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Titulní strana – Sloučení Horní a Dolní Nekoře
Na základě c.k. zákona v roce 1850 obce, které byly společně měřeny jako jeden katastrální celek, se 

musely sloučit v jednu obec. Dne 17.7.1850 byl dle císařského zákona utvořen nový Obecní úřad, který 
zahrnoval dřívější samostatné obce: Dolní Nekoř, Horní Nekoř, Bořitavu a Udolí, a to jako obec Nekoř. 
Až do začátku druhé světové války používal obecní úřad razítko s názvem: Obecní úřad spojených obcí 
Nekoř, se znakem zkřížených hrábí.

Hranice mezi Horní a dolní Nekoří tvořila snad cesta mezi nynějšími čp. 131 – Kalousovo a čp. 286 
– pošta. Pečeť Dolní Nekoře byla: „Dědina Nekorž s uprostřed přeloženými hráběmi“. 

Rychtář Horní Nekoře opatroval pečeť „Horní Nekoř s radlicí“.
Jako odznak moci sloužila rychtářům „práva“ upletená z býčí žíly. Z Dolní Nekoře se dochovalo a je 

uloženo na obecním úřadě. 
Viz ilustrovaná historie Obce Nekoř na první stránce z pera P. Langhanse …. 

Z jednání obecního zastupitelstva
14. února 2021 

Starosta přivítal přítomné, požádal o dodržování platných protiepidemických opatření, připomenul režim 
jednání zastupitelstva dle jednacího řádu, Starosta představil návrh programu, požádal o hlasování o jeho 
schválení. Usnesení 1a/II-2022: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje navržený program jednání 14.2.2022 
 8 0 0
Kontrola zápisu z minulého jednání a plnění usnesení
Zastupitelům byl zaslán starostou vypracovaný materiál s vyhodnocením plnění usnesení a návrhů a připo-
mínek. Starosta žádal o připomínky emailem do 14 dnů – do 3. února 2022 – žádné neobdržel. 
Starosta informoval o událostech v obci od posledních jednání OZ: (13.12.2021) , promítl fotografie z uply-
nulé doby.
Lesy: čištění paseky u kapličky v Údolí – pálení, strom v oplocence v Kulturce – odstranění, probírka oplo-
cenky nad táborem u Malé přehrady, dokončení nátěrů proti okusu
Vyúčtování dotace - hasiči, Program obnovy venkova PK
286: 7.12 kolaudační prohlídka - stavební úřad požadoval písemné vyjádření hasičů – s  odvoláním na 
změnu vyhlášky nechtěli dát, vzájemné telefonování, hasiči následně postoj přehodnotili a 4.1.2022 přišli 
na prohlídku, závěr: doplnit kontrolu původních dřevěných. nyní zesílených vstupních požárních dveří 
do bytů, předložit osvědčení k montáži nově instalovaných protipož. dveří - řešení s pož. technikem a sta-
vební firmou REKOS - dodáno. Obdrženo vyjádření hasičů – počátkem února konečně vydán kolaudační 
souhlas. Objednány poštovní schránky, topení a vymetání kotle, řešení smluv s ČEZ distribuce o připojení 
a změně sazby hodin, nyní už přímo žádosti o hodiny musí nakonec dle vyjádření ČEZ distribuce podat 
obec a pak převést nájemníkům. Probíhá projektování navazující sloučené III a IV etapy
Žádost dotace POV, žádost dotace vonička Údolí, žádost dotace hříště Vejrov
Chodník Bredůvka - objednávka projektové dokumentace, podepsání smlouvy a vložení do profilu veřej-
ných zakázek obce Nekoř
Čp. 130 a 131 - objednávka dokumentace demolice, vyřezání křovisek kolem nemovitostí, úklid starého 
dřeva a oken za čp. 130, bourání dřevěné kůlny čp. 131, vyklizení a likvidace s sena, 
Park – prořez keřů
CVAN – příprava na zimu, topení, vyhrnování hřiště pro stříkání a bruslení – poděkování členům TJ Sokol 
za stříkání ledu 
Chodník u továrny – podána žádost o platbu, doplňování a upřesňování, dopočítání uplatnitelných nákla-
dů do výše přidělené dotace - nutno celé přeúčtovat, platba dotace schválena, zaslána na účet obce 
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Odpady – zabezpečení provozu SDN v zimním období, kódy na tříděné plasty – problém se čtečkou – řeší 
se, rozvoz kodů těm, kdo zaplatili odpady 
Práce v obci - zaměstnanci: úklidy sněhu a posypy, doplňování posypů do nádob; Úklid sněhu na CVAN 
pro stříkání a bruslení; Práce v lese - paseka v Údolí – pálení, strom v pasece v Kulturce – odstranění; Prořez 
keřů v parku a za KD, prořez větví u silnic, oprava kolů u výsadeb cesty k Šedivci; Úklid kolem čp. 131 a 130, 
vyřezání keřů, likvidace dřevěné kůlny za čp. 130. Opraven plot u CVAN, příprava koberců v šatnách na 
bruslení; Opravy a údržba techniky; Čp. 286 – úprava vstupních protipož. dveří - instalace těsnění, oprava 
svodu, vyklizení sklepa; Vánoční strom u MŠ i u KD – postavení, ozdobení a následné skácení, odstrojení 
a likvidace; Nátěr prolejzaček od MŠ a brány od CVAN; Úprava dveří byt KD, zadní dveře na sál; Roznos 
materiálu po obci, rozvoz plakátů; Instalace značky u čp. 160; Úklid, odvoz, třídění odpadů, zabezpečení 
provozu SDN, odvoz odpadů od MŠ; Topení čp 286, 330, CVAN, KD, dovoz dřeva ze staré školky, úklid 
zejd - topení KD
Dále starosta informoval o činnosti obecního úřadu, dokumentech zpracovávaných spisovou službou, do-
kumentech vyvěšených na úřední desce, materiálech zveřejněných na webových stránkách 
Informace o činnosti stavební komise a  školské rady podala místostarostka, zápis SK a z ŠR zastupitelé 
obdrželi. 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/II-2022: ZO Nekoř schvaluje zápis I/2022  8 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Prodej části p.p.č. 3506/15. Předložena obdržená písemná žádost o prodej předmětného pozemku. 
Usn. 2a/II-2022: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o prodeji části p.p.č. 3506/15 ost. plocha, silnice dle GP-
-1185-79/2021nově označené jako p.p.č. 3506/17 o výměře 104 m2 a to ½ KK a ½ L za cenu 80, Kč/m Cena 
prodávaných pozemků je stanovena dl cenovéh 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 způ-
sobem využití komunikace a komunikací zastavěné. Kupní smlouvou se dořešují majetkoprávní vztahy 
na předmětných pozemcích v souladu se skutečností v terénu. Zároveň ZO Nekoř schvaluje v této smlouvě 
obsažené zřízení věcných břemen A a B - služebností inženýrské sítě přípojky vodovodu a dešťové kanali-
zace vyznačené v GP-1185-79/2021 na p.p.č. 3506/15 a p.p.č. 2945/3 ve prospěch oprávněných z věcného 
břemene KK a LK jakožto i každého vlastníka stavební parcely č. 589 - vlastním nákladem a vhodným 
i  bezpečným způsobem na služebných pozemcích zřídit, provozovat a  udržovat inženýrskou síť – sítě 
přípojku vodovodu a dešťovou kanalizaci.  8 0 0
Smlouva o bud. sml. věc. bř. stavby „IV-12-2023263 Nekoř 11, kNN“. Nové vedení nízkého napětí k do-
mům čp. 11 a 96. Usn. 2b/II-2022: ZO Nekoř schvaluje sml.budoucí sml. o zřízení věcn.břemene a dohodu 
o umístění stavby „IV-12-2023263/VB/1a, Nekoř 11, kNN“  8 0 0
Smlouva o bud. sml. věc. bř. stavby „Nekoř, p.č. 877, knn“. Informace starosty o jednání s projektantem 
této akce - upřesňování vedení NN a zachování sloupu, na němž je veřejné osvětlení a z něhož vede napá-
jení měřiče rychlosti na Vejrově. Usn. 2c/II-2022: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. „IV-12-2023708/SOBS/ VB/3, Nekoř, p.č. 877, knn “  8 0 0
Smlouva o zřízení . věc. bř. p.p.č. 3141/1 a 3116/1. Předložena smlouva o zřízení věcného břemene pří-
pojky elektřiny k novostavbě RD. Usn. 2d/II-2022: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti č. „IV-12-2021949/VB/01 Nekoř, parc. č. 2510/2 kNN“ na p.p.č. 3141/1 a 3116/1  8 0 0
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. BiHK – 4460/2019. Na základě žádosti personálu MŠ o využívání 
většiny p.p.č. 212 vedle objektu MŠ předložen dodatek nájemní smlouvy na využívání celé p.p.č. 212. Usn. 
2e/II-2022: ZO Nekoř schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. BiHK – 4460/2019.  8 0 0
Sml. o nájmu části p.p.č. 772/2. Sml. o nájmu části p.p.č. 772/2, na které je umístěn vrt podzemní vody na 
Petrově palouku. Usn. 2f/II-2022: ZO Nekoř schvaluje nájemní smlouvu s LČR o nájmu části p.p.č. 772/2 
o výměře 29 m2 za účelem odběru podzemní vody z vrtané studny PP-1  8 0 0
Záměr pronájmu části p.p.č. 2133/1. Předložena žádost o dočasný pronájem části p.p.č. 2133/2
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Usn. 2g/II-2022: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 2/2022 - záměr pronájmu části p.p.č. 2133/1 trva-
lý tr. porost o výměře 40 m2 v majetku Obce Nekoř.  8 0 0
Finanční záležitosti. Rozpočet obce Nekoř na rok 2022. Usn. 3a/II-2022: ZO Nekoř schvaluje rozpočet 
obce na rok 2022  8 0 0
Žádosti o příspěvek. Starostou předloženy obdržené žádosti o příspěvek. Usn. 3b/II-2022: ZO Nekoř bere 
na vědomí obdržené žádosti o příspěvek – Domov důchodců Ústí n.O. a Centrum sociální péče Ústí n.O., 
pověřuje starostu předložit všechny obdržené žádosti o příspěvek v IX/2022 po zhodnocení naplněnosti 
příjmových částí rozpočtu.  8 0 0
Územní plán Obce Nekoř . Předložena Zpráva o  uplatňování územního plánu Nekoř vyprac. úřadem 
územního plánování MěÚ Žamberk. Usn. 4a/II-2022: ZO Nekoř schvaluje Zprávu o uplatňování územní-
ho plánu Nekoř za období 10/2017 – 10/2021  8 0 0
Místostarostka seznámila se stanovisky SK k jednotlivým obdrženým žádostem a podnětům ke změně ÚP, 
návrhy – SK, starosta doplnil pozemek u čp. 173 – chybné zařazení při změně ÚP č. 1 
Místostarostka předložila i návrh SK na závazné stanovení úpravy terénu pozemků při novostavbách, ze-
jména ve svahu a dalších doporučeních vycházejících ze zastavovací studie Sídliště nad stadionem. Usn. 4b/
II-2022: ZO Nekoř bere na vědomí stanoviska SK k podnětům ke změně ÚP obce Nekoř, pověřuje starostu 
jednáním o zahájení Změny č. 2 ÚP Nekoř s MěÚ Žamberk, oslovením projektanta ÚP Nekoř o vypraco-
vání změny č. 2 ÚP Nekoř  8 0 0
Starosta předložil vypracovaný návrh PD rekonstrukce rozvodů elektřiny na Petrově palouku a  nového 
veřejného osvětlení a připojovacích sloupků pro karavany a stany, navrhl vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele. Usn. 4c/II-2022: ZO Nekoř pověřuje starostu vyhlášením VŘMR na rekonstrukci elektroin-
stalace na Petrově palouku dle zpracované PD prostřednictvím firmy Forenta a dle její cenové nabídky 
- oslovit 3 dodavatele, termín dokončení prací – do konce dubna 2022 chatky dle součinnosti s nájemcem, 
do XI/2022 ostatní práce  8 0 0
Informační malované mapy svazku pod Zemskou bránou – upřesnění umístění: Petrův palouk, u hráze, 
u školy, náměstíčko - kadeř, u mostu
Různé
Veřejné osvětlení – Údolí - II. část. V Údolí bude realizována II, etapa přeložky NN z nadzemního vedení 
do země, s tím bude sejmuto stávající nadzemní vedení veřejného osvětlení, nutno požádat ČEZ o přiložení 
kabelu a stanovit místa nových sloupů veřejného osvětlení. Usn. 5a/II-2022: ZO Nekoř pověřuje starostu 
a JM, JL, JKB stanovením míst umístění stožárů VO při přeložce vedení NN v Údolí od trafa po č.e. 7, 
předložením cenového návrhu realizace  8 0 0
Doplnění webových stránek obce. Starosta navrhl doplnění webových stránek obce:
Usn. 5b/II-2022: ZO Nekoř pověřuje uvedené zastupitele do 1.5.2022 vypracováním materiálů pro webové 
stránky obce: 
- Informace pro stavebníky - materiál vypracuje za spolupráce SK místostarostka 
- aktualizace zdravotnických zařízení a soc. a pečovatelských služeb – vypracuje L. Faltusová
- aktualizace nabídky místních firem – vypracuje P. Koblížek
- popis zajímavých míst a památek v obci – starosta, J. Malý, D. Matyáš, F. Mikyska  8 0 0
Úpravy bytu čp. 330. prohlídka na místě a navržení způsobu vytápění a případných oprav, starosta zjistit 
možnost vytápění kotlem na pevná paliva, místostarostka možnost tepelného čerpadla
Žádost o opravu cesty. Usn. 5c/II-2022: ZO Nekoř bere na vědomí žádost o opravu cesty na p.p.č. 3152, 
stanovuje svolat místní šetření k stanovení způsobu opravy - JL, JKB, JM, DM, PK, současně řešit pozem-
ky u křižovatky  8 0 0
Starostou předloženy návrhy PK na úpravy názvů zastávek - diskuse zastupitelů
Návrhy a připomínky:
J. Lehký - kontejnerové místo ú čp. 13 – vyčistit plochu a upravit terén, ořezat zasahující větve
J. Kubíčková Berková - Informace o řešení pojistné události v MŠ – pojišťovnou schválena částka na sta-
vební práce a koberec a zvýšené náklady energií, pokračují jednání o náhradách za opravy vybavení (piano, 
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skříňky), prevence – řešit zabezpečení proti unikání vody; -úprava prostranství kolem nově vyasfaltované 
plochy u obecního úřadu – reakce starosty – bude na jaře dosypáno zeminou a zaseto; - obecní pozemek za 
bytovou výstavbou na Sídlišti nad stadionem – zarovnán dřevem a jiným materiálem – vyzvat k odstranění 
majitele přilehlých nemovitostí – dotaz starosty kdy bude zpracován návrh výsadby a návrh herních prvků 
(původní termín VI/2021)
J. Malý - dotaz na změnu dopravce v autobusové dopravě – občas nejezdící spoje, stále výlukový letní jízdní 
řád; - návrh na umístění zvonu do zvoničky v Údolí – zvonař v Deštném – cena zvonu 20-40 tis. kč
P. Koblížek - řešit chodník mezi středem obce a školou, alespoň v některých částech– návrh starosty před 
příštím jednáním OZ se sejít v 17 hodin u školy a vytipovat vhodná místa
F. Mikyska - nákup nádob na zimní posyp – stávající sudy již nevyhovují
M. Faltusová - odstranění kontejneru od bývalého obchodu na Vejrově; - osvětlení zastávky u křižovatky 
u hráze – reakce starosty – OZ před koncem roku 2021 schválilo, stožár se solárním napájením je objednán, 
instalace v březnu 2022; parkování vozidla na chodníku, travnaté ploše u čp. 258 
D. Matyáš - nestejně svítící osvětlení na vstupním objektu MŠ; - pročistit příkop u čp. 75 
J. Pomikálek - dotaz na dořešení financování opravy lodi u MŠ – reakce místostarostky – v režii projektanta 

