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Z jednání obecního zastupitelstva
21. srpen 2017
Starosta přivítal zastupitele na jednání a nechal schválit program jednání
Usnesení 1a/IX-2017: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 21.8. 2017.

700

1. Novostavba MŠ Nekoř
Úvěr „Novostavba MŠ.Předložena smlouva o úvěru na financování akce „Novostavba MŠ....“
Usn.1b/IX-2017:ZO Nekoř na základě usnesení2a/VIII-2017schvaluje smlouvu o úvěru č.
99018539763 od KB a.s., pověřuje starostu obce Nekoř jejím podepsáním. 
700
Ukončení příkazní smlouvy koordinátora BPZP. Předložena obdržená výpověď koordinátora BOZP
ze zdravotních důvodů
Usn. 1c/IX-2017:ZO Nekoř bere na vědomí výpověď příkazní smlouvy s firmou ELZET Consulting
s.r.o. na činnost koordinátora BOZP akce „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího
zázemí školy“. Příkazní smlouva je vypovězena ze strany příkazníka ze zdravotních důvodů.  7 0 0
Návrh starosty na další postup. Usn. 1d/IX-2017:ZO Nekoř na základě prováděného průzkumu trhu
na činnost koordinátora BOZP akce „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ (osloveny 3 firmy) pověřuje starostu, místostarostku a předsedu KV výběrem koordinátora BOZP na výše uvedenou akci a pověřuje starostu podepsáním příkazní smlouvy s vybraným
koordinátorem. 
700
Na závěr starosta informoval o žádosti o dořešení majetkoprávních vztahů pod rekreačním objektem
v rekreační oblasti za hrází Pastvinské přehrady.
Usn. 1e/IX-2017:ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje st.p. 495/2 o výměře 1m2 za cenu v místě obvyklou vycházející ze znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016. 
700
11. září 2017
Starosta přivítal zastupitele, navrhl doplnění programu a požádal o jeho schválení
Usn. 1a/X-2017: ZO Nekoř schvaluje program jednání 11.9. 2017. 

700

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Osečení příkopů v katastru obce, osečeni cest s výsadbou ovocných stromů
• Zahájení školního roku ZŠ, vaření obědů v pronajatých náhradních prostorách - nastěhování věcí,
příprava nájemní smlouvy, podmínky - topení, revize HP, plyn, odečty vody a elektřiny
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - sloupy postaveny, svítí, dne 11.9. začala pokládka frézinku,
• Oprava ČOV – výměna vzduchovacích válců
• Převody pozemků SDH vloženy do katastru
• Provedena technická kontrola obecní fabie
• Zapojena ovládací skříň sirény – ovládání radiosignálem ze strany HZS
• Akce v obci: Pouťové posezení pod lipami, Zvěřinové hody, Nekořská cesta za pohádkou, rocková
zábava - poděkování všem pořádajícím spolkům
• Lesy - vysekávání pasek - vlivem deštivého počasí opět zarůstají, doplňování kolů ke stromkům, kůrovec, vyvrácené stromy po srpnové bouřce - kácení a prodej
• Realizace „Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka“ - slavnostní otevření 3.8.2017, obdrženo
rozhodnutí MMR o přidělení dotace,
• Obdržení rozhodnutí MMR o dotaci na opravu Zvoničky Bredůvka
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• Informace MěÚ Žamberk, odbor REUP pana Mimry – Zpráva o uplatňování ÚP Nekoř, návrh 1.
změny ÚP obdržen od zpracovatelské firmy, vyvěšen, stanoveno veřejné projednání na 4.10.2017
• Řešení majetkoprávních věcí - geodetické doměření pozemků Bredůvka, u če.č. 155 - nesouhlas majitele, u cesty do Údolí za Povodím Labe,
• Oslavy 25 let Orlicka
• Jednání starosty na KÚ PK - školství - rozšíření MŠ,
• Příprava parlamentních voleb - zapisovatelka, komise, výlep plakátů
Pracovníci obce: využívání studentů jako brigádníků: sečení trávy, čištění chodníků, řezání dřeva na
topení v ordinaci, vyžínání pasek, terénní úpravy hřiště Bredůvka, zajištění chodu SDN, úklid odpadů
– střed obce a za hrází,
Kontrola zápisu z minulých jednání
Usn. 1b/X-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VIII-2017 ze dne 24.7.2017 a IX-2017 ze dne
21.8.2017 
700
2. Majetkové a smluvní záležitosti
Prodej st.p. č. 495/2. Na základě zveřejněného záměru - vyhl. 2/2017 předložena obdržená žádost
o prodej pozemku. Usn. 2a/X-2017:ZO Nekoř na základě usn. 1e/IX-2017, veřejné vyhlášce 2/2017
P/N o záměru Obce Nekoř Nekoř prodat st.p.č. 495/2, obdržené žádosti schvaluje prodej st.p.č. 495/2,
o výměře 1m,2zveřejněné v souladu se zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) dle § 39, za cenu
200 Kč. Cena v místě a čase obvyklá stanovena dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví
a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 – pozemek zastavěný
stavbou rodinné rekreace (rekreační nebo zahrádkářskou chatou) – 180 Kč/m2 . Pověřuje starostou
podepsáním příslušné prodejní smlouvy. 
700
Smlouva o zřízení věcného břemene Nekoř čp. 143 – ZŠ Nekoř – úprava NN
Dne 14.3.2016 usnesením2a/III-2016: byla chválen smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013237/VB/05 Nekoř čp.
143 – ZŠ Nekoř – úprava NN. Žádost ČEZ distribuce,a.s. o uzavření smlouvy o věcném břemeni. Usn.
2b/X-2017:ZO Nekoř schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013237VB/5 Nekoř čp.
143 – ZŠ Nekoř – úprava NN dle GP 984-1018/2016 ze dne 4.4.2017 na p.p.č. 2992/9, 217/2, st.p. 3,
st.p. 4/2. 
700
Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene - vodovod p.p.č. 2986. Žádost o umístění
přípojky vodovodu do místní komunikace. Usn. 2c/X-2017: ZO Nekoř schvalujeSmlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro zřízení vodovodní přípojky v p.p.č. 2986
k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř pro akci: „Novostavba rodinného domu umístěná na pozemcích parc.č. 1353, 1354 a 2986 v k.ú. Nekoř“ 
700
Doměření cesty – posunutí u e.č. 155. Informace starosty o nesouhlasu majitele e.č. 155 p. Mikuly
o navrženém řešení - požaduje zachovat stejnou šíři posunuté cesty jako je stávající - v nejužším místě
jen necelé 3m. Usn. 2d/X-2017:ZO Nekoř bere na vědomí návrh majetkového vyrovnání při posunu
cesty u e.č. 155, trvá na zachování postupu obdobného v jiných částech obce, aby nově vznikající
pozemky v majetku obce na nichž probíhá veřejně přístupná účelová komunikace měly šířku minimálně 5m. 
700
3. Novostavba MŠ
• 12.7.2017 předáno staveniště, ČOV od 4.9. provizorně v provozu, po odkopu zeminy problémy se
založením opěrné zdi - řešeno statikem, projektantem, řešeno tvz. torkretem - schválení - 18.9. zahájení prací - vyžádá si posunutí termínu dokončení stavby
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• Konzultace změn rozsahu prací i prodloužení termínu
• Přepracovávány projekty základů - v původně projektované hloubce je nestabilní jíl
• Zadány podklady k přípravě VŘ na vybavení.....
• 23 .8. 2017 podepsána smlouva o úvěru
• Změna koordinátora BOZP
Usn. 3a/X-2017:ZO Nekoř bere na vědomí informace o postupu stavby, řešení aktuálních problémů,
schvaluje postup starosty a místostarostky při řešení nevhodného geologického podloží a zajištění
stability komunikace - schvaluje postupovat dle nabídky zhotovitelské firmy k provedení torkretu.

