. Usn. 4f/II-2014: ZO Nekoř schvaluje účast obce 
Nekoř v projektu Orlicka Cyklostezka Letohrad - Pastviny  9 0 0 
Diskutována navrhovaná výše spoluúčasti – Nekoř 30%, Šedivec 10%, Pastviny 20%, Letohrad 40% - 
téma dalšího jednání
Informace SK. Studie MŠ a  rekonstrukce čp. 286 - přednesla předsedkyně SK a  místostarostka  
Ing. Jana Kubíčková Berková
Různé 
•	 Církevní restituce. Usn. 5a/II-2014 ZO Nekoř bere na vědomí seznam pozemků předložený PÚ, 
podle z.č. 412/2012Sb., konstatuje, že žádný z nich nenaplňuje ustanovení §8, písm. a,e,f.  9 0 0 
•	 Komunikace Údolí. Usn. 5b/II-2014 ZO Nekoř se seznámilo s elektronickou korespondenci pana V. 
ohledně komunikace u č.e. 137 v Údolí. Konstatuje že: Nejedná vlastník; Není vzat v úvahu keřový 
porost na zdi; Není doložena řádná údržba objektu zdi dle stavebního zákona; Do 6.3.2014 majitel 
nevykonal žádné práce k odvrácení „údajného“ poškození zdi i septiku v důsledku údajného vychý-
lení zdi; Chybí časová souvislost údajného vychýlení.
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K dalšímu rozhodování požaduje: Striktně trvat na dodržení všech zákonných předpisů při dalším 
postupu; Předložit stanovisko odborníka na stavby pozemních komunikací a provozu na nich; Po-
soudit navrhovaná opatření z hlediska splnění stavebního zákona i z hlediska statického zajištění 
komunikace  9 0 0 
•	 Řád veřejného pohřebiště. Usn. 5b/II-2014: ZO Nekoř schvaluje Řád veřejného pohřebiště, pověřu-
je starostu promítnutím jeho ustanovení do smluv na hrobová místa, pověřuje pracovníky obecního 
úřadu uzavíráním smluv na hrobová místa. V případě nejasností u pronajímaných míst obeslat se 
smlouvou stávajícího nájemce, v případě neakceptování uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa 
nabídnout toto místo jako volné dalším zájemcům..  9 0 0 
•	 Platový výměr. Usn. 5d/II-2014: ZO Nekoř na základě ustanovení § 122 odst. 1, § 136 odst. 2 a 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, NV 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací a kvalifikační předpoklady ve znění p.p. schvaluje platový výměr pro účetní obce Nekoř dle výše 
uvedených právních předpisů s platností od 1.2.2013.  9 0 0 
•	 Pojistná smlouva fabie. Usn. 5e/II-2014: ZO Nekoř souhlasí se změnou zákonné i pojistné smlouvy 
na služební auto Fabia, pověřuje starostu a místostarostku aktualizací a výběrem výhodnější varian-
ty, a v případě výhodnější nabídky než stávající smlouva pověřuje starostu jejím uzavřením. 

9 0 0 
Návrhy a připomínky
J. Lehký – informace o využití prostorů v podkroví budovy CVAN k posilovně pro členy TJ Sokol; 
Nesvítící lampy veřejného osvětlení; Stromy a keře nad zídkou a za KD
J. Kubíčková Berková – plastové odpady poletující po obci
B. Bezstarosti – prořez staré Vejrovské cesty a rozhrnutí u opravených míst
L. Faltusová – webové stránky ZŠ a MŠ

7. dubna 2014 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Opět přiblíženy starostou s využitím fotografií: 
•	 SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ – postup výstavby, konzultace provozního řádu na krajském úřadě
•	Probíhá úprava cesty mezi čp. 220 a 222
•	Podařilo se konečně dohodnout na opravě cesty Brodek s Lesy ČR, dřevařskou firmou i stavební 

firmou, jejich činností byla poničena – přispějí materiálem k opravě
•	Podána žádost o výsadbu ovocných stromků na Vejrově i žádost Pardubickému kraji o náhradu vý-

chovných zásahů v lesích 
•	Kadeřnictví – po úpravách předání nájemkyni 
•	V THT Polička upraveno hasičské auto – doplněny podvěsné bedny
•	Pozemek pod zvoničkou na Bredůvce - podklady předány na krajský úřad, podepsána smlouva 

o bezplatném převodu na obec 
•	Vejrov – opětovné jednání starosty na Povodí Labe s.p. v HK – obdrželi jsme kladné stanovisko k na-

pojení a možnosti odkupu části navazující cesty – probíhá vyměření
•	Příprava zaměření druhé strany cesty mezi čp. 51 a 52 na Vejrově 
•	Příprava projektu „Nekoř – vybavení sběrného dvora“ k žádosti na OPŽP
•	Zpracovávána pravidelná povinná Monitorovací zpráva CVAN
•	Proběhlo jednání SK v ZŠ – v návaznosti na dopřesnění studie výstavby MŠ
•	Poděkování Mysliveckému sdružení za brigádu na řezání a kácení dřeva, mladým členům TJ Sokol 

za odvoz
•	Zametání silnic SÚS v obci – proběhne do velikonoc
•	Posouzení cesty po Údolí u č.e. 137 odborníkem na pozemní komunikace
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•	Plánované termíny vypnutí el. proudu i vody
•	Žádost o přechodné dopravní značení na „Lodičky“ – podána na DI PČR i odboru dopravy MěÚ 

