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Z jednání obecního zastupitelstva
24. června 2019

Starosta  přivítal  přítomné, navrhl doplnění programu a nechal hlasovat o jeho schválení 
Usnesení 1a/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 24.6. 2019  6 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• „Novostavba   MŠ, ...“: Herní prvky – řešení nedostatků – místostarostka; Klika dvířek vyměněna, bedna 

na hračky upravena- zavírání, vnitřní příčky, květináče na střeše jídelny zasázeny, 
• Komunikace k Sobkovicím – dokončena, fi. Klas Nekoř a.s. financovala opravu komunikace od horní za-

stávky k Studenému
• K- energo – NN po Údolí – přikládání kabelu veřejného osvětlení, příprava patek na světla – obecní za-

městnanci, jednání s rekreanty o místech umístní lamp VO, 27.6.2019vypnutí el. energie celá obec, 11.7. 
2019 Údolí

• Volby EP – poděkování volební komisi.
• Akce v obci: Rozloučení s předškoláky – akce MŠ, Čteme si a tvoříme, Dětský den (stánek EKO-KOM 

Tonda Obal) – poděkování spolkům za disciplíny pro děti, Rybářský táborák
• Geometrický plán pro vyměření pozemků u čp. 231 Vejrov a u čp. 217 
• Cesta u Šejvlů – zaměřena - nyní jednání o majetkoprávním vypořádání 
• Doměřování cesty u čp. 101  k čp. 99 
• Doměřen začátek cesty od čp. 27 k Lesejčku – pro majetkoprávní vypořádání
• Horní křižovatka Nekoř - doměřování + dělní pozemků – SUS, UZSVM,….
• Les - Pustinky dřevo odstraněno, nyní postupně  Kulturka, nakoupeny zejdy na koly k vysázeným strom-

kům
• Sezení u KD dokončeno
• Novými prkny obkládáno oplocení víceúčelové hřiště
• Instalace nových laviček
• Zaměstnanci: SDN, sečení, hřiště Bredůvka, hřiště u školky, hřbitov a další plochy, zastávky, pravidelný 

odvoz odpadů, tráva u chodníků, prořez cesty k Petrově palouku, zalévání pelargonií a květináčů u MŠ, 
• Jednání starosty na  KÚ PK – žádost zásahové oděvy, žádost lesy, konzultace splynutí  škol, 
• Jednání s chataři – zabraná cesta u Wericha 
• Kontrola  KÚ PK k prodloužení provozu SDN na 4 roky – kalibrace váhy, nutno  ožádat o doplnění provoz-

ního řádu o odpady: okna, polystyren, navýšení kapacity SDN, jednání EKOLA – nová smlouva, jednání 
s EKO-KOM   –Tonda Obal byl na dětský den

• Valná hromada VAK – 20.6. – snaha drobných akcionářů zdržovací taktikou vynutit vyplacení podílu na 
zisku a rezerv z předchozích let určených na kofinancování nových projektů 

• Školení povodňových komisí – Žamberk – na podzim povodňové cvičení kraje
• Socha Sv. Jana – po opravě mostu umístěn zpět
• Seřízení oken KD
• Oprava plotu u e.č. 91 – spadlá větev dubu z obecního lesa
• Oprava a vyčištění ČOV
• Jednání SÚS – zimní údržba
• 29.5. jednání spolků
• 13.6. kontrolní komise
• 21.6. kontrola  vyúčtování kroužků ZŠ
• 24.6. oprava světel, sečení příkopů
• Umyté mantinely propláchlé kanály CVAN – poděkování SDH Nekoř 
• Informace z činnosti obecního úřadu, vyvěšených dokumentech, činnosti SK - zaslán zápis SK - starosta - 

žádost o opravu zápisu – o účasti na jednání komise
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Kontrola zápisu z minulého jednání a úkolů vyplývajících z předchozích jednání zastupitelstva. Připomínky 
k zápisu nikdo ze zastupitelů nezaslal. 
Usn. 1b/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis V-2019 z 20.5.2019   7 0 0
Záměr převodu p.p.č. 1941/5 a 1942/10. Starostou předložen návrh záměru obce dokončení vypořádání 
majetkoprávních poměrů u zastávky u náměstíčka –pozemků pod silnicí III. tř., Pardubický kraj již bez-
úplatně převedl pozemky pod chodníky na obec Nekoř. 
Usn. 2a/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr bezúplatně převést - darovat pozemky p.p.č 1941/5 jiná plo-
cha, ostatní plocha o výměře 37 m2, nově označený pozemek p.p.č 1942/10 zahrada o výměře 13 m2, který 
byl oddělen geometrickým plánem č. 979-95/2016 z pozemku p.p.č. 1942/1 zahrada, se všemi součástmi 
a příslušenstvím z vlastnictví Obce Nekoř do vlastnictví Pardubického kraje, hospodaření Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje  7 0 0
Záměr prodeje  části p.p.č. 3088/1. Starostou na základě předchozích usnesení předložen návrh záměru 
obce k vypořádání majetkoprávních vztahů.  Usn. 2b/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 
3088/1 ostatní plocha, ostatní komunikace (GP č. 1071-336/2019 ze dne 24.5.2019 označenou jako p.p.č. 
3088/3) o výměře 68 m2 a st.p.č. 640/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, obec a katastrální 
území Nekoř k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětných pozemcích  7 0 0
Záměr prodeje  části p.p.č. 2995. Starostou na základě předchozích usnesení předložen návrh záměru obce 
k vypořádání majetkoprávních vztahů. Usn.  2c/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 2995 
ostatní plocha, ostatní komunikace (GP č. 1071-370/2019 ze dne 24.5.2019 označena jako p.p.č. 2995/2) 
o výměře 73 m2 obec a katastrální území Nekoř k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětném 
pozemku  7 0 0
Záměr prodeje  části p.p.č. 3514/1. Starostou předložen návrh záměru obce. Usn. 2d/VI-2019: ZO Nekoř 
schvaluje záměr prodat realizací stavby „VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze“ trvale dotčenou část 
p.p.č 3514/1 ostatní plocha, ostatní komunikace dle smlouvy o právu provést stavbu ze dne 2.8.2017. Po 
vyhotovení příslušného GP pověřuje starostu zpracovat a vyvěsit příslušný záměr prodeje.  7 0 0
Smlouva o třídění odpadů Ekola. Usn. 2e/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje smlouvu č. 4991001690 a smlouvu 
č. 4991000504 na zajištění přepravy, využití či odstranění odpadů ve vlastnictví odběratele, realizace slu-
žeb v oblasti odpadového hospodářství atd ze Sběrného dvora Nekoř a z obce Nekoř s firmou Ekola České 
Libchavy s.r.o.  7 0 0
Záměr prodej p.p.č. 3060/3 a části p.p.č. 471/3. Starostou předložen výsledek jednání s majiteli e.č. 144 a je-
jich žádost včetně posudku znalce. Usn. 2f/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 471/3 TTP 
o výměře 479 m2 upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018 a p.p.č., 3060/3 o výměře 143 m2o-
statní plocha, ostatní komunikace a záměr koupit p.p.č. 3060/6, 3060/7, 3060/8, 3060/9 a p.p.č. 3060/11 
upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018, vše ostatní plocha, ostatní komunikace k majetko-
právnímu vypořádání situace místní komunikace a přilehlých pozemků u objektu č.e. 144. Cena stanovena 
dle znaleckého posudku č. 8372/152/04/19. Pověřuje starostu vyhlášením záměru prodeje.  7 0 0
Překop Troníčkovi. Předložena žádost o umístění přípojky vody do místní komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace. Usn. 2g/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje umístění vodovodní přípojky do p.p.č. 791,2 
a 3108/3 a 3076/1 za podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni na dotčených 
pozemcích a za podmínek překopu komunikace na p.p.č. 3076/1: uvedení p.p.č. 3076/1 do původního sta-
vu uhutněním a dobetonováním živičného povrchu, oznámení o započetí výkopových prací OÚ Nekoř, 
zabezpečení výkopu proti pádu osob a jeho označení výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti. 
Přípojka vody bude v předepsané hloubce a opatřena výstražnou fólií. Žadatel zajistí a uhradí náklady 
spojené se zaměřením a vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí na všech dotčených pozemcích. 
 7 0 0
Pronájem bytu č.p. 330. Návrh doplnit do podmínek smlouvy pravidelnou údržbu celé chodby využívanou  
nájemníky a zimní údržbu sněhu před vchodem. Starosta pověřen zveřejněním záměru a uzavřením smlou-
vy 
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Další žádost o přístup přes pozemky Petrova palouku - k zastavitelná ploše – objekt bez čp.  –  řešit na příštím 
jednání OZ
ZŠ a MŠ Nekoř. 
Slučování školských subjektů. Předložen zápis Školské rady s žádostí o odložení slučování školských sub-
jektů a provedení ankety mezi rodiči o tomto aktu. Diskuse mezi zastupiteli a členkou ŠR M. Malou - plusy 
a mínusy sloučení – předložen shrnující materiál, bude zaslán ŠR, M. Malá vyjádřila názor, že o rozhodování 
o sloučení má rozhodovat ZO a ne rodiče v anketě
Usn. 3a/VI-2019: ZO Nekoř bere na vědomí návrh ŠR konané dne 13.6.2019 
Usn. 3b/VI-2019: Zastupitelstvo trvá na usneseních 3b/II-2019 ze dne 11.3.2019 a 3b,c,d/V–2019 ze dne 
20.5.2019  8 0 0
Předložen návrh ŠR na doplnění komise pro výchovu a vzdělávání.  Usn. 3c/VI-2019: ZO Nekoř na základě 
doporučení školské rady jmenuje členem komise pro výchovu a vzdělání PaedDr. Petra Boušku.   7 0 1
Informace starosty o kontrole využití financí na  kroužky ZŠ Nekoř 
Vyhlášení konkurzu na ředitele školského subjektu vzniklého splynutím. Usn. 3d/VI-2019: ZO Nekoř 
v  návaznosti na předchozí usnesení ukládá starostovi vyhlásit v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
ve znění pozdějších předpisů, K O N K U R S  na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy 
a základní školy Josefa Luxe Nekoř zřizované od 1.1.2020,  8 0 0
Návrhy na členy výběrové komise za zřizovatele – členové školské rady za OZ se zřekli z důvodů, že v komisi 
nebude nikdo další ze školské rady za rodiče a pedagogy. Usn. 3e/VI-2019: ZO Nekoř navrhuje členy výbě-
rové komise: starostu J. Pomikálka a P. Koblížka   7 0 1
Manuál obsluhy technologií  a stavby MŠ – dopracovat místostarostka, doplnění nábytku -zajištění návrhů – 
výkre  - místostarostka. Náklady ZŠ a MŠ  související se stavbou, které nejsou v rozpočtu ZŠ MŠ - do příště 
k přípravě rozpočtové změny
Obecně závzná vyhláška 1-2019 – koeficient daň z nemovitostí. Předloženo starostou. 
Usn. 4a/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje OZV č. 1/2019 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tých věcí 8 0 0
Závěrečný účet obce 2018. Dokumenty k účetní uzávěrce obce předloženy starostou, okomentovány účetní 
obce. Usn. 5a/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje celoroční hospodaření obce Nekoř a závěrečný účet obce za rok 
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř za rok 2018 - bez výhrad 8 0 0
Usn. 5b/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2018 s  výsledkem hospodaření  
27.751,44 Kč a  schvaluje jeho rozdělení do rezervního fondu. Tyto fin. prostředky budou použity k finan-
cování režijních nákladů spojených s Novostavbou MŠ   8 0 0
Usn. 5c/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2018 s  výsledkem hospodaření 
31.573,41 Kč a  schvaluje jeho rozdělení do rezervního fondu. Tyto fin. prostředky budou použity k finan-
cování režijních nákladů spojených s Novostavbou MŠ 8 0 0
Usn. 5d/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2018 8 0 0
Rozpočtová změna. Žádost SDH Nekoř o příspěvek na oslavy 145 let sboru. Usn. 5e/VI-2019: ZO Nekoř 
schvaluje příspěvek 10.000 Kč na  oslavy 145 let sboru, řešit úhradou části faktury za reklamní předměty 
 8 0 0
Usn. 5f/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje RZ č. 5 8 0 0
Různé 
Informace o vytříděných odpadech EKO-KOM. Usn. 6a/VI-2019: ZO Nekoř bere na vědomí předložené 
informace  8 0 0
Tekoucí voda z mostu. Žádost o řešení situace s tekoucí vodou z komunikace mostu + fotografie
Usn. 6b/VI-2019: ZO Nekoř pověřuje starostu situaci s tekoucí vodou z mostu řešit umístěním kovové svoz-
nice do asfaltu komunikace. Požádat  SÚS o zahloubení kanálku s mříží 8 0 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              podzim 2019