700
4. Rozpočtové záležitosti
Spisová služba – licenční smlouva. Usn. 4a/X-2017:ZO Nekoř na základě usn. 6c/VI-2017 schvaluje
licenční smlouvu o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS
s licenčním číslem 92037, síťová verze ERMS PLUS 
700
Varhanní koncert. Usn. 4b/X-2017:ZO Nekořschvaluje příspěvek 7.000,- na varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše v Nekoři dne 17.9.2017 konaného v rámci Orlickokladského varhanního festivalu.

700
Žádost o příspěvek Charita. Předložena žádost Oblastní Charity o podporu. Usn. 4c/X-2017: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 5.000 Oblastní charitě UO jako podporu Domácí specializované hospicové
péče. (formou daru) 
700
Rozpočtová změna č. 4. Usn. 4c/X-2017:ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č.4.
700
5. Různé
Modernizace ekonomických informačních systémů. Informace starosty o chystaném projektu obnovy ekonomických sofwarů pro obce Orlicka, původně mělo být nositelem projektu sdružení obcí
Orlicko, podmínky programu to neumožňují, nyní řešeno přes jednu ze zapojených obcí. Diskuse
zastupitelů k tomuto problému. Usn. 5a/X-2017:ZO Nekoř schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“. 
700
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nekoř za období 10/2013 - 10/2017. Usn. 5b/X-2017: ZO
Nekoř schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Nekoř za období 10/2013 - 10/2017.  7 0 0
Dodatek smlouva Ekola. Dodatek řeší zasmluvnění letního provozu svozů na Vejrově, Petrově Palouku a za hrází - v letním rekreačním období sváženo vzhledem k množství odpadů každý týden
Usn. 5c/X-2017:ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 11 smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob se společností EKOLA České Libchavy 
700
Žádost o omezení provozu na MK. Na základě žádosti majitelů nemovitostí kolem místní komunikace od čp. 19 k čp. 29 o omezení provozu na této komunikaci doručené Jaroslavem Lehkým žádost
osobně vysvětlovali majitelé čp. 207, výzva starosty k návrhům variant řešení, diskuse zastupitelů nad
možnostmi řešení. Usn. 5d/X-2017:ZO Nekoř bere na vědomí žádost o omezení provozu na MK 4d
od čp. 19 po čp. 29. Pověřuje starostu konzultací a projednáním úpravy provozu s DI PČR, varianty:
zákaz vozidla nad 3,5t (nákladní vozidla), snížení rychlosti, jednosměrka, jiná - Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel (B11) s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy, pověřuje přípravou ankety mezi obyvateli sídliště nad KD P. Koblížka 
511
Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 0230 – IE-12-2005829. Starostou předložen záměr a PD společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k rekonstrukci NN v části obce Údolí. Usn. 5e/X-2017:ZO Nekoř bere
na vědomí projekt rekonstrukce NN v místní části obce Údolí, (Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO
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0230 – IE-12-2005829),pověřuje starostu jednáním o přiložení kabelu VO ke kabelům NN, jednáním
s projektantem o umístění sloupů VO, nesouhlasí s uložením kabelu do p.p.č. 3134 mezi čp. Ú 20 a Ú
23. 
700
Usn. 5f/X-2017:ZO Nekoř schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-20055829/VB/2 Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 0230.  7 0 0
Žádost POV. Usn. 5f/X-2017:ZO Nekoř schvaluje podat žádost do POV PK na opravy komunikací MK 1c – pod čp. 178 – p.p.č. 2955/2, případně MK 3c od čp.162 po čp. 160 - část p.p.č 2986. 7 0 0
Usn. 5g/X-2017:ZO Nekoř pověřuje P. Smejkala přípravou zadávací dokumentace na VŘ na akci
„Údržba a obnova zvoničky v obci Nekoř“ - zvonička na Bredůvce. 
700
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - Čištění Nekořského potoka Lesy ČR - zastaveno - starosta zjistit stav prací; Stále chybějící ukazatel k firmě Mecawel na křižovatce u Lehků; Stromy před okny bytu KD – zakrývají okna
bytu - vykácet
Petr Koblížek - Snížit živý plot u mostu na břehu řeky směrem k Vejrovu, prořezání ořechu v zatáčce
na sídlišti; Bouda na hřišti na Bredůvce - dotěsnit plechy střechy - ptačí hnízdo uvnitř, dlaždice kolem
okýnka
Bohuslav Bezstarosti - Příspěvek na dresy hráčů LHL - umístění obecního znaku
Lada Faltusová - Natření dveří ke kadeřnictví a parapetů oken, Nádoba na sklo u hřbitova, Světla
v salonku KD - ověřit svítivost
9. října 2017
Starosta přivítal zastupitele, tlumočil omluvy nepřítomných, požádal o doplnění programu a jeho
schválení. Usn. 1a/XI-2017:ZO Nekoř schvaluje program jednání 9.10. 2017
600
1. Sdružení obcí pod Zemskou bránou -Bod bude projednán na příštím jednání OZ
2. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Zajištěno topení v budově ZŠ, topení, ZŠ chodí cvičit do sálu KD,
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - proběhla pokládka frézinku, fakturace, zaměření silnice
ke kolaudaci, zaměření VO ke kolaudaci
• Akce v obci: námětové cvičení s polskými hasiči, velká cena -Nekořský pohár, poděkování hasičům,
vítání občánků - poděkování místostarostce, L. Faltusové, M. Glonkové, učitelkám a dětem z MŠ,
poděkování foto Jiří Krejsa
• Poděkování J. Dušek - 2 lavičky na hřbitově
• Lesy - příprava žádostí na další dotace, dosečení paseky nad táborem, dokácení kůrovcových a spadlých stromů - nad Malou přehradou
• Veřejné projednání 1. změny ÚP- 4.10.2017
• 25 let Orlicko - předáno ocenění 5 dětí za výkresy
