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Z jednání obecního zastupitelstva
18. května 2015 
Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a předložil návrh na doplnění programu a navrhl program 
schválit. Usnesení 1a/V-2015: ZONekoř schvaluje program jednání 18.5.2015.
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta opět připomenul a  okomentoval události v  obci od posledního jednání zastupitelstva 
s promítnutím fotografií: 
• Sběrný dvůr Nekoř - zahájeno správní řízení KÚ - řešen provozní řád, zaslán ke schválení Krajské 

hygienické stanici 
• Humanitární sbírka šatstva - odvoz se SDN 24.4.2015 – sbírka zaplnila celý krytý kontejner
• Dokončena výsadba stromků na vykácené lesní pozemky – pod Borky, nad Malou přehradou, 
• Jednání o cyklostezkách – firma projektující studii obeslala majitele s žádostí o předběžný souhlas 

se stavbou 
• Sál KD – instalace přídavných světel dokončena provedením revize 
• Opravena střecha KD (zatékalo vedle střešního okýnka), instalován hák pro kominíka na kadeřnic-

tví
• Hřiště Bredůvka i pozemky na novou cestu k parcelám na Vejrově – vkladem v KN převedeny na 

obec 
• Dokončena úprava cesty před čp. 66 na Vejrově– 
• Monitorovací zpráva CVAN za rok 2014 odeslána na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Se-

verovýchod 
• Poděkování zásahové jednotce hasičů za zásah při požáru lesa u MŠ 21.4.2015 
• Informace o úklidu (zametení) silnice III tř. vedoucí obcí - provedli pracovníci SÚS 
• Lodičky – poděkování za organizaci pořádkové služby SDH, P. Koblížkovi za monitorování průběhu. 

Připomínky - příště upřesnit dobu vyžadované pořádkové služby vodáckým oddílem 
• 11.5.2015 proběhlo přezkoumání hospodaření obce KÚ, zpráva o auditu vyvěšena na úřední desce 
• Účast starosty na školení o krizovém řízení pořádaném HZS – na podzim kontrola obce 
• Přeložka vedení u čp. 144 – již konečně zahájeno UŘ po dokončené církevní restituci
• Petrův palouk - dodány nové skříňky, dovezeny nepotřebné židle z KD, instalovány dva nové pisoáry
• Jednání s projektanty zastávky u továrny - upřesnění chodníku k bytovým domům 
• Nový dekl kanalizace u čp. 292 – zakoupen, bude instalován
• Problematika cesty k čp. 139
• Zpráva PČR o bezpečnostní situaci obce 
Pracovníci obce: Dosázení stromků na pasekách, označení kůly; Obkopána zvonička Údolí - drenážní 
trubka + hrubý štěrk, upraveny schůdky ke kříži; Pročištěny svodnice; Zajišťován provoz sběrného 
dvora, dorovnávání povrchu materiálem ze zametání silnic; Dozametání komunikací, dosypávání 
a rozhrnutí hlíny u pošty a na hřbitově; Sečení a odvoz trávy – včetně ZŠ a MŠ,. hřbitova; Instalace 
truhlíků s kytkami - OÚ a zastávky; Provoz ČOV; Údržba mechanizace; Oprava střechy na uskladně-
ném dřevu u MŠ.
Kontrola zápisu z minulého jednání - návrh na opravu drobné nepřesnosti, předložen ke schválení. 
Usn. 1b/V-2015: ZONekoř schvaluje zápis z jednání IV-2015 z 20.4.2015  8 0 0

MAJETKOVÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Pronájem pozemků dle vyhl. 5/2015 P/N. Starosta na základě zveřejnění záměru předložil smlouvu 
o pronájmu, za základ ceny vzata hodnosta BPEJ pronajímaného pozemku. Usn. 2a/V-2015: ZONekoř 
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na základě předchozích usn., a na základě zveřejnění záměru vyhl. 5/2015 schvaluje uzavření Pach-
tovní smlouv na p.p. č. 458 o výměře 1000 m2 s panem J. V na dobu 3 let. Cena pachtovného je v místě 
a čase obvyklá, byla stanovena jako 3% z ceny pozemku zemědělské půdy, která činí 4,71 Kč za m2, 
pachtovné za výše uvedenou výměru 1000 m2 činí 141 Kč za rok.  8 0 0
Nákup pozemku komunikace Vejrov. Bude projednáno při příštím jednání zastupitelstva – doposud 
nebyl Povodím Labe s.p. zaslán návrh smlouvy 
Mimořádná dotace TJ Sokol. Usn. 2b/V-2015: ZONekoř na základě žádosti TJ Sokol Nekoř v soula-
du se zákonem č. 250/2000 Sb., schvaluje „Smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace na „Vyhodnoce-
ní sezóny 2014-2015 oddílu ledního hokeje TJ Sokol Nekoř – mužstva žáků“. Dotace činí 3000,- Kč. 
 8 0 0
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
Výměna oken OÚ. Se závěry jednání komise pro hodnocení nabídek seznámila předsedkyně staveb-
ní komise a místostarostka. Obdrženy nabídky od 4 firem. Pořadí nabídek 1. Window Holding a.s., 
138.911,56 Kč, 2. STAVONA, spol.s.r.o. 145.409,85 Kč, 3. Sulko s.r.o. 149.175,- Kč, 4. Proplast, spol. 
s.r.o. 153.411,- Kč. Na základě provedeného hodnocení se hodnotící komise jednomyslně usnesla, že 
nabídka dodavatele Window Holding a.s., IČ: 28436024 za cenu 138.911,56 Kč je nabídkou nejvýhod-
nější z hlediska stanovených hodnotících kritérií a doporučuje uzavřít s  tímto uchazečem smlouvu 
o dílo. Usn. 4a/V-2015: ZO Nekoř bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu VZ/1/2015 “Výměna oken budovy obecního úřadu Nekoř čp. 330“, a schvaluje 
předložený návrh hodnotící komise vyzvat k uzavření smlouvy nabídku s nejnižší cenou od firmy 
Window Holding a.s., IČ: 28436024 za cenu 138.911,56 Kč včetně DPH. ZO Nekoř pověřuje starostu 
obce uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou s dobou realizace od 1.7.2015 do 31.8.2015 dle harmo-
nogramu prací ostatních úprav OÚ – rekonstrukce elektřiny, stavební úpravy, podlahy atd….  8 0 0
Dále předloženy dvě nabídky na zednické práce související se zapravením oken - po dopřesnění termí-
nu provedení prací bude na příštím jednání zastupitelstvo rozhodnuto. Předloženo nacenění elektřiny 
- úřad, zasedačka, elektroměr, do příštího jednání doplnit stropní panely, případně světla - zajistí sta-
rosta. Nacenění podlah + návrhy řešení interiéru zasedačky - do příštího jednání zajistí místostarostka  