Žamberk
Probrán zápis z minulého jednání, doplněn seznam prací v obci 
•	Dořešit propojení cest u čp. 42
•	Nechat zpracovat mapu obecních pozemků
Usn. 1b/III-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2014 ze dne 10.3.2013  7 0 0
Majetkové a pozemkové záležitosti. Jednotlivé body krátce uvedeny starostou
Usn. 2a/III-2014: V  návaznosti na provedené doměření místní komunikace na Vejrově ZO Nekoř 
schvaluje záměr směny, prodeje a odkupu pozemků doměřených v druhé části místní komunikace  7 
0 0
Usn. 2b/III-2014: V návaznosti na vyhl. 5-2014P/N ZO Nekoř schvaluje pronájem části p.p.č. 458 – 
1000m2 ležícího v kat. území Nekoř panu J. V., pověřuje starostu uzavřením předložené pachtovní 
smlouvy.  7 0 0
Usn. 2c/III-2014: V návaznosti na usn. 3a/II-2014 ZO Nekoř schvaluje nákup pračky vzduchu do re-
staurace KD, typ – Tornádo DT 244  7 0 0
Dořešit servis zařízení. 
Žádost o  vybavení sběrného dvora. Usn. 3a/III-2014: ZO Nekoř v  návaznosti na usn. 4c/II-2014 
schvaluje předložený záměr projektu „Nekoř – vybavení sběrného dvora“.  7 0 0
Chodník hřbitov. Usn. 4a/III-2014: ZO Nekoř schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlašuje VZMR 
1/2014 „Oprava chodníku na hřbitově a výstavba zpevněné plochy v urnovém háji“, jmenuje komisi 
otvírání obálek a hodnotící komisi: Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký, Jiří Pomikálek, schva-
luje oslovit firmy: Bednář Jan, Šimek Josef, Slavík Zdeněk, Dostál Evžen, Hrdina František, Lux Ra-
dek, Novotný Josef, Slavík František.  7 0 0
Projektové záměry. 
Usn. 5a/III-2014: ZO Nekoř schvaluje podat žádost do grantového řízení Malé památky Orlicka na 
restaurování Trojice na Bredůvce podle zpracované restaurátorské zprávy a pověřuje starostu jejím 
vypracováním a podáním  7 0 0
Usn. 5b/III-2014: ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na akci „Nekoř - 
Nástupní chodník u zastávky u továrny“ firmě Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra No-
votného, Pardubice dle podané nabídky  7 0 0
Informace SK. Studie MŠ a  rekonstrukce čp. 286, zastavovací studie - přednesla předsedkyně SK 
a místostarostka Ing. Jana Kubíčková Berková
•	 Studie MŠ - dokončit do 5.5.2014
•	Čp. 286 - do příštího jednání OZ připravit zadávací dokumentaci - zadávací řízení realizovat – fir-

mou – nabídku předložit příště 
•	 11.4. v 9,00 jednání SK ohledně zastavovací studie sídliště Nad stadionem
•	 Studie chodník Bredůvka – projednat majetkové poměry
Různé
Komunikace Údolí. Usn. 6a/III-201: ZO Nekoř se seznámilo s elektronickou korespondenci pana V. 
ohledně komunikace u č.e. 137 v Údolí. Konstatuje že: Nejedná vlastník – nebyla předložena plná 
moc k  zastupování; Doposud nebyl předložen statický posudek na zeď – Obec Nekoř očekává, že 
v něm budou zohledněny všechny faktory mající vliv na stávající stav zdi; Do 7.4.2014 majitel nemo-
vitosti jako majitel zmíněné zdi nevykonal žádné práce k odvrácení jím avizovaných hrozících škod 
v důsledku údajného vychýlení zdi; S odkazem na ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, § 27, odst 4 – obec Nekoř konstatuje, že vlastník komunikace neodpovídá za škody 
vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto komunikacích; Obec Nekoř 
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si vyžádala a obdržela stanovisko stavebního úřadu k navrhovaným variantám dalšího postupu; 
Obec Nekoř zadala zpracování posudku od odborníka na stavby pozemních komunikací a provozu 
na nich 
OBEC Nekoř:Jako vlastník veřejně přístupné účelové komunikace trvá na zachování provozu na 
komunikaci – slouží jako přístupová cesta nejen majitelům nemovitosti č.e. 137, ale i  majitelům 
ostatních nemovitostí v této lokalitě, její neoprávněné přerušení a vzniklé komplikace by měly ne-
gativní vliv i na sousedské vztahy majitelů nemovitostí v  této lokalitě; Nesouhlasí se zásahem do 
komunikace v navrhované variantě vysvahování a s tím spojeného dlouhodobého přerušení provozu 
po účelové komunikaci; V případě opravy zdi - rozebrání a opětném postavení - podléhá toto staveb-
nímu povolení. Na požádání vlastníků po předložení projektové dokumentace obec Nekoř jako vlast-
ník komunikace souhlasí s případným krátkodobým přerušením provozu na dobu nezbytně nutnou 
k provedení stavebních prací. Ke stavebnímu řízení budou stanoveny podmínky zvláštního užívání 
komunikace  7 0 0
Smlouva EKOKOM. Usn. 6b/III-2014: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o  zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s.  7 0 0
Návrhy a připomínky
V. Kareš – poškozené kryty na lampách veřejného osvětlení
L. Faltusová - nabídka divadelního představení; oprava děr na komunikaci

12. května 2014 
Úvodem starosta přivítal přítomné, požádal o rozšíření programu o bod „SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ“, 
nechal schválit program jednání a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. S využitím fotodokumentace přiblíženy udá-
losti v obci od minulého jednání: 
•	 SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ – postup výstavby - oplocení, v týdnu od 19.5 pokládání asfaltu, dořešit 

elektroinstalaci, 
•	 24.dubna 2014 proběhlo vyhodnocení sezóny žáků HC Nekoř 
•	Během vypnutí elektřiny – vyměněny 4 dřevěné sloupy k veřejnému osvětlení a rozhlasu u silnice 

v lese k továrně 
•	Odstávka vody – 16.4.2014 – VAKem vyměněny uzávěry na 4 místech hlavního vedení, zvýšen prů-

tok z vodojemu – nebude nutno zavírat při poruše celou obec 
•	Na CVAN za deštivého počasí, když je hřiště v Žamberku nevyužitelné, probíhají Hokejbalové zá-

pasy HBC Žamberk 
•	 Stavění Máje, jeho skácení v noci z 9. na 10. května - skácen i v obcích na okolí
•	Poděkování SDH za pořadatelskou službu při „lodičkách“, spokojenost vodáků turistů, závod pramic 

organizačně pořadatelem – vodáckým oddílem Žamberk zajištěn dle loňských připomínek, silnice 
kolem mlýna zůstala průjezdná 

•	Kadeřnictví – otevření od června, dořešit dodatečné úpravy dodatkem k nájemní smlouvě
•	Zvonička Bredůvka - informace o zahájení vkladu pozemku do KN darovací smlouvou 
•	Poděkování L.Faltusové – humanitární sběr oděvů; p. Langhans – knihy do knihovny
•	Příprava cyklostezky Letohrad – Pastviny – proběhlo vyhodnocení cenových nabídek studie 
•	Geodetické zaměřování cesty na zastavitelných pozemcích na Vejrově 
•	Předána monitorovací zpráva CVAN, Podána žádost do OPŽP na vybavení SDN 
•	Zametení komunikace III. tř. v obci proběhlo ve velikonočním týdnu - zametena i část sídliště
•	Realizován nákup křovinořezu a pračky vzduchu do lokálu restaurace KD 
•	Proběhlo geodetické zaměření pro nástupní pás u zastávky u továrny 
•	Obdržen posudek na cestu v Údolí u č.e. 137
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•	Divadelní představení Dolnočermenských ochotníků „Limonádový Joe“- listopad 2014
•	 Jednání SK – čp. 286 a MŠ – info v různém
•	Ukončen úklid a pálení klestí po těžbě na louce pod Malou přehradou
•	Návštěva z Plzně na hasičské auto
Probrán zápis z minulého jednání. Věci nedořešené: 
•	Cesta u čp. 42 – dohodnuto osobní jednání 
•	Komunikace kolem prodejny Konzumu – 13.5.2014 přijede pověřený pracovník Konzumu 
•	Mapa obecních pozemků – postupně bude zpracovávána – vyhodnocování majetkových poměrů
•	Oprava děr – v obci - navrženo realizovat SÚS PK cestmistrovstvím Žamberk, mezi Nekoří a Stude-

