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Titulní strana – Povodeň a stržený most
POVODEŇ 1888
1888 veliké množství sněhu v zimě budilo obavy z jarního tání - a obavy tyto se uskutečnily - 9. a 10. 
března nastaly deště s  teplým západním větrem,, rychlé tání způsobilo rozvodnění Divoké Orlice, Led 
popraskal a náhlý příval vody od Pastvin přinesl takové množství velikých ker, že úplně zastavili řečiště 
od dolního splavu až k hornímu, voda se vylila a zatopila stavení na obou březích.
V noci z 10. na 11. března ve 2.30 hod. nový obrovský nápor ledových ker strhl dřevěný most v Nekoři 
a přerušil spojení s Vejrovem. Lávky „v Hamernici“ a „Oudolecká“ byly strženy i se stromy, ke kterým byly 
připoutány řetězy a byby vodou neseny jako kytky. Aby bylo obnoveno nejnutnější spojení, na místě 
mostu byla zřízena dřevěná lávka Nově postavený dřevěný most stál obec 200 zlatých.
Nejvíce překvapeni byli karbaníci, kteří v hostinci čp. 258 hráli karty a museli jít domů do Nekoře 
přes Líšnici a po státní silnici…..
Viz ilustrace P. Langhanse na první stránce…. 

Z jednání obecního zastupitelstva
28. července 2021

Starosta na úvod přivítal přítomné, připomenul trvající nutnost dodržování protiepidemických opatření 
v uzavřených prostorách – rozestupy, respirátory, dez. rukou, režim jednání zastupitelstva dle jednacího 
řádu, z  jednání je pořizován zvukový záznam. Starosta představil návrh programu, požádal o hlasování 
o  jeho schválení. Usnesení 1a/VI-2021: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje navržený program jednání 
28.7.2021  6 0 0
Návrh starosty na změnu bodu 1.3: Usn. 1b/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje změnu programu jednání - bod 
1.3 změnit na „Nákup p.p.č. 3151/4“. Dále se doplňuje bod - 4. Kuchyňské linky v rekonstruovaných by-
tech čp. 286  6 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Nákup st. p. 116, čp. 131, p.p.č. 350/1, 350/2 a 351. Na základě předchozích diskusí a návrhů některých 
zastupitelů na umístění domu s byty s pečovatelskou službou v prostoru náměstíčka na místě stávajících 
čp. 130 a 131 starostou předložen posudek znalce na ocenění nemovitosti čp. 131 a příslušných pozem-
ků, informace o jednání s majiteli, předložen návrh kupní smlouvy. Usn. 2a/VI-2021: ZO Nekoř z důvodů 
veřejného zájmu, řešení veřejného prostoru celého náměstíčka ve středu obce a  plánu výstavby domu 
s byty s pečovatelskou službou schvaluje kupní smlouvu na nákup st. p. 116, čp. 131, p.p.č. 350/1, 350/2 
a 351 v obci a k.ú. Nekoř. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle znaleckého posudku znalce z oboru 
stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku 2021/37 – kterým je stanovena po-
važována za cena v místě a čase obvyklá. ZO Nekoř pověřuje starostu podpisem smlouvy a jejím vkladem 
do KN.  7 0 0
Záměr odkupu čp. 130. Ve věci předchozího usn. starostou předložena připravená smlouva o smlouvě bu-
doucí na nákup pozemku označeného jako st. parcela č. 118, jehož součástí je stavba, rodinný dům č.p. 130, 
a p.p.č. 349 zahrada. Usn. 2b/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 
ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku na nákup pozemku označeného jako st. parcela č. 118, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba, rodinný dům č.p. 130, p.p.č. 349 o výměře 
162 m2 zahrada z důvodů veřejného zájmu: řešení veřejného prostoru celého náměstíčka ve středu obce 
a plánu výstavby domu s byty s pečovatelskou službou. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní, zajištěním znaleckého posudku k zjištění ceny v místě a čase obvyklé.   6 0 1
Odkup p.p.č. 3151/4. Záměr schválen 27.1.2020 usn.3d/I-2020: a odkup schválen 29.6.2020 usn. 2b/VII-
2020. Spolumajitelka nebyla vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu schopna smlouvu podepsat, 
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následně zemřela a čekalo se na vyřízení dědického řízení. Nyní jen jeden majitel, se kterým je navržena 
nová kupní smlouva. Usn. 2c/VI-2021: ZO Nekoř revokuje usn. 2b/VII-2020 z důvodů úmrtí spolumaji-
telky odkupované parcely. ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na nákup p.p.č 3151/4 ost. plocha, jiná 
plocha o výměře 44m2 k vypořádání majetkoprávních poměrů na místní komunikaci. Cena prodávaného 
pozemku je stanovená dle znaleckého posudku znalce Ing. P. Zářeckého, č.8038-329/2016, pozemek ostat-
ní plocha, ostatní komunikace se zpevněným povrchem – 80 Kč/m2 jako v místě a čase obvyklá.  7 0 0
Oprava - asfaltování prostranství před budovu čp. 330. Nabídka firmy Strabag na úpravu plochy před 
OÚ. J. Kubíčková Berková: nesouhlas s odvodněním plochy před obecním úřadem vytékáním svodů na 
asfaltovou plochu (hrozí riziko ledovatky na ploše před úřadem i na silnici). Zároveň je žádoucí stáhnout 
od budovy úřadu vodu, která teče ze svodů na travnatou plochu (ze strany od bytovky) a vsakuje přímo 
pod základy budovy. Navrženo řešení odvodnění do vsakovacích jam. Po diskuzi nakonec dohodnuto část 
svodů směrem k bytovce svést do kanalizace, která má šachtu v asfaltové ploše. Svody ze strany od muzea 
a z muzea svést do vsakovací jámy na ploše u muzea. Usn. 3a/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o dílo 
na akci „Oprava plochy před OÚ Nekoř“ dle nabídky ze dne 13.5.2021. Před akcí dojde k dořešení vsaku 
deštové vody.  7 0 0
Finanční záležitosti
Příspěvek MŠ a ZŠ J. Luxe Nekoř na interaktivní tabuli. Informace o výsledcích sbírky na interaktivní 
tabuli - vybráno na pořízení jedné interaktivní tabule, na financování druhé požádáno o dotaci z nadace 
ČEZ. Usn. 3a/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje příspěvek MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř ve výši 115.000 Kč na 
zakoupení interaktivní tabule, tato částka bude v případě získání dotace z Nadace ČEZ ponížena o obdr-
ženou dotaci.  7 0 0
Rozpočtové opatření č. 3. Usn. 3b/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na vystoupení dechové hudby 
Jablonská muzika o nekořské pouti 1.8.2021 – 3000,- Kč formou daru. Pověřuje starostu uzavřít s Jablon-
skou muzikou darovací smlouvu.  7 0 0
RO – promítnutí schválených usn. do rozpočtu. Usn. 3c/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2021  7 0 0
Kuchyňské linky v rekonstruovaných bytech čp. 286. Informace místostarostky o postupu prací a o po-
ptávce výroby kuchyňských linek do bytů v rekonstruovaném čp. 286 a komentář k předloženým dvěma 
nabídkám na jejich výrobu. Usn. 4a/VI-2021: ZO Nekoř schvaluje zadat výrobu kuchyňských linek včetně 
spotřebičů dle nabídky firmě Truhlářství J. Faltus a firmě truhlářství R. Kalous. Schvaluje seznam, typy 
a cenovou nabídku kuchyňských spotřebičů, které budou zakoupeny firmou truhlářství R. Kalous.  6 0 1