Sejmutí krytiny čp. 144. Předložena zadávací dokumentace. Usn. 4b/V-2015: ZO Nekoř vyhlašuje 
veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/3/2015 „Sejmutí a  likvidace eternitové krytiny z čp. 144 
Nekoř“, schvaluje předloženou zadávací dokumentaci, jmenuje komisi pro otvírání obálek a komisi 
hodnotící ve složení: Ing. Kubíčková Berková. Ing. Smejkal, Petr Koblížek, náhradníky komise: Ing. 
Pomikálek, Ing. Prikner, B. Bezstarosti, schvaluje termín pro předkládání nabídek od 25.5.2015 do 
5.6.2015 do 12,00 hodin; schvaluje oslovit následující firmy: Milan Lux, Agrostav, Rekos Ševčík, 
Jirásek klempířství Letohrad, Liška Jablonné, Fogl Jamné  8 0 0
Dále rozhodnuto elektronicky oslovit firmy vykupující staré trámy – firmy Fajt, Šimáček, HMN Vood, 
další firmy doplní předsedkyně stavební komise. 
Rekonstrukce elektřiny ZŠ Nekoř. Informace k chystanému projektu předložila předsedkyně stavební 
komise a místostarostka, dokumentace rozdělena na 2 etapy, I. - 2015, II. - 2016, poptávat jako celek. 
Usn. 4c/V-2015: ZO Nekoř schvaluje zadat obě etapy rekonstrukce elektroinstalace školy v Nekoři do 
výběrového řízení najednou s termíny zhotovení: I. etapa (realizována 1.7 – 15.8.2015), II. etapa 
(realizována 1.7 – 15.8.2016). Usn. 4d/V-2015: ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsa-
hu č. VZ/2/2015 „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ŠKOLY V NEKOŘI“, dle zadávací do-
kumentace vypracované firmou Molo architekti – projektant Pavel Bartoň, na I. (realizována 2015) 
i II. etapu (realizace 2016), jmenuje komisi pro otvírání obálek a komisi hodnotící ve složení: Ing.J. 
Kubíčková Berková. Ing. P.Smejkal, P.Bartoň. Ing. Z. Šeda, náhradníky Ing. M. Prikner, P. Koblížek, 
P.Čada, M. Buben. Schvaluje termín pro předkládání nabídek od 25.5.2015 do 5.6.2015 do 12,00 
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hodin; schvaluje oslovit následující firmy: Elektrokomplet Herman, Agrostav, Elektrosychra, LTS Li-
tomyšl, Glonek, Zářecký. Usn. 4e/V-2015: ZO Nekoř schvaluje zadat organizaci VZ/2/2015 „REKON-
STRUKCE ELEKTROINSTALACE ŠKOLY V NEKOŘI“ na základě spolupráce v předchozích letech 
firmě Forenta s.r.o. za nabídnutou částku 21.780,- zpracovanou dle Výkonového a  honorářového 
řádu – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě Unika 2013.  8 0 0
Doplnění rozpočtů dle dohodnutých změn mezi jednotlivými etapami (oproti původní dokumentaci) 
a předání firmě Forenta zajistí místostarostka. Starosta navrhuje, aby stavební komise prošla navržené 
zařizovací předměty a zvážila účelnost a hospodárnost jejich instalace (navržené typy osušovačů ru-
kou, rozsah zabezpečovacího systému, apod.)

Komunikace Vejrov. Pozemky odkoupeny, čeká se na odkup pozemku od Povodí Labe s.p., projektová 
dokumentace bude aktualizována pro ÚŘ a doplněna o vodovod, bude dokončen rozpočet s výkazem 
výměr, navrženo do příštího jednání zastupitelstva připravit výběrové řízení na zhotovitele - na zákla-
dě zkušeností s předchozích zakázek oslovit firmu Forenta. Usn. 4f/V-2015: ZO Nekoř schvaluje za-
dat organizaci VZMR na akci „Nekoř – Vejrov výstavba ZTV“ na základě spolupráce v předchozích 
letech firmě Forenta s.r.o. za nabídnutou částku 21.780,- Kč zpracovanou dle Unika 2013. Zpracová-
ní podkladů k vyhlášení VZMR do příštího jednání  8 0 0 
Cyklostezka Pastviny. Starosta předložil návrh sdružení obcí Orlicko na rozdělení financování 
projektových prací cyklostezek Pastvinská přehrada. Usn. 4g/V-2015: ZO Nekoř schvaluje předlo-
žený Předpoklad příspěvků na přípravu cyklostezky Pastvinská přehrada - rozdělení podílů obcí 
– předpokládaná spoluúčast obce Nekoř 393.750,- a  připojuje se k  výhradě obce Líšnice: „Pokud 
nastane nárůst celkového objemu předpokládaných nákladů, bude plně v kompetenci zastupitelstva 
rozhodnutí o dalším postupu.“  8 0 0
Petrův Palouk.Usn. 4h/V-2015: ZO Nekoř schvaluje výrobu 6 ks otevřených skříňových poliček 
s odolnou pracovní deskou do chatek PP dle nabídky truhlářství J. Faltus  7 0 1
Vyhlášky. Nutno novelizovat vyhlášky 2/2001 o  systému likvidace odpadů a  1/2006 o  zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích - bude projednáno na příštím jed-
nání po odsouhlasení znění vyhlášek kontrolním odborem MV

RŮZNÉ
Objížďka motosraz. Usn. 5a/V-2015: ZO Nekoř souhlasí s vedením objízdné trasy při doprovodných 
akcích Motosrazu Pastviny dne 20.6.2015 po místní komunikaci v majetku obce Nekoř ležících na 
p.p.č. 3514/1, 3516/2 a 3516/3, při respektování dopravního značení a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 
t na vozovku vedoucí po hrázi Pastvinské přehrady.  8 0 0
Oprava trojice Bredůvka . Informace starosty obce o přidělení dotace na opravu sousoší Sv. Trojice na 
Bredůvce. Usn. 5b/V-2015: ZONekoř v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách ve snaze 
o efektivní a hospodárné vynaložení svěřených finančních prostředků a s cílem zachování kvality 
prováděných restaurátorských zásahů s  ohledem na obdobné zakázky prováděné pro obec Nekoř 
v uplynulých letech schvaluje zadat Restaurování památky Sv. Trojice na Bredůvce akademickému 
sochaři a restaurátorovi Karlu Krátkému, Demokratické Mládeže 1360, Pardubice za cenu 77.395,- 
Kč stanovenou v restaurátorské zprávě. ZONekoř pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.  8 0 0
Valná hromada VAK Jablonné n.O. Usn. 5c/V-2015: ZONekoř 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 18. června 2015 ve 12,30 hodin v sídle společnosti v Jablonném nad 
Orlicí  8 0 0 
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Návrhy a připomínky 
J. Lehký - Skladování plastů ve sběrném dvoře je příliš „na očích“ 
J. Kubíčková Berková - Ucpaný kanálek u zastávky u školy; Kovové prvky u MŠ – nátěr; Víceúčelové 
hřiště – mech v rozích 
P. Koblížek - zanesený příkop u Studenecké zátoky; Svodidlo u loděnice univerzity – průlez
L. Faltusová - Sběrné nádoby na parkovišti za hrází doplnit informací o provozu sběrného dvora

15. června 2015 
Starosta po přivítání zastupitelů předložil návrh na doplnění programu, určil zapisovatele a ověřovate-
le zápisu. Usn. 1a/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje program jednání 15.6. 2015.  7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta promítl fotografie z uplynulého období a připomenul události v obci: 
• 19.5.2015 proběhlo v klubovně CVAN slavnostní zakončení sezony hokejistů 
• 22.5.2015 – Kontrolní den stavebních úprav čp.286 – chybí zápis - žádost Ing. J. Kubíčkovou Berko-

vou o zaslání 
• 24.5.2015 TJ Sokol Nekoř pořádal tradiční Nekořský kros – v rámci soutěže ISCAREX startovalo 195 

závodníků – poděkování pořadatelům
• 3.6.2015 proběhlo jednání spolků - dořešení příspěvků rok 2015, seznámení s novým systémem, 

příprava dětského dne a Srandamače
• Sběrný dvůr Nekoř – připravuje se závěrečné vyhodnocení akce, dne 17.6 proběhne kontrola ze stra-

ny SFŽP, dne 23.6. místní šetření KÚ k provoznímu řádu 
• cyklostezky – 4.6. 2015 jednala Správní rada sdružení obcí Orlicko – vypsána poptávka na projek-

tanta, následně řešit výkupy pozemků 
• Žádost o dotaci na výsadbu lesa část p.p.č. 2385 –převzata od lesního správce, bude zaslána na KÚ
• 21.5. jednání starosty s jednateli firmy ALF spol.s.r.o. – zájem o rozšíření míst k parkování, dořešit 

most, pozemek mezi branou k rampě a náhonem – objednáno vytyčení hranice se sousedním lesním 
pozemkem 

• jednáno o dořešení pozemku u čp. 9 Údolí 
• Přeložka vedení u čp. 144 – již konečně zahájeno UŘ, 
• Dobourání zbytků zdi po kolně u školy - st. p. 4/1 – Stavebním úřadem vystaven protokol – vklad do 

