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Z jednání obecního zastupitelstva
2. června 2014
Starosta přivítal přítomné, nechal schválit program jednání a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
S využitím fotodokumentace byly starostou přiblíženy události v obci od minulého jednání:
• Zaschlé třešně na cestě mezi Nekoří a Šedivcem jsou namrzlé – na podzim dořešit náhradní výsadbou
• Sběrný dvůr Nekoř – postup dokončení výstavby - oplocení, pokládání asfaltu, buňka, WC, váha,
elektroinstalace, zaměření, dořešit provozní řád, věcné břemeno, drobné dodělávky, zhotovitel dodat
podklady ke kolaudaci, po kolaudaci dořešit pozemky
• Zvýšené srážkové úhrny v měsíci květnu
• 17.5.2014 se konalo v dešti na hasičském cvičišti Okrskové cvičení SDH
• 19.5.2014 proběhlo asfaltování komunikace u továrny
• Návštěva dobrovolných hasičů a pracovníků magistrátu z Plzně na obhlédnutí zásahového hasičského auta
• Nekořský kros 25.5.2014 – opět překročen rekord v počtu účastníků
• Kadeřnictví - otevření od 2.6., dodatek ke smlouvě o úpravě vybavení uzavřen
• Příprava cyklostezky Letohrad – Pastviny – 5.6. proběhne jednání o křižovatce I/11
• Připravovaná cyklostezka Žamberk – Líšnice- (Nekoř) – Pastviny – schválena trasa z Líšnice přímo
na Pastviny
• Geodetické zaměřování na Vejrově – výjezd na silnici III tř. u čp. 57, cesta k nové zástavbě, oddělení
části p.p.č. 3513 v majetku Povodí Labe,
• Dokončení úprav v KD
• Zakoupeny letní gumy na Peugeot Boxer
• VAK Jablonné n.O. provedl doasfaltování děr po zimních a jarních opravách vody na komunikacích
• Oprava cesty na Brodek pokračovala dosypáním jemnějším materiálem, nacenění opravy cesty Nekoř – Studené kolem Salaše
• Stržení zarostlých a zanesených krajů silnice od hráze přes parkoviště u Wericha po Studeneckou
zátoku
• Zaměřování lamp veřejného osvětlení a rozhlasu pro pasportizaci portálu G-Obec praktikanty – studenty SPŠ Letohrad
Probrán zápis z minulého jednání - věci nedořešené:
-- Cesta u čp. 42 – majitelé souhlasí s věcným břemenem – dořešit právně
-- Konzum – komunikace okolo prodejny - geodeticky zaměřeno
-- Mapa obecních pozemků – postupně bude zpracovávána – vyhodnocování majetkových poměrů
-- stěna KD – realizovat s podiem, podlahou a celkovo renovací parket – koho oslovit o přípravu návrhu ?
-- úpravy hřiště Bredůvka – navrhnout zastupitelé do příštího jednání, dořešit majetkově cípek pozemku
Usnesení 1b/V-2014: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis z jednání IV-2014 ze dne 12.5.2014
800
Studie MŠ. Představena zpracovatelem studie MgA. Patrikem Zamazalem, informace doplněny místostarostkou a předsedkyní st. komise Ing. Janou Kubíčkovou Berkovou. Usn. 2a/V-2014: ZO Nekoř
schvaluje předloženou konečnou podobu studie výstavby nové MŠ jako podklad k vypracování PD.

800
2

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 3



pouť 2014

Studie zastavitelnosti sídliště „Nad stadionem“. Místostarostka a předsedkyně stavební komise Ing.
Jana Kubíčková Berková a zpracovatel návrhu situace zastavitelnosti sídliště „Nad stadionem“ MgA.
Patrik Zamazal představili návrh možného řešení. Usn. 3a/V-2014: ZO Nekoř bere na vědomí návrh
řešení území sídliště Nad stadionem pro vypracování zastavovací studie, pověřuje SK přípravou zadávací dokumentace 
800
Rekonstrukce čp. 286. Starostou a místostarostkou představeny podklady k vyhlášení výběrového
řízení zpracované firmou Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí. Celkové náklady na rekonstrukci čp. 286 projektantem vyčísleny na cca 4.000.000,- Kč. V letošním roce rozpočtem obce vyčleněno 2.000.000,- Kč.
Z důvodů technické proveditelnosti a přestěhování stávajících uživatelů ( nájemníků, knihovny a ordinace) do rekonstruovaných prostor nutno provést na dvě etapy:
I.etapa – suterén + prostory za poštou + 1x byt v 2.NP (směr ke Konzumu), venkovní a páteřní rozvody
po 2.NP + odvodnění budovy
II.etapa – rekonstrukce stávající ordinace, čekárny a knihovny + 2x byt v 2.NP
V letošním roce zahájit I.etapu krytou prostředky v rozpočtu. Zakázka dle zákona spadá do VZMR.
Usn. 4a/V-2014: ZO Nekoř vyhlašuje VZMR 2/2014 na stavební práce „Stavební úpravy bytového
domu Nekoř č.p. 286“, schvaluje zadávací dokumentaci, obchodní podmínky, písemnou výzvu k podání nabídky této zakázky, jmenuje komisi pro otvírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek ve složení Ing. Šeda (Forenta s.r.o.), Ing. Kubíčková Berková, R. Baláš, náhradníky komise:
Arch. Buben (Forenta s.r.o.), Ing. Prikner, Ing. Smejkal. Termín plnění VZMR 2/2014 září 2014 – duben 2015, lhůta pro podávání nabídek do 30.6.2014 do 12,00 hodin, místo: Obecní úřad Nekoř. Oslovit firmy: Jan Bednář, Nekoř 109; Ing. Evžen Dostál, Nekoř 261; Zdeněk Slavík, Nekoř 260; František
Slavík, Nekoř 297; Josef Novotný, Nekoř 303; Hrdina František, Šedivec 67 
800
Závěrečný účet obce, účetní uzávěrka, přezkum hospodaření obce.
Jednotlivé materiály předneseny starostou a podrobně a okomentovány účetní obce pí. Glonkovou.
Usn. 5a/V-2014: ZO Nekoř schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Nekoř za rok
2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř za rok 2013 bez výhrad  8 0 0
Usn. 5b/V-2014: ZO Nekoř schvaluje účetní uzávěrku obce Nekoř za rok 2013
800
Usn. 5c/V-2014: ZO Nekoř schvaluje účetní uzávěrku ZŠ Nekoř za rok 2013 s výsledkem hospodaření
314,15 Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu 
800
Usn. 5d/V-2014: ZO Nekoř schvaluje účetní uzávěrku MŠ Nekoř za rok 2013 s výsledkem hospodaření
947,65 Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu 
800
Dále předložena žádost ředitele ZŠ o udělení vyjímky z počtu žáků na školní rok 2014-2015
Usn. 5e/V-2014: ZO Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, souhlasí s udělením výjimky
z počtu žáků v Základní škole Nekoř, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, na školní rok 2014/2015 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem 
800
Usn. 5f/V-2014: ZO Nekoř souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedagogických pracovníků
ZŠ z důvodu schválené výjimky po ředitelem ZŠ předložené organizační úpravě rozvrhu na období
1.9. 2014 – 31.12. 2014, 60.000 Kč,- s tím, že doplatek mezd nepedagogických pracovníků bude čerpán z krajem přidělených finančních prostředků. 
800
Program rozvoje obce Nekoř na rok 2014. Probrán plán PRON na rok 2014 a z něho vyplývající
úkoly pro letošní rok:
-- Bezpečnost na komunikacích v obci – instalace radarů na měření rychlosti v obci – úkol pro zastupitele – vytipovat umístění radarů v obci do příštího jednání
-- Oprava malých památek v obci - výkup pozemku - Zvonička Údolí - do konce roku 2014 - starosta
-- Projekt zasíťování dalších parcel Sídliště nad stadionem - vypracovat studii zastavitelnosti dalších
3
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parcel – Usn. 3a/ V-2014 SK pověřena přípravou zadávací dokumentace na studii
-- Hřiště Bredůvka - výkup pozemku, osvětlení, lavičky, dětské prvky, objekt zázemí, obnova trávníku – úkol pro zastupitele - navrhnout dispoziční řešení a umístění jednotlivých prvků do příštího
jednání
-- Vyhodnocení nejhezčí zahrádky, květinové výzdoby domu - vyhlásit soutěž příští rok – aby lidé
mohli sami nominovat a hlasovat
-- Chodníček od Sídliště nad stadionem ke škole - v rámci zpracování studie zastavitelnosti bude zpracovatel studie jednat s majiteli - majetkově dořešit
-- Pasport místních komunikací – zadá se zpracování v roce 2015
-- Turistická informační infrastruktura - úkol pro zastupitele – vytipovat turisticky atraktivní místa
v obci
Různé
Prodej pozemku. Na základě Usn. 2d/ IV-2014 o vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 1934/6, smlouvě
o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 20.8.2008 včetně jejího dodatku ze dne 15.7. 2011, předložené žádosti R. L. a na základě ostatních kupních smluv realizovaných na sídlišti „Nad stadionem“ na
základě obdobných smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy v předchozích letech navrženo v rámci
zachování rovného přístupu realizovat odprodej zasíťovaného stavebního pozemku za cenu 100,- Kč/
m2 Usn. 7a/V-2014: ZO Nekoř na základě Usn. 2d/ IV-2014 schvaluje prodej p.p.č. 1934/6 o výměře
1341m2 paní R. L., za cenu 134.100,-Kč, pověřuje starostu jejím podepsáním 
700
Hřbitov – chodník. Usn. 7b/V-2014: ZO Nekoř na základě Usn. 4a/IV-2014 schvaluje smlouvu o dílo
s firmou Jan Bednář na „Opravu chodníku na hřbitově a výstavba zpevněné plochy v urnovém háji“

