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Z jednání obecního zastupitelstva
27. července 2020

Starosta přivítal členy zastupitelstva, zahájil jednání, požádal o návrhy doplnění programu, na základě ná-
vrhu Ing. Jany Kubíčkové Berkové doplněn bod 6.3. Hřiště Vejrov. Starosta vyzval k hlasování o schválení 
programu. Usnesení 1a/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 27.7.2020  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Informace o žádosti IROP „Nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“ - doplňování žádosti dle poky-

nů CRR- RNDr. Fiala, firma Redea, školení MAS, konzultace CRR forma VŘ, příprava VŘ doplňování 
posledních podkladů k vydání právního aktu 

• Lesy – dotěžení kůrovce a vývratů, Lesejček - vyžínání pasek, 
• Oprava světel Bredůvka + rozhlas, příprava kabelu na druhý radar Bredůvka, dokompletování světel 

mezi čp. 19 - 29 
• Podepsání smlouvy se zhotovitelem na akci „Přístřešek na hasičské stříkačky“, převzetí staveniště
• Výběrové řízení rekonstrukce čp. 286 – prohlídka stavby - 18.6.2020, doplnění výměry podlahy, oslove-

no 13 firem - stáhli si 4, obdrženy 4 nabídky 
• Oprava komunikací emulzi a kamenivem – Vejrov, silnice před a za hrází, cesta k Šedivci
• Nová čistící zona u schodů do sálu, opraveny světla na sále i u zadního vchodu
• Soudní spor - jednání 24.6.2020 – žaloba na obec zamítnuta, čeká se na vyhotovení rozsudku a na po-

dání případných opravných prostředků - vrácení nákladů řízení 
• Jednání s  PČR značky Vejrov – 11.6.2020, obdržené vyjádření - KRPE-38656-1/ČJ-2020-171106 

z 12.6.2020, jednání na místě s fi MADOS – vypracování návrhu značení – obdrženo – upravit, doplnit 
piktogramy chodců 

• 29.6.2020 – jednání starosta se starostou a místostarostou Letohrad – nepřijetí 2 dětí do 6 tř. ZŠ U Dvora 
- dopis starostovi Letohrad v této věci, obdržena odpověď, jednání rodičů v ZŠ U Dvora – 2.7.2020 – na-
hlédnutí do spisu, odvolání rodičů proti rozhodnutí o nepřijetí, podnět rodiče na ŠI PK, dne 28.7.2020 
návštěva ŠI PK v MŠ a ZŠ JL Nekoř 

• Poslední školní den 30.6. – rozloučení s páťáky
• Jednání svazku Rozvoj obcí pod zemskou branou – 30.6.2020
• Vítací tabule Orlicko - zpřesnění umístění, nové správní řízení o umístění, 28.7. jednání s PK o zpoplat-

nění umístění na pozemcích PK u silnic 
• Nalezený pes
• Deště – úprava cesty v chatové osadě u Wericha - příkop, odtok vody, frézink do kolejí 
• Jednání s odhadcem – nákup lesních pozemků od pana Lekeše – revírník předat podklady z hospodář-

ských plánů
• Jednání banka - KB – zrušení pokladny v pobočkách Letohrad, Žamberk, Žbk, Ústí n. O., žádost o vy-

dání platební karty pro finanční prostředky na výplaty
• Starosta a P. Koblížek - jednání k úpravě břehu cesty mezi čp. 19 a čp. 215
• Sečení příkopů – technika obce Písečná, dosečení zbytků, 
• Vypletí zdi u křižovatky – místostarotkou a spol. osazeno netřeskem
• poděkování SDH – mytí mantinelů, dovoz desinfekce a roušek z Kolovrat
• Zaměstnanci: úklid odpadů – 2x týdně; provoz SDN, sekání travnatých ploch, některé již 2x - louky, 

park, hřiště, hřbitov, kolem silnic, SDN; čištění chodníků od trávy; vyčištění a vyfoukání víceúčelového 
hřiště CVAN, dotahování šroubů mantinely CVAN; pravidelné zalévání truhlíků s květinovou výzdo-
bou a čištění laviček; rovnání stolů a židlí sál KD před akcemi a po nich; prořezání keřů a smrků u za-
stávky náměstíčko, u pošty, lezoucí do rozhlasu, urnový háj, park; prořez keřů cesta před a za přehradou, 
osečení krajnic; vysbírání odpadků příkopy silnice kolem Smrku; čištění svoznic, úklid naplaveného 
materiálu ze silnic po srážkových deštích, řešení odtoku vody z komunikací, frézink cesta mezi chatami 
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za Werichem; čištění a nátěr plakátnic, nová plakátnice u školy; MŠ ZŠ - posečení zasetého hřiště, stě-
hování věcí ze staré školky 