KN se změnou využití parcely -zbořeniště 
• U ZŠ byl zkolaudován amfiteátr – připraveno pro vklad do KN
• Petrův palouk- dodělány nízké skříňky, venkovní nátěr kosteleckých buněk objednán 
• Místní šetření u pozemků mezi čp. 133 a kadeřnictvím + dohodnuty parametry GP, zúčastnil se zá-

stupce SÚS - navrženo zažádat PK o převod pozemků pod chodníkem
• Komunikace Vejrov od čp.74 po čp.235 – dohodnuto doměřit celou komunikaci
• Zastupitelé absolvovali prohlídku a vymezení cest k zařazení do pasportu MK
• Jednání s KONZUMem a i právním oddělením MěÚ Žamberk o veřejnoprávní smlouvě 
• Smlouva na výměnu oken na OÚ s vybraným zhotovitelem podepsána. 13.7.2015 začíná bourání, 

16.-17.7. výměna I. části oken. 23.-24.7. II část.
• 12.6. jednala komise pro vzdělávání a výchovu
• Odvoz sochy Nejsv. Trojice z Bredůvky k restaurování 
Pracovníci obce: Nařezáno a natřeno ochranným nátěrem dřevo na boudu na hřiště Bredůvka; Sečení, 
odvoz trávy; Pročištěny svodnice, úklidy zastávek, umyty lavičky u zastávek; Výlepy plakátů; Zalévání 
truhlíků s kytkami; Vyklízení čp. 144 – půda, vnitřní zásypy stropů – plevy, piliny; Nátěr laviček v par-
ku, stojanu na kola k vyhlídce Šedivec; Výměna deklu kanalizace u čp. 292 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              léto 2015

6

Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání V-2015 ze 
dne 18.5.2015  7 0 0

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Prodej a nákup pozemků dle vyhl. 6/2015 P/N. Starostou podána informace o obdržení rozhodnutí 
KN o odstranění zástavy z p.p.č. 790/3, nutno dořešit žádost o dělení a slučování pozemků. Usn. 2a/ 
VI-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usn., a na základě zveřejnění záměru vyhláškou 6/2015 
schvaluje dle GP 885-62/2014 prodej p.p.č. 3108/5 o výměře 81 m2 panu R.D. za cenu 20,- Kč m2, 
prodej p.p.č. 3576/5 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.p.č. 3108/4 ostatní plocha o výměře 198 m2, 
manželům A. a E. H., nákup 790/13 orná půda o výměře 10m2 a 790/14 orná půda o výměře 8 m2 od 
R.D., 791/2 ostatní plocha, o výměře 59m2 a 791/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 5m2, 3577 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 17m2 a 808/3 zahrada o výměře 11m2 od A. a E. H, za cenu 20,- Kč/
m2, p.p.č. 3664/2 ostatní plocha, o výměře 2m2 od manželů O a B. M. za cenu 20,- Kč/m2, pověřuje 
starostu podepsáním smlouvy a vkladem do KN.  7 0 0
Nákup pozemku 3513/1 komunikace Vejrov. Předložen návrh smlouvy od Povodí Labe s.p. 
Usn. 2b/ VI-2015: ZO Nekoř na základě předchozích usn. schvaluje nákup p.p.č. 3513/1 o výměře 87 
m2 za cenu 8 386,- Kč + DPH v platné výši, schvaluje předloženou kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 1DHM150097 s Povodím Labe,s.p , pověřuje starostu jejím podepsáním a vkla-
dem do KN.  7 0 0
Smlouva o poskytnutí grantu restaurování památek. Usn. 2c/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje „Smlou-
vu o poskytnutí grantu z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek 
v PK 2015 “ s PK. Dotace činí 50.000,- Kč.  7 0 0
Pobočka České Pošty s.p. Konzum Partner v Nekoři. Na základě předchozích usn. starosta předložil 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Usn. 3a/ VI-2015: ZO Nekoř na základě žádosti a na základě 
předchozích usn. se záměrem zachování dostupnosti poštovních služeb pro občany v obci a s tím spo-
jeném dlouhodobém zajištění rozšířených služeb zásobování a prodeje, v souladu se z. č. 250/2000 
Sb,. schvaluje poskytnutí dotace pro KONZUM, obchodní družstvo v  Ústí n. O. na „Vybudování 
prostor pro poskytování poštovních služeb a na zlepšení technického vybavení a celkového vzhledu 
prodejny č. P 189 Nekoř.“ v max, výši 1.000.000,- Kč. Usn. 3b/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nekoř mezi obcí Nekoř a KONZUM, obchodní 
družstvo v Ústí n. O. na „Vybudování prostor pro poskytování poštovních služeb a na zlepšení tech-
nického vybavení a celkového vzhledu prodejny č. P 189 Nekoř.“   7 0 0
Závěrečný účet obce. Na základě předchozího zveřejnění na úřední desce obce a na základě vysvětlu-
jících informaci účetní obce: Usn. 4a/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje celoroční hospodaření obce a Zá-
věrečný účet obce Nekoř za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř 
za rok 2014 s  výhradami nedostatků uvedených ve Zprávě o  výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Nekoř za rok 2014. Usn. 4b/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř za rok 2014: postupovat dle 
vnitřní směrnice „Opravné položky k pohledávkám. Usn. 4c/VI-2015: ZO Nekoř konstatuje, že nedo-
statky byly napraveny přeúčtováním dokladem č. 220.  7 0 0
Usn. 4d/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2014  7 0 0
Usn. 4e/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2014 s výsledkem hospodaření 
162,85 Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu  7 0 0
Usn. 4f/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2014 s výsledkem hospodaření 
11.354,43 Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu  7 0 0
Rozpočtová změna č.2 S rozpočtovou změnou č. 2. seznámila účetní obce. Usn. 5a/VI-2015: ZO Ne-
koř schvaluje rozpočtovou změnu č. 2  8 0 0
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PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
Výměna oken OÚ. Informace starosty o podepsání smlouvy na výměnu oken, předloženy dvě nabídky 
místních zednických firem na zapravení oken – s tím, že s oběma je nutno upřesnit termín realizace. 
U nabídky od J. Bednáře potvrzen termín realizace. Usn. 6a/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje zadat vy-
bourání oken a zednické zapravení nových oken dle nabídky firmě J. Bednář  8 0 0
Usn. 6b/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje zadat rekonstrukci elektřiny kanceláří OÚ vzhledem ke znalos-
ti stávající elektroinstalace a s cílem dosažení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků dle nabídky firmě P.Glonek. Rozhodnutím o vytápění zasedací místnosti – stropní panely 
- přímotopy - pověřuje na základě jednání a doporučení SK starostu obce.  8 0 0
Dle sdělení místostarostky se návrhy řešení interiéru zasedačky, řešení podlahy bude zabývat SK na 
svém jednání 18.6.2015. V souvislosti s touto akcí starosta předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí 
dotace z programu POV od PK. 
Usn. 6c/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z POV s PK  8 0 0
Sejmutí krytiny čp. 144. Konstatováno, že na základě oslovení 6 firem na VZ/3/2015 „Sejmutí a li-
kvidace eternitové krytiny z čp. 144 Nekoř“, nepřišla žádná nabídka, 3 poslali oznámení, že z důvodů 
naplněnosti nabídku nepodají. Jednáno s firmami na likvidaci trámů - obdrženy dvě nabídky s tím, 
že firmy krytinu sejmou spolu s  dřevěnými prvky budovy, likvidaci musí zajistit obec Nekoř. Usn. 
6d/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje zadat likvidaci dřevěných konstrukcí čp. 144 firmě AH Bohemia, 
likvidaci krytiny hradí obec, zhotovitel si zajistí zvláštní užívání komunikace. Zajištěním „pověřené 
osoby“ z hlediska likvidace eternitové krytiny (ve spolupráci se SK) a dohledem na likvidaci krytiny 
pověřena místostarostka  8 0 0
Rekonstrukce elektřiny ZŠ Nekoř. Informace o výsledcích výběrového řízení přednesla předsedkyně 
hodnotící komise a místostarostka. Přijaty tři nabídky, jedna z nich neobsahovala podepsaný návrh 
smlouvy a proto byla vyřazena. Nabídka další firmy obsahovala dvě varianty, varianta 1. ocenila kva-
litativně a technicky obdobné spínače, zásuvky a svítidla, ale neuvedla obchodní názvy nebo výrobce 
těchto komponentů. Komise proto nemohla posoudit, zda uchazeč dodržel zadávací podmínky či ni-
koli. Varianta č. 2 ocenila spínače, zásuvky a svítidla tak, jak byly uvedeny v zadávacích podmínkách. 
Komise se jednomyslně usnesla, že z popsaných důvodů bude hodnotit srovnatelné nabídky a do hod-
nocení u nabídky této firmy zahrnula variantu č. 2. Usn. 6e/VI-2015: ZO Nekoř bere na vědomí výsled-
ky výběrového řízení na VZMR č. VZ/2/2015 „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ŠKOLY 
V NEKOŘI“ a schvaluje předložený návrh hodnotící komise vyzvat k uzavření smlouvy nabídku od 
firmy Elektrokomplet Hermann, schvaluje smlouvu o dílo č. VZ/2/2015 a pověřuje starostu jejím 
podepsáním. Usn. 6f/ VI-2015: ZO Nekoř pověřuje SK vyhodnocením projektovaného vybavení elek-
trospotřebiči, po jednání s  vybraným zhotovitelem nechat schválit dodatek smlouvy s  případným 
naceněním alternativního vybavení dle schválených zadávacích podmínek a ustanovení bodu V.5. 
smlouvy o dílo č. VZ/2/2015.   8 0 0
Komunikace Vejrov. Na základě konzultace s firmou Forenta poptat orientačně, nechat dodělat geo-
logický průzkum. 
Oprava zvoničky Údolí. Starosta sdělil informaci z jednání SR sdružení obcí Orlicko s návrhem na 
dotaci obci Nekoř na opravu zvoničky v  Údolí - přidělená dotace 27.000. Připraveny dvě varianty 
opravy horní stříšky zvoničky – eternitové šablony, měděný plech – od firmy Lux, Pastviny. Smlouvu 
o zhotovení bude uzavírat Orlicko, obec mimořádným příspěvkem doplatí rozdíl mezi opravou a do-
tací. Usn. 6g/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje variantu opravy Zvoničky Údolí s opravou stříšky z mědě-
ného plechu.  5 1 2
Vyhlášky. Starostou předloženy novelizované vyhlášky o systému likvidace odpadů a o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích s odsouhlaseným zněním vyhlá-
šek kontrolním odborem MV
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Usn. 7a/ VI-2015: ZO Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 1/2015 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nekoř  8 0 0
Usn. 7b/ VI-2015: ZO Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 2/2015 o nočním 
klidu a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu ne-
zbytném k zajištění veřejného pořádku  8 0 0