13. září 2021
Starosta na úvod přivítal přítomné, představil návrh programu, požádal o hlasování o jeho schválení. Usn. 
1a/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 13.9.2021  8 0 0
Návrh starosty na doplnění programu:.Usn. 1b/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje změnu programu jednání - 
doplnit bod 2.7. dodatek č. 1 ke smlouvě „Nástupní chodník Nekoř továrna“  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starostou promítnuty fotografie z událostí v období 
od předchozích jednání zastupitelstva, události, informace z činnosti obecního úřadu a obce. Kontrola zá-
pisu z minulého jednání. Předložen elektronicky zaslaný požadavek místostarostky k doplnění zápisu z mi-
nulého jednání. Text doplněn do zápisu. Usn. 1c/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje zápis V/2021 z 14.6.2021 
a VI/2021 z 28.7.2021  8 0 0
Usn. 1d/VII-2021: ZO Nekoř pověřuje místostarostku zorganizováním prodeje havarovaného Peugeot 
Boxer, který pojišťovna v havarijním pojištění zhodnotila jako totální škodu a proplatila na něj pojistné 
plnění.   8 0 0
Usn. 1e/VII-2021: ZO Nekoř vyčleňuje z  rozpočtu částku 450 000 Kč k nákupu nového devítimístného 
vozidla, pověřuje starostu přípravou nákupu tohoto vozidla  8 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti. Předložen posudek znalce stanovující cenový návrh minimálních cen 
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pozemků při prodeji z vlastnictví Obce Nekoř s datem zpracování k 30.6.2021. Usn. 2a/VII-2021: ZO Nekoř 
schvaluje postupovat při schvalování záměrů prodeje, nákupu a následných kupních smluv v případech, 
kde není vypracován konkrétní posudek znalce, dle cenového návrhu minimálních cen jednotlivých dru-
hů pozemků při prodeji vypracovaným ke dni 30.6.2021 znalcem Ing. J. Šmokem, Žamberk, Certifikát 
odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10,  8 0 0
 Nákup čp. 130, st.p. 118 a p.p.č. 349. Předložen posudek znalce na ocenění nemovitosti čp. 130 a pří-
slušných pozemků, informace o jednání s majiteli, předložen návrh kupní smlouvy. Usn. 2b/VII-2021: ZO 
Nekoř z důvodů veřejného zájmu, řešení veřejného prostoru celého náměstíčka ve středu obce a plánu 
výstavby domu s byty s pečovatelskou službou schvaluje kupní smlouvu na nákup st.p. 118, čp. 130, p.p.č. 
349 v obci a k. ú. Nekoř. Ke smlouvě je přiložen posudek znalce na ocenění nemovitosti Ing. Jiřího Šmoka, 
Žamberk (Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10, vydaného B.I.V.S. Praha dne 
15.10.2020), č. odhadu odhadce 202, v němž uvedená cena nemovitostí je považován za cenu obvyklou. 
Obec Nekoř odchylku kupní ceny uvedené v kupní smlouvě o 20.000,- Kč od ceny obvyklé uvedené v po-
sudku přijímá s tím, že získání těchto nemovitostí je ve veřejném zájmu, důležité pro realizaci záměru 
úpravy centra obce, ve vazbě na koupi sousední nemovitosti čp. 131. Stávající majitel st. p. 118, čp. 130, 
p.p.č. 349 v jednání o prodeji těchto nemovitostí trvá na ceně uvedené v kupní smlouvě. Záměrem obce je 
v tomto prostoru vybudování domu s pečovatelskou službou. Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu 
po vyklizení nemovitosti podpisem výše uvedené kupní smlouvy a jejím vkladem do KN.  8 0 0
Prodej p.p.č. 3088/2. Předložena veřejná vyhláška č. 4/2021, písemné vyjádření zájmu kupující, kupní 
smlouva doplněná o vložení věcného břemene. Usn 2c/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje prodej p.p.č 3088/2 
o  výměře 22m2 dle předložené kupní smlouvy. Současně je do KN vkládáno věcné břemeno přístupu 
k sousední st.p. 640/2 dle GP č.1166-46/2021. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle znaleckého 
posudku znalce Ing. P. Zářeckého, č. posudku 8038-329/2016 – pozemek ost. pl., ost. komunikace s ne-
zpevněným povrchem, – 70 Kč/m2  8 0 0
Záměr prodeje části p.p.č 3029/3, p.p.č. 3029/2 a záměr nákupu p.p.č.2936/1 a části p.p.č. 1219/2. Před-
ložen vypracovaný GP k realizaci dořešení majetkoprávních vztahů cesty od čp. 134 k čp. 138. Usn. 2d/
VII-2021: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 5/2021 - záměr prodeje: p.p.č. 3029/2 ost. pl., ost. kom. 
o výměře 169m2; části p.p.č. 3029/3 ost. pl., ost. kom. dle GP-1159-18/2021: část označená jako nová 
p.p.č. 3029/7 ost. pl., ost. kom. o výměře 14 m2, část označená jako nová p.p.č. 3029/6 ost. pl., ost. kom. 
o výměře 37 m2, část označená jako nová p.p.č. 3029/5 ost. pl., ost. kom. o výměře 68 m2,nacházející se na 
k.ú. Nekoř v majetku Obce Nekoř. ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části p.p.č. 1219/2 zahrada, odděle-
né dle GP-1159-18/2021 a nově značené jako p.p.č.1219/3 zahrada o výměře 121 m2. Cena prodávaných 
pozemků je stanovena dle cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J.Šmoka, číslo cert. 58 - pozemek 
ost. pl., ost. kom. s nezpevněným povrchem, – 80 Kč/m2 jako v místě a čase obvyklá. Kupní smlouvou se 
dořešují majetkoprávní vztahy místní a  účelové komunikace na předmětných pozemcích v  souladu se 
skutečností v terénu. ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 2936/1 ost. pl., ost. kom. o výměře 497m2 
k dořešení majetkopr. vztahů pod veř. př. účelovu komunikací  8 0 0
Sml. o zřízení věc břemene na p.p.č. 1341/4 a 3011/1. Na základě předchozího usnesení z 27.4.2020 před-
ložen návrh smlouvy ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene pro přípojku NN. Usn. 2e/VII-2021: ZO 
Nekoř schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2020069/VB/1, Nekoř, par. č. 
1341/3, knn“ na p.p.č. 1341/4 a 3011/1 v k.ú. Nekoř.  8 0 0
Nákup p.p.č. 3156/12, části p.p.č. 3456/6, 3156/5, 3156/7, 3156/16, 2148/2 a 2149. Na základě předcho-
zího usnesení z 26.4.2021 předložen GP a návrh kupní smlouvy s ČRS z.s. MO Nekoř. Cena odkupu je 
navržena ve středu cenového návrhu ve výši 100 Kč/m2 z důvodů, že se jedná o významnou páteřní MK. 
Starosta ohlásil střet zájmů z  důvodů funkce jednatele rybářského spolku. Usn. 2f/VII-2021: ZO Nekoř 
schvaluje nákup p.p.č. 3156/12 ost. pl., ost. kom. o výměře 101 m2, a dle GP č. 1170-47/2021 po přislou-
žení částí p.p.č. 3156/6, 3156/5, 3156/16, 2148/2 a 2149 nově upravenou p.p.č. 3156/7 ost. pl., ost. kom. 
o výměře 674 m2, ležící v k.ú. Nekoř za cenu stanovenou dle cenového návrhu stanovení minimální kupní 
ceny vypracovaného odhadcem nemovitostí Ing. J. Šmokem, číslo certifikátu 58, – pozemky uvedené v KN 
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jako ostatní plochy, komunikace a komunikací zastavěné - 100,-Kč/m2. Tato cena je považována za cenu 
v místě a čase obvyklou. ZO Nekoř pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy a jejím vkla-
dem do KN  7 0 1
Záměr prodeje p.p.č. 1684/25 a  části p.p.č. 1684/46 a  1684/24, záměr odkupu části p.p.č. 1684/29, 
smlouva o sml. budoucí kupní. Na základě žádosti a jednání s firmou Klas Nekoř a.s. předložena usnesení 
o  řešení majetkoprávních poměrů pod komunikací v  areálu firmy. Usn. 2g/VII-2021: ZO Nekoř schva-
luje veřejnou vyhlášku 6/2021 - záměr prodeje: p.p.č. 1684/25 ost. pl., jiná pl. o výměře 18m2; dle GP-
1182-100/2021: části p.p.č. 1684/24 ost. pl., ost. kom. označeného jako díl d o výměře 153 m2, části p.p.č. 
1684/16 ost. pl., ost. kom. označeného jako díl c o výměře 169 m2 nacházející se na k.ú. Nekoř v majetku 
Obce Nekoř. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J. 
Šmoka, číslo cert. 58 - pozemky uvedené v KN jako ostatní plochy, komunikace a komunikací zastavěné 
– 80 Kč/m2 jako v místě a čase obvyklá. Záměrem se dořešují majetkoprávní vztahy komunikace na před-
mětných pozemcích v souladu se skutečností v terénu. ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu dle GP-1182-
100/2021 z p.p.č. 1684/28 ost. pl., ost. kom. nově vyčleněné p.p.č. 1684/36 ost. pl., ost. kom. o výměře 
340m2 k dořešení majetkoprávních vztahů pod komunikací  8 0 0
Usn. 2h/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje sml o bud. sml kupní prodeje p.p.č. 1684/25 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 18m2 a dle GP-1182-100/2021: části p.p.č. 1684/24 ost. pl., ost. kom. označeného jako díl 
d o výměře 153 m2, části p.p.č. 1684/16 ost. pl., ost. kom. označeného jako díl c o výměře 169 m2 a nákupu 
dle GP-1182-100/2021 z p.p.č. 1684/28 ost. pl., ost. kom. nově vyčleněné p.p.č. 1684/36 ost. pl., ost. kom. 
o výměře 340m2 k dořešení majetkoprávních vztahů pod komunikací   8 0 0
Usn. 2ch/VII-2021: ZO Nekoř v souladu s dohodou s firmou Klas Nekoř a.s. schvaluje zrušení věcného 
břemene přístupu na p.p.č. 1684/16 a 1684/25. Zrušení věcného břemene vychází z předchozích usnesení 
o  záměru prodeje a  odkupu k  dořešení majetkoprávních vztahů pod zpevněnou komunikací v  areálu 
firmy Klas Nekoř a.s.  8 0 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě „Nástupní chodník Nekoř továrna“. Předložena informace o průběhu stavby 
a  návrh dodatku na více a  méně práce odsouhlasené stavebním dozorem. Usn. 2i/VII-2021: ZO Nekoř 
schvaluje dodatek č. 1 ke sml. o dílo „Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“, dle změn. listu 
č. 1, cenové navýšení o 30.247,59 Kč bez DPH  8 0 0
Finanční záležitosti
Žádosti o příspěvek. Předložena žádost stacionáře Ústí nad Orlicí o příspěvek na klientku z obce 
Usn. 3a/VII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí žádost o příspěvek a pověřuje starostu prošetřením situace 
 8 0 0
J. Malý přednesl žádost Mysliveckého spolku o příspěvek na akci spolku pro školu v Nekoři. Usn. 3a/VII-
2021: ZO Nekoř schvaluje částku dotace 5000,-Kč na uspořádání akce Mysliveckého spolku pro děti zá-
kladní školy v Nekoři. Vyúčtování dotace dle běžného režimu dotací. 7 0 1
Oprava cesty Nekoř – Studené. Starosta seznámil s průběhem opravy komunikace Nekoř -Studené, s více-
pracemi a navýšením rozsahu – odbočka na Brodek, výsprava děr na zbytku komunikace k začátku katastru 
Studeného i směrem do Údolí, svoznice pod Salaší. Proplacena byla pouze částka odpovídající uzavřené 
smlouvě. Zhotovitelská firma měla zaslat upřesnění víceprací, prozatím nedodala, bude předloženo na pří-
ští jednání. 
Rozpočtové opatření č. 4 - promítnutí schválených usnesení do rozpočtu. Usn. 3b/VII-2021: ZO Nekoř 
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 8 0 0
Program rozvoje obce Nekoř – vyhodnocení ankety. Informace P. Koblížka o počtu účastníků v anketě, 
elektronický program vytvořil grafy u některých otázek, ostatní je třeba zpracovat, vyhodnotit a  suma-
rizovat doplněné podněty u  některých otázek. Usn. 4a/VII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí informace 
o ukončení ankety, pověřuje jejím zpracováním a vyhodnocením P. Koblížka, J. Malého a starostu – do 
pracovního jednání zastupitelstva.  8 0 0
Různé 
Orlicko – schválení závěrečného účtu svazku. Usn. 5a/VII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí informaci 
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starosty o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2020“ bez výhrad valnou 
hromadou svazku konanou dne 15.6.2021  8 0 0
Svazek obcí Rozvoj regionu pod Zemskou branou - informace z  jednání. Informace starosty o  stavu 
přípravy malovaných map, předloženy fotografie z leteckého fotografování v rámci tohoto projektu, které 
obec obdržela ke svému využití
Třídění odpadů v obci. Informace starosty o možnosti zavedení bonifikace vytříděných odpadů – plastů 
v  pytlích ve spolupráci s  firmou Kos Jablonné nad Orlicí. Navyšování poplatků za uložení netříděného 
odpadu na skládku povede ke zvyšování poplatků občanů, možnost odměny formou snížení poplatku za 
vytříděný plast. Nutnost vzhledem k nové odpadové legislativě přijmout novou vyhlášku o poplatcích za 
odpady na rok 2022. Hledat vhodnější místa k sběru pytlů než jsou autobusové zastávky. 
Návrhy a připomínky:
 J. Lehký - co bude s budovou staré MŠ; Pronájem Petrova palouku na další rok; Smrky zasahující do silnice 
u čp. 132
J. Malý - snížení nájezdu u chodníku na Vejrově; Plot z tůjí u CVAN – ostříhat; Dořešení výměny pozemku 
u Malé přehrady s Povodím Labe, s.p. 
P. Koblížek - pronikání vody na komunikaci u mlýna
B. Bezstarosti -prověšený kabel rozhlasu u čp. 233 a 193
F. Mikyska - zatéká za pískovcový obklad u parkánu hřbitova 
L. Faltusová -doplnit herní prvek do parku; Nikdo nefotil pohádkovou cestu; Žádosti o přidělení bytu v čp. 
286; Omezení rychlosti na silnici kolem čp. 160
D. Matyáš - vyvrácená, poškozená lipka u cesty k Trojici na Vejrově; Plný příkop splachů z pole a cesty 
u čp. 75
V. Faltus - dotaz na počet nových bytů v čp. 286
J. Pomikálek - plán rozvoje Petrova palouku na pracovní jednání

