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Z jednání obecního zastupitelstva
18. července 2016 
Starosta přivítal přítomné, jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh doplnění pro-
gramu k schválení: Usnesení 1a/VII-2016: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 18.7. 
2016.  9 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání –přiblížil starosta fotografiemi
• práce v lese: vyžínání pasek, dotlučení kolů ke stromkům, podána žádost o dotaci,
• akce v obci: 14.6. Rozloučení s předškoláky MŠ; 18.6. Rybářský táborák, Turnaj veteránů v hokejbale; 

19.6. Dětský den u ZŠ; 2.7. Srandamač a hasičský táborák; 16.7. Nekořský špacír, Tábory dětí – Klub 
SHM

• Odvoz železa ze SDN
• Silnice Vejrov - výstavba vodovodu, běží stavební řízení na komunikaci 
• Soudní spor o určení vlastnictví - termín dalšího jednání 19.8.2016
• Žádost výstavba MŠ – projektanty chybně vložen přesun družiny a  sborovny do celkové žádosti 

o  dotaci, řešeno se zpracovatelem žádosti, stavebním úřadem, komunikace s  právníkem ohledně 
výběrového řízení na tuto akci

• Jednání výstavba cyklostezek sdružením obcí Orlicko – s firmou Klas, majiteli pozemků, se starosty 
a projektantem 11.7.2016 

• Katalogizování knih v knihovně –ve spolupráci s knihovnou Letohrad, označování, obalování
• 1.7.2016 – jednání starostů na ŘSD o kruhovém objezdu křižovatky na Šedivci silnice I/11
• Vyklizení sálu, postavení lešení, sejmutí závěsů, zbourání podia, dovezen nosník - 1.8. nastupují 

parketáři
• ZŠ – úpravy a rekonstrukce elektroinstalace - nastoupila firma Hermann i Fogl
• Čp. 286 – fi. Dostál začala dělat úpravy pro dokončení kolaudace 
• Jednání komise pro vzdělání i ŠR 
• Zvýšený stav potoka 30.3.2016 – v červenci Lesy ČR provedou vysečení koryta 
• Komunikace do pole po rekonstrukci vodovodu – firma VAK vyzvána 2x k dorovnání, úklidu a za-

sypání, 2x následně voda materiál odplavila, nakonec dohodnuto překopy dohutnit frézinkem a ko-
nečnou úpravu zeminou provést až po uplynutí bouřkového období na podzim 

• Odvoz suti od ZŠ do lesních cest – kritizováno některými členy OZ 
• Jednání Povodí Labe, a.s – výrobní výbor k úpravě řečiště u limigrafu – 
• Jednání s firmou Sportovní podlahy Zlín k hloubkovému čištění hřiště s umělou trávou – přijedou 

prohlédnout stav a navrhnout řešení. Odvod stékající vody ke hřišti - prořez kanálku - plastový ka-
nálek připraven

• Jednání ohledně výstavby na p.p.č. 1406/8 – přístupy 
• 28.6. 2016 Jednání valné hromady VAK, jednání sdružení obcí Orlicko – schválena dotace obci pro 

oslavy 50 let hokeje TJ Sokol
Pracovníci obce: Brigádníci –studenti – úklidy trávy, kolem chodníků, nátěry CVAN, plot u hřbitova, 
práce v lese, kabel - chránička hřiště Bredůvka. Sečení trávy, úklidy – zametání cest po vydatných sráž-
kách, vykopání srážek na kraji komunikace – mezi čp. 145 a 198, pod MŠ, křižovatka u Lehků, pročiš-
tění svoznic; Odvoz dřeva + odpadů ze zbořeniště čp. 144, odvoz oken a kabelů ZŠ; Oprava schodiště 
u hřbitova, dorovnání dřeva u ZŠ; Příprava kolů k ohradám na trávu a větve; Provoz sběrného dvora, 
úklid odpadků a odpadů, kontrola pořádku na zastávkách, za hrází, vyvěšení plakátů, obsluha ČOV, 
Usn. 1b/VII-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VI-2016 ze dne 13.6.2016 9 0 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2016

3

2. Majetkové záležitosti 
2.1. Smlouva o sml. bud. o zřízení s věc. břemene – přípojka kNN p.p.č. 1406/8. Informace starosty, 
místostarostky a P. Smejkala o  jednání s majiteli a zájemcem o stavbu na p.p.č. 1406/8 o možnosti 
přivedení sítí a přístupu. Usn. 2a/VII-2016: ZO Nekoř v souladu s vyhl. 7/2016 schvaluje Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcn. břemene -služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-2014412/VB/2, Nekoř p.č. 1406/8- Moravec-kNN  9 0 0
Usn. 2b/VII-2016: ZO Nekoř na základě žádosti souhlasí s vyměřením veřejně přístupné účelové ko-
munikace na p.p.č. 2989/1  9 0 0
Dalším jednáním s příslušnými majiteli pozemků při doměření cesty - pověřen starosta, místostarost-
ka, P. Smejkal
2.2. Nájemní smlouva byt čp. 330. Předložena žádost o prodloužení nájmu bytu v čp. 330. 
Usn. 2c/VII-2016: ZO Nekoř schvaluje na základě žádosti ze dne 11.7.2016 pronájem bytu v čp. 330 
panu J. F. od 1.9.2016 do 31.8.2017 za podmínek shodných se stávající nájemní smlouvou.  9 0 0 

3. Novostavba MŠ. Místostarostka podala Informace o postupu prací. Informace o chybně vloženém 
stavebním objektu SO 10 - přesun družiny a sborovny – bude muset být provedena úprava žádosti. 
Usn. 3a/VII-2016 ZO Nekoř souhlasí s úpravou žádosti „Novostavba MŠ, ....“ – vypuštění SO 10 Sta-
vební úprava družiny a sborovny – z důvodů probíhající rekonstrukce rozvodů NN v budově školy 
nutno provést před rekonstrukcí elektřiny, aby bylo možno II. Etapu rekonstrukci elektřiny realizo-
vat a dokončit.  9 0 0 
Na základě rámcové smlouvy s firmou Regionální poradenská agentura Brno. předložen návrh smlou-
vy na výběrové řízení. Usn. 3b/VII-2016 ZO Nekoř schvaluje příkazní smlouvu na organizaci výběro-
vého řízení pro výběr dodavatele stavby projektu Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce 
dalšího zázemí školy.  9 0 0 
Uspořádat koordinační schůzku s projektanty k dopracování PD k výběrovému řízení – předsedkyně 
SK do 1.9.2016

4. ZŠ – vyjímka z počtu žáků. Na základě usnesení z minulého zastupitelstva proběhlo jednání staros-
ty a místostarostky s ředitelem ZŠ, problematika byla projednána ŠR a zastupitele s ní osobně seznámil 
přítomný ředitel ZŠ. Dohodou s ředitelem ZŠ určeno nehradit plný nárok 0,79 úvazku, ale hradit 0,5 
úvazku - od 1.9. 2016 do 31.12. 2016 - 70.000,-Kč a pro období od 1.1.2017 do 31.8. 2017 - 150.000,- 
Kč. Zbytek řešen ředitelem ZŠ organizačními opatřeními. Stejně tak vysvětlena situace s doplatkem za 
I-VIII/2016. Usn. 4a/VII-2016 :ZO Nekoř na základě usn. 4a/VI-2016 schvaluje částku na uhrazení 
zvýšených výdajů na tuto vzdělávací činnost školy na školní rok 2016/2017 na pokrytí 0,5 úvazku 
(od 1.9. 2016 do 31.12. 2016 70.000,- Kč).  9 0 0 
Usn. 4b/VII-2016: ZO Nekoř na základě žádosti ředitele ZŠ a proběhlých jednání schvaluje doplatek 
na pokrytí platu pedagoga související s vyjímkou z počtu žáků a v souvislosti se zvýšenými náklady 
v důsledku změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 26.000,- od 1.1. do 31.8.  9 0 0 
Usn. 4c/VII-2016 ZO: Nekoř na základě žádosti ředitele ZŠ schvaluje částku 17.160,- Kč na pokrytí 
kroužků ZŠ (7 kroužků – 143 hodin)  9 0 0 
Dále diskutováno s ředitelem ZŠ možnost čerpání dotací „přes šablony“ za spolupráce s MAS Orlicko.

