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Z jednání obecního zastupitelstva
22. května 2017
Starosta přivítal přítomné a předložil program ke schválení. Usnesení 1a/VI-2017: Zastupitelstvo obce
Nekoř schvaluje program jednání 22.5. 2017. 
800
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• SÚS – pročištění dvou propustků pod silnicemi – horní Nekoř k Bredůvce, u čp. 312
• „Novostavba MŠ, ...“ – podepsána smlouva koordinátor BOZP, doplňování originálů podkladů VŘ
zhotovitelem, přípravná schůzka 18.5.2017. J. Kubíčková Berková + P. Smejkal, ředitel ZŠ, koordinační schůzka 19.5.2017 projektant, TDI, zhotovitel, starosta. Zastávka zbourána, SK do začátku
června dopřipravit prováděcí dokumentaci vybavení - připravena smlouva s firmou administrující
projekt na realizaci a udržitelnost, aktualizace nabídek úvěru
• Poděkování hasičům za odvoz železa od ZŠ, organizaci lodiček
• Poděkování L. Faltusové – sběr ošacení pro Diakonii
• Petrův palouk: vývěska – vykopány díry, tesařské práce dokončeny, dodělávána dlažba – dohodnuto
dát celou novou ze zámkové dlažby, doplnit schůdky…..,
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ zahájeno zasíťování NN + VO, dopřesněno umístění sloupů
VO, dořešen rozhlas – formou vícepráce,
• Úspěch v POV – PK 110 000 – oprava VO – rekonstrukce rozvaděče, připravit VŘ na stožáry
• Podepsána smlouva „Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka“ doplnění originálů do žádosti do
31.7.2017 ve spolupráci s firmou REDEA
• Kompostéry – žádost Orlicka uspěla, nutnost VŘ podlimitní zakázky + výroba – dodání cca listopad 2017
• Proběhla oprava veřejného rozhlasu
• Podána žádost o bezúplatný převod pozemku 3516/11 v k.ú. Nekoř – Povodí Labe, s.p.
• Akce v obci: Nekořský kros, Den otevřených dveří Mecawel, Lodičky, divadlo
• Žádost o společný školský obvod Letohrad – jednání 24.5.2017
• Lesy – oplocenka na Kulturce dokončena, vysázena, značení stromků, postřiky, začne vyžínání, poděkování brigáda spolků MS a Nekořala, ve spolupráci s lesním správcem bude podána žádost o dotaci
• Prořezy ovocných stromů dokončeny- průběžně probíhá výměna kolů
• Převoz zbylých trámů z PP – dokončeny práce na přístřešku, jednání o zasíťování wifi a připojení
internetem
• Příprava rekonstrukce vozovky hráze Pastvinské přehrady, starosta dostává na vědomí podklady, 1.6.
jednání k DUR v Žamberku
• Pozvánka na valnou hromadu VAK
• Kontrola SDN ze strany KÚ PK – drobná opatření ke zlepšení
• Revize elektropřístrojů – závady nouzového osvětlení CVAN, konvice KD, výměny kabelů (hasičárna) – při poškození hlásit okamžitě, ne stáhnout páskou
• ÚP - vyvěšena veřejná vyhláška o projednání – požádáno o dodání 1 kopie navíc oproti smlouvě
• Žádost Malé památky Orlicka podána
• Pozemky – u hasičského hřiště – rozhodnutí o dělení, konzultována možnost bezúpl. převodu
• Potřeba dokončit kolaudace čp. 286 a přesun družiny a ředitelny - místostarostka
Pracovníci obce:Péče o zeleň, sečení a odvoz trávy, paseky, SDN, ošetřování výsadeb stromků, oprava
CVAN , nutno opravit plot víceúčelového hřiště – 2x přes něj někdo vlezl, poškozen
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Usn. 1b/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje výměnu nouzového osvětlení CVAN dle nabídky firmy J. Mačát

800
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1c/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání IV-2017 ze
dne 24.4.2017 a V/2017 ze dne 27.4.2017 
800
2. Majetkové a smluvní záležitosti
2.1. Žádosti o prodej části p.p.č. 3105/3, 3105/3 a 3111. Terénní šetření části zastupitelů na místě
samém před zahájením jednání OZ. Usn. 2a/VI-2017: ZO Nekoř na základě seznámení se se situací
na místě samém nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 3105/3, 3105/3 a 3111 
701
3. Novostavba MŠ. Podána informace o dalším postupu v této věci – VŘ je v procesu schvalování
CRR, čeká se na doložení všech povinných příloh od vybraného zhotovitele
3.1. Smlouva s vybraným zhotovitelem stavební části. Usn. 3a/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o dílo ve znění zadávací dokumentace na projekt s názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny
a rekonstrukce dalšího zázemí školy.“ dle výsledků VŘ – firmou Bursík Holding a.s. s následující
výhradou: smlouva bude podepsána po doložení všech náležitostí prokázání kvalifikace vybraným
zhotovitelem a po schválení VŘ CRR 
800
Starostou předložena příkazní smlouva na zajištění realizačního managementu projektu. Usn. 3b/VI2017: ZO Nekoř schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-17-155 na zajištění realizačního managementu k projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s firmou RPA Tender, s.r.o.
800
Provedení kolaudace družiny – ředitelny - místostarostka. Pověření kontrolou stavební části projektu
– místostarostka, předseda kontrolního výboru
4. Rozpočtové záležitosti
4.1. Úvěr „Novostavba MŠ…“. Předloženy aktualizované nabídky úvěru na zajištění projektu „Novostavba MŠ“. Usn. 4a/VI-2017: ZO bere na vědomí aktualizované nabídky úvěru, pověřuje starostu, pí.
účetní, P. Koblížka jednáním o konkrétních podmínkách 
800
Usn. 4b/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 
800
5. KD Nekoř – úpravy sálu. Navržené úpravy sálu – z předchozích jednání OZ: Obecní znak na sále
KD – gravírování do dřeva, práh u nářaďovny, lékárnička, oprava opadané omítky nad okny k silnici,
světlo nad zadní vchod, - již instalováno, úprava štaflí aby neškrábaly podlahu - provedeno, dekl nad
kanalizaci – madlo, nátěr dveřních zárubní, nové lopatky a smetáčky, poškozené židle s plným opěradlem, úprava baru umožňující otvírání okna, nástěnka u baru – plech nebo korek, vzhled čelních stěn
– materiál, tvary.. Usn. 5a/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje tvar dřevěného obložení čelních stěn čtvercový - počet a rozměr určí J. Kubíčková Berková a P. Smejkal, určí rozměry a materiál 3 nástěnek
k vyvěšování ceníků a oznámení. 
800
Usn. 5b/VI-2017: ZO Nekoř pověřuje finanční komisi aktualizací ceníku pronájmu a podmínek pronájmu sálu KD 
800
6. Různé
6.1. Rekonstrukce rozvaděče horní Nekoř. Předložen nabídkový rozpočet na rekonstrukci rozvaděče
VO na horní Nekoři. Usn. 6a/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje vzhledem ke znalosti stávající elektroinstalace a s cílem dosažení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených prostředků objednat
rekonstrukci rozvaděče VO na horní Nekoři dle nabídky firmy J. Mačát Lanškroun, pověřuje starostu objednat měření pevnosti sloupů od firmy Sedlák 
800
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Usn. 6b/VI-2017: ZO Nekoř pověřuje P. Smejkala přípravou poptávky na rekonstrukci – dodání,
instalace a zapojení stožárů a světel VO „Nekoř – Vejrov – výstavba ZTV“
800
6.2. Spisová služba. Předloženy návrhy k řešení zajištění elektronické spisové služby po ukončení
společného projektu SS MěÚ Žamberk. Usn. 6ć/VI-2017: ZO Nekoř schvaluje zadat spisovou službu
u firmy TRIADA dle nabídky P. Vanického 
800
6.3. Valná hromada VAK Jablonné n.O. Usn. 6d/VI-2017: ZO Nekoř v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, deleguje starostu obce
ing. Jiřího Pomikálka jako zástupce obce Nekoř, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398,
na řádnou valnou hromadu, konanou v sídle společnosti dne 22.06.2017 
800
6.4. Žádosti o příspěvek. Usn. 6e/VI-2017: ZO Nekoř bere na vědomí předložené žádosti o příspěvek

