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Z jednání obecního zastupitelstva
9. listopadu 2015
Starosta po přivítání přítomných jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh na změnu
a doplnění programu jednání, a navrhl program schválit:
Usnesení 1a/X-2015: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 9.11. 2015. 
800
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta připomenul události v obci od posledního jednání s doložením fotografií
• Dokončena oprava Zvoničky Údolí
• Provedena revize komínů obecních budov
• Oprava veřejného osvětlení horní konec – porucha v místě „zástěrky“, odstraněny keře, dořešit vedení do Údolí
• Čp. 286 – ordinace vytápěna z vlastních zdrojů, nastěhování do rekonstruovaného bytu
• Probíhá nátěr Boudy na hřišti na Bredůvce
• Zbourané Čp. 144 – bude nutno poptat firmu na drcení, zájem o suť opadl
• Měřič rychlosti na Vejrově instalován - nutno změnit úhel
• Socha Trojice na Bredůvce - opravená instalována zpět
• Jednání s firmou Mecawel - úprava parkovacího prostoru
• Otevření rekonstruované prodejny Konzum 6.11.2015
• Dokončeno položení koberce v zasedačce OÚ
• Jednání o cyklostezce Letohrad- Pastviny, Žamberk - Pastviny
• Jednání o MŠ s projektanty topení - info
• Práce na pasportu místních komunikací
• 15.10.2015 společné jednání zastupitelů, školské rady a Komise pro vzdělání v ZŠ
• Setkání seniorů 25.10.2015
• Vítání občánků 8.11.2015
• 5.11. 2015 kontrola obce ze strany Hasičského záchranného sboru na připravenost v mimořádných
situacích a ochraně obyvatelstva
Pracovníci obce: Odstraňování keřů rostoucích do veřejného osvětlení a rozhlasu; Nátěr stromků
proti okusu v obecních lesích; Nátěr bouda hřiště Bredůvka; Úpravy SDN – betonové pojezdové plochy
pod kontejnery; Dosečení trávy, úklid a odvoz, listí, prořez keřů; Zajištění provozu sběrného dvora,
úklid odpadků; Kontrola pořádku na zastávkách, za hrází; Vyvěšování plakátů; Provoz ČOV, údržba
mechanizace; Topení v ordinaci lékaře; Příprava sálu KD na akce, a následný úklid
Usn. 1b/X-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání IX-2015 z 12.10.2015 . 
800
Majetkové záležitosti
Záměr pronájmu pozemků u SDN. Usn. 2a/X-2015: ZO Nekoř schvaluje záměr pronájmu p.p.č.
3199/1 a 1052/2 od 1.1.2016 
800
Žádost Povodí Labe – p.p.č. 878, 879. Žádost Povodí Labe s.p. o odkup pozemků pod protipovodňovým valem u hasičského cvičiště. Usn. 2b/X-2015: ZO Nekoř souhlasí s případným prodejem p.p.č.
878, 879 pouze za podmínky vkladu práva stavby cyklostezky na tyto pozemky; pověřuje starostu
dalším jednáním v této věci 
800
Záměr nákupu p.p.č. 212. P.p.č. 212 v majetku církve sousedící s pozemky kolem ZŠ a plánované MŠ.
Usn. 2c/X-2015: ZO Nekoř bere na vědomí předběžný odhad ceny p.p.č. 212, i vytipované parcely na
výměnu, pověřuje starostu dalším jednáním ve věci získání p.p.č. 212 obcí Nekoř - jednat dále jen
o prodeji. 
800
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Sml. o sml. bud - Věcné břemeno – přípojka NN k čp. 143. Usn. 2c/X-2015: ZO Neko bere na vědomí informace o přípravě přípojky k čp. 143, po úpravě dokumentace předložit upravenou smlouvu
o sml. bud. 
800
Komunikace Vejrov. S výsledkem výběrového řízení a doporučením hodnotící komise seznámila
místostarostka, obesláno 6 firem, obdrženo 5 nabídek. Usn. 3a/X-2015: ZO Nekoř bere na vědomí
zprávu hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/4/2015 „Nekoř – Vejrov výstavba ZTV“, schvaluj návrh hodnotící komise uzavřít smlouvu s firmou s nejvýhodnější nabídkou,
firmou Strabag,a.s. za cenu 2.242. 803,68 Kč pověřuje starostu a místostarostku dalším jednáním
v této věci. 
800
Usn. 3b/X-2015: ZO Nekoř pověřuje jednáním s majiteli přilehlých parcel Komunikace Vejrov o podílu spoluúčasti na zasíťování starostu, místostarostku, Ing. P. Smejkala, Ing. F. Mikysku. 
800
Různé