RŮZNÉ
Vyjímka počtu žáků ZŠ. Žádost předložena ředitelem ZŠ. Usn. 8a/VI-2015: ZO Nekoř na žádost ředi-
tele souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v ZŠ Nekoř, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 
Sb., (školský zákon)na školní rok 2015/2016 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací 
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Usn. 8b/VI-2015: 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 – 31.12.2015, 62.000 
Kč,- s tím, že doplatek mezd nepedagog. pracovníků bude čerpán z krajem přidělených finančních 
prostředků.  8 0 0
Pasport místních komunikací. Usn. 8c/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje seznam navržených MK, schva-
luje zadat zpracování pasportu MK dle nabídky Ing. J. Valentovi.  8 0 0
Pronájem CVAN. Usn. 8d/VI-2015: ZO Nekoř schvaluje žádost o zapůjčení CVAN k sportovní firem-
ní akci firmy JBV s.r.o. Nekoř na sobotu 11.7.2015 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 ho-
kejového hřiště - 100,- Kč/ hodina, ceny zapůjčení laviček a stolů - 30,- Kč za sadu. Zapůjčení věcné-
ho vybavení klubovny nutno dohodnout s TJ Sokol. Následný celkový úklid celého areálu, ukončení 
hudební produkce – vyjímka ze schválené vyhl. o nočním klidu 2/2015 do 02 hod 12.7.2015. Případ-
né další podrobnosti dohodnout se starostou obce  8 0 0
Návrhy a připomínky 
J. Lehký: Připomínka zhotovení závěsu na zadním schodišti sálu KD; Uvolněný svod koryta na KD; 
Odvětrání na záchodech CVAN, drhnou dveře u dámského WC; Zvážit natření prken na střídačkách
J. Kubíčková Berková: V MŠ počítat s výměnou koberců – využít přebytek loňského rozpočtu 
B. Bezstarosti U cest řešit přerůstající vegetaci 
L. Faltusová: dotaz na sečení ploch, které nejsou v majetku obce, značení cest pro turisty

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

další číslo Nekořského zpravodaje přichází poněkud opožděně na konci léta. Je to víceméně zapříčiněno 
červencovou vichřicí, jejíž následky nás zaměstnávají doposud. Více se o ní a jejich následcích dočtete dále 
ve zpravodaji....

A nyní opět k několika aktuálním věcem. V průběhu prázdnin byla provedena demolice objektu čp. 
144. Luxovy hospody u školy, aby mohly pokračovat územní a stavební řízení a projektování nové výstav-
by mateřské školky v tomto místě. 

Od druhé poloviny září bude probíhat rekonstrukce prodejny Konzum v Nekoři. Po dobu rekonstrukce 
bude zajištěn náhradní prodej v budově pošty. Provoz pošty nebude přerušen.
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Při výše zmíněné vichřici bylo po-
škozeno i veřejné osvětlení a rozhlas, 
přestože již byly provedeny opravy 
poškozených částí vedení i  amplio-
nů a světel, je možné, že se následky 
vichru ještě projeví. Prosíme proto 
o vaši informaci o případných dalších 
poruchách světel či rozhlasu. 

V  průběhu podzimu dojde k  re-
konstrukci střechy na zvoničce 
v Údolí, na kterou obec získala dotaci 
ze sdružení obcí Orlicko. 

A na závěr si dovolím ještě jednu 
prosbu. Děkujeme všem, kteří třídí 
odpady,zejména plasty do igelitových 
pytlů. Pokud je dáváte do pytlů, vy-
užívejte prosím nadále měsíční svo-
zové dny u zastávek. Když totiž plné 
pytle vhodíte do žlutých nádob na 
plasty, velmi brzy se zaplní a  již do 
nich není možno vhazovat jednotlivé 
plasty a  kolem nádob je pak nepořádek nebo pak lidé plasty vhazují zbytečně do smíšeného odpadu. 
Stejně tak větší množství polyestyrénu je vhodnější svázat do balíku a bud využít svozových dnů nebo je 
zavést do sběrného dvora. Děkujeme za pochopení a děkujeme, že odpady třídíte....

S přáním poklidného prožívání babího léta a podzimních dní....
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
• Zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů za obětavý zásah při odstraňování následků noční 

vichřice 8. července 2015
• Pekařství Adamec za darování pečiva pro evakuovaný tábor, Restauraci KD za teplý čaj pro zmoklé 

evakuované táborníky
• Všem, kteří přišli pomoci či nabízeli pomoc při likvidaci škod po tété vichřici 
• Pořadatelům Nekořského Špacíru 2015 
• Všem kdo obětavě osekávají trávu okolo svých pozemků, silnic i na veřejných prostranstvích. 
• Všem obětavým rukám, které se starají o květinovou výzdobu v obci, na zastávkách i na ostatních 

místech 
• Všem, kdo nevyhazují vše nepotřebné do směsného odpadu a snaží se třídit odpady

Co se chystá v obci Nekoř roce 2015 
19.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“      28.XI. Countrybál
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Krátké zprávy a oznámení
• Od druhé poloviny září bude z důvodů generální rekonstrukce prodejny Konzum v Nekoři zabezpe-

čen náhradní prodej v sousední budově pošty čp. 286. v prostorách stávající ordinace. 
• Pan doktor Haltmar bude od poloviny září ordinovat v druhé části budovy v nově zrekonstruova-

ných prostorách. 
• Obec Nekoř nabízí možnost samotěžby - úklidu dřeva po těžbě v porostech poškozených vichřicí. 

Informace na tel. 724 181 465.
• Obec Nekoř rovněž nabízí k odprodeji nepoužívané vyřazené lampy veřejného světlení včetně vý-

bojek. 