5. Sdružení obcí Orlicko, MAS Orlicko. Starostou předloženy informace o Místním akčním plánu 
vzdělání zpracovaném MAS Orlicko a s následnými kroky obce a školských zařízení. Usn. 5a/VII-2016: 
ZO Nekoř schvaluje přistoupení obce Nekoř k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu Místní 
akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Krá-
líky, vyhlášeném Radou MAS ORLICKO, z.s. na jednání 26. května 2016.  9 0 0 
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Pověřené osoby komunikace ZŠ, MŠ, MAS, - členové ŠR za obec Nekoř 
Dále podána informace o dotaci sdružení obci Orlicko na oslavy 50 let hokeje v Nekoři. Usn. 5b/VII-
2016: ZO Nekoř bere na vědomí přidělení příspěvku sdružení obcí Orlicko obci Nekoř na pořádání 
oslav 50 let hokeje v Nekoři. Žádá TJ Sokol Nekoř jako pořadatele oslav o konkretizaci programu 
oslav a s tím spojených nákladů. Pověřenou osobou určuje B. Bezstarosti, J. Lehkého.  9 0 0 
Starostou dále podána informace o přípravě cyklostezek, výsledcích posledních jednání a z nich vy-
plývajících úprav návrhů trasování. Usn. 5c/VII-2016: ZO Nekoř schvaluje souhlas obce Nekoř s doku-
mentací pro UŘ na stavbu Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř (DÚR), Žamberk - Nekoř a Ne-
koř – Pastviny. ZO Nekoř souhlasí s navrženými trasami cyklostezek Žamberk – Nekoř, Letohrad 
– Nekoř, Nekoř – Pastviny, cyklostezku Nekoř – Pastviny - ukončit u čp. Údolí 19. Pro dopřesnění 
souhlasu s dokumentací UR a jednáním s projektantem určuje J. Lehkého a F. Mikysku.  9 0 0 

Různé. 
6.1. Soudní jednání. Usn. 6a/ VII-2015: ZO Nekoř bere na vědomí termín soudního jednání určovací 
žaloby – 19.8.2016, k účasti na jednání určuje starostu obce a P. Smejkala  9 0 0 
6.2. Darovací smlouva SDH. Sběr železa proveden v obci na jaře. Výtěžek určen jako dar SDH.
Usn. 6b/ VII-2015 ZO Nekoř na základě usn. 1c/V-216 schvaluje darovací smlouvu pro SDH Nekoř. 
 9 0 0 
6.3. Smlouva o právu provést stavbu „Divoká Orlice, rekonstrukce měrného profilu.“ Informace 
starosty o záměru Povodí Labe s.p. rekonstruovat měrný profil řečiště Divoké Orlice u mostu v Nekoři 
(u limigrafu). Usn. 6c/VI-2015: ZO Nekoř souhlasí se Smlouvou o právu provést stavbu „Divoká Or-
lice, rekonstrukce měrného profilu“ s Povodím Labe s.p. .  9 0 0 
6.4. Rekonstrukce podlahy sálu KD. Usn. 6d/VI-2015: ZO Nekoř souhlasí se smlouvou s firmou P.I. 
Parket na akci „KD Nekoř- renovace a PÚ podlahy dřevěné vlysové“.   9 0 0 
Místostarostka připravit protokol předání sálu KD firmě.
6.5. Změna ÚP. Usn. 6e/VI-2015: ZO Nekoř bere na vědomí předloženou nabídkou na zpracování I. 
změny ÚP Nekoř. Dalším jednáním s firmou IRI a MěÚ Žamberk pověřuje starostu a P. Smejkala.  8 
0 0 
6.6. Opěrná zeď u čp. 133. Předloženy připomínky obyvatel čp. 133 k SK navrhovanému řešení. Usn. 
6f/VI-2015: ZO Nekoř bere na vědomí připomínky obyvatel čp. 133 k SK navrženému řešení problé-
mů se zatékáním vody z opěrné zdi. Dalším jednání na místě pověřuje starostu, místostarostku, P. 
Smejkala, členy SK, jednání v místě samém svolá místostarostka k vhodnějšímu posouzení situace za 
deště.   8 0 0 
6.7. Nabídka kulturní akce. Usn. 6g/VI-2015: ZO Nekoř bere na vědomí nabídku kulturní akce – let-
ního kina s konstatováním, že stávající letní kino je v provozu v Žamberku  8 0 0 
Žádost o  umístění reklamy na Discklub Kongo u  křižovatky před hrází Pastvinské přehrady. Usn. 
6h/VI-2015: ZO Nekoř vzhledem k přeplněnosti území u křižovatky před hrází Pastvinské přehrady 
reklamními poutači nesouhlasí s umístěním jiné reklamy, než na ubytovací služby související s roz-
vojem cestovního ruchu v této lokalitě.  8 0 0 
Návrhy a připomínky 
Jaroslav Lehký - Rozpadající se zídka u schodů k restauraci KD – stále není opravena. Usn. 6i/VI-2015: 
ZO Nekoř požaduje spravit zídku u KD do konce září 2016.  7 0 1 
Usn. 6j/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje kácení smrku na zídce u KD do konce roku 2016, vysazení no-
vého okrasného smrku - vánočního stromu.  8 0 0 
- Nedořešené kontejnery u obchodu na Vejrově; Pampelišky rostoucí mezi schody schodiště ke hřbi-
tovu; Na most umístit název řeky – turisté se ptají, co je to za řeku; Nahnutý sloup u křižovatky na 
Šedivec u mostu



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2016

5

Jana Kubíčková Berková - Obnova vodorovného dopravního značení na silnici na křižovatce na Še-
divec u mostu
L. Faltusová - Větší počet kropiček na hřbitově; Kontejnery u obecního úřadu – doplnit informační 
cedule o třídění odpadů

22. srpna 2016 
Starosta po přivítání jmenoval zapisovatele a ověřovatele, předložil návrh doplnění programu k schvá-
lení: Usn. 1a/VIII-2016: ZO Nekoř schvaluje program jednání 22.8. 2016.  8 0 0

1. Soudní jednání o určení vlastnického práva k nemovitosti. O průběhu soudního jednání o určení 
vlastnictví nemovitostí (pozemků) 1748, 1756/3 a 1779/8 konaného dne 19.8.2016 informoval starosta 
obce a Ing. P. Smejkal, předložen protokol z jednání. Usn. 1b/VIII-2016: ZO Nekoř bere na vědomí 
informace o průběhu soudního sporu a protokol z jednání soudu ze dne 19.8.2016  8 0 0

2.Změna ÚP. Starostou předloženy nabídky tří firem zabývajících se zpracováním územně plánovací 
dokumentace včetně nabídky firmy, která v roce 2013 zpracovávala ÚP Nekoř. Usn. 2a/VIII-2016: ZO 
Nekoř v souladu s předchozími usneseními schvaluje pořízení 1. změny ÚP Nekoř dle navržených 
a schválených návrhů změn. Usn. 2b/VIII-2016: ZO Nekoř schvaluje pořizovatele 1. změny ÚP Nekoř 
MěÚ Žamberk, pro spolupráci s pořizovatelem určuje starostu a místostarostku. Usn. 2c/VIII-2016: 
ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování 1. změny ÚP Nekoř vzhledem k srovnatelnosti poptaných na-
bídek a s ohledem na stávající znalosti a zkušenosti práce zpracovateli (projektantovi ) ÚP Nekoř, 
firmě IRI Brno za navrženou cenu 81.000,- Kč bez DPH.  8 0 0