5

Program rozvoje obce Nekoř. Pracovní jednání k tématu 29.7.2019 , řešit a příštím  jednání OZ – 19.8.2019
Oprava komunikace od náměstíčka k prodejně Konzum a úprava asfaltu u MŠ. Předložena nabídka fir-
my Strabag. Usn. 6c/VI-2019: ZO Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy Strabag. ze dne 
17.6.2019  8 0 0
Informace starosty o projektu Orlicka s nabíječkami elektrokol – pro nejasné podmínky provozu se obec se 
prozatím nepřipojí 
Pozemky k výstavbě DPS – stavební komise navrhnout varianty
Zimní údržba – informace starosty o  jednání se SÚS na základě dopisu M. Krejsy – čeká se na oficielní 
odpověď
Návrhy a připomínky 
J. Lehký
- úklid úžlabí,  dlažby, obrubníků a železa  uloženého za obecním úřadem 
- stížnost na hluk po 10 hodině při oslavě v KD
J. Kubíčková Berková
- uklidit koly umístěné před garáží obce   
- informace o navýšení pojistné smlouvy objektu ZŠ a novostavby MŠ – připravuje se smlouva
J. Malý
- možnost směny cesty do Studence od  Studenecké zátoky s LČR  
M. Faltusová
- lavička k zastávce u  křižovatky na hrázi
- plán akcí v obci přes prázdniny – vypracuje, starosta jej pak pověsí na plakátnice
F. Mikyska
- defibrilátor ve vybavení obce či  zásahového vozidla SDH  
P. Koblížek
- dlouhodobě řešit  údržbáře MŠ  
D. Matyáš
- oprýskaná značka obec Nekoř ve Studenecké zátoce
- dosypat krajnice u nové cesty k Sobkovicím
starosta  
-Místostarostka poslat fotky hráze Pastvinské přehrady z  dronu 

19. srpna 2019 
Starosta  přivítal  zastupitele a hosty,  navrhl doplnění programu  a nechal hlasovat o  jeho schválení. Usn. 1a/
VII-2019: ZO Nekoř schvaluje  program jednání 19.8. 2019 9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
• „Novostavba   MŠ, ...“ : Zakončení školního roku  v prostoru amfiteátru mezi ZŠ a MŠ;
• Herní prvky –  - úprava hradu, výměna  skluzavky – přesun níže,  kde  bude vhodnější dopadiště;
• Odvoz materiálu ze hřiště u školy, spálení dřeva, navezena hlína, dosypání a dosetí, odkop u lodi,  

nátěr branky k  školnímu  hřišti;   Zasázené květináče  vyskládány kameny,  instalován  regál do 
venkovního skladu pod schody; Přihláška do soutěže Stavba roku PK podána, návštěva  hodnotící 
komise v objektu – možnost hlasování veřejnosti od 1.8. do 15.9.2019 na internetových stránkách; 

• Vyhlášení konkurzu na ředitele splynutých školských subjektů, žádost PK a ČSI o členy konkurz. 
komise – jejich jmenování, první jednání 5.9.2019, inzerce v Orlickém  deníku

• Místní komunikace v obci - výsprava emulzí + zametení – SÚS,  realizována celoplošná výsprava 
obalovanou asfaltovou směsí v Studenecké zátoce

• NN po Údolí – dokončeno přikládání kabelu VO, instalace světel, propojení, propojení na další ve-
dení k Povodí Labe, zkouška, revize, žádost o nové přípojné místo – schválena, vývod ČEZ Distribu-
ce provedl, nyní jednání o smlouvě o připojení s dodavatelem el. en. ; instalována  dřevěná zábrana 
na mostku pod kapličkou v Údolí
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• Instalace 3 sloupů  na cestě ke mlýnu – 20.8. naplánováno natahování kabelu a instalace světel a pro-
řez větví z plošiny; Oprava světel, 

• Akce v obci: Koncert na CVAN a šachový turnaj, Nekořský špacír, Pouť - oslavy 145. let SDH, Mys-
livecké hody, chystá se Den otevřených dveří v líhni - rybáři, Pohádková cesta 

• Připravovány geometrické po vyměření silnice u mostu od čp. 101 a čp. 246 k čp. 99– cesta k Netu-
šilom, dále cesta u  čp. 160, cesta od čp. 27 k Lesejčku, naproti čp. 215 

• Pro majetkoprávní vypořádání dle výše uvedených GP podána žádost o stanovisko na Odbor územ-
ního plánování MěÚ Žamberk k žádosti o dělení pozemků a k přípravě záměrů prodeje a odkupu

• Les - Pustinky– doplněny koly k vysázeným stromkům, probíhá vyžínání pasek, dotěžení kalamitní-
ho dřeva Kulturka, koly k nové oplocence na Kulturku - špice + nátěr, rozřezány zejdy  na koly k nově 
vysazovaným  stromkům

• Pořezání dřeva u čp. 286 – pro topení v ordinaci, narovnání do sklepa
• Koly k výsadbám ovocných stromků – dokončeny, natřeny, natřeny špice, instalovány
• Dokončeno obložení prkny oplocení víceúčelového hřiště, nátěry sloupů, nátěry plotu u asfaltového 

hřiště
• Instalace nové lavičky na zastávce na Vejrově, koš u školy
• Natěry kolů dopravních značek, poškozené a staré značky vyměněny
• Zaměstnanci a brigádníci – obsluha SDN, sečení travnaté plochy, hřiště Bredůvka, hřbitov,  zastávky 

a další plochy, odvoz odpadů, odstraňována tráva u chodníků, zalévání pelargonií u zastávek a vý-
sadby u MŠ, rovnání stolů a židlí KD, koly ke stromkům, probírka zeleně u KD, 