700
Valná hromada VAK a.s. Jablonné n.O. Usn. 7c/ V-2014: ZO Nekoř v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění deleguje starostu obce Ing. Jiřího Pomikálka jako
zástupce obce Nekoř na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., která se koná dne 13. června 2014 ve 12,30 hodin v sídle společnosti v Jablonném nad
Orlicí. 
700
SDN – provozní řád. Starosta předložil vypracovaný návrh provozního řádu SDN. Usn. 7d/V-2014:
ZO Nekoř schvaluje návrh provozního řádu SDN 
700
Dar MAS Orlicko. Usn. 7e/ V-2014: ZO Nekoř schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Nekoř a MAS
ORLICKO v hodnotě 13.200,- Kč k financování investičních a provozních výdajů MAS ORLICKO
realizovaných v rámci hlavní činnosti MAS ORLICKO nad rámec poskytnutých účelových grantů
a dotací. 
700
Opravy cest. Usn. 7f/ V-2014: ZO Nekoř schvaluje opravu cesty mezi Studeným a Nekoří kolem Salaše, cesty na Brodek dle nabídky firmy KSB, opravu cesty po Údolí kamenito pískovou frakcí včetně
instalace dalších svodnic na odvod dešťové vody, instalaci nových dopravních značek na hrázi PP,
opravu cest ve středu obce emulzí 
700
Žádosti o příspěvek. Žádosti několika poskytovatelů o příspěvky na sociální služby řešit na příštím
jednání zastupitelstva
Žádost o pronájem CVAN. Usn. 7/ V-2014: ZO Nekoř schvaluje žádost o zapůjčení CVAN k sportovní firemní akci firmy JBV s.r.o. Nekoř na sobotu 12.7.2014 za následujících podmínek: ceny pronájmu dle schváleného ceníku pro všechny uživatele, cena pronájmu zázemí - 300,- Kč + úhrada
spotřebované elektrické energie, pronájem víceúčelového hřiště s umělou trávou - 100,- Kč/ hodina,
pronájem hokejového hřiště - 100,- Kč/ hodina, ceny zapůjčení laviček a stolů - 30,- Kč za sadu.
Zapůjčení věcného vybavení klubovny nutno dohodnout s TJ Sokol. Následný celkový úklid celého
areálu, ukončení hudební produkce - v 01 hod 13.7.2014. Případné další podrobnosti dohodout se
starostou obce 
700
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Matrace PP. Starosta informoval o záměru zakoupit od výrobce v Jablonnén. n.O. tři druhy matrací
pro rekonstruované postele chatek Petrova Palouku na vyzkoušení (cena od 1.500 do 2.200 Kč za kus
dle druhu). Po sezoně dle zkušeností vybrat nejvhodnější druh a zakoupit pro zbývající postele.
Dětský den, Srandamač. Informace starosty o chystaných akcích, žádost na zastupitele o účast na jejich přípravě a průběhu
Zprávy komisí. Zpráva Kontrolního výboru předložena jeho předsedou J. Lehkým o kontrole plnění
usnesení za rok 2014. Usn. 7h/V-2014: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne
2.6.2014, s uvedenou zprávou souhlasí bez výhrad. 
700
Návrhy a připomínky
P. Lehký - Oprava vysavače listí v zásahovém vozidle; Obecní zaměstnanec vracet vyvětvovací pilu do
zásahového vozidla; Stanovit priority sečení trávy; Vyčištění příkopů na Vejrově SÚS; Vystříkání dutin
obecního minibusu – reakce starosty – je objednána
J. Kubíčková Berková - Osekání živého plotu u mostu; Konstrukce skluzavky u MŠ – reakce ředitelky
MŠ – probíhá oprava
J. Lehký - Plný kontejner na bílé sklo u prodejny Konzum – reakce starosty – při jeho naplnění lze bílé
sklo dávat do barevného, v EKO-KOMu požádáno o druhý kontejner pro tuto lokalitu; Úklid čekáren,
zejména čekárny u továrny; Vyvezené popelnice v silnici; CVAN – povolené úchyty, nečistoty usazené
za konstrukcí; V Klášterci n.O. zpoplatněn výlep plakátů - zpoplatnit i v obci Nekoř

Slovo starosty obce
Vážení nekořští i přespolní,
vítám Vás nad stránkami pouťového čísla NEKOŘSKÉHO ZPRAVODAJE. Jeho obsahem jsou opět
události poslední doby v naší obci, spolkové dění i nahlédnutí do historie obce.
V těchto dnech, kdy si připomínáme 100 let od vypuknutí I. Světové války, vzpomeňme památku našich
předků, jejichž jména jsou vyryta na pomníku padlých na náměstíčku. Jejich seznam čítající 83 jmen, 83
válkou zmařených životů, navždy poznamenaných nekořských rodin míjíme téměř každodenně. Uctěme
krátkým zastavením jejich památku…. Jejich připomenutí přinášíme i na stránkách zpravodaje.
V čase blížících se žní se nám nabízejí nezapomenutelné pohledy na naši obec orámované zlátnoucími
lány obilí. Na titulní straně nových webových stránek obce www.nekor.cz se Vám snažíme nabízet tyto
aktuální pohledy z různých i neobvyklých míst. A pokud si je někdo chce prohlédnout osobně, nabízí se
mu další vybudované vyhlídkové a odpočinkové místo na cestě mezi Nekoří a Šedivcem…
Dovoluji si opětovně vyslovit poděkování všem, kteří se snaží respektovat doporučení zastupitelstva obce a ve svátečních a neděních dnech nezapínají sekačky, motorové pily, cirkulárky a jiné hlučné elektrické
či motorové nářadí, aby ostatní občany neobtěžovali v těchto dnech nadměrným hlukem. A ty, kteří to
doposud nerespektují, prosím, aby se o to pokusili…. Děkuji.
S přáním pohodového prožití nekořské pouti i druhé poloviny prázdnin….
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•
•
•
•

Členům MS Nekoř za vysázení ovocných stromů kolem polních cest
Členům SDH Nekoř za rozřezání dřeva pro ZŠ,
Členům spolu NEKOŘala za instalaci laviček a stolu na cestě mezi Nekoří a Šedivcem
Panu řediteli P. Bouškovi, paní P, Bednaříkové, žákům ZŠ za divadelní představení a vystoupení flétniček při Dětském dni 22. června 2014
5
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• Členům nekořských spolků za zorganizování
Dětského dne 22. června 2014
• Členům zásahové jednotky SDH za pročištění
kanálů i za zásah při požáru acetylenové lahve
v strojírenském podniku
• TJ Sokol Nekoř za uspořádání III. ročníku Nekořského špacíru, rybářům i hasičům za jejich
táboráky, i členům nekořských spolků za další
ročník Srandamače….
• Všem, kteří poctivě třídí recyklovatelné odpady a biologicky rozložitelný odpad
• Všem, kteří respektují sváteční a nedělním
klid a neruší jej sekačkami, pilami a jiným
a hlučným nářadím

Termíny svozu odpadů 2014
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Srpen: 11, 25
Září: 8, 22, 29