ným a firmou KSB při opravě cesty Na Brodek
Usn. 1b/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání III-2014 ze dne 7.4.2013  8 0 0
•	Majetkové a pozemkové záležitosti. Jednotlivé body krátce uvedeny starostou.
Majetkové dořešení návaznosti připravované cesty pro výstavbu na Vejrově. Usn. 2a/IV-2014: V ná-
vaznosti na předchozí jednání a souhlas Povodí Labe a.s. ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části 
p.p.č 3513 navazující na chystanou komunikaci v místě zástavby (Z9/BV) na Vejrově, pověřuje sta-
rostu vyměřením potřebného dílu, dalším jednání s majitelem Povodí Labe s.p. 8 0 0
•	Majetkové dořešení napojení místní komunikace po Vejrově na silnici III. tř.. Usn. 2b/IV-2014: ZO 
Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 833/4 o výměře 106 m2 vyčleněné z 833/3 v kat. území Nekoř 
z důvodů dořešení majetkových vztahů pod místní komunikací na Vejrově za cenu 20 Kč/m2.  8 0 0
•	Majetkové dořešení pozemků pod zastávkou na Bredůvce. Usn. 2c/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje 
záměr odkupu st.p.č. 448 o výměře 53 m2 vyčleněné z 448 v kat. území Nekoř z důvodů dořešení ma-
jetkových vztahů pod zastávkou na Bredůvce za cenu 50 Kč/m2  8 0 0
Prodej stavební parcely na sídlišti „Nad stadionem“ na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě. Usn. 2d/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1934/6 o výměře 1341m2  8 0 0
•	Dodatečné úpravy prostoru pro provozování kadeřnictví navržené nájemkyní. Usn. 2e/IV-2014: ZO 
Nekoř schvaluje provedení úprav v kadeřnictví – žaluzie, denní místnost, výměna umyvadla na ná-
klad pronajímatelky, pověřuje starostu vypracováním a podepsáním dodatku k nájemní smlouvě - 
s tím, že po ukončení nájmu bude prostor uveden do původního stavu  8 0 0
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. Starosta seznámil s postupem výstavby SDN a předložil k projednání ně-
které nedořešené věci. Usn. 3a/ IV-2014: ZO Nekoř schvaluje opravu místní komunikace tvořící pří-
jezd ke SDN – od zatáčky po mostek přes náhon v ceně 200.000,- Kč vč DPH dle nabídky firmy Stra-
bag  8 0 0
V projektu a v následné žádosti o dotaci a výběrové řízení nebylo dořešeno napojení osvětlení areálu 
na síť veřejného osvětlení a instalace svodidel mezi SDN a náhon k MVE. Usn. 3b/IV-2014: ZO Nekoř 
schvaluje propojit osvětlení SDN s veřejným osvětlením  8 0 0
Usn. 3c/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje instalovat mezi vyasfaltovanou rampu SDN a náhon na MVE 
svodidla dle nabídky firmy Dostál za cenu 61.704,- Kč vč. DPH.  8 0 0
Návrh Usn. 3e/ IV-2014: ZO Nekoř schvaluje instalovat do prostoru u SDN kompostér na bioodpady 
firmy Kovokrab J. Dušek.  8 0 0
Chodník hřbitov. Usn. 4a/IV-2014: ZO Nekoř na základě usn. 4a/III - 2014 - vyhlášení VZMR 
1/2014 a na základě zprávy hodnotící komise schvaluje výsledky VZMR 1/2014; rozhoduje realizaci 
zakázky zadat firmě: J. Bednář za cenu 239.674,- Kč vč. DPH  8 0 0
Usn. 4b/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace z POV na realizaci akce „Oprava 
chodníku na hřbitově a výstavba zpevněné plochy v urnovém háji“, pověřuje starostu jejím podepsá-
ním  8 0 0
Rekonstrukce čp. 286. Informace podána předsedkyní SK Ing. J. Kubíčkovou Berkovou. Dokončena 
a dopřipomínkována projektová dokumentace, navrženo realizovat ve dvou etapách, návrh rozpočtu 
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zpracováván, projektant dodá výstupy k přípravě výběrového řízení, na základě předchozích zkuše-
ností oslovena s organizováním firma Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí. Příští jednání ZO vyhlášeno výbě-
rové řízení, proběhne i seznámení zastupitelstva s konečnou verzí studie MŠ a se Studií zastavitelnosti 
sídliště „Nad stadionem“ . Usn. 5a/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje zadat realizaci výběrového řízení na 
rekonstrukci čp. 286 – I. etapu firmě Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí za cenu 22.990 ,- Kč vč. DPH  8 0 
0
Orlicko. Usn. 6a/IV-2014 ZO Nekoř schvaluje Změnu Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěv-
ků  8 0 0 
Starosta předložil zprávu o otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na Vyhledávací studii 
Cyklistická stezka Letohrad – Šedivec – Nekoř – Pastviny projednanou starosty dotčených obcí a spo-
lečný návrh paritního financování studie těmito obcemi. Usn. 6b/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí investičního příspěvku se sdružením obcí Orlicko na vyhotovení Vyhledávací studie 
Cyklistická stezka Letohrad – Šedivec – Nekoř – Pastviny - podíl obce Nekoř 35.211,- Kč.  8 0 0
Různé
•	 Jízdní řády BUS. Usn. 7a/IV-2014: ZO Nekoř bere na vědomí návrh úpravy jízdních řádů od 
15.6.2014  8 0 0
•	Dodatek ke smlouvě EKOLA. Usn. 7b/IV-2014: ZO Nekoř bere na vědomí dodatek č. 11, požaduje 
jeho doplnění o sběrné místo SDN a předložení na dalším jednání ZO  8 0 0
•	Modul pasportizace mapového portálu G-Obec. Usn. 7c/IV-2014: ZO Nekoř souhlasí s nákupem 
modulu pasportizace mapového portálu G-OBEC  8 0 0
•	Komunikace Údolí. Usn. 7c/IV-2014: ZO Nekoř bere na vědomí Odborný posudek „OPĚRNÁ ZEĎ 
ÚDOLÍ U Č.E. 137“  8 0 0
•	Rozpočtová změna. Usn. 7e/IV-2014: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014  8 0 0
•	Oprava cesty „Na Brodek“. Starosta informoval o průběhu opravy- část materiálu dodána dřevoz-
pracující firmou (cca 40 t), zhruba stejné množství hrazeno z daru Lesů ČR obci, část získána zdarma, 
vyspraveny okraje do cca 50 - 70 cm, povrchovou výspravu včetně asfaltového nástřiku provede firma 
KSB (část materiálu dodá také zdarma jako podíl na poškození cesty), cenová nabídka konečné úpravy 
bude upřesněna a zastupitelé s ní seznámeni. 
•	Zprávy komisí. Starosta informoval o termínu auditu hospodaření obce a požádal předsedy komisí 
o předložení zpráv do příštích jednání zastupitelstva.
Návrhy a připomínky. 
J. Lehký - auta parkující vedle plotu CVAN na silnici při hraní hokejbalu – starosta projedná s HBC 
Žamberk, případně se navrhne úprava dopravního značení (zákaz stání); - Omezení rychlosti na míst-
ních komunikacích v obci ( u čp. 159); - Nesvítící světlo mezi bytovkami u továrny; - Zpracovat návrh 
na úpravu sálu KD; - Úpravy hřiště Bredůvka; - Zaprášená lavička v čekárně u továrny – požadován 
pravidelný úklid čekáren obecním zaměstnancem; - K 31.5.2014 končí s přípravou a úklidem sálu KD
J. Kubíčková Berková - provozní doba posilovny CVAN;- Kontrola plánu prací na rok 2014 na příštím 
jednání zastupitelstva
L. Zářecká - oprava dřevěných zvířat a oprava schůdků prolézaček
B. Bezstarosti - žádost o příspěvek na Nekořský kros; - inzerce v novinách na Nekořský špacír
L. Faltusová - několik zaschlých třešní na cestě mezi Nekoří a  Šedivcem; - vybočený obrubník na 
mostě
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Slovo starosty obce
Vážení nekořští i přespolní,