3.Různé 
Usn. per rollam pr1 /VIII -2016. Usn. 3a/VIII-2016: ZO Nekoř schvaluje usn. pr1 /VIII-2016: ZO 
Nekoř v souladu s usn. 2b/V-2016 souhlasí s uzavřením předložené Plánovací smlouvy k zajištění 
zřízení a připojení odběrného místa na p.p.č. 790/8 v k.ú. Nekoř s T.K. a Z. Š.  8 0 0 . 
Sdružení obcí ORLICKO – společný projekt bioodpady. Starostou předložena možnost zapojení se 
do projektu Orlicka na pořízení domácích kompostérů na biodpady. Usn. 3b/VIII-2016: ZO Nekoř 
souhlasí se zapojením do společného projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů 
v území Sdružení obcí Orlicko“ s možností pořídit domácí kompostéry pro zájemce v obci Nekoř. Za 
tímto účelem pověřuje starostu vyhlášením a  rozesláním ankety mezi obyvatele obce pro zjištění 
zájmu o domácí kompostéry.  8 0 0
Zjistit velikost kompostéru minimální počet, rozhodnutí o připojení případně schválit per rollam
Nabídka malované mapy Orlickoústecka. Předložena došlá nabídka na uveřejnění informací o obci 
v reklamním projektu Malované mapy Orlickoústecka. Usn. 3c/VIII-2016: ZO Nekoř bere na vědomí 
nabídku map, rozhodnutí odkládá na příští jednání OZ.  8 0 0
Zvážit snížení počtu nabízených nástěnných map a zvýšení počtu skládaných
Majetkové záležitosti. Předložena žádost stavebníka o vedení přípojky vodovodu k stavbě RD přes 
p.p.č. 2983 v majetku obce Nekoř. Usn. 3d/VIII-2016: ZO Nekoř schvaluje záměr umístění věcného 
břemene na p.p.č. 2983.  8 0 0
Místostarostkou a starostou SDH Nekoř předložena žádost o dořešení majetkoprávních vztahů po-
zemků kolem klubovny SDH u  hasičského cvičiště. Usn. 3e/VIII-2016: ZO Nekoř schvaluje záměr 
prodeje části p.p.č. 1061/10 o výměře 543m2.  8 0 0
Sál KD. Informace o průběhu rekonstrukce interiéru. Starostou předloženy grafické návrhy na úpra-
vy čelních stěn sálu, aby umožňovaly pověšení výzdoby a zabraňovaly otloukání stěny uskladněnými 
stoly a židlemi na malém podiu. Diskuse nad návrhy, budou zaslány zastupitelům k posouzení a pří-
padnému dopracování. 
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Informace zasíťování NN Nekoř Vejrov výstavba ZTV. Starosta a místostarostka seznámili s návr-
hem projektanta ČEZ na zasíťování nových parcel na Vejrově rozvody NN, při kterém dojde k rekon-
strukci celého vedení až od trafa a tím i k odstranění sloupů NN. Tím dojde i k odstranění veřejného 
osvětlení na těchto sloupech. Návrh řešit celkovou rekonstrukcí veřejného osvětlení včetně nově zasí-
ťovaných parcel s kabelem v zemi a výstavbou nových sloupů. 
Situace stožáry Bredůvka, horní Nekoř - ilustrace fotografiemi výzbroje a koroze sloupů - žádost POV 
– diagnostika, rozvaděč, výměna výrazně poškozených stožárů, oprava ostatních. 
Krátká informace starosty o protokolu o splnění formálních náležitostí žádosti projektu CZ.06.2.67/0.
0/0.0/15_013/0000702 – „Novostavba MŠ….“ 
Informace starosty o žádosti na stavbu RD na p.p.č. 2153 a souhlasném stanovisku SK
Informace místostarostky o postupu prací rekonstrukce elektřiny ZŠ a přemístění sborovny a družiny
Opravy cest - projít cesty pro asfaltování a opravu penetrací- starosta, B.Bezstarosti , P.Koblížek. 
J. Lehký- běhání dětí po hřbitově při Pouťovém posezení pod lipami, vysečení nekořského potoka 
LČR – jen po mostek, dále k řece ne 
Jana Kubíčková Berková - obrubník u mostu u zastávky před e.č. 146 - stále umístěny výstražné znač-
ky

26. září 2016 
Starosta přivítal přítomné, jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh doplnění pro-
gramu k schválení: Usn. 1a/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje program jednání 26.9. 2016.  7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta s použitím fotografií přiblížil uplynu-
lé období od jednaní zastupitelstva v červenci 2016
• Drcení zbořeniště Luxovy hospody, rozvoz do lesních cesta - Lesejček, Kulturka
• Přestavba ZŠ - „Družina - sborovna“, rekonstrukce elektřiny ZŠ
• Úprava sálu KD - poděkování za zapůjčení fi Mecawel a J. Lehkému, pověšení nosníku, broušení 

a nátěr parket, dveře + podium, opení lešení fi. ona, poděkování mytí oken - brigádně klub SHM, 
poděkování věšení záclon - hráči stolní tenis TJ Sokol , 

• Hřiště Bredůvka - zakopání chráničky, instalace kabelu
• SÚS PK - Cestmistrovství Žamberk - nastříkání značek na křižovatce u Lehků, řešení stížnosti maji-

tele přilehlé rekreační čp. svah vykácen a vysečen, příkop pročištěn
• Akce v obci : 6.8. Nekořská pouť; 20.8. Myslivecké hody; 27.8. Pohádková cesta; 10.9.2016 Oslavy 50 

let Hokeje; 17.9. – Nekořský pohár; 25.9. Vítání občánků; 25.9. Varhanní koncert
• Sečení kolem silnic, polních cest a s výsadbou stromků - dosečení pracovníky obce, 
• Oprava cest - emulze, asfalt, doasfaltování cesty Do Pole firmou VAK po opravě vodovodu 
• Silnice Vejrov - výstavba vodovodu dokončena, připravována kolaudace, zahájena výstavba komuni-

kace firmou Strabag - chráničky a vedení NN a VO, změna povrchu na frézink
• Soudní stání v žalobě o určení vlastnictví k pozemkům - rozsudek vynesen - 31.8.2016 -žaloba za-

mítnuta - přiznána úhrada nákladů, zatím neobdrženo písemné vyhotovení rozsudku, předpokládá 
se odvolání protistrany 

• Žádost IROP „Novostavba MŠ,..“ – komunikace ohledně výběrového řízení, úpravy, dopracovávána 
a kontrolována prováděcí PD, upřesňovaní rozpočtu, bude vydáno stavební povolení 

• Jednání k výstavbě cyklostezek – s projektantem, starosty - dofinalizovna etapa Letohrad Šedivec, 
možná I. etapa Žbk - Nekoř - nedořešeny problémy s Povodím Labe s.p., vysloven nesouhlas majitele 
s umístěním na pozemek u pily v Nekoři

• Katalogizování knihovny - poděkování P. Růžičkové za obalení knih a seřazení
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• Pošta – fi. Dostál začala dělat úpravy pro dokončení kolaudace - ale zůstalo jen u vybouraných děr -
• MěÚ Žamberk zpracováno zadání změny ÚP
• Jednání ohledně výstavby na p.p.č. 1406/8 – přístupy – vytyčena cesta - jednání s majiteli pozemků
• 28.6. 2016 jednání valná hromada Orlicko 
• Z krajského úřadu obdrženy informace ohledně změny JŘ- podnět obce neúspěšný
• Příprava voleb
• Oprava světel, jednání s projektantem VO Vejrov, 
• Přerušení dodávek elektřiny na horní Nekoři 4., 11. a 20. října –VO a rozhlas bude přeložen na nově 

budované sloupy

Pracovníci obce: Sečení trávy, úklidy, mulčování, nová ohrada na trávu horní Nekoř, vysečení pasek, 
prořezy větví; Příprava CVAN k oslavám; Údržba mechanizace; Rozřezání zejd u ZŠ; Drcení sutě – vy-
bírání a úklid železa a odpadů; Spadlý strom Lesejček - odstranění z cesty, koly do lesa, vyžínání kolem 
výsadeb v  lese, v oplocenkách; Oprava zídky u KD; Instalace koně; Instalace svoznic na Bredůvce, 
příprava na asfaltování, úprava nerovností před hrází PP; 
Usn. 1b/VII-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VII-2016 ze dne 18.7.2016 a VIII-2016 ze dne 
22.8.2016  8 0 0