Říjen: 6, 13, 20, 27
Listopad: 3, 10, 17, 24

Prosinec: 1, 8, 15, 22, 29

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na
svozová místa - úterý: 5.VIII.; 2.IX.; 30.IX.; 28.X.; 25.XI.; 23.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 3.IX.; 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 11.VIII.; 8.IX.; 6.X.; 3.XI.; 1.XII.; 29.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – zastávkovým způsobem 5. září 2014.
Sběr železa: kontejner k odložení železného odpadu k dispozici, jeho umístění bude zájemcům sděleno na obecním úřadu.
Sběr elektrozařízení: provádí pravidelně hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, kromě
toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem. Nepatří do
něho baterie a žárovky.
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 286 - „Pošty“ v chodbě před vstupem na pobočku České pošty. Slouží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel a úsporných žárovek, které obsahují nebezpečné kovy a nepatří do běžného odpadu. Zde je rovněž umístěn
kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek.
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou
k zakoupení na obecním úřadě.
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ bude otevřen po proběhnutí kolaudačního řízení, předpokládá se v měsíci
září, o provozní době, provozním řádu a druzích odebíraných odpadů budou všichni občané informováni na letácích dodaných do domácností

Třídíme odpady – staré elektro
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce ne6
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bo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se
tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než
všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale
mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba
staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od
roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům,
který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému
nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které
zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za
osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou technologií, dochází
k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj
už přes 800 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče
k recyklaci i tam, kde je na nejbližší
sběrné místo stále ještě daleko. A to
včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud
ležely někde v garáži nebo kůlně, ve
sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují sběrové dny, během nichž
občany buď sami navštíví, nebo určí
místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci
v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají například
získat chybějící části vybavení.
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Stavební komise 2010 - 2014
Když jsem se na podzim 2010 přihlásila, že si chci vzít na starost stavební komisi, měla jsem jasnou
představu toho, jak chci aby fungovala a co všechno máme před sebou. Občas se mi donese, že se v Nekoři nic neděje a to si teda nemyslím. Shrnu tedy naši činnosti za celou dobu působnosti.
Stavební komise má 10 členů, kterým tímto chci poděkovat za spolupráci, jmenovitě hlavně Martinovi Priknerovi a Patrikovi Zamazalovi, kteří mi byli nejvíce nápomocni.
Náplní bylo nejen připravovat podklady pro jednání a rozhodování zastupitelstva, ale také jednání
s projektanty, zhotoviteli, účast na kontrolních dnech a kontrola kvality a správnosti provedení u menších akcí. Ale také vyhotovení odborného stanoviska pro OZ ke všem stavbám, které chce někdo provést v obci.
Za dobu našeho fungování jsme připravili několik velkých i menších akcí.
REKONSTRUKCE č.p.286 (objekt pošty)
OBDOBÍ
01/2011
02/2011

STAVEBNÍ KOMISE
–

04/2011
05/2011

Jana Kubíčková Berková - reSK - zpracování záměru a návrhy prostorového řešení. Z diskuze
konstrukce a možné využití
- nutno vyřešit otázku vytápění, v letošním roce zpracovat podklaobecní budovy čp. 286 (pošdy k zadání projektu.
ta)
OZ - není shoda v řešení vytápění. Jana. Kubíčková Berková zajistí studii
vytápění, jako podklad pro rozhodnutí OZ.
Příprava zadání studie vytápění objektu – posouzení variant: cen- Schválena nabídka na studii
trální kotel na tuhá paliva, bytový elektrokotel a tepelné čerpadlo. vytápění

10/2011

Studie vytápění - OZ bere na vědomí. Nedokáže se dohodnout

01/2012

Zajištěno zaměření stávajícího stavu ve spolupráci s PSŠ Letohrad
KuBe - OZ musí rozhodnout o způsobu vytápění, ať se dá pokračovat v řešení rekonstrukce
SK na základě studie vytápění znovu pro OZ zhodnotila klady
OZ schválilo doporučení SK
a zápory jednotlivých variant z hlediska ceny pořizovací, provozu,
prostorové náročnosti a komfortu. Doporučila centrální vytápění.

03/2012
04/2012
05/2012
07/2012
01/2013
03/2013

ZASTUPITELSTVO

Realizace - předána dokumentace zaměření stávajícího stavu v papírové i el. podobě.
-

Studie dispozičního řešení bytů, ordinace a knihovny.
Dopracování dle zjištěného technického stavu a požadavků SK zpevněné plochy, sklepní kóje, rozsah prací, rozdělení do etap.
Zadávací podmínky pro projektovou dokumentaci

04/2013
05/2013
06/2013
10/2013
04/2014

připomínky
Schváleno zadání

Výběrové řízení + hodnocení nabídek - vybrán generální projektant rekonstrukce
- Práce na projektové dokumentaci. Průběžná jednání a konzultace Nutno dořešit majetkové pos projektantem a profesemi
měry s Konzumem
Příprava zadání pro výběrové řízená na zhotovitele stavby. DopoOZ schválilo
ručení - realizovat ve dvou etapách stavebního řízení

05/2014

Realizace prováděcí dokumentace 1.etapy, kontrola SK

06/2014

Výběrové řízení a posouzení nabídek na zhotovitele

07/2014

Realizace prováděcí dokumentace 2.etapy, kontrola SK

09/2014 – 04/2015

Realizace stavby
9
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEKOŘ
OZ seznámeno s průběhem jednání s M. Mimrou, vedoucím oddělení územního plánování MěU Žamberk, členy stavební komi- schvaluje zpracování novése a dalšími přítomnými k přípravě zpracování nového územního ho ÚP
plánu Příprava zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování územního plánu Nekoř“ - OZ vyhlásilo

06/2011
09/2011
10/2011

Výběrové řízení, posouzení nabídek. Schválení zhotovitele dokumentace ÚP

12/2011
03/2012
11/2012

Příprava požadavků pro zpracovatele ÚP
-

Posouzení podnětů obyvatel k ÚP. Návrhy úprav v řešení ÚP

09/2013

Veřejné projednávání ÚP

10/2013

Realizace - vydání ÚP obce Nekoř

OZ schválilo

OPRAVA KADEŘNICTVÍ
Doporučení SK – opravit podlahu a komín, dalšími návrhy se
zabývat v rámci celkové koncepce později. OZ schvaluje opravu
podlahy a komína. Příprava zadávacích podmínek a výběrového
řízení na zhotovitele.

01/2011
03/2011
04/2011
05/2011

Žádost nájemce o opravu
podlahy, komína, umístění
mříže a návrh na další využití
a úpravy objektu.

Výběrové řízení, posouzení nabídek
–

Realizace - oprava komína a položení dlažby v kadeřnictví a zastávce.

KULTURNÍ DŮM
12/2010

Info o stavu KD a možnostmi oprav a úprav, včetně priorit

01/2011

Zateplení stropu nad sálem - stanovení podmínek realizace, oslovení firem pro nabídky

02/2011

Výběrové řízení, hodnocení 5-ti nabídek

02/2011

Návrh řešení pro umístění výzdoby sálu + prostorové členění

03/2011
04/2011

–

Realizace - zateplení na stropu sálu + vyřešení nového osvětlení

02/2012

Příprava poptávky na výměnu oken 1.etapa

03/2012

výběrové řízení, posouzení nabídek

04/2012

Realizace - výměna oken na sále KD, na straně k silnici

05/2012

J. Lehký - přístup do kotelny, možnost vytápění na akcích samotnými spolky

09/2012

SK – informovala OZ o nabídkách zatemnění sálu, vycházejících z nabídek na výměnu oken. Oslovit další firmy a řešení

10/2012

Řešení zatemnění sálu - řešení + nabídky

12/2012
02/2013

Realizace schválena po výměně všech
Ve spolupráci s oddílem stolního tenisu vybraný druh zaoken.
temnění
Zadána projektová dokumentace
Zadání pro stavební úpravy kotelny
k provedení úprav u kotelny
Příprava výběrového řízení na výměnu oken na sále KD, strana ke svahu
+ přísálí, schodiště a okna z technického zázemí restaurace
10
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Pro nejednoznačnost a nedoplnění informací SK doporučila výběrové řízení zrušit a vyhlásit znovu

03/2013
04/2013
05/2013
06/2013

číslo 3

Vybrán zhotovitel výměny oken a zatemnění
– Realizace výměny oken, zapravení a výmalba sálu a přilehlých prostor. Instalace zatemnění
sálu