Pošta čp. 286. S konečným rozsahem víceprací při rekonstrukci seznámila místostarotka. Usn. 4a/X2015: ZO Nekoř schvaluje seznam a ocenění víceprací rekonstrukce čp. 286 - 133.011,-Kč bez DPH
- dle přílohy. 
900
Finanční komise překontroluje všechny faktury I. etapy rekonstrukce čp. 286 . Připomínky starosty:
Zaslepení topení do vyklizeného bytu, v II etapě změnit rozsvěcování světel na chodbě – kromě čidel
i časovým vypínačem
Zimní údržba komunikací. Usn. 4b/X-2015: ZO Nekoř schvaluje nařízení k zimní údržbě komunikací pro zimní období 2015-2016 – seznam udržovaných komunikací včetně priorit a opatření při
zvýšeném stavu sněhu 
900
S průběhem přípravy Pasportu místních komunikací a návrhem zatřídění místních komunikací seznámil starosta
Dotační program podpory spolků. Starosta předložil návrh dotačního programu podpory spolků dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Diskutován rozsah a zásady
programu. Dopracovaný bude předložen při schvalování návrhu rozpočtu na rok 2016. Usn. 4c/X2015: ZO Nekoř bere na vědomí návrh Dotačního programu podpory spolků obce Nekoř. 
900
Příprava rozpočtu.
Usn. 4d/X-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 
800
Usn. 4e/X-2015: ZO Nekoř schvaluje rozp. změnu MŠ Nekoř – výsledek hospodaření za rok 2014 částku 11.354,43 Kč přesunutou do rezervního fondu využít v roce 2015 k hrazení oprav. 
800
Diskutovány položky a výdaje rozpočtu na rok 2016: Veřejnoprávní smlouva Konzum, Nekoř – Vejrov
výstavba ZTV, ZŠ – elektroinstalace II etapa, úprava interiéru sálu KD, projektová dokumentace cyklostezka, dětské prvky park – pružina, zvířátko,…..
Obnova katastrálního operátu. Usn. 4f/X-2015: ZO Nekoř bere na vědomí oznámení KÚ pro Pardubický kraj, katastr. pracoviště Ústí n. O. o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí 
800
Cyklostezky. S průběhem projektové přípravy cyklostezek Letohrad – Pastviny a Žamberk – Pastviny
seznámil starosta obce
S průběhem společného jednáním školské rady a komise pro vzdělávání a výchovu konané dne 15.10.
2015 seznámila J. Kubíčková Berková
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Návrhy a připomínky
J. Kubíčková Berková -Petrův Palouk – oprava veřejného osvětlení, nové deky; Umístit dětský prvek
do parku – pružina, houpačka, cvičící stroj.
P. Smejkal - zámek na boudu na hřišti na Bredůvce, podbití střechy
P. Koblížek - Kontejnery na Vejrově před obchodem - zakrývají vývěsní plochu, Umístit dětský prvek
na hřiště na Bredůvku
L. Faltusová - cedule na čekárně u lékaře
Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
dovolte mi v posledním letošním čísle Nekořského zpravodaje poděkovat všem, kteří se na jeho podobě
celý rok podíleli .
V tomto vánočním čísle naleznete informace o některých posledních událostech v obci, připomenutí
důležitých skutečností - povinnost vůči Finančnímu úřadu vyplývající z obnovy katastrálního operátu
- digitalizace obce, krátce nahlédneme do historie obce a upozorníme na některé akce, které nás čekají
začátkem roku 2016.
Rovněž si dovoluji upozornit, že od 13.12.2015 platí nové jízdní řády, přišli jsme o málo využívaný nedělní spoj s příjezdem 11,25 do Letohradu, jinak se nás netýkají téměř žádné změny (pouze posunutí času
jízdy u několika spojů v řádech minut ve vazbě na další přípoj),. Na bližší podrobnosti Vás odkážu na
webové stránky obce nebo na http://www.idos-jizdni-rady.cz/, nebo http://www.oredo.cz/ nebo na jízdní
řády vylepené na autobusových zastávkách.
Závěrem Vám,stejně jako ostatní zastupitelé a nekořské spolky, jejichž přání naleznete na konci zpravodaje, všem přeji radostné, poklidné prožití vánočních svátků a hodně dobré pohody v nadcházejícím
roce 2016.
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2016
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Leden: 4, 11, 18, 25
Únor: 1, 8, 15, 22, 29
Březen: 7, 14, 21, 28
Duben: 4, 18