800
Usn. 6f/VI-2017: ZO Nekoř na žádost motoklubu RIO BIKERS souhlasí s uzavřením části silnice Nekoř – Pastviny III/31216 u autokempu AMK Žamberk a s vedením objízdné trasy po MK obce Nekoř
dne 17.6.2017 od 15,10 do 16,10 hod.. 
800
Dětský den 18.6.2017 – místo starosty na místě zabezpečí J. Lehký, V. Kareš. Svolat jednání Komise pro
výchovu a vzdělání, SK - dokončení prováděcí dokumentace vybavení MŠ
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - CVAN – protékal záchod u sprch, vyvážení popelnic od CVAN
Jana Kubíčková Berková - – Kontejner na železo do středu obce
Bohuslav Bezstarosti - Příspěvek na dresy hokejového mužstva - dát žádost přes TJ Sokol
Lada Faltusová - Na parkoviště za hrází dát ceduli o provozu SDN
26. června 2017
Přítomné zastupitele i hosty přivítal starosta a předložil doplněný návrh programu ke schválení
Usn. 1a/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje program jednání 26.6. 2017.
600
1.Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Oprava komunikací emulzí - objednáno 1 vozidlo - kolem konzumu. OÚ, po sídlišti k mostu, od čp.
185 po čp. 164 a od čp. 160 po čp. 147 – pak dále na Šedivec,
• VŘ „Novostavba MŠ, ...“ – připravena smlouva se zhotovitelem k podepsání, ohlášeno zahájení stavby orgánu BOZP, SK příprava – finální dokončení prováděcí dokumentace k VŘ na vybavení, připravena aktualizace úvěru,
• Petrův palouk – dokončeno, dodělány schody, instalováno internetové připojení wifi, instalován HP,
žádost hasiči o vyjádření ke kolaudaci, objednána revize osvětlení
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ dokončeno zasíťování NN, příprava VŘ sloupy
• 27.6. zahájeno testování sloupů veřejného osvětlení na stabilitu
• Účast starosty na koordinované schůzce Povodí Labe k velké opravě komunikace po hrázi Pastvinské
přehrady – dvoupruh, chodníky, dořešení pozemků – nyní příprava DÚR
• Záměr bezúplatného převodu pozemku 3516/11 v k.ú. Nekoř – Povodí Labe
• Akce v obci: Rybářské závody, Rybářský táborák, Dětský den – poděkování všem spolkům i ZŠ a MŠ,
SDH za zázemí, rozloučení s předškoláky u MŠ
• Jednání spolků – sml o dotaci, příprava Dětského dne , Srandamače
• Žádost společný školský obvod Letohrad – proběhlo jednání 24.5.2017, Letohrad bude rozhodovat
v září
• Pozvánka na valnou hromadu Orlicko – materiály na vědomí
• Kontrola obce OSSZ - bez závad
• Nutnost řešit smluvní vztah pracovníka obce
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• Veřejná vyhláška o nočním klidu – vyvěšeny termíny akcí
• Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 – konzultace s Centrem společných služeb
(CSS) Orlicka
• Pozemky –hasičské hřiště – obdrženo vyjádření CSS, příprava smlouvy o bezúpl. převodu– projednání na příštím OZ
• Potřeba dokončit kolaudaci čp. 286 a v ZŠ přesun družiny a ředitelny - místostarostka
• Osečení příkopů vedle MK a komunikace III. tř. v obci
Pracovníci obce: sečení, SDN – kotec na psa, ošetřování výsadeb stromků,
Usn. 1b/VII-2017: ZO Nekoř pověřuje B. Bezstarosti a F.Mikysku výběrem částí MK k výspravě balenou směsí, na základě předchozích dobrých zkušeností pověřuje starostu objednáním této výspravy
u TS Žamberk
600
Kontrola zápisu z minulého jednání
Usn. 1c/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VI-2017 ze dne 22.5.2017 
600
2. Majetkové a smluvní záležitosti
2.1. Žádosti o narovnání majetkoprávních vztahů - okolí p.p.č. 3132. Předložení obdržené žádosti,
krátké vysvětlení a diskuse s přítomnými žadateli. Usn. 2a/VII-2017: ZO Nekoř souhlasí s vyměřením
skutečného a použitelného stavu účelové komunikace, pověřuje starostu obce zadáním vyměření
k dořešení majetkoprávních vztahů, jednáním s majiteli dotčených pozemků, šíři cesty vyměřit alespoň 5m 
700
2.2. Smlouva dotace PK – POV – Oprava a výstavba veřejného osvětlení. Starostou předložena informace o schválení dotace z krajského Programu obnovy venkova na veřejné světlení a předložena
smlouva o dotaci. Usn. 2b/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova s PK 
700
2.3. Doměření cesty u e.č. 155. Předložení obdržené žádosti. Usn. 2c/VII-2017: ZO Nekoř souhlasí
s posunutím veřejně přístupné účelové komunikace na p.p.č. 3020/2 od e.č. 155, zhotovením GP se
shodnou výměrou vyměňovaných pozemků, schvaluje záměr dořešení majetkoprávních vztahů pozemků kole, e.č. 155 a čp. 137 – p.p.č. 3029/1, 3039/2, 3030 – po jednání s majiteli dořešit vyměřením. 
700
2.4. Pronájem bytu čp. 330. Předložena žádost o prodloužení nájmu bytu v čp. 330.
Usn. 2d/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje na základě žádosti ze dne 18.6.2017 pronájem bytu v čp. 330
panu J. Fliegrovi od 1.9.2017 do 31.8.2018 za podmínek shodných se stávající nájemní smlouvou.