18. října 2021
Starosta přivítal přítomné, představil návrh programu, požádal o hlasování o jeho schválení. Usn. 1a/VIII-
2021: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 18.10.2021  8 0 0
Návrh starosty na doplnění programu: Usn. 1b/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje změnu programu jednání - 
doplnit bod 2.8. Smlouva o sml. bud. věcné břemeno SÚS - protlak; 2.9. Dodatek č. 2 – „Stavební úpravy 
bytového domu – II. etapa – rekonstrukce západní části “  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Lesy –vyžínání a dosazování pasek, započaly nátěry proti okusu, nutnost vykácení kůrovec pod ces-

tou od kapličky v Údolí nad Malou přehradou – listopad, prosinec - info J. Malý 
• Rekonstrukce čp. 286 –dokončování prací, podlahy lina, dřevěné podlahy, dveře, kompletace v by-

tech. Instalován a rozběhnut kotel, proškolena obsluha, dovezeno uhlí, topení v celém objektu, nutné 
zhotovení přisávacího otvoru do kotelny. Dořešení víceprací – instalace kotle, další práce. Kontrolní 
dny, příprava na předání díla, místostarostka a TDI – příprava dokumentů na kolaudaci, 

• Chodník továrna – předána stavba, čeká se na asfaltování a vodorovné dopravní značení, nutno 
označit samolepkami skla v oknech…..

• Terén pronajatý pozemek u MŠ – dokončeny terénní úpravy a rozhrnutí hlíny a jednomletky, osetí, 
rozměřen plot. 

• Hasičárna – instalovány kovové profily do prahů vrat, probíhá příprava na asfaltování – odfrézování, 
strhnutí drnu, odkop hlíny, navezení štěrku, hutnění, obrubníky a pásky, zhutnění terénu, podklado-
vý makadam, zhotovena vsakovací jímka 

• Porada starostů, jednání v EKOLE - odpadová legislativa
• ORLICKO – usnesen z VH, foto Orlicko z nebe, RRPZB – řeší se mapy a tabule, 
• Boxer – prodán vrak – zajistila místostarostka, obdržena platba – bude odhlášen
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• Akce v obci – Nekořský pohár, Traktioriáda, Podzimní výstava, Drakiáda, rozběhla se soutěž v stol-
ním tenise i šachu

• Volby do PS PČR – poděkování členům volební komise
• Sečení příkopů – krajská silnice v obci – SÚS, naše místní komunikace - firma Klas i SÚS
• ČSI v MŠ a ZŠ Nekoř – výrazná pochvala stavu v obou zařízeních
• Vyklizeno a předáno čp. 130 – sml. podepsána
• Pracovní jednání - anketa, plán rozvoje Petrova palouku samostatně 
• Pravidelná revize elektrospotřebičů a nouzového osvětlení
• Kontrola HZS – 8.11.2021
Zaměstnanci: Úklid odpadů – 2x týdně, odvoz tříděného odpadu od hřbitova, zabezpečení provozu SDN, 
koše, úklid svozových míst, třídění odpadů, rozebírání odpadů v SDN. Zalévání květinové výzdoby, otí-
rání laviček. Sečení trávy v obci - zastávky, hřbitov, náměstíčko, hřiště, SDN, kolem výsadeb. Výlep pla-
kátů a oznámení. Parkoviště u SDN– aplikace postřiku proti trávě, vyřezání zasahujících keřů a vysečení. 
Zkrácení tůjek u CVAN, křoví prorůstající plot u klubovny, prořez větví zasahujících do silnice u zastávky 
u továrny. Opravy a údržba mechanizace. Topení v čp. 286. Úprava terénu u MŠ. Úklid bytu v KD, příprava 
sálu na akce. Řezání dřeva – modřín, rovnání prken do štusů. Betonáž železné prahy hasičárny, příprava na 
asfaltování – výkop vedle zdi OÚ, vsakovací jímka. Nakládání sběru textilu Diakonie
Informace o činnosti úřadu, dokumentech zaevidovaných ve spisové službě, vyvěšených a zveřejněných 
materiálech
Usn. 1c/VII-2021: ZO Nekoř schvaluje zápis VII/2021 z 13.9.2021  8 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Prodej části p.p.č 3029/3, p.p.č. 3029/2 dle VV 5/2021 a nákup p.p.č. 2936/1 a části p.p.č. 1219/2. Před-
ložena vyvěšená vyhláška záměru, písemná žádost zájemců, návrh smlouvy - cesta kolem čp. 135 a 138 
k realizaci dořešení majetkoprávních vztahů cesty. Usn. 2a/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu 
na prodej p.p.č. 3029/2 ost. pl., ost. kom. o výměře 169m2, dle GP-1159-18/2021 - p.p.č. 3029/7 ost. pl., 
ost. kom. o výměře 14m2, p.p.č. 3029/6 ost. pl., ost. kom. o výměře 37m2, p.p.č. 3029/5 ost. pl., ost. kom. 
o výměře 68 m2, odkup dle GP-1159-18/2021 p.p.č.1219/3 zahrada o výměře 121m2 a p.p.č. 2936/1 ost. 
pl., ost. kom. o výměře 497m2 dle předložené kupní smlouvy. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle 
cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J. Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, 
ev.č. 58/10 - pozemky bez určení druhu pozemku dle KN se způsobem využití komunikace a komunikací 
zastavěné – 80 Kč/m2. Tato cena je považována za cenu v  místě a  čase obvyklou. Kupní smlouvou se 
dořešují majetkoprávní vztahy místní a  účelové komunikace na předmětných pozemcích v  souladu se 
skutečností v terénu.  8 0 0
Prodej p.p.č. 1684/25 a části p.p.č. 1684/46 a 1684/24 dle VV 6/2021, odkup části p.p.č. 1684/29. Před-
ložena veřejná vyhláška č. 6/2021, písemné vyjádření zájmu kupující, kupní smlouva. Usn. 2b/VIII-2021: 
ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1684/25 ost. pl., jiná pl. a o výměře 18m2; dle GP-
1182-100/2021: prodej části p.p.č.1684/24 ost. pl., ost. kom. označeného jako díl d o  výměře 153 m2, 
prodej části p.p.č. 1684/16 ost. pl., ost. kom. označeného jako díl c o výměře 169 m2, nákup p.p.č. 1684/36 
ost. pl., ost. kom. o výměře 340m2 Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle cenového návrhu odhadce 
nemovitostí Ing. J. Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10 - pozemky bez 
určení druhu pozemku se způsobem využití komunikace a komunikací zastavěné – 80 Kč/m2. Tato cena 
je považována za cenu v místě a čase obvyklou. Kupní sml. se dořešují majetkoprávní vztahy pod komu-
nikací  8 0 0
Sml. o zřízení věc břemene na p.p.č. 3085, 3086 a 3087. Na základě předchozích usnesení a schválené sml. 
o sml. budoucí. Usn. 2c/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti 
IV-12-2019884/VB/6, Nekoř , parc.č. 9162, kNN“ na p.p.č. 3085, 3086, 3087 dle GP 1153-118/2021   8 0 
0
Sml. o poskytnutí dotace PK na pož. techniku. Na základě žádosti obce Nekoř do dotačního programu 
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PK předložena smlouva PK na přislíbenou dotaci na obnovu pneumatik zásahového vozidla Usn. 2d/VIII-
2021: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021, e.č. smlouvy OKŘ/21/74978 
 8 0 0
Odkup p.p.č. 871/3 dle GP 1183-101/2021. Na základě předchozích usn., vypracovaného GP předložen 
návrh kupní smlouvy. Usn. 2e/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na nákup p.p.č. 871/3 za-
hrada o výměře 51m2. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle cenového návrhu odhadce nemovitostí 
Ing. J. Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10 – zbytkové pozemky jiného 
vlastníka určené pro dodatečné majetkové vypořádání s vlastníkem funkčně souvisejících pozemků - 100 
Kč/m2. Tato cena je považována za cenu v místě a čase obvyklou. Odkupovaný pozemek - nová p.p.č. 
871/3 tvoří funkční a navazující celek s autobusovou zastávkou na sousední st.p.č. 453 a s přilehlou míst-
ní komunikací.  8 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 3131/2, nákupu části p.p.č. 2672 dle GP 1164. Předložen GP na dorovnání 
majetkoprávních poměrů na veřejně přístupné účelové komunikaci v Údolí. Usn. 2f/VII-2021: ZO Nekoř 
schvaluje VV č. 7/2021 záměr prodeje části p.p.č. 3131/2 ost. pl., jiná pl. dle GP-1164-37/2021: část ozna-
čená jako nová p.p.č. 3131/6 ost. pl., jiná pl. o výměře 70m2 v majetku Obce Nekoř. ZO Nekoř schvaluje 
dle téhož GP záměr odkupu části p.p.č. 2672 travní porost, označené jako nová p.p.č. 2672/2 travní porost 
o  výměře 70m2. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle cenového návrhu odhadce nemovitostí 
Ing. J. Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10 - pozemky bez určení druhu 
pozemku dle KN se způsobem využití komunikace a komunikací zastavěné – 80 Kč/m2. Kupní smlouvou 
se dořešují majetkoprávní vztahy na předmětných pozemcích v souladu se skutečností v terénu.  8 0 0
Záměr pronájmu kempu Petrův palouk. Předložen návrh vyhlášky a upravená nájemní smlouva, doplně-
ní návrhu vyhlášky o možnost prohlídky kempu. Usn. 2g/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje VV 8/2021 záměr 
pronájmu kempu Petrův palouk včetně návrhu nájemní smlouvy na rok 2022 s možností prodloužení do 
roku 2024  8 0 0
Smlouva o sml. bud. věcné břemeno SÚS – protlak. Usn. 2h/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje sml. o sml. 
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „ČOV pro bytové domy čp. 11, 96, 
97, 98 a čp. 106 a kanalizace“ na p.p.č. 3511, ost. pl., silnice.  8 0 0
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bytového domu – II. etapa – rekonstrukce západní 
části “Předložen změnový list vypracovaný TDI s odůvodněním změn a návrh dodatku
Usn. 2i/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bytového domu – 
II. etapa – rekonstrukce západní části “ Cenové navýšení 88.651,00 Kč bez DPH  8 0 0
Návrh věcné břemeno, odkup pozemků – u čp. 184. Rozsahu věcného břemene a možného odkupu. Sejít 
na místě samém - JKB, BB, JL. (26 – 27.10) – termín domluví starosta
Finanční záležitosti
Žádosti o příspěvek. Usn. 3a/VIII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí žádost ZUŠ Jablonné n. O. na žáky 
z obce Nekoř. Ukládá starostovi zařadit na program příštího jednání zastupitelstva bod – rozhodnutí 
o obdržených žádostech o přípěvky 8 0 0
Oprava cesty Nekoř – Studené. Předložen souhrn víceprací. Usn. 3b/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje provedení 
víceprácí při opravě komunikace Nekoř – V poli – Studené de předloženého rozpisu. – prodloužení opravené 
cesty, oprava výmolů děr ve zbytku cesty ke Studenému a k Údolí, rozšíření o odbočku na Brodek  8 0 0
Úprava parkoviště u SDN pronajímaného firmě Mecawel. Usn. 3c/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje úpravu 
povrchu parkoviště u SDN - instalace vsakovací jímky, vložení dvou betonových žlabů na svod vody do 
vsakovací jímky, položení frézinku na plochu parkoviště. Pověřuje starostu realizací.  8 0 0
Informace starosty o nutnosti nákupu nového přívěsného vozíku za fabii místo dosloužilého stávajícího– 
delší, vodící kolečko na oji 
Rozpočtové opatření č. 5. promítnutí schválených usn. do rozpočtu. Usn. 3d/VIII-2021: ZO Nekoř schva-
luje rozpočtové opatření č. 5/2021  8 0 0
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Pronájem bytů v čp. 286. Usn. 3e/VIII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí postup prací při rekonstrukci bytů 
v čp. 286, předpokládá možnost pronájmu bytů po kolaudaci od 1.1.2022, stanovuje příjem žádostí od 
1.12.2021. Pověřuje starostu, místostarostku, do příštího jednání zastupitelstva dopracováním podmínek 
a cen nájmu jednotlivých bytů s tím, že schvaluje využití podmínek pronájmu dle pravidel přidělování 
bytů pro obec Nekoř dle přílohy č. 2 XI/2012 s tím, že u bytů č. 1,2,9 se bodová hodnota zvyšuje ze 3 na 6 
 8 0 0
Program rozvoje obce Nekoř – vyhodnocení ankety. Informace P.Koblížka o vyhodnocení ankety. Usn. 
4a/VIII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí předložené výsledky ankety k  rozvoji obce Nekoř a  jejich vy-
hodnocení. Pověřuje starostu, PK, JM, JKB, zapracovat závěry z ankety do PRON a rozpracovat je do 
akčního plánu na rok 2022 – 2026  8 0 0
Hřiště Vejrov – podání žádosti MMR. Usn. 4b/VIII-2021: ZO Nekoř schvaluje přípravu projektu hřiště 
Vejrov do žádosti o dotaci na MMR, schvaluje zadat podání žádosti RNDr, Fialovi, Redea dle nabídky 