Květen: 2, 16, 30
Červen: 13, 27
Červenec: 11, 25
Srpen: 8, 22

Září: 5, 19
Říjen: 3, 10, 17, 24,31
Listopad: 7, 14, 21, 28
Prosinec: 5, 12, 19, 26

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit
v kanceláři OÚ
Odevzdání na svozová místa - úterý: 19.I.; 16.II.; 15.III.; 12.IV.; 10.V.; 7.VI.; 5.VII.; 2.VIII.;30.
XIII.; 27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 9.III.; 8.VI.; 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 25.I.; 22.II.; 21.III.; 18.IV.; 16.V.; 13.VI.;
11.VII.; 8.VIII.; 5.IX.; 3.X.; 31.X.; 28.XI.; 26.XII..
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Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do
kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie a žárovky.
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde
je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek.
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou
k zakoupení na obecním úřadě.
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ 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 v termínech:
2.I.; 15.I.; 30.I.; 13.II.; 27.II.;12.III.; 26.III.;
5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 5.XII.;
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu.
Případné bližší informace na tel. 724 181 465.

Provozní doba poštovních služeb Partner Konzum
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 14,00
11,30 – 16,30
14,00- 17,00
11,30 – 16,30
8,00 – 14,00

Digitalizace katastru - upozornění Finančního úřadu
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od 1.1.2016
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2015 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření
daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar,
dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, obnova katastrálního operátu, převody
bytů do os. vlastnictví…), že mají dle § 13a) z. č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do
1.2.2016.
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna číslování parcel, změna výměry parcel, změna druhu pozemku, změna poplatníka daně z pozemku. Nájemce může být poplatníkem
daně z pozemku pouze u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným
způsobem. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným
způsobem a poplatníkem se stává vlastník.
5
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Jak změna výměry parcel, změna číslování parcel, změna druhu pozemku i změna poplatníka
daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitých věcí je tedy povinen podat řádné nebo dílčí daňové přiznání.
Elektronická podání naleznete na adrese : http://adisepo.mfcr.cz
Nepodá-li poplatník přiznání, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně (dle §
250 zákona č.280/2009 Sb.).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě
pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.
Ing. Miroslav Buryška, ředitel odboru