2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Prodej části p.p.č. 1061/10. Záměr schválen na minulém jednání, k prodeji a určení ceny nutný 
oddělovací geometrický plán, zbytek parcely u parkoviště o výměře cca 106m2 nechat jako samostat-
nou parcelu nebo přisloučit k 1061/21 - ale pak nutné vynětí ze ZPF včetně odvodu. Usn. 2a/IX-2016: 
ZO Nekoř schvaluje zadání GP na oddělení části p.p.č. 1061/10 k odprodeji dle žádosti SDH a zpraco-
vání posudku k zjištění ceny.  8 0 0
2.2. Věcné břemeno p.p.č. 2983. Na základě předchozích usn. starostou předložena k schválení smlou-
va o budoucím věcném břemeni. Usn. 2b/IX-2016: ZO Nekoř na základě vyhlášky 8/2016 schvaluje 
pro stavbu vodovodní přípojky stavby „KÚ Nekoř, p.p.č. 1530/4, Rodinný domek“ Smlouvu o uzavře-
ní budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu vodovodu 
na p.p.č. 2983.  8 0 0
2.3. Záměr prodeje p.p.č. 3092/2. Požadavek Povodí Labe s.p. na odkup p.p.č. 3092/2 nutné k realizaci 
rekonstrukce vodoměrného profilu limigrafu. Usn. 2c/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje 
p.p.č. 3092/2. Usn. 2d/IX-2016: ZO Nekoř v souvislosti s usn. 2c/IX-2016 požaduje majetkoprávní 
vypřádání u p.p.č. 3516/21 a 3516/11 (místní komunikace a dořešení problémů ohledně výstavby 
cyklostezky na valu u hasičského cvičiště).  8 0 0 
2.4.Věcné břemeno NN - p.p.č. 3078/2, 3076/1, 790/2, 789/3. Nekoř Vejrov - výstavba ZTV - zasí-
ťování rozvody NN. Usn. 2e/IX-2016: ZO Nekoř na základě vyhlášky 10/2016 schvaluje pro stavbu 
„Nekoř p.č. 789/3, 790/2-Obec-10 RD-kNN“ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2014715/VB/1, Nekoř p.č. 789/3, 790/2-
Obec-10 RD-kNN na p.p.č. p.p.č. 3078/2, 3076/1, 790/2, 789/3.  8 0 0
2.5.Záměr prodeje p.p.č. 3506/4. Žádost o prodej p.p.č. 3506/4. Usn. 2f/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje 
záměr prodeje p.p.č. 3506/4 za podmínek zachování prostoru pro pokračování výstavby chodníku. 

8 0 0
2.6. Nájemní smlouva pozemek pod studnou Petrův palouk. Starostou předložen od Lesů ČR ob-
držený upravený návrh smlouvy o pronájmu pozemku okolo vrtu na Petrově palouku. Usn. 2g/IX-
2016: ZO Nekoř revokuje usn. 2b/VI-2016. Souhlasí s uzavřením upravené SMLOUVY O NÁJMU 
Č. 13/163/2016 mezi obcí Nekoř a Lesy České republiky, s.p., na p.p.č. 772/2 za účelem odběru pod-
zemní vody z vrtané studny PP-1.  8 0 0
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3. Novostavba MŠ. 
3.1. Výběrové řízení Novostavba MŠ. Informace starosty ohledně přípravy výběrového řízení - úpra-
vy, prozatím není schváleno CRR, aby mohlo být vyhlášeno, zahájit vyjednávání o úvěru. Místostarost-
ka, P. Smejkal překontrolovat podmínky VŘ. 
3.2.Rekonstrukce elektřiny ZŠ. Informace místostarostky o průběhu prací, předloženy úpravy a sku-
tečné provedení. Usn. 3a/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje na základě čl. V.5., V.7.. a XVII.5. smlouvy 
o dílo č. VZ/2/2015 „Rekonstrukce elektroinstalace školy v Nekoři“ schvaluje dodatek ke smlouvě č.2 
. - cena II. etapy na základě odsouhlasených úprav a skutečného provedení činí : 701 208,- Kč bez 
DPH.  8 0 0
3.3. Stavební úpravy družiny a sborovny. Informace místostarostky o průběhu prací, provedených 
vícepracech - nárůst cca 50.000,-Kč bez DPH. Usn. 3b/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje dodací list ko-
nečného vyúčtování akce - přesun družiny a sborovny - celková cena 381 345,21 bez DPH, dveře 
budu dofakturovány dle skutečnosti, schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ve výše uvedené 
skutečné výši stavebních nákladů, pověřuje starostu jejím podepsáním.  8 0 0 

4. Přístřešek Petrův palouk. Informace místostarostky a předsedy kontrolní komise o předložených 
nabídkách a jejich posouzení. Usn. 4a/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje výsledky výběrového řízení na 
VZMR 2/2016 Přístřešek Petrův Palouk, schvaluje zadat zakázku uchazeči s nejvýhodnější nabídkou 
firmě M. Lux, Pastviny 144 za cenu 382.229,- Kč.  8 0 0 

5. Různé
Zpráva kontrolní komise. Předsedou kontrolní komise předložena a okomentována zpráva kontrolní 
komise. Usn. 5a/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje zprávu kontrolní komise ze dne 24.8. bez výhrad.

8 0 0
5.2.Sdružení obcí Orlicko – kompostéry. Starosta předložil výsledky ankety - poptávky nabídky 
kompostérů - celkem 92 zájemců. Usn. 5b/IX-2016: ZO Nekoř bere a vědomí informace starosty vý-
sledcích ankety k zájmu občanů o pořízení kompostérů - celkem 92 ks, schvaluje účast obce Nekoř 
v společném projektu sdružení obcí Orlicko s počtem 92 kompostérů a s podmínkou úhrady finanční 
spoluúčasti uživatelů kompostérů  8 0 0
5.3. Varhanní koncert. Příspěvek na každoroční varhanní koncert schválen usnesením per rollam. 
Usn. 5c/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje Usn. per rollam: pr2/IX -2016: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 
7.000,- na varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše v Nekoři dne 25.9.2016 konaného v rámci Orlic-
kokladského varhanního festivalu.  8 0 0
Restaurace KD. Místostarostkou a následně osobně nájemkyní restaurace KD předložena žádost o ná-
kup elektronické pokladny. Usn. 5d/IX-2016: ZO Nekoř bere na vědomí žádost nájemce restaurace 
KD o nákup elektronické pokladny do restaurace KD. Do příštího jednání žádá o předložení kon-
krétních nabídek příslušného typu včetně pořizovací ceny.  8 0 0 
Odpady. Usn. 5e/IX-2016: ZO Nekoř schvaluje rámcovou smlouvu o  dodávkách odpadů s  firmou 
Recykling kovové odpady, a.s..  8 0 0
Informace starosty obce o  nových povinnostech vyplývajících z  novelizace legislativních předpisů 
o  odpadech, vzhledem k  legislativním změnám ohledně vykazování odpadů návrh zvážit zrušení 
smluv pro podnikající subjekty.
Ochrana obyvatelstva - siréna. Informace starosty o nabídce HZS na instalaci dálkového spouštění 
sirény. Usn. 5f/IX-2016: ZO Nekoř za účelem zlepšení ochrany obyvatelstva schvaluje instalaci dálko-
vého spouštění sirény prostřednictvím HZS.  8 0 0
Nabídka kulturních akcí. Předloženy doručené nabídky kulturních akcí. Usn. 5g/IX-2016: ZO bere na 
vědomí předložené nabídky kulturních akcí.  8 0 0 
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OZ Vyhláška 1/2016. Vzhledem k změně legislativy nutno změnit vyhlášku o  rušení nočního kli-
du, návrh kontrolního orgánu MV - prozatím zrušit stávající vyhlášku, následně vypracovat novou 
v souladu s platnou legislativou. Usn. 5h/IX-2016: ZO Nekoř za účelem sjednocení OZV obce Nekoř 
s platnou legislativou schvaluje OZV obce Nekoř 1/2016.  8 0 0
Oprava místní komunikace u hráze. Zvlněný asfalt u hráze PP – dva vážné úrazy řešené RZS. Usn. 5i/
IX-2016: ZO Nekoř v rámci naléhavého zabezpečení bezpečnosti provozu zejména cyklistů na zvlně-
né asfaltové vozovce souhlasí s opravou místní komunikace u hráze Pastvinské přehrady dle nabídky 
firmy Strabag a.s., pověřuje starostu uzavření smlouvy o dílo dle této nabídky. Usn. 5j/IX-2016: ZO 
Nekoř souhlasí s nabídkou p. Marka na zpracování PD pro rekonstrukci a výstavbu VO Vejrov – 
8000,- Kč + DPH.  8 0 0
Setkání důchodců – 23.10.2016 –do pátku 30.9.2016 návrhy programu
Hrací automaty - zájemce o  pronájem motorestu Šedivec. Usn. 5k/IX-2016: ZO Nekoř nesouhlasí 
s umístění hracích automatů na katastru obce Nekoř.  8 0 0
Energetický audit budov - P. Smejkal prověřit nutnost 
Návrhy úpravy čelních stěn KD - návrhy zajištěné starostou rozeslány, žádný nebyl akceptován, žádný 
nový návrh od zastupitelů neobdržen 