09/2013

Realizace stavebních úprav u kotelny

02/2014

Řešení stěn pro výzdobu řešit zároveň s novým pódiem a celkovou renovací podlah - přesunuto na rok 2015 - vypracovat návrh

OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE V ÚDOLÍ
11/2010

SK posouzení stavu střechy

J.Lehký- havarijní stav, OZ pověřilo SK

08/2011

poptávka firem na pokrytí střechy - řešení havarijního stavu

09/2011

Realizace - výměna střešní krytiny a okapů, provedlo SDH Nekoř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OZ seznámeno se stavem střechy budovy ZŠ - zatékání pod krytinu
a do nově položené tepelné izolace. SK pověřena zpracováním výměr
a odhadem ceny.
SK předložila návrh řešení, varianty lehké krytiny - plech, vláknoce- Posoudit hliníkové šamentové šablony a plastové šablony
blony
Vyhlášení výběrového
Zadávací podmínky vč. doplnění připomínek OZ
řízení

12/2010
01/2011
03/2011
05/2011
06/2011
08/2011
11/2011

Výběrové řízení, posouzení nabídek
– Realizace - provedení střešní krytiny a vyřešení odvětrání podstřeší a sněhových zábran, oprava komínů, nátěr fasády
Úpravy terénu a svodu dešťové vody u kotelny ZŠ. Předložen návrh ře- Zahrnout do návrhu
šení a odhad ceny prací.
rozpočtu ZŠ

03/2012

Realizace odvodnění prostoru před kotelnou

03/2012

Řešení problému se srážením vlhkosti v podstřeší - výměna expanzní nádoby

04/2012

Realizace výměny expanzní nádoby

č.p.214 U TOVÁRNY – SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ
01/2012

Příprava nabídek na projektovou dokumentaci demolice

02/2012

Zadání projektové dokumentace na sběrný dvůr

06/2012

Projekční práce, řešení nové objízdné komunikace u sběrného dvora

11/2012

Realizace hrubé demolice stávajícího objektu č.p.214 – stržení budovy = zabránění zřícení
a ohrožení obyvatel

02/2013

Podklady pro firmu Forenta a účast na výběrovém řízení prováděcí firmy

04/2013

Výběr zhotovitele, termín je zhotovení je 01/2014 - 05/2014

07/2013
01/2014
05/2014

Realizace - dokončení demolice - rozhrnutí kamenného přízemí a vytřídění suti
–

Realizace – Stavba sběrného dvora Nekoř
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
02/2011

Diskuze o stavu MŠ a navýšení kapacity. Řešit umístění, kapacitu a další problémy…

01/2012

Příprava poptávky na osvětlení v MŠ, z důvodu nevyhovující intenzity dle hygienických předpisů

03/2012

Realizace osvětlení herny a jídelny

04/2013

05/2013
06/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
04/2014
05/2014
07/2014

SK - na základě ankety PRON se podařilo znovu vyvolat diskusi Jana Kubíčková Berková – zakolem MŠ – požadovaná kapacita, umístění, úvazky pedagogů, dání požadavků a specifikace.
velikost pozemků pro hřiště, velikost a požadavky na stravovací Rozhodnout o umístění - příští
provoz.
jednání OZ
Požadavky a normativy provozu MŠ - schváleno uvažovat 2 třídy po 26 dětech - plné úvazky pedagogů. Diskuze výhody a nevýhody umístění v jednotlivých lokalitách. Na návrh SK - zadána studie
proveditelnosti a náročnosti v jednotlivých lokalitách.
SK - informace o postupu zpracování studií a jednání s projektanty.
Realizace - zhotoveny dva návrhy řešení v obou lokalitách. Vybráno řešení P. Zamazala na pozemku u ZŠ k dalšímu dopracování
Jednání s projektantem studie - specifikace dalších upřesnění na dořešení - společná
– kotelna, zásobování jídelny - sjednocení, vstup do tělocvičny vnitřkem školy, řešení
zastřešení šaten, do kterého zatéká a zároveň prostor na uskladnění dřeva, využití
amfiteátru...
Místní šetření a konzultace nad systémem vytápění a napojení. Projektant jednání
s úřady, geodetické zaměření.
– Realizace - doplněná studie MŠ. Na jejím základě se dá zpracovat projektová dokumentace.
Jediné co není ve studii dořešeno je nakládání s odpadními vodami - řešení pro profesi TZB.
Příprava zadání pro projektovou dokumentaci a žádost o dotace.

SÍDLIŠTĚ NAD STADIONEM
10/2012
09/2013

Z důvodu nedohody s V. Faltusem o prodeji nebo směně pozemků vhodných k pokračování zástavby
sídliště Nad stadionem nutno hledat jiné alternativní pozemky. Svolat SK a projednat varianty a poté
jednat se zpracovatelem ÚP
Jednání o odkupu pozemků od p.Šparlinka

11/2013

Místní šetření v lokalitě – zmapování nové lokality

12/2013

SK - seznámila s výsledkem místního šetření a hrubými požadavky na zástavbovou
studii. Doporučeno zadat zpracování studie.

03/2014

Místní šetření a model - příprava podkladů pro studii zastavitelnosti

05/2014

SK - návrh řešení zastavitelnosti - hrubý model. Doporučení - zadat studii a podrobné
dopracování

06/2014

Zadání studie zastavitelnosti

07/2014

Geometrické zaměřování oblasti

09/2014

Realizace – studie zastavitelnosti Sídliště nad stadionem
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OBECNÍ ÚŘAD
L.Faltusová - hrozný stav oken OÚ,
J. Kubíčková Berková - stav zasedací místnosti a úřadu - výmalby, záclony,
podlahy…

01/2013
06/2013

Diskuze o rozsahu nutných prací

CVAN
07/2013

Vyřešení a vyměření ploch pro umístění přenosných laviček vedle stávajících „tribun“

LUXOVA HOSPODA
10/2012

Zadání projektové dokumentace na demolici

12/2012

Realizace - vypracována dokumentace k demolici

URNOVÝ HÁJ A HŘBITOV
09/2013

Zadání projektové dokumentace na dokončení zpevněných ploch

03/2014

Příprava podmínek výběrového řízení

05/2014

Výběrové řízení a posouzení nabídek na realizaci

09/2014

Realizace – položení dlažby chodníků na hřbitově a urnovém háji

VEJROV – NOVÁ ZÁSTAVBA
06/2013
07/2014

–

Zasíťování dalších pozemků k výstavbě – Místní šetření nad velikostí území a řešením zastavitelnosti. Jednání s majiteli pozemků a VAK na převedení vodovodní přípojky dalším pokračování.
Jednání s ČEZ o napojení a Povodí Labe o odkoupení kusu cesty pro napojení obslužné komunikace.

ZASTÁVKA U TOVÁRNY
12/2013

SK - informace o nutnosti řešit zastávkový pruh ve směru od Žamberku. Nastínění Vyřešení mařešení - doporučení zadat projektovou dokumentaci - řešit zároveň budovu čekár- jetkových pony a vývěsní tabuli.
měrů

05/2014

Geodetické zaměření, místní šetření

CHODNÍK BREDŮVKA
04/2014

Místní šetření – projití celého úseku, vytypování přechodů a umístění.
Řešit majetInformace o jednání s projektantem. Před zadáním studie nutno dořešit majetkové
kové poměry
poměry

Některé projekty jsou ukončené, jiné v běhu a něco je teprve v začátcích. Doufala jsem, že někde
budeme s realizací dále, ale nedá se všechno dohnat za čtyři roky.
Přesto jsme se neflákali a stálo nás to mnoho hodin práce. Jsem ráda, že jsem mohla být u toho. Pomoci některým akcím se rozhýbat a podílet se na plánování a moci ovlivnit konečný výsledek.
Věřím, že kdokoliv přijde po nás, bude pokračovat v nastaveném směru a třeba ho i vylepší a zdokonalí, ať jsme obec krásná, moderní a s osobitým rázem.
Doufám, že v dalších letech se budete více účastnit jednání OZ, kde lze i vy můžete zasáhnout do
konečné podoby projektů a vidět prezentaci již připravovaných akcí.
Přeji všem jménem stavební komise hezký zbytek léta 
Jana Kubíčková Berková
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Co se chystá v obci Nekoř roce 2014
1. - 3. VIII. Pouťové posezení pod lipami
16. VIII. Myslivecké hody
VIII. Pohádková cesta
13.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“