Usn. 1b/VIII-2020: ZO Nekoř na základě rozsudku krajského soudu ze dne 29.6.2020 č. 18 Co 126/2019 
požaduje nahradit náklady odvolacího řízení ve výši, která bude stanovena v  písemném vyhotovení 
rozsudku včetně nákladů řízení hrazených v minulosti žalobci  8 0 0
Usn. 1c/VIII-2020: ZO Nekoř ve svém dalším postupu ve věci podnětu pana Krejsy - dle jeho podnětu 
pochybila MŠ a ZŠ JL Nekoř při přehlašování žáků 5. ročníků na ZŠ u Dvora Letohrad - vyčká výsledků 
šetření ŠI PK, a výsledků odvolacího řízení o přijetí.  8 0 0
Informace doplněny jako při každém jednání promítnutými fotografiemi, informacemi o činnosti obecní-
ho úřadu, dokumentech spisové služby, materiálech vyvěšených na úřední desku. 
Kontrola a vyhodnocení návrhů, připomínek a úkolů z minulých jednání – starosta, návrhy usn. k někte-
rým bodům: 
Usn. 1d/VIII-2020: ZO Nekoř bere na vědomí vysvětlení SÚS PK o systému zimní údržby, na základě 
podaného vysvětlení nevidí reálnou možnost změny zimní údržby, aby byla zabezpečena průjezdnost 
a sjízdnost pro veřejnou dopravu, jen chemické ošetření není povoleno, ošetření jen inertním posypem 
(pískem) by výrazně navýšilo množství posypu a následné problémy s prašností a úklidem. Zastupitel-
stvo doporučuje nadále úzce komunikovat s SÚS PK, cestmistrovstvím Žamberk při řešení konkrétních 
problémů (sjízdnost komunikace, včasnost úklidu, apod.)  8 0 0
Usn. 1e/VIII-2020: ZO Nekoř bere na vědomí předloženou analýzu zveřejňování zápisů z jednání OZ, 
konstatuje, že obec tyto informace ve srovnání s ostatními městy a obcemi v našem regionu zveřejňuje 
nadstandardně. (usnesení na webu obce, zápisy ve zpravodaji, zpravodaj je poté zveřejněn na webu 
obce). Pokud se nezmění zákonná úprava této oblasti, doporučuje pokračovat ve zveřejňování v stávají-
cím rozsahu. Kdokoli z občanů má možnost požádat o nahlédnutí do zápisu.  8 0 0
Kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta požádal o připomínky či doplnění zápisu z minulého jedná-
ní, na základě připomínek místostarostky přesunuta záležitost protlaku pod komunikací do bodu různé. 
Usn. 1f/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis VII/2020 z 29.6.2020 8 0 0

Majetkové a smluvní záležitosti
Prodej části p.p.č. 344/3, 344/4, záměr odkupu části p.p.č. 344/1. Na základě předchozích jednání, usne-
sení a zveřejněné vyhlášky 9/2020 o prodeji obdržena nabídka. Usn. 2a/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje na 
základě vyhl. 9/2020 - prodeje části p.p.č. 344/4 zahrada o výměře 143 m2 označenou jako díl d a části 
p.p.č. 344/3 zahrada o  výměře 23 m2 označenou jako díl c – obě oddělené dle GP 1041 – 463/2019, 
a sloučené do nově vzniklé p.p.č. 344/9 zahrada o výměře 166 m2 a odkup části p.p.č. 344/1 zahrada 
oddělené dle GP 1041 – 463/2019 a nově označené jako 344/8 zahrada o výměře 78 m2 k vypořádání 
majetkoprávních poměrů kolem čp. 13 u náměstíčka. ZO Nekoř schvaluje předloženou kupní smlouvu 
s O. F. .  8 0 0
Prodej části p.p.č.2945/2 dle vyhl. 10/2020. Na základě předchozích jednání, usnesení a  zveřejněné 
vyhlášky 10/2020 o prodeji obdržena nabídka. Usn. 2b/VIII-2020: ZO Nekoř na základě vyhl 10/2020 
a podané nabídky schvaluje prodej p.p.č. 2945/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 55 m2 oddělené 
dle GP 1098 – 422/2019 z p.p.č. 2945/2 M.M. a D.M., schvaluje předloženou kupní smlouvu za účelem 
majetkoprávního vypořádání skutečného stavu v terénu.  8 0 0
Pronájem bytu čp. 330. Předložena obdržená žádost o pronájem bytu v čp. 330. Usn. 2c/VIII-2020: ZO 
Nekoř schvaluje na základě žádosti ze dne 7.7.2020 pronájem bytu v čp. 330 paní M. F. od 1.9.2020 
do 31.8.2021, za podmínek shodných se stávající nájemní smlouvou uzavřenou do 31.8.2020. Pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy.  8 0 0
Záměr prodeje p.p.č. 3079. Na základě předchozích usnesení. předložena vyhl. 11/2020. Usn. 2d/VIII-
2020: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 11/2020 - záměr prodeje p.p.č. 3079 ost. plocha, jiná plocha o výměře 
458 m2 obec a katastrální území Nekoř, z důvodů majetkoprávního dořešení skutečného stavu pozemků 
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v terénu ve vazbě na vlastníky okolních nemovitostí. Cena je stanovena dle znaleckého posudku znalce 
z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, č. posudku 8038-329/2016 – pozemek sloužící jako 
komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2 a je považována za cenu v místě a čase obvyklou. 