vítám Vás nad stránkami druhého čísla NEKOŘSKÉHO ZPRAVODAJE. Opět v něm najdete událos-
ti posledních měsíců v naší obci, hasičskou historii i spolkové události. Ještě jednou děkuji panu Pavlu 
Langhansovi, díky kterému nalézáte i na obálce tohoto čísla jeho kolorovanou perokresbu. Dochází opět 
k úpravě autobusových jízdních řádů, ponejvíce dojde ke změnám v letním prázdninovém provozu, proto 
zde naleznete aktuální jízdní řád obou autobusových linek. 

Dovoluji si vyslovit poděkování všem, kteří se snaží respektovat doporučení zastupitelstva obce a ve 
svátečních a neděních dnech nezapínají sekačky, motorové pily, cirkulárky a jiné hlučné elektrické či mo-
torové nářadí, aby ostatní občany neobtěžovali v těchto dnech nadměrným hlukem. A ty, kteří to doposud 
nerespektují, prosím, aby se o to pokusili…. Děkuji. 

S nadcházející dobou dovolených a prázdnin Vám přeji pohodové a ve zdraví prožité volné dny, dětem 
co nejvíce pěkných prázdninových zážitků, radostné chvíle u vody, v přírodě i na cestách. Těm, kdo na-
vštíví naši obec, aby se jim u nás líbilo, a nám všem, aby se nám zde dobře žilo…

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•	 Panu Pavlu Langhansovi, který se ochotně 
oživil obálku Nekořského zpravodaje svými pe-
rokresbami i jeho obsah kresleným vtipem
•	 Členům MS Nekoř za pořezání dřeva pro ZŠ, 
mladým členů TJ Sokol za jeho naložení a odvoz 
•	 Členům SDH Nekoř za organizační službu 
při odklonu vodáků – turistů na odstavné par-
koviště při letošních lodičkách
•	 Obětavým stavitelům nekořské Májky
•	 M. Suchomelovi za zprostředkování bezplat-
ného materiálu na opravu cesty Na Brodku…
•	 Lesům ČR, těžařské firmě Uniles i zeměděl-
ské firmě Klas Nekoř za bezplatné dodání ma-

teriálu na opravu poničené cesty Na Brodku a ke 
Studenému
•	 Firmě Kovokrab za vývoj a instalaci držáků kvě-
tinových truhlíků na okna zastávek
•	 Všem, kteří přispěli do humanitární sbírky odě-
vů pro Diakonii Broumov
•	 Všem, kteří péčí o  vzhled okolí svého domu 
i společných prostranství dbají o pěkný vzhled na-
ší obce 
•	 Všem, kteří respektují sváteční a nedělním klid 
a neruší jej sekačkami, pilami a jiným a hlučným 
nářadím 
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Krátké zprávy a oznámení
•	Zprávy z oddílu Biatonu v Letohradě. Řady mladých biatlonistů z obce se rozrostly o Filipa Miky-
sku, Františka Suchomela a Terezu Dvořákovou. V sezóně 2013-2014 se v Českomoravském poháru 
v běhu na lyžích se v kategorii nejmladší žáci umístili: Mikyska Filip na 4. místě, Suchomel František 
na 10. místě a Tereza Dvořáková na 8. místě. V kategorii mladší žáci se umístil Martin Dvořák na 24. 
místě a Lukáš Kosek se neumístil na bodovaných místech. Eva Dvořáková
•	Obecní MÁJ opět nevydržel. Radovat jsme se z něho mohli jen necelých 9 dní, v noci z 9. na 10. 
května si opět nějaká parta dala velkou práci, aby i přes učiněná zabezpečení Máj shodila a jako trofej 
si odnesla věnec…
•	Připomínáme, že na obecním úřadě jsou připraveny nové desetileté nájemní smlouvy na hrobo-
vá místa, prosíme proto nájemce hrobů zaplacení nájmu hrobových míst a o uzavření nové nájemní 
smlouvy. 
•	Připomínáme povinnost uhradit do 31.8.2014 „poplatek za odpady“ dle vyhl. 4/2012 za rekreační 
objekty. Poplatky lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě či převodem z účtu na účet obce Nekoř, 
6822611/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.