10.- 11. X. Volby obecního zastupitelstva
X. Podzimní výstava + Nekořský sprint
XII Rozsvěcení ván. stromu

Z historie obce - VELKÁ VÁLKA
28. července uplynulo 100 let od vyhlášení
I. Světové války, tehdy nezývané Velké války. Tento konflikt měl klíčový význam pro
naše země, protože na jeho konci se zrodilo
samostatné Československo. První světová
válka představovala zřetelný mezník ve vývoji světové a především evropské civilizace. Prolnula snad všemi oblastmi lidského
života a citelně poznamenala vše, od států,
národů až po jednotlivé rodiny. Tato událost
nesmazatelně zasáhla do historie i naší obce.
Proto si jí připomeňme citací popisu událostí
z obecní kroniky i připomenutím jmen padlých a zemřelých z naší obce, jejichž jména
jsou zaznamenána v obecní kronice.
„Světová válka začala 28. července 1914
o 11 hodině dopolední, kdy Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku. První
výstřel z pušky ozval se týž den 28. července mezi 6. a 7. hodinou večerní. Velitel rakousko-uherské pěší hlídky desátník Petranie obsadil Cikánský ostrůvek v Sávě proti
Bělehradu. Když se k ostrovu přiblížila srbská strážní loď, Petranaie vystřelil a zabil
srbského kormidelníka.
Statistika mezinárodního úřadu práce
v Ženevě o ztrátách ve světové válce je nejspolehlivějším pramenem informací o válečných ztrátách. Její číslice ze všech statistik nejvíce odpovídají skutečnosti nebo se jí alespoň blíží.
Podle této statistiky šlo na válečná pole 70 milionů mužů. Více než polovina stala se válčícím stranám nepotřebnou následkem usmrcení, zmrzačení nebo zajetí. Ze 70 milionů válečníků vrátilo se
zdravých (nebo zdánlivě zdravých) domů hned po válce 34 milionů. U značného procenta z nich projevily se následky válečných útrap teprve později. 10 milionů lidí bylo na frontách pobito. aždý sedmý
muž zaplatil válku svým životem. Skoro každý devátý vrátil se domů bez některého údu, slepý či jinak
zle znetvořený. Ještě dalších 14 milionů lidí bylo zraněno, ale u nich zranění nenechalo tak hrozných
následků. 6 milionů lidí bylo zajato nebo se stali nezvěstnými a možno říci, že značná část z nich roz14
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množila řady mrtvých, neznámých vojínů. Číslice zabitých zvýší se tím ještě na 12 milionů.
Světová válka trvala celkem 1550 dní. Připadá tedy na každý den 7742 mrtvých. Každou hodinu
umíralo na frontách 323 lidí. Zraněno bylo denně 13095 mužů, čili 545 každou hodinu.
Hmotné škody odhadl bývalý americký prezident Hoover astronomickou číslicí 400 miliard dolarů
(asi 10 bilionů Kč).“
Na jiném místě Kronika obce Nekoř dále uvádí:
Dne 26. července 1914 byla vyhlášena mobilizace. Bez nadšení, s těžkým srdcem nastupovali čeští
záložníci ke svým plukům. Počet mobilizovaných není možno kronikáři zjistiti. Dne 28. července 1914
byl vydán císařský manifest tohoto znění:
Mým národům!
Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti
dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války.
V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto.
Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho
vážnosti a moci k zabezpěčení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče.
………
A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti
Mým státům pokoj uvnitř a trvalý mír na venek.
V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost
vykazuje.
Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni.
Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska.
A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství.
František Josef v. r.
Dne 4 srpna 1914 rozhodlo zastupitelstvo se zřetelem k tomu, že mnoho mužů bylo povoláno k vojenské službě , učiniti větší bezpečnostní opatření a zvýšilo počet ponocných ze 2 na 3. Dále ustanovilo
pro Nekoř 3 polní hlídači a pro osady po 1. Celkem bylo ustanoveno 6 těchto hlídačů. Dne 30 října
rozhodlo zastupitelstvo o první dodávce obilí. Obec měla dodati v měsíci listopadu 60q ovsa, v prosinci 50q žita a 11 q pšenice.“
Postupně následovaly další dodávky, rozběhlo se upisování válečných půjček a další dodávky. V únoru
1915 byl v obci proveden soupis zásob obilí a mouky, který ukázal, že obec Nekoř se svými zásobami do
zní nevydrží… Podobná situace byla všude.
Byla ustanovena místní vyživovací komise, všeobecně později zvaná chlebová, která se starala o nákup
obilí a mouky pro občany obce. Postupně bylo císařskými dekrety zavedeno vázané zásobování obyvatelstva. K útrapám lidí v době válečných let, chlebenkách, nedostatku peněz, poukázkách na odběr zboží ,
sběru kovů, upisování válečných půjček a dalšímu strádání civilního obyvatelstva v Nekoři se ze stránek
obecní kroniky vrátíme ještě v příštím Nekořském zpravodaji…..
Nyní vzpomeňme jména padlých v tomto konfliktu uvedená v Nekořské kronice.

15
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Z historie SDH - pokračovaní
Výročí 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Nekoři III. část
V dnešním již 3. pokračování v historii našeho sboru dobrovolných hasičů se dostaneme již do let ne tak
vzdálených a i někteří mladší členové se popisovaných akcí účastnili nebo je pomáhali zajišťovat.
V roce 1989, byla opravená stará požární zbrojnice v Údolí. Na její opravě bylo odpracováno celkem
358 brigádnických hodin. Opravy požární zbrojnice organizovali bratři Lubor Baláš a Václav Lehký
starší. Na zbrojnici byly vyměněné okapy, byly opravené všechny nátěry a nápisy, byla také opravená
střecha. Zbrojnice dostala i novou venkovní omítku.
Další oprava proběhla v roce 2011 a jednalo se o opravu střechy a položení nové krytiny. Oprava
byla provedená v součinnosti obce, která zajistila odbornou firmu a hradila tyto náklady a členů sboru,
16
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kteří provedli přípravné a pomocné práce s opravou související. Naši
členové postavili lešení, skryli starou krytinu, opravili poškozená místa
bednění a po položení nové krytiny provedli úklid okolo Údolní zbrojnice. Celkem odpracovali 64hod.
Další foto s proměnami hasičské zbrojnice v Údolí naleznete na poslední stránce zpravodaje …
V tomto roce jednou hořelo, jednalo se o sklepní požár u paní Malé
v „Poli“. Požár vznikl při domácím uzení masa. K likvidaci byla povolána cisterna, ale požár byl zdolán včasným zásahem místních hasičů
a občanů ještě před příjezdem cisterny.
V roce 1990, po změně politického uspořádání republiky se změnil
původní název SPO – Svaz požární ochrany na současný název SDH Sbor dobrovolných hasičů.
Oprava hasičské zbrojnice 1992
Jelikož při stavbě zbrojnice byl z části použit starší eternit a ten co
Hasičská zbrojnice v Údolí při byl nový, byl ještě horší, bylo rozhodnuté překrýt celou střechu novým
stavbě 1932
eternitem. Veškeré plechování bylo udělané nové a bylo řádně natřené.