14. března 2021 
Starosta přivítal přítomné, připomenul – režim jednání zastupitelstva dle jednacího řádu. Představil návrh 
programu, požádal o hlasování o jeho schválení. Usn. 1a/III-2022: ZO Nekoř schvaluje navržený program 
jednání 14.3.2022  7 0 0 
Starosta navrhl doplnění programu Usn. 1a/III-2022: ZO Nekoř schvaluje doplnění programu o  bod 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.p.č. 3086  7 0 0 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
Starosta seznámil za požití fotografií s událostmi v obci od posledního jednání OZ:(14.2.2022):
Lesy: odstranění stromů spadlých po větru z cesty v Lesejčku a z oplocenek v Kulturce – poděkování hasi-
čům, došla dotace na kůrovce a pěstební činnost v roce 2021, dokončen prořez oplocenky nad táborem pod 
Malou př., dopálení hromad chvojí po těžbě pod cestou u kapličky
Bytový dům č.p. 286: do bytů 1,9,2,4 namontovány elektroměry, byty předány vybraným nájemcům, jed-
nání s MUDr. Haltmarem o budoucnosti ordinace – dnes již vyklizena, rehabilitační lůžko uschovat pro 
budoucí použití v DPS
Odpady – hlášení ISPOP za obec i sběrný dvůr, EKOKOM –obě podána, problémy s kódy u sběru plastů 
odstraněny, sběr probíhá již standardně
Zabetonován sloup pro solární veřejné osvětlení u zastávky Přehrada hráz
Skácen smrk u KD, dokončen prořez keřů v parku
Humanitární sbírka přes HZS a PK 1. – 4. 3 . poděkování všem, kdo pomáhali shromažďovat materiál, 
odvoz neděle 6.3.– do centrálního skladu v ČT – poděkování J. Faltus, P. Pomikálek – auto i práce, Příprava 
postelí (nátěr) pro uprchlíky
Konzultace ÚP M. Mimra, firma IRI
Domluveno divadlo KD - 7.5.2022
Zametání posypu MK – poděkování Klas Nekoř 
Práce zaměstnanců: úklidy sněhu, úklid posypů; Úklid vánočních stromků; Koly k výsadbě habrů hřiště 
Vejrov; Práce v lese – oprava oplocenek v Kulturce, pálení paseka u kapličky v Údolí; Prořez keřů v parku, 
kácení stromu u KD, prořez stromy a keře cesta do Pole; Opravy a údržba techniky; Druhý nátěr prolejza-
ček a dovoz k MŠ; Kontrola a opravy stolů a židlí v KD, nátěr futer dveří sál KD, příprava sálu na využití, 
úklid a rovnání židlí a stolů; Úklid, odvoz, třídění odpadů, zajištění provozu SDN, odvoz odpadů od MŠ; 
Topení 286, 330, KD. 
Informace starosty o dokumentech přijatých a zaspaných v rámci spisové služby obecního úřadu (celkem 
68 dokumentů), činnosti úřadu a dokumentech vyvěšených na úřední desku a zveřejněných na webu. 
Kontrola zápisu z minulého jednání - doplnění v bodě návrhy a připomínky. Usn. 1c/III-2022: ZO Nekoř 
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schvaluje zápis II/2022 z 14.2.2022  7 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Pronájem části p.p.č. 2133/1. 14.2.2022: Usn. 2g/II-2022: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 2/2022 
- záměr pronájmu části p.p.č. 2133/1 trvalý travní porost o výměře 40 m2 nacházející se na k.ú. Nekoř 
v majetku Obce Nekoř.  7 0 0
Starostou předložena obdržená písemná žádost na základě veřejné vyhlášky 2/2022 o pronájem předmět-
ného pozemku. Usn. 2a/II-2022: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o pronájmu části p.p.č. 2133/1 trvalý travní 
porost o výměře 40 m2 PK od 1.4.2022 do 31.10.2023, cena pronajímaných pozemků je stanovena dle 
cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J. Šmoka, certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, 
ev.č. 58/10 – pozemky využívané jako ost. plocha v zastavěné části obce – 80 Kč/m2. Cena pronájmu na 
jeden rok činí 5% z ceny pozemku.  7 0 0
Smlouva o bud. sml. věc. bř. vedení vodovodu přes p.p.č. 3092/6, 3085 a 3086. Návrh smlouvy předložen 
starostou. Usn. 2b/III-2022: ZO Nekoř schvaluje sml. o bud. sml.o zřízení věcného břemene vedení vodovo-
du přes p.p.č. 3092/6, 3085 a 3086 a sml.o právu provést stavbu „Vod. přípojka venkovní a vnitřní vodovod 
pro zásobování novostavby RD na p.p.č. 877, 3079“ 7 0 0
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.p.č. 3086. Usn. 2c/III-2022: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2019884/SIS/1“ na p.p.č. 3086, v  k.ú. Nekoř dle GP 1191-
118/2021  7 0 0
Areál Petrův palouk – kabelové rozvody NN a  el. instalace. Zastupitelé obdrželi zadávací podmínky 
i  znění výzvy zaslané třem firmám, obdrženy dvě nabídky. Informace místostarostky o  jednání komise 
pro otvírání nabídek a hodnotící komise. Usn. 3a/III-2022: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu hodnotící 
komise VZMR na akci “Areál Petrův palouk – kabelové rozvody NN a el. instalace“, pořadí nabídek: 1. 
Eektrokomplet s.r.o: 828 702,- Kč vč DPH, 2. Vymetálek Pavel 829 334,- Kč vč. DPH. Usn. 3b/III-2022: 
ZO Nekoř schvaluje výsledek výběrového řízení na akci “Areál Petrův palouk – kabelové rozvody NN a el. 
instalace“: Schvaluje uzavřít smlouvu na realizaci akce s firmou Elektrokomplet s.r.o.  7 0 0
Příprava materiálů na projednání stavebním úřadem zadána Ing. J. Buryškovi 
Byt č. 10 čp. 286 – změna využití. Informace o  jednání s  MUDr. Haltmarem o budoucnosti ordinace 
– dnes nevyužívána, KHS nepovolí užívání stávajících prostor jako ordinace kvůli chybějícímu samostat-
nému záchodu pro lékaře, ordinace již vyklizena, návrh přepracovat projekt a prostory přebudovat na byt. 
Usn. 4a/III-2022: ZO Nekoř schvaluje využiti kancelářských prostor bývalé ordinace jako byt č. 10 v čp. 
286, schvaluje přepracování projektu v rámci III etapy.  7 0 0
Usn. 4b/III-2022: ZO Nekoř schvaluje nabídku Truhlářství Kalous na vybavení bytu č. 10 kuchyňskou 
linkou, schvaluje přebudování místnosti s výlevkou na sprchový kout, vybavení boilerem a vývodem na 
pračku. Pověřuje starostu a místostarostku realizací.  7 0 0
Finanční záležitosti 
Dotace spolkům 2022. Informace z jednání spolků. Starostou předloženy každoroční žádosti spolků o pří-
spěvek – a návrhy smluv. Usn. 5a/III-2022: ZO Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř 
na rok 2021: SDH 26 000, Klub SHM 23 000, TJ Sokol 25 000, ČRS 26 000, MS 16 000,NEKOŘALA 4000; 
2.500 Kč Kulturní centrum Letohrad na „Nákup literatury výměnného fondu pro Obecní knihovnu v Ne-
koři“.  7 0 0
Usn. 5b/III-2022: ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Ne-
koř na rok 2022: SDH Nekoř, s Klubem SHM, s TJ Sokol Nekoř, ČRS z.s.MO Nekoř, MS Nekoř, spolkem 
NEKOŘALA, KC Knihovna Letohrad   7 0 0
Pomoc Ukrajině. Usn. 5c/III-2022: ZO Nekoř schvaluje dar Oblastní charitě UO na pomoc uprchlíkům 
z Ukrajiny ve výši 40 000  5 2 0
Usn. 5d/III-2022: ZO Nekoř schvaluje poskytnut k ubytování uprchlíkům z Ukrajiny obecní byt v čp. 330, 
pověřuje starostu uspořádáním sbírky na jeho vybavení nábytkem, postelemi, schvaluje dovybavení bytu 
kuchyňskou linkou,troubou, varnou deskou, případně pračkou, na podlahy do obytných místností polo-
žit krytinu (koberec, lino).   7 0 0
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Rozpočtové opatření č. 1/2022. Promítnutí přijatých usnesení do rozpočtu. Usn. 5e/III-2022: ZO Nekoř 
schvaluje rozpočtové opatření č. 1-2022  7 0 0
Územní plán Obce Nekoř - změna č. 2. Předložen návrh M. Krejsy, Vejrov 59 – pan Krejsa návrh sám 
představil a odůvodnil. Jako majitel garáže na st.p. 671 podmiňuje vydání souhlasu k územnímu řízení 
sousedního dětského hřiště na Vejrově souhlasem obce s převedením p.p.č. 665/1 a 667/1 ze zeleně do za-
stavitelných ploch pro bytovou výstavbu – na pozemcích by chtěl postavit objekt k bydlení a pronajímání. 
Diskuse zastupitelů k tomuto návrhu, vzájemné reakce zastupitelů a pana Krejsy na diskusi. 
Návrh usn. 6a/III-2022: ZO Nekoř souhlasí se zařazením p.p.č. 665/1, p.p.č. 667/1 do změny ÚP – plocha 
zastavitelná  0 2 5 – Usn. nebylo přijato
Starosta navrhl vyhlásit veřejně podání návrhů na změnu ÚP do 15.4., s návrhy se seznámit na pracovním 
jednání ve středu 20.4. od 18,00, veřejně projednat na příštím jednání OZ 25.4.2022
Různé.
KD – požární dveře kotelna. Na základě požární kontroly obce starosta navrhl instalaci požárních s dveří 
do kotelny KD. Usn. 7a/III-2022: ZO Nekoř schvaluje instalaci nových požárních dveří do kotelny KD  7 0 0
Návrh starosty na dovybavení sálu KD: Usn. 7b/III-2022: ZO Nekoř schvaluje dovybavení sálu KD myčkou 
a sadou sklenic na víno – 100 ks  7 0 0
Chodníky v obci. Výsledek pochůzky k posouzení možností chodníku mezi středem obce a školou: Od 
kadeřnictví (čp. 32) po čp. 200 (Dostálovi) po straně tohoto čp., zde - přechod na druhou stranu a vedení 
pak po bývalou školku (čp. 308) nad potokem, od čp. 142 (pí. Luxová) po šatnu ZŠ. Projednat technické 
řešení s  projektantem dopr. staveb, následně projednat s  majiteli pozemků, pro technické či majetkové 
řešení rozdělit na etapy
Opravy cest 2022. Posouzení potřeby oprav komunikací – místní šeření – posouzení stavu cest k opravám 
– pondělí 28.3.2022 od 17 hodin
Možnost dotisku knihy Orlickokladské pomezí z ptačí perspektivy - obec má zájem o cca 100 ks 100 ks
Návrhy a připomínky:
J. Lehký - sběrný dvůr - vybetonovat stání pod kontejnery; - umytí plechových zastávek v obci
J. Kubíčková Berková - zatékání pracovní sklad CVAN – sejmout podhled, zjistit rozsah – reakce starosty - 
kontrola krytiny na podzim – není poškozena, při deštích nezatéká, k zatékání docházelo asi v zimě podmrzá-
ním tašek na střeše skladu;- zázemí pro zaměstnance - sklep budovy čp. 330; zeleň – bude dle počasí realizo-
vána dovýsadba na zeď pod čp. 28; - platba za elektřinu pro klubovnu SDH - dotaz na tarif; dotaz na novou 
dodávku pro obec - reakce starosty – zadáno hledání vozidla dvěma firmám, jedna vozí i auta ze zahraničí
J. Malý způsob napouštění nádrže na vodu hasičského auta - reakce starosty – bude řešeno ve sklepě z napo-
jení vodovodní přípojky před redukčním ventilem 
P. Koblížek - řešit stav komunikace po obci dopisem na SÚS
F. Mikyska - zásilkovna - reakce starosty –řešeno, zaslán požadavek, čeká se na zpětnou reakci manažera, 
který má na starosti naši oblast 
M. Faltusová - zanesený potok v dolní části obce – reakce JM – připomene to příslušnému správci toku LČR; 
- cesta kolem čp. 162 – hluboké koleje
R. Doleček - dotaz na dobu vybodování hřiště na Vejrově – reakce místostarostky - dány podklady Stavební-
mu úřadu na územní řízení, podána žádost o dotaci
J. Pomikálek - požadavek a předsedkyni SK na dodání souhrnných stanovisek členů SK k stavbám, ke kte-
rým se vyjadřovala SK v roce 2021 a 2022 z důvodů archivace