Termíny svozu odpadů1 2015
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Září: 7, 21, 28 Říjen: 5, 12, 19, 26 Listopad: 2, 9, 16, 23, 30 Prosinec: 7, 14, 21, 28
Sběr plastů v  průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v  červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa - úterý: 1.IX.; 29.IX.; 27.X.; 24.XI.; 22.XII.; 
Svoz skla: 2.IX.; 2.XII. Svoz papíru: 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.; 28.XII..
Sběr nebezpečných odpadů zastávkovým způsobem - čtvrtek 3.9.2015
Sběr elektrozařízení: elektrospotřebiče je možno odevzdat ve sběrném dvoře nebo do kontejneru 
před obecním úřadem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
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, pneuma-
tik, nábytku i směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, akumulátorů 
i zářivek. Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce. Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN  středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 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.

Historie obce – čp. 144 Luxova hospoda
Přestože toto čp. se nacházelo na tehdejší návsi u kostela a školy, z jeho historie máme poměrně útrž-

kovité informace. 
Tato budova byla postavena v roce 1773 s tichou úmluvou tehdejšího stavebníka s panem farářem 

na církevním pozemku, až za starosty Brůny (byl tato záležitost vyřízena a zaknihován majitel, který 
zaplatil farnosti jednou provždy 19 a 1/2 zlatých. Zahrada však zůstala až dodnes v majetku církve). 

Dne 13. září 1874 o půl osmé hodině v neděli večer vypukl ve stodole u Tadeáše Felcmana, hostin-
ského v Nekoři u kostela, požár, při čemž i hostinec shořel a škole nebezpečí hrozilo. Obec Nekoř měla 
od února t.r. novou ruční hasičskou stříkačku, poněvadž nebyl, kdo by stroj řídil, stal se zmatek a omy-
lem při donášení vody vlit do stříkačky louh s popelem, čímž se stal stroj k další potřebě neužitečný. 
Stal se zmatek ještě větší a lidé reptali na zařízení stříkačky. Mezitím strop nad sálem prohořel a oheň 
spadl mezi zdi a tím bylo nebezpečí pro školu odvráceno. Tento požár i nezdar s hašením vedl k tomu, 
že ještě v tomto roce byl založen sbor dobrovolných hasičů v Nekoři. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že po tomto požáru došlo k výrazné přestavbě této nemovitosti. V roce 
1880 jsou při sčítání na čp. 144 zapsáni Alois Felcman, hostinský, syn Tadeáše Felcmana, jeho novo-
manželka Aloisie, rozená Krejsová z čp. 12. 

Další zmínka ze z roku 1900, kdy si hostinec pronajal od vdovy Felcmanové, Josef Baláš a jako ná-
jemce byl hostinským a řezníkem v čp. 144. 

V roce 1921 kupuje hostinec Vincenc Lux, rolník a obchodník z Bredůvky čp.284, pro svého syna 
Josefa Luxe, u kterého při jeho svatbě v červenci 1921 nacházíme zmínku - řezník v Nekoři čp. 144. 
Kdy přesně byla budova upravena do podoby, kterou jsme znali (nápisy Hostinec, Josef Lux, Řeznictví) 
nevíme. Josef a Františka Luxovi vychovávali tři děti - Boženu, Josefa a Josefu. Hostinec i řeznictví 
prosperovaly, pamětníci vzpomínají, jak na karty do hostince chodili i  chlapi ze Šedivce, v  zázemí 
řeznictví bylo zařízení na porážku (zabíjačky se tu dělaly až do 70 let), sklep na led k chlazení masa, 
pod sálem je krásný klenutý sklep na led k chlazení piva. Led se vozil z rybníčku v pískovně. Na přilo-
ženém ofoceném barevném obrazu je vidět, že silnice byla tenkrát v úrovni vchodu. Po roce 1948 došlo 
k výrazné změně, hostinec i řeznictví převzala JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Ústí nad Orlicí. 
Josefu Luxovi mladšímu nebylo dovoleno pokračovat v otcově řemesle, dokonce se musel neplánovaně 
oženit o půl roku dříve, aby volný byt v jejich domě nebyl přidělen někomu jinému a on mohl bydlet ve 
svém. Restaurace byla pronajímána různým nájemcům, stejně tak řeznictví, kde krám fungoval až do 
poloviny 70 let, kdy do obce začala jezdit pojízdná prodejna masa. (posledním řezníkem v provozovně 
byl pan Pilař). Nemovitost byla Jednotou částečně upravena, zazděn shoz ledu do sklepa od silnice, po 
navýšení sinice vybudováno zábradlí a schodiště, byl upraven interiér sálu hostince. V patře byl zřízen 
i byt pro učitele. Paní Františka Luxová však zde žila až do své smrti do roku 2000 do svých 99 let (hos-
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tinský a řezník Josef Lux zemřel v roce 1966). Jeho syn Josef Lux s manželkou Ludmilou se z čp.144 
odstěhovali po narození druhého syna Jiřího do nově postaveného rodinného domku za farou. Dům 
čp. 144 tedy byl rodným domem významného nekořského rodáka, místopředsedy vlády a ministra 
zemědělství ing. Josefa Luxe. Dlouhou dobu zde bydlela se svou rodinou i nejmladší dcera hostinského 
a řezníka Josefa Luxe - Josefa Bartošová, než se odstěhovali do Letohradu. 

V roce 1973 byla Jednotou nemovitost rodině Luxově vrácena, zaplatit však museli za povedené 
vnitřních úpravy. Do postavení vlastního domu zde pak bydlel od roku 1986 do roku 1992 ještě nej-
mladší z tří luxových bratří Jan. 

Po roce 2000 se chvíli uvažovalo nemovitost přestavět na dům pro seniory. Nositel projektu - Ob-
lastní charita však na tento záměr nezískala investiční prostředky, a tak se dědicové rozhodli v roce 
2004 prodat dům manželům Plánským. Bohužel tito majitelé dostali nemovitost do exekuce a v dražbě 
v roce 2007 čp. 144 přešlo na realitní kancelář, od které ji v roce 2009 po výrazném snížení ceny koupila 
obec Nekoř. 

Rozhodnutí realizovat na tomto místě výstavbu nové mateřské školy přičleněné k základní škole 
padlo v roce 2014. V srpnu 2015 byla nemovitost zbourána. 

Pokud by někdo chtěl a mohl doplnit tuto kusou historii čp. 144, velmi to přivítáme 
Jiří Pomikálek

Jak nás trápí počasí? 
Byl letošní teplý červenec rekordní? 

Na Zemi bylo nejtepleji od roku 1880. Červenec přepsal absolutní rekord, to je titulek z 20. srpna 
2015, který se objevil na webovém zpravodajství. Letošní červenec byl nejteplejším měsícem planety 
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od roku 1880, kdy se s měřeními začalo. Průměrná globální teplota byla v červenci 16,61 stupně Celsia, 
což je téměř jeden stupeň nad průměrnou červencovou teplotou ve 20. století. Dosud držel rekord 
červenec z roku 1998, ten byl letos o 0,08 stupně Celsia překonán.

Červenec je obecně nejteplejším měsícem roku. 
Teplota v červenci byla podle českých meteorologů mimořádně nadnormální s průměrem 19,8°C, 

což je o  celé 3,2°C nad dlouhodobým průměrem. Zároveň v  červenci málo pršelo, celkem spadlo 
v průměru jen asi 40 procent obvyklých srážek. Průměrnou teplotu snížilo ochlazení ke konci měsíce, 
a tak zůstal nepokořen rekord z roku 2006. Tehdy byla vedra o 4,5 stupně nad průměrem. 

Tolik informace, které jsme si mohli přečíst na webovém zpravodajství. 
A jak to bylo v Nekoři, respektive při měření u budovy Povodí Labe u Pastvinské přehrady v porov-

nání s téměř 40 letými záznamy o počasí hrázných Pastvinské přehrady (od roku 1977 srážky, od roku 
1988 pak i teploty)? 