8 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 3149/11. Usn. 2e/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 12/2020 - záměr prode-
je části p.p.č. 3149/11 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12 m2 oddělené dle GP 1122 – 37/2020 z p.
p.č. 3149/11 a označené jako část „b“, ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části p.p.č. 2358/10 zahrada 
oddělené dle GP GP 1122 – 37/2020 z p.p.č 2358/10 a označené jako díl „a“ o výměře 19 m2 k vypořádání 
majetkoprávních poměrů na místní komunikaci mezi čp. 344 a 294  8 0 0
Další majetkoprávní záležitosti. 
Usn. 2f/VIII-2020: ZO Nekoř bere na vědomí dotaz o prodejnosti p.p.č. 2910/2 k výstavbě rekr. objektu. 
Žádá SK o vyjádření k této věci. 7 0 1
Sml. o sml. bud – vedení NN k RD Halbrštátovi, a čp. 83. Usn. 2g/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019884/ SOBS VB/6 
V p.p.č. 3085, 3086, 3087, (název stavby: Nekoř, par.č. 916/2, kNN) a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019884/SIS/01 k p.p.č. 3086  8 0 0
Dopřesnění umístění sloupu VO – D. Matyáš, V.Lehký
Rekonstrukce čp. 286. Předložen protokol o otvírání obálek a hodnotící protokol. Usn. 3a/VIII-2020: ZO 
Nekoř bere na vědomí předložený protokol o otvírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zaká-
zek v platném znění na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA – rekonstrukce 
západní části“. Obdrženy čtyři nabídky: 
 - nabídka č.1 KPV SYSTÉM s. r. o., Ústí n. O. – s cenou bez DPH 3.569.814,10 Kč, 
 - nabídka č. 2 VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné n. O., s cenou bez DPH 3.439.076,00 Kč ,. 
 - nabídka č. 3 REKOS Ševčík s. r. o., Žamberk, s cenou bez DPH 2.988.745,77 Kč
 - nabídka č. 4 ISOTEP s. r. o., Ústí n. O., s cenou 3.616.412,15 Kč bez DPH  8 0 0

Usn. 3b/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ STAVEBNÍ 
ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA – rekonstrukce západní části“dle nabídky č.3 firmě REKOS 
Ševčík s. r., Žamberk – s cenou 2.988.745,77 Kč bez DPH + příslušné DPH. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s vybraným zhotovitelem  8 0 0
Nekoř-nástupní chodník u  zastávky Nekoř továrna. Předložena zadávací dokumentace vypracovaná 
firmou Forenta. Usn. 4a/VIII-2020: ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim 
zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na akci „Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř 
továrna“. ZO Nekoř schvaluje zadávací dokumentaci vypracovanou firmou Forenta s.r.o. Ústí n. O. - 
stanovuje termín podání nabídky 2.9. 2020 v 17:00 hodin, místo Obecní úřad Nekoř. Jmenuje komisi 
otvírání obálek a komisi hodnotící: P. Koblížek, (náhr. Ing. F. Mikyska), zástupce firmy Forenta, před-
sedkyně SK Ing. J. Kubíčková Berková (náhr. Ing. J. Malý). Stanovuje oslovit firmy: VAKSTAV Jablonné 
n.O.; Mados Lupenice M; Strabag a.s., Hradec Král.; ABV Ústí n. O.; Staps, s. r. o. Žamberk; Agile, .s r. 
o. Ústí n. O.; Help, silnice – železnice s. r. o ., Ústí n. O.  8 0 0

Finanční záležitosti
Rozpočtové opatření. 
Starostou předložena smlouva o dotaci s PK z programu POV. Usn. 5a/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje 
smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace Z Programu rozvoje venkova rozpočtu Pardubického 
kraje na rok 2020 - č. smlouvy OŽPZ 20/22754 na akci „Oprava MK nad obecním úřadem Nekoř“ ve 
výši 80.000,- Kč  8 0 0
F, Mikyska tlumočil žádost spolku Nekořala o příspěvek na vystoupení dechové hudby v neděli o nekořské 
pouti. Usn. 5b/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na vystoupení dechové hudby Jablonská muzika 
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o nekořské pouti 2.8.2020 – 3000,- Kč formou daru. Pověřuje starostu uzavřít s Jablonskou muzikou 
darovací smlouvu.  7 0 1
Usn. 5c/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje příspěvek MŠ a ZŠ JL Nekoř na opravu podlahy ve školní družině 
ve výši 201 042 Kč a na sondu a odstranění stávající podlahy 12.705 Kč.  8 0 0
Usn. 5d/VIII-2020: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové opatření č. 4  8 0 0
Různé
Dopis hejtmana PK. Starostou předloženy dva dopisy hejtmana PK – poděkování za činnost v době mi-
mořádného stavu a podpora zákonodárné iniciativy PK. Usn. 6a/VIII-2020: ZO Nekoř bere na vědomí 
dopisy hejtmana PK  8 0 0
Informace z jednání svazku Rozvoj regionu pod Zemskou bránou. Starosta informoval o jednání svaz-
ku. Usn. 6b/VIII-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informace o činnosti svazku Rozvoj obcí pod Zemskou 
branou.  8 0 0
Na základě předchozích usnesení žádost starosty o schválení dodatku ke zřizovací listině. Usn. 6c/VIII-
2020: ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině) MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř (úprava názvu 
a majetek k 30.6.2020)  8 0 0
Hřiště Vejrov. O možnostech odkupu části p.p.č 818/3 po jednání s majiteli seznámila místostarostka. 
Usn. 6d/VIII-2020: ZO Nekoř souhlasí s odkupem části p.p.č. 818/3 o výměře cca 600m za cenu 60Kč/
m2 (veřejné prostranství), pověřuje mistostarostku jednáním s geodet. firmou přímo v terénu za účast 
majitelky k oddělení příslušné části.  8 0 0
Návrhy a připomínky:
D. Matyáš - výrazné hrby na staré cestě na Vejrově, cesta vymletá vodou
L. Faltusová - dotaz na dodání kompostérů – odpověď starosty – teprve se zpracovává žádost, reálně v roce 
2021; - cedule ukazující směr k přehradě – turisté zvoní u jejich RD a ptají se na cestu; - dotaz na stav čp. 
130 na náměstíčku – reakce starosty - majitel má stále v nabídce k prodeji, o nemovitost se nestará
J. Kubíčková Berková - návrh na nákup tlakového čističe i bez čekání na dotaci; - nabídka firmy Oftis k ná-
kupu pohledů - 1 ks za 2 Kč. Usn. 6e/VIII-2020: ZO Nekoř souhlasí s nákupem 300 ks pohlednic od formy 
OFTIS za 2 Kč/ks  8 0 0
J. Domes - poděkování za umístění zrcadel v obci; - hlasitost červencové zábavy na CVAN; - umístění dal-
ších svoznic do Údolí na vytipovaná místa; - dotaz na stav budování v cyklostezky – odpovězeno starostou 
J. Pomikálek - umístění zrcadel pod Vejrovem na vyústění cesty od mlýna, pod pekárnou u vyústění cesty 
od Šejvlů, žádost p. Zářeckého o zrcadlo u výjezdu od dvora vinárny čp. 29, 
Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř. Zápisy 
z dalších jednání budou uveřejněny v příštím čísle Nekořského zpravodaje. 