Návrhy a připomínky. 
L. Faltusová - opravy ohrady na trávu. Starosta - bude opravena po vyvezení, při předchozím bylo 
hned zavezeno novým bioodpadem
B. Bezstarosti - světlo u čp. 159
P. Koblížek - protiskluzové zábrany na schodišti MŠ
P.Smejkal - poděkování za posečení hřiště na Bredůvce
J. Lehký- mech na opěrné zdi u KD - odstranění, kotelna v KD - vybílení 

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
vítám Vás u dalších stránek Nekořského zpravodaje. 
Najdete v něm opět popsáno aktuální dění v obci. Děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na organi-

zování sportovních zábavních i kulturních akcí, které obohacují život v Nekoři. Zároveň bych Vás chtěl 
pozvat na slavnostní Rozsvěcení vánočního stromu v Nekoři před Kulturním domem v sobotu 3. prosince 
od 16 hodin, kde vystoupí děti z mateřské a základní školy. A s tím spojenou adventní výstavu na sále KD, 
která bude pokračovat i následující neděli 4. prosince. Bližší podrobnosti nezalnete ke konci zpravodaje. ... 

S blížícím se zimním období si dovoluji opětovně vyslovit prosbu i  žádost řidičům, aby svá vozidla 
neparkovali na místních komunikacích v místech, kde by znemožňovala zimní údržbu cest. Děkujeme. 

Závěrem přeji poklidné prožívání podzimních a blížících se adventních dní …… 
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Volby do zastupitelstev krajů konané 7.- 8.10.2016
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Volby do Senátu PČR konané 7.- 8. a 14.-16.10.2016

Termíny svozu odpadů 2016
Termíny svozu TKO – popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
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:22.XI.; 20.XII.
Svoz skla:7.IX.; 7.XII.Svoz papíru:28.XI.; 26.XII.
Sběr elektrozařízení: 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. 
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, 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. 
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: LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 hod.- 
v termínech: 5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 17.XII.;
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Střípky z historie
Bylo to v roce 1926, byl podzim, kopaly se brambory, Sousedovi Bednářovi čp. 137 (dnes Smejkalovo 

u stadionu) kopali také motykami brambory. K večeru přijeli domů, Bednářka šla poklízet, nejprve dát 
praseti (měli prase asi 90 kg těžký). K největšímu zděšení volá na tátu: „Táto, my máme prase pryč“ On: 
„Ale mámo,to snad není možné!“ Ona: „Pro pána, prase tu není“ Prase se hledalo okolo stavení, ptali se 
všech sousedů, jestli neviděli jejich prase. Bednářka lamentovala, kde jen je jejich prase....Pak jde otevřít 
sklep, aby mohli odnést brambory. A křičí: „Táto, prase je tady a  leží zabitý“ Koukne vedle, tam byla 
skácená a rozbitá pětilitrová láhev, kterou měla plnou naloženou višní v kořalce. Prase to skácelo, flaška 
se rozbila a tak prase všechny višně sežralo a kořalku všechnu vypilo, chutnalo mu to, protože to bylo 
naložený s cukrem. Tak se prase tak vožralo, že nevědělo o světě. Tak teď teprv na to přišli, že je prase 
pořádně vožralý, tak ho museli ve sklepě ještě 3 hodiny nechat, až se z toho pořádně vyspalo. Nebyla to 
maličkost, když mělo takovou opici, tak když vystřízlivělo a přišlo k sobě, tak se postavilo a šlo do chlívka 
samo. Bednářka litovala flašky a višně s kořalkou. Vždyť to bylo 5 litrů......

Ze vzpomínek starosty V. Mikuly vybral J. Pomikálek

Je to počasí normální...?
Jaký byl letošní srpen, září? 
O tom, že i letošní počasí vybočuje ze zaběhlých zvyklostí, že byl překonán ten či onen teplotní rekord 
či srážkový deficit, slyšíme poměrně často. 
Zda tomu tak bylo i v Nekoři, respektive při měření u budovy Povodí Labe u Pastvinské přehrady 
v porovnání s 40 letými záznamy o počasí hrázných přehrady (od roku 1977 srážky, od roku 1988 pak 
i teploty) se pokusíme opět přiblížit na následujících řádcích. 
V letošním srpnu 2016 napršelo 54 mm srážek a průměrná teplota činila 16,5°C. Teplota průměr-
ná (dlouhodobý srpnový průměr činí 16,6°C a 87,5 mm srážek), srážky výrazně podprůměrné. A to 
necelá polovina souhrnu (20 mm) napršelo v  jednom dni - 21.8.2016. Oproti tomu v  srpnu 2015 
napršelo 173,1 mm srážek, při rekordní průměrné teplotě 20,1°C., v roce 2014 to bylo 113 mm srážek 
při průměru teplot 15,2°C.
Nejvíce v srpnu napršelo - v roce 2006 - 226,2 mm. Srpen s nejnižším úhrnem srážek byl v roce 2000 
- a to jen 26,4mm. Pod 50 mm za srpen napršelo jen v 9 letech sledovaného období od roku 1977.
Průměrná teplota jak jsme uvedli výše, byla v úrovni dlouhodobého průměru. Hodně tak zaostala za 
loňským srpnovým rekordem 20,1°C. Pro úplnost dodáváme, že nejchladnější srpen byl v roce 2006 
s průměrnou teplotou jen 14,55°C,( stejně chladno pod 15°C - 14,77 bylo ještě v roce 2005). 
Nejvyšší denní teplota byla v srpnu 2016 naměřena 4.8., kdy teploměr vyšplhal na 28,1 oC - silně tak 
zaostal za loňskými 33,5 oC ze 7.8., nejchladněji bylo 12.8.: 5,2 oC, což je o 4 stupně méně než mini-
mum z 22.8. 2015 s 9,5 oC. 
Nejteplejší vodu v Pastvinské přehradě 22,9°C naměřili letos 1.8. 
V letošním září 2016 činila průměrná teplota rekordních 15,2°C a napršelo i rekordní minimum 
12,8 mm srážek. 
V září 2015 činila průměrná teplota 13,3°C a napršelo 33,1 mm srážek, v září 2014 napršelo 113 mm 
srážek při průměrné teplotě 13,5°C. Dlouhodobý průměr činí 12,33°C a 71,4 mm deště.
Nejchladnější září jsme prožili byl v roce 1996 s průměrnou teplotou jen 8,93°C, doposud nejtepleji 
doposud bylo v roce 1999 s průměrem 15,19°C.
Nejvíce v září napršelo v roce 2013 - 191,9 mm, doposud nejméně v roce 1997 - jen 14,9mm. Méně 
než 50 mm bylo naměřeno ještě v dalších v 14 letech. Nejteplejším letošním zářijovým dnem bylo 12.9. 
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s teplotou 28,3 °C, což bylo dokonce více než v srpnu, nejméně teplota vzduchu klesla 24.9. na 2,4°C. 
V srpnu bylo 6 dní s teplotou nad 25°C, v letošním rekordním září bylo těchto dní, kdy teplota převý-
šila 25°C dokonce 10. 