8 0 0
Informace místostarostky o přípravě pěšiny Vejrov zastávka přehrada, starosta nechat obnovit vyměření 
přehrada zastávka 
 MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř. Usn. 5a/VIII-2021: ZO Nekoř bere na vědomí obdržené písemné informace 
ředitelky o činnosti MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř, vyslovuje poděkování za přípravu a vystavení prací na 
Podzimní výstavě. Usn. 5b/VIII-2021: ZO Nekoř souhlasí s projektovými záměry přihlášenými MŠ a ZŠ 
Josefa Luxe Nekoř do MAP vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žam-
berk a Králíky evidovanými MAS Orlicko  8 0 0
Usn. 5c/VIII-2021: ZO Nekoř na základě žádosti ředitelky MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř schvaluje jako zři-
zovatel tohoto školského subjektu v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyjímku 
z  nejvyššího počtu dětí povoleného ve třídě mateřské školy - navýšení povoleného počtu dětí ve třídě 
mateřské školy z 24 na 26 dětí.  8 0 0
Různé
Kácení dřevin mimo les. Usn. 6a/VIII-2021: ZO Nekoř souhlasí se skácením smrku u KD z důvodů proni-
kání kořenů do zdi terasy a základů stavby  7 0 1
Třídění odpadů v obci. Starostou předložen materiál k změně třídění plastů. Usn. 6b/VIII-2021: ZO Nekoř 
souhlasí se změnou systému třídění plastů formou kódovaného označení sběru v plastových pytlích na 
stávajících sběrných místech– s možností uplatnění slevy z poplatku – 6 započítávaných pytlů na poplat-
níka, celková max. sleva 150 Kč, poplatek na rok 2022 - 600 Kč. Pověřuje starostu přípravou příslušné 
poplatkové vyhlášky a návrhem zajištění provozu systému do příštího jednání OZ  8 0 0
Návrhy a připomínky:
J. Lehký - nesvítící světla u čp. 104 a u bytovek u továrny, v Drahách - reakce starosty – jsou již v seznamu 
na opravu
J. Kubíčková Berková - návrh instalace světla na solární napájení k zastávce Nekoř přehrada, řidiči autobusů 
nevidí čekající a projíždějíc;
L. Faltusová - nebezpečná zídka u čp. 186 – reakce starosty – nutno zjistit, zda pozemek není v majetku PK 
ve správě SÚS; Nevyvezená popelnice od čp. 310 (elektrárna). Omezení vjezdu vozidel na komunikaci mezi 
čp. 160 a 161
D. Matyáš - nesvítící světla na Vejrově a blikající hřbitova - reakce starosty – jsou již v seznamu na opravu
J. Pomikálek - zakonzervování budovy bývalé MŠ – upřesnit SK; Výměna zadních dveří u  KD – reakce 
místostarostky – poptávka je zadána. Parkovací místa u Konzumu – reakce místostarostky mají zpracovat 
členové SK. 

Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř.
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Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

jako každoročně si dovolím poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o obec Nekoř a její 
rozvoj a rozkvět. Nemám prostor všechny vyjmenovat a nerad bych někoho opomněl. Proto alespoň toto 
souhrnné poděkování.

Děkuji všem, kteří se zapojili do ankety o rozvoji naší obce. Ty nejzásadnější a nečastější podněty jsme zapra-
covali do aktualizovaného Programu rozvoje Obce Nekoř pro nejbližší roky. Ale i každá jednotlivost je pro nás 
inspirací a tématem k zamyšlení. A k mnohým se ještě na stránkách Nekořského zpravodaje vrátíme. 

Největší akcí, kterou se letošního roku podařilo dokončit, je rekonstrukce bytového domu čp. 286 – 
bývalé pošty. Vzniklo zde 5 nových bytů, které nabízíme k pronájmu, jak je na následujících stránkách 
uvedeno. Zároveň se začala projekčně připravovat poslední etapa – půdní vestavba 3 bytových jednotek, 
rekonstrukce střešního pláště a zateplení fasády. 

Letošní zima se ozvala po mnohých letech již brzy koncem listopadu a přinesla nám sněhovou nadílku. 
Jako každoročně prosím i žádám majitelé vozidel, aby svá auta odstavovali mimo prohrnované komu-
nikace, aby mohlo být řádně a bez problémů prováděno odklízení sněhu ze silnic. I na základě podnětů 
z ankety jsme na několika problematických úzkých komunikacích na Vejrově dohodli změnu firmy, která 
je bude udržovat a která disponuje menší techniku k prohrnování sněhu. 

V  roce 2022 nás čeká ještě jedna výraznější změna v  oblasti sběru tříděných odpadů. Nový zákon 
o odpadech platný již v roce 2021 výrazně zvýšil a každoročně bude ještě navyšovat poplatky odváděné 
státu za ukládání netříděného komunálního odpadu na skládku. To se bohužel promítne i do postupného 
zvyšování poplatků za odpady. Pro rok 2022 poplatek činí 600 Kč, děti do 15 let a osoby starší 80let jsou 
od poplatku osvobozeny. A ty, kteří poctivě třídí, chceme za vytřídění plastů a nápojových kartonů odmě-
nit možností slevy na tomto poplatku. Proto se zavádí adresné odevzdávání těchto vytříděných komodit 
pomocí samolepek s kódy na odevzdávané pytle, tak jak je to zavedeno v okolních městech Jablonném n. 
Orlicí a Letohradě. Svoz bude provádět firma Kos Jablonné nad Orlicí ze stávajících svozových míst. Na 
následujících stránkách je tento systém popsán podrobněji a každá domácnost ještě obdrží do své schrán-
ky informací leták s porobnostmi.

 Dovolte mi na závěr popřát Vám k blížícím se vánočním svátkům jejich prožití v pokoji a radosti a do 
nového roku to nejhlavnější – zdraví. To vše s nadějí, že ten přicházející rok 2023 nám snad už konečně 
dovolí se lehčeji nadechnout bez obav z coronaviru….. 