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

v současné nelehké době, kdy je náš život omezen mimořádnými opatřeními, které mají za cíl zamezit 
šíření nákazy covid 19 a tím ochránit naše zdraví, byly téměř všechny plánované akce, na kterých jsme se 
mohli v obci potkávat, zrušeny. A vzhledem k vývoji nákazy v naší zemi a předpokládanému prodlužová-
ní doby platnosti omezení je nepravděpodbné, že se v letošním roce budou konat. 

Proto v této době vydáváme alespoň další číslo Nekořského zpravodaje, kterým Vás chceme alespoň 
trochu seznámit s aktuálním děním v obci a také přivést na jiné myšlenky. Přečtete si, jaké bylo letošní 
léto z hlediska srážek. V článku z historie obce uvidíte, že i v minulosti byl život lidí spoután některými 
omezeními a příkazy – přesto mnohá ustanovení policejního řádu z roku 1898. by mohla být bez omezení 
platná i nyní. 
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Z dění v obci - kromě oprav silnic, o kterých se píše v samostatném článku, alespoň takto ve zkratce 
informace, že v současnosti probíhá mezi budovou Konzumu a Obecního úřadu výstavba přístřešku na 
historické hasičské stříkačky. Zároveň se rozběhla druhá etapa rekonstrukce domu čp. 286 (bývalá pošta). 
A děláme řadu jiných drobných oprav, úprav a prací, buď obecními zaměstnanci nebo prostřednictvím 
zjednaných firem. 

Na závěr si dovolím zdůraznit žádost i prosbu o důsledné dodržování všech vyhlášených opatření na 
veřejných prostranstvích obce a v místech setkávání s více lidmi, zejména nošení roušek a desinfekce ru-
kou při pohybu v prodejně Konzum a Pošty Partner. Jsem přesvědčen, že nedůslednost v jejich dodržování 
vedla mimo jiné i k současnému omezení prodejní doby a otvírací doby pošty. 
A úplně na závěr Vám přeji, aby jste se současnou tíživou situací nenechali zlomit, aby jste vyhledávali to, 
co Vás potěší a co Vám přinese dobou náladu.  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
• Volební komisi za jejich obětavou práci i v době mimořádných opatření
• Hasičům za omytí zdi za KD, zásahové jednotce za pomoc s výměnou vrat zbrojnice
• Místostarostce a hasičkám za vypletí a dosázení okrasnými rostlinami skládané zdi na křižovatce 

před mostem
• L. Skalickému za výměnu pneumatik na obecním minibusu Boxer
• Prodavačkám za statečnost a snahu o udržení prodeje v prodejně Konzum v době mimořádných 

opatření a zvyšujících se případů pozitivně testovaných v obci
• Vedení Obchodního družstva KONZUM za zajištění výpomoci pro prodejnu i Poštu Partner v době 

onemocnění personálu prodejny 
• Všem, kteří poctivě dodržují vyhlášená nařízení a omezení, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy 

Covid 19

Covid -19
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

Máte zdravotní potíže? 
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do čekárny
Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Zašle jej Vám nebo Vašim blízkým do mobilního telefonu. V případě nutnosti 
lze využít služeb obce - tel. číslo 724 181 465. vyzvednutí receptu zajistíme. 
Nedovolali jste se svému lékaři? 
Může se to stát, nic se neděje. Telefonní linky do ordinací jsou v  této době přetížené. Zkuste to 
opakovaně za chvíli. Níže máte uvedeny telefonní čísla ordinací lékařů v našem okolí. Možná voláte 
v době, kdy lékař nemá ordinační hodiny.
V případě závažných zdravotních problémů volejte ihned linku 155. 
Mimořádná opatření
Dodržujte všechna mimořádná nařízení. Nezdržujte se v místech s větším počtem lidí. 
Dodržujte prosím 3 zásady: RUCE, ROUŠKY, ROZESTUPY 
RUCE – pravidelně si myjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo používejte desinfekci
ROUŠKY – při pohybu v uzavřených místnostech, při styku s cizími lidmi, i na veřejných prostran-
stvích noste přes ústa a nos roušku 
ROZESTUPY – dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob 
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Telefonní kontakty na lékaře a ordinace

Odpady 2020
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ 
Od LISTOPADU – sobota 1x za 14 dní 10 – 12 ve dnech: 7.XI.; 21.XI.; 5.XII.; 19.XII.2020
Použité jedlé oleje lze v plastové lahvi postavit na popelnici při svozu komunálního odpadu, vhodné 
označit cedulkou „JEDLÝ OLEJ“.
Na následující straně přinášíme pomocný návod k třídění odpadů