• Jednání starosty na krajském úřadě PK –,splynutí škol, konkurz, doplnění dokladů k dotaci na lesy 
– poděkování  hajnému Jiřímu Malému za přípravu žádostí o dotace na lesy

• Kontrola EKO-KOM - 31.7.2019 - smlouvy, vykazování, nádoby, zápis
• Žádost PK o navýšení kapacity SDN z 30 na 75t, doplnění  sbíraného odpadu: okna, polystyren, 
• Příprava projektové dokumentace zastávky u továrny – pro studii proveditelnosti – zadáno a reali-

zováno měření dopravy 
• Petrův palouk – řešení průsaku vody z vrtu – vykopání, oprava kohoutu
• Nové cedule k místům odkládání trávy a větví
• STK hasičské auto, fabie
• Přezkum hospodaření – 4.9.2019
• Uzavírka 1/11  Šedivec- Bredůvka – sprint motocyklů - 1.9.2019
Informace z činnosti obecního úřadu, vyvěšených dokumentech, činnosti SK. Kontrola zápisu z minulého 
jednání a  úkolů vyplývajících z předchozích jednání. Připomínky k zápisu nepřišly ani nebyly na jednání 
vzneseny. Usn. 1b/VII-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis VI-2019  z 24.6.2019  9 0 0
Převod p.p.č. 1941/5 a 1942/10. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků v obci Nekoř, na předmět-
ných komunikacích se nachází komunikace III. tř. 31217 v majetku Pardubického kraje. Záměr zveřejněn 
vyhl. 4/2019  od 8.7 do 14.8.2019, nebyly doručeny žádná vyjádření k tomuto záměru, starostou předložen 
návrh smlouvy. 
Usn. 2a/VII-2019:  ZO Nekoř schvaluje bezúplatně převést - darovat pozemky p.p.č 1941/5 jiná plocha, 
ostatní plocha o výměře 37 m2 nově označený pozemek p.p.č 1942/10 zahrada o výměře 13 m2, který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 979-95/2016 z pozemku označeného jako p.p.č. 1942/1 zahrada, obec 
a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Obce 
Nekoř do vlastnictví Pardubického kraje, hospodaření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, schvalu-
je  darovací smlouvu mezi obcí Nekoř a Pardubickým krajem, resp. příspěvkovou organizací PK – Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje.  9 0 0
Prodej  části p.p.č. 3088/1. Záměr zveřejněn vyhl. 6/2019 od 9.7 do 14.8.2019, obdržen písemný zájem 
o prodej, starostou předložen návrh smlouvy
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Usn. 2b/VII-2019: ZO Nekoř schvaluje prodej části p.p.č. 3088/1 ostatní plocha, ostatní komunikace ( GP č. 
1071-336/2019 ze dne 24.5.2019 označenou jako p.p.č. 3088/3) o výměře 68 m2 za 70 Kč/m2 a st.p.č. 640/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2  190 Kč/m2, obec a katastrální území Nekoř  k vypořádání ma-
jetkoprávních vztahů na předmětných pozemcích,  cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého 
posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-
329/2016, ZO Nekoř  schvaluje příslušnou kupní smlouvu  mezi obcí Nekoř  a A.Č.   9 0 0
Prodej  části p.p.č. 2995. Záměr zveřejněn vyhl. 5/2019 od 9.7 do 14.8.2019, obdržen písemný zájem o pro-
dej, starostou předložen návrh smlouvy
Usn. 2c/VII-2019: ZO Nekoř schvaluje prodej části p.p.č. 2995 ostatní plocha, ostatní komunikace (GP č. 
1071-370/2019 ze dne 24.5.2019 označena jako p.p.č. 2995/2) o výměře 73 m2 obec a katastrální území 
Nekoř za 70 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru staveb-
nictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016, k vypořádání majetko-
právních vztahů na předmětném pozemku, schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi obcí Nekoř  a P. T.  

9 0 0
Prodej p.p.č. 3060/3 a  části p.p.č. 471/3. Záměr zveřejněn vyhl. 7/2019 od 16.7 do 14.8.2019, obdržen 
písemný zájem. Usn. 2d/VII-2019: ZO Nekoř schvaluje prodat M. P. část p.p.č. 471/3 TTP o výměře 479 
m2 upravenou dle GP č. 1025-118/2018  ze dne 4.6.2018  a p.p.č., 3060/3 o výměře 143 m2 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace - cena stanovena jako cena v  místě a  čase obvyklá stanovená dle znaleckého 
posudku č. 8372/152/04/19 – celkem 40 890,- Kč. ZO Nekoř schvaluje nákup p.p.č.3060/6 o výměře 2 m2 
, 3060/7 o výměře 56 m2 , 3060/8 o výměře 11 m2, 3060/9 o výměře 52 m2 a 3060/11 upravenou dle GP č. 
1025-118/2018 ze dne 4.6.2018 o výměře 65 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú, Nekoř, 
k majetkoprávnímu vypořádání situace místní komunikace a přilehlých pozemků u objektu č.e. 144. Cena 
stanovena jako cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku č. 8372/152/04/19 – celkem 
10 810,- Kč, Pověřuje starostu přípravou podkladů k prodeji a přípravou smlouvy 9 0 0
Záměr odkupu 1341/4. Majetkoprávní dořešení části cesty u čp. 160 
Usn. 2e/VII-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr koupit p.p.č. 1341/4 orná půda o výměře 15 m2, vyčleněnou  
dle GP č. 1073-123/2019 ze dne 18.4.2019 z 1341/1 k majetkoprávnímu vypořádání  situace místní komu-
nikace  9 0 0
Záměr prodeje 3146 a odkupu 370/2. Dořešení pozemků pod MK v Studenecké zátoce.  Usn. 2f/VII-2019: 
ZO Nekoř schvaluje záměr prodat p.p.č. 3146 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1374 m2 LČR pro po-
třeby manipulace se dřevem, ZO Nekoř schvaluje záměr získat do svého vlastnictví  část p.p.č. . 370/2, 
ostatní plocha, ost. komunikace, k.ú. Studené, na níž leží MK – Nekoř – Pastviny. Pověřuje starostu dalším 
jednáním v této věci v oblasti majetkoprávní i změny katastru obcí Nekoř – Studené, tak aby mohla být 
zajištěna veškerá údržba MK. 9 0 0
Přístup na p.p.č. 777/4 a 781/6. Dopis majitelů příslušných parcel. Usn. 2g/VII-2019: ZO Nekoř bere žádost 
o přístup na p.p.č. 777/4 a 781/6 přes Petrův Palouk na vědomí, vzhledem k záměru oplotit a uzavřít re-
kreační areál Petrův Palouk nesouhlasí se zřízením věcného břemene pro přístup na sousední parcely  