• Podání žádosti do POV na rok 2017 - silnice pod čp. 178, naceněny i další komunikace
• Příprava parlamentních voleb - 1. jednání okrskové volební komise, výlep plakátů, příprava roznosu
volebních lístků
• Kontrola ze strany společnosti Ekolamp
• Provedeny revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů v budovách
• Kontrola hospodaření obce Nekoř ze strany PK
Usn. 2a/XI-2017: ZO Nekoř bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nekoř za
rok 2017. 
600
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Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn.2b/XI-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání X-2017 ze
dne 11.9.2017. 
600
3.Majetkové a smluvní záležitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene vodovod Nekoř Vejrov, Nekoř - Studené. Na základě žádosti
Vak Jablonné předložena obdržená žádost o zřízení věcného břemene. Usn. 3a/XI-2017:ZO Nekoř na
základě Usn. 3d/IV-2015 a 3a/III-2016 a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SLS/71/17/Hd pro akce Nekoř-Vejrov, výstavba ZVT-SO 301- vodovod a Nekoř-směr Studené, stavební úpravy vodovodu na p.p.č. 789/3, 790/3. 790/10, 3076/1, 3147/1, 3156/1, 3156/10
a 3163v k.ů. Nekoř s VAK Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.  6 0 0
Situace u e.č. 155. Dopis a stanovisko pana Mikuly k navrženému řešení
Usn.3b/XI-2017:ZO Nekoř bere na vědomí odmítavé stanovisko majitele e.č. 155 k navrhovanému
řešení komunikace vedoucí vedle e.č. 155, trvá na usn. 2d/X-2017, dalším jednáním po konzultaci
na MěÚ Žamberk pověřuje i další členy OZ. 
600
Dodatek ke smlouvě„Nekoř – Vejrov, výstavba ZTV“. Dodatek obsahuje vyčíslení méněprací a termín II etapy. Usn. 3c/IV-2017:ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/RD/258/2015
ze dne 29.2.2016 na stavbu „Nekoř – Vejrov, výstavba ZTV“. 
600
VD Pastviny rekonstrukce koruny hráze – sdělovací kabely a vedení NN. Vedení sítí přes místní
komunikaci na p.p.č. 3123/5. Usn.3d/IV-2017:ZO Nekoř souhlasí s vedením podzemních sdělovacích
kabelů a vedení NN k čp. 313 přes p.p.č. 3123/5 v rámci stavby „VD Pastviny rekonstrukce koruny
hráze“, pověřuje starostu přípravou smlouvy o sml. bud o zřízení věcného břemene. 
600
4.Novostavba MŠ
S postupem prací s využitím fotografií seznámila místostarostka:soupis víceprací opěrná zeď, přepracovávány projekty základů - v projektované hloubce je nestabilní jíl.
Starostou předložen návrh VŘ na vybavení. Usn.4a/XI-2017:ZO Nekoř bere na vědomí informace
o postupu prací. 
600
Usn.4b/XI-2017:ZO Nekoř schvaluje předložené zadávací podmínky pro zadání podlimitní veřejné
zakázky na dodávky dělené na části zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“) s názvem Novostavba
MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení. 
600
5. Různé
Optický kabel. Informace o projektu IE-12-2006805 TR Žamberk – SP Pastviny, VN 564 – opt. Kabel. Usn.5a/XI-2017:ZO Nekoř bere na vědomí předložené informace o projektu „IE-12-2006805 TR
Žamberk – SP Pastviny, VN 564 – opt. Kabel“, nemá k němu připomínek. 
600
Informace starosty o vzdělávacím kurzu pro zastupitele.
Rozsvěcení vánočního stromu – návrh starosty spojit s akcí Česko zpívá koledy – středa 13.12.2017.
Usn. 5a/XI-2017:ZONekoř souhlasí s rozsvěcením vánočního stromu ve spojení s akcí Česko zpívá
koledy dne 13.12.2017. 
600
Návrhy a připomínky
J. Lehký - Prasklý strom za čekárnou u továrny – upozornit majitele; Kronikář – kolik se mu má platit
za vedení kroniky; Obecní zaměstnanci – zázemí?; Závěsy do klubovny CVAN
J. Kubíčková Berková - Obecní zaměstnanci - náplň práce, odměna – příští jednání stanovit; Doměření cesty na Vejrově; Školská rada – návrh rozpočtu, informace o kroužcích, soupis projektů
Redakčně upraveno
6
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Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
opět otvíráte stránky Nekořského zpravodaje, aby jste se dozvěděli, co se v Nekoři událo nedávno i před
časem, co se chystá i na co si dát pozor. A opětovně si dovoluji 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....
Velmi rád na těchto místech děkuji všem, kteří se podílejí na všech pracech na zvelebení naší obce, i na
pořádání všech akcí v obci. Velmi mne vždy potěší, když přespolní pochvalně říkají: „U vás se pořád něco
děje...“. Zvláště chci poděkovat hasičské zásahové jednotce nejen za pomoc při odstraňování následků
vichřice Herwat, ale i za následné pročištění - prořezání cesty po Údolí tak, aby byla průjezdná pro hasičskou techniku....
Poslední informací mám pro všechny, kteří se v anketě zapojili do projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko“ a čekají na dodání domácích kompostérů. Ze
zveřejněné tiskové zprávy z valné hromady sdružení vyplývá, že k jejich dodání dojde po podepsání smluv
o zápůjčce pravděpodobně zkraje roku 2018.
Přeji všem poklidné prožiti adventní předvánoční doby……
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2017
Termíny svozu TKO – popelnic - svozovýden: pondělí - odpolední směna
Listopad: 6, 13, 20, 27 		
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: 21.XI.; 19.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 6.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí 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.;
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v Nekoři
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Pardubický kraj Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Nekoř