700
3. ZŠ a MŠ Nekoř. Informace ředitele ZŠ o projektu „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nekoř“
3.1.Společný školský obvod – ZŠ a MŠ. Žádost obce Šedivec o vytvoření společného školského obvodu. Usn. 3a/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje vytvořit společný školský obvod ZŠ a MŠ Nekoř s obcí
Šedivec, pověřuje starostu přípravou dohody o společném školském obvodu. 
700
3.2.Výjimka z počtu žáků ZŠ. Předložena žádost ředitele ZŠ o povolení vyjímky zřizovatelem z počtu
žáků na Základní škole Nekoř a o uhrazení zvýšených výdajů na tuto vzdělávací činnost na období od
1.9.2017 do 31.8.2018. Diskuse zastupitelů s ředitelem ZŠ.
Usn. 3b/VII-2017 : ZO Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, souhlasí s udělením výjimky
z počtu žáků v Základní škole Nekoř, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon)
na školní rok 2017/2018 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost školy. Výše
příspěvku dle přílohy - od 1.9.2017 do 31.12.2017 - 88 000,- Kč, od 1.1.2018 do 31.8.2018 176.000,Kč. 
700
Žádost o navýšení přípěvku na vyjímku z počtu žáků o 26.000,- Kč pro období 1.1.2017 až 31.8.2017
- ředitelem ZŠ zdůvodněno změnou nařízení vlády č. 564/2006, kterým došlo od 1.9.2016 k navýšení
tarifních tabulek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Diskuse s ředitelem ZŠ o včasnosti
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podávání žádostí na změnu. Usn. 3c/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje žádost ředitele ZŠ o příspěvek
26.000,- Kč na zvýšené náklady v důsledku změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platného od 1.9.2016. Schvaluje navýšit rozpočet
na teto účel o 26.000 Kč. Zároveň OZ požaduje po řediteli ZŠ ve vazbě na dodržování rozpočtové
kázně, aby o obdobné příspěvky bylo žádáno ne zpětně, ale okamžitě vždy, kdy k této potřebě vlivem
změny legislativních předpisů dojde. 
700
Usn. 3d/VII-2017: V návaznosti na Usn. 3b,c /VII-2017 ZO Nekoř schvaluje navýšit rozpočet v kapitole příspěvky na úhradu zvýšených nákladů ve vztahu k schválené vyjímce z počtu žáků o 44.000
(26.000 navýšení na 1.1.- 31.8.2017 + 18.000 navýšení na 1.9.-31.12.2017) 
700
Pozn. na rok 2017 schváleno v rozpočtu celkem 220 000 =1.1 -31.8. - 150.000 +předpoklad 1.9. - 31.12.
- 70.000 - po navýšení 264.000)
Provedení kolaudace přesunu družiny – ředitelny - místostarostka
Pověření kontrolou stavební části projektu – místostarostka, předseda kontrolního výboru
4. Rozpočtové záležitosti
4.1. Úvěr „Novostavba MŠ…“
Předloženy aktualizované nabídky na úvěr od KB a ČS. Oproti předchozím nabídkám výrazně výhodnější nabídka KB s pohyblivou úrokovou sazbou 0,35%. (3M pribor činí 0,30%), pevná 0,59%, ČS
nabízí pohybl. úrokovou sazbu 0,49%, pevnou 1,05%.
Usn. 4a/VII-2017: ZO revokuje usn. 3c/III-2017 na základě aktualizovaných nabídek úvěru do KB
a ČS schvaluje přijetí úvěru od KB ve výši 30 mil Kč dle zaslané nabídky, pohyblivá úroková sazba
3M pribor + 0,05% p.a. = 0,35% p.a. na zabezpečení financování projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu. 
700
4.2.Žádost o mimořádnou dotaci. Usn. 4b/VII-2017: ZO schvaluje mimořádnou dotaci poskytnutou
z prostředků obce Nekoř MS ve výši 10,000 na činnost kroužku mládeže se zaměřením na ekologii
a přírodovědu. ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvu na mimořádnou dotaci poskytnutou MS
ve výši 10.000 Kč. 
700
4.3. Rozpočtová změna č. 3. Usn. 4c/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje rozp. změnu č. 3
700
5. Různé
5.1.VŘ Veřejné osvětlení – stožáry Vejrov. P. Smejkalem předloženy parametry poptávky na výstavbu
stožárů na Vejrově. Usn. 5a/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje Výzvu k podání nabídky zadávané jako
zakázka malé hodnoty v uzavřené výzvě mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na akci: „OPRAVA A VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝSTAVBA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V DOLNÍ ČÁSTI OBCE“, schvluje oslovit firmy TS Žamberk,. Mačát Lanškroun, Hermann Jabloné n.O. Jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi: J. Kubíčková
Berková, P. Koblížek, P. Smejkal. 
700
5.2.Zaměstnanci obce. Usn. 5a/VII-2017: ZO Nekoř schvaluje změnu formy zaměstnání obecního
zaměstnance – na dohodu o pracovní činnosti. 
7 0 0.
Srandamač - domluva průběhu a organizace, účast zastupitelů?
Nakládání s odpadními vodami u rekreačních objektů - při povolování vrtů. Usn. 5a/VI-2017: ZO
Nekoř požaduje řešení nakládání s odpadními vodami vodoprávním úřadem při zřizování vrtů na
odběr odpadní či užitkové vody u rekreačních objektů 
700
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - křoviny u silnice u zastávky u továrny, řešení časomíry CVAN
Jana Kubíčková Berková – úprava keřů po obci, zabezpečení plochy po zastávce u ZŠ, kácení keřů
a porostu za přístřeškem na PP
Bohuslav Bezstarosti - oprava cesty k Sobovicím
6
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Filip Mikyska - aktualizace cedule k Petrově palouku
Lada Faltusová poškozená mapa KČT u náměstíčka, neodtékající vody u zatáčky k továrně
Vítězslav Kareš - odstranění plevele od chodníků
24. července 2017
Starosta přivítal zastupitele a předložil doplněný návrh programu ke schválení: Usn. 1a/VIII 2017: ZO
Nekoř schvaluje program jednání 24.7. 2017. 
700
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Oprava komunikací emulzí provedena SÚS + zameteno
• Akce „Novostavba MŠ, ...“ – suterén ZŠ vyklizen, smlouva se zhotovitelem 30.6. podepsána, 12.7.
předáno staveniště, práce zahájeny, vyvěšen billboard publicity, zahájeny kontrolní dny, poděkování
hasičům za odstranění plotu a zábradlí
• Kontrola ke kolaudaci družina-ředitelna ZŠ, PP ze strany OHS a HZS –
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ -proběhlo VŘ na stožáry VO
• Na Bredůvce a horní Nekoři proběhlo testování stožárů VO na stabilitu – výsledný protokol k dispozici, dva rizikové sloupy odstraněny
• Akce v obci: Srandamač a Hasičský táborák, poděkování všem zúčastněným spolkům
• Tábor pod Malou přehradou od začátku července do poloviny srpna
• Dokácení paseky nad Malou přehradou, paseka částečně vyklizena, vyžínání trávy na pasekách, podána žádost o dotace na výsadby jara 2017 – poděkování lesnímu správci za zpracování žádosti
• Realizace „Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka“, zaslány podklady k vydání schválení a vyúčtování akce
• Veřejná vyhláška o nočním klidu – vyvěšeny termíny akcí – s majitelem sousedních nemovitostí
řešeny dopady firemní akce na CVAN
• Informace MěÚ Žamberk, odbor REUP pana Mimry – obdrženy připomínky k návrhu 1. změny
ÚP, zpracovatelem předány projekční firmě k zapracování a dokončení návrhu 1. změny ÚP,
• Žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 – konzultace s CSS
Pracovníci obce:Brigádníci: sečení, čištění chodníků, vyžínání pasek, terénní úpravy hřiště Bredůvka,
zajištění chodu SDN, úklid odpadů – zejména střed obce a za hrází,
Usn. 1b/VIII-2017: ZO Nekoř souhlasí s výměnou všech nevyhovujících sloupů veřej. osvětlení, pověřuje starostu jednáním v firmou Elektrokomplet Hermann s.r.o. o realizaci výměny 
700
Usn. 1c/VIII-2017: ZO Nekoř nesouhlasí se zhotovitelem navrženým členěním oken „Novostavba