Výstavba MŠ
Historicky v Nekoři byly vždycky dvě školky. Nevím, jak došlo k zániku mateřinky u fabriky, ale co
pamatuji, je zde neustálý přetlak na kapacitu a umístění místních dětí do školky. O nutnosti výstavby
se diskutuje už léta, ale dlouho pro tento záměr nebyla podpora ani v zastupitelstvu. Ačkoliv jsem
chodila na jednání zastupitelstva dlouhá léta, vím o připomínkách, nejsem schopná je všechny datovat
z hlavy. Prošla jsem tedy všechny zpravodaje až do roku 1999. Ze starších čísel se moc o dění v zastupitelstvu nedovíme, ale už od roku 2002 se objevují zmínky o nutnosti navýšení kapacity.
Nyní se blížíme k vysněnému cíli a někomu se možná zdá, že to jde pomalu, že je to velká investice,
ale málokdo ví, jaká je realita. Co všechno projekt bude obsahovat, jaké se překonávají překážky….
Ráda bych tímto článkem shrnula tento projekt od začátku a přiblížila občanům Nekoře všechny
podrobnosti.
08/2005 p.Bezstarosti - žádost o navýšení kapacity MŠ. Starosta pověřen zjištěním možností.
04/2008 Ing. Kubíčková Berková - požadavek řešení nedostatku míst v MŠ – určení místa výstavby,
vlastnictví pozemku obcí, studie řešení – odhad nákladů
2009 V létě mě p.Dušek požádal o hrubou studii řešení nové MŠ pro kapacitu 45-50 dětí na pozemku
stávající školky a odhad nákladů. Aby měl podklad pro jednání zastupitelstva. Bohužel s jeho tragickou
smrtí upadl i tento projekt.
V mezidobí získává obec čp.144 Luxovu hospodu do svého vlastnictví. Zatím není jasné využití spíše
pozemku, protože budova je ve špatném technickém stavu.
2010 Volby a změna v osazenstvu zastupitelstva rozvířily opět diskuzi o potřebě navýšení kapacity
MŠ. Nově jmenovaná stavební komise (SK) prošla všechny obecní nemovitosti a sepsala stav a návrh
priorit řešení.
12/2012 Návrh zařadit do rozpočtu studii MŠ – vyřešení velikosti, umístění a návazností se stavbou
(pozemek, napojení…)
01/2013 Anketa PRON (Program rozvoje obce Nekoř) pro léta 2014-2020
03/2013 Ing. Kubíčková Berková – návrh na řešení umístění nové MŠ, výběr lokality
04/2013 Výsledky ankety PRON – k údivu některých zastupitelů asi nejzmiňovanější nedostatek obce
napříč věkovým spektrem – technický stav a kapacitní nedostatečnost MŠ. Diskuze na téma MŠ – kapacita, umístění, úvazky pedagogů, potřebná velikost pozemku, stravovací provoz. SK – do 05/2013
vypracovat zadání požadavků a specifikací pro vypracování studie nové MŠ
05/2013 SK – předložila návrh dvou lokalit – v místě stávající školky a u ZŠ, porovnání kladů a záporů
6
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každé lokality a návrh řešit školku v kapacitě dvou plných tříd. OZ – nad zprávou SK, schváleno zadat
vypracování studie MŠ pro obě lokality v kapacitě 2x 26 žáků. Vyhlášení nabídky.
07/2013 Zadáno zhotovení studie dvěma projektantům s termínem zhotovení 09/2013. Demolice čp.
144 (Luxova hospoda) – probíhá správní řízení o přehlášení nahlášených trvalých obyvatel na ohlašovnu. Nelze zbourat budovu, kde někdo „papírově“ bydlí.
10/2013 SK – zhodnocení vypracovaných studií. Návštěva 4 členů zastupitelstva v nové MŠ v Ostrově
u Lanškrouna – náměty pro řešení v Nekoři. OZ – schválení místění nové MŠ v lokalitě u stávající ZŠ,
vybrán architektonický návrh MgA. Patrika Zamazala
11/2013 Jednání s úřady – hygiena a OŽP Žamberk – řešení demolice čp. 144, sejmutí a likvidace
eternitové krytiny
02/2014 Upřesňování propojení MŠ a ZŠ – vyvstaly nové věci k řešení – systém vytápění, stravovací
provoz, čištění odpadních vod apod. – dopracování studie do větších podrobností. Geodetické zaměření pozemku – výškopis a polohopis
04/2014 Jednání SK v prostorách školy – dopřesnění studie výstavby MŠ, dokončení studie do 5.5.2014.
Jednání s ČEZ o odstranění NN z budovy čp.144
06/2014 zpracovatelem MgA. Zamazalem a vedoucí SK Ing. Kubíčkovou Berkovou představena zastupitelům konečná podoba studie MŠ – se zapracováním všech souvisejících úprav i v ZŠ. Odhadovaná
cena stavby je 32 mil. Nutno si uvědomit, že to není pouze budova školky. Celá akce zahrnuje řadu
dalších investic:
• budova MŠ včetně vnitřního vybavení ( z původní školky kromě 5 stolečků a 30 židlí není co stěhovat)
• nová jídelna pro MŠ a ZŠ ( už 02/2002 bylo rozhodnuto o studii výstavby jídelny a kuchyně u ZŠ,
myslím, že se nakonec ani nezrealizovala…)
• nová kuchyně včetně vybavení (umístěná v současné jídelně)
• rozšíření budovy mezi tělocvičnou a venkovním vstupem do jídelny. Přibude suchý sklad (přestěhuje
se z 2.NP), vyřeší se zároveň zásobování jednou cestou
• kotelna – přesun kotelny do rozšířené části, výměna jednoho kotle za automatický kotel, který lépe
řeší výkyvy teplot v zimě. Zároveň se uvolní prostor pro přístup do tělocvičny „suchou“ nohou pro
ZŠ i MŠ
• zastřešení šaten a nových prostor skladu a kotelny