celkem
1

Okrsky
Voliči
zpr.
v % v seznamu
1
100,00
747

číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Vydané
obálky
521

Volební
účast v %
69,75

Strana
název
Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

8

Odevzdané
obálky
520

Platné
hlasy
520

% platných
hlasů
100,00

Platné hlasy
celkem
v%
32
6,15
1
0,19
0
0,00
30
5,76
1
0,19
21
4,03
16
3,07
8
1,53
11
2,11
4
0,76
1
0,19
8
1,53
59
11,34
1
0,19
18
3,46
138
26,53
0
0,00
0
0,00
115
22,11
0
0,00
1
0,19
1
0,19
50
9,61
4
0,76
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Informace finančního úřadu
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání
• Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího
období, dojdeli během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně
poplatníka.
• Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech finančních úřadech.
• Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání
(EPO). Po zadání základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky
doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad.
Placení daně prostřednictvím SIPO
• Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas.
• Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém
územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).
• Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna).
• Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít spojovací číslo jiné osoby, např. v případě manželů).
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
• Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO
a pro právnické osoby, které nemají datovou schránku.
• Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat na složenku.
• Zapomeneteli daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mailem.
• Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem“ je dostupný
na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR
(www.financnisprava.cz).
• Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu emailovou adresu, na kterou chce dostávat informaci o placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději
do 15. března).
• Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží poplatník před splatností daně
do určené emailové schránky.
BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích - vlečení motorových vozidel
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči, dle ustanovení § 34 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu):
(1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1.
9
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(2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.
(3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo
účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.
(4) Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla
větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče,
nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena
(tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano
červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300
x 300 mm).
(5) Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.
(6) Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci
motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.
(7) Autobus nebo motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.
(8) U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být
zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.
(9) Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla.
Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým
světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být
umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.
• Pozor na vyšší nároky řidiče vlečného i vlečeného vozidla, především odchylnou technikou jízdy.
• Za normální, nesnížené viditelnosti nelze u vlečného vozidla použít světla pro denní svícení!
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

Co nás zajímá….
V současnosti je v médiích i v našich nákupních zájmech před vánočním pečením cukroví cena másla.
Zajímavou informaci přinesl Orlický deník počátkem října t.r.: Je průměrná cena přes 52 korun za
kostku másla historicky nejvyšší? V korunovém vyjádření ano, ale pokud se cena vtáhne k průměrné
mzdě, pořád je ve srovnání s padesátými nebo osmdesátými lety minulého stolení máslo levné:
v roce 1955 činila 10,50 Kčs, průměrná mzda činila 1192 Kčs
v roce 1988 činila 10,00 Kčs, průměrná mzda činila 3095 Kčs
v srpnu 2017 činila 52,31 Kč, průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2017 činí 29 346 Kč.
Přepočet poměru maloobchodních cen másla a průměrné mzdy roku 1955, 1988 ke mzdě roku 2017:
1955: 259 Kčs/250g