25. dubna 2021
Uvítání starostou, připomenutí – režim jednání zastupitelstva dle jednacího řádu, z jednání OZ je pořizo-
ván zvukový záznam, představení návrhu programu, žádost o hlasování o jeho schválení. 
Usn. 1a/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 25.4.2022  8 0 0
Usn. 1a/III-2022: ZO Nekoř schvaluje předřazení bodu programu změna ÚP na začátek jednání  6 0 2
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ÚP – změna č. 2. 
Usn. 3a/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Nekoř zkráceným postupem 
podle §55a a násl. zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), Změna č. 2 Územního plánu Nekoř bude ob-
sahovat prvky regulačního plánu. Usn. 3b/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje Ing. Jiřího Pomikálka a Ing. Janu 
Kubíčkovou Berkovu jako zastupitele určeného ke spolupráci s pořizovatelem na Změně č. 2 Územního 
plánu Nekoř  8 0 0
Usn. 3c/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Nekoř MěÚ Žamberk  8 
0 0
p.p.č. 212 – SK: nyní veřejně prospěšná infrastruktura – zastavitelná plocha. Po výstavbě školky už není 
žádoucí další výstavba. Navíc to zabírá kapacitu zastavitelné plochy. Vyjmout. Usn. 3d1/IV-2022: ZO Nekoř 
schvaluje zařazení návrhu na změnu využití pozemku parc. č. 212 z plochy veřejné infrastruktury do 
plochy zeleň  8 0 0
Oprava chyby ve stávajícím ÚP (domy pod školou) – od čp. 301 „Baťovny“ až po čp. 308 „školku“ v neza-
stavitelném – opravit do stávajícího zastavitelného. Usn. 3d2/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návr-
hu na opravu využití pozemků p.p.č. 226/2 a 209/1 po p.p.č.24a7/1 z plochy NL do plochy BV 8 0 0
p.p.č. 1684/9: SK: Klas - zařazení pro možnou výstavbu– výstavba haly. Klas upřesnit záměr, popř. do ÚP 
zanést podmínku územní studie (zeleň k odstínění, návaznost na okolní výstavbu apod.). Původní dům – 
(1484/7 a st. 428) ponechat v bytové výstavbě – návaznost na okolní rodinné domy. Usn. 3d3/IV-2022: ZO 
Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití p.p.č. 1684/9 do plochy zemědělská výroba s podmín-
kou stanovení závazných specifických podmínek zastavitelnosti této plochy - zeleň k odstínění, návaznost 
na okolní výstavbu  8 0 0
Usn. 3d4/IV-2022: ZO Nekoř neschvaluje zařazení návrhu na změnu využití p.p.č. 1484 do plochy země-
dělská výroba  8 0 0
p.p.č. 929/8 a 929/4. SK: Problém s přístupem. Cesta je soukromá, úzká a problém se zimním údržbou. 
Řešení vedení přípojek. Řešit odstínění zástavby vysokou zelení. Šetření na místě. Přítomní členové SK se 
zařazením, plochy souhlasili. Ze strany majitelů pozemků deklarováno, že problém s přístupem - soukromá 
cesta - je řešen věcným břemenem. Usn. 3d5/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu vyu-
žití p.p.č. 929/8 a návrhu na změnu využití p.p.č. 929/4 do plochy BV - s podmínkou stanovení závazných 
specifických podmínek zastavitelnosti této plochy k řešení podrobností a problémů této lokality  8 0 0
p.p.č. 1394/2. SK: doplňkové stavby k RD – zařadit do zastavitelného. Usn. 3d6/IV-2022: ZO Nekoř schva-
luje zařazení návrhu na změnu využití p.p.č. 1394/2 do plochy BV 8 0 0
p.p.č. 1341/3. SK: doplňkové stavby k RD – zařadit do zastavitelného. Usn. 3d7/IV-2022: ZO Nekoř schva-
luje zařazení návrhu na změnu využití p.p.č. 1341/3 do plochy SV  7 0 1
p.p.č. 1311/12.: SK: pro výstavbu RD včetně příslušenství – zvážit rozsah zastavitelné plochy vzhledem 
k  ochrannému pásmu VN. Usn. 3d8/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití 
p.p.č. 1311/12 se zvážením rozsahu zastavitelné plochy vzhledem k ochrannému pásmu VN do plochy SV 
 8 0 0
p.p.č. 1561/1.: SK: přidat do zastavitelného. Usn. 3d9/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na 
změnu využití p.p.č. 1561/1 do plochy BV  8 0 0
p.p.č. 646: SK: dlouhodobě není zájem rozšiřovat rekreační plochy, už vůbec ne v trvale obydlené oblasti. 
Pozemek bez přístupu, ochranná pásma. Usn. 3d10/IV-2022: ZO Nekoř neschvaluje zařazení návrhu na 
změnu využití p.p.č. 646 do plochy RI   8 0 0
čp. 130,131: – prokonzultovat výstavbu DPS se zařazením území – BX. Usn. 3d11/IV-2022: ZO Nekoř 
schvaluje zařazení návrhu na oprav využití pozemků od plochy kolem čp. 130 a 131 po z plochy B do 
plochy BX  8 0 0
stará MŠ - prokonzultovat možnosti ve stávajícím zařazení OV
čp.286 – Nyní plocha OM – komerční občanské vybavení, pro navýšení kapacity bytů změna na zastavitel-
né – BH, BX – bydlení hromadné + rozšířit na plochy parkoviště,– zkonzultovat zařazení (OV, TI). 346/2 
a st.p. 425. Usn. 3d12/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na opravu využití pozemků kolem čp. 
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286 – p.p.č. 346/2, 346/7 a st.p. 425 z plochy OM do plochy BX - BH– řešit celou okolní plochu z hlediska 
využití pro doplňkovou infrastrukturu bydlení a veřejných potřeb - část p.p.č. 346/2 a 345/3 po potok 