V letošním červenci 2015 činila průměrná teplota 19,1°C a napršelo 47,1 mm srážek. 
Oproti tomu v červenci 2014 napršelo 122 mm srážek při průměrné teplotě 18,5°C.
Nejchladnější červenec byl v roce 2000 s průměrnou teplotou jen 14,1°C, nejteplejší zase v roce 

2006 s průměrem 20,18°C. Průměrná teplota kolem 19°C byla vyhodnocena ještě v dalších čtyřech 
letech - 1990, 1994. 1995, 2010, letošní 19,1°C je třetí nejvyšší. Ani v Nekoři tedy rekordní červencová 
teplota z roku 2006 nebyla překonána. 

Naopak napršelo jen 42% běžných červencových srážek, když průměr srážek za červenec od roku 
1977 z měření na Pastvinské přehradě činí 111,4 mm. Méně napršelo jen ve třech dalších sledovaných 
letech, pod 50 mm srážek za červenec hrázní naměřili jen v 7 letech od roku 1977. 

Nejvyšší denní teplota byla v červenci 2014 naměřena 21.7. a to 32,9 oC, (o 3,5oC více než vlo-
ni - 21.7.2014 - 29,5 oC) nejnižší 11.7. a  to 4,2 oC. Maximální srážka 11,7 m napršela 8.7.2015, 
Nejteplejší vodu v Pastvinské přehradě 25,2°C naměřili 23.7.2015 ( 2014 - to bylo 24,2°C zjištěných 
22.7.2014). A poslední zajímavost - 7 dní v červenci teploměr přelezl hranici 30 oC. 

Velmi zajímavé porovnání srážek a zejména teplot a nás čeká za měsíc srpen.....
S použitím údajů poskytnutých hráznou E Dvořákovou připravil Jiří Pomikálek 

Dětský den
Alespoň několika foto-

grafiemi chceme přiblížit 
tradiční dětský den, letos 
konaný již 21. června, kvůli 
rozmarů počasí na sále Kul-
turního domu. Po úvodním 
vystoupení dětí z  Mateřské 
školky i  kroužku flétniček 
ze ZŠ na zápalu soutěžících 
nic nezměnily stísněné pod-
mínky ani občasná nucená 
improvizace pořadatelů. 
Poděkování patří všem ne-
kořským spolkům za uspořá-
dání dětského dne, učitelkám a púrsonálu MŠ za přípravu vystoupení, vedoucí kroužku flétniček P. 
Bednaříkové, i šermířskému spolku Honorata za předvedení „Šermířské pohádky“…. 
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Srandamač

V sobotu 4. července se konal jž VI ročník Sran-
damače, turnaje spolků a  obecního zastupitelstva 
v  neobvyklých disciplínách.  Za velkého vedra 
a úmorného svitu slunce se na rozpálené hasičské 
cvičiště v Nekoři u továrny postavilo k soutěžním 
disciplínám 5 týmů.
  Zároveň spolky připravily jednotlivé disciplíny: 
Sbor dobrovolných hasičů nechal soutěžící 
překonat závodní úsek tam a  zpět přesunováním 
po malých prkýnkách, u rybářů se plnila poslepu 
sedmičková láhev pomocí malých panáčků, 
sokolové uspořádali mobilní stolní tenis přes 
nesenou lavičku, u myslivců stála umělá nora, z níž 
musel každý soutěžící vynést jedno plyšové zvířátko, u Nekořaly se soutěžilo v obdobě koňského póla, 
když muže týmu osedlaly soutěžící dámy a paličkou musely prostrkat dřevěnou kouli přes několik 
branek. Závěrečná společná disciplína zastupitelstva vyžadovala štafetově s dvěma předávkami naplnit 
pivní půllitr vodou z kádě pouhými dlaněmi. Velké vedro neodradilo soutěžící ani diváky, všechna 

soutěžící družstva si opět odnesla tekutou cenu vě-
novanou jednotlivými spolky. A jak to vše dopadlo:
1. Nekořala
2. SDH
3- Obecní zastupitelstvo
4. Myslivecké sdružení
5. TJ Sokol Nekoř
Hasiči měli připraveno bohaté občerstvení a dobře 
vychlazené pivo, soutěžící i  diváci se dobře bavi-
li a  na akci hned navázal hasičský táborák, který 
jistě přispěl k dobré pohodě sobotního podvečera 
a večera.
Poděkování všem, kteří našli odvahu soutěžit, 
i všem pořadatelům
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Noční vichřice 8. 7. 2015
To, co sedělo, ani její následky snad nikdo z nás nepamatuje….

Noční bouře z brzkých ranních hodin 8.7.2015 výrazně poznamenala tvář obce. Zhruba čtvrthodi-
nové inferno vypuklo po 3 hodině ranní, kdy díky nepřetržitým bleskům, a silnému větru nesoucímu 
prudký déšť nastala bílá tma. Postihla celou obec, v některých částech, zejména v lesích kolem řeky 
a Malé přehrady způsobila doslova spoušť. Jen co odezněl její první nápor, rozezněly se telefony. Ve-
doucí stanového tábora pod Malou přehradou volá s žádostí o pomoc s evakuací tábora a s umístěním 
dětí do náhradních prostor. Prý tam spadlo několik stromů... 

Starostou byla povolána zása-
hová jednotka obce a  ještě za tmy 
bylo vidět další škody, které bouře 
napáchala v  obci. Spousta vyvráce-
ných stromů a keřů, popadané větve 
i urážené celé vršky stromů, několik 
poškozených střech, větve a  stromy 
napadané do elektrického vedení.... 

Dostat se do tábora se ukázalo 
jako nelehký úkol. Starosta s  obec-
ním minibusem uvázl hned na kraji 
Lesejčka u prvního velkého vývratu. 
S baterkou v ruce ve tmě přes nesku-
tečné množství vývratů doklopýtal 
do tábora. Hasiče jedoucí z  druhé 
strany od mostu zastavilo spadlé ve-
dení vysokého napětí za Vodičkový-

mi, přes Vejrov a při prořezání několika stromů za mlýnem se dostali k lávce pod Hamernicí u tábora. 
Pro tři zraněné děti, na jejichž stany spadl strom (naštěstí až z druhého břehu řeky, takže stany zasáhly 
jen slabší větve koruny) měla přijet sanitka. Bohužel cestu ze Žamberka jak po 11, tak i přes Líšnici 
zatarasily popadané stromy, cestu jí museli prořezávat hasiči ze Žamberka a Líšnice. Vedoucí tábora 
tak operativně zajistili převoz zraněných do nemocnice vlastním autem. (naštěstí zranění nebyla příliš 
vážná, po třech dnech byla z  nemocnice propuštěna s  obvazem a  stehy na hlavě poslední zraněná 
tábornice). Hasiči mezitím prořezali kousek cesty Lesejčkem a začali odstraňovat stromy spadlé do 
tábora. Starosta pak ostatní táborníky odvedl oklikou přes méně poškozenou část lesa na sál Kultur-
ního domu, který se jim stal na den a půl přechodným domovem. Poděkování patří Pekařtví Adamec, 
z kterého vzápětí dostali pečivo na improvizovanou snídani i paní hostinské za teplý čaj. Děti po neče-
kaném nočním zážitku pak téměř celé dopoledne na sále prospaly, strávily tam ještě celý den a jednu 
noc a do tábora se vracely až na oběd druhý den. 

Hasiči pak po celé dopoledne zasahovali v obci při uvolňování cest, vyřezávání stromů padlých ved-
le nemovitostí. (pro zajímavost na konci článku uvádíme soupis jejich činnosti tento den).

Na obecní telefon byly postupně nahlašovány poruchy na elektrickém vedení, místa, kde byly do 
drátů spadlé stromy a starosta je průběžně hlásil na dispečink ČEZ, pokud to zahlcené linky dovo-
lovaly. V celé obci vzhledem k tomu, že na dvou místech spadlo vedení vysokého napětí, nešla až do 
pozdních odpoledních hodin elektřina. 

Nastoupily týmy energetiků vyřezávající stromy spadlé do elektrického vedení a začaly opravy vy-
sokého a poté i vedení nízkého napětí s cílem obnovit dodávky elektřiny do všech domácností v obci. 
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Ze strany obce byla snaha tyto prá-
ce koordinovat, aby přívod elektři-
ny byl obnoven nejdříve tam, kde 
bydlí starší lidé a  rodiny s  malými 
dětmi, a  až následně do rekreač-
ních objektů. Dařilo se to spíše díky 
ochotě a přímé komunikaci s mon-
téry opravujícími poruchy, než přes 
dispečerské centrum hlášení poruch 
..... Do posledních nemovitostí byly 
dodávky elektřiny obnoveny až ve 
večerních hodinách druhého dne po 
bouři. 