1988: 95 Kčs/250 g

2017: 52Kč/250g

SDH Nekoř - letní tábor
Přijali jsme pozvání našeho bývalého člena SDH Michala Beneše a zúčastnili se tábora, který pořádalo
SDH Komárov. Ten se konal ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách. Tábor se rozkládal na louce obklopené lesy na břehu říčky Lomnice v blízkosti stejnojmenné obce.Součástí tábora byly chatky, bazén,
10
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velká hlavní chata s jídelnou, umývárny a velká louka. Byla to akce tří SDH – Komárov, Kolovraty
a Nekoř.
A tak jsme v neděli 13.8. ráno vyrazili vlakem (11 dětí, 3 dospělí a hromada zavazadel) směr Praha
hlavní nádraží, kde jsme přisedli do autobusu k hasičům z Kolovrat. Ten nás po dvou hodinách dovezl
na místo s mezizastávkou, na které jsme přibrali další členy tábora z Komárova.
Po rozdělení do chatek a ubytování, nás
přivítali Tři králové Tím začala celotáborová hra o nalezení klíče Pána času, který sebral Bouřlivák a rok se tím pádem
zrychlil(během 6 dní se vystřídalo všech
12 měsíců.)
Na každý den bylo připraveno několik
her a úkolů, které vedly k indiciím, abychom našli bouřlivákův hrad a klíč Pána
času. Ta první nás čekala hned. Pět skupinek vedoucích jsme vyfasovali lyže, bundu, šálu, čepici, rukavice a „běhali“ jsme
si pro děti, které jsme měli v oddíle. Děti
byly promíchány z Nekoře, Komárova
a Prahy Kolovrat ve věku od šesti do čtrnácti let.
Každé ráno nás čekala rozcvička a tématické přivítání měsíců, které vždy chystalo jedno družstvo
a pak hurá do her a úkolů…
A co jsme prožili?
• Leden, Únor – lyžování
• Březen, Duben –hledání „semínek“ v lese, barvení triček,
pletení pomlázek a návštěva dvou policistů ze zásahovky,
kteří nám popsali svou práci i s ukázkami vybavení.
• Květen, Červen – každé družstvo mělo seznam věcí a půl
hodiny na to, aby z nich z jednoho člena oddílu udělali
plavčíka z Pobřežní hlídky. Olympijské hry a samozřejmě
ukončení školního roku a vysvědčení.
• Červenec, Srpen – prázdniny - celodenní výlet do Písku
• Září, Říjen – branný závod , výroba draků a ozdob na
stromeček
• Listopad, Prosinec – Mikulášská nadílka(s čertem i andělem), zdobení stromečku, Štědrý den s dárečky a Silvestr
s diskotékou a ohňostrojem.A mezi tím koupání, hry, táboráky, stínové divadlo, noční lesní světelné dobrodružství a jiná zábava…… Klíč jsme samozřejmě našli a tak
se mohl rok zase zpomalit a plynout svým tempem dál….
Strašně to uteklo, najednou byla sobota, sbalili jsme si
saky paky a hurá do Prahy a vlakem domů. Zažili jsme
spoustu legrace, zábavy, soutěžení i dobrodružství. Našli
jsme si nové kamarády, takže …ÚSPĚŠNÁ AKCE… pro
děti i dospělé!!!
Jitka Dolečková a Jana Kubíčková Berková
11
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ZŠ Nekoř
Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 a informace ke školnímu roku 2017/2018
Školní rok 2016/2017 byl pro nás dalším rokem vzdělávací a výchovné práce . V průběhu letních
prázdnin roku 2016 proběhla v přízemí budovy školy II. etapa celkové rekonstrukce elektrických a datových rozvodů. Zároveň byl vybudován nový a větší prostor pro školní družinu. Ta vznikla z bývalé
ředitelny, sborovny, skladu učebnic a učebních pomůcek. Nová ředitelna a sborovna se pak vybudovala
z původní družiny. Společným úsilím všech zaměstnanců školy se potom do začátku školního roku
podařilo vše uklidit a nastěhovat do jednotlivých tříd.
V školním roce 2016/2017 měla škola 48 žáků, 6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogické
pracovníky. Škola je čtyřtřídní s pěti ročníky. Ve škole pracovaly zájmové kroužky, ve kterých si děti
dále rozvíjely své dovednosti a znalosti. Byl to logopedický kroužek, výtvarný kroužek, náboženství,
pohybové aktivity, flétny, angličtina pro nejmenší, taneční kroužek a šachový kroužek. Na škole pracovala i keramická dílna.
V průběhu letošních prázdnin začala v areálu školy výstavba nové mateřské školy a zároveň začala ve
škole III. etapa celkové rekonstrukce elektrických a datových rozvodů, výstavba nové jídelny, celková
rekonstrukce školní kuchyně a přístavba nové kotelny a zázemí pro školní kuchyni. Vše by mělo být
hotovo k 1.9. 2018.
V novém školním roce 2017/2018 má naše škola 47 žáků a co se týče personálního obsazení školy,
tak třídním učitelem je pro I. třídu ( 1.ročník ) PaedDr. Petr Bouška , pro II. třídu ( 2. ročník ) Mgr.
Petr Malý., pro III. třídu ( 3. a 4. ročník ) Mgr. Lucie Radová a pro IV. třídu (5. ročník ) Mgr. Lenka
Boušková.
Učitelkou bez třídnictví je Bc. Lucie Maixnerová a vychovatelkou ve školní družině je Zdeňka Papáčková. U nepedagogických zaměstnanců je vedoucí stravování a zároveň uklízečkou Ivana Adamcová, vedoucí kuchařkou Aneta Sršňová a topičem je Jana Matyášová..
Rozhodnutím obecního zastupitelstva bude škola i nadále čtyřtřídní, takže máme spojen 3. a 4.
ročník. Je to správné rozhodnutí, které
přispívá ke spokojenosti rodičů našich
dětí a nám umožňuje větší individuální péči pro jednotlivé žáky.I v nadcházejícím školním roce budeme otvírat zájmové kroužky pro naše žáky.
Taneční kroužek, šachový kroužek,
náboženství, flétny, angličtinu pro nejmenší, logopedický kroužek výtvarný
kroužek.a myslivecký kroužek.
Chtěl bych ještě poděkovat všem
zaměstnancům školy a rodičům, kteří pomáhali při zpracování dřeva na
topnou sezónu. Moc nám to pomohlo!
Rozloučím se rčením, že pro kvalitní
výsledky ve vzdělávacím a výchovném
procesu je nutná především důslednost.
PaedDr. Mgr. Bc. Petr Bouška,
ředitel ZŠ Nekoř

12

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 4



listopad 2017

Traktoriáda 2017
Dne 28.10.2017 proběhl již čtvrtý ročník nekořské Traktoriády.
Jako loni i letos v hasičském areálu u fabriky. I když počasí bylo oblačné, tak podmínky na trati byly
kvalitní. Závodní stroje i jezdci zvládli trať s přehledem. Ani protipovodňový val je nezastavil. Někteří
závodníci během své jízdy vkládali i akrobatické a sportovní prvky.
Ti nejmenší měli svoji bezmotorovou kategorii a doufám, že z nich za
pár let vyrostou amatérští konstruktéři traktůrků a příležitostní závodníci.
Za spolek „Nekořala“ (Nekoř-ala
spolek pro zachování tradic)chci poděkovat všem spolupracovníkům
a příznivcům spolku za pomoc s organizací, dobrovolným hasičům z Nekoře za poskytnutí zázemí, družstvu Klas
Nekoř za rozšíření závodní skupiny
profi strojů.
Věřím, že všichni přítomní návštěvníci a odvážní závodníci si užili sváteční
odpoledne.
Takže do dalšího ročníku všem přeji konstrukční nápady a třeba se dočkáme nových modelů v rozšířeném startovním pelotonu. Všem díky.
Filip Mikyska
TRAKTORIÁDA 2017 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE: SAMODOMA do 1000cm3
celkové pořadí
1
2

závodník
Novotný Jiří
Zdeněk Vacek

stroj
Čáryfuk 250cm3
Samohyb 250cm3

čas na trati
1:49:49
2:23:49

startovní číslo
4
3

čas na trati
1:36:73
2:03:33
2:04:71
2:08:85

startovní číslo
6
1
5
2

KATEGORIE: SAMODOMA bez volantu
celkové pořadí závodník
stroj
1
Michal Novotný
Fréza Neposlucha