Termíny svozu odpadů 2014
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Červen: 2, 16, 30
Červenec: 14, 28
Srpen: 11, 25

Září: 8, 22, 29 
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: 10.VI.; 8.VII.; 5.VIII.; 2.IX.; 30.IX.; 28.X.; 25.XI.; 23.XII.; Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 4.VI.; 3.IX.; 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 19.V.; 16.VI.; 14.VII.; 11.VIII.; 8.IX.; 6.X.; 
3.XI.; 1.XII.; 29.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – zastávkovým způsobem 5. září 2014. 
Sběr železa: kontejner k odložení železného odpadu k dispozici, jeho umístění bude zájemcům sděle-
no na obecním úřadu. 
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) jsou k zakoupení na obec-
ním úřadě. Jsou k dispozici i  speciální bílé pytle s  logem sběrové společnosti na běžný komunální 
odpad, které mohou být uloženy vedle popelnic, pro ty, kterým se ve vyjímečných případech odpad 
nevejde do popelnice nebo pro ty, kteří bydlí dále od sběrné linky
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Co se chystá v obci Nekoř roce 2014 

21.VI. Rybářský táborák
22.VI. Dětský den a divadlo u ZŠ Nekoř
5.VII. Hasičský táborák + V. Srandamač
26. VII. Nekořský špacír 
1. - 3. VIII. Pouťové posezení pod lipami

16. VIII. Myslivecké hody
VIII Pohádková cesta
13.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
X Podzimní výstava + Nekořský sprint
XII Rozsvěcení ván. stromu

Z historie obce
Výročí 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Nekoři II. část

V minulém čísle jste se dozvěděli o vzniku a práci hasičů v Nekoři od jeho založení v roce 1874 až 
do roku 1938 a dnes budeme pokračovat v historii od 2. světové války.

Je třeba se zmínit též o  tom, jak Němci v  době okupace natáčeli pod přehradou film, při němž 
účinkoval i náš sbor s novou motorovou stříkačkou, společně s pěti dalšími okolními sbory. Film měl 
znázorňovat povodeň, kdy v noci za příšerného lijáku se lidé zachraňují na voru. Umělý liják vytvo-
řily motorové stříkačky hasičských sborů. Finanční odměna za filmování byla poměrně vysoká, přes 
7.000,-k. Takto získaná finanční odměna přispěla k  tomu, že dluh za novou stříkačku bylo možné 
splatit dříve.

Dne 4. ledna 1944 vyhořel nový domek Fogla Františka č. 253 –„Prckovna“, dnešní škola v přírodě. 
O jeho průběhu se nepodařilo nic zjistit.

Dne 19. října 1945 umírá bratr František Rejholda, čestný starosta sboru. Zemřel ve věku 83 let 
a členem sboru byl 64 let. 

V roce 1947 sbor pořizuje pro 30 členů nový předpisový cvičební či pracovní stejnokroj v barvě 
zelené khaki. V tomto roce je katastrofální sucho. Za celé léto pršelo jen 2 krát. I přes velké sucho 
v Nekoři nehořelo. 

Poněvadž hasičské družstvo v Údolí vysídlením do pohraničí téměř zaniklo, vzniklo hasičské druž-
stvo v osadě Bořitov, které se však po krátké době přičleňuje ke sboru obce Studené a s Nekoří již necítí. 
Tamní velitel nenavštěvuje výborové schůze v Nekoři, nýbrž se stává činovníkem sboru Studeného. 
Úředně byl Bořitov oddělen od Nekoře 1. ledna 1949 a byl přičleněn ke Studenému. Vysídlením osady 
Údolí a ztrátou Bořitova, klesá počet obyvatel v Nekoři v roce 1949 na 1.141osob. 

V obecní kronice je k 1. 4. 1945 uváděno 1.640obyvatel v Nekoři, tj. Nekoř, Údolí a Bořitov. V roce 1946 
již pouze 1.290 obyvatel a v roce 1965 pouze 1.061 obyvatel. 

Sbor ke konci roku 1949 čítal 53 pojištěných činných členů a 73 členů příznivců.
V roce 1946 obec zakoupila pro požární sbor z pražské výzbrojny CO hasičské auto Mercedes Benz 

Mercedes Benz – první hasičské auto Avia – čtvrté hasičské auto
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(po vermachtu), které nám sloužilo až do roku 1985. Nasledoval GAZ , pak jsme měli starší hasičské 
auto Roburr, jehož fotky se nedochovaly a v roce 1997 obec Nekoř koupila starší hasičské auto Avia od 
fy RD Jeseník za 220 000,-Kč. Toto hasičské auto nám sloužilo až do roku 2012.

Když se v roce 1941 koupila motorová stříkačka a k tomu auto, byla hasičská zbrojnice příliš malá. 
Stavba nové zbrojnice byla realizována v letech 1953 - 1961. V roce 1964 u příležitosti 90 let trvání 
sboru, nám byla přidělena z prostředků ONV nová motorová stříkačka DS16.

V červnu 1950, se konalo okrskové cvičení na Studeném, kterého se nekořské družstvo také zúčast-
nilo. Toto družstvo pod vedením Vlastimila Šťovíčka uchvátilo diváky, neboť nasadilo tempo v rych-
losti a hbitosti, které nepopiratelně bylo nejlepší v okrese. Leč chyba zapnutí límce pro vedro a knoflíků 
dle pravidel, připravila naše družstvo o prvenství. Získalo druhé místo.

V roce 1952 uspořádala nekořská místní hasičská jednotka okrskové hasičské cvičení. Při tomto 
cvičení byly provedeny závody motorových stříkaček ve výzbroji, spuštění stříkaček a rozvinutí hadic 
s překážkami. Závod vyhrál s nejrychlejším časem sbor Klášterce nad Orlicí. Vystoupilo též školní žá-
kovské družstvo chlapců, které vedl a cvičil bratr Slavík Stanislav. V tomto roce byl instalován v obci 
rozhlas.
Hasičská zbrojnice

Stavbou zbrojnice v letech 1953 – 1961, byl uskutečněn dlouholetý sen členů hasičského
sboru. Okresní úřad povolil na podzim roku 1953 stavbu za těchto podmínek: - okresem bude hra-

zena pouze jedna třetina, dvě třetiny budou zdarma (brigádnicky). Finance byly přidělovány v malých 
částkách. 

V roce 1953 - 20 000,-Kčs, 1954 - 32 000,-Kčs a 1955 - 20 000,-Kčs. Původní plán stavby byl v prů-
běhu částečně změněn. U původního plánu nebyl byt domovníka a proto má střecha atypický tvar.

Mimo finančních problémů, byl i nedostatek stavebního materiálu jako cihel, cementu a dřeva. Část 
cihel se vypůjčila na Žampachu, kde neměli stavbu po-
volenou. I když obec byla vlastníkem lesa, nemohla si 
na tuto stavbu v obecním lese vytěžit. Veškeré lesy by-
ly v  užívání Československých státních lesů Žamberk 
a ředitelství obci žádné dřevo nenechalo. Když se stav-
ba dlouho vlekla, ubývalo brigádníků a našli se i  tací, 
co si ze stavby dělali legraci. Dřevo nám bylo přiděleno 
v  množství 25m3 v  Orlickém Záhoří, kde jej členové 
hasičského sboru pracně vytěžili, motorové pily nebyly, 
a pan Poláček Antonín - rodák z č. 32, který pracoval 
u lesů, jej s koňmi přiblížil k cestě. Když se pro dřevo 
přijelo s traktorem, bylo až na několik palivových vrchů 
ukradeno.