Nebude asi jednoduchý a snadný, jako mnohé roky předchozí, přeji Vám mnoho sil a úspěchů ve zvlá-
dání všeho, co před nás postaví.  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2022
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Leden 3, 10, 17, 24, 31 Červenec 4, 18
Únor 7, 17, 21, 28 Srpen 1, 15, 29
Březen 7, 14, 21, 28 Září 12, 26 
Duben 11, 25 Říjen 3, 10, 17, 24, 31
Květen 9, 23 Listopad 7, 14, 21, 28
Červen 6, 20 Prosinec 5, 12, 19, 26

Použité jedlé oleje lze v plastové lahvi postavit na popelnici při svozu komunálního odpadu, vhodné 
označit cedulkou „JEDLÝ OLEJ“.
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Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - ÚTERÝ: 18.I.; 15.II.; 15.III.; 12.IV.; 10.V.; 7.VI.; 5.VII.; 
2.VIII.; 30.VIII.; 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: 17.I.; 14.II.; 14.III.; 11.IV.; 9.V.; 6.VI.; 4.VII.; 1.VIII.; 29.VIII.; 
26.IX.; 24.X.; 21.XI.; 19.XII.
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, menší je možno ode-
vzdat do kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel a žárovek je umístěn obecní budově čp. 330 - v chod-
bě. Zde je rovněž umístěn kontejner na použité baterie. 
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 
sběrného dvora:
DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17 sobota  10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10 – 12 
v termínech: 8.I.; 22.I.; 5.II.; 19.II.; 5.III.; 19.III. a 5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 17.XII.2022
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.

Na rok 2022 činí poplatek 600 Kč na poplatníka. Poplatek i přes výrazné zvýšení nákladů za ukládání 
na skládku dle nově platné odpadové legislativy je stejný jako v roce 2021, ale v roce 2022 už nelze uplatnit 
slevu na trvale bydlící osobu v obci (zakázalo nám ji ve vyhlášce o odpadech uplatňovat ministerstvo vnitra 
z důvodů rovného přístupu ke všem poplatníkům). 

Abychom mohli při zvyšování poplatků za odpady, které si vynutí nová legislativa rok od roku zvyšující 
poplatky za ukládání netříděného odpadu na skládku, poskytnout těm, kdo poctivě třídí, nějakou úlevu, 
zavádí obec možnost snížení poplatku za vytříděné pytle s plasty a nápojovými kartony – viz informace níže:

Změna sběru plastů
Obec Nekoř od roku 2022 zavádí adresný sběr vytříděných plastů a  nápojových kartonů. Při 

osobním zaplacení poplatku (nebo po platbě přes účet si je musí následně osobně vyzvednout) obdrží 
každý poplatník 6 samolepek jedinečným kódem, které se nalepí na: 

 - 110 l pytel zhuštěného plastu (PET lahve sešlápnuté) 
 - 80 l pytel s nápojovými kartony - (obaly sešlápnuté) 

Maximální úleva na poplatníka za vytříděný odpad činí 150,- Kč/rok (6 vytříděných pytlů odpadů). 
Podle odevzdaných pytlů s vytříděnými plasty mu v roce 2023 může vzniknout nárok na úlevu 150,- 
Kč při platbě poplatku na rok 2023. V roce 2022 tuto úlevu nelze uplatnit, podle adresně odevzdaným 
pytlů s vytříděnými plasty v roce 2022 si připravíte slevu na rok 2023. 

Pytel musí splňovat velikost 120 l (80 l u nápojových kartonů). V pytlích označených samolepkou 
s kódem s plasty nemůže být molitan a nemůže v nich převládat obalový polystyren. 

Je vhodné použít pytle nabízené obcí k tomuto účelu - žluté na plasty, oranžové na nápojové kartony. 
Pytle se budou i nadále dávat na svozová místa jako doposud - autobusové zastávky nebo místa 

s  žlutými kontejnery na plasty. Doporučujeme je tam přinést až v  avizovaný den odevzdání (vždy 
v úterý dle výše uvedených datumů). Takto se vyhnete tomu, že samolepka s kódem bude poškozena 
povětrnostními vlivy a nebude správně načtena. Pokud objem pytle nebude splňovat požadovanou 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              vánoce 2021

12

velikost nebo bude příliš lehký – pet lahve nesešlápnuté nebo převažuje obsah obalového polystyrenu - 
obsluha svozu rovněž kód nenačte. Z pytlů vhozených do žlutých kontejnerů na plasty se kódy načítat 
nebudou, tyto kontejnery se vyklápí do svozového auta mechanicky bez ručního vybírání. 
Na stanoviště lze dávat i kodem neoznačené pytle s plasty, svázaný obalový polystyren. 
Podrobnější informace, vysvětlení nebo řešení problémů na tel. 724 181 465. 

Nabídka pronájmu bytů
Obec Nekoř nabízí k pronájmu rekonstruované byty v čp. 286 (bývalá pošta)

Byt č. umístění Plocha vč. sklepní 
koje m2 Měsíční nájem Měsíční nájem za 

vybavení bytu 
Záloha teplo - 
voda

1. 1.NP 1+ K 37,94 44 Kč/m2 275,- Kč 1000 - 300
2. 1.NP 1+ KK 33,23 44 Kč/m2 344,- Kč 1000 - 300
4. 2.NP 2+ KK 34,33 44 Kč/m2 297,- Kč 1000 - 300
5 2.NP 3+ KK 69,73 44 Kč/m2 350,- Kč 2000 - 300
9. 1.NP 1+ K 37,90 44 Kč/m2 275,- Kč 1000 - 300

Podmínky přidělení bytu: 
• Žádosti o nájem bytů se přijímají od 1.12.2021. Formulář je dispozici na obecním úřadě nebo na 

webových stránkách obce www.nekor.cz
• Byty budou pronajímány po zkolaudování – předpoklad od d 1.1.2022
• Přidělování bytů se řídí pravidly pro přidělování bytů v obci Nekoř (viz příloha)
• byty se prvnímu nájemci pronajímají na dobu určitou - (2 roky) 
• Podmínkou pro prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu je trvalý pobyt v obci Nekoř – tzn. nej-

později do 4 měsíců od podpisu nájemní smlouvy na dobu určitou, změnit trvalé bydliště nájemce/
nájemců na adresu v obci Nekoř

• složení jistiny ve výši 3 násobku měsíčního nájmu
• nájemce si uzavře s dodavatelem elektřiny vlastní smlouvu na dodávku elektřiny 

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – zákazové značky a dodatkové tabulky 

Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
provedení, význam, popřípadě užití zá-

kazových značek a dodatkových tabulek je 
uveden ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

V dnešním případě se jedná o dopravní 
značku č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, je-
jichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ a dodatkovou tabulku č. E 5 „Největší povo-
lená hmotnost“.

V novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí a bez účasti na dopravní nehodě.
Text a foto: Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Nekoř

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00 741 580 78,27 580 578 99,66

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Strana zelených 8 1,38
2 Švýcarská demokracie 1 0,17
3 VOLNÝ blok 4 0,69
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 55 9,51
5 Česká str.sociálně demokrat. 16 2,76
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,17
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 22 3,80
9 Aliance pro budoucnost 1 0,17

10 Hnutí Prameny 3 0,51
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 36 6,22
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 215 37,19
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,17
16 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,17
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 81 14,01
18 Komunistická str.Čech a Moravy 11 1,90
20 ANO 2011 118 20,41
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 3 0,51
22 Moravané 1 0,17

 

I letos obec Nekoř obdržela dotace z Pardubického kraje
Dotace 100.000 Kč z Programu obnovy venkova (POV), kterou každoročně vyhlašuje Pardubický 

kraj i letos zamířila do naší obce. Letos směřovala na akci „ Oprava KD Nekoř - výměna židlí na sále“. 
Tato akce navazovala na postupné dlouhodobé úpravy sálu Kulturního domu v Nekoři realizované 
v předchozích letech – výměna oken, oprava podlahy, instalace opony a závěsů na okna, výměna po-
dia. Letos to byla výměna 120 židlí z  vybavení 
sálu. Ty téměř 50 let staré, mnohé značně po-
škozené a  nevyhovující, nahradilo 120 nových, 
dřevěných židlí dodaných firmou Ressed s.r.o. 
Chrudim za celkovou cenu 231 938 Kč. Věříme, 
že budou sloužit tak dlouho a tak dobře jako ty, 
které nahrazují, a pomohou k zatraktivnění na-
šeho společenského sálu v kulturním domě. 

 Nebyly to jediné finance, které z Pardubické-
ho kraje doputovaly do Nekoře. Na základě žá-
dosti do programové účelové dotace na požární 

Zdroj: www.volby.cz
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techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z Pardubic-
kého kraje bylo naše zásahové vozidlo IVECO Daily přezuto do nových pneumatik. Z nákladu 23.178 
Kč činila dotace 10.000,- Kč. Doufáme, že zásahová jednotka na nich dojede řádně a včas tam, kde jí 
bude potřeba….. 

Z historie obce
Z rodinné kroniky IV

Přinášíme pokračování úryvcích z kroniky rodiny, která kdysi žila v čp. 29…. Blahopřejeme výherci, 
který po minulém čísle poznal, o jakou nemovitost se jedná. 

V první třídě na podzim zažili jsme smutnou a tragickou událost. To bylo tak. S námi chodil do třídy 
Vincek Šmoků z velmi četné rodiny. Měli na výměnu Němce, školáka už asi třináctiletého za jednoho 
staršího sourozence. A jak už po Nekoři bývalo zvykem, v neděli odpoledne scházívala se vždy mládež 
v některé chalupě nebo statku k různým hrám. U Šmoků na Vejrově hráli si jednou ve světnici i venku 
„na zajíce“. Jeden dělal myslivce, nějaký starší a větší hoch , a ti malí hopsali po zem jako zajíci. Nevím, 
kdo měl tenkrát ten šílený nápad sundat flintu, která visela až u stropu. A už přišoupli stůl, na něj židli 
a stará „perkuska“, dvojka a jednuška, byly z trámu dole. Teď si myslely, že bude pravá honitba. Němec 
dělal myslivce, vzal jednušku, zamířil na hopsající děti – klap na prázdno a jedno mrně dělá,jako když 
leží. Vzal dvojku, klap a druhý ušák ležel. Nešťastný Vincek Šmoků hopsal právě ze dveří ven – mys-
livec namířil druhou ranou a bác. Okna zařinčela a Vincek s roztříštěnou hlavou ležel v krvi. Nastalo 
děsné vystřízlivění – děti se rozprchly, Němec utekl do lesů a lidé se zděšeně sbíhali. U Šmoků nebyl 
právě nikdo doma a ani nevím, kde je ta tragická zpráva zastihla, ale k nám na naši louku, kde se pásl 
náš dobytek kozy chalupníků, přinesl ji se zděšenou tváří Karel Jirčíků a  nám začaly všem hrůzou 
drkotat zuby. Leknutím zapomněli jsme na dobytek, který se už pásl v řípě, a na ohníček, v němž jsme 
pekli brambory, a jen jsme uděšeni hleděli jeden na druhého nejsouce slova schopni. A nejvíc já, neb 
Vincek Šmoků byl můj spolužák, seděl ve škamně blízko mne a chodili jsme ze školy kus cesty až na 
„Rybník“ společně. Dal jsem se do hořkého pláče. Měli jsme smutný pohřeb, celá škola jej doprovodila 
a dlouho jsme ve třídě nestáli za nic. Při modlení před vyučováním přidávali jsme nějaký čas jeden 
Otčenáš za nešťastného Vincka. 