Zbrojnice před rekonstrukcí v r 1989

Při opravě v r 1989

Výměna krytiny 2011

Po opravě v r 2011

Byly zateplené rizolity. Na opravě hasičárny, měli velký podíl členové našeho sboru. Opravu řídil Baláš
Lubor, který zde pracoval jako zedník a s ním Jaromír Novotný a Stanislav Slavík. Klempířské práce
provedla fa Bříza a pokrytí střechy fa Šroler. Náklady na opravy hasičárny hradila obec.
17
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V pondělí 22. února 1993 ve večerních hodinách vznikl požár v rekreační chalupě Nekoř 197 p.
Ulrichová, trvale bytem v Ostravě. Požár vznikl od přetopených kamen a vadného kouřovodu. Uživatelé, vnučka majitelky, odešla na hřiště. Škoda byla na vnitřním zařízení. Prohořelé stropy, kryt střechy
a obvodové zdivo se zachránilo. Zásah provedl požární útvar ze Žamberku a místní sbor vydatně pomáhal. Do rána potom naši členové hlídkovali.
Oslava 300 let od založení osady Údolí, se konala 6. července 1993. Oslavu pořádala obec, za vydatné
pomoci členů hasičského sboru, kteří měli na starosti občerstvení a pořádkovou službu. Sbor také vystavoval starou techniku uloženou v opravené Údolní zbrojnici. Oslav
se zúčastnilo přes 1000 občanů z Nekoře, Studeného, Pastvin a původní obyvatelé, kteří se z Údolí vystěhovali do pohraničí v roce 1945.
Dne 10. Prosince 1993 se konala výroční valná hromada. Na této
schůzi byla předána Václavu Faltusovi, u příležitosti jeho šedesátin,
za 40 letou činnost u hasičů medaile Ústředního výboru SDH „ Za
mimořádné zásluhy“, v té době nejvyšší hasičské vyznamenání. Bratr Václav Faltus do té doby vykonával 10 let předsedu sboru a 29 let
jednatele sboru. Vedle této činnosti byl také dokumentaristou sborové práce a zachytil tak nevratně historicky činnost sboru pro další
generace.
Dne 6. 5. 1995, byl vyhlášen poplach k požáru skladováku na Vejrově. Požár
byl založen neznámým pachatelem a došlo k němu v noci. Skladovák byl téměř nový a prázdný, jen po zemi a zdech, které byly ze
dřeva, zbylo trochu slámy. Střecha byla pokrytá plechem. Než dojela
Požár skladováku na Vejrově
cisterna, bylo na zásah již pozdě.
Povodeň 7. července 1997
Povodni předcházelo několikadenní vydatné pršení. Postupně bylo sledované stoupání vody v řece,
podle toho jak se plnila přehrada. Tak jak se přehrada rychle plnila, nestačilo již odpouštění a přehrada
začala přetékat přes přepady. Vylití vody z koryta řeky již byla otázkou času. Členové sboru pomáhali
čerpat vodu ze sklepů zaplavených domů, nejvíce byl postižen rodinný dům p. Jirčíkové u mostu č.p.
258. Zaplavení domu nebylo způsobeno stoupající vodou v přehradě, ale zvodněním „Netušilky“ až
k zadnímu lesu. Vodu z tohoto údolíčka svádí potok, který ústí do řeky. Malý průměr propustí a jejich
zanesení větvemi strženými vodou po cestě, vysoká hladina vody v řece a nešťastné zvýšení náspu silnice při budování nového mostu, došlo k přelití vody z potoka a po cestě zatekla voda do nejnižšího
18
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bodu k čp. 258. Vodopády vody tekly i ze skály za stodolou a protékaly do dvora. Nekořská stříkačka
odčerpávala vodu až do ranních hodin. Hasiči pomáhali a hlídali celou noc.
Na valné hromadě téhož roku, bylo odsouhlasené dát ušít prapor pro sbor a výroba byla zadána fa.
Velebný v Ústí nad Orlicí.
Na valné hromadě byl udělen pamětní list Petru Hubálkovi, za jeho 20 leté vykonávání funkce pokladníka. Tuto funkci vykonával až do roku 2013, tj. celých 33 let. Zde je místo pro zmínku o jeho
i další práci pro sbor na brigádách a akcích pořádaných sborem, dále byl činným i jako člen zásahové
jednotky. V roce 2012 mu bylo za jeho dlouholetou aktivní činnost ve sboru uděleno Čestné uznání
Krajského sdružení hasičů.
V roce 1998 bylo založené družstvo žen.
Celkem mělo 9 členek
a zúčastnilo se okrskové soutěže v Jablonném nad Orlicí. V roce
1999 postoupilo družstvo žen do krajského
kola v požárním sportu, které se konalo 4.
července v Dobrušce
a skončily na 7. místě.
Družstvo žen krajské kolo 2002
Další úspěch našich
žen byl v roce 2002,
kdy se dostaly opět do krajského kola, pořádaném ve Vysokém Mýtě.
Družstvo žen - Krajské kolo 1999
V tomto roce skončily na 3. místě.
Dne 16. května kolem
poledne byl ohlášen požár lesa na Vejrově v Koskově dolíku, požár zdolali nekořští hasiči odpoledne ve 13,30hod,
majitel ani nepoděkoval.
Ve dnech 1. a 2. srpna 1998 se konaly oslavy 700. let založení obce Nekoře. Hasičský sbor se těchto oslav aktivně
účastnil již na jejich přípravách. Úpravě hřiště, stavbě parketu, tribuny a dalším. U požární zbrojnice byla vystavená
jak stará tak současná technika a ocenění ze závodů požárního sportu získaných našimi ženami a muži (poháry, diplomy) byly vystaveny ve školní tělocvičně. Členy SDH bylo
Při křtu nového praporu
zajištěno občerstvení jak
na hřišti, tak i v hasičárně.
2. srpna byl v kostele slavnostně posvěcen nový prapor
SDH.
Dne 25. Září se konal Společenský večer u příležitosti 125.
výročí založení hasičského sboru. Večer zahájil Václav Lehký st. a přivítal místní hasiče i hosty. Za obec se zúčastnil
starosta obce Josef Dostálek, za okres starosta Emil Dušek
a jeho zástupce Eva Faltusová.
19
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V zimě roku 2000 bylo poměrně velké množství
sněhu. Očekávalo se pomalé oteplování a postupné
tání sněhu. Bohužel meteorologická hlášení začala signalizovat velké oteplení s možností dešťových
srážek. Tato předpověď se vyplnila ráno 8. března
2000, kdy začalo vydatně pršet a pršelo i celou noc
a druhý den. Ráno 9. března byl vyhlášen 2. stupeň
povodňové aktivity. V poledne téhož dne byl vyhlášen již 3. stupeň. Byli povoláni hasiči, kteří začali
vystěhovávat spoluobčany bydlící blízko řeky. Přivezl se písek, kterým se plnily pytle a z těch se stavěly bariéry, aby se voda nemohla rozlévat dál nebo
Hromadná fotka členů sboru v roce 1999
nezaplavovala obydlí. Hasiči pomáhali, kde to bylo
nutné a potřeba. Večer byla část hasičů odvolána do strojovny Pastvinské elektrárny, kde bylo nutné
odčerpávat vodu. Celého povodňového zásahu se zúčastnilo 25 členů sboru.
Na podzim, 8. září 2000, nabídl pan Trýb (nový majitel továrny)
k pronájmu hřiště, které hasiči využívají již mnoho
let. Nabídku dostali vedle hasičů
i fotbalisté a Sokol.
Zájem měli hasiči
a mladí fotbalisté.
Hřiště bylo panem
Trýbem pronajato hasičům s podVoda u „mlejna
mínkou, že se o něj
Voda u mostu
budou starat.Znamenalo to:
- jmenovat správce, který má klíče
- větší akce budou dopředu hlášené
- do konce roku uklidit louku (po povodních)
- později natřít boudu a okna
- zavést elektřinu do boudy
- hasiči jako správcové budou jednat přímo s majitelem
- zákaz ježdění po hřišti
V létě 7. července 2001, jsme na hřišti uspořádali
první ročník „hasičského táboráku“. Tímto prvním
Příprava táboráku
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počinem byla založená tradice každoročního pořádání hasičského táboráku pro spoluobčany a spřízněné lidi z okolí.
V létě 21. srpna 2002 zasáhly Čechy katastrofální povodně především v povodí Vltavy. Náš sbor
se přihlásil na pomoc postiženým obcím. Humanitární organisací „Člověk v tísni“, jsme byli přiděleni k Mělníku do obce Hořín. Po dovybavení Avie
gumovými rukavicemi, desinfekčními prostředky,
košťaty, lopatami a dalšími prostředky, vyrazila
první skupina na pomoc. Vypadalo to tam jako po
válce, některé domy napůl spadlé, ostatní plné bláOkrskové cvičení okolo r. 1989 – za třešní je již naše bouda

ta. V celé obci nešel elektrický proud, voda tekla,
ale nebyla pitná. Hladina vody v nejvyšším místě
dosahovala čtyř metrů. Ihned jsme se zapojili do
práce. Pomáhali jsme s vynášením zničeného zařízení z domů, vymývání místností od bahna, rozebírání části zničených domů. Po čtyřech dnech byla
první skupina vystřídána skupinou druhou, která
pokračovala v odklízení škod. Byla to velká zkouška naší techniky i lidí. Vše dopadlo na výbornou.