8 0 0
p.p.č. 665/1 a 667/1 - blízkost lesa, není přístup. Usn. 3d13/IV-2022: ZO Nekoř neschvaluje zařazení návr-
hu na změnu využití p.p.č. 665/1 a 667/1 do plochy zastavitelné k bydlení 8 0 0
p.p.č. 1201/6 SK: souhlas – zvětšení plochy o cca 450 m2 zem. výroba z důvodů svažitosti. Usn. 3d14/IV-
2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití části p.p.č. 1201/6 jako zemědělská. výroba
  8 0 0
p.p.č. 1477/2 a 1477/1. SK: souhlas – změna plochy SV – drobná zemědělská výroba. Usn. 3d15/IV-2022: 
ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití části p.p.č. 1477/2 a část 1477/1 do plochy SV 
a pozemky 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1463/1, 1463/2, st. 350, 400 a 825 změna z BV do SV  8 0 0
p.p.č. 2168/4: SK: souhlas, vyhnout se vymezení obytné v ochranném pásmu lesa (30m) – změna zeměděl-
ská na bydlení - vymezit hranici 30 m od lesa. Usn. 3d16/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na 
změnu využití části p.p.č. 2168/4 do plochy BV - s vymezením hranice 30 m od lesa  8 0 0
p.p.č. 1518/11. SK: souhlas– změna zemědělská na bydlení - problém I. třída ochrany. Usn. 3d17/IV-2022: 
ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití části p.p.č. 1518/11 do plochy BV  8 0 0
p.p.č. 1387 a 1324/27: SK: nesouhlas 1387 a 1324/27 – tyto pozemky nemají vazbu na zastavitelné plochy, 
jsou od zastavitelné plochy logicky odděleny přírodní překážkou, byly a jsou součástí velkého celku země-
dělské půdy (jednalo by se o v tomto místě o nebezpečný precedens), nemají přístup k sítím, není nutné 
v podstatě hotovou zástavbu Bredůvky tímto směrem spekulativně rozšiřovat. Usn. 3d18/IV-2022: ZO Ne-
koř neschvaluje zařazení návrhu na změnu využití p.p.č. 1387 a 1324/27 do plochy BV  8 0 0
p.p.č. 1392 a 1391. SK: podmíněný souhlas 1392 a 1391 – Sítě jsou v tomto místě reálnější, problematický 
přístup k  těmto pozemkům po obecní cestě, která ve větším rozsahu nekopíruje stávající cestu. I zde je 
problém se vzdáleností od lesního pozemku, část pozemků je tímto dopředu znehodnocen, pokud je zde 
aktuální plán bydlet (například rodinní příslušníci) je to možné. Jedná se o velké území a mohlo by  se 
nevhodně rozparcelovat na malé „sídliště“. Navrhujeme podmínit výstavbu buď max. počtem postavených 
staveb ( třeba 1.) nebo územní studií, tak aby obec měla možnost území ovlivnit. Usn. 3d19/IV-2022: ZO 
Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití části p.p.č. 1392 a 1391 do plochy BV - s vymezením 
hranice 30 m od lesa, s podmínkou stanovení závazných specific. podmínek zastavitelnosti této plochy 
včetně 1388/2 a 1393 8 0 0
p.p.č. 2518: SK: rozšiřování rekreačních staveb ve volné krajině není pro obec ani krajinu nijak přínosné 
(ani životně potřebné). Pozemek nemá konkrétní blízkou vazbu na zastavitelnou plochu, přístup sice dle 
mapy z obecní komunikace je, ale v reálu problematické. Zasíťování bez vůle obce a okolních vlastníků je 
problematické, přípojky velmi dlouhé. Není zde ani s ohledem na zařazení celého velkého pozemku blíže 
vyjádřen záměr tohoto požadavku, zavání to spekulativním zhodnocením pozemku. Tento pozemek čás-
tečně znehodnocuje sousedství lesního pozemku. V tomto místě není důvod rozšiřovat rekreační zástavbu 
tímto směrem bez rozumných vazeb a důvodů. Usn. 3d20/IV-2022: ZO Nekoř neschvaluje zařazení návrhu 
na změnu využití p.p.č. 2518 do plochy RI   8 0 0
části 2495/5 a 2495/3: SK: není jednoznačná shoda – nesouhlas i souhlas - požadovaná plocha přímo na-
vazuje na již existující ucelenou zástavbu, je jasně vymezena, odůvodněna a z pohledu přístupu a zasíťování 
rozhodně příznivější. Za předpokladu, že bude dodrženo vymezení požadované plochy a bude postavena 
stavba, respektující okolní ucelenou zástavbu - souhlas. Rozšiřování sídel ve volné krajině není pro obec ani 
krajinu nijak přínosné – nesouhlas
Usn. 3d21/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení návrhu na změnu využití části p.p.č. 2495/5 a 2495/3 
do plochy BV o velikosti cca 1300 m2 - s podmínkou stanovení závazných specifických podmínek zastavi-
telnosti této plochy a podmínkou, že do schválení změny ÚP bude provedeno majetkoprávní vypořádání 
- směna.  7 0 1
p.p.č. 1102/1 – plocha je již v  zastavitelném zařazena; p.p.č. 522/1 - záplavové území ÚP neřeší, pouze 
přebírá z podkladů Povodí Labe
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Oprava u čp. 173. Usn. 3d22/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje opravu ÚP u čp. 173 dle původně schváleného 
ÚP, na rozdíl od chyby v změně č. 1  8 0 0
Místostarostka předložila zpracované zásady výstavby ze studie zastavitelnosti. Usn. 3e/IV-2022: ZO Nekoř 
schvaluje zásady výstavby převzaté ze studie zastavitelnosti - k zapracování do Změny č. 2 Územního 
plánu Nekoř jako prvky regulačního plánu  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
Starosta seznámil za požití fotografi s událostmi v obci od posledních jednání OZ: (14.3.2022):
Lesy: oprava oplocenky v Kulturce po pádu stromu, paseka na Brodku –vysekávání náletů, koly k modří-
nům, dovýsadba jedlí do oplocenky v Lesejčku, myslivci zahájili probírku hrazí v v Kulturce, příprava kolů 
k výsadbám
286: do bytu 5 namontován elektroměr, přepojení bytu na odběr, byt předán vybranému nájemci, řešení 
převodu elektřiny, ve spolupráci s CETINem vyveden z přípojky telefonu na budově - rozbočovač v pod-
kroví k napojení jednotlivých bytů, objednány zásuvky na telefon do sestav zásuvek v jednotlivých bytech 
Odpady – přihlášen svoz nebezpečných odpadl do systému SEPNO, odvoz vytříděných odpadů ze SDN, 
vybírání poplatků za dopady a vydávání seznamů a kódů na plasty
Petrův palouk - podepsána smlouva na opravu elektroinstalace v chatách s vybranou firmou, předání sta-
veniště, zahájení prací, kontrola provedení – spolupráce s revizním technikem
Poděkování T. Hubálkovi za zhotovení nových branek na hřišti na Bredůvce a za jarní zprovoznění dětské-
ho hřiště
Lodičky - Jednání s vedoucím OO PČR Žamberk – zabezpečení spolupráce při „lodičkách“, administrace 
přechodného dopravního značení – stanovisko DI PČR, žádost o rozhodnutí umístění přechodného do-
pravního značení MěÚ Žamberk, vyvěšení veřejné vyhlášky, zajištění značek v TS Žamberk
KD – revize hromosvodu, nouzového osvětlení, namontovány nové zadní dveře do KD - poděkování mís-
tostarostce za zajištění akce
Revize elektrospotřebičů v budově OÚ a hasičárny
Úprava zeleně - Prořez stromů v ovocných alejích, keřů zasahujících do komunikací, prostoru kolem KD 
a OÚ, na Vejrově v místě výsadby habrů u nově zastavovaných parcel vykopán pruh pro hlínu výsadbě 
větších habrů, hlína SÚS dovezena
Zásilkovna – zajištěn písemný souhlas Konzumu, podepsána smlouva, připraveno místo k umístění 
Chodník Bredůvka – proveden zkušební výkop vsaku odváděných vod – poděkování hasičům za pomoc 
Komunikace - jednání s pracovníky Strabag i JD Dlouhý - požádáni o prohlídku a nabídky oprav vybra-
ných komunikací
ČOV - servis dmychadel firmou Asio, vyvezení kalu - nutno propláchnou kanalizaci na sídlišti nad OU, 
vysát písek ze sběrné jímky
21.4.2022 Ukliďme Česko –poděkování členům SDH a MS a škole a školce za zorganizování úklidu poho-
zených odpadků podél komunikací v obci a přístupech v obci
23.4.2022 Humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov a Oblastní charitu – poděkování J. Lehkému 
a B. Páchové za přijímání věcí do sbírky
23.4.2022 Sběr železa – poděkování hasičům 
Úprava bytu v čp. 330 pro ukrajinské nájemce - běžence 
Konzultace ÚP M. Mimra, informace občanům o chystané změně ÚP, příjem podnětů, místní šetření na 
Vejrově 
SÚS strhla drny a hlínu u silnice po obci, probrání příkopu na Bredůvce
Zametání posypu MK – poděkování Klas Nekoř, zametení posypů krajské silnice po obci - SÚS 
Konzultace možnosti dotací - IROP i REDEA
Jednání se zhotovitelem NN Údolí – Povodí – chatová oblast za hrází - nabídka přiložení kabelu VO, objed-
nány stožáry VO – dopřesněni počet a umístění
Brigáda školy na úpravu zahrady 20.4.2022
Práce zaměstnanců: Zametání a úklid posypů, odvoz posypových nádob; Dosypání vsakovací jímky u ha-
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sičského minimuzea makadamem; Doplněny koly k výsadbě habrů hřiště Vejrov a Bredůvka; Práce v lese 
– oprava oplocenek v Kulturce, úprava, odvodnění cest; Prořez ovocných alejích – Vejrov, cesta k Šediv-
ci, kolem obce, stromy a keře cesta do Pole; Opravy a údržba techniky; Příprava podkladů a chodníčku 
k  umístění Zásilkovny; Oprava dřevěného podhledu klubovny CVAN; Dokončen nátěr futer dveří sálu 
KD, nátěr zábran u radiátorů, příprava sálu na využití, podium, úklid a rovnání židlí a stolů; Úklid, odvoz, 
třídění odpadů, odvoz odpadů od parkoviště za hrází, zabezpečení provozu SDN, rozebírání elektrošrotu 
a železného šrotu, nábytku, odvoz odpadů ze školy, odvoz odpadů z úklidu zahrady školy; Úklid zastávek, 
otření laviček a parapetů, doplňování pytlíků na psí exkrementy; Topení 286, 330, KD, skládání uhlí do 
sklepa 
Činnost úřadu - informace starosty o činnosti úřadu za uplynulé období, celkem 87 dokumentů zpraco-
váno spisovou službou
Kontrola zápisu z minulého jednání 
J. Lehký - sběrný dvůr - vybetonovat stání pod kontejnery. Usn. 1b/IV-2022: ZO Nekoř pověřuje místosta-
rostku přípravou realizace zpevnění stání na kontejnery ve SDN, var: 1 – beton – složení vrstev (statika), 
ocenění, nabídka. Usn. 1c/IV-2022: ZO Nekoř pověřuje starostu přípravou realizace zpevnění stání na 
kontejnery ve SDN, var 2. – asfalt - složení vrstev, ocenění. 8 0 0
Usn. 1d/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje zápis III/2022 z 14.3.2022  8 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Záměr odkupu části p.p.č. 2153. Na základě jednání s majitelem předložen starostou návrh odkupu. Usn. 
2a/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části p.p.č. 2153/1 zahrada o výměře cca 115 m2 k do-
řešení majetkoprávních vztahů komunikace a veřejného prostranství. Pověřuje starostu zajištěním GP, 
rozhodnutím o dělení pozemků a přípravou smlouvy k odkupu. Cena pozemků je stanovena dle cenového 
návrhu odhadce nemovitostí Ing. J. Šmoka, certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10 
– pozemky využívané jako komunikace v zastavěné části obce – 80 Kč/m2.  8 0 0
Dohoda o změně katastrální hranice obce. Starostou předložena obdržená smlouva mezi obcemi Nekoř 
a Pastviny o změně katastrálních hranic. Usn. 2b/IV-2022: ZO Nekoř na základě předchozích Usn. 3e/IX-
2021 schvaluje smlouvu o změně katastrální hranice obce a o změně hranice obce mezi obcí Nekoř a obcí 
Pastviny - připojením pozemků dosud vedených na LV 929 pro katastr. území 702731 Nekoř nově ke katastr. 
území 718238 Pastviny u Klášterce nad Orlicí.  6 0 1
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VBO/5034/2021 - vedení přípojky vody pro čp. 310
Usn.2c/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VBO/5034/2021“ na 
p.p.č. 755 v k.ú. Nekoř dle GP č. 1174-24201/2021  7 0 0
Informace starosty o jednání na VAK Jablonné n.O. o jednáních o prodloužení veřejného vodovou až k bu-
dově ČEZ u Pastvinské přehrady, napojení čp. 269 a čp. 2176 - jednat dále za účasti zástupců ČEZ. Dále 
informace o ústním příslibu výměny vodovodního vedení v cestě na Vejrově od čp. 58 k čp. 14 a čp. 328 
před obcí plánovanou opravou v roce 2023