POLIKLINIKA ŽAMBERK
Ústředna	 465	676	830
MUDr.Dubská	 465	676	831
MUDr.Jelínek	 465	676	832
MUDr.Malina	 465	676	854
MUDr.Skřiček	 465	676	829
RTG	 465	676	834
Chirurgie	 465	676	835
Ortopedie	 465	676	840
Oční	 465	676	839
ORL	 465	676	802
Interna	 465	676	862

Dětské	 465	676	828
 465	676	850
Zubní	 465	676	818
	 465	676	821
RHB	 465	676	833
Ženské	odd.	 465	676	827
Neurologie	 465	676	858
Psychiatrie	 465	676	861
Kožní	 465	676	842

POLIKLINIKA LETOHRAD
MUDr.	Haltmar	 465	620	433
MUDr.	Vychytil	 465	620	441
MUDr.	Nosálová	 465	620	888
MUDr.Žižková	 465	622	253

MUDr.	Janáková	 465	620	752
MUDr.Stejskalová	 465	620	753
MUDr.Slezáková	 465	620	353

OBVODY Jablonné nad Orlicí 
MUDr.Šimůnek	 465	642	429
MUDr.Krivda	 465	642	428

MUDr.Jarešová	 465	642	430
MUDr.Remešová	 721	930	615

MUDr. Jiří Haltmar, Družstevní 815, Letohrad, tel.: 465 620 433
	 		 pro objednané 		 pro objednané
Po		 7:00–11:00	 11:00–13:00	 		 									---
Út	 7:00–11:00	 13:00–16:30	 		 									---
St	 7:00–11:00	 11:00–13:00	 		 									---
Čt	 								----	 								----	 13:00–16:30	 16:30–18:00
Pá	 7:00–11:00	 11:00–13:00	 		 									---

Lada Faltusová



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2020

8

JA
K 

SP
RÁ

VN
Ě 

TŘ
ÍD

IT



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2020

9

Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje
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Historie obce 
Místní řád policejní pro katastrální obec Nekoř

Pro zachování veřejné bezpečnosti, pokoje, pořádku a mravopočestnosti, jakož i pro uvarování všeho, 
co by každému občanu zdejšímu na občanské a osobní svobodě, cti a jmění ublížiti mohlo, vyhlašuje se 
následující, dle všeobecných policejních a trestních zákonů , jakož i řízení obecního v králov. Českém 
ze dne 16. dubna 1864 č. 7 z.z. – a ustanovení výboru kat. obce Nekoře ze dne 30. prosince 1897 a 12. 
května 1898 místní řád policejní, dle nehož se všichni obyvatelé kat. obce Nekoře říditi povinni jsou.

Bezpečnost veřejná
§ 1. Veřejné zábavy a schůze

Všecky veřejné slavnosti, zábavy a schůze, divadelní představení mají se dříve, než se odbývají u obec-
ního úřadu ohlásiti.

§ 2. Ohlášení a přechovávání cizinců
Držitelé hostinců mají každému cizinci, který u nich přes noc zůstane, předepsanou cizinskou knihu 
předložiti, aby do ní své jméno, stav a zaměstnání zapsal.
Osoby neznámé u sebe přechovávati, pak-li o sobě náležitých průkazů dáti nemohou, tovaryše řemesl-
nické bez knížky, tuláků služby neb práce nemajících, osob i rodin bez určité výživy, které ani do zdejší 
obce příslušny nejsou, nesmí nikdo pod uvarováním trestu u sebe přechovávati. 

§ 3. Přijímání dělníků
Každý hospodář, po případě zaměstnavatel neb řemeslník jest povinen, přijme-li osoby do služby neb 
práce, tyto u obecního úřadu v předepsaném čase ohlásiti a jejich průkazy předložiti. 

§ 4. Přijímání osob cizích do bytu
Rovněž jest každý, kdo osoby neb rodiny přistěhovalé, do obce zdejší nepříslušné, do řádného bytu 
přijme, tyto u obecního úřadu ihned ohlásiti a jich průkazy předložiti.

§ 5. Taneční zábavy a plesy
Ve smyslu vybídnutí velesl. zemského výboru království Českého ze dne 19. září 1896 č. 41918, k ná-
vrhu obec. výboru ze dne 30. prosince 1896 a výnosu slavného okresního výboru v Žamberku ze dne 
22. července 1897 č. 1401, ustanoven jest počet tanečních zábav, které v obci během určitých období 
smějí pořádány býti, nečítaje v  to obvyklé zábavy v  době masopustní, o  pouti, posvícení, poslední 
neděle v roce, ostatky a při jiných zvláštních příležitostech (svatby), pro každého hostinského k držení 
tanečních zábav oprávněného na tři v roce. Z každé další taneční zábavy tento ustanovený počet zábav 
převyšující, pakliže od představenstva obce ze zvláštních důvodů povolena a skutečně odbývána byla, 
ustanoven jest pro místní pokladnu chudých poplatek 5 zl.
Hostinští jsou povinni přísně toho dbáti, aby taneční zábavy v mezích slušnosti se odbývaly (zamezení 
neslušných písní, hluku, hádek a rvaček), aby školní děti a osoby nedospělé (ženského pohlaví do 16 
roků, mužského do 17 roků) do zábavy taneční nepřipouštěli.
Doba, po kterou smí taneční zábavy trvati, ustanovuje se v měsících od 1. dubna do konce září pro 
taneční zábavu do 1 hodiny, pro pobyt v místnostech hostinských (nikoli tanečních) do 2 hodin v noci, 
v měsících od 1. září do konce března o1 hod. déle. 
Každá nepřístojnost a překročení těchto ustanovení při tanečních zábavách bude přísně dle zákona 
potrestána. 
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§ 6. Ustanovení o policejní hodině
Ve smyslu nařízení místodržitelského ze dne 14. ledna 1857 č. 443 policejní hodina k uzavírání míst-
ností hostinských, naléváren, výroben a místností kde nápoje v uzavřených lahvích se prodávají, usta-
novuje se takto: 
1. Všechny místnosti hostinské smí všedního dne nejdéle do 11., v neděli a ve svátek do 12. hod. večer 