Ráno po požáru

Kapounův statek v plamenech

Dne 24. srpna ženy vyrazily representovat Nekoř
na krajské kolo v požárním sportu, které se konalo ve Vysokém Mýtě. Ačkoli byly naše ženy věkem
nejstarší z družstev žen, skončily z osmi týmů na
krásném třetím místě.
Na jaře 18. května 2004 po třetí hodině ranní, se
rozezněla siréna. Hořel dům čp. 123(bývalý Kapounův statek). Požár byl zjištěný až v okamžiku, kdy
plameny pronikly střechou. Po příjezdu profesionálních hasičů ze Žamberku a naší zásahovky se
začalo s hašením a ochlazováním přilehlé stodoly.
Po příjezdu dobrovolných sborů z Letohradu, Líšnice, Jablonného a Klášterce se hasil objekt domu.
Část naší jednotky zůstala u ohně a druhá půlka se
přesunula k řece a doplňovala cisterny pomocí PS
12. Po uhašení požáru, kolem páté hodiny raní,
nastoupila naše jednotka k hlídání a zabezpečení
objektu. Strhl se zadní zděný štít a zbývající krovy.
Objekt byl ještě důkladně prolit vodou. Za odvedenou práci nám byla udělena pochvala od velitele
zásahu z profesionálního sboru ze Žamberku.
Pomoc v Hoříně
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Dne 31. července a 1. srpna 2014, jsme oslavili 130. výročí založení našeho sboru. V hasičské zbrojnici byla instalovaná výstava staré i současné hasičské techniky. Na nástěnkách si návštěvníci mohli
prohlédnout fotky i historické dokumenty, v klubovně pak obdivovali získané poháry našimi sportovci. Nechybělo ani malé občerstvení.
V pátek 27. května 2005, se členové našeho sboru zúčastnily pohřbu bratra Jana Řeháka (22 let)
z SDH Jablonné nad Orlicí, který tragicky zahynul 2. května, při zásahu na Bořitově.
Téhož roku, byla obecním zastupitelstvem, sboru nabídnutá možnost přemístění hasičského pomníku. Na původním místě byl špatně přístupný a málo viditelný. Byl umístěn na čestné a důstojné místo v nově vybudovaném urnovém háji. Poškozené
části pomníku byly opravené a nápisy zvýrazněné.
Ve večerních hodinách, dne 1. září 2008, přišla
zásahové jednotce textová informační zpráva - požár nízké budovy. Hořely staré kabiny na hokejovém hřišti. Už cestou k hasičské zbrojnici byla vidět
nad hřištěm záře. Staré dřevěné kabiny už hořely
velkým plamenem.
Po příjezdu hasičů byl požár už v pokročilém
stádiu a po dohodě velitele zásahu s nekořským
SDH bylo rozhodnuto, že se kabiny nechají dohoStaré kabiny v plamenech
řet. Ochlazovaly se stromy kolem, aby nechytly. Po
odjezdu profesionálních hasičů se požářiště hlídalo ještě asi hodinu a poté se prolilo a prohrabalo, aby
znovu nechytlo. Po odjezdu našeho sboru místo hlídala policie z Ústí nad Orlicí.
Ještě nám nestačili vyschnout hadice a dne 3. září ve 23.08hod se opět rozezněly textové zprávy na
mobilních telefonech naší zásahové jednotky. Hořel dřevník u horní mateřské školky. Na místo požáru
dojel náš sbor jako první. Ihned se začalo hasit, proudy vody směřovaly na školku, kde již na balkoně
hořela izolace, a na střeše doutnal kanadský šindel. Po ochlazení školky se proudy přesunuly na dřevník. To už dorazily sbory z Líšnice a profíci ze Žamberku a oheň dostali pod kontrolu a uhasili jej. Přijeli také hasiči z Letohradu, kteří už nebyli potřeba a tak po chvíli zase odjeli domů. Asi po hodině jsme
místo důkladně prohrabali a prolili a odjeli uložit techniku a usušit hadice. Na místě zůstali policisté
z Letohradu, kteří hlídali do ranních hodin. V kůlně kromě sekačky na trávu shořely také veškeré hračky
na zahradu, což všechny děti ráno obrečely. SDH věnoval školce peněžitý dar na nákup nových hraček.
Dne 28. června 2008 byl v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi oceněn za svoji celoživotní činnost,
titulem „Zasloužilý hasič“ bratr Václav Lehký (1945). Je stále činným členem sboru a v letech 1973 až
1992, byl starostou našeho sboru. V letech 2000 až 2010 byl starostou 22. okrsku a také byl členem rad
okresního sdružení hasičů. Toto ocenění je nejvyšším oceněním pro dobrovolné hasiče, které může
aktivní člen za svoji činnost ve sboru v současné době získat.
Jitka Dolečková, Miroslav Jirčík

Dětský den
Tradiční dětský den pořádaný v nedělním odpoledni 22. června 2014 spolky a obcí Nekoř byl, jak už
je zvykem, zahájen představením divadelního kroužku Základní školy Nekoř „Ze starých pověstí českých“ a vystoupením kroužku flétniček pod vedením paní Petry Bednaříkové. Následovaly hry a soutěže připravené jednotlivými spolky, program zpestřil skákací hrad a šplhací věž klubu SHM a nedělní
odpolední program zakončilo vystoupení šermířské skupiny Honorata s ukázkou střelných i sečných
zbraní mušketýrského období…
Poděkování patří všem vystupujícím i obětavým pořadatelům.
J. Pomikálek
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Srandamač 2014
O státním svátku v sobotu 5. července 2014 hostilo hasičské cvičiště u továrny v Nekoři jubilejní
V. SRANDAMAČ aneb klání spolků a obecního zastupitelstva v neobvyklých disciplínách. Motivací jednotlivých týmů bylo jednak získat jednu z tekutých
cen, jednak se dobře bavit. „Špalíčkový pásák“ u hasičů,
„Plavba divokými peřejemi“ připravená TJ Sokol, „Bramborocvrnkaná“ rybářů, „Šipková střelba“ myslivců, „Jablkoklání“ NEKOŘaly a závěrečný „Smršťovačkový
hromadný sprint pozpátku“ zastupitelstva
po více než hodině
klání za povzbuzování početného diváctva
určily konečné letošní
pořadí. Vítězství vybojoval spolek NEKOŘala, před rybáři a hasiči, o další místa se pak
podělil sokol, myslivci a obecní zastupitelstvo. Přiložené fotografie
ukazují, jak si to všichni zúčastnění užívali a že nekořákům nechybí
smysl pro legraci a dobrou zábavu. Vychlazené tekuté ceny, které
jednotlivé týmy do soutěže věnovaly, pak byly účastníkům zaslouženou odměnou…. Na akci poté navazoval tradiční hasičský táborák s hudbou a bohatým občerstvením….
J. Pomikálek
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Tábory 2014
Výzkumná stanice NASA. (Malý tábor 6. – 13-VII.2014)
První den 6.7. 2014: Když klapla 14 hodina a rtuť teploměru vystoupala k teplotám, které silně převyšovaly číslo 30. Do naší Výzkumné stanice
se začali hrnout mladí a nadějní, budoucí
vědci se s svými zavazadly. Když se vědci
ubytovali, a matky zatlačily poslední slzu,
se začaly dít věci. Při chemickém opracovávání dřeva se stalo něco zcela nečekaného
v nedalekém okolí naší stanice. V zákrutě
na táborové louce, zhřejmě došlo k záhadné reakci mezi vzduchem a ohněm a kyslíkem prostupoval hustý dým různých barev. Ihned jsme zahájili evakuaci tábora a hrnuli se nanorychlostí k místu. Kde po ohledání nálezu jsme usoudili, že to
co jsme našli je nejspíše obyvatel jiné planety a nejspíše k nám spadl při své prohlídce vesmírem. Ještě
pořád nevíme co s ním, ale po důkladné dekontaminaci, aby nedošlo k nákaze, a důsledné prohlídce
zdravotnického personálu tábora, byl mimozemšťan umístěn do lednice. Stále vydává nepopsatelné
zvuky o kterých si myslíme, že je to nejspíše morseova abeceda. Chladíme a čekáme co bude dál. (Později jsme zjistili, že se jmenuje Zetroper)
Den druhý 7.7. 2014 Ráno jsme zahájili budíčkem od Bíbi kulatý obdelníky. Protáhli jsme své ztuhlé
těla na rozcvičce a po kolečku kolem tábora, jsme dekontaminovali své zuby a protézy. K snídani jsme
dojedli zbytky jaderných kostiček od našich maminek. Protože ve stanici máme neznámé těleso z vesmíru, při nástupu jsme si rozdali ochranné obleky, aby nedošlo k nákaze neznámím virem. Pro zdokonalení naší fyzičky jsme po nástupu odešli do lesa naplnit děravé koše dřevem. Po fyzické drezůře, jsme
vyráběli vesmírné dalekohledy – krasohledy, pak jsme se šli otužovat do H2O v řece. V mezipauze
v otužování jsme pojedli vesmírnou šlichtu . Aby naše těla nezaháleli ještě jednou jsme je prohnali lesem. Po večerním nástupu jsme ulehli do postele a zapálili ohně, ale to jsme ještě nevěděli, že se do lesa
ještě vrátíme. Jen co jsme usnuli, už jsme zase byli vzhůru a poslání do lesa plného příšer, tajemných
zvuků a hrůzostrašných postav. Honzik se Šimonem se hrozně báli. Martin trošku. Náš den Tučňáci!!
Sektor A- Androjdi, Sektor B- Bumeranci, Sektor C- Tučňáci, Sektor D- Ddddddddd, Sektor E- Sektor
E, Sektor F- Fyzičky, Sektor G- Gazely, Sektor H- Houbičky, Sektor CH- Cé s háčkem, Sektor Z- Uvíják
zdravotník
Díky všem vedoucím a lidem okolo, kteří věnovali svůj volný čas přípravě tábora. A další dík patří statečným rodičům, kteří nám každý rok svěří své potomky. A prosím nezapomeňte mávat na Měsíc na
našeho Zetropera. 
Dollina – Dominika Bednářová
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Cesta na severní pól (Velký tábor 13. – 23.VII.2014)
Letos si pro nás vedoucí připravili tábor na téma dobytí severního pólu. Pomocí her získáváme věci