S použitím údajů poskytnutých hráznou E Dvořákovou připravil Jiří Pomikálek 

Informace nejen pro motoristy
Zimní období.
Od 1. listopadu do 31. března tu máme opět zimní období a připomínám, pokud se v tomto období:
a) na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní ko-

munikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N (např. vozidlo, které má nejvýše osm 
míst k přepravě osob, kromě místa řidiče = osobní vozidlo) k  jízdě v provozu na 
pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik.
Použití zimních pneumatik u motorových vozidel s maximální přípustnou hmot-
ností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech (hloubka dezénu hlavních dezénových 
drážek nebo zářezů nejméně 4 mm).

Pokud se tedy v zimním období na komunikaci nenachází souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza, jak je výše uvedeno, nemusí tedy být zimní pneumatiky na vozidle. 
Na druhou stranu ale přesně nikdo neví, kde právě chumelí, v  jakém místě může 
být na komunikaci led nebo námraza. A zimní pneumatika má jiné jízdní vlastnosti 
v zimním období než letní pneumatika. 
Pozor ale na dopravní značku „Zimní výbava“ (č. C 15a), která dle vyhlášky č 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění pod-
mínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuál-
ní nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
Takže pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik!

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO, foto: Bc. Ivo Štrup

Informace o rekonstrukci mostu v Pastvinách
Cílem stavební akce „Obnova příslušenství mostu 
ev. č. 312-006 Pastviny“ je obnova celé koruny mos-
tu (obrubníky a  chodníková část) - odbourání až 
na nosnou římsu a výměna zábradlí, které je v kra-
ji chodníku ukotveno. Součástí je i  nová instalace 
veřejného osvětlení mostu. Oprava bude probíhat 
po částech. Do konce letošního roku by měla být 
v  závislosti na počasí hotova zhruba čtvrtina prací. 
Pak bude technologická přestávka do konce března 
2017, kdy budou zahájeny další práce. Trvat by měly 
do léta. Stavba je evidovanou technickou památkou 
a výsledkem by měl být zachován původní vzhled.  zdroj: Sousedské listy 11-2016
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Upozornění občanům, provozovatelům kotle 
na tuhá paliva o příkonu 10 - 300 kW

Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů(zákon o ochraně ovzduší), dává za 
povinnost občanům, jako provozovatelům stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, podle § 17 odst. 
1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.,: 

Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem 
spalovacího stacionárního zdroje (kotle) a  má od něj uděleno oprávnění k  jeho instalaci, provozu 
a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionární-
ho zdroje na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat 
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk, orgán ochrany 
ovzduší) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že sta-
cionární zdroj (kotel) je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem 
o ochraně ovzduší. 

První kontrolu je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje povinen provést nejpozději do 31. 
prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší). 

Pokud provozovatel spalovacího stacionárního zdroje kontrolu technického stavu a provozu kotle 
odborně způsobilou osobou neprovede nebo na vyžádání orgánu ochrany ovzduší potvrzení o prove-
dení této kontroly nepředloží, dopustí se přestupku (§ 23 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší), 
za který lze uložit pokutu do výše 20 tis. Kč (§ 23 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší). 

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba 
musí být držitelem oprávnění. 

Vzhledem k tomu, že prozatím není nikde na internetu k nalezení kompletní seznam těchto auto-
rizovaných osob, na který je v některých článcích v okolních obcích odkazováno, je vhodné se obrátit 
k získání kontaktu na nejbližšího příslušného revizního technika na svého dodavatele kotle či na webo-
vé stránky výrobce kotle. 

Pokud nemáte přístup k internetu, jsme ochotni vám na obecním úřadě pomoci s vyhledáním kon-
taktu na revizního technika pro váš kotel.   red

Varhanní koncert
V krásném slunečním odpoledni v poslední zářijovou neděli 25.IX.2016 se již podesáté v rámci Or-

lickokladského varhanního festivalu, letos v jeho jubilejním 20. ročníku, rozezněly tóny varhan v ne-
kořském kostele sv. Mikuláše. Díky péči a finančnímu zajištění ŘK farnosti Nekoř byl nástroj čerstvě 
varhanickou firmou Poukar z České Třebové přeladěn (tato firma před 10 lety nekořské varhany kom-

pletně rekonstruovala). O  to mocnější kul-
turní zážitek čekal posluchače koncertu, když 
varhany rozezněl absolvent pražské konzerva-
toře a  hudební fakulty AMU, laureát mnoha 
mezinárodních soutěží, varhaník Petr Čech, 
jehož recitál zpěvem doprovodila posluchač-
ka pražské konzervatoře Aneta Schwarzová. 
Při koncertu zazněly skladby J.S  Bacha, F. 
Mendelssohna-Bartholdyho, C. Saint-Saënse, 
P.Mascagniho, J. Brahmse, A. Dvořáka a  G. 
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Bizeta. Krásný koncert se jako každoročně mohl uskuteč-
nit díky finančnímu přispění obce Nekoř. 

Orlicko-kladský varhanní festival se za 20 let trvání 
stal významným obohacením kulturního života celých 
východních Čech i polského pohraničí. Festival předsta-
vuje v povznášejícím prostředí chrámových prostor roz-
ličné varhanní nástroje a hudební klenoty jak v podání 
vysoce renomovaných umělců, tak i v  interpretaci mla-
dých nadějí za účasti i zahraničních umělců. Organizace 
a  umělecké řízení festivalu leží na bedrech triumvirátu 
Michal Novenko, Václav Uhlíř a  Jiří Tymel. A  jak bylo 
v úvodu uvedeno, letos již podesáté za sebou v rámci to-
hoto varhanního festivalu zazněly tóny řadící se do ob-
dobí romantismu z varhan v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. I zde si našel své stálé posluchače, kteří si 
jedno podzimní nedělní odpoledne rádi zpestří poslechem tradiční i moderní varhanní hudby. Po celé 
desetiletí konání tohoto koncertu pravidelně finančně zabezpečuje obec Nekoř. Jiří Pomikálek

Vítání občánků
Alespoň dvěma fotogra-

fiemi se vracíme k neděli 25. 
září 2016, kdy bylo na obec-
ním úřadě slavnostně při-
vítáno 11 nově narozených 
nekořáčků.... neodmyslitel-
ně k  tomu patří vystoupení 
dětí z mateřské školky, zápis 
do pamětní knih i  předání 
drobného finančního daru 
rodičům dítěte... 
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Traktoriáda
Třetí ročník soutěže podomácku vyráběných 

samohybů proběhl v  sobotu 29. října 2016 za vel-
kého zájmu diváků na louce u hasičského cvičiště, 
tentokrát jako jízdu zručnosti. Na výzvu pořáda-
jícího spolku pro obnovu tradic NEKOŘala se na 
parkovišti u závodiště objevilo 6 strojů, ke zpestření 
závodů byla vložena soutěž profesionálních trakto-
rů Claas. Z dvoukolového závodu na čas s přihléd-
nutím k  trestným vteřinám vzešlo celkové pořadí 
v několik kategoriích: 