9 0 0  
Pronájem bytu č.p. 330. Žádost J. F. o pronájem bytu v čp. 330. Usn. 2h/VII-2019: ZO Nekoř schvaluje na zá-
kladě žádosti ze dne 27.6.2019 pronájem bytu v čp. 330 panu J. F. od 1.9.2019 do 31.8.2020, za podmínek 
shodných se stávající nájemní smlouvou upravených o údržbu chodby a prostor před vchodem. Pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy.  9 0 0  
ZŠ a MŠ Nekoř. Harmonogram kroků splynutí MŠ a ZŠ, zmapování všech závazků, projektů a smluvních 
vztahů obou školských subjektů. Usn. 3a/VII-2019: ZO Nekoř ustavuje koordinační skupinu  k  splynutí 
školských subjektů - ředitelé stávajících ZŠ a MŠ, ředitel vzešlý z konkurzu, starosta, místostarostka, F.Mi-
kyska, P.Koblížek, přizvaní členové ŠR  9 0 0  
Opravy komunikací. Starostou předložen cenový návrh oprav komunikace od náměstíčka po Konzum 
a úprava prostoru před MŠ. Usnesení 4a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu komunikace 
dle nabídky firmy Strabag a.s. ze dne 17.6.2019, požaduje doplnit  obrubníky k opěrné zdi jídelny 9 0 0  
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Nabídky opravy komunikací – stříkaný makadam - firma JD Dlouhý, firma Roadmedik s.r.o.  Usn. 4b/VII-
2019: ZO Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy JD Dlouhý, opravit  minimálně 600 m2 
směrem od křižovatky k hasičárně Údolí – nejhorší úsek, a případně nejhorší díry na cestě ke Studenému 
kolem salaše 9 0 0  
Předložena  obdržená petice k posunu značení začátku obce. Usn. 4c/VII-2019: ZO Nekoř bere na vědomí  
žádost o zajištění změny dopravního značení podepsanou 33 převážně obyvateli Vejrova – posun označení 
začátku obce. Pověřuje starostu zajištěním jednání na místě samém s DI PČR a SÚS  PK jako správcem 
a majitelem komunikace k této problematice. Za OZ se zúčastní: starosta, místostarostka, J. Lehký, P.Kob-
lížek, J. Dolečková.  9 0 0  
Zpráva kontrolního výboru. Předsedou předložena zpráva kontrolního výboru. Usn. 6a/VII-2019: ZO Ne-
koř schvaluje zprávu Kontrolního výboru – bez výhrad 9 0 0  
Místostarostka doložit kontrolnímu výboru reakci na podnět ke střetu zájmů
Usn. 6b/VII-2019: OZ bere na vědomí, že dle usn. č. 5d/I-2019 nájemce KD nabídku na poskytnutí dřeva 
na lavičky nevyužil a proto OZ rozhoduje ukončit platnost této nabídky k 19.8.2019 9 0 0  
Usn. 6c/VII-2019: ZO Nekoř bere na vědomí informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku 
Sdružení obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 25.6.2019  9 0 0 
Starosta informoval o konání tanečního kurzu na sále KD pořádaném pro cca 25 párů spolkem NEKOŘA-
LA, pronájem sálu stanoven na 100 Kč/ hod, topení si zajistí sami
Tlumočeny  připomínky k pomalované silnici  u čp. 292 a u okolních domů - svatba, pomalovaná popelnice 
u čp. 327 
Návrhy a připomínky 
J. Lehký
- připomínka: v posledním zpravodaji nebyly zveřejněny připomínky zastupitelů u usneseních z jednání – 
požaduje zveřejňovat, aby mohl doložit, že dané připomínky na jednání OZ předložil
- ostříhat, zrušit keře u výjezdu z parku k náměstíčku
- ohrada na trávu za sídlištěm nad KD – řešit smluvně pozemek, na němž leží
- tyč na ometání pavučin umístit  do KD
- mostek před křižovatkou u Lehků – z asfaltu vystupuje hrbol 
J. Kubíčková Berková
- obecní zaměstnanci – vytrhat plevel a trávu z plochých střech MŠ – bude dosázenu sukulenty   
- u zastávky u školy umístit vývěsku s mapou – diskuse zastupitelů k místu jejího umístění
-  informace  o řešení situace s zdravotně postiženým občanem  v č.p. 230  při mimořádné události – zranění 
jeho doprovodu  – jak tyto situace do budoucna řešit (zastupovala starostu  v době jeho dovolené)
J. Malý
- cesta po Údolí po úpravě při položení NN – po vydatných srážkách v několika místech řešit položením 
svoznic 
- zakoupit plátno k dataprojektoru
- odpady u čp.  15,16 Údolí
M. Faltusová
- příchod ke Konzumu
- vysečení potoka dolní Nekoř
- cestičku od obecního úřadu nahoru k sídlišti upravit do podoby schodů
B. Bezstarosti
- schůzka v klubovně CVAN k řešení umístění polic a skříní 
D. Matyáš
- osečení staré cesty kolem Trojice na Vejrově 
- instalace topného kabelu k tepelnému čerpadlu MŠ
R. Doleček 
- kaluž v zatáčce na silnici u bytovek u továrny
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17. září 2019
Starosta přivítal přítomné, navrhl doplnění programu jednání a nechal hlasovat o jeho schválení 
Usn. 1a/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje program jednání 17.9. 2019 9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
• ZŠ a MŠ : Herní prvky – úprava hradu, výměna skluzavky – přesunuta níže kde vhodnější dopadiště, 

zabetonován druhý herní prvek; Úprava povrchů, dosetí, sekání, dosypání hlíny; Realizace asfaltu 
v prostoru autobusové zastávky; V části parkování rodičů  umístěny  kameny  proti vyjetí do nava-
zující silnice – nevole rodičů; Vyhlášení konkurzu, první jednání 5.9.2019; Prasklé okno – neuznána 
reklamace – řešit jako pojistnou událost – objednat nové – místostarostka; Návštěva  hejtmana PK 
ve  škole a  školce Nekoř  30.8.2019; ; Zahájení školního roku; 18.9. vyhlášení stavby roku; Třídní 
schůzky MŠ

• Komunikace celoplošná výsprava od náměstíčka. ke Konzumu
• Zakončení školního roku
• Akce v obci: den otevřených dveří v rybářské líhni, pohádková cesta, Nekořský pohár 
• Zaměstnanci  a brigádníci:  SDN, sečení – travnaté plochy, hřiště Bredůvka,  hřbitov,  a další plochy, 

zastávky, … odvoz odpadů, tráva u chodníků,  zalévání   pelargonií,  rovnání stolů a židlí KD, koly 
ke stromkům, probírka  zeleně  u KD, opravy techniky – přípravy na asfaltování, úklid  SD, příprava 
na přesun materiálu

• Přezkum hospodaření – 4.9.2019
• Uzavírka 1/11 –  od Šedivce k Bredůvce - 1.9.2019 - sprint motocyklů
• Sečení příkopů – technika Klas Nekoř, Obec Písečná, zaměstnanci dosekli zbytky
• Prohlídka MŠ Poláky – hasiči
• 28.8.  odvolací soudní jednání Krajský soud Pardubice – rozsudek 1. stupně zrušen, vyhověno žalob-