MŠ...“, preferuje řešení navržené projektantem. ZO Nekoř pověřuje pravidelnou (denní) kontrolou
stavby „Novostavba MŠ….. „ místostarostku obce, namátkovými kontrolami starostu obce, projektanta i předsedu kontrolního výboru. 
700
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1d/VIII-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VII-2017
ze dne 26.6.2017 
700
2. Majetkové a smluvní záležitosti
2.1. Bezúplatný převod části p.p.č. 1061/10. Na základě zveřejněného záměru předložena obdržená žádost SDH Nekoř. Usn. 2a/VIII-2017: ZO Nekoř na základě usn. 2a/IV-2017, veřejné vyhlášce
2/2017 o záměru Obce Nekoř bezúplatně převést část p.p.č. 1061/10 označeného jako pozemková
parcela č. 1061/26 o výměře 551 m2, trvalý travní porost, zveřejněné v souladu se zák.č. 128/2000 Sb.
o obcíc) dle § 39 souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1031/26 TTP o výměře 551m2 vyčleněné
GP 980-96/2016 z p.p.č. 1061/10 formou darovací SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Nekoř, se
sídlem: Nekoř 330, 561 63 Nekoř, IČ: 61238465. Darovaný pozemek p.p.č. 1031/26 se převádí SH
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Nekoř na základě dosavadní činnosti zásahové jednotky SDH
s konstatováním veřejného zájmu k zajištění jejího výcviku i doplňování, k výchově mládeže a pro
7
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dokončení úprav hasičského cvičiště sloužícího jak SDH Nekoř, tak i ostatním spolkům i obci Nekoř.
ZO Nekoř schvaluje příslušnou darovací smlouvu 
700
2.2. Smlouva o právu provést stavbu. Usn. 2b/VIII-2017: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze“ 
700
2.3. Další majetkové věci.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP č. IP-12-2008236/VB/2 Nekoř p.č. 1353 – Pomikálek-přípojka kNN. Sml. o sml. bud o věcném břemeni OZ schválilo v červnu 2016 usn. 2a/VI-2016. Usn.
2c/VIII-2017: ZO Nekoř na základě usn. 2a/VI-2016 schvaluje smlouvu o zřízení věcn. břemene č.
IP-12-2008236/VB/2 Nekoř p.č. 1353 – Pomikálek-přípojka kNN. 
700
Platba zasíťování NN parcela 790/7 Vejrov. Usn. 2d/VIII-2017: ZO Nekoř na žádost tlumočenou na
základě plné moci J. Kubíčkovou Berkovou souhlasí s odkladem platby 12.500 Kč do září 2017, kterou obec Nekoř uhradila na základě Smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucích smluv o připojení elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16_SOBS014121180391 na základě Plánovací smlouvy ze dne 17.9.2014 a jejího Dodatku č.I. ze dne 22.2.2016
o zajištění vybudování technické infrastruktury – pozemní komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu
a přípojek NN k umožnění výstavby na p.p.č. 790/7, 798/6, a dalších pozem. parcelách v k.ú. Nekoř 7 0 0
2.4. Úvěr „Novostavba MŠ….“. Usn. 2e/VIII-2017: ZO Nekoř na základě usn. 4a/VII-2017 schvaluje
přijetí úvěru od KB ve výši 30 mil Kč dle zaslané nabídky aktualizované ke dni 18.7.2017, pohyblivá
úroková sazba 3M PRIBOR + 0,05% p.a. = 0,35% p.a. na zabezpečení financování projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. 
700
3. Výstavba nového veřejného osvětlení Vejrov. Předsedou kontrolního výboru předloženy výsledky
VŘ na výstavbu sloupů VO Vejrov. Usn. 3a/VIII-2017: ZO Nekoř na základě jednání hodnotící komise
k posouzení a hodnocení nabídek schvaluje výsledky VZMR „OPRAVA A VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – VÝSTAVBA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V DOLNÍ ČÁSTI OBCE”, Pořadí
nabídek: 1. ELEKTROKOMPLET Hermann s.r.o. – Slezská 184, 561 64 Jablonné nad Orlicí s cenou
153.415,-Kč včetně DPH, 2. Jiří Mačát, Svobody 616, 563 01 Lanškroun s cenou 173.689,45Kč včetně
DPH. Na základě této skutečnosti zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci - dodávka
a montáž 13 ks stožárů veřejného osvětlení v lokalitě Vejrov s firmou ELEKTROKOMPLET Hermann s.r.o. – Slezská 184, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
700
4.Různé
4.1.Nabídka firmy Ekola. Usn. 3a/VIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí nabídku formy Ekola na snížení
četnosti svozu směsného odpadu. Bez dalších opatření prozatím tuto změnu rozhodlo neřešit. 
700
4.2.Připomínky k jízdním řádům. Usn. 3a/VIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí možnost zaslání
případných návrhů či úprav změn jízdních řádů do 31.8.2017. 
700
4.3.Informace z VH Sdružení obcí ORLICKO. Předloženo starostou obce. Usn. 4c/VIII-2017: ZO
Nekoř bere na vědomí informace z Valné hromady ORLICKA včetně pozvání na oslavy 25 let ORLICKA. Schvaluje návrh prezentace obce v kalendáři Orlicka 
700
Informace starosty obce o vedení objížďky při závodech ve sprintu na I/11 dne 27.8.2017
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - Chybějící cedule k firmě Mecawel po odstranění sloupu VO na křižovatce před mostem; Prořezání smrčků zasahujících do silnice nad zastávkou u náměstíčka; Strom před KD – kořeny
zvedají asfalt
Petr Koblížek - vyhodnocení činnosti radaru na Vejrově , úprava jeho záchytného úhlu
Lada Faltusová - Častější vyvážení kontejnerů; Chybějící sáčky na psí exkrementy; Informace o akcích v obci o prázdninách umístit na Petrův Palouk
Redakčně upraveno
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Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
stránky Nekořského zpravodaje Vám opět přinášejí informace o událostech v obci v posledních měsících. Dovoluji si zopakovat výzvu k zasílání příspěvků do Nekořského zpravodaje s poděkováním všem,
kteří tak již přispívají. Rovněž tak velmi přivítáme kohokoliv, kdo by se více zabýval historií naší obce či
psaním obecní kroniky....
Na začátku prázdnin se konečně rozběhla stavba nové mateřské školky v areálu základní školy, proto
znovu upozorňujeme na zvýšený pohyb stavební mechanizace v lokalitě u kostela a s tím prosím o Vaší
zvýšenou pozornost při pohybu v těchto místech, aby nedošlo k nějaké nepříjemné události.....
Jsem nucen vyslovit prosbu o důkladnější třídění odpadů a využívání nádob na tříděný odpad. Prosím
dávejte do nich jen to, na co jsou určeny. Bohužel nedávno se na Bredůvce v modrém kontejneru a papír
a ve žlutém kontejneru na plasty objevilo značné množství eternitu a svozová společnost nám tyto kontejnery nevyvezla. Nezbývalo než obsah kontejnerů vyprázdnit a nepraktičný obsah z nich vybrat... Co
k tomu dodat? Asi jen to, že „pěkně děkujeme „ tomu, kdo tam ten eternit naházel!!!!
Na druhu stranu děkujeme všem, kteří odpady poctivě třídí……
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2017
Termíny svozu TKO – popelnic - svozovýden: pondělí - odpolední směna
Září: 4, 18
Listopad: 6, 13, 20, 27
Říjen: 2, 9, 16, 23, 30
Prosinec: 4, 11, 18, 25
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 26.IX.; 24.X.; 21.XI.; 19.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 6.IX.; 6.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí 4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.; 25.XII..
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru u silnice k obchodu. Nepatří do něho baterie a žárovky. Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě.
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneumatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty.
Provozní doba: DUBEN – ŘÍJEN
středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN sobota 1x za 14 dní 10– 12 ve dnech 11.XI.; 25.XI.; 9.XII.; 23.XII.;