Občané mezitím opravovali škody 
na svých domech (několik poškoze-
ných střech) a  uklízeli větve a  části 
stromů spadané mezi domy a na své 

pozemky a zahrady. Bouře rovněž rozlomila řadu ovocných stromů, na které bylo nutno rovněž na-
startovat motorovu pilu. 

V dopoledních hodinách 8. července na obecní telefon nepřetržitě volali novináři snad ze všech 
médií se snahou získat co nejvíce informací o bouři a škodách. Bylo nutno vyvracet mylné informa-
ce o dvou evakuovaných táborech, upřesňovat některé skutečnosti a zdrženlivě odpovídat na dotazy 
o rozsahu škod a době jejich odstranění.... (je pravda, že nekořské děti byly ze svého tábora u Bohou-
sové také tamními hasiči evakuovány do místní MŠ, a tábor v Líšnici v těsné blízkosti Nekoře byl také 
evakuován - možná odtud ty zkreslené informace o dvou táborech). 

Děkuji členům zásahové jednotky, všem dobrovolníků, kteří přišli pomoci či nabízeli pomoc při 
odstraňování škod. Ani nebylo možné všechny nabídky využít ...

 Během prvních dvou dní byla dřevorubci zprůjezdněna cesta „Lesejčkem“ k  táboru pod Malou 
přehradou a byly poraženy poškozené a nakloněné stromy hrozící ještě pádem na stanový tábor. Dře-
vorubecké týmy i samotní majitelé lesů pomalu začali likvidovat škody v obecních i soukromých le-
sím.V pátek 10. 7. krátce naši obec navštívil hejtman PK M. Netolický a po předchozí telefonické ko-
munikaci se starostou přivezl radou 
PK schválený finanční dar obci na 
odstraňování škod ve výši 100.000,- 
Kč. Děkujeme PK za rychlou po-
moc. Tyto peníze byly následně za-
stupitelstvem obce na mimořádném 
jednání 20. července rozděleny na 
tyto účely: 

Uhrazení dřevorubeckých prací 
při prořezávání cest a kácení nebez-
pečných stromů v  obci, odstranění 
polámaných a  provozně nebezpeč-
ných větví ze stromů nad komunika-
cemi poškozených vichřicí, zabezpe-
čení cesty kolem Malé přehrady a do 
Studenecké zátoky - hrubý štěrk na 
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zasypání děr po vyvrácených stro-
mech, oprava svodidel do Studenec-
ké zátoky a oprava poničeného živič-
ného povrchu cesty do Studenecké 
zátoky, oprava zábradlí na cestě ko-
lem Malé přehrady.

Od pondělí 13. července začali 
pracovníci Povodí Labe odstraňo-
vat stromy spadlé do koryta Di-
voké Orlice a  porážet poškozené 
břehové stromy. A  i  v  obecních le-
sích začalo odstraňování stromů 
spadaných  přes cestu kolem Malé 
přehrady, po které vede cyklotrasa 
i turistická stezka. 

 V pondělí 13.7.2015 byl vyhlášen 
zákaz vstupu do lesů na katastru celé 
obce....

Zároveň ve spolupráci s  lesním 
správce panem K. Páchou a  ze-
jména s  revírníkem panem Jiřím 
Malým začalo odstraňování škod 
v obecních lesích, shánění a vybírá-
ní firem na vytěžení a prodej dřeva, 
vytyčování hranic jednotlivých 
pozemků, označování těžby a všech-
ny činnosti s  tím související, které 
probíhají až doposud. (Připomí-
náme, že všichni majitelé lesů mají 
povinnost nahlásit lesnímu správci 
panu K.Páchovi na tel. 724 524 282 
nebo 465 320 895druh a  množství 
vytěženého dřeva.)

Poděkování patří firmě Klas Ne-
koř, i mnohým soukromým subjek-
tům, kteří umožnili přístup k vytěžení, skladování a odvozu dřeva přes jejich pozemky. Poděkování 
i Povodí Labe za pomoc při odstraňování stromů kolem řeky a v cestě kolem Malé přehrady. Ve spo-
lupráci s Klas Nekoř byly pak provizorně vypraveny poškozené cesty kolem Malé přehrady a silnice 
do Studenecké zátoky. Do konce srpna byla větší část škod v obecních lesích již odstraněna, ale práce 
v lesích budou trvat ještě celý podzim. 
Činnost zásahové jednotky JPO V Nekoř dne 8.7.2015
• Prořezání cesty k skautskému táboru pod hrází Malé přehrady
• Odstranění spadlého stromu mezi stany tábora
• Pomoc s evakuací dětí z tábora
• Prořezání části evakuační cesty
• Odstranění části stromu před čp. 182 Kadičovi
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• Odstranění části stromu před čp. 152 – Luxovi
• Odstranění části stromu před čp. 203 Řezníčková
• Prořezávání cesty od hráze Pastvinské přehrady do Studenecké zátoky -v polovin ě se potkali s Kláš-

tereckou jednotkou řezající z druhé strany
• Prořezávání cesty od hráze Pastvinské přehrady přes Údolí k Brodku
• Odstranění části stromu před čp. 210 Lehká Eva V Poli
• Prořezání cesty od čp. 210 V Po-

li k hasičské zbrojnici v Údolí – 
k čp. 266

• Prořezání cesty od čp. 221 Pu-
chmeltrovo do Hátky - k č.e. 116 
– vyřezání stromů ze spadlého 
vedení NN

• Prořezávání přístupové cesty 
k  skautskému táboru po levém 
břehu – od čp. 220 Truhlárna 
Puchmeltr a od čp. 27 Šípek Sl. 
– pro nebezpečí pádu poškoze-
ných stromů starostou z tohoto 
úseku odvoláni a práce svěřena 
odborné dřevorubecké firmě

Jiří Pomikálek
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Tábor 2015
Malý tábor se letos nesl v duchu lovců mamutů. Celý týden jsme si statečně bránili své území a hlou-

bili jámu na mamuta. Když se blížil den, kdy každý rok loukou za Bohousovou táhne stádo mamutů, 
objevil se blízko našeho území nepřátelský kmen, který se začal pomaloučku roztahovat na naše území. 
Chystali jsme se k boji o naše území. V pátek odpoledne se naše snahy vyplatili a nepřátelský kmen 
jsme porazili a získali naše území jen pro sebe. Po večerních oslavách jsme ulehli do postelí a čekali, 
zda se táborovou úžinou přežene stádo mamutů a nějaký spadne do naší jámy. Ještě v noci jsme se šli 
podívat a byl tam OPRAVDICKÝ MAMUT!!!

Den 3 – pondělí, 20.7.2015
Ráno byl budíček který nám zahrál Bíba. Dnešní noc byla dobrá, a potom jsme šli na rozcvičku. 

Na rozcvičce jsme si museli sundat boty a chodit do odpoledne bosi. Ke snídani byl výborný chleba 
s paštikou. Potom jsme hráli hru larvy ve spacákách a museli jsme se schazovat. Potom jsme šli vyrábět 
s Helčou a Lídou kyje. Potom jsme měli oběd: hrachovku a špagety s kečupovou směsí. Oběd jsme 
museli jíst rukama (holýma !!!) jako neandrtálci. Vypadali jsme jako čuňata !!!!! Potom byl polední 
klid a všichni jsme se šli umýt. Vedoucí včele s Tomášem nám vyrobili super lehátka do řeky z PET 
flašek!  Když jsme se vykoupali měl Bíba témátko o zbraních. Potom jsme šli s Lídou do lesa hrát hru 
kdo první vyluští šifru. V šifře byla zpráva pro hlídky. Ať nikdy, ale nikdy nebudí svého vedoucího. 
Ledaže kolem poběží stádo mamutů. A potom jsme šli na dřevo do lesa. Potom byla večeře ke které 
byly chleby s marmeládou. Po večeři jsme si šli vyčistit zuby. Potom jsme zpracovali dřevo které jsme 
přinesli z lesa. My jsme moc pracovat nemuseli jelikož jsme měli jupíka a dřevo nám udělala Lída se 
svým tee-peem, protože měli moráka. Dollina se svým tee-peem nám zahráli pohádku o Prahuli a Pra-
mrše. Den jsme ukončili večerním nástupem a večerkou. Potom jsme šli spát. V noci byla noční hra při 
které jsme museli projít ,,pralesem“. Pak jsme šli do tábora. Konečně jsme se vyspali. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tábora a to především vedoucím. 
Jestli nám nezaberou území jiné kmeny, tak bychom se tam rádi usídlili příští rok na týden zase a to od 
3.7.2016 – 10.7.2016. Takže díky, Dollina  Dominika Bednářová



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              léto 2015

21

Nekořský špacír 2015
Na sobotu 25. července 2015 uspořádala TJ Sokol Nekoř již čtvrtý ročník „Nekořského špacíru“. 