• ČOV pro likvidaci odpadních vod pro MŠ, ZŠ a provoz kuchyně + vsakovací objekt pro likvidaci
dešťových vod.
• Úprava sjezdu ke kotelně pro zásobování kuchyně, přístup imobilních a vjezd na zahradu a k ČOV
• Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ – silnoproud, slaboproud, datové rozvody, centrální zabezpečení, centrální hodiny a zvonek – bude propojeno s MŠ
• Dispoziční úpravy v 2.NP – zvětšení školní družiny a umístění na slunečnou stranu budovy, přesun
ředitelny a sborovny místo stávající družiny
• Nová přípojka vody a elekro
• Vytápění MŠ, vzduchotechnika MŠ a kuchyně
• V rámci vstupního objektu do školky řešena zastávka
• Zpevněná ploch před MŠ pro zaparkování aut
• Oplocení, zeleň a herní prvky
Studie schválená jako podklad pro projektovou dokumentaci
07/2014 Zadáno vypracování projektové dokumentace zpracovateli studie – příprava zadání SK. Vyhlášena výzva MŠMT ČR – příprava podkladů – ředitelé MŠ a ZŠ, starosta a místostarostka. SK – rozsah zadání projektové dokumentace pro vybudování MŠ a s tím souvisejících úprav v rámci ZŠ, MgA.
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Zamazal MOLOARCHITEKTI – cenová nabídka. Zadáno vypracování žádosti pro výzvu MŠMT ČR
firmě RPA Brno
08/2014 Zahájení projekčních prací, jednání projektantů všech profesí na místě
10/2014 Výběrové řízení na provedení geologického a hydrogeologického průzkumu.
11/2014 Z postupu projekčních prací vyplývá nutnost navýšení kapacity přípojení odběrného místa
– jednání s ČEZ
Proveden geologický a hydrogeologický průzkum v místě stavby. Zahájena jednání s dotčenými orgány státní správy
01/2015 Postup projekčních prací – umístění ČOV a vsakovacího objektu. Nutnost zaměření vnitřních prostor ZŠ minimálně v místě, kde budou probíhat stavební práce (1.NP a 2.NP). Čp.144 – řešení
sejmutí krytiny. SK dopracování zadání, termín realizace o prázdninách.
02/2015 ČEZ jednání o umístění sloupu a sundání vedení NN z budovy čp.144. K územnímu řízení
je nutný souhlas vlastníků okolních pozemků. Bohužel jeden pozemek je součástí církevních restitucí.
Nutno čekat do ukončení restituce pozemku, aby se mohl vyjádřit nový vlastník.
03/2015 Jednání - řešení dopravní situace kolem školy, s ohledem na projekt přístavby školky ke škole
04/2015 Zjištěno, že není zkolaudován amfiteátr. Žádost o územní řízení pro ČOV a zasakovací objekt.
Objekt školky musel být zatím vyloučen, protože čp.144 ještě stojí.
05/2015 Přeložka NN u čp.144 – zahájeno územní řízení po dokončené církevní restituci. Vyhlášení
veřejné zakázky na sejmutí azbestové krytiny. Řešena rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ- projekční
práce. Rozděleno na dvě etapy. 3.NP - realizace 07-08/2015, 2.NP – realizace dispoziční změny družina, sborovna a ředitelna, návazně rekonstrukce elektroinstalace – realizace 07-08/2016
06/2015 Jednáno s firmami na výkup starých trámů o odkup a sundání konstrukce. Výběrové řízení na
zhotovitele obou etap elektroinstalace v ZŠ.
07/2015 Provedena přeložka NN u čp. 144. Kůlna u čp.144, na parcele st.p.4/1 zbourána. Vklad na
katastr – kolaudace amfiteátru a výmaz zbořeniště st.p.4/1. Zahájení 1. Etapy rekonstrukce elektroinstalace ZŠ
08/2015 Přeložka vedení u čp. 144 –přepojeno NN, napojeno veřejné osvětlení a rozhlas, čp. 144 –
od 10.8. sejmutí střechy, krovu a odstranění vnitřní výdřevy, 27.8. demolice objektu pomocí bagru,
podána žádost na KN o výmaz stavby, dokončena 1. Etapa rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ (2.NP).
čp. 144
09/2015 Vydáno územního rozhodnutí pro ČOV a zasakovací objekt. Po vydání stavebného povolení
na ČOV lze zažádat o sloučené územní a stavební řízení na zbytek stavby MŠ
10/2015 Jednání s firmou RPA Brno, projektanty a zástupci obce – konzultace konečného dělení projektové dokumentace, aby co nejlépe vyhovovala vyhlašovanému dotačnímu programu. Rozdělení na
celky týkající se pouze MŠ, pouze ZŠ a společné pro obě zařízení. Výzva má být vyhlášena 11-12/2015,
dle toho domluveny termíny – vypracování prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a obnovení vyjádření dotčených orgánů tak, aby 02/2016 byla podána žádost o stavební povolení,
03/2016 podání žádosti o dotaci.
12/2015 Zahájené stavební řízení na ČOV a zasakovací objekt.
Celou dobu probíhají projekční práce, jednotlivé profese se musí mezi sebou domluvit a stavaři pak
popř. upravit. Mezitím každý dopracovává detaily. Času je málo, konec roku se blíží a dotační program
má na upřesnění zadání stále dost času.
Tak tohle všechno už je za námi a vlastně není nic moc vidět. Jak se říká pomalu, ale jistě se blížíme
k cíli. Tak si držme palce, ať si co nejdříve malí nekořáčcci můžou hrát v nové školce a baštit v nové
jídelně.
Jana Kubíčková Berková