Oznámení o termínu konání voleb
Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.
října 2017 v obci Nekoř
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
9
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informujeme voliče,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 do 22:00 hod.
a
v sobotu 26. října 2013 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Místo konání voleb
volební okrsek č. 1: volební místnost pro celou obec Nekoř je zasedací místnost budovy Obecního úřadu Nekoř, čp. 330, tel. 465 625 122
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 1
den přede dnem voleb (viz § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.), v den voleb může volič tyto obdržet
i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může
na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli
zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Informace nejen pro motoristy - cyklisté 2. díl
Cyklista - alkohol
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči, vážení cyklisté.
Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů
Řidič nesmí
• požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol
(dále jen „alkoholický nápoj“)
nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,
• řídit vozidlo nebo jet na zvířeti
bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického
nápoje nebo užití jiné návykové
látky, kdy by mohl být ještě pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě jiných
návykových látek uvedených
v prováděcím právním předpise
se řidič považuje za ovlivněné10
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ho takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.
Cyklisté pozor! Pro Vás to platí bez rozdílu, protože jste řidiči (nemotorového) vozidla.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař foto: Besip

Děti a myslivci společně ZELENOU STOPOU
Děti ze ZŠ v Nekoři a myslivci vyrazili společně „ZELENOU STOPOU“ 26. 6. 2017. Poslední pondělí končícího školního roku k tomu bylo skvělou volbou. Pro toto dopoledne byl připraven obsáhlý
program. Pedagogové děti dopředu rozdělili do pracovních skupin a každá měla svůj pracovní list. Po
ranním zahájení následoval program sokolníka Radka Podolského z Králík. Všichni přítomní nejen
děti, ale i dospělí, byli pohlceni úžasným výkladem ze života a světa sov. Nejen našich domácích ale
i poměrně exotických druhů. Například velice známá sova pálená ve svém nezaměnitelném šatu, ale
přece v tmavší variantě. Kdo by řekl, že pochází z jediného ostrova na světě u břehů Jihoafrické republiky a třeba i nejmenší sovičku domácích luhů kulíška nejmenšího a mnoho dalších. Ani jsme se
nenadáli a čas určený sokolníkovi byl pryč a stále se děti tísnily před bidýlky a nedařilo se nám je postrčit k dalšímu. V tu dobu již byli připraveni na terénních stanovištích kolegové myslivci. Revírní LČR
Jiří Malý se stanovištěm o ochraně, pěstování a funkcích lesa. Na turistické vyhlídce na šedivské cestě
Antonín Hubálek s tématem hospodaření v krajině a poznávačkou našich zem. plodin. V Balášově
dole David Čuřík se dvěma borderkami JESICCA a ENY s hlasovými projevy a vábením zvěře. A aby
nebyla cesta čistě naučná na posledním stanovišti si děti hrály a chytaly rybičky a také jsme si zopakovali písničku z Trubačského desatera. Nesmím zapomenout i na vzduchovkovou střelnici, kterou
měl na starosti Karel Faltus a kde děti možná poprvé v životě vyzkoušely střelecký um. Paní učitelky
a pan učitel Malý pečlivě zapisovaly výsledky aktivity dětí do pracovních listů, což jsme vyhodnotili
na závěrečném nástupu. Nejšikovnější a nejaktivnější děti obdržely dárky od ČMMJ, LČR a všechny
sladké mlsání. Také jsme dali ve známost nejen dětem úmysl od září 2017 zahájit činnost kroužku dětí
a myslivců se zaměřením na ochranu přírody a krajiny. Děkuji výše zmíněným kolegům a pedagogům
ZŠ Nekoř , PaedDr.Bouškovi za spolupráci. Zazněly závěrečné fanfáry a zpívaný signál PŘESTÁVKA,
který dával tušit opuštění školních škamen a přicházející čas letních radovánek. Těším se nashledanou
po prázdninách...
Radek Šroler, MS Nekoř