Zděšeného Němce chytli pak v lese, aby nebylo ještě o jednu tragédii víc, vždyť byl nanejvýš rozru-
šen a vinu vlastně žádnou nenesl. Zavinilo to nešťastné nechávání nábojů v puškách. Co už neštěstí 
tím bylo přivoděno. To on starý Šmok také rád si po pytlácku u zadního honu na zajíčka zmáčknul 
a druhou ránu nechal v laufu. Flintu sice dal až ke stropu na úzkou poličku, ale neštěstí bylo tu a nedalo 
se již nijak napravit. Však on ještě ten samý večer mnohý strejc- myslivec- vyškraboval nebo vyvrtával 
ránu z „perkusky“, aby se znovu něco nepřihodilo, a myslím, že podobných strejců bylo dosti, vždyť to 
byl zlozvyk hluboko zakořeněný. 

A přestalo také tak zvané „střílení svíčky“, jemuž holdovali ponejvíce dospívající hoši a to v cha-
lupách, kde měli pušku „perkusku“ především. Pamatuji se na takové střílení u Lorenců na Vejrově. 
Měl jsem tam spolužáka Jeníka. K takovému závodění ve střelbě scházívali se dospělejší hoši a dívky 
v neděli odpoledne a bývalo při těchto schůzkách velmi veselo. Zpívaly se různé písně a prováděly se 
i jiné společenské hry. Při jedné návštěvě u Jeníka zúčastnil jsem se také těchto her. Ve velké světnici 
postavila se do kouta na židli rozžatá svíčka a na tuto se střílelo z pušky od stolu pouze s kapslí. Bylo-
-li dobře namířeno, svíčka po ráně zhasla. Hoši se před dívkami činili a starý Lorenc , dědeček mého 
spolužáka, je poučoval. Tehdy mě také půjčili pušku, abych si vystřelil. Tato byla ale delší než já a těžká 
a proto jsem si ji musel podepříti. Chvíli jsem mířil a pak vystřelil-svíčka zhasla. To bylo divení, neb to 
byl vlastně můj první pokus ve střelbě. 
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Nešťastná událost pomalu upadala v  zapomenutí čím více přibývalo klikyháků na našich břidli-
cových tabulkách. Přišla zima a s ní horské vánice a špatné cesty. V poledne se ve škole ve zvláštní 
kuchyni vyvařovala polévka a někdy káva chudým dětem zdarma, jinak stál

V zimě ze školy v korbě, když podberanský Matyáš přijel s koňmi pro jejich Klimentka a Aninku. 
Zima byla dobou přástek, které se obyčejně držívaly v některém statku a bývaly velmi veselé, plné 

zpěvu a veselého vypravování a předčítání povídek z nějakého kalendáře anebo nějakého románu. Při 
těchto přástkách se nezahálelo, každý míval s sebou nějakou práci, ponejvíce dělání nitěných knoflíč-
ků. Moje starší sestry Růžena a Jozina brávaly si sebou obyčejně nějaké háčkování a já někdy šel s nimi. 
Nejvíce se chodívalo k Matyášovům „máselníkům“, kde měly své přítelkyně a někdy také k Šípkovům 
do lánice. 

Dělání nitěných knoflíčků v zimě bylo tehdy velmi rozšířeno po celých Orlických horách. Byl to 
perně vydělaný krejcar, ale přece jen jakýsi výdělek, který alespoň trochu ulehčoval tak jako tak těžký 
život horských chalupníků. Již malé dítě, než začalo chodit do školy, bylo přidržováno k této titěrné 
práci, která mu šla kupodivu od ruky. Hotové knoflíčky se pak našívaly na kartony, rovnaly do tuctů 
a veletuctů a odváděly obchodníkovi, od kterého je odebíral velkoobchod, který je rozesílal do celého 
světa. 

Přešla zima, přešlo jaro a přišlo léto a s ním i konec prvního školního roku. To bylo těšení na první 
prázdniny, které ale neznamenaly zahálku. Vždyť každý ten malý školáček od malička už musel doma 
vypomáhati mamince s hlídáním menších sourozenců, pasením koz a jinými pracemi. Každý by mu-
sel užasnouti, co takový malý prcek za rok vykonal práce. Ale ani já jsem nezahálel - stále něco bylo 
– mytí flašek pro stáčení piva, běhání se svačinou na pole a na louku, vožení vody z potoka apod. Pro-
dával jsem též v šenkovně, vážil za 2 krejcary šňupavý tabák, prodával športky, drama, naléval čtvrtky 
kořalky po čtyráku. To byly velké měděné mince, za něž se dostal balíček kuřlavého tabáku do fajfky, 
jak se zpívalo v písničce: „Za čtyrák, za čtyrák, za čtyráček, šel vojáček pro tabáček.“

 Čtyrák měl pro nás kluky velký význam jako „tlukáč“ při hře o knoflíky. Knoflík – ten byl v klu-
čicí mládeži jakýmsi platidlem – mincí - za níž se lecos handlovalo. Krejcar byl mezi kluky vzácný 
peníz, ten měli jen tatínkové. I knoflíky měly svou odstupňovanou hodnotu. Nejvýš v ceně stály „per-
mutrové“ z perleti, lesklé, bílé jako stříbrňáky. A já měl tenkrát pěkné šaty se samými „permutrovými“ 
knoflíky. Jej, to bylo ohmatávání od kluků, jaké jsou hladké. Stalo se jednou, že jsme pod hospodou 
hráli o knoflíky. Na zem se položil „tlukáč“ – čtyrák, který tak hned někdo neměl, to jen když šel 
tátovi pro tabák, využil hned té příležitosti, svolal kluky a začalo se hrát. K tomuto čtyráku z určité 
vzdálenosti se házely knoflíky. Ten, kdo dohodil nejblíž, začal tlouci. Srovnal knoflíky na hromádku 
lícem dospod a do okraje čtyrákem – cink – ten knoflík, který se obrátil lícem navrch, byl jeho. To 
opakoval tak dlouho, až se mu žádný neobrátil. Pak přišel na řadu druhý a na ty ostatní se už málokdy 
dostalo. Neměl jsem tenkrát štěstí a knoflíky se mi jeden po druhém z kapsy vytrácely. Měl jsem jich 
vždycky zásobu, uřezaných doma od všech možných starých kabátů a kalhot. A najednou jsem byl 
na holičkách. Co teď? Hráčská vášeň mne držela. Měl jsem právě na sobě šaty s perleťovými knoflíky. 
I řekl jsem Celestýnovi Novotných: „Co dáš za jeden permutrovej?“ „Dva dám,“ zněla odpověď. „To 
je málo.“ „Dám tedy tři,“ řekl. A už jsem fidlal kudlou jeden knoflík. Měl jsem jich vpředu dvěma 
řadama. Doufal jsem, že s těmi třemi knoflíky dostanu prohrané zpět. Ale štěstí mne úplně opustilo, 
takže došlo na celu jednu řadu v předu i na knoflíky na rukávech a na kalhotách, které byly stejně jen 
pro parádu. Vpředu mně zbyla jen jedna řada k zapínání a tak jsem šel smutně ofidlaný domů. Kluci si 
zatím radostně prohlíželi a hladili vyhrané „permutrové“ knoflíky a ten, co šel se čtyrákem tátovi pro 
tabák, dostal doma pár facek, kde tak dlouho vězel. A já - když maminka zjistila, že nemám knoflíky, 
vyplatila mne důkladně vařečkou a tak to neslavně skončilo. 

Prázdniny ubíhaly velmi rychle. Koupání v řece, chytání střevlat, napichování mřenek na vidličku 
a krmení jimi koček také se ukončilo. Zbývalo ještě posvícení tu neděli před 15. Zářím a pak zase na-
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stati měla škola. „posvícení, posvícení, zlatá naše neděle“ - a ona také byla. Těch příprav na ně, pečení 
koláčů, mordování drůbeže, dva zajíci se stahovali a toho masa jiného ještě. Ono toho také u nás v hos-
podě o muzice bylo třeba. Koláče se pekly v chlebové peci a to ve dvou dávkách. První byly na plechách 
z lepšího těsta, malé, šátečkové, plněné povidly, mákem a tvarohem, sypané mandlemi. 
To jsme měli u nás tenkrát na „handl“ za sestru Jozinu Němkyni z Červené Vody. Byla u nás teprve 
pár dní a maminka ji poslala k sousedce pro plechy, které se jí nedostávaly. Napapouškovala jí, co má 
říct, poněvadž neznala ani slovo česky. To bylo pak smíchu, když odpoledne k nám sousedka přišla 
a vypravovala, co Němkyně vyřizovala: „Pany Kapounova ce naky blechy.“ 
Druhá dávka koláčů se pekla bez plechů na javorových listech. U Šípků vedle rostl krásný javor s veli-
kými listy a těchto jsem vždy natrhal celou nůši. Na takový javorový list se vešel akorát velký čtverrohý 
koláč také překládaný, plněný jako ty první, ale sypaný sladkou jíškou. Tyto koláče se šoupaly do pece 
po lopatě, v níž se krásně do zlatova upekly a po vytažení spálený javorový list sám odpadl. 
Maminka všechno zadělávala s  máslem a  proto všem hostům u  nás tolik chutnalo. Maminka byla 
kuchařka znamenitá a v pečení pravý mistr, v práci neúnavná, šátek na babku a lopata se jí při pečení 
v rukou jen míhala. K tomu bylo již třeba určité zručnosti a zkušenosti, aby se měkké koláče do pece 
správně vsadily a přitom nepomuchlovaly. 
Muzika začínala v neděli hned po obědě a to se již začali trousit přespolní hosté i měšťáci. Tito zvlášť 
dovedli ocenit dobré pečivo, na němž si pochutnávali při šálku dobré kávy a to maminku jen těšilo. To 
už se v šenkovně začínalo tančit a zábava se protáhla až do svítání a v pondělí pobyla „pěkná hodinka“. 
Teď si představte, co se za ty dva dny spotřebovalo a jaké k tomu musely býti vykonány přípravy po 
několik dní i nocí. …   Jiří Pomikálek 

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
První čtvrtletí tohoto školního roku nebylo naštěstí výrazně ovlivněno coronavirovou situací. Mohli 

jsme se tedy plně věnovat výuce i naplánovaným akcím. 
Velkou výzvou pro nás byla nekořská podzimní výsta-

va, kde jsme prezentovali výrobky dětí ze školky i školy. 
Věříme, že všechny návštěvníky výstavy potěšila dílka, 
na kterých děti od začátku školního roku pilně pracovaly 
při výtvarné výchově a pracovních činnostech a při vý-
tvarných chvilkách v mateřské škole od začátku školního 
roku. Do tvoření je zapojila i školní družina a kroužek Ši-
kulka. Pochvalu si jistě zaslouží i instalace výstavy, o kte-
rou se postarali zaměstnanci školy. 