(letenky, razítko , atd), se kterými se
dostáváme blíže k Severnímu pólu.
Každý den odstartujeme rozcvičkou,
snídaní, nástupem a pak následují
zábavné hry – v řece, v lese nebo na
louce. Kuchařka Anežka nám vždy
uvaří skvělé jídlo. Po obědě máme
polední pauzu. Každý den se na témátku dozvídáme nové věci o navštívené zemi. Hodně času trávíme
v řece, která nám je vždy příjemným
ochlazením. Po večeři následují večerní nástup. Jedno z tee-pee si připraví večerníček. Den zakončíme zpěvem večerky a usínáme u plápolajícího ohně v našich stanech.
V noci však musíme hlídat tábor. Je to tu super!
Děkujeme všem vedoucím, kteří nám to tu připravují. 
Holky

Vyhlídkové a odpočinkové místo
NEKOŘala - Spolek pro obnovu tradic pomohl s vybudováním nového odpočinkového místa na cestě
mezi Nekoří a Šedivcem. Na vydláždění místa byly využity pískovcové kameny získané při bourání čp.
214 a výstavbě sběrného dvora z podlahy jedné z přízemní místností. Jejich dlouholetá historie z původního objektu Schiktancova mlýna tak nalezla další pokračování.
Na upravený „plac“ byla umístěn stůl s lavičkami pro tento účel již
v minulém roce připravené při výrobě dřevěných zvířat k mateřské
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školce. Doplněno o stojan na kola u vloni vysázených lipek tak nabízí místo k zastavení a pohledu na
několik směrů k Nekoři. Věříme, že jej při svých procházkách rádi využijete……
J. Pomikálek

Jak nás trápí počasí?
Je letošní počasí výjimečné až extrémní?
Opět téměř žádná zima, deštivý květen kdy napršelo 144 mm srážek - při průměrné teplotě 11,5
o
C, a naopak málo deštivý červen – kdy spadlo pouze 56,4 mm při teplotním průměru 14,8 oC. Porovnáme-li tyto měsíce s téměř 40 letými záznamy o počasí hrázných Pastvinské přehrady (od roku 1977
srážky, od roku 1988 pak i teploty), vidíme zajímavé skutečnosti:
V letošním květnu 2014 napršelo rekordních 144 mm srážek, srážkový úhrn se letošnímu přiblížil
jen v roce 2006, kdy spadlo 142,7 mm, přes 100 mm napršelo jen v 6 letech ze sledovaného období v letech 2010 – 129mm, 2013 – 119,6mm, 2005 - 116mm, 1996 - 105mm. Pro zajímavost průměr srážek za květen od roku 1977 je 72,4 mm. A když jsme u té statistiky, nejméně napršelo v máji v roce
1992 – jen 14,9 mm.
Teplotně byl letošní máj stejný jako loňský - v květnu 2013 byla průměrná teplota 11,7°C, v posledních 27 letech bylo stejně nebo chladněji jen v 7 letech jako v letošním a loňském máji. Nejchladněji
v květnu bylo v roce 1991: jen 8°C, nejtepleji zase v roce 2002: 15,3°C.
A letošní červen 2014 byl srážkově podprůměrný - 56,4 mm oproti dlouhodobému průměru
88,4mm. Méně napršelo jen v 9 letech, nejméně v roce 2003 – jen 13,7 mm, (hodně málo pršelo ještě
v letech 1983 – 30,8mm, 1994 – 20,8 mm, v ostatních sedmi letech byly srážky kolem 50 mm), naopak
nejvíce deštivý byl červen 2011 se 152mm. Letošní červnová průměrná teplota 14,8 oC byla překonána
od roku 1988, kdy jsou teploty zaznamenány v obecní kronice, v 15 letech, nejtepleji bylo v roce 2003
- s průměrem 18,19°C, nechladněji naopak v roce 2001 s průměrem 13,1°C.
Na závěr ještě dodáváme, že nejvyšší denní teplota byla v květnu 2014 naměřena 23.5. + 25,5 oC,
nejnižší 5.5. - 1,4 oC, v červnu pak bylo maximum 10.6. + 31,3 oC.
S použitím údajů poskytnutých hráznou Evou Dvořákovou zpracoval Jiří Pomikálek

oznámení a pozvání

POUŤOVÉ POSEZENÍ
POD LIPAMI
Pátek 1.8.
Sobota 2.8.
		
Neděle 3.3.
		

1. – 3. srpna 2014

Večírek, promítání fotek z počátků táborů
k tanci i poslechu hraje Wejvrat,
vystoupení NEON a STREET DANCE
8,00 pouťová mše sv.,
k posezení poté hraje dechová hudba Mistrovanka
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEKOŘ
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY

V SOBOTU 16. SRPNA 2014
OD 15 HODIN DO MYSLIVECKÉ CHATY V NEKOŘI
MYSLIVECKÁ KUCHYNĚ
SELE NA ROŽNI
PRODEJ PŘES ULICI
ŽIVÁ HUDBA
Přijďte pobejt, těšíme se na Vás a nezapomeňte si vzít dobrou náladu





Společenská kronika
Přivítali jsme 

Pražáková Amálie

Jirčík Antonín

Vymetálková Anna

Významného životního j ubilea se dožívají v období 1.7.2014– 30.9.2014
60 let

65 let

70 let

Straka Zdeněk
Novotný Jaromír
Dušek Josef
Charfreitag Zdislav
Pavlíčková Jana
Domesová Alena
Domes Josef
Husník Josef
Dostálová Jana
Čáp Jan
Kaplan Josef
Mikyska Jaroslav
Hubálková Jana
Šrolerová Josefa
Bednářová Zofia

75 let

Faltusová Růžena
Slavíková Anna
Čuřík Lubomír

80 let

Lux Oldřich

81 let

Růžičková Helma

83 let

Lux Jaroslav

86 let

Hrdinová Danuška

90 let

Lux Karel

93 let

Čápová Vlasta
Marie Glonková

27

Poznáte…?
V červnovém čísle Nekořského zpravodaje na titulní straně jste mohli na kresbě P. Langhanse „Vejrovské
chalupy “ poznat starou usedlost na Vejrově č.p. 51 – majitelé Hylákovi, bývalé Bečkovo
Na titulní straně tohoto čísla můžete hádat v další kresbě P. Langhanse jinou Vejrovkou chalupu. Poznáte…?
A aby toho poznávání opět nebylo málo,….

Poznáte rozdíl?
Poznáte rozdíl na přiložených fotografiích v proměnách hasičské zbrojnice v Údolí? Zkuste si tipnout, ke
které fotografii patří rok: před 1989, 2002, 2011? 
Jiří Pomikálek

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2014, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě,
případně zasílat na e-mailovou adresu
ounekor@orlicko.cz
nebo starosta.nekor@orlicko.cz.
www.nekor.cz
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