čas na trati
7:06:79

startovní číslo
7

KATEGORIE:PROFI
celkové pořadí závodník
1
Jiří Vencl
2
Pavel Bednář
3
Luboš Skalický
4
Michal Vencl

čas na trati
2:03:05
2:27:71
2:33:87
2:52:89

KATEGORIE: SAMODOMA nad 1000cm3
celkové pořadí
1
2
3
4

závodník
Tomáš Tauchman st.
Karel Málek
Tomáš Tauchman ml.
Ondra Tauchman

stroj
ISAM BRUTUS2200cm3
Plecholet 1900cm3
Miminko 1100cm3
???? 1100cm3

stroj
Čínský????
Claas nakladač
Claas Axion 870
Claas Axion 830
13
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Vzpomínka na prof. Pavla Šmoka.....
22.října 2017 uplynulo 90 let od narození
člověka celoživotně spjatého s tanečním uměním, fenomenálního choreografa, zakladatele
a dlouholetého uměleckého šéfa Pražského
komorního baletu, pedagoga HAMU, Držitele ceny Thálie i Medaile za zásluhy udělené
prezidentem Václavem Havlem, našeho nekořského spoluobčana, pana profesora, Pavla
Šmoka,
Pojďme si tedy krátce připomenout jeho životní kroky..... Narodil se 22.října 1927 ve slovenské Levoči, kde jeho tatínek Ing. Jan Šmok,
pocházející z naší malé podhorské obce, působil v době první republiky jako odborník na
14
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stavby silnic, do školy začal chodit v Kežmarku, a poté pokračoval v Bratislavě, tak jak se otec stěhoval
za svou prací, a nakonec pokračoval ve studiu v Praze na reálném gymnáziu, kde rodina šmokových
po odtržení Slovenska natrvalo zakotvila, Nejprve začal studovat na vysoké škole technický strojní
obor, ale brzy byl jako sportovec - krasobruslař a divadelní ochotník přijat na pražskou konzervatoř,
kterou na tanečním oddělení dokončil ve svých 26 letech. Působil jako tanečník i choreograf, režisér
i herec.....
Ve svém nitru se celý život cítil být a všem to i říkal - nejvíce doma v Nekoři, kde po svých rodičích
zdědil jejich původní usedlost, sem se stále rád vracel, domek opravoval, přestavoval a nakonec se
před devíti lety stal i trvalým obyvatelem nekořského čp. 274 na Vejrově, „Na panství“, jak se jeho sídlu
kdysi říkávalo..... Původně to byl vejminek a kdo u Šmoků v Nekoři někdy byl, dovede si jistě přestavit
kolik času, práce a úsilí to dalo upravit jej do stávající podoby. Jeho to však bavilo, jezdil si sem touto
prací odpočinout.
Kromě aktivního pracovního odpočinku se na chalupě v Nekoři odehrávalo setkávání přátel, jeho
tanečníci za ním přijížděli i sem, spali ve stanu na zahradě i na půdě a společně pak nacvičovali na sále
místního kulturního domu další taneční vystoupení....
Vychoval celou řadu vynikajících tanečníků a pro souhrn jeho díla - baletní tituly, spolupráci s operou, operetou, muzikálem, výchovné pořady pro mládež, režijní práce, televizi, film, divadelní a taneční role je každý výčet nedostatečný.
Dovolte mi krátce citovat vedoucího katedry tance HAMU Václava Janečka:
Nesmírný význam Šmokovy choreografické a režijní tvorby je vzácným uměleckým pokladem. Jeho
dílo je předmětem obdivu a inspirace, bude jistě i nadále nevyčerpatelným zdrojem uměleckých impulzů
v dalším vývoji nejen českého tance a baletu.
Dostalo se nám velkého štěstí, že se nám profesor Šmok věnoval jako pedagog, vynikající umělec a pozoruhodná osobnost. Stejně jako obrovské řadě tanečníků v českých i zahraničních souborech se nám dostalo mnoha nezapomenutelných příležitostí „být s ním“ a poslouchat jeho cenné zkušenosti, názory, vtip
a moudrost. Bystrý duch této vynikající osobnosti - choreografa, pedagoga, odborníka i rádce žije a bude
žít v mysli mnoha studentů, tanečníků, pedagogů a choreografů....“
A ještě dovolte krátkou citaci z gondolečního dopisu ministra kultury Daniela Hermana při jeho
úmrtí:
Pavel Šmok může být i dnes příkladem odhodlání a vytrvalosti v cestě umělce za svým snem a za svým
posláním. Měl dost pokory stát se nástrojem realizace hotové myšlenky i dost sebejistoty, aby svou vlastní
vizi vtiskl jiným. Spoluvytvářel obraz české kultury v Evropě a zpětně obohacoval český kontext o mezinárodní impulsy. Jeho přínos české kultuře nebude zapomenut, jeho stopa umělecká i lidská zůstane v naší
společnosti ještě dlouho zřetelná.......
S baletem procestoval téměř celý svět.
V Nekoři již dřív jakoby hledal své kořeny..... začal organizovat setkání rodů Šmoků, zajímal se o dějiny svého rodu, napsal článek o historii své chalupy „Na panství“, rád se setkával se sousedy, živě se
zajímal se o dění v obci. Podporoval nekořskou základní školu, pomáhal při přípravě jejich divadelních
představení, jeho přívětivý úsměv jste mohli potkat na většině akcí v obci, a když jej v pozdějším věku
již zrazovaly nohy, jeho milovaná žena jej vždy alespoň na chvíli na tato setkání přivezla.....
Přes jeho zhoršující se zdravotní stav se snažil být stále aktivní a něco dělat. Pomáhal organizovat
a zajišťovat doprovodným programem vernisáže obrazů a keramiky své ženy, které také s potěšením
uváděl a komentoval.
Opona jeho žití v brzkých ranních hodinách v pondělí 4. dubna 2016 spadla naposledy a natrvalo.....
red
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Vichřice Herwart
Orkán Herwart, který se v neděli 29. října 2017 prohnal celou střední Evropou včetně České republiky, byl nejničivější od orkánu Kyrill, který u nás řádil v roce 2007.
Cyklóna, která se rozvinula do ničivé bouře s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu. Nejvyšší
rychlost větru byla naměřena na Luční boudě v Krkonoších – 182 km/h, ovšem na Sněžce přestaly
v průběhu dopoledne obě stanice dodávat data, a tak zaznamenaný náraz nemusí být nejvyšší. V hlavním městě Praze bylo naměřeno 118 km/h. (při orkánu Kyrill byly i v nížinách zaznamenány nárazy
větru přes 145 km/h a na Sněžce byl naměřen náraz 216 km/h)
Bouře si vyžádala 10 mrtvých, 4 v Německu, 2 v Polsku a 4 v Česku. Všechny čtyři úmrtí v Česku
způsobily pády stromů. Pojišťovny u nás vyčíslily škody na nejméně 1,37 miliardy korun. (Orkán Kyrill z roku 2007 však způsobil škody přes 2,2 miliardy korun.)