Byt v čp. 16. Zateplení stropu – snížení podhledu, snížení nákladů na vytápění elektrokotlem. Usn. 2d/IV-
2022: ZO Nekoř schvaluje provedení zateplení stropu a zadní stěny, výměnu vstupních dveří v bytě v čp. 
16, pověřuje místostarostku přípravou (stanovení materiálu, rozsahu), výběrem zhotovitele a realizací 
instalace zateplení, podhledu a předstěny  7 0 0
Informace starosty o vedení VO - přiložení k zemnímu vedení NN od Údolí k Povodí Labe a k začátku 
chatové osady za hrází (k  č.e. 7) Usn. 2e/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje provedení přiložení kabelu VO 
k novému zemnímu vedení NN v lokalitě Údolí – Povodí – chatová oblast za hrází dle nabídky firmy K-
-Energo. Realizace postavení sloupů ve vlastní režii a instalací světel a výzbroje sloupů a napojení VO 
firmou Mačát udržující VO v obci.  7 0 0
Finanční záležitosti
Závěrečný účet obce za rok 2021. Starostu předloženy na úřední desce vyvěšené materiály – závěrečný 
účet obce, příslušné účetní sestavy, zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2021. Předložena i tabulka 
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porovnání rozpočtu na rok 2021, skutečnosti 2021 a rozpočtu na rok 2022
Usn. 4a/IV-2022:Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez vý-
hrad. Usn. 4b/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe 
Nekoř, Nekoř 143 za rok 2021 – stanovuje přebytek hospodaření ve výši 10 052,15 převést do rezervního 
fondu. Usn. 4c/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2021  7 0 0
Žádosti o příspěvek. Na základě usnesení 4f/IX-2021 z 22.11.2021 starostou předložena žádost a návrh 
smlouvy. Diskuse zastupitelů k materiálům požadovaným k vyúčtování příspěvku. Usn. 4d/IV-2022: ZO 
Nekoř v  návaznosti na usn. 4f/IX-2021 schvaluje smlouvu o  poskytnutí dotace ŘK farností Nekoř na 
dokončení opravy střechy čp. 1. s tím, že bude doloženo využití dotace k uvedenému účelu  7 0 0
Starostou předloženy další obdržené žádosti o příspěvek. Usn. 4e/IV-2022: ZO Nekoř bere na vědomí ob-
držené žádosti o příspěvek - Linka bezpečí, Albertinum Žamberk, pověřuje starostu předložit všechny 
obdržené žádosti o příspěvek v IX/2022 po zhodnocení naplněnosti příjmových částí rozpočtu.  7 0 0
Starostou předložena žádost MŠ a ZŠ Nekoř o dofinancování zahrady a řešení havarijního stavu chodeb, in-
formace doplněny místostarostkou. Usn. 4f/IV-2022: ZO Nekoř z důvodů zamezení havárií vody schvaluje 
příspěvek na zavedení Aquastopu do MŠ dle nabídky firmy ASIO 7 0 0
Usn. 4g/IV-2022: ZO Nekoř pověřuje místostarostku přípravou opravy chodby v ZŠ – posouzení SK, ma-
teriál, nabídky na realizaci 7 0 0
Usn. 4h/IV-2022: ZO Nekoř pověřuje místostarostku přípravou opravy podlahy v šatně v ZŠ – posouzení, 
stanovení rozsahu oprav, SK, materiál, nabídky na realizaci 7 0 0
Usn. 4i/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje úpravu dopadové plochy kolem lodi u MŠ a ZŠ kačírkem– 8/16 7 0 
0
Informace starosty o konání divadelního představení 7.5.2022. Usn. 4j/IV-2022: ZO Nekoř schvaluje dar 
Spolku divadélcích ochotníku Diviš Žamberk ve výši 3000 Kč.  7 0 0
Různé
Cyklopasport PK. Usn. 5a/IV-2022: ZO Nekoř bere na vědomí informace cyklopasportu PK
7 0 0
Orlicko. Usn. 5b/IV-2022: ZO Nekoř bere na vědomí informace z jednání VH Orlicka z 22.3.2022 7 0 0
Počet členů ZO Nekoř. Usn. 5c/IV-2022: ZO Nekoř stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Nekoř na 
volební období 2022- 2026 na 9 členů 7 0 0
Setkání seniorů 15.5.2022. příprava setkání a úkoly jednotlivým zastupitelům
Návrhy a připomínky:
D. Matyáš - nesvítí radar Bredůvka - od Jablonného n.O. 
M. Faltusová -Výměník tep. čerpadla u MŠ – zanesený listím; Oplocení kontejnerů u hřbitova – opravit; 
-Poptávka pro dětská kola pro ukrajinské děti 
P. Koblížek - Prořez křoví u KD; - Sejmout plakát o projektu výstavby MŠ od šatny školy; Chodníky po obci 
–reakce starosty – dohodnuta návštěva projektanta, přes firmu Redea poptáván projektant dopravních staveb
J. Kubíčková Berková zastávka přehrada – díra ve stropě, koš na odpadky, vymalovat – reakce starosty – koš 
na odpadky je umístěn 
J. Lehký cesta u mlýna – řešit prosakování vody – reakce starosty – zaměstnanci již zajistili uvolnění mříží 
kanálů pro proplach a následnou kontrolu kamerou k zjištění stavu kanalizace; - Zastávky - místo plechových 
zastávek gabiony; Kulturka – navezení hlíny na obecní pozemek u sousedící líšnické nemovitosti 
V. Lehký - Sběr železa – vyhlásit – reakce starosty – již rozesíláno Mobilním rozhlasem;- Nový obecní mini-
bus, pokud se nesežene ojetý, koupit přes dotace na hasičské dopravní automobily; - Nabídka dětských kol 
pro ukrajinské děti; - Řešit topení v hasičské klubovně v čp. 330
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,

v úvodu chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se zapojili do humanitárních sbírek pro ukrajinské 
uprchlíky i do každoroční sbírky oblečení a i do sběru železa pořádaného nekořskými hasiči. Humanitární 
sbírka posloužila jak ukrajinským ženám s dětmi, které nalezly azyl a ubytování v naší obci, tak poslouží 
prostřednictvím Diakonie Broumov dalším potřebným. Jako každoročně sbírka zaplnila téměř celé jedno 
garážové stání v hasičárně. A z výtěžku prodeje železa mohou hasiči financovat svoji činnost a vybavení 
spolku. Děkuji i za to, že s pochopením a soucítěním přijímáte soužití s ukrajinskými válečnými uprchlíky 
v naší obci, čtyři děti našli zázemí a možnost vzdělání v nekořské škole, kde je naše děti také velmi dobře 
přijaly do svého kolektivu…. Některé rodiny se již vrátily zpět na Ukrajinu, i nadále jich však v naší obci 
pobývá 23, většinou z oblastí, které jsou stále ve válečné zóně.

S potěšením mohu konstatovat, že jsme po covidové pauze mohli opět spořádat setkání seniorů i vítání 
nově narozených nekořských dětí. Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, zejména základní škole 
a mateřské školce za jejich vystoupení. 

Poděkování si zaslouží i další zde přímo nejmenovaní za práci a činnost pro obec, jsou obsažena ve 
zprávách o událostech v obci v zápisech z jednání zastupitelstva.

A opět si dovolím připojit prosbu o dodržování nedělního a svátečního klidu, úklidu psích exkrementů 
i o zapojení se do třídění recyklovatelných odpadů v rámci tříděného sběru i sběrného dvora, abychom 
s alespoň trochu snížili rostoucí náklady na odvoz a likvidaci odpadů v obci. V informací týkajících se 
odpadů naleznete výčet a množství odpadů, které odpadovým systémem obce Nekoř procházejí. 

Na závěr krátkého úvodu Vám přeji pohodové prožití letních měsíců, pohodu a klid k odpočinku na 
dovolené a dětem hlavně krásné počasí o prázdninách. 
  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Akce v obci 2021

18.6. rybářský táborák – ČRS Nekoř
19.6. Dětský den - spolky
9. -16.7. 2022 Malý tábor SHM
16.7. Nekořský špacír – TJ Sokol Nekoř
23.7. šachový turnaj – TJ Sokol Nekoř
23.7. – 2.8. 2022 Velký tábor SHM

6. - 7.8. Pouťové posezení pod lipami - Neko-
řala
13.8. Myslivecké hody – MS Nekoř
27.8. Pohádková cesta – TJ Sokol Nekoř
17.9. Velká cena SDH 
25.11. Rozsvěcení ván. stromu – škola
28.12 Vánoční šachový turnaj – TJ Sokol 

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

Červen 6, 20 Září 12, 26 
Červenec 4, 18 Říjen 3, 10, 17, 24, 31
Srpen 1, 15, 29 Listopad 7, 14, 21, 28

Prosinec 5, 12, 19, 26
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Použité jedlé oleje lze v plastové lahvi postavit na popelnici při svozu komunálního odpadu, vhodné 
označit cedulkou „JEDLÝ OLEJ“.
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakou-
pit v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - ÚTERÝ: 5.VII.; 2.VIII.; 30.VIII.; 27.IX.; 25.X.; 
22.XI.; 20.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 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 chodbě. 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, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba: DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17 sobota  10 – 12
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. Splatnost poplatku je 31.3.2022. 

Obec Nekoř od roku 2022 zavedla adresný sběr vytříděných plastů a nápojových kartonů. Po 
zaplacení poplatku si může každý poplatník vyzvednout 6 samolepek jedinečným kódem, které se 
nalepí na: 110 l pytel obalového plastu, 80 l pytel s nápojovými kartony - (obaly sešlápnuté). Maxi-
mální 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. 

Pytle označené samolepkou s kódem musí splňovat vše uvedenou velikost nemůže v nich být moli-
tan a nemůže v nich převládat obalový polystyren. Je vhodné (ale není to nutné) 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 
velikost nebo bude příliš lehký – pet lahve nesešlápnuté nebo převažuje obsah obalového polystyrenu 
- obsluha svozu 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 stano-
viště lze dávat i kodem neoznačené pytle s plasty, svázaný obalový polystyren. Podrobnější informace, 
vysvětlení nebo řešení problémů na tel. 724 181 465. 