ci – čeká se na písemné vyhotovení rozsudku 
Informace z činnosti obecního úřadu, vyvěšených dokumentech, činnosti SK. Kontrola zápisu z minulého 
jednání a úkolů z předchozích jednání, Usn. 1b/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis VII-2019 z 19.8.2019
 9 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 3148/1 a  odkupu části p.p.č. 2358/2. Jedná se o  majetkoprávní vypořádání 
pozemků v obci Nekoř mezi čp. 27 a čp. 277 jak po cestě k sídlišti nad KD, tak i vedle cesty k Lesejčku – zde 
dohodnuto doměřit pozemky cesty tak, aby byla zajištěna minimálně 5m šíře pro případné budoucí vybudo-
vání komunikace. Usn. 2a/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části pozemku p.p.č 2358/2 TTP 
nově označený jako p.p.č 2358/13 o výměře 51m2, části pozemku p.p.č 2369 zahrada nově označený jako 
p.p.č 2369/2  o výměře 11m2, části pozemku p.p.č 2374/1 TTP nově označený jako p.p.č 2374/2 o výměře 
367m2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1062-68/2019. ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje 
části pozemku  p.p.č 3148/1 ostatní plocha, ostatní komunikace nově označený jako pozemek p.p.č 3148/3 
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 535m2,  9 0 0 
Smlouva dotace PK – zásahové obleky JPO V Nekoř. Příslib dotace Pardubického kraje 18.000,- Kč na po-
řízení zásahových obleků. Usn. 2b/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelo-
vé dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH z rozpočtu Pardubického 
kraje č. OKŘ/19/24795   9 0 0
Vedení NN k p.p.č. 242. Žádost ČEZ Distribuce o umístění přípojky NN pro stavbu RD 
Usn. 2c/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje umístění přípojky NN do p.p.č. 3076/1, 791/2, 3108/3, 790/13 pro 
stavbu RD za podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni na dotčených pozemcích 
a za podmínek překopu komunikace na p.p.č. 3076/1: uvedení p.p.č. 3076/1 do původního stavu uhutně-
ním a dobetonováním živičného povrchu, oznámení o započetí výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení 
výkopu proti pádu osob a jeho označení výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti. ZO Nekoř 
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. iv-12-
2019219/sobsvb/2Nekoř, parc.č.242,knn, č.smlouvy SoBS VB_ČEZd_0035.  9 0 0
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Nákup p.p.č. 1341/4. Na základě usnesení 2e/VII-2019 předložena smlouva o odkupu
Usn. 2d/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje nákup p.p.č. 1341/4, orná půda o výměře 15 m2 za cenu 80 Kč/m2 
k vypořádání majetkoprávních vztahů na místní komunikaci, cena v místě a čase obvyklá stanovená dle 
znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku 
č.8038-329/2016, - pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace se zpevněným povrchem, – 80 Kč/m2. ZO 
Nekoř schvaluje příslušnou kupní smlouvu mezi V. F. a obcí Nekoř  9 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 3514/1 (3514/4). Na základě předchozích usnesení předložen záměr prodeje 
- část pozemku před hrází Pastvinské přehrady, který bude zastavěn při rekonstrukci koruny hráze. Usn. 
2e/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 8/2019 - záměr prodeje prodat část p.p.č. 3514/1 
ostatní pl., ostatní komunikace upravenou  dle GP č. 1082-120/2019 ze dne 25.8.2019 a označenou jako 
p.p.č. 3514/4 o výměře 24 m2, cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku 
znalce z oboru ekonomika, a odhady nemovitostí M. Buchara, Hradec Králové, číslo znaleckého posudku 
č. 4309/289/2019,  9 0 0 
Záměr prodeje části p.p.č. 3132 (3132/1). Na základě předchozích usnesení předložen záměr prodeje k do-
řešení pozemků pod cestou za Povodím Labe nad Údolím
Usn. 2f/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 9/2019 - záměr prodat část p.p.č. 3132 ostatní pl., 
jiná plocha upravenou  dle GP č. 1005-167/2017 ze dne 4.7.2018, označenou jako p.p.č. 3132/1 o výměře 
369 m2 ; ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu: 
části pozemku p.p.č 2877/2 zahrada nově označený jako p.p.č 2877/2 o výměře 19m2,  
části pozemku p.p.č 2723/3 zahrada nově označený jako p.p.č 2723/6 o výměře 54m2,
části pozemku p.p.č 2718/2, lesní pozemek nově označený jako p.p.č. 2718/3, o výměře 22 m2  
části pozemku p.p.č 2723/2 zahrada nově označený jako p.p.č 2723/7 o výměře 14m2  
části pozemku  p.p.č 2717 TTP nově označený jako p.p.č 2717/2 o výměře 30m2,  
části pozemku p.p.č 2723/1 TTP nově označený jako p.p.č 2723/4 o výměře 399m2 
které byly odděleny GP č.1005-167/2017 k dořešení majetkoprávních poměrů pozemků pod cestou k rozvo-
jové ploše Z10/BV, cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnic-
tví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo posudku č.8038-329/2016, pozemek ost. plocha, ost. komunikace 
s nezp. povrchem – 70 Kč/m2 9 0 0
Opravy a údržba v MŠ a ZŠ. Vyčísleny náklady ZŠ a MŠ na kroužky, doplatek elektřiny a  doplňující práce 
k novostavbě MŠ – sanitární předměty, telefonní ústředna, dovybavení kuchyně. Usn. 3a/VIII-2019: ZO Ne-
koř schvaluje příspěvek MŠ na pokrytí vícenákladů: ZŠ: vícenáklady 314928 + kroužky 14760 – přebytek 
2018: 27751 = 301.937,-Kč; MŠ: vícenáklady včetně kroužků 88.636,-Kč 8 0 0
Příprava investičních akcí v obci. Usn. 4a/VIII-2019: ZO Nekoř na základě předchozích dobrých zkušenos-
tí z předchozích akcí schvaluje zadat organizaci výběrového řízení na  rekonstrukci čp 286 – etapu II firmě 
Forenta za nabídnutou cenu 24.000 + DPH 8 0 0
Usn. 4b/VIII-2019: ZO Nekoř na základě předchozích dobrých zkušeností z předchozích akcí schvaluje za-
dat organizaci výběrového řízení na investiční akci – Přístřešek na hasičské stříkačky  –firmě Forenta za 
nabídnutou cenu 24.000 + DPH 8 0 0
Usn. 4c/VIII-2019: ZO Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností   schvaluje zadat přípravu žá-
dosti a  zpracování  studie proveditelnosti  firmě Redea Žamberk – za nabídnutou cenu  - činnost při zpra-
cování a podání žádosti za 10 000 Kč + DPH a za zpracování studie proveditelnosti jako povinné přílohy 
30 000 Kč + DPH.  8 0 0
Žádosti o příspěvky. Starostou předloženy dříve obdržené a prozatím odložené žádosti o příspěvek.  Usn. 
5a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  20 .000,- Kč  ČCK a  Oblastní Charitě UO 10 000,- 
Kč formou daru  8 0 0
Rozpočtové opatření.. Na základě schválených usnesení o příspěvcích pro MŠ a ZŠ předloženo rozpočtové 
opatření. Usn. 5b/VIII-2019: ZO Nekoř schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 8 0 0
Zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření. Usn. 6a/VIII-2019: ZO Nekoř bere na vědomí zápis o díl-
čím přezkoumání hospodaření obce  8 0 0
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Usn. 6b/VIII-2019: ZO Nekoř revokuje usnesení 2l/X-2018, pověřuje starostu obce Nekoř schvalováním 
rozpočtových opatření vyplývajících ze schválených usnesení OZ, z přijatých dotací a obdržených příjmů 
i nad rámec paragrafů schváleného rozpočtu, v ostatních případech do výše 100 000 Kč. ZO Nekoř pověřu-
je starostu obce Nekoř k uzavírání objednávek a smluv do 50 000 Kč bez DPH a provádění z toho vyplýva-
jících rozpočtových opatření. 8 0 0
Třídění odpadů v obci.  Usn. 6c/VIII-2019: ZO Nekoř bere na vědomí informaci starosty o třídění odpadů, 
schvaluje záměr změny vyhlášky o poplatcích - přepočítání nákladů, neobydlené nemovitosti  8 0 0
Plán rozvoje sportu v obci -  požádáni  členové OZ – členové TJ Sokol o zpracování tohoto materiálu
Návrhy a připomínky 
D. Matyáš
- konkurs ředitele MŠ a ZŠ JL Nekoř – kolik  přihlášek?  - reakce starosty - 2
- „krize v 1. třídě“ 
J. Kubíčková Berková 
- informovala  o jistém záměru některých rodičů v této souvislosti  dát dítě do jiné školy - reakce starosty – 
v řešení – iniciována společná schůzka všech rodičů  s vyučujícím 1. tř., starosta se zúčastní
- povinnost čipování psů 
- výměna bočních dveří restaurace KD – reakce starosty – SK  stanovit kritéria a  požadované rozměry k po-
ptávce
- správce obecního majetku (KD, OÚ, CVAN,MŠ a ZŠ,  286) – diskuse  zastupitelů
M. Faltusová
- včelařská výstava Kunvald – 20.-21.9.
- humanitární sbírka v Žamberku 12.10. – rekce starosty  - věci mohou lidé v Nekoři  průběžně přinášet do SDN 
-  pravidelné odvážení Diakonií
J. Lehký
- byt KD - využití -  reakce starosty – byt vázán na nájem restaurace -  buď do nové smlouvy s nájemcem re-
staurace nebo  případě nezájmu krátkodobě pronajmout  
- posun značky na Vejrově – reakce starosty – požádáno o návštěvu DI PČR
J. Malý
- lze někde uskladnit lavice  z terasy KD?  
V. Lehký
- opravy hřiště  a CVAN průběžně 
- výměna dveří KD zezadu k bytu
- oprava – vybourání, zkrácení schodů zezadu ke KD – reakce starosty – SK připravit stavební náčrt s rozměry 

Redakčně upraveno, 
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě  Nekoř

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

opět Vás vítám nad otevřeným Nekořským zpravodajem. Uplynulé období bylo bohaté na události, kte-
ré se v obci staly, krátká ohlédnutí nad  těmi nejdůležitějšími najdete na následujících stránkách,  k tomu 
pár užitečných informací i pozvání na to, co se chystá…..

Velmi rád  zase  píši poděkování těm, kteří se  starají o krásu a čistotu naší obce, podílejí se na organi-
zování nejrůznějších akcí, ať už sportovních,  kulturních,  společenských … bez jejich  pomoci a úsilí by 
byl život v naší obce  velmi chudý a prázdný….

S potěšením mohu  také konstatovat, že se zdárně podařilo dokončit naše dlouhé úsilí o instalaci dvou 
nových lamp veřejného osvětlení vedle zábradlí nově opraveného mostu přes Divokou Orlici i instalaci 
radaru na měření rychlosti na silnici I/11 na Bredůvce. Bohužel administrativní vyřízení všech povolení 
bývá někdy velmi zdlouhavé……  



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              podzim 2019

12

Chci  Vám popřát popřát  poklidné  prožití podzimních dní…. Nekořský zpravodaj vyjde ještě  posled-
ním číslem před vánocemi.  A znovu  opakuji výzvu k zasílání příspěvků  do jeho obsahu či  o ochotu 
někoho převzít jeho  redigování  a přípravu jeho obsahu…..
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta  obce

Krátké zprávy a oznámení
• Od 1.1.2020 dochází ke splynutí stávajících školských subjektů – Základní školy Nekoř a Mateřské 

školy Nekoř do nové příspěvkové organizace obce Nekoř s názvem– „Mateřská škola a základní ško-
la Josefa Luxe Nekoř“

• V neděli 20.10.2019 bylo na obecním úřadě slavnostně uvítáno do života v obci Nekoř 9 nových 
„nekořáčků“ 

• Zásahová jednotka SDH Nekoř absolvovala na stanici HZS v Ústí nad Orlicí jednodenní  praktické 
proškolení k zásahům pro ochranu obyvatel

• Poděkování zásahové jednotce SDH Nekoř za operativní vyproštění dodávkového vozidla zapadlého 
pod svahem lesní – polní cesty k Hátce dne 5.10.2019

• Ordinace MUDr. Haltmara v Nekoři je dočasně uzavřena z důvodů chirurgické operce a následné 
rehabilitace pana doktora, obnovení středečních ordinačních hodin bude vyhlášeno 

• Rozsvěcení vánočního stromu se bude konat ve středu 20 listopadu od 16 hodin u MŠ Nekoř
• Obnovený Šachový oddíl TJ Sokol Nekoř zahájil svoji účast v okresní šachové soutěži. Domácí zápa-

sy se konají v klubovně CVAN vždy v neděli od 9 hodin v termínech:10.11.; 8.12.2019; 19.1.; 16.2.; 
22.3.2020 