Kvůli vichřici postihly elektrorozvodnou síť v Česku mnohé výpadky; kolem 13. hodiny, tedy v čase,
kdy bouře začala odeznívat, se bez dodávky elektrické energie nacházelo více než 628 000 domácností,
v některých oblastech na Vysočině byly bez proudu i 4 dny po orkánu.
Distribuční společnosti evidovaly 608 poruch na vysokém napětí, kalamitní stav byl vyhlášen v 8
krajích, škody způsobily zejména pády stromů do drátů či stržení sloupů vedení. V naší oblasti byla
z tohoto důvodu bez elektrického proudu až do pondělka část žamberecka, části obce Kunvald a Lukavice. Škody energetiků byly vyčísleny na 71 milionů korun. V naší obci byly přerušeny dodávky elektřiny v neděli v poledne, obnoveny byly ve většině obce až večer kolem půl osmé, v některých částech
obce - v Poli a u Krausů však vlivem spadaných stromů a několik stržených sloupů nízkého napětí až
během pondělního večera.
V celé České republice se vyvrátily stovky stromů, které blokovaly silniční i železniční dopravu,
nejvíce vlakových spojů bylo přerušeno v Libereckém kraji. Herwart způsobil na českých železničních
tratích škodu kolem 10,8 milionů korun.
V Nekoři si vichřice naštěstí kromě shozených plechů ze štusů dřeva, pobořeného stavebního plotu
kolem novostavby MŠ, pády dvou stromů poškozeného vedení rozhlasu a veřejného osvětlení vedle
silnice od mostu k továrně a několika vyvrácených stromů přes silnici za hrází Pastvinské přehrady
velké škody v obydlené oblasti nevyžádala. O to horší situace byla v lesích, zvláště tam, kde byly otevřeny a poškozeny červencovou vichřicí v roce 2015. Nejvíce postiženou lokalitou se stala opět Kulturka,
kde vítr vyvracel a přerážel stromy kolem oplocenek na pasekách vzniklých po předloňské červencové
vichřici. Další výrazně poškozenou částí obecních lesů jsou Pustinky. Většina stromů byla vlivem podmáčené půdy vyvrácena.
Škody způsobené vichřicí pomáhali po odeznění nejprudších poryvů větru kromě energetiků likvidovat hasiči, jak profesionální, tak dobrovolní. V oboře kolem sinice 1/11 při odstraňování stromů
vyvrácených přes komunikaci dokonce vzrostlá bříza spadla na střechu zásahového vozidla letohradských hasičů. Poděkování patří i nekořské zásahové jednotce, jak za nedělní operativní zásah u přehrady, tak i za pondělní starostou vyžádaný odpolední výjezd, kdy byly ještě dořezány zbytky stromů
překážejících do komunikace či poškozené, nalomené a pádem hrozící stromy a vývraty i na účelových
komunikacích. Děkujeme i občanům, kteří ochotně odstraňovali do komunikací spadlé stromy a větve.
V úterý se pak podařilo obecními zaměstnanci opravit oplocenku na zadní pasece v kulturce, kde
bylo pletivo strženo pády mnoha přeražených stromů z líšnické strany.... A ve čtvrtek bylo za pomocí
plošiny opraveno a znovu nataženo přervané vedení veřejného osvětlení a rozhlasu v lese směrem od
mostu k továrně.
Podle odhadů Lesní ochranné služby orkán poškodil 2,4 milionu metrů krychlových dřevní hmoty
za miliardy korun. To představuje asi 3 miliony vzrostlých stromů, ve většině smrků. Nejvíce poškození bylo na Vysočině, v Karlovarském a Jihočeském kraji.....
Jiří Pomikálek
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Roky utíkají jako voda.....
Ano, je to tak. Mladí lidé probíhající léta často nepočítají jako my, starší senioři, ženy a muži, občané
naší obce Nekoř. Historie nám říká, že jsme měli ve vládě 3 ministry. Prvního v době první republiky
Československa, v další jiné dějinné epoše Československa i České republiky. Pamětní deska těchto
osobností je umístěna na budově ZŠ. Je to čest obce, v níž žijeme.
Zůstávají vám vzpomínky mládí, roky práce a čemu jsme se také věnovali, jak vesnice vyrůstala a dál
pokračuje.
K těm vzpomínkám , které patří celé obci, je 45 roků od otevření Kulturního domu a restaurace.
Bylo to 2. ledna 1972 a sál od začátku byl využíván jako tělocvična, pro kulturní akce, zábavy, schůze,
konference a výstavy. O rok později vzikla dechová hudba, která reprezentovala naši vesničku. O zložení orchestru se zasloužil pan Alois Ulrich a byl také prvním dirigentem. Ochotní lidé se prostřednictvím spolku Osvětové besedy věnovali kultuře. Známou akcí bylo tradiční staročeské kácení máje
a další. K životu vesnice a města patří i sport. Tradičně po mnoha letech se tomu věnovala organizace
Sokol a na novém stadionu to pokračuje.
Významnější vzpomínkou je 20 let od oslavy 700 let obce Nekoř, 300 let kostela sv. Mikuláše . K tomu
patřilo i výročí postavení Pastvinské přehrady, vzniku textilky a roky Sokola. Slavnost byla v srpnu
1998 při naší pouti za krásného počasí po dva dny na stadionu, v kostele a pod lipami. Významné
osoby převzaly pamětní list a osobní dárek. Těchto 8 občanů bohužel již není mezi námi. nejmladší byl
pan Josef Lux, místopředseda vlády ČR. Jeho mladá lípa z roku 2000 je nasazena, roste a kvete vedle
kostela a jeho rodiště s pevnými kořen rodiny Luxových.
Vracím se opět na začátek. Roky nám utíkají jako voda Divoké Orlice, která protéká svým řečištěm
naší vesničkou. Která vesnice má řeku a dvě přehrady, autobusovou dopravu do třech měst, tři hospody, dvě sídliště a další se připravuje , moderní stadion a další. Vše jde dopředu a my důchodci by
jsme se neměli zastavit nebo dokonce couvat. Pravda je, že o tom rozhoduje také hlavně zdraví. Obec
se svými zastupiteli nám uskuteční každý rok ve společenském sále setkání seniorů. Pro nás je to příjemné setkáníekořáků od Bredůvky až k Vejrovu. Potěšením je vystoupení dětí MŠ a ZŠ, živá hudba
i občerstvení. Bohužel někteří nepřijdou, i když jsou stále čilí. Přátelé, vy někteří nedělejte „domácí
buchty“ nebo „bubáky“ a možnost využijte.
Ke správnému solidnímu životu patří vzájemná komunita, spolupráce, také pomoc jeden druhému,
solidarita, což pomáhá ke společnému soužití nám i celé obci.
Na závěr si dovolím k tomu všemu vložit větu s úsměvem neznámého vzdělaného učence: „Důchodci, vždycky jsme byli, pořád jsme vždycky budeme“
Josef Šroler