8

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 5



vánoce 2015

Historie obce - čp. 274
Historie č.p. 274, nyní majitel
Pavel Šmok, také známé jako Na
panství, sahá až do 15. století.
Když jsem kopal rigol pro elektrický kabel, našel jsem v hloubce
60 cm úlomky použité - očouzené - keramiky. V Archeologickém ústav v Praze mi řekli, že je
to 14té nebo 15té století, toho že
tam mají fůry. Tak to mám teď na
chalupě.
Místo nálezu trochu připomíná obranný příkop a tak jsem
usoudil, že to musela být malá

hláska, protože situace - strmý kopec nad řekou Orlicí dává krásnou možnost
kontroly obchodní stezky
do Polska. Zřejmě dřevěná
stavba na zřetelných kamenných základech. Takže
po ní skoro nic nezůstalo,
až na ty očazené úlomky.
To se týká pozemku,
vlastní budova byla postavená před rokem 1800 jako
vejminek pro stavení č. 66
(teď Čuříkova chalupa).
tehdejším majitelem, našim
příbuzným, Františkem Lorencem. Ten prodal všechno roku 1804 i s vejminkem

svému zeti Václavu Šmokovi. Václav roku
1911 prodal č 66 i s vejminkem Josefu Páchovi z Pastvin. Kolem roku 1920 koupila
samotný vejminek rodina Dojívů. A už se
blížím k závěru, roku 1938 koupil č. 274 vejminek můj otec Ing. Jan Šmok. V roce
1980 udělal tesař Novotný nový krov, střechu zvedl na úroveň stodoly a chalupu
jsme po všechna ta léta zvelebovali.
Pavel Šmok
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Rozsvěcení vánočního stromu
Již potřetí se letos 4. prosince slavnostně rozsvítil vánoční strom na
náměstíčku před Kulturním domem.
Letos ve spojení s vypouštěním balónkových přání Českému Ježíškovi.
Sotva balónky s přáníčky zmizely na
pomalu se tmícím nebi, následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy
a Základní školy Nekoř a kroužku
flétniček. Vyvrcholením bylo rozsvícení ozdobeného vzrostlého smrku rostoucího na kraji náměstíčka.
Účastníci si poté mohli na sále zakoupit různé vánoční výrobky dětí
z nekořské základní školy. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě i průběhu
této akce podíleli. 
red
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TJ Sokol Nekoř - Oddíl stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu.
V loňské sezóně vyhráli starší žáci okresní přebor a tím postoupili do krajské soutěže 2015/2016.
Muži A hrající v regionální přebor 3 skončili na 8. místě. Taktéž Muži B hrající přebor 5 skončili na 8.
místě.
Pro letošní sezónu jsme posílili mužstvo A o hráče Jindru Beneše. Nově jsme vytvořili tým C, do
kterého přišli Pavel Faltus a David Bezstrarosti. Pro získání herních zkušeností, byly žáci rozděleni do
mužstva B a C.
V letošní sezóně již bylo odehráno 8 kol. V průběžných výsledcích se mužstvo A pohybuje na první
příčce ve své skupině.Skoro tak dobře si vede mužstvo B, které je na druhém místě ve své kategorii.
Žáci hrající v krajské soutěži mají velice uspokojivé výsledky. Po polovině soutěže se drží na 4. místě
z 10 družstev. Všichni soupeři jsou města, jako Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Hlinsko, Rosice nad Labem, Chrudim a Pardubice. Jenom Nekoř je vesnice, která se drží mezi městy s hernami na stolní tenis.
Jeden z organizátorů stolního tenisu nám odešel na rok do ciziny. Tudíž jsme se museli o fungování
podělit. Velký dík patří Vojtovi Tauchmanovi, který vozí děti na zápasy a ještě hraje muže C.
Rád bych vás pozval na VÁNOČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY, který se bude konat v neděli
27. 12. 2015 od 16 hod. na sále Kulturního domu. Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči
z Nekoře.
Za přízeň a případný sponzoring děkujeme.
za oddíl stolního tenisu Jaroslav Lehký