Akce v obci 2019

16. XI. Divadelní představení – Dívčí válka
23. XI. Countrybál – Nekořala

27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis

Z historie obce – nekořská mlékárna…
Družstevní mlékárna
Pro hospodářský rozkvět je rok 1907 pro obec Nekoř významný výstavbou družstevní mlékárny. 
Ustavující schůze Mlékárenského družstva se konala ve statku rolníka Karla Krejsy čp. 12 za účasti po-
slance Firbasa, nájemce dvora Popluží (Helvíkovice u Žamberka) a poslance Antonína Švehly. Protože 
na schůzi nebylo docíleno  předepsaného počtu podílů k povolní družstva, upsal  dva poslední  nutné 
podíly  řídící učitel pan František Rejholda.
Předsedou družstva byl zvolen  Kliment Mikyska, rolník čp. 164, jednatelem Vincenc Šípek, rolník 
čp. 52, pokladníkem Karel Krejsa, rolník čp. 12. Stavební náklad mlékárny činil kromě strojů 7000zl. 
Všech mlékáren bylo v roce 1907 v Čechách 57.
Až do roku 1920 byla  mlékárna na ruční pohon. Teprve v tomto roce byl pohon elektrický z malé 
elektrárny Františka Šmoka, nájemce mlýna a strojírny čp. 69. V roce 1929 byl zaveden parní pohon, 
aby  byla zároveň umožněna pasterizace smetany. 
Údaje z roku 1908 podle „Zpráv zemědělské rady“: 110 podílníků,  246 podílů po 20 K, přijato 235.796 
l mléka,  vyrobeno 10.588,86 kg másla, 1 kg másla vyroben z 22,27 l mléka, za 1% tuku v 1l mléka 
placeno 2,5 hal,  za 1l mléka  průměrně placeno 8,89 hal. 
Odstředěné mléko bylo  vraceno hospodářům a to 80% z dodaného mléka. 
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Až do roku 1915 podnik dobře pro-
spíval. V  tomto válečném roce však 
klesl počet dodávajících až na 30. Po 
válce  v roce 1919 přistoupili noví čle-
nové ze Šedivce, Studeného a Bořito-
va, čímž se zvýšil počet dodavatelů na 
270 s denní kapacitou až 2200 l mlé-
ka.  V  roce 1924 obdrželo družstvo 
od ministerstva  zemědělství diplom  
za bezvadné výrobky s odměnou 350 
Kč. Za rok  1929 přijala  mlékárna od 
svých členů  ke zpracování 732.219,5 
l mléka  při průměrné tučnosti 3,6%. 
Z  toho bylo vyrobeno 32.288,74 kg 
másla pro  průměrné spotřebě 22,67 
l mléka na 1 kg másla.  Členové v tomto roce zpeněžili 1l mléka za 1 Kč, k tomu obdrželi 80 % od-
středěného mléka zpět.  V pozdějších letech  dle poptávky trhu byl vyráběn tvaroh.  Od roku 1951 se 
v Nekoři vyráběly tzv. „ementálské sýry“ o hmotnosti kola 50 kg.  Tento výrobek dociloval vynikající 
jakosti, o čemž svědčilo několik čestných uznání.  
Z důvodů malé kapacity byla mlékárna  v roce 1960 zrušena a mléko se krátký čas vozilo do Líšnice, 
pak do Dobrouče, ale to již bylo jediným dodavatelem mléka JZD. Drobní chovatelé - záhumenkáři 
mléko do mlékárny nedodávali. Tím družstevní mlékárna v Nekoři skončila. Budovu převzalo spo-
třební družstvo „JEDNOTA“, která zde přestavbou vybudovala  samoobslužnou prodejnu potravin.....    

Z knihy V.Faltuse, Historie obce Nekoř 
Pokud by někdo měl  jakékoliv materiály či informace o historii či činnosti nekořské mlékárny, rádi je 
uvítáme k doplnění  těchto informací.....

Informace nejen pro motoristy
Dětská autosedačka

Vážení občané Nekoře, vážení řidiči. Velmi diskutované téma - přeprava osob a použití dětské auto-
sedačky v osobním vozidle. Dle ustanovení § 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
zde sdělím nejdůležitější skutečnosti a povinnosti řidiče.

Řidič motorového vozidla je povinen
a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno 
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.), to neplatí pro řidiče při couvání vozidla 
nebo řidiče, který nemůže užít bezpečnostní pás ze zdravotních důvodů,
b) nepřepravovat v osobním vozidle, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

1. dítě mladší tří let,
2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat v osobním vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož 
tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské 
autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uve-
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den mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru 
jízdy,
d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek 
stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,
e) přepravovat v osobním vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož 
tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy 
připoutáno bezpečnostním pásem,
f) přepravovat v osobním vozidle, které je vybaveno zádrž-
ným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním 
sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek pro-
storu neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí 
dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, 
je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející pře-
pravované v osobním vozidle, které je vybaveno zádržným 
bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bez-
pečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným 
způsobem.
Prosím mějte na paměti, že bezpečnostní pásy nepoužíváte kvůli silniční kontrole, ale bezpečnost-
ní pás může skutečně zachránit v případě nárazu život.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO 

Termíny svozu odpadů 2019
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den:  pondělí - odpolední směna
Listopad: 4, 11, 18, 25  Prosinec: 2, 9, 16, 23, 30
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 19.XI.; 17.XII.;  
Svoz skla - kontejnery na sklo: 4.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 25.XI.; 23.XII..
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a  obchodem. Nepatří do něho baterie 
a žárovky. 
Kontejner na  sběr použitých zářivkových svítidel  je umístěn obecní budově čp. 330  - v chodbě.  Zde 
je rovněž umístěn kontejner na  použité náplně tiskáren a kopírek.  
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a  oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě.
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneu-
matik, 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
  LISTOPAD – BŘEZEN  sobota  1x za 14 dní  10 – 12 v termínech: 
  9.XI.; 23.XI.; 7.XII.; 21.XII.;
Případné informace v případě  nutnosti  na tel. 724 181 465.
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu.
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Stavba roku Pardubického kraje
Soutěž Stavba roku vyhlašuje Pardubický kraj, spolu s  Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, již od roku 2004. Letos se při-
hlásilo 26 staveb, což byl dosavadní rekord. 
Obec Nekoř se přihlásila v historii podruhé, tentokrát se stavbou naší Mateřské školky. O prázdninách 
jsme absolvovali návštěvu komisařů, kteří si celou stavbu podrobně prohlédli, zodpověděli jsme jejich 
všetečné dotazy a napjatě čekali na výsledek.
Dle vyjádření komise hodnocení nebylo jednoduché, protože stavby byly velmi rozdílné… novostavby 
i rekonstrukce, rodinné domy, veřejné stavby, průmyslové stavby, s různým zadáním pro architekty 
a rozdílným rozpočtem. Proto také nakonec porota udělila kromě 4 
hlavních cen také osm Uznání poroty, kde se snažila vyjádřit, co na 
provedení těchto staveb považuje za mimořádné.
Porotci se shodli, že více než polovina staveb byla něčím zajímavá a že 
úroveň soutěže se stále zvyšuje. Poprvé byly stavby hodnocené a oce-
ňované bez ohledu na kategorie. Vyhlášení proběhlo 18.září v sále na 
Krajském úřadě v Pardubicích za účasti investorů, architektů a pro-
jektantů i zhotovitelů, členů výběrové komise a zástupců pardubické-
ho kraje.  A jak to dopadlo?
Cena Stavba roku 2019:

 ▶ Výrobní areál společnosti Wendell a.s. Lanškroun
 ▶ Novostavba rodinného domu Polička
 ▶ Depozitář pro Východočeské muzeum Ohrazenice
 ▶ Výstavba nové administrativní budovy – LS Choceň

Uznání poroty 2019:
 ▶ Šapito - víceúčelová sportovní hala Svitavy - Za originální konstrukční řešení
 ▶ L’ART multifunkční centrum Lanškroun - Za multifunkční a akustické řešení hlavního sálu
 ▶ Rekonstrukce jedné poloviny rodinného dvojdomu Chrudim - Za citlivou revitalizaci rodinného 

domu
 ▶ Rodinný dům s barem - Kůlna, Škrovád - Za inovativní přestavbu domu ve specifickém přírod-

ním prostředí
 ▶ Revitalizace centra městské památkové zóny, PARK U KOSTELA Nanebevzetí Panny Marie, Ústí 

nad Orlicí - Za zdařilou revitalizaci bývalého hřbitova na park a za úspěšnou spolupráci obou 
stavebníků

 ▶ Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy, Nekoř - Za kreativní pro-
vedení a umístění moderní stavby ve vesnickém prostoru

 ▶ Modernizace sálu zastupitelstva KÚ Pardubice - Za zdařilou přeměnu interiéru sálu krajského 
zastupitelstva

 ▶ Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II , Pardubice - Za zdařilé 
funkční řešení odbavení cestujících

Cena veřejnosti – internetové hlasování:
 ▶ SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skle-

níku - víceúčelová budova
Po slavnostním vyhlášení se všichni účastníci přesunuli do Východočeské galerie, kde se připomenuly 
a představily vítězné projekty za celou 15-tiletou historii soutěže. Byla to přehlídka nejkvalitnějších 
architektonických realizací na území Pardubického kraje, které v této době vznikly.
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Jsem ráda, že komise vybrala naši přihlášenou stavbu k ocenění. Navíc, dle vyjádření některých komi-
sařů, schopnost kombinovat původní a novou architekturu s citem bude čím dál potřebnější. Aby tvář 
našich vesnic v budoucnu byla stále přívětivá a krásná na pohled.  Jana Kubíčková Berková

Opravy komunikací
Opravy komunikací. 