Přes všechny potíže stavba pokračovala a  to hlavně 
zásluhou nadšených členů sboru Krause Rudolfa, Chládka Jaroslava, Lehkého Františka, Slavíka Stani-
slava, Faltuse Václava, Jironče Jaroslava, Páchy Františka a dalších.

Dne 22. 11. 1958 bylo přemístěno do nové zbrojnice hasičské auto a motorová stříkačka.
V roce 1959 byly dokončeny vnitřní práce v budově. Mnoho hodin odborné zednické práce vykonal 

Glonek Vincenc - člen sboru. Na podzim se mohl velitel sboru Jaroslav Jironč do této budovy nastěho-
vat. Ten měl na dostavbě velkou zásluhu, dá se říci, že stavbě věnoval všechen svůj volný čas.

V roce 1961 byla provedena venkovní omítka. Celková hodnota stavby byla přes 400 000,- Kčs. Bylo 
odpracováno 20.945 brigádnických hodin zdarma. Celkem na mzdách bylo vyplaceno 22.051,- Kčs. 
Slavnostně byla hasičská zbrojnice předána do užívání 23. července 1961. Ten den byl pod malou pře-
hradou uspořádán Okresní den požární ochrany.

Nová hasičárna a obecní úřad cca 70. léta
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O výroční schůzi bylo připomenuto heslo bratra Rejholdy: „Dokud síla - dbejme díla, by památka 
po nás zbyla“.

Okresní den požární ochrany 23. července 1961
Tato slavnost požárníků byla uspořádaná nekořskou organizací ve spolupráci s Okresním výborem 

ČSPO. Konala se na louce u malé přehrady. Byly předvedeny ukázky požárního sportu, likvidace ohně, 
vystoupení mládeže, zdravotní služby a další. Účinkoval 25 členný dechový orchestr z Ústí nad Orlicí. 
Účast byla veliká a sjela se řada sborů ve stejnokrojích. Své vystoupení předvedli členové z Jablonného 
nad Orlicí, Líšnice, vystoupili i nekořští žáci. Večer byla na parketu u přehrady volná taneční zábava.

V roce 1974, byl do čela sboru za předsedu zvolen Lehký Václav, funkce jednatele se ujal Faltus Vác-
lav, mládež vedl Fogl František a Vaníček Josef, pokladníkem a hospodářem byl zvolen Hubálek Petr

V roce 1973 pod vedením bratrů Josefa Vaníčka a Františka Fogla se začala budovat dlouholetá tra-
dice výchovy mladých hasičů v Nekoři.

100. LETÉ VÝROČÍ 1874 - 1974
Oslava se konala v  neděli 21. července 1974. 

Sraz požárních sborů, krojovaných skupin a  dal-
ších účastníků byl ve 13 hodin u požární zbrojnice. 
V zasedací místnosti požární zbrojnice byla uspo-
řádána výstava o  historii našeho sboru. Při této 
oslavě účinkovala Nekořská dechová hudba řízená 
kapelníkem Ulrichem - měla 22 členů. Této oslavy 
se zúčastnily v hojném počtu sbory: Líšnice, Kláš-
terec, Šedivec, Jablonné, Jamné, Verměřovice, Mi-
strovice, Sobkovice a  Studené. Z  Mistrovic přijela 
krojovaná skupina. Ve 14 hodin bylo řazení průvo-
du u  zbrojnice, kterého se ujal okresní velitel La-
dislav Novotný a  za zvuku Nekořské dechovky se 
odešlo na hřiště, kde po krátkých projevech probě-
hl bohatý program.

Mistrováci zatančili Českou besedu, Líšnický 
sbor předvedl sekerkové cvičení, nekořští žáci před-
vedli požární útok se starou stříkačkou z roku 1874.

U  příležitosti 100. výročí, 14. prosince 1974 od 
19.30 na sále kulturního domu, se konala Slavnost-
ní výroční schůze. K tanci a poslechu vyhrávala de-
chová hudba Nekoř.

1973 Zleva: J. Daniel, M. Červinka, S. Šípek, P.
Červinka, L. Bednář, J. Krejsa, M. Bednář, J. Leh-
ký, ……., V. Kubíček

1980  Z leva: J.Vaníček – vedoucí, V. Kubíček, J.
Novotný, J. Lehký, M. Jirčík, Z. Lux, P. Červinka, 
L. Bednář, J. Lux, F. Fogl – vedoucí, K. Dostálek, 
M. Zářecký, J. Lehký, v kleče: J. Příhoda, V. Faltus, 
F. Slavík, J. Lehký, K. Kaplan, V. Vodička, ležící Z. 
Slavík, T. Šloler ,

1982 zimní závody,
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V sobotu, 28. srpna 1985 mezi 9-10 hodinou dopoledne, vypukl požár čp. 146, Koskovo-Veselíkovo. 
Požár byl způsoben malým chlapcem, vnukem p. Veselíkové, který šel do stodoly hledat kotě s rozža-
tou svíčkou. Chlapec se před běsnícím ohněm zachránil. Vzniklá škoda, shořela celá stodola i kryt nad 
obydlím. Stropy nad obytným neprohořely. Nekořáci byli první u požáru, jejich zásah byl málo účinný 
pro nedostatek vody v potoce. K požáru dorazily jednotky s cisternou: Líšnice, Žamberk, Letohrad, 
Dlouhoňovice, továrna OEZ Letohrad. Po příjezdu autocisteren byl v krátkém čase požár zdolán.

Jitka Dolečková, Miroslav Jirčík 

SDH Nekoř
Mladí hasiči v Nekoři

V minulém roce došlo ke změně pravidel pro mladé hasiče. Došlo k úpravě věkové hranice pro účast 
starších mladých hasičů. Z tohoto důvodu jsme ztratili družstvo starších pro sezonu 2013 – 2014. Naši 
mladí hasiči se rozdělili takto – 2 mladé hasičky posílily řady družstva ženy I. a 5 mladých hasičů jsou 
nyní nekompletní pro dorost.

Družstvo našich mladých hasičů je složeno: z vedoucí L. Matyášové a členů: Adély Dolečkové, Ma-
těje a  Jakuba Franka, Ladislava Šimka, Karoliny Mazákové, Moniky Hrdinové, Pavla Čonka, Anety 
Kubíčkové, Martina Dvořáka a Karolíny Lehké. 