Jak jsme třídili odpady v roce 2021
V roce 2021 se dle údajů společnosti EKO-KOM v obce Nekoř vytřídilo zejména do nádob a pytlů 

58,08 tun recyklovatelných odpadů (plasty, papír, sklo, železo), což představuje úsporu 1 159 028 MJ 
energie. Děkujeme všem, kteří se na třídění podílejí a  tím přispěli ke zlepšení životního prostředí 
a snížení uhlíkové stopy.
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V roce 2021 bylo v celé ČR díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů 
a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. 
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě 
tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke 
snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

V Nekoři jsme v  roce 2021 vyprodukovali 215,6 tun nevytříděného směsného komunálního od-
padu, ve sběrném dvoře jsme vytřídili ještě 11,875 t objemného odpadu a nábytku, 15,14 t dřeva, 1,9 
t pneumatik, 2,28 t zasklených oken a dveří, 1,59 t směsného plastu a 0,85 t nebezpečného odpadu 
(barvy, oleje, obaly od barev). Děkujeme, že třídíte ……

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – domácí zví-
řata

Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
dle ustanovení § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zá-
kon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vlastník 
nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto 
zvířat po pozemní komunikaci.

Vlastník nebo držitel domácích zvířat odpovídá i za následky 
třeba dopravní nehody, která byla způsobena volným pobíháním 
psů po komunikaci.

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

Z historie obce
Z rodinné kroniky VI

Přinášíme pokračování úryvcích z kroniky rodiny, která kdysi žila 
v čp. 29…. 

Před kostelem u cesty stála ohromná, nejméně 30let stará lípa. 
Šest kluků s  roztaženými pažemi stačilo ji sotva obejmout. Roz-
větvovala se ve čtyři menší kmeny, z nich každý sám o sobě mohl 
platiti za velký strom. Dva z kmenů byly již k sobě kleštěmi spjaty, 
aby je vítr nevyvrátil. Jednou v noci po ohromné vichřici druhé dva 
kmeny padly. Jeden se zvrátil na spodní cestu a poškodil při pádu 
střechu Felcmanovy hospody. Druhý kmen padl na sochu sv. Tro-
jice a srazil dva andělíčky. To bylo lítosti mezi námi školáky, neboť 
i zbývající dva kmeny musely býti poraženy. Co jsme si nahráli ve 
stínu této staleté lípy o  poledních přestávkách, co vše pamatoval 
asi tento velikán, jaká historie se odehrávala od věků pod jeho vět-
vemi Sedávali jsme velmi rádi a některém z jejich silných kořenů 
a v době květu naslouchali bzukotu statisíců včel sbírajících med 
v rozložité, mocné koruně. A teď byl všemu konec. O obrovských 

rozměrech této lípy svědčí, že jen palivového dříví bylo nařezáno 36 metrů mimo spousty odřezků 
a větví. 
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Jednou v noci probudilo troubení na poplach- hoří-hoří. Zděšen vyskočil tatínek a maminka z po-
stelí, neboť světnice byla plná rudé záře. V prvním okamžiku mysleli rodiče, že hoří naproti přes dvůr 
naše chaloupka. Přiskočili rychle k oknům a kámen jim spadl ze srdce. To hořela vedle u  sousedů 
Černochů na kopečku jejich stodola. Také jsem vyskočil z postele a celý se tetelil strachem. Tatínek 
se rychle ustrojil, vzbudil sestry v pokojíčku a nařídil, aby sehnaly co možná nejvíc mokrých hadrů 
a dek, věder s vodou a běžely za ním na sklípek za chaloupkou. To bylo nejbližší místo k hořící stodole. 
Na štěstí ale vítr vanul trochu stranou, ale tím ve větším nebezpečí byli Šípkovi nad námi přímo proti 
stodole jen přes malou zahrádku a vítr k tomu. Lidé se sbíhali a hasiči u potoka natahovali již hadice. 
S nadlidským úsilím podařilo se jim zachrániti Šípků od vyhoření. Na střeše u nich na několika mís-
tech již doutnalo a okna popraskala žárem. Hasiči jako veverky šplhali po střeše a dusili hned každé 
místo, které začínalo doutnat. Tatínek se sestrami stáli n sklípku, byla to téměř ležatá střecha za cha-
loupkou, pokrytá dechtovanou lepenkou a kryla podzemní hospodské sklepy. Z tohoto klípku poléval 
vodou střechu chaloupky, vždyť žár byl i v těchto místech veliký a jiskry létaly na všechny strany. Haše-
ní trvalo až do rána a hasičům podařilo se zachrániti Černochovo stavení, které jen dvířky se stodolou 
souviselo. K nemalé asi lítosti starého Černocha, který sám si oheň ve stodole založil a chtěl, aby celá 
zadlužená stará chalupa shořela a tak aby si pomohl k pojištění. Pomohl si však jenom do arestu. Byla 
t vůbec divná rodina těch Černochů. Kde byla jaké krádež, tak při ní měl starý Černoch prsty. Byl už 
několikrát pro krádež trestán a tak aspoň teď na pár let z Nekoře zmizel a po návratu z vězení se na-
dobro k radosti všech z Nekoře odstěhoval. 

Prázdniny u nás začínaly poutí a končily posvícením. Když jsme v dějepise probírali boje Jana Jiskry 
z Brandýsa s Hunyádovci na Slovensku, byli jsme tak zaujati touto historií, že se i mezi námi kluky 
utvořily dvě strany, které se cestou z školy navzájem potíraly. A tak jednou při takové šarvátce s oudo-
leckými Hunyadovci pod Krejzčinou chaloupkou „na rybníku“ dostal nedopatřením Petr Adamců ode 
mne satůrkem ránu do nosu, až mu krev tekla. Rázem bylo po boji, ale poněvadž Petr stále krvácel, 
zavedl jsem jej k nám a tam mu maminka teprve arnikou krev zastavila. Na usmířenou mu dala pár 
preclíků, já jsem dostal svůj díl- vařečkou – a tím se celá ta válečná příhoda ještě dost dobře skončila. 

A tak ubíhal rok za rokem, až jsem se ocitl v páté a to poslední třídě. Byla to veliká místnost s lavice-
mi jako obyčejně ve dvou řadách,vpravo holky, vlevo kluci. Pátá třída měla dvě oddělení a vzadu seděli 
ti nejstarší, kteří po dovršení 14 roků školu opouštěli. Lavice byly dlouhé, pro šest žáků a aby se lavice 
neprohýbala, byla uprostřed podepřena dřevenou nohou. Této noze se tehdy říkalo „právo“ a každá 
lavice si své právo bedlivě střežila. Jednou se stalo, že ráno před vyučováním nám šedivští školáci chtěli 
vzít „právo“. Vcházel jsem právě do třídy a vida situaci honem jsem přiskočil a „právo“ oběma rukama 
uchopil a pevně držel. Když šedivští viděli, že nepovolím, mávli právem a pustili. Vletěl jsem mezi 
lavice a hlavou narazil na hranu, div jsem neomdlel. Ucho krvácelo a na hlavě byla velká boule. Ale 
poněvadž jsem slíbil, že žalovat nebudu, držel jsem si jen po dobu vyučování na uchu mokrý kapesník. 
Bylo to právě před vánočními svátky, kdy Stáňa, který studoval techniku, přijel domů a vypravoval 
v kuchyni mamince o Praze. Poněvadž mne ucho strašně pálilo, držel jsem si na něm stále mokrý 
kapesník, až si toho Stáňa všiml a já musel s pravdou ven. Maminka se zlobila, ale Stáňa ji uchlácholil, 
namazal mě ucho arnikou a bylo dobře. .   Jiří Pomikálek 

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř

Školní rok se blíží ke konci a je opět čas k malému ohlédnutí. 
Nejdříve bych ráda poděkovala všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili jarních brigád na naší 

školní zahradě. Byla to dvě úžasná odpoledne, kdy nám rodiče pomohli s  jarním úklidem zahrady 
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u školy a veliký kus práce odvedli i u školky, kde vznikly 
záhony pro borůvky, vysazovaly se břečťany a vyrovná-
val se terén u  lodi. Kolečka hlíny, která obětaví tatínci 
na zahradě přemístili, by se ani nadala spočítat. Máme 
velikou radost i z proměn v zákoutí u šneka, kde je nyní 
příjemné posezení i  s  ohništěm. Zahrada je pro nás 
v současné době venkovní učebnou i hernou a jsme nad-
šeni z toho, co se nám na zahradě ve spolupráci s rodiči 
dětí a díky sponzorům a dárcům za dva roky podařilo 
vybudovat. 

Život ve škole i školce bývá v závěru roku vždy plný zážitků. Je tomu tak i letos. Mladší školkáčci 
navštívili pana Adamce v jeho pekařství, ti starší budovali na zahradě hmyzí hotel. Šachový den s pa-
nem Šípkem a divadlo Jojo opět zpestřily jarní dny ve školce. Školáci si užili Noc s Andersenem, kterou 
pro ně připravili učitelé školy. Napínavé i zábavné knížky a přespání ve škole ve spacácích byly určitě 
velkým zážitkem. Obnovili jsme také tradici vystoupení dětí ze školy a školky na setkání nekořských 
seniorů a na vítání občánků. 

V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Naše škola 
slavila velký úspěch. V okresním kole se na 1. místě ve své kategorii umístil Šimon Faltus z 1. třídy a na 
druhém místě se umístila Verunka Šípková z třídy Liščat. Šimonovi se podařilo získat 1. místo v kraj-
ském kole a získal dokonce ocenění v celorepublikovém kole. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy.

V dubnu se konal zápis do 1. třídy. Tentokrát mohly děti přijít do školy a ukázat, jak jsou na školu 
připraveni. V září se budeme těšit na 12 nově přijatých prvňáčků. V květnu proběhl i zápis do mateřské 
školy. Přijato bylo 10 budoucích Kuřátek. Do školy na jaře nastoupilo 5 ukrajinských dětí, které byly 
zařazeny do ročníků podle věku. Mimo běžné výuky ve třídách se tyto děti setkávají navíc na pěti ho-
dinách češtiny, kde se jim věnují paní asistentky. 

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu a pomoc v tomto školním roce. Přejeme 
všem krásné léto. Mgr. A. Boháčová, ředitelka

TJ Sokol Nekoř
Orlická šachovnice 

V sobotu 9.4. se v Ústí nad Orlicí odehrála Orlická šachovnice. Velmi oblíbený turnaj s padesátile-
tou tradicí. Jeho atraktivitu potvrzuje i počet účastníků. Orlické Šachovnice se zúčastnilo 124 hráčů 
a hráček. Souběžně s Orlickou šachovnicí se zde odehrál Krajský přebor dětí do 8 let. Na kterém bylo 
dalších 21 dětí.

Pořadatelé měli připravené ceny pro každého hráče, medaile a diplomy pro první tři v kategoriích 
mladší hoši a dívky, starší hoši a dívky a pohár pro celkového vítěze. 

Na krajském přeboru získali medaile a diplomy první tři hoši a tři dívky.
Turnaj se poprvé odehrál v novém DDM Duha v Ústí nad Orlicí. V tělocvičně se hrála Orlická ša-

chovnice a v modré učebně Krajský přebor. 
A teď k výsledkům nekořských šachistů v Orlické šachovnici. Nejlepší nekořský šachista na Orlické 

šachovnici byl 32. Ondřej Kubíček. Výborný výsledek. Další velmi dobrý výsledek Tomáše Kniznera 
na 62. místo. Zbyněk Sokol 84.místo. Měl za úkol být do 80. místa, což mu těsně uniklo. 108. Sibera Ri-
chard. A nejmladší Tomáš Motl měl za úkol neskončit poslední, což se mu se dvěmi výhrami povedlo.