Sdružení obcí ORLICKO
Věc: tisková zpráva z jednání mimořádné Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne
1. 11. 2017
Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko,
která jednala v mimořádném termínu.
Na programu tohoto jednání bylo totiž již dlouho očekávané schválení smlouvy s dodavatelem na domácí kompostéry, které nesneslo odkladu do řádného prosincového
jednání. Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce kompostérů v období do 8 týdnů po
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podpisu smlouvy a následně budou kompostéry, prostřednictvím dotčených obcí, umístěny zdarma
do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do projektu se zapojuje
celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko a bude pořízeno celkem 1979 kompostérů a 5 ks
komunálních štěpkovačů.
Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém vrchu a na Bukové hoře, kterou Sdružení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje a částečného dofinancování z vlastních prostředků. Nákupem této
techniky dojde k rozšíření možností úpravy lyžařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích,
kde rolba díky své šířce nemohla dříve provést úpravu stop.
Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové povinnosti obcí
v souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května příštího
roku. V závěru semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na společném postupu při
zajištění povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie.
V Žamberku 3. 11. 2017
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Oblastní charita
Informace z Občanské porady Ústí nad Orlicí
Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte.
Od 1. 2. 2018 budou moci mužido šesti týdnů po narození potomka nastoupit na týdenní
volno. Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí v této souvislosti novou dávku
nemocenského pojištění, tzv. otcovskou a upravuje podmínky nároku na otcovskou, její
výši a délku podpůrčí doby. Nárok na otcovskou bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož
je otcem nebo který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud
dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
Pokud pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, náleží otcovská pouze jednou. Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové proto dostanou otcovskou v každém případě, protože jejich účast na nemocenském
pojištění je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy,
pokud si budou platit nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou.
Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu, tedy stejně jako u žen na mateřské.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní
situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Tel.: 734 281 415, 465 520 520, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
provozní doba:
Pondělí: Ústín.Orl., ul. 17. listopadu 69 9 – 12 h., 13 – 16 h.
Česká Třebová, staré nám. 77 9 – 12 h.
Úterý:
Králíky, Moravská 647 9 – 12 h.
Středa: Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914 9 – 12 h.
Čtvrtek: Ústí nad Orl. 9 – 12 h., 13 – 16 h.
Letohrad, Na Kopečku 356 9 – 12 h.
Pátek:
Lanškroun, Havlíčkova 1129 9 – 12 h.
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Pozvání

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
středa 13.12. 2017 začátek v 17.00
VYSTOUPENÍ MŠ + ZŠ NEKOŘ
spojeno s akcí Česko zpívá koledy
Společenská kronika
Přivítali jsme mezi námi
Novotný Alois
Motl Michal
Motl Richard
Novotná Karolína
Kaválková Eliška

Rozloučili jsme se
Balášová Ludmila

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.10.2017 – 31.12.2017
60 let

Charfreitagová Marie
Červinka Miroslav

81 let

Jirončová Eva
Dostálová Jarmila

65 let

Luxová Blanka
Bednářová Naďa
Brožková Květoslava

83let

Kolda František
Kučírková Pavlína

70 let

Brožek Jan
Martinek Jan
Krejčí Jaroslav
Adamec Václav

84 let

Dostál František
Vencl Václav

86 let

Nastoupilová Marie

87 let

Slavíková Marie

90 let

Dolečková Irena

91 let

Kalousová Marie

75 let

Hubálek Alois
Bednářová Alžběta
Brožek Zdeněk

Marie Glonková
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Dvěma obrázky se vracíme k orkánu Herwart, který smetl špici smrku stojícího u silnice z Nekoře k Šedivci….. Poznáte rozdíl?

Uzávěrka posledního čísla je 10. prosince 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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