V  letošním roce bylo v  rámci schvá-
leného rozpočtu obce připraveno něko-
lik  oprav místních komunikací v  obci. 
Vzhledem k očekávání proplacení dotace 
na investiční akci Novostavba MŠ  byla 
v červnu realizována nejprve oprava ko-
munikace mezi obcí Nekoř a Sobkovice, 
která navázala na dvouetapovou opravu  
této silnice ze strany obce Sobkovice. 
Z  celkového nákladu na akci „Oprava 
komunikace Sobkovice-Nekoř” 1,071 
mil Kč přispěl na opravu Pardubický kraj   
částkou 110 tisíc Kč z dotačního progra-
mu Program obnovy venkova, ze kterého 
obec čerpá dotační prostředky každý rok.  Souběžně po dohodě s obcí provedla opravu blízké spojo-
vací komunikace od zemědělského střediska k silnici Nekoř Bredůvka – Studené  firma Klas Nekoř 
a.s. – částkou 779 tisíc. 

V podzimních měsících pak byla realizována oprava místní komunikace ve středu obce – od náměs-
tíčka po prodejnu Konzum, která je velmi vytížená a již byla v havarijním stavu a pravidelným zápla-
továním emulzí a štěrkem již neopravitelná. Současně s tím byl doasfaltován pás mezi školou a mateř-
skou školou s vyřešením odvodu vody, vybudováním kanalizační vpustě a vyasfaltováním chodníku 
před školou. Zároveň s tím byly k okraji komunikace zabudovány silniční obrubníky zamezující vjezd 
vozidel naplochou střechu jídelny. (Bohužel od otevření nové mateřské školky některý z rodičů svým 
autem na střechu najel a  několik dlaždic poškodil). Zde činily celkové náklady na obě místa 797 tisíc 
Kč. 

Poděkování patří občanům obce za trpělivost při dopravních komplikacích spojených s těmito opra-
vami,  pracovníkům firmy Strabag za kvalitně odvedenou práci i za  vyřešení několika neočekávaných 
problémů (např. nového důkladného překrytí staré studny před školou), i za ochotu firmy Klas Nekoř 
a.s. přispět a realizovat opravu komunikace v jejím majetku a užívání, která je hojně využívána i všemi 
dalšími motoristy obce i okolí…. A díky dotačnímu programu Pardubického kraje byla tíha finanční-
ho dopadu oprav komunikací na obec Nekoř alespoň trochu zmírněna J. Pomikálek

Oslavy 145 let SDH
Spolu s hosty,  s hasiči z okolních sborů i z okresního vedení,  i přáteli hasiči -  „stražaky“ z polského  

Golečeva a Chludova,  předsedou družení obcí Orlicko,  ředitelem krajského muzea z Vysokého Mýta 
a za účasti mnohých nekořských jsme si  o nekořské pouti  v soboru 3.  srpna  2019 připomněli  145 
let od chvíle, kdy v obci Nekoř  po zakoupení nové stříkačky došlo k zřízení družstva stříkačníků a  
následně založení  sboru dobrovolných hasičů. 
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Nechci popisovat peripetie, které je provázely v prvních letech ani další události z bohaté historie 
sboru…. Možná jen zmíním, že při minulém významném  výročí sboru  - oslavě 100 let, panovalo 
obdobně „příznivé  počasí“ –  pamětníci mi dají za pravdu, že tenkrát tady stáli všichni po kotníky 
v blátě a vodě….

Chtěl bych při této příležitosti  poděkovat  vedení nekořského sboru, zásahové jednotce  i všem členů 
SDH Nekoř,  za to, co  udělali a dodnes dělají pro  naši obec  – nejen za přípravu a  zabezpečení této 
slavnosti, a za  nemalé prostředky věnované na  obnovu krásné historické stříkačky, ale  i za organizo-
vání   nejrůznějších akcí v obci, jak jimi, tak ve spolupráci s ostatními spolky, za  péči o čistotu obce – 
jarní úklid odpadků kolem silnic, pravidelný sběr železa i organizování sběru elektroodpadu,  a mnoho 
a mnoho  dalších prací pro obec, za to, že když je potřeba něco  odstěhovat, odříznout, prořezat nebo 
prošťouchnout, mohu  se na ně  vždy spolehnout,….  

A když je potřeba zajistit  nekořskou pouť a občerstvení a posezení  pro její návštěvníky,  opět skvěle 
zafungují  hasiči…

A to nemluvím o vlastní  hasičině,  pomoci při povodních a odstraňování následků vichřice, výcho-
vě  mládeže a péči techniku i vlastní zázemí a areál hasičského cvičiště….…..

Často slýchávám, že tam, kde dobře fungují  hasiči,  funguje dobře celá obec…
Vážení nekořští hasiči, jsem moc vděčný a děkuji, že  díky vám funguje  dobře i naše obec Nekoř. 
Přeji vám, aby jste  dokázali  i nadále naplňovat  své poslání  jako vaši zakladatelé a předchůdci: 

„Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“.           
J. Pomikálek

Oslavy 145.let založení SDH Nekoř
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s historií založení sboru dobrovolnýcch hasičů v Nekoři 

a s významnými milníky naší historie i současnosti.
Kdo z Vás se zajímá o hasičskou historii, tak bude určitě vědět, že první hasičský sbor byl založen 

ve Velvarech roku 1864. Od té doby uplynulo pouhých 10let do roku 1874, kdy došlo k založení hasič-
ského sboru v obci Nekoř. Náš sbor patří k nejstarším v žamberecké oblasti. Ještě před oficiálním da-
tem založení, přesně 28.dubna 1874 zakoupila obec Nekoř dvoukolovou stříkačku. Do té doby v obci 
kromě velkých háků a žebříků na hašení nic nebylo. První zásah je datován k 25.dubnu 1875 v Mlad-
kově.17.července 1887 se v Nekoři konala schůze župní jednoty pohoří Orlického, tato schůze byla 
slavnostní pro celou obec. V témže roce byl postaven stožár na sušení hadic. Dne 17.července 1892 se 
v Nekoři konalo slavnostní okrskové cvičení. Roku 1896 byla zakoupena čtyřkolová silnější stříkačka. 
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V roce 1897 je postaveno nové hasičské skladiště. 30.května 1902 je na místním hřbitově představen 
hasičský pomník. Roku 1909 se nezapomíná na technický pokrok a je zakoupena pérová čtyřkolová 
stříkačka výrobce R.A.Smékal. V roce 1910 se koná v Nekoři velké okrskové cvičení a členská základna 
se rozšiřuje. Roku 1913 začíná svou činnost v Nekoři Sokol a náš sbor s ním úzce spolupracuje. Přišla 
1.světová válka a činnost sboru je omezená. Zpět přichází, až s rokem 1920.Roku 1932 je postavena 
nová hasičská zbrojnice v Údolí na Brodku, do které byla uložena první proslavená stříkačka, čtyř-
kolová zůstává v Nekoři. V roce 1941 je zakoupena přenosná motorová stříkačka. Roku 1946 obec 
zakoupila pro sbor z pražské výzbrojny CO hasičské auto Mercedes Benz. V roce 1947 sbor pořizuje 
pro 30 členů nový předpisový cvičební stejnokroj v barvě zelené. Stavbou hasičské zbrojnice v letech 
1953-1961 byl uskutečněn dlouholetý sen členů sboru. V roce 1973 pod vedením bratrů Josefa Vaníčka 
a Františka Fogla se začala budovat dlouholetá tradice výchovy mladých hasičů v Nekoři. Roku 1989 
byla opravena stará zbrojnice v Údolí. V roce 1990 se změnil původní název SPO-svaz požární ochrany 
na současný název SDH-Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1992 byla provedena oprava střechy zbrojni-
ce novou krytinou. 2.srpna 1998 byl slavnostně vysvěcen nový prapor sboru. V roce 2005 se podařilo 
přemístit hasičský pomník ze hřbitova na důstojnější místo nového urnového háje. V roce 2008 byl 
v centru hasičského hnutí v Přibyslavi oceněn titulem“Zasloužilý hasič“ bratr Václav Lehký st. Dostá-
váme se k dalšímu významnému milníku našeho sboru a tím je rok 2009, kde po předchozích jedná-
ních a vstřícnosti obecního úřadu v lednu zapisujeme na katastru nemovitostí do našeho vlastnictví 
starou hasičskou boudu dole u továrny. Klubové zázemí bylo zhotovitelem předáno v říjnu 2010, na 
rekonstrukci mimo dotací, sbor ze svých financí v letech 2009-2014 investoval úctyhodných 239 000 
Kč. Dalším velkým milníkem naší historie bude 2.srpen 2012, kdy bylo předáno do užívání nové zá-
sahové auto Iveco Daily. V roce 2016 je v centru hasičského hnutí v Přibyslavi udělen titul „Zasloužilý 
hasič“ bratru Josefu Vaníčkovi. Roku 2017 je oficiálně podepsána zahraniční spolupráce mezi naším 
sborem a polskými hasiči z OSP Goleczewo a OSP Chludowo. V letech 2018-2019 proběhla celková 
renovace kolové stříkačky výrobce R.A.Smékal rok výroby 1909, kterou zde můžete spatřit. Renovace 
byla provedena za finanční podpory Pardubického kraje,obce Nekoř a částkou 138 000 Kč z naší kasy.
Toto byl stručný průřez 145.lety fungování našeho sboru. Závěrem musím poděkovat všem, kteří se 
svou prací podílejí na chodu našeho sboru, našim blízkým za mnohdy velkou trpělivost pro realizaci 
naší práce, našeho poslání, našeho koníčka.  Václav Lehký, starosta sboru 
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Z činnosti SDH Nekoř
SDH – MLADÍ HASIČI
V současné době máme tři soutěžní týmy – mladší 
žáci, starší žáci a po více než 20 letech opět druž-
stvo dorostu. Jejich premiéra v  loňském roce byla 
parádní. 
Na podzimním kole soutěže hry Plamen 2018 do-
rostenci zvítězili v branném závodu. Jde o běh na 3-4 
km s disciplínami - střelba ze vzduchovky, přeskok 
překážky, šplh na laně, zdravověda, určování azi-
mutu a topografických značek, určování prostředků 
požární ochrany a další. Na jarním kole se soutěží 
v disciplínách jiných – běh na 100 m překážek (po-
čítají se 4 nejlepší pokusy), požární útok, štafeta 4x 
100m (s překážkou) a testů z požární ochrany. Opět 
to zvládli a zvítězili, tím vyhráli okresní kolo v kate-
gorii smíšeného dorostu (holky a kluci v jednom týmu). Dva nejlepší týmy postoupily do krajského 
kola, které se konalo v Lanškrouně. Bylo to dost napínavé, tři disciplíny vedli a pak to přišlo…..štafe-
ta…neplatný pokus. Jelikož se sčítá pořadí tak to vyšlo na celkové vítězství, historicky první vítězství 
v krajském kole dorostu. To byl úspěch!!! Protože máme družstvo smíšeného dorostu, to už na re-
publiku nepostupuje, ale to vůbec nevadilo. Historie sportovních úspěchů SDH Nekoř byla přepsána.
Letos už máme podzimní kolo za sebou, proběhlo 5.10.2019 v Klášterci nad Orlicí. Letos byla konku-
rence větší a chyb bylo taky více…bohužel. S nejrychlejším běžeckým časem skončili na 3.místě. 
Mladší a  starší žáci mají podzimní branný závod taky za sebou. Proti dorostencům mají disciplíny 
trochu jednodušší – běh na 2 km (mladší) resp. 3 km (starší), střelba ze vzduchovky, uzly, topografické 
značky, orientace mapy, základy první pomoci, požární techniku, co se čím hasí a překonání lana délky 
3-4m. Naši mladší žáci byli úspěšní a na letošním podzimním kole si trhli rekord. Vloni se radovali 
z postupu na 15.místo a letos se čtvrtým nejrychlejším běžeckým časem poskočili až na 8.místo z 38 
družstev. Starším žákům se moc nevedlo, zabloudili a navíc mají nevýhodu velkého věkového rozdílu 
v týmu, dosáhli na 37.místo ze 42 týmů.
Nic není ztraceno, rozhodne jarní kolo, tak nám držte palce.
Děti mají trénink každý čtvrtek. Mladší žáci (4-11 let) od 16-17 hodin, starší (11-15 let) od 17-18 