otevřeny zůstati. Toto ustanovení nemá vztahu na hostince zájezdní pro cizince a cizí povozy.
2. Pro nalévárny kořalky a závody výrobní jakož prodeje v uzavřených lahvích ustanovuje se hodina 

uzavření od 1. května do 1. listopadu na 9. hod večer a od 4. hod. ráno, od 1. listopadu do 1. května 
na 7 hod večer a od 6. hod. ráno. 

3. Obecní představenstvo může na zvláštní žádost a když toho nutná potřeba vyžaduje, v každém pří-
padě zvláště povoliti, aby jednotlivé z místností svrchu uvedených, vyjímaje kořalny, zůstaly déle 
otevřeny. V  povolení však budiž hodina, kdy se má zavříti, výslovně uvedena. Jakožto poplatek 
za prodloužení náleží mimo potřebný obnos v kolcích, zaplatit do chudinské obecní pokladny při 
každém prodloužení pro jeden případ 1 zl.

4. Majitelé místností hostinských, nálevných a prodejných povinni jsou doslovné znění tohoto naří-
zení v této místnosti vyvěsiti na místě každému přístupném a každý jest povinen dle něho se říditi.

5. Pro přestupky tohoto nařízení budiž trestán majitel dotyčného oprávnění podle výše jmenovaného 
nařízení a de nařízení ministr. ze dne 20. dubna 1854 a 3. dubna 1855.

6. Každý jakýkoli povyk na veřejné ulici a cestě času nočního se zapovídá a přísně se bude trestati.
7. Vyšetřování a trestání přestupků v příčině policejní hodiny přísluší též představenému obce dle § 

62. a § 63. obec. řízení.

Bezpečnost osobní
§ 1. Znečišťování studní, potoků a vod jichž se k pití a vaření úžívá.

Každé znečišťování studní, studánek a potoků jakýmkoli způsobem zdraví lidskému škodlivým pro-
padá trestu.

§ 2. Opatření bezpečnostní u cest, lávek a lomů.
Nebezpečná místa buď u cest, lomů a j. buďtéž náležitým zábradlím opatřena. Důsledky z možného 
neštěstí spadají na toho, kdo opatření bezpečnostní upraviti povinen jest.
Malé dítky na veřejných cestách bez dohledu nechávati se přísně zapovídá.
Rychlá jízda koňmo neb povozem na veřejných cestách v obci trestá se pokutou peněžitou neb 
vězením.

Tento řád nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Z představenstva obce Nekoře dne 1. měsíce června 1898

V. Brůna, Kl. Matyáš, H. Schiktanz,  K.Krejsa,
Starosta  radní radní    radní 

Jiří Pomikálek

Jak nás trápí počasí – letní srážky 2020…..

V létě pršelo nejvíc za posledních deset let, nadprůměrný byl hlavně červen
- to byl název článku uveřejněného 13.9.2020 na www.idnes.cz. Citace z tohoto článku uvádíme prolo-
ženým textem, hned za ním pak uvádíme hodnoty zaznamenané hráznými na hrázi Pastvinské přehra-
dy v uplynulých 43 letech (od roku 1977):
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Letošní léto bylo nejdeštivější za posledních deset let. V průměru spadlo na území Česka 322 milimetrů 
srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové považují za léto období od 1. 
června do 31. srpna.

V Nekoři dle měření na hrázi Pastvinské přehrady spadlo od 1. června do 31. srpna 2020 celkem 
463,7 mm srážek, tedy 463.7 litrů vody na metr čtvereční. 

Deštivý byl letos zejména červen, kdy úhrn srážek dosáhl téměř dvojnásobku dlouhodobého průměru. 
U nás to bylo letos 303,8 mm, dlouhodobý průměr (43 let dat – od roku 1977) je 86,45 mm, spadl 

tedy 3,5 násobek průměrných červnových srážek.
V srpnu bylo deště asi o třetinu nad normál, v Nekoři tomu bylo zhruba také tak (126,6%). 
Naopak v červenci srážek zhruba o 30 procent proti průměru ubylo, u nás bylo v červenci jen 52 % 

běžných srážek v této oblasti. 
„V žebříčku posledních 60 let se letošní léto z hlediska srážek umístí na vysokém šestém místě,“ uvedl 

ČHMÚ. V našem žebříčku posledních 43 let byl letošní letní úhrn červen – srpen 463,7 mm na 3. 
místě, překonal jej jen rok 1981 s 646,8 mm, a rok 1980 s 469 mm. 

Přes 400 mm napršelo v letních měsících ještě v letech 1995, 1997 a 2011. Vůbec nejméně spadlo 
v tomto období v roce 1983 – za tři letní měsíce jen 93,2 mm. Letní srážky pod 200 mm jsme zazna-
menali v letech 1990, 1992, 2003, 2008 a 2018. 