V listopadu proběhlo na zahradě školy Uspávání broučků. K nápadu učitelek mateřské školy se při-
pojili i pedagogové ze školy základní a společně připravili 
pro děti a  jejich rodiče několik poučných a  zábavných 
stanovišť. Myslím, že i přes chladné počasí si všichni užili 
putování po ztemnělé zahradě s vlastnoručně vyrobený-
mi lucerničkami.

I další akce souvisely s naší školní zahradou. O pomoc 
s  podzimními pracemi a  s  terénními úpravami jsme se 
opět obrátili na rodiče dětí. Byli jsme nadšeni z  hojné 
účasti a  množství práce, kterou jsme společně zvládli. 
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Tentokrát jsme si brigády zpříjemnili závěrečným posezení u ohně s opékáním buřtů. Připravené bylo 
pohoštění i v podobě ovocného punče a zákusků. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Na školní zahradu přibyla i rozsáhlá nová výsadba ve svahu pod lodí a skulptura šneka. Za výsadbu 
opět děkujeme zahradníkovi panu Janu Holubovi z Hvozdečka u Bouzova, který je naším velkým pod-
porovatelem a rádcem. Již potřetí naši školu velmi štědře obdaroval sazenicemi rostlin, které budou 
jistě v budoucnu těšit nás i návštěvníky zahrady. Velkým a milým překvapením je dar pana Lubomí-
ra Kacálka z Luhačovic, který se rozhodl nekořské škole darovat dřevěného šneka. Pan Kacálek má 
k Nekoři rodinné vazby a ve volném čase se věnuje tvorbě krásných dřevěných objektů. Jsme velmi 
potěšeni, že jedno z jeho děl bude zdobit naši zahradu. Pro šneka připravujeme důstojné umístění na 
kamenné dlažbě u posezení pod švestkami. Již na jaře bude toto zákoutí sloužit dětem k odpočinku 
i výuce. Panu Holubovi i panu Kacálkovi patří náš velký dík.

Prvňáčci nepřetrhali své vazby se školkou a přijali pozvání na představení divadla Jojo s názvem 
Palečkova dobrodružství. Dalšími příjemnými společnými akcemi první třídy, Liščat a Kuřátek byl 
podzimní výlet na Šedivec a setkání se sv. Martinem na kopci nad Nekoří. 

V rámci výuky proběhlo i několik projektových dnů. Na základní škole pro nás nekořští myslivci 
připravili program, který děti seznamoval s působením člověka v přírodě. Zapojeni byli nejen myslivci, 
ale i rybáři, zemědělci a lesníci. Součástí programu byla také přehlídka dravců, která se u dětí setkala 
s velkým nadšením. Děkujeme Jiřímu Malému a Radku Šrolerovi za přípravu tohoto zajímavého a po-
učného dne. Věříme, že z řad dětí získali nové členy mysliveckého kroužku. Základní škola se letos za-
pojila do Evropského školního sportovního dne. Paní učitelka Nikola Goňová zorganizovala pro žáky 
závod v orientačním běhu. Byl to opravdu nádherný zážitek pro děti i pro učitele. V mateřské škole 
projektový den připravil pan Vladimír Šípek, který představil dětem šachy. Školku navštívil se svými 
figurkami již v loňském roce a výrazně se to projevilo na zájmu letošních prvňáčků o jeho kroužek na 
základní škole. Děkujeme za spolupráci.

S  blížícím se koncem roku bych ráda poděkovala za spolupráci a  podporu všem zaměstnancům 
školy, všem rodičům a přátelům školy, panu starostovi a všem zastupitelům. Poděkování patří i dětem, 
které dávají naší práci radost a smysl. Přeji všem do nového roku pevné zdraví, hodně spokojenosti 
a štěstí.  Mgr. A. Boháčová, ředitelka

Podzimní výstava
V neděli 10. října se v Nekoři konala již tradiční Podzimní 
výstava. Akci pořádal místní spolek NEKOŘala Spolek pro 
zachování tradic ve spolupráci s Mateřskou a Základní ško-
lou Josefa Luxe. Návštěvníci mohli obdivovat nápadité vý-
tvory dětí a  žáků ško-
ly. Nechyběla zvířátka 
z  přírodnin, malovaní 
šneci, dlabané dýně, ra-
dovánky v dešti ztvárně-

né dětskýma očima. Dále byly na výstavě k vidění, obdivu a žas-
nutí výpěstky místních, komu se co urodilo – dýně a cukety všech 
tvarů a velikostí, brambory a další zelenina, jablka, jiřiny, bylinky, 
květinové dekorace, sušené vazby. Nedílnou součástí byl koutech 
proti podzimnímu splínu, kde si každý mohl na chvíli odpočinout 
v houpacím křesle a uplést další řadu společné šály.
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Na výstavě bylo též téměř 500 fotek Nekořáků a jejich 
staveních pořízených v období První a Druhé republi-
ky. Tako expozice se těšila velkému zájmu. Horlivě se 
diskutovalo, kdo koho pozná ze svých předků.
Děti se během výstavy mohly zabavit v dětském kout-
ku například při hře kaštanového pexesa. Ateliér 
u  Potoka nabízel keramiku, módu, šperky a  dekora-
ce. Kmín, mák a travní semena bylo možné nakoupit 
u  stánku Klasu Nekoř. Pro návštěvníky výstavy bylo 

připraveno malé občerstvení. Vánočky darovalo Adamcovo pekařství, moc děkujeme.
Součástí výstavy byla soutěž o nejlepší studenou bramborovou specialitu. Suverénním vítězem se stal 
bramborový chleba upečený Antonií Venclovou.
Děkuji všem, kteří se na výstavě podíleli, především naší škole a školce a všem, kteří přinesli exponáty. 
Podle vysoké návštěvnosti a kladných ohlasů byla podzimní výstava úspěšná, tak doufám, že se potká-
me někdy příště na podobné výstavě, třeba vánoční. Za pořadatele Veronika Mikysková

Bramborový chléb se sušenými rajčaty
1 bochník – příprava asi 2,5 hod
2 hrnky hladké mouky
3 hrnky celozrn.žitné chlebové mouky
1 lžička krupic. cukru
2 lžičky soli (víc slané je lepší než nedosolené 
1 kostička droždí (lze použít i sušené droždí)
2 lžičky kmínu
2 lžíce rostlinného oleje
1 lžíce octa
2 hrnky vlažné vody
10 dkg jemně pokrájených sušených rajčat
 /4kg vařených najemno strouhaných brambor (t.j asi 3-5 brambor podle velikosti)
(když dám větší hrnky než 0,3l, vše ostatní přiměřeně navyšuji od oka)

V míse smíchejte všechny suché ingredience, kvasnice rozkrájím na jemné plátky, aby se rozpadly 
a dobře promísily, nakonec přidejte vodu, olej a ocet a vypracujte těsto. Připravte si ošatku nebo mis-
ku – podle toho, jaký má Váš chléb mít tvar, do ní položte plátýnko nebo utěrku a pomoučete, aby se 
těsto nelepilo. Do ní vyklopte připravené těsto a ještě posypte moukou. Přikryté utěrkou dejte na teplé 
místo kynout.

Troubu včas (asi ½ hod) vyhřejte na 250°C, vložte 2 plechy- jeden dolů, jeden o patro výš a nechte 
naplno vyhřát.

Vykunutý pecen vyklopte na horký vrchní plech v  troubě, zároveň trochu vody vylejte na dolní 
plech- vytvoří to páru a rychle troubu zavřete. Buďte opatrní a obratní, hrozí zde opaření! ( Já nechá-
vám ještě na dně trouby v malém plecháčku trochu vody po celou dobu pečení) Pečte naplno 10 min. 
a pak troubu stáhněte na 180°C pečte ještě asi 30-45 min podle velikosti bochníku.

Více upečený chléb mi chutná víc než nedopečený!!!
Jako bonus si můžete vyrobit chutnou pomazánku ze sušených rajčat smíchaných s pomazánkovým 

máslem a zakysanou smetanou…DOBROU CHUŤ.  Antonie Venclová
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Traktoriáda
Dne 25.9.2021 se uskutečnil sedmý ročník „nekořské traktoriády“.
Proběhl opět v již osvědčeném hasičském areálu u fabriky. Počasí nám přálo, trať byla suchá. Ne-

hrozilo tedy opotřebení či devastace travního podrostu a mohlo se jet na dvě kola, kde se do výsledků 
započítal lepší z  dosažených časů. Po úvodním slalomu, 
couvání do garáže, přejezdu šikmé lávky, průjezdu „zane-
dbaným lesem“ a střelbě následoval divácky velice oblíbe-
ný výjezd na protipovodňový val. Díky vzrostlé vegetaci 
to byla spíše jízda pralesem. Všichni ale úspěšně projeli 
a dojeli do cíle. Velký obdiv sklidil Ondra Šípek, který se 
v  doprovodu klusajícího tatínka vydal na kompletní trať. 
Letošní ročník byl trochu poznamenán neúčastí některých 
„tradičních“ závodníků. Někdo nestihl připravit stroj, jiní 
sklízeli brambory. To ale neubralo na dramatičnosti jed-
notlivých jízd. Podle typu závodního stroje byly opět čtyři 

kategorie a to: domácí výroba, stroje bez volantu, dětská kategorie a tovární stroje.
Pro nejmenší závodníky byla připravena bezmotorová varianta soutěže. Podle počtu účastníků byla 

tato kategorie jednoznačně nejvytíženější. 
Za spolek „Nekořala“ (Nekoř-alá spolek pro zachování tradic) chci poděkovat všem, kteří se zapojili 

a s průběhem letošní traktoriády pomohli, dobrovolným hasičům z Nekoře za poskytnutí zázemí.