V  současné době máme mladé hasiče v  kategorii mladších do 11let. Celou zimu se připravovali 
na tuto soutěžní sezonu. Začali úspěšným 
získáním odborek v  měsíci březnu. Získali 
odborky: Kronikář – Dominik Krejsa, Ka-
rolína Lehká, Matěj Frank, Adéla Dolečková 
a Ladislav Šimek. Preventistu: Pavel Čonka, 
Jakub Frank a Martin Dvořák.

Dále se připravovali na hru Plamen, která 
se konala ve dnech 30. – 31. 5. 2014 v Mlad-
kově. První soutěž absolvovali na okrskové 
soutěži 17. května v Nekoři a umístili se na 
1. místě ve své kategorii. Následovala soutěž 
v požárním sportu v Přívratu, kde se umís-
tili na 8. místě a v Lukavici, kde obsadili 7. 

Nekořská kapela pod vedením kapalelníka A.Ul-
richa odvedla zúčastněné sbory na stadion

Sekyrkové cvičení hasičů z Líšnice
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místo. V Mladkově pak obsadili 27. místo.
Děkujeme vedoucím a instruktorům mladých hasičů za jejich práci a rodičům za čas při doprovodu 

dětí na schůzky a na soutěže. 

Okrskové cvičení v sobotu 17. 5. 2014
U příležitosti oslav 140. výročí od založení nekořských hasičů, jsme uspořádali okrskovou soutěž 

v požárním sportu na hasičském sportovišti.
Již v týdnu jsme začali s přípravami na tuto soutěž. Úprava soutěžní dráhy, oprava a natření překážek 

pro soutěž jednotlivců vytyčení dráhy pro jednotlivce a sečení trávy. Celý týden jsme sledovali vývoj 
počasí a doufali, že se předpovědi nevyplní. Vše bylo při-
pravené a  soutěž mohla začít. Počasí ještě dopoledne se 
zdálo smířlivé. 

Jednotlivé sbory okrsku dorazili sice za studeného po-
časí, ale stále bez deště. Po registraci družstev byli svolá-
ni velitelé jednotlivých sborů, aby se dohodli na průběhu 
soutěže. Byl zavelen nástup družstev k zahájení soutěže. 
Po seznámení s průběhem soutěže a pravidly soutěže, kte-
ré provedl okrskový velitel bratr J. Kolomý, přivítání sou-
těžících a popřání úspěchů všem soutěžícím starostou ob-
ce ing. J. Pomikálkem, byla celá soutěž zahájena.

Začala soutěž a začalo pršet. Tato nepřízeň počasí pro-
vázela soutěž po celé trvání. Soutěž probíhala podle sjed-
naných podmínek a dá se říci, že všichni měli stejné, deš-
tivé, podmínky. Soutěže se zúčastnilo celkem 20družstev 
ve všech kategoriích. Za Nekoř soutěžila družstva: mladí 
hasiči v kategorii do 11let, družstva žen I. a II. a družstva 
muži II.A mladší senior a II.B starší senior. V závěru sou-
těže, po sečtení a vyhodnocení dosažených výsledků, byl 
závěrečný nástup opět za doprovodu deště.

Naše družstva se umístila: Mladí hasiči na 1. místě ve 
své kategorii, Ženy I. na 2.místě, Ženy II. na 4.místě a Mu-
ži II.B na 1.místě a Muži II.A na 2.místě. Soutěž proběhla 
ke spokojenosti všech a i přes velmi těžké podmínky nedošlo k žádnému vážnému úrazu soutěžících.

Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé soutěže a týlovému 
zabezpečení soutěžících a fanoušků.  Miroslav Jirčík

Nekořský kros 2014
V neděli 27. 5. 2014 se v Nekoři konal již 15. ročník Nekořského Krosu. Za hezkého počasí se do 

závodu letos přihlásil rekordní počet účastníků, a to v počtu 203 závodníků, oproti loňskému počtu 
177 účastníků. Bylo obsazeno všech 21 kategorií od nejmladších žáků až po seniory. Tradičně proběhl 
i oblíbený vložený závod předškoláků v počtu 27 malých závodníků, kteří byli všichni oceněni pitíč-
kem, bonbóny či sušenkou.

První tři místa v každé kategorii byla ohodnocena medailí, diplomem a hodnotnou cenou. Velký dík 
patří sponzorům, kteří byli ochotni věnovat ceny pro vítěze jednotlivých kategorií. Hlavními sponzory 
byli: Živa Klášterec, Klas Nekoř, Obec Nekoř, Pekařství Adamec Nekoř a Dům barev Žamberk.
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Vítězem hlavní mužské kategorie se stal Já-
chym Kovář z  týmu TJ Jiskra Litomyšl s  časem 
12.49, na druhém místě se umístil Dominik Ma-
chotka z týmu Activity Lanškroun s časem 13:13 
a třetí se umístil Petr Nechvíl z týmu AC Choceň 
s  časem 13:26. Nejstarším účastníkem byl pan 
Otakar Svatoš ročník 1934 z týmu Iscarex Česká 
Třebová.

V hlavní ženské kategorii zvítězila Jana Matyá-
šová z Dolní Dobrouče s časem 8:08, na druhém 
místě se umístila Anna Krátká s časem 8:13 z tý-
mu Hvězda SKA Pardubice a na třetím místě se umístila Alena Kalousová ze Žamberka s časem 8:28.

Vzhledem k tomu, že je náš závod již několik let zařazen do Poháru ISCAREX, dostal se postupně do 
povědomí závodníků i z širokého okolí. Do naší obce přijeli závodníci z Hradce Králové, Týniště nad 
Orlicí, Jaroměře, Poličky, Pardubic, Chocně, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Lanškrouna, Letohradu, 
Žamberka, Dolní Dobrouče, Horní Čermné a dalších měst a obcí.

Naše obec je díky Nekořskému Krosu propagována i v jiných okresech a krajích republiky a každým 
rokem se počet účastníků zvyšuje. Je to známka oblíbenosti tohoto závodu mezi vyznavači přespolního 
běhu. Když před patnácti lety tradici Nekořského Krosu Pepík Krejsa zakládal, účastníky byli většinou 
nekořští občané a hlavně děti. Zřejmě tehdy ani netušil, jaké úrovně jednou jeho myšlenka dosáhne. 
Čest jeho památce. Za TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová

Nekořští mladí rybáři
Nejen SDH Nekoř si letos připomíná významné výročí. Na podzim uplyne 135 let od založení ne-

kořského rybářského spolku. V příštích číslech zpravodaje se k tomuto výročí ještě vrátíme…. 
V současné době má nekořský rybářský spolek 65 dospělých členů, 5 členů mládeže do 18 let a 14 

dětí. Aby dlouholetá historie spolku měla pokračování, je nut-
no pečovat o „rybářský potěr“. V současné době do dětského 
rybářského kroužku na pravidelné 14 denní schůzky chodí 18 
dětí. Přes zimu se setkání odehrávají o sobotních odpoledních 
v klubovně v líhni, zde je hlavní náplní poznávání druhů ryb, 
jejich biologie, způsoby lovu, rybářské předpisy i zvyklosti. Je 
čas i na praktické dovednosti, navazování háčků, příprava ná-
vazců a splávků. Součástí je i příprava na rybářské zkoušky pro 
získání prvního rybářského lístku pro nové členy, pro ty ostatní 
jsou zkušební testy zároveň i užitečné opakování. 