Při dětském dnu se soutěžilo i létalo......
Jako každoročně uspořádaly nekořské spolky ve spoluprácí s obcí Nekoř a letos i základní i mateřskou školou tradiční dětský den. jedinou velkou změnou bylo, že příprava stavby nové mateřské školky
jej letos přesunula na hasičské cvičiště u továrny, ale jinak zůstalo vše ostatní jako obvykle. Každý
spolek připravil několik soutěží, k nim se letos, jak bylo výše uvedeno, přidali se svými disciplínami
i učitelé ZŠ a MŠ. Všechny, kteří si vyzkoušeli svoje dovednosti ve všech disciplínách čekal v cíli malý
dárek, mohli si jako každoročně zaskotačit na skákacím hradě či vyzkoušet nafukovací šplhací věž
zajištěné Klubem SHM.
Doprovodný program zajistili letečtí modeláři s ukázkami svých modelů i s odborným komentářem,
největší atrakcí se staly modely vyhazující z výšky jako parašutisty bonbony na páskách barevných
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krepáků..... Počasí přálo, hasiči zajistili i občerstvení, takže k pohodovému prožití odpoledne předposlední červnové neděle nic nescházelo..... Koho neodradila delší cesta na hasičské cvičiště k továrně,
ten si to jistě užil...... 
red

Srandamač 2017
Letos byly motem i jednotící ideou klání nekořských spolků v neobvyklých disciplínách - Srandamačem - Staré pověsti české a historie.
A tak tématem dokonce dvou soutěží byla cesta Praotce Čecha na Říp, objevila se výstavba Vyšehradu s nohama namočenýma do Vltavy, zápolení Bivoje s kancem, i jedna disciplína kombinující lov, boj
i ruční dopravu.... Závěrečnou disciplínou si všichni společně připomněli 20 let od povodní, které se
přehnaly po louce hasičského cvičiště, kde se zápolilo....
Všichni soutěžící i diváci se dobře bavili, umístění v jednotlivých disciplínách stanovilo závěrečné
pořadí a rozdělení tekutých cen, které spolky do soutěže věnovaly..... Dobrou pohodu prvního červencové soboty završil navazující hasičský táborák ........ 
red

Nekořský špacír VI. ročník
Letošní již šestý ročník „Nekořského špacíru“ uspořádala TJ Sokol Nekoř zpátky v tradičním termínu poslední červencovou sobotu 29.7.2017.
Trasa byla dlouhá přibližně 12 km a vedla ze startu na hřišti v Nekoři přes Malou přehradu, kolem
12
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bývalého mlýna, Netušilovým dolem směrem k Zadnímu lesu,
po staré silnici na Pastviny kolem Svaté Trojice na Vejrov, přes
hráz Pastvinské přehrady po Údolí až na Brodek a zpět do cíle na
hřišti. Jako každý rok dostali všichni účastníci na cestu sušenku
a malou minerálku a v cíli jmenovitě účastnický list.
Na trasu letošního ročníku Nekořského špacíru se postupně vydalo 54 účastníků. Z celkového počtu bylo 34 dospělých
a 20 dětí. Převážná většina byli občané Nekoře - 47, pouhých
7 účastníků přijelo z okolí - z Líšnice, Žamberka, Letohradu,
Kunvaldu a Klášterce.
Nejstarším účastníkem byl letos pan Rudolf Doleček (74 let),
který ze sousední Líšnice přichází na náš pochod každý rok.
Naproti tomu nejmladším účastníkem byl na jaře narozený nekořský občánek Josífek Domes (3 měsíce).
Letošní ročník sice nebyl spojen s prohlídkou žádné firmy, avšak procházka přírodou po našem
okolí vedla přes několik zajímavých míst. Věříme, že i v příštím roce uprostřed prázdnin proběhne
další příjemný ročník Nekořského špacíru.
Za organizační tým TJ Sokol Nekoř. Marcela Kolářová