Traktoriáda 2021

              kategorie
dětská čas

1.Ondra Šípek 6:20,24

bez volantu
1. Michal Novotný 5:20,55

domácí výroba I.kolo II.kolo
1.Karel Faltus 4:12,35 3:44,43

. Zdeněk Vacek 5:25,02 4:24,00
3. Martin Schön 4:30,68 4:34,88

tovární I.kolo II.kolo
1. Jiří Malý 2:23,81 2:05,80

2.Václav Lehký 2:47,54 2:20,07

Věřím, že kdo se v sobotu zastavil, užil si příjemné slunečné odpoledne.
Do dalšího ročníku přeji všem konstrukční nápady a pokud Vám doma také stojí nějaký stroj, tak ho 
oprašte, promažte a dorazte. Pro další ročník bychom rádi přidali novou kategorii pracovních čtyřko-
lek. Uvidíme…

Filip Mikyska
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SDH Nekoř
Ze života SDH

V posledních dvou letech jsme byli všichni omezováni různými zákazy a příkazy. I přes tato omeze-
ní, se podařilo udržet činnost sboru v běhu. 

Podařilo se nám upravit část pozemku na sportovišti u Mecawelu tak, aby byla zajištěna vyšší bez-
pečnost našich mladých hasičů a sportovních družstev při trénincích, ale i závodech. Ve skládku v naší 
„boudě“, jsme opravily podlahu. Upravil se i prostor k valu, aby jej bylo možné lépe udržovat. V ha-
sičárně provedla obec opravu el. instalace a naši členové zásahové jednotky provedli výmalbu, nátěry 
a úklid v garáži hasičské techniky. Naše ženy pak provedly úklid v hasičské klubovně.

Sportovní činnost našich družstev byla omeze-
na, ale vedoucí udrželi družstva v  tréninku a  tak 
v podzimním období, kdy to bylo již možné, se zú-
častnili několika soutěží.

Naši mladí hasiči se účastnili každoroční soutě-
že „Požární ochrana očima dětí“. V letošním roce 
se zúčastnila i  základní škola v  Nekoři a  dva její 
žáci se probojovali až do krajského kola, kde se 
v kategorii výtvarných prací M2 umístil na 2. místě 
Antonín Jirčík a na 3. místě Rozárka Novotná. Bla-

hopřejeme jim a těšíme se, na jejich účast ve 48. ročníku POOD v roce 2022.
V letošním roce se podařilo v rámci Velké ceny Ús-

tecko-Orlicka, uspořádat 17. ročník Nekořského po-
háru v požárním sportu pod záštitou náměstka hejt-
mana Pardubického kraje Romana Línka. Účast byla 
dobrá i přes pandemická opatření a závod proběhl za 
pěkného počasí a závodníci byli spokojeni.

Dovolím si tu ještě připomenout, že se nacházíme 
na začátku topné sezóny a s tím i vyšším rizikem po-
žáru způsobených nesprávným provozováním kotlů 
a lokálních topidel. V loňském roce bylo závadami na 
topidlech, v začátku topné sezóny, způsobeno v našem 
kraji 67 zbytečných požárů. Nebudu se rozepisovat, co vše to způsobilo, ale připomenu několik zásad 
k provozování lokálních topidel:
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1. Komíny a kouřovody udržujte v řádném technickém stavu (nepopraskané, omítnuté a nabílené)
2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správně izolován.
3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění do komínového tělesa.
4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komína.
5. Alespoň jednou ročně nechte komín zkontrolovat a vymésti kominíkem.
6. Před instalací topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínů (v současné době již platí 

nařízení o zajištění čištění spalinové cesty 4x ročně u topidel na tuhá paliva do 50kW, ale 1x/rok 
čištění komína musí provést osoba vyučená v tomto oboru a 3x si jej můžeme provést svépomocí 
a doporučuji o tom provést záznam a uložit u někoho z příbuzných nebo dobrého souseda, pro 
případ nejhorší.

7. Dbejte na dobrém zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek.
8. V žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady a zajistěte odstranění zjiště-

ných závad 
9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1metr od komínového tělesa.
10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky.
11. Dalšími příčinami vzniku požáru, na které bych chtěl upozornit je správné uložení tuhých paliv, 

kde hrozí samovznícení nejčastěji z těchto důvodů:
1) vyšší vlhkost
2) vyšší podíl prachu, nestejnoměrná zrnitost, přítomnost snadněji hořlavých materiálů (např. kousky 

dřeva, štěpky)
3) množství navršeného paliva, smíchané různé druhy paliv (dřevo a uhlí, černé a hnědé uhlí)
Naskladněné palivo je doporučeno větrat a kontrolovat denně, později alespoň týdně a sledovat zda 
nedochází k samovznícení, které se projeví tvořením vodní páry, zvýšenou teplotou nebo dýmem.

Ne menší naši pozornost, zasluhuje také ukládání popela. Platí všeobecná zásada, „ukládat popel 
vychladlý a do nehořlavých popelnic“, Pozor! na plastové popelnice a žhavý nebo nevychladlý popel 
v nich!

Neodpustím si zde připomenout adventní věnce, vánoční stromky a  rozsvícené svíce, Nikdy od 
nich neodcházejte! Jedna svíce je schopná rozvinout oheň do druhé fáze hoření, kdy jej již sami ne-
zvládnete uhasit, za pouhých 50sec!

Je dobrým znamením, pokud se Vám při čtení tohoto článku objevil na ústech lehký úsměv a pro-
kousali jste se až sem, článek splnil svůj úkol a Děkuji Vám, za čas, který jste mu věnovali.

Na závěr mi dovolte jménem výboru sboru poděkovat všem našim členům, Vám spoluobčanům, 
obecnímu zastupitelstvu a našim sponzorům za podporu v roce 2021. Klidné a ničím nerušené prožití 
Vánočních svátků, veselého Silvestra (v rámci možností), zdraví, štěstí a rodinnou pohodu v roce 2022. 
 Miroslav Jirčík

Mas Orlicko
Finanční podpora zemědělství s MAS ORLICKO
Rostlinná i živočišná výroba na území Orlickoústecka může být obohacena o více 
než 9 milionů korun. Tento finanční objem vymezila MAS ORLICKO, z.s. pro 
podporu místních zemědělců. Vyhlášení výzvy pro podání žádosti proběhne bě-
hem února a předcházet jí budou lednové semináře pro žadatele, kde se účastní-
ci dozvědí o podmínkách výzvy včetně hodnotících kritérií.
Samotná žádost bude podávána prostřednictvím Portálu farmáře a žádosti mo-
hou být zaměřeny na investice do staveb, strojů nebo technologií v zemědělské pr-
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vovýrobě. Minimální finanční výše projektů musí být 300 000 Kč, maximální výše finanční podpory 
bude 3 000 000 Kč. Výše dotace 50-70 %.
Více informací podá Ing. Alice Brožková, e-mail: brozkova@mas.orlicko.cz.
Všechny veřejně dostupné informace stejně jako přihlašovací odkazy na semináře budou k dispozici 
na webu MAS ORLICKO, z.s.: mas.orlicko.cz.
Již podpořené projekty najdete na webu: MASproORLICKO.cz.

Kateřina Pešková, MAS ORLICKO, z.s.

Tříkrálová sbírka 2022
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen pře-
devším na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Bet-
léma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity 
ČR, která je poselstvím lásky a požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně nám kolední-
ci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. Malí koledníci zaklepou v lednu u našich dveří a zazpívají „štěstí, 
zdraví vinšujem vám…“ . A  my můžeme zažít 
pocit vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to 
je největším posláním sbírky: zapojení se do ře-
tězu lidské sounáležitosti. V letošním roce pro-
běhne 22. ročník této sbírka a my máme mož-
nost přispět prostřednictvím organizací Charit 
potřebným. Bude možné přispět obcházejícím 
koledníkům mezi 1.-16. lednem, do statických 
pokladniček také mezi 1.-16. lednem, do online 
pokladničky na www.trikralovasbirka.cz a  na 
účet TKS 66008822/0800 s variabilním symbo-
lem 777955036.
 „Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či 
chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je 
jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto 
charitní služby na Orlickoústecku:

 - Sociálně terapeutické dílny
 - Domácí hospicovou péče
 - Pečovatelské služby
 - Rodinná centra
 - Sociální rehabilitaci
 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 - Zařízení pro osoby bez přístřeší
 - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
 - Přímou pomoc lidem v nouzi

V roce 2021 se v orlickoústeckém okrese vybralo do statických pokladniček 1.434.713,- Kč a do online 
kasičky 461.322,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitních pečo-
vatelských službách, Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, dále v Rodinném centru Mozaika 
a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Street, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              vánoce 2021

23

prevence problémů v  rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. 
Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond 
Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organi-
zací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny 
a  rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a  zástupců Charity (asistentů 
TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumen-
tace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených 
záměrů použití.
Každá skupinka koledníků TS 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 regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v ča-
sopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce na-
jdete na www.trikralovasbirka.cz
Markéta Drmotová, Oblastní charita Letohrad
V obci Nekoř se bude Tříkrálová sbírka konat v sobotu 15. ledna 2022, pokud to epidemická situace 
dovolí, opět po obci vyrazí skupinky tří králů s koledou a pokladničkami. Pokud opatření nouzo-
vého stavu nebo špatná epidemická situace neumožní sbírku dům od domu, budou pokladničky 
tříkrálové sbírky umístěny jako v roce 2021 na obecním úřadě, v prodejně Konzum a v kostele sv. 
Mikuláše. 

Společenská kronika

Přivítali jsme  Petříková Tereza  Petřík Ondra  Faltusová Stela 

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 10. – 31. 12. 2021

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

75 let Štichauerová Eva
 Foglová Vlasta
 Adamcová Anna
 Malý Jiří
80 let Venclová Libuše
 Pomikálek Jan
81 let Pomikálková Marie
 Bednářová Vlasta
82 let Müller František
83 let Šmoková Marie 
85 let Jirončová Eva
 Dostálová Jarmila
87 let Kolda František 
94 let Dolečková Irena

                                               Blahopřejeme!
                                                                     Marie Glonková
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