V KP do osmi let jsme letos měli dokonce čtyři hráče. Nejlepší Ondřej Šípek získal bronzovou me-
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daili za 3. místo. Neztratili se ani 12. Petr Adamec a 13. Aleš Hájek. A nakonec ještě školkový šachista 
Samuel Moravec se dvěmi výhrami. 

Výsledky malých ŠNeků (šachistů Nekoř) mě velice těší. Vypadá to, že se nám po 1.generaci úspěš-
ných šachistů Ondra Kubíček, Michal Knizner, Martin Bednařík atd. začínají objevovat další generace: 
Tomáš Knizner, Ondřej Šípek a Samuel Moravec.  Vladimír Šípek

Mistři Florbalové ligy Orlických hor
Po více jak roční COVID pauze jsme se tento rok 

s naším týmem FbC Nekoř opět jako v roce 2019/20 
zúčastnili Florbalové ligy Orlických hor (soutěž lze 
nalézt na facebookových stránkách), která se pravidel-
ně hraje ve víceúčelové hale v Dolní Dobrouči.

Do této sezóny se do soutěže přihlásilo 6 týmů – 
FBC Králíky, Firesport team (Letohrad), FBK Pan-
thers (Městečko Trnávka), Orel Lukavice, Sokol 
Klášterec nad Orlicí a náš tým - FbC Nekoř.

Začátek sezóny na podzim 2021 byl pro většinu týmů nejistý. Nevědělo se, zda se sezóna vůbec 
dohraje. Byla nastavena přísná pravidla pro účast na sportovních akcích, ale opatření se naštěstí v prů-
běhu sezóny uvolňovala. Mohli jsme tak dohrát zbytek sezóny bez přerušení.

Celou sezónu jsme se s týmem v tabulce základní části pohybovali na předních příčkách většinou 
na 2. - 3. pozici. Jelikož do play-off postupovaly jen týmy na 1-4 pozici, chtěli jsme si vypracovat co 
nejlepší pozici do play-off. Nakonec jsme po základní části skončili na třetím místě, o bod za týmem 
FBC Králíky, mistry posledního ročníku, kteří zakončili základní část na druhém místě. 

V play-off bylo nastaveno, že budou proti sobě hrát týmy na 1. a 4. pozici, druhý duel byl pro 2. a 3. 
pozici. Do play-off jsme tedy jako prvního soupeře dostali FBC Králíky – úřadujícího mistra. Jelikož 
postavení v tabulce bylo velmi těsné, bylo nám jasné, že to bude těžký boj. Nakonec se nám podařilo 
Králíky se skórem 8:2 a 5:4 (pp) dvakrát porazit, což stačilo k postupu do finále. Králíkům tak zbylo 
bojovat o třetí místo týmem s FBK Panthers, kteří v play-off podlehli vítězi základní části - Lukavici.

Ve finále soutěže jsme tedy čelili v základní části neporaženému týmu - Orel Lukavice. V prvním 
zápase se v základní době ani jednomu týmu nezadařilo vstřelit gól. Následovalo tedy prodloužení, ve 
kterém se nám podařilo v přesilové hře skórovat a vyhrát tak první potřebný zápas ze dvou. Ve druhém 
zápase se nám povedlo v první polovině vstřelit rychlé čtyři góly, na které už Lukavice nedokázala 
v průběhu utkání plně odpovědět. Zvítězili jsme tak nad Lukavicí (1:0 pp, 5:1) a oslavovali jsme pro 
nás prémiový titul mistra Florbalové ligy Orlických hor! 

V posledním roce jsme začali spolupracovat s místním nekořským Sokolem, který nás velmi podpo-
ruje. V minulých letech jsme o prázdninách organizovali zejména pro děti ze Základní školy v Nekoři 
dopolední nedělní sportovní hry na volnočasovém hřišti v Nekoři, ve kterém by jsme chtěli v tomto 
roce pokračovat. Neuzavíráme taky naše tréninky pro nové tváře. Pro hráče jakéhokoliv věku či pohla-
ví nabízíme možnost zkusit si s námi zahrání florbalu v tělocvičně v Písečné. V případě zájmu se určitě 
ozvěte na tel.: 734510797
Florbal je sport pro každého!  Tomáš Fogl a Dominik Faltus

Ukliďme Česko
Po dvouleté přestávce se opět parta dětí z SDH Nekoř a Mysliveckého sdružení Nekoř zapojila do 

akce „Ukliďme Česko“. Akce se konala 21.4.2022 od 16 hodin. 
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Děti byly rozdělené do skupinek s dospělými, a skupinky odvezeny na stanoviště. Snažíme se o úklid 
příjezdových cest a silnic do naší obce a nahlášené zaneřáděné lokality v Nekoři. Nápomocna nám 
letos byla i naše školka a škola. Liščátka si vzala na starost úklid zkratky ze Šedivce a školáci uklízeli 
pod JZD a na stadionu.

Je neuvěřitelné, co všechno 
jsou schopni lidi vyhodit do 
přírody. Odpad tvoří převáž-
ně plastové lahve a  plechov-
ky od nápojů a  to co upadne 
z  aut. Ale našli jsme i  elek-
trickou sekačku… Sesbírá-
no a  vytříděno bylo 32 pytlů 
o váze asi půl tuny!! 

Po sběru bylo připravené 
malé občerstvení pro všechny účastníky jako odměna za 
práci. Všem sběračům navíc zůstává dobrý pocit, že ve ves-
nici bude čisto a hezky 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za 
ochotu, a obci Nekoř za pytle, rukavice i peníze na občer-
stvení. 

Myslím, že tato akce má hlavně pro děti (i když nejen pro 
ně) výchovný charakter, aby neodhazovali odpadky v pří-
rodě. Ale buduje i vztah k místu, kde vyrůstají… a to je pro 
nás všechny strašně dobře. Lukáš Kubíček

MS Nekoř
48. ročník okresního kola „O zlatou srnčí trofej“

Ve dnech 13. - 15. května se v areálu letního tábora Ráj v Letohradě (Kunčice) konalo okresní kolo 
myslivecké soutěže pro mládež „ O zlatou srnčí trofej“, které jsme se zúčastnili i my v zastoupení Anež-
ky Hubálkové, Dorči Tauchmanové a Árona Zamazala.

Něco z průběhu:
Přijeli jsme v pátek, děti se rozlosovaly do chatek, ve kterých spaly. Následovala ukázka vábení zvěře, 

po které se všichni vzájemně seznamovali za pomoci her. Po stmelení následoval, všemi očekávaný, 
večerní táborák, u kterého jsme si opekli buřty a dozvěděli jsme se nějaké ty historky. V sobotu jsme 
slavnostně zahájili soutěž a se vším úsilím jsme se vrhli na jednotlivé disciplíny soutěže. Nejprve jsme 
poznávali plemena loveckých psů, následovaly vědomostní testy. Před obědem zbylo ještě trochu času, 

tak jsme jej vyplnili různými hrami. Po vynikajícím obědě se děti 
vrhly do střelby ze vzduchovky a na stezku, při které se uplatnili 
jejich znalosti. Na stezce jsme narazili na nelehké úkoly ze zdra-
vovědy, ekologie, zbraní a lovectví, tradicí a péče o zvěř, botaniky 
a zoologie. Po absolvování stezky následovala večeře. Večer jsme se 
přesunuli na kopec, abychom zhlédli ohňostroj, který byl ku příle-
žitosti Kopečkové pouti. Po ohňostroji jsme se vrátili a šli jsme spát. 
V neděli ráno jsme se sbalili. Proběhl nástup, zhodnocení víkendu 
a v neposlední řadě vyhlášení výsledků s předáním cen, rozloučení 
a odjezd.
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Anežka se v kategorii starších umístila na krásném 4. místě. Ostatní se také pěkně umístili, všem 
gratulujeme!
Děkujeme organizátorům akce za připravení soutěže a těšíme se na další ročník. Všichni jsme si užili 
víkend za krásného a slunečného počasí. Tauchman Ondřej

Stavění máje v Nekoři
I letos se středu obce Nekoř opět roztřepotaly barevné mašle obecní májky postavené u náměstíčka 

vedle kulturního domu. Kdy přesně zde stála májka v počátku sedmdesátých letech poprvé, nejsme asi 
schopni zjistit. V minulosti se o její postavení starali svobodní mládenci v rámci svých závazků v SSM 
ve spolupráci s  osvětovou besedou Nekoř. Tradiční bylo její kácení s  doprovodem dechové hudby 
a s humornými skeči v komických převlecích oblečených nekořáků… Nevíme přesně, kdy byl insta-
lován zabetonovaný kovový stojan na májku, která se do něj upevňuje silným šroubem a železným 
úhelníkem (pravděpodobně s době dostavění kulturního domu před 50 lety v roce 1972.) Vděčni jsme 
dodnes těm, kdo vymysleli jeho umístění v patě kopce, které značně usnadňuje vlastí vztyčení májky. 

Po revoluci se o znovu obnovení této tradice stará současný starosta obce, který ji se svým přáteli, 
rodinou a sousedy ze sídliště nad kulturním domem každoročně staví již 25 let. Vhodný strom se vždy 
našel ve spolupráci s revírníkem nekořských lesů. K dopravě klády k místu přípravy se využila nějaká 
mechanizace nebo traktor. Odkornit, vybrat vhodný smrček na vrchol, uplést z chvojí věnec a „hada“, 
upevnit je na májku, vyvrtat spodní otvor na upevňovací šroub a ozdobit mašlemi a českou vlaječkou 
na vrcholu – to už byla většinou práce starosty a jeho rodiny 

„Je skvělé, že na přenesení připraveného a ozdobeného máje na místo a po-
moc při jeho vztyčení se vždy našlo dost ochotných rukou. A ty starší postup-
ně nahrazují mladší. Svobodných mládenců je mezi nimi pomálu, ale přece jen 
jsou. A ti již ženatí většinou kromě obecní májky stavěli před svou svatbou máj-
ku u domu své nevěsty, stejně jako kdysi já…,“ dodává starosta. 

Se vztyčením většinou vypomohl traktor táhnoucí lano, dva páry sváza-
ných tyčí zajišťují stabilitu a správné nasměrování do stojanu. Kratší májka se 
dá postavit jen ručně tažením lana a podpíráním těch do x svázaných tyčí…. 
Tradiční bylo po postavení, zajištění a zaklínování vztyčené májky několi-
kaminutové cukání za karabinou v hodní části májky upevněného tažného 
lana, než se uvolnila a lano sjelo dolů. Než hlavní „stavěči“ několikrát takto 
obkroužili s lanem májku, ostatní byli paní starostovou odměněni štamprlič-
kou za pomoc. Letos starosta s drobným zlepšovákem se zajišťovacím pro-
vázkem karabinu uvolnil jedním trhnutím a než si toho ostatní všimli, lano 

bylo dole …. Ale štamprlička byla také…. 
Májka roku 2022 měla rovných 20 metrů, na jejím vrcholku byla kromě české vlajky i žlutomodrá 

stužka… Red

Národní muka
Kamenný sloupek v Hátce

Koho procházka občas zavedla do části naší obce zvané „V Hátce“, zjistil, že se zde koncem roku 
2020 objevil nový kamenný sloupek s výklenkem a soškou sv. Jana Nepomuckého. Jak vznikla a proč 
je umístěna právě zde?