SHM KLUB NEKOŘ JEDE NA TÁBOR
Tábor v Bohousové je něco jako Vánoce, každý
rok ve stejný čas na stejném místě. Takže i letošní
rok jsme vybudovali tábořiště nedaleko Bohousové a čekali, s kým se letos setkáme.
Nájezdníci z Lanštejna osídlili tábor nedaleko
Bohousové, aby mohli dobýt hrad Litice a rozšířit
své území. Vyčerpáním z cesty a četnými boji jejich řady prořídly a museli učinit nábor místních
rytířů. Ovšem dobývání hradu se poněkud zkomplikovalo. Příchodem rytíře Thomase von Lichtice,
který nám oznámil, že nás v dobývání předběhla
veliká a zkušená armáda Mathyášovců, která hrad
dobyla a zajala Thomasova bratra Bartholoměje. Sepsali jsme s Thomasem pakt o důvěře a spojili síly.
Nejprve jsme se vydali jako obyčejní turisté prozkoumat hrad Litice, zda na něm nenajdeme slabá
místa, kudy hrad přepadnout. Z hradu jsme si tajně odnesli erb Mathyášovců. Pak jsme se vrátili do
tábora, kde jsme se museli zdokonalit v boji, připravit si zbraně a strategii boje. Pak už věci nabraly rychlý spád. V noci nás Mathyášovci přepadli
a odnesli si svůj erb a zanechali v táboře vzkaz, že
všechno můžeme vyřešit bez boje pod podmínkou, že se Thomas vydá vše sám vyjednat. Thomas
rytíř tělem i duší se vydal sám na cestu, ze které se
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už nevrátil. Místo Thomase jsme dostali jen vzkaz o tom, že jsme naletěli do léčky. Nedalo se nic dělat,
museli jsme se připravit k boji, opevnili jsme tábor a ve střehu čekali. A dočkali jsme se. Do tábora
vpadli Mathyášovci a vylákali nás k boji do lesa. Statečně jsme postupovali lesem v naučené formaci.
Začali jsme protivníky vytlačovat hluboko do lesa, když se ozval povel boj, utíkali jako o závod. Na
bojišti ale zůstal ležet bratr Thomase Bartholoměj. Rozvázali jsme ho a vzali ho k nám do tábora, kde
jsme mu odvyprávěli náš příběh a předali mu vlastnické právo k hradu Litice. Než Bartholoměj odešel,
řádně nás pasoval na rytíře.
Protože být rytíř neobnáší jen zdatnou práci s mečem, ale i slovy, přidávám básně, které rytíři skládali v průběhu výcviku. (Aby to neměli tak jednoduché dostali vždy 4 slova, které se v básni museli
použít.)
1.
Haló Anno roztrhlo se ti lano,
stýká nám po hlavě pot, když natíráme plot.
Když nás zmohla síla, mohla by stoho být
kýla.
Stojí strom a pod ním je lom.
2.
Paní Vosa, letěla bosa.
Cumlala šťávu z várnice, z které pila opice.
Várnice byla v tee-pee a propíchlo jí kopí.
V táboře už nemáme erby, dnešním dne začalo derby.
3.
Všechny naše namožené svaly, se večer na postel svalí.
Cítím, že smrt už je blízko a má postel visí sakra nízko.
Zvedá se vítr, stoupá řeka, padají hradby válka čeká.
4.
Přemýšlení ranní, nahradí na latrýně .........
To je ale záhada, že si kakám na záda.
Dneska přišlo psaní o životě a .......
Dominika Bednářová

Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka
V předvečer nekořské pouti v pátek 4. srpna bylo
na Bredůvce slavnostně otevřeno dětské hřiště. Projekt Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka
mohl být obcí Nekoř realizován díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Rozvoj venkova, podprogramu 11781 Podpora rozvoje regionů.
Podání žádosti na tento projekt vyžadovalo důkladnou přípravu. Dle pravidel dotačního programu se
nejdříve konalo komunitní šetření v Základní škole
Nekoř, kde děti svými kresbami vyjádřili, kde a jaké
hřiště by v Nekoři chtěly. Kupodivu na převládající
části výkresů se objevilo hřiště na Bredůvce, které
14
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v posledních letech díky partě nadšenců pravidelně ožívá při pálení čarodějnic a kde se obnovilo i hraní fotbalu.Místní komunita z Bredůvky
i horní části Nekoře pak na krátké schůzce na
místě samém vybrala z nabídkového katalogu
herní prvky, které by mohly hřiště tvořit. K zpracování žádosti a jejímu podání obec Nekoř využila Centrum společných služeb(CSS) sdružení
obcí Orlicko, konkrétně manažera CSS RNDr.
Fialu, který v rámci služeb centra žádost pomohl
zpracovat, zadal do internetového portálu MMR
a připravil doklady k jejímu fyzickému zaslání.
V rámci služeb CSS to měla obec Nekoř zdarma. A pak se už jen čekalo, zda se svou žádostí uspějeme.
Aby se využil čas a hřiště mohlo být využíváno co nejdříve, pokud tedy obdržíme dotaci, bylo ještě
před tím, než padlo konečné rozhodnutí ministerstva o jejím přidělení, vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu a vybrán zhotovitel s podmínkou, že akce bude realizována pouze v případě obdržení dotace. Když jsme od MMR obdrželi
informaci o získané dotaci, mohla již vybraná
firma TR Antoš začít hřiště vyrábět. A začátkem
července byly herní prvky na bredůvském hřišti
instalovány. Nadšení místních musely ještě měsíc
krotit pásky se zákazem vstupu, dokud betonové
základy herních prvků nevytvrdnou a zhotovitelská firma nepotvrdí zahájení požadované záruky za jakost.
A to nastalo počátkem srpna výše zmíněný pátek, kdy se zde sešla velká většina obyvatel Bredůvky i horní Nekoře a kdy si děti hřiště důkladně vyzkoušely. Místní se zde dohodli, že ke zvýšení
bezpečnosti hřiště .pomohu s vysázením živého plotu v rohu hřiště sousedícího se silnicí. A od té
doby je hřiště na Bredůvce navštěvováno nejen
fotbalisty k zahrání malé kopané - poděkování
patři panu P. Smejkalovi za vloni zhotovené nové
branky na fotbal, ale nejčastějšími návštěvníky
jsou nyní děti se svými rodiči, babičkami a tetami a hřišťátko naplno využívají. Věříme, že po
loňském rekonstruování přístřešku sloužícího
jako zázemí k pořádání akcí i toto nově postavené dětské hřiště zvýší atraktivitu a návštěvnost
tohoto místa...... Děkujeme všem, kteří se na tom
podíleli.... 
red
Projekt „Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka“ byl realizován za přispění státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místí rozvoj.
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Nekořská cesta za pohádkou......
Již
podesáté
poslední
prázdninovou sobotu malebná lesní cesta z Nekoře pod
hráz vyrovnávací nádrže Pastvinské přehrady ožila pohádkovými bytostmi. Přes šedesát
malých „pohádkových poutníků“ za doprovodu rodičů či
prarodičů u slepičky sbíralo
zakutálená vajíčka, navlékalo
korálky u princezen, sbíralo barevné květy motýlkovi,
motalo klubíčko u Pavoučice, vyhrabávalo cvrčkovi barevné kamínky,
proskakovalo žebřík, čarodějnici trhalo perníčky, s šášou se trefovalo
do terče, u oslíka zkoušelo kopyta-chůdy, či lovilo rybičky vodníkovi pod
nosem..... Vyhladovělým poutníkům přišel v cíli vhod na ohni opečený špekáček....
TJ Sokol Nekoř pro děti připravil zábavné
odpoledne, kde malí pohádkoví poutníci mohli
u jednotlivých pohádkových postav po splnění
zadaného úkolu či soutěže nejen získat drobnou
odměnu, ale v cíli pohádkové cesty i malou pamětní medaili, drobné občerstvení a nakonec
shlédnout i hranou pohádku. A pokud jim nepraskl nebo neuletěl, donesli si na šňůrce domů
i barevný balonek......
Za vydařené odpoledne patří poděkování pořadatelům i všem sponzorům této již tradiční
prázdninové akce...... 
red
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Horní část Vejrova opět svítí
Jako každoročně i v roce 2017 obec Nekoř využila možnost čerpat dotaci Pardubického kraje z Programu obnovy venkova. Letos celkem 110 000,- Kč na „Opravu a výstavbu veřejného osvětlení“, dle
podmínek dotačního programu dotace činí minimálně 50% celkových nákladů projektu, na který je
přidělena. V rámci akce „Oprava a výstavba veřejného osvětlení“ jsme provedli testování stability stožárů veřejného osvětlení na Bredůvce a horní Nekoři, vyměnili téměř padesátiletý rozvaděč veřejného
osvětlení pod pekárnou, položili kabely a v posledních srpnových dnech je doplnili stožáry a novými
svítidly v horní části Vejrova. Ve čtvtek 31. srpna se tato část obce po delším období bez osvětlení
opět večer rozsvítila žlutavým světlem (Položením kabelových rozvodů nízkého napětí do země v této
části obce v květnu a odstraněním původních sloupů nadzemního vedení , na kterých byly umístěny
i lampy veřejného osvětlení, se tato část Vejrova ponořila do tmy....). Nové sloupy veřejného osvětlení
doplnily i nově vybudovanou komunikaci na zasíťovaných parcelách na konci Vejrova.
Do konce roku nás ještě čeká výměna nestabilních stožárů veřejňáku mezi Bredůvkou a pekárnou....
red