Tříkrálová sbírka
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích
a městech tradiční Tříkrálová
sbírka. Koledníci přinesou do
našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace
o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost přispět
potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí
a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek koledníků celkem 2.309.509,- Kč. 65 %
z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na:
zajištění služby domácí hospicové péče
- zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní místo v České Třebové
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
- Zajištění služeb na Orlickoústecku: Charitní pečovatelská služba; Domácí hospicová péče; Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Občanská poradna; Centrum pod střechou v Letohradě; Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí; Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně; Rodinné
centrum Kopretina Sloupnice;
12
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- Přímá pomoc
- Mimořádné situace
- Fond na rozvoj současných projektů
- Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity
ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz,
kterým se v případě potřeby prokazuje.
Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz, regionální informace
k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který
budou rozdávat koledníci.
Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem.
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.:
• Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče
Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s onkologickým onemocněním. Rodině
pomáhaly sestry domácí hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti:
„Sestřičky k nám jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly
hygienu, pomohly mi přesunout dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických věcí - jak člověka
chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem, kdy lžičkou atd. Dědeček byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi aktivní. Měl metastázy
v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací bolesti zmírnily,
a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho stav s hospicovým lékařem, kdykoli jsme jim mohli zavolat
a poradit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a proto se cítila jistě. Byli jsme
až překvapeni, jak to vše nesla klidně.
Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel tak, jak si přál – klidně, doma mezi svými. Pro nás to byly
nezapomenutelné tři týdny. Stihli jsme si říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn – pro něj i pro nás.
Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita pomohla. Byla to pro nás velká jistota. Všechny sestřičky byly úžasné, měli jsme pocit, že dědeček pro ně není jen pacient, ale blízký člověk.
Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, a přitom profesionální. Vždy si věděly
rady a velmi dobře odhadovaly situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby lékaři v ordinacích tuto
variantu rodinám nabízeli. Ne každý může zůstat doma a pečovat o svého blízkého, ale často to lidé chtějí
udělat, a s Charitou to jde.“
• Klientům Šance pro rodinu – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejímž členům pomáhají v různých oblastech
života. Sociálním pracovnicím této služby se podařilo:
-- ukázat několika rodičům, jak se efektivně připravovat do školy se svým dítětem
-- zlepšit prospěch několika dětí ve škole
-- podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli přestěhovat
-- posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější v péči o své dítě
-- podchytit v začátcích některé problémy v rodinách a kontaktovat příslušného odborníka - psychologa, psychiatra, logopeda.
-- pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích a sestavit rodinný rozpočet
-- pomoci při řešení exekucí – kontaktovat věřitele, soudce apod.
Oblastní charita Ústí n. O.,Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz, www.uo.charita.cz
V obci Nekoř proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 9. ledna 2016 v dopoledních hodinách
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Pozvání

Myslivecký spolek Nekoř srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
23. 1. 2016 OD 20,00 na sále KD
k tanci i poslechu hraje K BAND