Jakmile to počasí 
a  termíny lovu dovolí, vyráží se k vodě, nejvíce využívaná je 
Malá přehrada k chytání kaprů a bílé ryby, na řeku se chodí na 
přívlač na lososovité ryby, každoroční oblíbenou akcí je jed-
nak Memoriál Jaromíra Plocka, rybářské závody nekořského 
rybářského spolku, a zejména pak prázdninové chytání na Du-
benci, soukromém rybníku u Častolovic, kde se v praxi projeví 
všechno, co bylo naučeno i zapomenuto…. 

Jiří Pomikálek, vedoucí rybářského kroužku 
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MAS Orlicko 2014
Tisková zpráva

Samosprávy Orlicka a Lanškrounska snížily opakovanými nákupy na burze cenu silové elektřiny 
proti roku 2012 už o třetinu. 

Více než tři desítky obcí a měst Sdružení obcí Orlicka, letos snížily náklady na elektřinu nákupem 
na Českomoravské komoditní burze Kladno. K samosprávám, které se ke společnému nákupu sdružily 
už loni a předloni, letos přibylo město Králíky a obec Žichlínek. „Letošní nákup elektřiny na příští rok 
přinesl meziroční úsporu 700 tisíc korun. Pokud bychom ale porovnali průměrnou cenu silové elektřiny 
v roce 2012 s cenou pro rok 2015, ušetřily už tyto nákupy účastníkům třetinu nákladů,“ uvedl předseda 
Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala. 

Před prvním nákupem, realizovaným v roce 2012 tehdy 21 samosprávami, se cena odebírané silové 
elektřiny pohybovala kolem 1.400 korun za megawatthodinu. Tehdejší centrální nákup pak dodávky 
zlevnil na 1.192 Kč za MWh. K dalšímu poklesu na úroveň 988 Kč za MWh došlo loni, kdy už svoji 
spotřebu centralizovalo 29 obcí a měst, mimo jiné Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žam-
berk, Kunvald či Dolní Čermná. V  letošním nákupu se objem poptávky dále zvýšil o  téměř 1.100 
MWh a cena silové elektřiny klesla pod hranici 940 Kč/MWh.

„Porovnáme-li cenu před centralizací s cenou pro rok 2015, klesly při roční spotřebě 11 tisíc MWh ná-
klady na silovou elektřinu z 15 milionů na 10 milionů korun ročně,“ upřesnil Petr Fiala.

Obec Nekoř se tohoto projektu účastní od počátku také a díky tomu nakupuje elektrickou energii 
za výše uvedené ceny za MWh. 

inzerce
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oZnámení a poZvání

SRANDAMAČ 
aneb V. netradiční turnaj spolků

Sobota 5. července 2014 od 17,00 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a zastupitelé soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁBORÁK
Sobota 5. července 2014 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA 
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TJ SOKOL NEKOŘ pořádá

NEKOŘSKÝ ŠPACÍR III. r o č n í k
v sobotu 26. 7. 2014

Start: od 8 do 10 hodin na hřišti v Nekoři
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 15-ti let 15,- Kč

Délka trasy: cca 14 km 
Zajímavosti na trase : nahlédnutí do výrobního závodu ALF, „Leknínové jezírko“ v Oboře, Bažantnice, 
Areál biatlonu v Letohradě, Šedivec, kostel v Nekoři

Společenská kronika
Přivítali jsme  Rozloučili jsme se
Motlová Terezka  Buchtel Miroslav
Škodová Adélka

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.4.2014 – 30.6.2014
60 let Kolomá Alena
 Novotná Eliška
 Červinková Marcela
 
65 let Lorenc Jan
 Šlesingerová Růžena 
 
70 let Schmidt Rudolf
 Vodičková Libuše
 Bednář Miroslav
 Bělská Jana

75 let Lehká Růžena

80 let  Stejskalová Zdeňka
 Poláček Jan
 Poláčková Libuše

81 let Stejskal Josef
 Bednář Miroslav

83 let  Luxová Marie

86 let   Hrdina Otokar

88 let  Žižková Olga
 
94 let  Daniel Ludomír

Marie Glonková

Poděkování

Děkujeme za projevenou soustrast při úmrtí manžela a tatínka, pana Miroslava Buchtela.
manželka a děti

KADEŘNICTVÍ ŠIK Nekoř náměstíčko  tel.  k objednání  777 618 507



Poznáte…?
V letošním prvním čísle Nekořského zpravodaje na titulní straně jste mohli na kresbě P. Langhanse „Po-
hled k Malé přehradě“ poznat střechu č.e. 135 – majitelé Šrolerovi, bývalé to čp. 47 Lorencovo V Korejt-
kách“. 
Na titulní straně tohoto čísla můžete hádat v další kresbě P. Langhanse jinou Vejrovkou chalupu. Pozná-
te…? 
A aby toho poznávání nebylo málo,…. 

poznáte rozdíl?
Poznáte rozdíl na přiložených fotografiích? 

Loňská pomoc zásahové jednotky při 
povodních ukázala na drobný nedosta-
tek našeho hasičského zásahového auto-
mobilu. Pokud jednotka vyjíždí na dlou-
hodobější pomoc, není v  našem velmi 
dobře vybaveném vozidle příliš místa na 
osobní věci členů zásahové jednotky, či 
na vezenou pomoc. Přepravovat spacáky, 
batohy a  tašky s  náhradním oblečením 
a osobními věcmi nacpané mezi jednot-
livé agregáty, kde i  přes veškerou snahu 
občas „dostanou nějakou tu šmouhu od 
oleje nebo naberou lehce benzínový odér, 
jistě není ideální. 

Dar státního podniku Lesy ČR na 
instalaci dvou podvěsných beden mezi 
zadní kola a kabinu osádky tento pro-
blém z velké části vyřešil. Pro běžný zá-
sahový provoz je v nich umístěna část 
materiálu, který jsme pro zásahovou 
jednotku obdrželi z  loňské povodňové 
dotace. 

Děkujeme Lesům ČR s.p. za podpo-
ru naší žádosti: „Dovybavení zásahové 
jednotky JSDH Nekoř“ částkou 15.000,- 
která pokryla přes 3/5nákladů na insta-
laci těchto podvěsných beden. 

Jiří Pomikálek
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