Oblastní charita
Domácí specializovaná hospicová péče Ústí nad Orlicí
Domácí hospicová péče, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí, poskytuje své služby
pacientům, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a přejí si žít a dožít doma. Pečujeme o pacienty, jimž byla
ukončena léčba vedoucí k uzdravení, zaměřujeme se především na léčbu bolesti a průvodních příznaků nemoci. Umožňujeme pacientovi dožít svůj život mezi nejbližšími důstojně a bez bolestí.
O pacienta a jeho rodinu pečuje tým odborníků, složený ze zdravotních sestřiček, které jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Sestřičky dojíždí do rodin, kde pečují o pacienta a provádějí
všechny potřebné odborné zdravotnické výkony. Hospicový lékař nastavuje léčbu s respektem k přání
pacienta. V týmu domácího hospice je i sociální pracovník, který zajišťuje především příspěvek na
péči a pomáhá rodině zorientovat se v nastalé situaci. Na přání rodiny může docházet na konzultaci
hospicový psycholog, případně zajistíme návštěvu duchovního.V návaznosti na další charitní služby
doporučujeme zapůjčení kompenzačních pomůcek, vhodných pro konkrétního pacienta, např. polohovací postel, antidekubitní matrace, toaletní křesla, chodítka, oxygenerátory atd.
Všichni členové hospicového týmu respektují jedinečnost každého lidského života. Nabízíme pravdivou a empatickou komunikaci s pacientem i jeho rodinou. Naším cílem je umožnit těžce nemocným,
aby na konci života měli přímo doma dostupnou zdravotní péči nejvyšší kvality, aby neztratili důstojnost a mohli se v klidu rozloučit.
Zajímá-li Vás více o Domácí specializované hospicové
péči, navštivte naše webové stránky: www.uo.charita.
cz/sluzby/domaci-specializovana-hospicova-pece/.
Nabízíme také možnost využití naší knihovny, kde najdete publikace zaměřená na hospicovou a paliativní
péči.
Anna Dlabková, sociální pracovník
e-mail: anna.dlabkova@ou.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz
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Novostavba MŠ

Projekt

Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000702
Příjemce dotace: Obec Nekoř
Výzva: kolová výzva č. 14 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Specifický cíl: 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady: 46 258 135,00 Kč
Dotace:
32 953 808,70 Kč
Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy v obci Nekoř, která se dlouhodobě potýká
s problémem nedostačující kapacity stávajícího zařízení, prostřednictvím vybudování novostavby. Budou vybudovány 2 nové výukové učebny (kmenové třídy), spolu s doplňkovými prostory. Dále bude
dodáno interiérové vybavení související s novostavbou MŠ. Díky tomu dojde k navýšení kapacity o 26
míst. Sekundárním cílem je také umožnění vstupu na pracovní trh rodičům těch dětí, kteří by v případě neumístění dítěte do mateřské školy neměli alternativní variantu a museli by s nimi zůstat doma,
ale také vznik nových pracovních míst, popřípadě navýšení úvazků stávajících zaměstnanců mateřské
školy. Dílčím cílem je pak zkvalitnění poskytovaných služeb vzdělávacího zařízení Mateřské školy Nekoř včetně jejího stravovacího zařízení.
Doba realizace projektu do 30. 9. 2018.
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Pozvání
NEKOŘALA - SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
TRAKTORIÁDU 2017
soutěž podomácku vyráběných traktůrků a samohybů
V JÍZDĚ ZRUČNOSTI
sobota 28. října 2017
od 14 hod. na hasičském cvičišti u továrny
od 14.00 prezence soutěžních strojů – od 15,00 závod
vložený závod dětských šlapacích traktůrků a odstrkovadel

občerstvení
vstupné dobrovolné
Soutěžní kategorie :
• traktůrky - stroje tovární výroby
• podomácku vyráběné stroje: do 1000m3 | nad 1000m3 | stoje bez volantu
• vložený závod profi traktorů
• dětské šlapací traktůrky a odstrkovadla

soutěžící se závodu účastní na vlastní nebezpečí

Společenská kronika
Rozloučili jsme se
Hrdina Otokar
Moravec Luboš
Hoffmanová Oluška
Marišková Anna

Přivítali jsme mezi námi
Janurová Johana
Štichauerová Ella
Malá Dora

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 7. 2017 – 30. 9. 2017
60 let

Lux Jiří

82 let

Dušková Eva

75 let

Vaníčková Miluše
Kúhnová Růžena

84 let

Růžičková Helma

81 let

Luxová Miluška
Bednářová Zdeňka
Poláčková Jaroslava

86 let

Lux Jaroslav
Marie Glonková

19
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NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

září 2017

I nadále přibližujeme naši obec tak, jak byla v minulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu
J. Lorencovi, že můžeme čerpat z jeho rodinné sbírky…..

Uzávěrka příštího čísla je 20. října 2017, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz
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