SDH Nekoř srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES

6. února 2016 od 20,00 hod. KD Nekoř
hraje BETL BAND

Společenská kronika
Omlouváme se, v minulém čísle bylo chybně uvedeno období životních výročí jubilantů, proto zveřejňujeme ještě jednou se správnými údaji.
Významného životního jubilea se dožívají v období 1.10.2015 – 31.12.2015
60 let

Málek Karel
Luxová Ivana
Kosková Hana
Martinková Blanka

82 let

Dostál František
Vencl Václav

65 let

Pácha Karel

84 let

Nastoupilová Marie

70 let

Lehký Václav
Brožková Eva

85 let

Slavíková Marie

75 let

Pomikálková Marie
Bednářová Vlasta

88 let

Šmok Pavel
Dolečková Irena

81 let

Kolda František
Kučírková Pavlína
Krejsová Aloisie

89 let

Bubnová Marie
Kalousová Marie

92 let

Balášová Ludmila
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Přání zastupitelů a spolků
Krásné a klidné prožití vánočních svátků,do nového roku hodně zdraví,štěstí a spokojenosti přeje Bohuslav Bezstarosti
Šupinku od kapra schovejte do dlaní, radost vám přinese, smutek zahání. K vánoční pohodě rozkrojte
jablíčko, přeji vám ze srdce hlavně to zdravíčko! Na silvestra vypijem si dobrou láhev moku, vše nejlepší popřejem si do Nového roku! Lada Faltusová
Vánoce naplněné radostí a nový rok plný krásných překvapení Vám přeje Víťa Kareš
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře vánoc, hodně pracovních i osobních úspěchů v novém
roce přeje Petr Koblížek
Přeji všem usněžené veselé svátky v kruhu rodiny a přátel. Do roku 2016 Vám přeji hlavně spokojenost
ve všech oblastech lidského bytí :-). S pozdravem Ing. Jana Kubíčková Berková
Hezké vánoce a příjemně prožitý rok 2016. Jarda Lehký
Nám všem v Nekoři chci popřát krásné vánoční svátky, hodně klidu, zdraví a do příštího roku ranec
životního optimismu. S pozdravem Filip Mikyska
Přeji všem spoluobčanům krásné, klidem a pohodou naplněné Vánoce a v novém roce 2016 pevné
zdraví, štěstí a spokojenost. Pavel Smejkal
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům, spoluobčanům, obecnímu zastupitelstvu a zástupcům nekořských spolků za spolupráci a podporu v roce 2015. Přejeme Vám všem klidné prožití svátků
vánočních, bohatou nadílku, veselého silvestra, pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně osobních
i pracovních úspěchů v roce 2016. Výbor sboru dobrovolných hasičů v Nekoři – Miroslav Jirčík
Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití Vánočních svátků a v Novém roce 12 měsíců úspěchu,
52 týdnů radosti, 366 dní dobré nálady , 8784 hodin štěstí, 527040 minut zdraví a 31622400 vteřin
pohody. Nekořští Myslivci - Libor Matyáš
Vážení Nekořští obyvatelé, děkujeme Vám za podporu při nákupu ryb z našich sádek a za účast na naších akcích v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody… Ať se Vám
v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že
rok 2016 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný. Český rybářský svaz, MO Nekoř - Jaroslav Cvejn
Výbor TJ Sokol Nekoř děkuje všem členům a příznivcům a také hlavně sponzorům za podporu akcí
v roce 2015 a zároveň přeje všem poklidné a pohodové vánoce, pevné zdraví a šťastný nový rok 2016.
Výbor TJ Sokol Nekoř – Růžena Dušková
Milí Nekořáci a čtenáři Zpravodaje. Přeji nám všem jménem Nekořaly - Spolku pro zachování tradic pokojné Vánoční svátky a vše
dobré do Nového roku. Nepodléhejme blbé náladě, negaci a strachu. Buďme aktivní a snažme se měnit věci kolem sebe k lepšímu.
V dnešním složitém světě, kde je těžké předpovědět finanční krizi, ekonomický růst, teroristický útok i počasí, buďme rádi za naši
klidnou obec a za to, jak se tu dobře žije. Spolek NEKOŘala - Veronika Mikysková
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Radostné prožití
vánočních svátků
a co nejvíce dobré pohody
v roce 2016
přeje
Obec Nekoř
Uzávěrka příštího čísla je 7. března 2016, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. www.nekor.cz
Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř 
číslo 5 vánoce 2015
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