Letošní trasa byla dlouhá přibližně 12 km a vedla ze startu na hřišti v Nekoři přes okolní obce Sob-
kovice a Studené zpět do cíle na hřišti, kde každý účastník jmenovitě tradičně obdržel na památku 
účastnický list tentokrát s obrázkem od pana Langhanse, který jej nakreslil přímo pro náš pochod. Na 
cestu byl každý účastník vybaven alespoň minerálkou a sušenkou a po návratu měl možnost využít 
připraveného pohoštění. 

Na trasu letošního nekořského špacíru se postupně vydalo 64 účastníků. V loňském roce 2014 jich 
bylo 81, v roce 2013 – 105 a v roce 2012 – 71. Z celkového počtu bylo 46 dospělých a 18 dětí. Domácích 
nekořských občanů přišlo 34 – tedy opět těsná většina, zbývajících 30 účastníků přijelo z okolí – z Líš-
nice, Letohradu, Lukavice, Žamberka, Helvíkovic, Kunčic, Klášterce nad Orlicí, Kunvaldu, Kamenič-
né, Jablonného nad Orlicí, Mistrovic, Lanškrouna, Sopotnice, Červené, Dolní Dobrouče, Litomyšle 
a Světlé nad Sázavou. 

Nejstarší účastnicí byla letos paní Věra Hrdinová z Červené, naproti tomu nejmladším účastníkem 
už nebyl Kubík Faltus jako vloni a předloni, neboť má od letoška malého brášku Šimona, který převzal 
štafetu nejmladšího účastníka. 

Pro příští pátý ročník nekořského špacíru bude posunut termín konání z tradičně poslední červen-
cové soboty na sobotu v polovině července, neboť připravovaná trasa bude mít téma kovovýroby a po-
vede přes Vlčkovice, kde bude možné si prohlédnout působiště firmy Kovokrab zabývající se výrobou 
zahradního nábytku a dále na Studeném bude možnost navštívit firmu Sonix vyrábějící vykrajovát-
ka, formičky, rádýlka, a podobné šikovné pomocníky hospodyněk. Zveme tedy tímto naše příznivce 
k účasti dalšího ročníku Nekořského špacíru v příštím roce. 

Za organizační tým TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová

Doporučující rady pro seniory
JAK SE VYHNOUT PODVODU
• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vaše-

ho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. 
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. 
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte 

si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit 
bezpečněji. 

• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho 
služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. 
V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. 

• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných 
koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod. 

• Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá 
jejich pomoc nejrychlejší. 

• Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nej-
rychleji přivolat pomoc. 

• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných do-
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kumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu 
a pečlivě promyslete. 

• Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších věro-
hodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí 
i bezplatnou právní poradnu. Lada Faltusová

Aktuální informace z MAS Orlicko
Pozvánka na seminář 
Zveme všechny zájemce zajímající se o právní problematiku v neziskových or-
ganizacích na další nabídku semináře. 
MAS ORLICKO, z.s. pomáhá neziskovým organizacím 
aneb Postavení NNO v právních vztazích souvisejících s jejich činností 
ve dnech : 29. září 2015 v 16 hodin Dlouhé Třebové a 13. října 2015 v 16 
hodin v Červené Vodě 
Program semináře: Právní úvod do oblastí, které NNO nejčastěji řeší v běž-
ných vztazích s okolními subjekty. Zaměříme se na praktické informace pro 
zástupce a  členy NNO. Konkrétně otevřeme problematiku kupních smluv, 
dohod, nájemních vztahů a případných reklamací. V průběhu semináře pro-

bereme i náležitosti potřebné pro pořadatele akcí pro veřejnost a zmíníme i problematiku postavení 
NNO při žádostech o dotace. Účastnický poplatek: 100 Kč (pro přihlášené účastníky), 150 Kč (pro 
nepřihlášené). Poplatek je splatný v hotovosti na místě. K účasti na semináři se registrujte na telefon-
ním čísle: 734 313 330 
Setkání starostů u kulatého stolu 
Uspořádáním druhého kulatého stolu vyvrcholí aktivity projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí 
pro efektivní chod úřadů“. 
Setkání starostů se uskuteční 22. září v Českých Libchavách. V rámci programu budou prezentová-
ny aktivity tohoto projektu, jehož nositelem je Sdružení místních samospráv ČR. Při této příležitosti 
seznámíme i s aktuálním vývojem programového období 2014 – 2020, přípravou strategie i dalšími 
novinkami v MAS ORLICKO z.s. 
Vzdělanost i přístup k dotacím pro školy podpoří projekty MAP 
Na podzim letošního roku proběhne příprava žádosti na realizaci Místních akčních plánů vzdělávání 
napříč celým územím MAS. S projektem budou školy a jejich zřizovatelé podrobně seznámeni během 
podzimu tohoto roku, samotná realizace začne v roce 2016. Cílem projektu je podpora škol ve vzdělá-
vání, ale i zajištění efektivity čerpání dotací. MAS ORLICKO si klade za cíl realizaci projektu efektivně 
propojit s následnou technickou pomocí školám při čerpání dotací v rámci šablon z OP VVV, který by 
měly být vyhlašovány od roku 2016. 
Poděkování 
Jménem spolku MAS ORLICKO, z.s. bychom chtěli touto cestou poděkovat všem městům, městysům 
a obcím v naší územní působnosti, za projev podpory a kladného vyřízení žádosti o poskytnutí pří-
spěvku na pokrytí nákladů spojených s hlavní činností našeho spolku. c

Manažerka Ing. Ivana Vanická a kolektiv spolupracovníků MAS ORLICKO, z.s.
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Pozvání

SDH Nekoř srdečně zve na XII. ročník hasičské soutěže

NEKOŘSKÝ POHÁR
Toto sportovní klání hasičských družstev se koná pod záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejtmana 

Pardubického kraje.
POSLEDNÍ SOUTĚŽ VELKÉ CENY ÚSTECKOORLICKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2015

19. 9. 2015 OD 10,00 NA HASIČSKÉM CVIČIŠTI
KOMENTÁTOR SOUTĚŽE, BOHATÉ OBČERSTVENÍ I HUDBA ZAJIŠTĚNA

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ NEKOŘŠTÍ HASIČI

Společenská kronika

Přivítali jsme do života  
Novotný Adam  Petříková Eliška 
Sršeň Lukáš  Hynek Jan 
 
Rozloučili jsme se
Bečková Anna
Beneš František

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.7.2015 – 30.9.2015 

60 let Kubíčková Marta
 Bučmej Ivan

65 let Faltus František
 Meduna Vlastimil

70 let Mikysková Marie

80 let Dušková Eva

81 let Lux Oldřich

82 let  Růžičková Helma

84 let  Lux Jaroslav
 
91 let Lux Karel
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Přinášíme opět několik fotografií z doby výstavby Pastvinské přehrady, 
které nám poskytl PaedDr. Petr Bouška

Uzávěrka příštího čísla je 
10. října 2015, příspěvky možno 

zanechat na obecním úřadě, 
případně zasílat na e-mailovou 

adresu ounekor@orlicko.cz 
nebo starosta.nekor@orlicko.cz

www.nekor.cz 