TRAKTORIÁDA 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

KATEGORIE: SAMODOMA do 1000cm3

St. č závodník stroj čas na 
trati

penalizace
slalom

1.kužel=10s
2.kužel=30s

penalizace
zastavení na 
čáře 1cm=1s

Celk. čas pořadí

3 Zdeněk Vacek Samohyb 250cm3 1:57:85 0 14 2:11:85 2

4 Jiří Novotný Čáryfuk 250cm3 1:37:18 0 8 1:45:18 1

6 Karel Faltus Stepní koza 250cm3 2:20:30 10+30=40 91 4:31:30 3

KATEGORIE: SAMODOMA nad 1000cm3

1 T.Tauchman ISAM BRUTUS 
2200cm3

1:21:97 0 5 1:26:97 1

2 T.Tauchman 
ml.

Miminko 1100cm3 1:26:08 0 2 1:28:08 2

5 Karel Málek Plecholet 1900cm3 1:20:90 0 31 1:51:90 3

7 V. Tauchman Miminko 1100cm3 1:43:24 0 68 2:51:24 4

KATEGORIE: SAMODOMA bez volantu

8 M.Novotný Fréza neposlucha Letos přejel startovní čáru. Pokračování za rok 1

KATEGORIE:PROFI - CLASS_firma KLAS

101 Vojta Šnebergr ClassArion 430 1:39:85 0 24 1:57:85 2

102 Luboš Skalický Class Axion 820 1:39:36 0 0 1:39:36 1

103 Michal Vencl Class Axion 830 1:55:70 0 28 2:23:70 3

Poděkovat patří všem, kteří se podíleli na přípravách i hladkém průběhu závodu, hasičům za zapůjčení 
zázemí i za zjištění občerstvení, odvážným závodníkům za předvedené výkony i firmě Klas Nekoř za 
zpestření závodů. 

Filip Mikyska, Jiří Pomikálek 
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Renovace sálu KD
Renovace interiéru sálu Kulturního domu 
v Nekoři umožnila dotace Pardubického kraje. 

Obec Nekoř i v letošním roce využila možnost 
čerpat dotaci z  Programu obnovy venkova Par-
dubického kraje. Pro rok 2016 s touto podporou 
dokončila dlouhodobé opravy Kulturního domu 
v  Nekoři. Po zateplení a  dvouetapové výměně 
oken (která rovněž v minulých letech byla pod-
pořena Pardubickým krajem z programu POV), 

letos přišel na řadu interiér. Byly obnoveny parke-
ty sálu - obroušeny, zatmeleny a  nově napuštěny 
emulzí, vyměněny všechny již 45letým užíváním 
notně poškozené a otlučené dveře sálu a renovo-
váno podium včetně opony. Jak již bylo uvedeno, 
částkou 100.000,- Kč, pokrývající necelou polovi-
nu nákladů, na tuto akci přispěl Pardubický kraj. 
Výsledek myslím všechny příjemně překvapil. 
„Nový“ sál měl premiéru při tradičním setkání se-
niorů  red

Setkání seniorů
Každoroční akce, letos naposledy ko-

naná na podzim. Zastupitelstvo obce se 
totiž rozhodlo tato pravidelná setkání za-
čít pořádat v jarních měsících, kdy je jis-
tější počasí, v obci není tolik akcí po sobě 
a naši malí vystupující z MŠ i ZŠ budou 
mít na přípravu programu od začátku 
školního roku více času. Takže jubilejní 
45 setkání v příštím roce 2017 bude hned 
na jaře. Letošní 
setkání jako ob-
vykle zpestřily 
svým vystoupe-
ním děti z mateř-

ské školky pod vedením paní učitelky Dominiky Bednářové a paní ředitelky 
Vlasty Zářecké, dále školáci pod vedením pana učitele Petra Malého a kroužek 
flétniček se představil pod taktovkou paní účitelky Petry Bednaříkové. O ta-
neční vystoupení se letos postarali nekořské hasičky a hasiči. Přišel i děda Po-
tůček. 
Díky všem, kteří se na tom podíleli.. red
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Významné ocenění firmy MECAWEL
MECAWEL uspěl ve světové konkurenci ! 
Tisková zpráva : 
Koncern DÜRR AG podruhé rozděloval ceny svým dodavatelům 
Bietigheim-Bissingen, 26.října 2016 – Koncern Dürr AG vyznamenal podruhé své nejlepší dodavatele 
cenou Dürr Supplier Award. Mezi nominovanými byly vedle dodavatelů firmy Dürr a dceřiné společ-
nosti Schenck RoTec také poprvé dodavatelé firmy Homag Group, která byla do koncernu začleněna 
v r.2014. Slavnostní předání cen proběhlo 24.10.2016 jako jeden z bodů programu setkání dodavatelů 
u  příležitosti Týdne otevřených dveří firmy. Výrobce strojů a  výrobních zařízení oceňuje partnery, 
kteří svými inovacemi a kvalitou svých výrobků, jakož i spolehlivostí dodávek a cenovou stabilitou vý-
znamně přispívají k udržitelnému úspěchu koncernu na celosvětovém trhu. Oceněnými v jednotlivých 
kategoriích byli: MECAWEL spol. s r.o., Minimax GmbH & Co. KG a Keba AG. 
„Klademe vysoké nároky na naše dodavatele, protože oni jsou součástí našeho úspěchu u našich zá-
kazníků. Uctivá a rovnocenná spolupráce je pro nás přitom velmi důležitá,“ řekl Ralph Heuwing, CFO 
Dürr AG, který je členem představenstva zodpovědným za nákup. „Jako společnost orientovaná na 
růst, potřebujeme spolehlivé partnery, kteří nás podporují v našem globálním podnikání. Udělením 
Dürr Supplier Award, chceme zdůraznit vazby se strategicky významnými dodavateli a poděkovat jim 
za dobrou spolupráci.“ 
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Dürr Supplier Award byla udělena v  kategoriích „Kvalita a  spolehlivost“, „Inovace a  technologie“ 
a „Globální partner“. Nominováno bylo 32 nejlepších dodavatelů. Mnozí z nich se již zúčastnili prv-
ního předávání cen v roce 2014. Nominace vycházela na jedné straně z hodnocení dodavatelů v uply-
nulých letech, přičemž k hodnotícím kritériím patřily inovace, kvalita, servis a spolehlivost dodávek. 
Na druhé straně koncern Dürr vytvořil specifická hodnotící kritéria pro každou jednotlivou kategorii 
ocenění, například inovativních vylepšení výrobku, vůdcovská role na poli technologií nebo konti-
nuální optimalizace nákladů jednotlivých dodavatelů. Na tomto základě rozhodly meziresortní týmy 
z oblastí, jako je nákup, řízení projektů a výzkumu a vývoj, kterým dodavatelům budou ceny uděleny. 

O vítězích: 
Cenou „Kvalita a spolehlivost“ byla vyzname-
nána MECAWEL spol. s r.o. Největší dodavatel 
HOMAG Group se již 25 let stará o spolehlivé 
dodávky dílů, agregátů a  kompletních strojů. 
Proto je společnost z Nekoře (Česká republi-
ka) jedním z nejdůležitějších partnerů dceřiné 
společnosti koncernu Dürr. 
V kategorii „Inovace a  technologie“ obdržela 
cenu KEBA AG. Firma z  Linze (Rakousko) 
podporuje Dürr jako inovativní partner vy-
víjející výkonnou řídicí techniku pro novou 
generaci robotů. 

