
 
 

Vážení nekořští, 

 předjaří roku 2020 nám přineslo nelehkou situaci s celosvětovou 

 nákazou koronavirem COVID 19 a s tím spojených krizových a 

mimořádných  opatření proti  jeho šíření.  

Již čtrnáct dní žijeme ve vyhlášeném celorepublikovém karanténním stavu  a  na 

všechna omezující opatření  si pomalu zvykáme. Myslím, že v nich budeme muset 

vydržet ještě dlouhou dobu…. 

Dovolím si krátké shrnutí kroků obce Nekoř  v této mimořádné  době….. 

 

Od počátku jsme se snažili všechny nové informace vyvěšovat nejen na webové 

stránky a úřední desku, ale i na všechny plakátnice v obci a rozesílat je na dostupné 

emailové adresy.   

Po uzavření škol  10.3. jsme chtěli pro pracující rodiče udržet v provozu mateřskou 

školku co nejdéle, se záměrem co nejvíce eliminovat možnost nákazy byli osloveni ti 

rodiče, kteří mají možnost hlídání nebo jsou s druhým dítětem doma, aby své děti do 

školky nedávali. Po zpřísnění  mimořádných opatření bylo starostou  ředitelce nařízeno  

snížit stav tak, aby v jednom oddělení bylo max. 15 dětí. Nakonec ve školce zbyly jen 2 

děti a 18. 3. starosta nařídil  její uzavření.  

Po vyhlášení mimořádných karanténních opatření 16. 3.  do všech poštovních schránek 

obecní zaměstnanci roznesli první informační dopis se souhrnem mimořádných opatření, 

informacemi o placení poplatků,  vyjednaném posunutí povinnosti vylepit známky  

s rokem 2020 na popelnice, omezení úřední doby a  informacemi o  nákaze od MUDr. 

Haltmara a pokynech pro lékařskou péči. Zároveň bylo vytipováno cca 25 seniorů v obci, 

kteří zde nemají žádné přímé příbuzné a dopisem jim bylo nabídnuto zajištění nákupů a 

dovoz léků – nahlášení potřeb na tel 724 181 465.  Tato služba se postupně rozběhla, 

nákupy vykonávají kuchařky školy.    

Na webové stránce  obce byla zřízena  specielní záložka  Koronvirus COVID- 19, kde 

jsou průběžně doplňovány všechny důležité informace.  

Hned po vyhlášení karanténních opatření bylo iniciováno šití textilních roušek, děkuji 

Dominice Halbrštátové, že se ujala koordinace, Š. Karešové za svoz a jejich vyprání a 

všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, místním i přespolním, kteří pro všechny naše 

seniory a pro mnohé z Vás  často  z vlastních látek ušili roušky.  Umožnilo to všem lidem 

nad 65 let  v obci  23.3.  jednu roušku doručit do poštovní schránky včetně návodu, jak je 

používat a sterilizovat. Ostatní roušky jsou k dispozici pro potřebné v prodejně 

Konzumu. Budeme se v nich asi  potkávat dlouhou dobu.  Ještě jednou  děkuji všem 

ochotným rukám, které je vyráběly a připravovaly k roznosu.  

Děkuji  i všem dalším, kteří nabízejí  další pomoc, bude-li potřeba, rádi ji využijeme. 

 Letákem na prodejnách a samozřejmě i informacemi na webu a v emailech jsme  

informovali o omezení ordinačních  hodin  lékařů v Letohradě i na poliklinice  

v Žamberku včetně kontaktních telefonních čísel.  

V pondělí 23.3. byl vytištěn a následně do všech poštovních schránek roznesen druhý 

leták s návodem správného mytí rukou, pokyny k ošetřování textilních roušek a  

informacemi, jak a kde vyzvedávat zásilky po uzavření Pošty Partner.  

 Trochu nám zamotalo hlavu několikrát se měnící nařízení k vyhrazení  prodejní doby 

pro seniory, několikrát jsme přelepovali ceduli na obchodě. Važme si práce  prodavaček 



 
 

v obchodě, které pro nás zajišťují to nejdůležitější. Dodržujme všechna opatření  a 

buďme k nim ohleduplní, abychom nemuseli pro potraviny jezdit někam daleko mimo 

obec.  Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s vedením Konzumu stanoveno omezení počtu 

osob v prodejně na 5 osob, povinnost nakupovat do košíků, které jsou průběžně  

umývány  a desinfikovány. K  ochraně  prodavaček bylo 24.3. obcí Nekoř instalováno 

kolem pokladny ochranné plexisklo a dne 27.3. byla obdobná ochrana umístěna i do  

místnosti Pošty partner, která se od  30.3 znovu otvírá pro všechny služby. 

Děkuji hasičům ze zásahové jednotky, že se v rámci svého volného času zapojili do 

služeb HZS Ústí nad Orlicí k rozvozu materiálu a ochranných pomůcek.  

Díky iniciativě techniků firmy Klas Nekoř a.s. se podařilo od jednoho z výrobců  

objednat  alkoholovou desinfekci  ANTI COVID, věřím, že v příštím týdnu ji budeme 

moci  nabídnout  všem  domácnostem v obci……  

A rozjíždíme další iniciativu, do které se může kdokoli zapojit – nechceme  nechat 

seniory zavřené doma úplně odříznuté od ostatních - hledáme dobrovolníky, kteří by jim  

občas zavolali a chvilku si s nimi popovídali….. Je to důležité pro  ně i pro nás. 

(dobrovolníci prosím  ozvěte se Veronice Mikyskové  -  777 048 189).  

 

 Čekají nás  ještě mnohé nelehké dny a stále nemáme vyhráno. Prosím buďme důslední 

v dodržování všech karanténních opatření a ohleduplní k sobě navzájem.  Neohrožujme 

svou nedisciplinovaností,  lhostejností  a  zlehčováním  situace sebe ani druhé. Coronavir 

neohrožuje jen staré a nemocné, ale nás všechny.    

Snažme se co neméně, zvláště senioři, omezit kontakt s druhými na veřejnosti a 

předcházet tak svému nakažení. Věřím, že v rámci rodin a příbuzných většině z Vás bude 

zajištěno vše, co potřebujete. A kde ne, dejte vědět  na tel 724 181 465, obec se bude 

snažit Vám pomoci v zajištění  léků i potravin, …  

Nabádám k důslednému dodržovaní zásad hygieny, častému mytí a dezinfikování 

rukou, nošení roušky mimo domov, tak jak jste neustále i sdělovacími prostředky 

vybízeni.  

Věřím, že společně to zvládneme a budeme si moci odříkaný kontakt s druhými o to 

více vynahradit.  

  

A  na závěr – buďme optimisté. I tato těžká  situace je pro nás příležitostí. Uvědomit 

si, co je pro nás v životě nejpodstatnější a  jaké hodnoty jsou pro nás nejdůležitější …...  

 

Jiří Pomikálek,  

starosta obce Nekoř  