Množství srážek se ovšem v různých částech země lišilo. Například na Vysočině a v Pardubickém kraji 
pršelo tolik, jako v povodňových letech 1997 a 2002. Dlouhodobý průměr byl překonán až o 60 procent,“ 
uvedli meteorologové. Přímo u nás byl dlouhodobý průměr překročen o 66 %. 

2020 2020 Srážky 
v mm

Dlouhodobý 
průměr

% roku 2020 
k dlouh.průměru

1981 1983 1997 2002

VI 303,8 86,45 351,4 % 374 32,8 125,2 63,4
VII 51,3 107,09 47,9 % 144,6 9,2 267,9 129,9
VIII 108,6 85,78 126,6 % 128,2 51,2 62,6 116,2
souhrn 463,7 279,32 166% 646,8 93,2 455,7 309,2

Za použití dat od hrázné Evy Dvořákové a hodnot srážek a teplot zaznamenaných v obecní kronice 
připravil a porovnal Jiří Pomikálek 

Přečetli jsme za vás…
Přinášíme článek zveřejněný na webu idnes.cz 28. října 2020
Tajemství přehrad: Nádrž Pastviny se stavěla 
jako hladová zeď Orlických hor 

Osmý díl Tajemství přehrad nás zavede do 
Orlických hor. Podíváme se na jednu ze dvou 
posledních zděných kamenných hrází u nás. Ve 
třicátých letech 20. století za hospodářské krize 
se stavěla také ze stejného důvodu jako známá 
Hladová zeď v Praze. Zamíříme do údolí Divoké 
Orlice k vodnímu dílu Pastviny

Divoká Orlice byla po staletí hodna svého 
jména. Stačilo, aby v Orlických horách zaprše-
lo nebo začal prudce tát sníh, a na dolním toku 
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měli co dělat s velkou vodou. Není divu, že se o stavbě přehrady začalo uvažovat už na přelomu 19. 
a 20. století.

Před první světovou válkou už bylo víceméně jasné, že hráz bude stát v katastru obce Nekoř. Váleč-
né události ale stavbu na dlouho odložily. Teprve v roce 1924 byla v údolí vyhlášena stavební uzávěra 
a začal se hledat stavitel. 

V té době ale nebylo paradoxně rozhodnuto, jak bude nová přehrada vypadat. A dokonce se ani ne-
vědělo, z čeho se postaví, zda z betonu, nebo z kamene. Kamenné hráze byly už na ústupu, projektanti 
začali preferovat železobeton. Rozhodla ale nastupující hospodářská krize počátku 30. let 20. století.

Úřady přikázaly, že se hráz nad Nekoří postaví jako kamenná, a to z velmi jednoduchého důvodu. 
Pro tento typ přehrady bylo zapotřebí daleko větší množství dělníků než pro hráz betonovou. Stát tak 
dal práci a plat více lidem.

Na to, že na stavbě byla hlavní silou ta lidská a nejtěžší břemena se zvedala pouhými kladkami, šla 
práce velmi rychle kupředu. V roce 1933 stavba začala, v roce 1938 bylo hotovo.

V Orlických horách vznikla 31 metrů vysoká kamenná hráz, jedna ze dvou posledních svého druhu 
v tehdejším Československu. V koruně je dlouhá téměř dvě stě metrů a v levé polovině jí dominuje šest 
nehrazených bezpečnostních přelivů.

Už v roce 1938 nesměla chybět ani vodní elektrárna. Ta byla švédského typu, což znamenalo, že sou-
strojí Francisovy turbíny bylo postaveno pod širým nebem. Elektrárna byla navíc přečerpávací. Kvůli 
tomu vznikla zhruba kilometr pod přehradou ještě jedna hráz, vyrovnávací. V roce 1956 ale byla nad 
turbinou postavena zděná budova a v roce 1964 začala elektrárna fungovat jen ve špičkovém režimu. 
Projektanti mysleli na budoucnost. 

Vozovka nad korunovými přelivy je vybudována 
na železobetonovém mostě. Původně přes hráz auta 
neměla projíždět vůbec, okolní obce ale přiměly 
projektanty, aby plány změnili. Kvůli financím však 
nad přelivy vznikl kompromis – most široký jen na 
jedno auto. To se ovšem zanedlouho změnilo.

Povodí Labe ohlásilo rekonstrukci koruny hrá-
ze, která nebyla v moc dobrém stavu. Při přípravě 
opravy odborníci zjistili, že původní projektanti 
mysleli daleko dopředu. Připravili pilíře železobe-
tonového mostu tak, že je stačí dobetonovat svisle 
nahoru a hned vznikne místo na širší nosníky. Most 
v koruně hráze tak půjde rozšířit o další jízdní pruh. Jak snadné.

Do budoucna mysleli projektanti i ve spodní revizní chodbě. Při stavbě objevili dutinu v podloží, 
kterou samozřejmě zalili betonem. Pro případ, že by jejich řešení nevydrželo, zvedli strop v chodbě 

o několik metrů, aby se tam v případě potřeby dosta-
lo injektážní zařízení.
Původní mechanismy věrně slouží

V reportáži vám ukážeme, že zařízení vodního díla 
i přes svoje stáří více než 80 let stále slouží. Podíváte 
se na unikátní hrázový limnigraf ve strojovně, který 
už v době svého vzniku dokázal přenášet informaci 
o stavu hladiny až do domku hrázného na vzdálenost 
několika set metrů.