Držitelem ceny „Globální partner“ se stala Minimax GmbH & Co. z Bad Oldesloe (Německo). Ce-
losvětově působící dodavatel protipožárních systémů pro lakovny a budovy splňuje mezinárodních 
požadavky Dürr vynikajícím způsobem. 
Dürr AG je světově vedoucí výrobce strojů a výrobních zařízení s jasným důrazem na automatizaci. 
Výrobky, systémy a služby koncernu umožňují realizovat vysoce efektivní výrobní procesy v různých 
průmyslových odvětvích. Kromě automobilového průmyslu obsluhuje Dürr také další odvětví, jako 
je strojírenský, chemický a  farmaceutický průmysl, a od převzetí HOMAG Group AG v říjnu 2014 
– i dřevozpracující průmysl. Dürr AG působí na 92 místech ve 28 zemích. V r. 2015 dosáhl koncern 
s téměř 15.000 zaměstnanci a cca. 10.000 dodavateli obrat 3,77 miliard € (cca. 100 miliard Kč). 
Skupina je rozdělena do 5 divizí: 
• Systémy pro lakování a finální montáž: lakovací a montážní linky pro automobilový průmysl 
• Aplikační technologie: robotické 

technologie pro automatické na-
nášení barev, tmelů a lepidel 

• Měřící a  procesní systémy: stroje 
pro vyvažování rotačních sou-
částí, čistící zařízení, montážní, 
testovací a plnící technika 

• Systémy čistých technologií: techno-
logie pro čištění odpadního vzdu-
chu a pro zlepšení využití energie 

• Dřevoobráběcí stroje a  systémy: 
stroje a  zařízení pro dřevozpra-
cující průmysl 

P. Hubálek, Mecawel
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Muzeum nitěných knoflíků v Jablonném n.O. 
Vážení rodáci,

v dnešní přetechnizované době cítí lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, nacházet opět identitu 
s prostředím, v němž žijí a proto se vracejí k místním tradicím. Proto bych ráda zmínila firmu (svého 
druhu již poslední na světě), která se snaží o zachování tradiční výroby v podorlicku.

Firma A. S. Buttons s. r. o. S obchodní značkou Slesinger Thread Buttons se zabývá v Jablonném nad 
Orlicí výrobou nitěných knoflíků, strojních i ručně šitých bezmála 95 let.

V  roce 1921 Antonín Šlesinger zaměstnával desítky místních lidí, kteří tvořili knoflíky ručně 
a doma. Dokonce i pánové se podíleli na výrobě.

O 3 roky později A. Šlesinger spoluzakládá dílnu na průmyslovou strojní výrobu, kde ve své době 
zaměstnával kolem 500 lidí.

Možná, že jste i Vy sami či Vaši předkové pracovali u této firmy a vytvářeli jste něco tak krásného 
jako je právě onen zmiňovaný nitěný knoflík. Jistě stojí za zmínku, že tento unikát dokázal v současné 
době oslovit i přes konkurenční plastový knoflík řadu designerů, modních návrhářů a světových uměl-
ců, kteří opět začínají nitěný knoflík používat nejen na ložním povlečení, ale také na oděvy, kterým 
dodává luxusní vzhled.

Tradiční a  lidová kultura však tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země, proto by-
chom se rádi zhostili příležitosti a dali tak podmět ke vzniku vybudování muzea nitěných knoflíků 
v Jablonném nad Orlicí. Prostřednictvím zpravodaje Vás chceme oslovit a zároveň požádat o pomoc 
jak toto bohatství zachovat. Myslíte-li si, že nám můžete předat zajímavé informace z doby, kdy se tu 
začal nitěný knoflík vyrábět, prosím obraťte se na nás. Naleznete-li doma historické prameny či staré 
fotografie, které by muzeum mohli obohatit nebo objevíte-li textilie na kterých je původní knoflík 
dochován, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 733 70 95 11. Můžete nám tak pomoci uskutečnit tento 
plán a podpořit tak tradiční řemeslo.

S poděkováním a přáním pěkného dne tým A.S. Buttons (výroba nitěných knoflíků)

MAS Orlicko
Místní akční plán vzdělávání Žamberk a Králíky
MAS ORLICKO, z.s. v partnerství s městy Žamberk a Králíky představuje pro-

jekt Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 
působností Žamberk a Králíky. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluziv-
ního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Projekt je sestaven jako dvouletý proces komunitního plánování v oblasti před-
školního a základního vzdělávání. To znamená, že všichni, včetně Vás, kdo mají se 
vzděláváním cokoliv společného, se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré, 
a naopak, co by bylo třeba zlepšit.

V rámci projektu pořádáme bezplatné workshopy, kulaté stoly, semináře a školení o problematice 
vzdělávání pro širokou veřejnost, vždy na konkrétní téma. 

Aktuální nabídku sledujte na www.mas.orlicko.cz. Těšíme se na spolupráci!
Kontaktní osoba: 

Ing. Jiří Hruška, hruska@mas.orlicko.cz, 734 313 330
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Pozvání 

ADVENTNÍ VÝSTAVA 
3. - 4.12.2016 KD NEKOŘ 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

SOBOTA 3.12. 2016 začátek v 16.00
VYSTOUPENÍ MŠ + ZŠ NEKOŘ, FLÉTNIČKY

ADVENTNÍ VÝSTAVA 
SOBOTA 16.00 - 19,00 NEDĚLE –9.00 – 17.00.

• V 15.00 přijde MIKULÁŠ a všechny děti, které si připraví básničku, písničku … 
odmění.

• Okolo 16.00 vyhodnocení soutěže o nejlepší vanilkové rohlíčky

• OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
• SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VANILKOVÉ ROHLÍČKY- prosíme 

o upečení 50 kusů a přinesení do KD v sobotu do 16.00. První tři místa získají 
věcné ceny, ostatní malou drobnost. Hodnotit budou návštěvníci výstavy.

• PRODEJNÍ JARMARK -Kdokoliv, kdo chce prodávat své rukodělné vý-
robky je vítán – je to příležitost i pro děti nabídnout k prodeji své výrobky a něco 
si „vydělat“. Každý bude prodávat sám. (Co můžete nabídnout - vánoční přáníčka, 
perníčky, cukroví, keramika, šperky, výrobky ze dřeva, z textilu …)

• Prosíme o nahlášení vašeho zájmu u Veroniky Mikyskové (email: mikyskovav@
seznam.cz, 777 048 189)

• VÝSTAVA - Prosíme o  zapůjčení jakýkoliv předmětů s  adventní a  vánoční 
tématikou i  s mikulášskou nadílkou – adventní věnce a kalendáře, vánoční po-
hlednice, vánoční ozdoby, ubrusy, dekorace, nádobí s vánočním motivem, formy 
a vykrajovátka na cukroví…
PŘÍJEM – sobota od 13.00 do 16.00.        VÝDEJ – neděle od 17.00.
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Společenská kronika

60 let Slavík Stanislav
 Buryška Josef
 Balášová Květuše
 Bečka Václav
 Vacek Zdeněk
 Bednářová Eva
 
65 let Lehká Eva
 Krupičková Anna
 Kalous Josef
 Venclová Eliška
 Sokolová Blanka
 Faltusová Vlasta
 Greguš Štefan
 Bednář Josef

70 let Štichauerová Eva
 Foglová Vlasta
 Adamcová Anna
 Malý Jiří

75 let Venclová Libuše
 Pomikálek Jan

80 let Soukup Josef
 Jirončová Eva
 Dostálová Jarmila

82 let Kolda František
 Kučírková Pavlína
 Krejsová Aloisie
 
83 let  Dostál František
 Vencl Václav

85 let Nastoupilová Marie

86 let Slavíková Marie
 
89 let Dolečková Irena

90 let Bubnová Marie
 Kalousová Marie
 
93 let Balášová Ludmila

Přivítali jsme mezi námi     
Suchomelová Linda   
Motlová Karolína

Rozloučili jsme se
Hubálková Jana  
Luxová Marie
Čuřík Lubomír  
Lux Karel

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.10. – 31.12. 2016
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NEKOŘSKÉ POHLEDNICE

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 4 listopad 2016
Redakční zpracování J. Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli.E. Dvořáková, I. Štrup, J. Pomikálek,  
P. Hubálek, V. Mikysková, F. Mikyska,M. Glonková, P. Langhans, J- Lorenc, foto: J. Pomikálek, L. Král,  
J. Krejsa, R. Srasmeier, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno 
pod evidenč. číslem MK ČR E 11099, náklad 270 výtisků, cena 10,- Kč

V letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně přibližujeme naši obec tak, jak byla v mi-
nulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme čerpat z  jeho rodinné 
sbírky…..

Uzávěrka příštího čísla je 10. 
prosince 2016, příspěvky možno 
zanechat na obecním úřadě, 
případně zasílat na e-mailovou 
adresu ounekor@orlicko.cz nebo 
starosta.nekor@orlicko.cz. 