Majitel nedaleké nemovitosti e.č. 116, pardubák pan Jan Zábský stále něco kolem chalupy vymýšlí, 
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vylepšuje a nedalo mu pokoj rozcestí v cestě k „Hátce“. Napadlo jej umístit tam 
nějaký krajinný architektonický prvek, nějaká „boží muka“. Podobná, jaká jsou 
v naší obci. Nejprve hledal kdo by mu to vyrobil, ale protože dělat něco rukama 
jej baví, rozhodl se pustit se do toho sám. Přestože před tím nikdy nedržel ka-
menické nástroje v ruce. Inspirací byl podobný sloupek na Bredůvce u silnice 
směrem ke Studenému. 

Při dořešování majetkoprávních vztahů při doměření cesty u připadl klín po-
zemku u cesty, kde bylo vhodné „boží muka“ umístit . 

Pak už nastalo vykopání a vybetonování základu, ze Záměle byly navezeny 
bloky neopracovaného lomového pískovce. Bez jakékoli techniky, jen ručně ka-

menickými nástroji, pod odbornou poradou souseda chataře kameníka, dílo pomalu vznikalo. Po roce 
jednotlivé díly na místě spojily nerezové čepy do současné podoby sloupku. Blok kamene, ze kterého 
vznikl největší kus sloupku, prostřední tzv. „dřík“ vážil půl tuny. A přesto veškerá manipulace, přesuny 
a umístění, byla bez mechanizace, jen pomocí řetězů, pák a železné trojnožky….

Při kamenické práci postupně dospěl názoru sloupek pojmout ne jako 
náboženský ale národní symbol, když na dříku je vytesán list národního 
stromu – lípy. Co tedy umístit do „výklenku“ hlavy sloupku? Volba padla 
na patrona české země sv. Jana Nepomuckého, jehož sochy jsou mimo jiné 
umísťovány u  cest, u  vody a  na mostech. A  proto sloupek nazývá jako 
„národní muka“. Dřevenou předlohu sošky zhotovil řezbář pan Hrudka 
z Vlčkovic, podle ní si zhotovil silikonovou formu a odlil sošku ze směsi 
obsahující 50% drceného vyhlášeného chorvatského mramoru z ostrova 
Brač, tzv. „Bračského mramoru“, protože k tomuto ostrovu a Jadranu má 
osobní vztah. 

Více než roční práce vyvrcholila na místě samém letos na jaře setkáním všech, kteří se na tomto díle 
nějakým způsobem spolupodíleli.  red

MAS Orlicko
MAS ORLICKO, z.s. podporuje Nekoř
MAS ORLICKO, z.s. se dlouhodobě věnuje přínosu dotačních prostředků do území. 
Pomáhá tak podpořit jak jednotlivé obce, tak soukromé podnikatele, školy, spolky 
a další činnosti.
V Nekoři došlo v roce 2021 díky MAS ORLICKO, z.s. k podpoře výstavby nástupního 
chodníku u zastávky ve výši více jak 750 000 Kč. 
Všechny školy a školská zařízení mohly využít nabídky z množství konaných seminářů, workshopů 
a ukázkových hodin pro zkvalitnění výuky a sdílení zkušeností. V únoru 2022 se konaly veletrhy jed-
notlivých realizovaných aktivit Místního akčního plánování, které byly inspirací pro další práci jak 
v MAS ORLICKO, z.s., tak v konkrétních školách.
V rámci Operačního programu zaměstnanost pomáhá na celém území MAS ORLICKO, z.s. agenda 
OSPOD rodinám, včetně asistovaného kontaktu. 
V roce 2022 byla vyhlášena výzva v Programu rozvoje venkova pro žadatele ze zemědělské výroby 
a pro spolkovou a kulturní činnost. Přijaté žádosti jsou aktuálně hodnoceny Výběrovou komisí MAS 
ORLICKO, z.s. z hlediska splnění kritérií pro získání dotace.
Veškeré poradenství a služby související s čerpáním dotací prostřednictvím MAS poskytuje kancelář 
v Žamberku bezplatně. Více informací o podpořených projektech najdete na www.MASproORLICKO.cz.
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Sdružení obcí Orlicko
Podpora cestovního ruchu je pro Sdružení obcí Orlicko, které letos oslaví 30. výročí 

svého založení, jednou z  jeho hlavních činností a  strategických priorit. Východiskem 
k aktivitám podpory cestovního ruchu je jednak tradice cestovního ruchu v Orlických 
horách a Králickém Sněžníku, ale též vnímání zodpovědnosti obcí a měst za provádění 
regionálního marketingu cestovního ruchu a za realizace neziskové infrastruktury ces-
tovního ruchu. 

Právě marketing cestovního ruchu byl v počátečních letech existence Orlicka jednou z jeho hlavních 
činností. Orlicko vydávalo řadu regionálních propagačních materiálů, provozovalo regionální webo-
vé stránky, provozovalo a podporovalo činnost turistických informačních středisek a zúčastňovalo se 
veletrhů cestovního ruchu. Časem však vznikla potřeba řešit regionální marketing v rámci specializo-
vané organizace a tak se Orlicko stalo jedním se spoluzakladatelů Destinační společnosti Orlické hory 
a Podorlicko, která většinu marketingových aktivit od Orlicka následně převzala.

V současné době Orlicko realizuje marketing jen ve výjimeč-
ných případech. Orlicko je vlastníkem regionálního informač-
ního centra na Červenovodském sedle a  každoročně finančně 
podporuje činnost TIC na Pastvinské přehradě. V roce 2022 pak 
vydalo Orlicko společně s polským partnerem okresem Kladsko 
reprezentativní publikaci Orlicko-Kladské pomezí z ptačí per-
spektivy. 

Orlicko je velmi aktivní v realizaci neziskové infrastruktury cestovního ruchu. Již na přelomu tisíci-
letí jsme v regionu vyznačili více jak 400 km cykloturistických tras, které jsou v současnosti udržovány 
Klubem českých turistů. Orlicko je také velkým investorem cyklostezek v regionu, které prioritně slou-
ží k bezpečné dopravě do práce a do škol, ale také jsou hojně využívány cykloturisty. 

Velkou investicí Orlicka při podpoře cestovního ruchu bylo v  roce 2021 vybudování Singltreku 
Suchák na Červenovodském sedle, který nabízí síť 20 km jednosměrných terénních cyklotras. Ruku 
v ruce s tím byly podstatně rozšířeny parkoviště, které jsou potřebné i v zimním období pro milovníky 
běžek.

Od roku 2000 je Orlicko regionálním fenoménem v podpoře lyžařské běžecké turistiky a to zejména 
nabídkou desítek kilometrů strojově upravovaných lyžařských stop v území Bukové hory a Suchého 
vrchu, včetně zázemí na Červenovodském sedle s rychlým občerstvením a sociálním zázemím. Or-
licko v roce 2021 zakoupilo novou rolbu na úpravu stop za 4,3 mil. Kč, která nahradila více jak dvě 
desítky let starou. 

Orlicko také stojí za nabídkou strojově upravovaných stop na Dolní Moravě a na Jeřábu, když bylo 
nositelem projektu, v rámci kterého byly v roce 2014 zakoupeny rolby na úpravu stop v těchto oblas-
tech. Vlastní úpravu stop zajišťují obce Červená Voda a Dolní Morava.

Nesmím zapomenout na projekt „Malé památky Orlicka“, který sice není přímou realizací infra-
struktury cestovního ruchu, ale díky opravám více jak 120 malých památek, například křížků, soch 

svatých, kapliček atd. většinou mezi dvěma obcemi, přispíváme k posílení přitažlivos-
ti našeho krásného regionu. Těžko by se někdo jiný o ně staral, když nejsou například 
uprostřed návsi. 

Věřím, že Orlicko je a bude oblíbeným návštěvnickým místem, a to nejen o blíží-
cích se dovolených. Všem občanům našeho krásného regionu Orlicka a Podorlicka 
přeji krásné dovolené a  pevné zdraví. Važme si místa, kde žijeme. Je u  nás prostě 
nádherně. Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko
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Sváteční klid

Společenská kronika

Rozloučili jsme se Jirončová Eva

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 4. – 30. 6. 2022

Prosba občanům, majitelům rekreačních objektů 
i návštěvníkům obce

Děkujeme, že o  nedělích a  svátečních dnech nepou-
žíváte motorové sekačky, křovinořezy, motorové pily, 
cirkulárky případně jiné hlučné motorové nebo elek-
trické nářadí.
Děkujeme, že po svých čtyřnohých miláčcích uklízíte 
z veřejných obecních a cizích soukromých pozemků 

psí exkrementy, které tam zanechají
za občany obce Nekoř obecní zastupitelstvo

60 let Ježek Jaroslav
 Matyáš Josef

70 let Faltusová Marie
 
75 let Dolečková Jaroslava
 Hubálková Hana
 Hubálek Petr
 Puchmeltrová Marie
 Filip Josef

80 let Uhlířová Hana
 Koser Reinhold
 Andres Miroslav
 Faltusová Libuše

81 let Páchová Marie

83 let Lehká Růžena 
 
89 let Bednář Miroslav

Blahopřejeme! Marie Glonková
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PASTVINY
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Nebojte se požádat o pomoc

Pečujete o staršího, nebo jinak znevýhodněného člena Vaší domácnosti? Ubývají Vám s věkem síly a hůře 
se pohybujete? Vrátili jste se Vy, nebo člen Vaší domácnosti z nemocnice a potřebujete v rámci rekonva-
lescence pomoc a podporu?
 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PASTVINY VÁM JI NABÍZÍ.
Jako terénní sociální služba Vám veškerou pomoc a podporu poskytneme u Vás doma, ve Vašem při-
rozeném prostředí a společnými silami tak oddálíme případný odchod (Váš, nebo Vašeho rodinného 

příslušníka) do pobytového zařízení. 
(Služby nejsou určeny pouze seniorů, ale i jinak znevýhodněným osobám, např. zdravotně, či men-

tálně znevýhodněným…)
Pomůžeme Vám s běžnou údržbou domácnosti, v oblastech péče o vlastní osobu a osobní hygieny, 
nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu. Zajistíme Vám stravu a podporu při zprostředko-

vání kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady apod.).
Kontaktujte sociální pracovnici na telefonním čísle 730 899 903, nebo 734 575 057 a zjistěte více 

informací o službách.
Společnými silami to zvládneme…

Mimo sociální služby nabízíme i základní sociální poradenství ZDARMA

Nabízíme k pronájmu byt zvláštního určení v domě s Pečo-
vatelskou službou v Pastvinách 

Tyto byty jsou určeny osobám, které se nacházejí v nepříz-
nivé sociální situaci, a to z důvodu věku, nebo nepříznivého 
zdravotního stavu, který ovšem nevyžaduje komplexní péči. 
Žádost o byt si můžete vyžádat v kanceláři pečovatelské 

služby v Pastvinách č. p. 140, nebo si jí stáhnout z webových 
stránek www.zemska-brana.cz.

Aktuální volné byty:

Byt 1+KK o celkové výměře 38. 74 m² z toho: pokoj 26,33 m²; koupelna s WC 5,36 m²; předsíň 4,10 
m²; balkón 2,95 m²
Měsíční nájemné činí 3.099,- + zálohy na služby: energie společných prostor 100,-, výtah 20,-, studená 
voda 100,-, společná anténa 15,-, ost. služby spojené s úklidem spol. prostor 80,-
Celkové měsíční nájemné činí 3. 414,- + zvolené zálohy na elektrickou energii.

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, IČ: 70957291, 
Bytový dům s pečovatelskou službou, Pastviny 140, 564 01 Žamberk

tel.: 734 575 057, 730 899 903, e-mail: bdsp@zemska-brana.cz