Uvidíte obří mechanismy, které ovládají tabulové 
uzávěry spodních výpustí. Sejdeme i  k  patě hráze, 
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kde spodní výpusti ústí do vývaru. Podíváme se také do svislé kontrolní šachty, která sahá až pod 
základy přehrady. A řekneme vám, k čemu slouží boční skluz a nahlédneme i do vodní elektrárny. 
Přijďte se podívat sami

Přehrada Pastviny je lákavým cílem rodinných výletů. V létě se můžete vykoupat na okolních plá-
žích, na podzim, mimo sezonu, můžete kromě nádrže prozkoumat okolí, třeba hřebeny Orlických hor 
nebo alespoň zvenčí obdivovat předválečné betonové pevnosti. 

Státní podnik Povodí Labe jednou za dva roky pořádá na jaře na Pastvinách den otevřených dveří. 
Teoreticky by měl být příští rok, ale za současné situace není nic jisté, takže je třeba hlídat informace 
na webu. V každém případě můžeme návštěvu vodního díla Pastviny, této „hladové zdi“ Orlických 
hor, vřele doporučit. 
Zdroj:  https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/tajemstvi-prehrad-pastviny-orlicke-hory-divoka-orlice-
-kamenna-hraz.A201019_152454_po-cesku_vrja

Opravy komunikací
Stejně jako v předchozích letech, i letos v obci Nekoř probíhaly opravy komunikací. 
V jarních měsících byl položen nový asfaltový povrch na komunikaci mezi čp. 19 a 29. Zde prová-

děla elektromontážní firma položení nových zemních kabelových rozvodů elekřiny do části stávající 
cesty a  přípojky k  nemovitostem zde ležícím. 
Předchozím dlouhým vyjednáváním prostřed-
nictvím projektanta s investorem této akce (ČEZ 
Distribuci a.s) se podařilo prosadit, aby investor 
uhradil obnovu živičného povrchu v  celé šíři 
komunikace, do které ukládá podzemní vedení 
elektřiny. Obec využila přítomnost firmy Stra-
bag, a.s., která byla elektromontážní firmou 
vybrána k  položení asfaltu, a  nechala opravit 
zbytek komunikace ( v celkové ploše 420 m2) od 
čp. 215 po čp. 19 za částku 203 761,-Kč. Věříme, 
že motoristé využívající tuto komunikaci k pří-
jezdu nebo odjezdu ze sídliště, budu respektovat 

s ohledem na obyvatele přilehlých nemovitostí stanovené omezení rychlosti průjezdu... 
Zároveň v jarních měsících probíhala již dlouho plánovaná oprava komunikace od lokality „V poli“ 

směrem k Brodku - nejhorší část již velmi poškozené komunikace po les. Firma JD Dlouhý s.r.o. ji 
provedla makadamem prostříknutým asfaltem 
a zásypem drtí. Oprava celkové plochy 1080 m2 
stála 570 462 Kč. 

Další plánovanou opravou, na kterou obec 
požádala o finanční dotaci z rozpočtu Pardubic-
kého kraje v rámci Programu obnovy venkova, 
byla „Oprava MK nad obecním úřadem“. Vzhle-
dem ke krácení dotací v souvislosti se snížením 
daňových příjmů zapříčiněném mimořádnou 
koronavirovu situací jsme na tuto akci od Par-
dubického kraje obdrželi dotaci 80.000 Kč. 
V rámci této opravy se podařilo vyřešit některé 
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dlouhodobé problémy této komunikace, zvláště 
odtok vody ze svažité části komunikace před ry-
bářskou líhní. Oprava navázala na loňské polo-
žení asfaltu od náměstíčka po obecní úřad, letos 
byl nový asfalt dotažen až ke křižovatce u čp 323. 
Náklady na opravu celkem 1.909 m2 komunika-
ce prováděnou v  polovině září firmou Strabag 
a.s. činily 1.128.860,- Kč. Za přispění Pardubic-
kého kraje se tedy podařilo opravit další část ko-
munikací v obci Nekoř. 

Dále byla letos ještě nástřikem emulzí a  ka-
menivem vyspravena místní komunikace od za-

stávky na Vejrově po nově vybudované parcely 
na konci Vejrova a místní komunikace od hráze 
po Studeneckou zátoku. Byly rovněž vybrány 
příkopy vedle této komunikace a stejně tak na 
Bredůvce směrem ke Studenému od křižovatky 
po vodojem, na několik cest byly položeny svoz-
nice pro odvod vody (u sv. Jána u mostu, cesta 
v Údolí – od Bývalé Foglovy hospody směrem 
ke kapličce, cesta mezi chatami v chatové oblasti 
za parkovištěm za hrází). Silnice v obci doplnila 
rozhledová zrcadla, zastávku u školy vodorovná 
značka BUS a do konce roku bude ještě na Bre-
důvce u silnice I/ ve směru od Jablonného n.O. 
umístěn radar měřící rychlost vozidel vjíždějících do obce. 

Jiří Pomikálek

společenská kronika
Rozloučili jsme se  Slavíková Marie

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 10. – 31. 12. 2020

60 let Krotil Karel
65 let Málek Karel
 Kosková Hana
 Martinková Blanka
70 let Pácha Karel
75 let Lehký Václav
 Brožková Eva
80 let Pomikálková Marie
 Bednářová Vlasta

81 let Müller František 
82 let Šmoková Marie
84 let Jirončová Eva
 Dostálová Jarmila
86let Kolda František
89 let Nastoupilová Marie
93 let Dolečková Irena
94 let Kalousová Marie

Blahopřejeme! Marie Glonková
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