hodin. Dokud počasí dovolí, trénujeme na 
hasičském cvičišti u továrny jednotlivé disci-
plíny. Přes zimu trénujeme na sále KD, tam 
hrajeme soutěžní hry zaměřené na přípravu 
hasičů po odborné i  fyzické stránce. Během 
roku jsou i doplňkové aktivity – výlety, tábor, 
bruslení, bowling, brigády apod.
Rádi uvítáme i  nové kamarády, pokud má 
někdo zájem zjistit, jak to chodí nebo si jen 
zasportovat, může za námi přijít podívat. 
Kontaktovat můžete vedoucí: Lucii Kaválko-
vou 732  507  366 nebo Lukáše Kubíčka 724  
025 129.  Kubíček Lukáš
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Varhanní koncert
V rámci 23. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu jeden z prvních koncertů tohoto festi-

valu proběhl v neděli 15. září 2019 v Nekořském kostele sv. Mikuláše. Mohli jsme se zaposlouchat do 
barokní varhanní hudby od skladatelů Johana Ulricha Steigledera, Georga Böhma, Johanna Sebastiana 
Bacha a Felixe Mendelssohna-Bertholdyho v interpretaci mladé  umělkyně Marie Pochopové. Absol-
ventka pražské konzervatoře a HAMU, stálá varhanice  Univerzity Karlovy pro posluchače připravila 
nevšední zážitek. Nekořský varhany pořádně „provětrala“ s vervou mnohem větší než mnozí varhaníci 
předchozích koncertů……

Koncert pravidelně konaný za podpory Obce Nekoř vždy v polovině září doplňuje nabídku  kultur-
ního vyžití v naší obci a pro všechny posluchače byl jistě vyvrcholením pěkného slunného nedělního 
odpoledne…… red

Tábory 2019

Sobota 20.7.2019    1. den tábora
„Po objedě jsme přijeli na tábor. Zabytovali jsem se v týpku počkali aš všichnni přijedou. Poté jsme se seznamili. 
S celím táborem. Pak jsme hráli hry a šli jsme do lesa na dřevo. K večeři jsme mněli buchty. Bil večerní nástup. 
Zaspivalisme večerku a dostali jsme za ukol vimislet pokřiky. Když sme spali připlul lodí Indyan. Dalismemu 
najíst a napit a ubitovat. To byl náš první den.“

Myslím, že tak začíná každé super dobrodružství. 
I  letos se odehrávala nespoutaná dobrodružství na 
louce mezi lesem a řekou nedaleko Bohousové. Ka-
ždým rokem se sejde parta nadšenců a dobrovolní-
ků, kteří vlastníma rukama na holé louce vybudují 
tábor, kde po dva běhy děti z Nekoře a okolí zažijí 
spoustu, srandy, napětí a kamarádství. A protože tee-
-pee stany vybízí k tomu vyzkoušet si život indiána 
na vlastní kůži, tak se na louce ubytovalo po dvakrát 
40 indiánů.

Nejprve divokou přírodu okusila mládež, kte-
rou opravdu počasí nešetřilo. Indiáni se museli 
vypořádat s  velkou zimou, která jen o  4 stupně 
neklesla na bod mrazu. A  zima s  sebou přinesla 
i  déšť, mlhu a  všudypřítomnou vlhkost, která se 
z tee-pee stanu nedá vyhnat ničím. I přes nástra-
hy počasí se jim podařilo vyrazit na výlet do okolí 
Písečné, kde se indiáni nezalekli spaní pod širým 
nebem. I  v  chladném počasí posbírat všechny 
kousky mapy, která je zavedla k indiánskému po-
kladu v podobě triček. 
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Pak se indiánské tábořiště přizpůsobilo rodinám 
s dětmi, kteří zde strávily tři dny. Děti si užily života 
v  divočině bez vany a  rodiče si u  večerního ohně 
připomněli, jaké to bylo trávit na táboře čas, když 
ještě záda neprotestovala při vylézání z „korejtka.“ 
(Tak indiáni nazývají proleželou táborovou postel.)

Na další tři dny tábor ožil dětmi a mládeží z My-
sliveckého kroužku Nekoř.

A na poslední táborový týden se na louce ubyto-
valo 40 malých indiánů + 1 zamilovaný indián. Měl 
mnoho problémů a  málo sil, tak jsme mu nabídli 
pomocnou ruku a díky tomu zažili týden plný pře-

kvapení. S indiánem jsme se vypravili pěšky proti proudu Divoké Orlice až na Pastvinskou přehra-
du, kde proběhlo setkání s  náčelníkem 
Zuřivým Býkem, závody na šlapadlech, 
koupání, nanuček a  cesta autobusem 
do Žamberka a  pak zase po indiánsku 
do tábořiště. Naštěstí pro nás a  indiána 
všechno dobře dopadlo, v boji proti ne-
přátelskému kmenu jsme zvítězili, jeho 
milou osvobodili a vítězství po indiánsku 
oslavili u ohně s písní a pečínkou.

Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas, 
síly a  pot, aby mohl tábor proběhnout 
i v letošním roce. 
Těšíme se na vás zase příště, za vedoucí 
táborů Dominika „Dollina“.

TJ Sokol Nekoř
Turnaj-Mezinárodní den šachu Nekoř  20.07.2019 

Na Nekořský turnaj (mezinárodní den šachu) dorazilo 25 hráčů. Čehož si opravdu vážíme. Těší nás 
zájem okolních klubů, ale i neregistrovaných hráčů, kteří se velice dobře umístili i přesto, že neměli 
žádné zkušenosti se závodním šachem. 

Turnaj probíhal, až na menší nedostatky, bez problémů. Jak z hlediska technického vybavení i ukáz-
něností hráčů.

Vítězem se stal David Kameník se třinácti body, za což obdržel polovinu z vybraného startovného. 
Druhým byl Kamil Mikyska, který získal čtvrtinu startovného s dvanácti a půl body. Třetí Miroslav 
Cimprich s dvanácti body si rozdělil poslední čtvrtinu startovného s nejlepší ženou (mládežnicí) So-
ňou Lexovou. Ta se umístila na 6.místě a zároveň zvítězila v kategorii do 16 let. V kategorii do 14 let 
jsme bohužel neměli v zastoupení žádného šachistu. V dalších kategoriích do 12 let zvítězil Zbyněk 
Sokol a do 10 let Michal Knízner. 

Pokud se nám podaří zorganizovat i další ročník turnaje tak doufám, že se opět sejdeme minimálně 
v takovém počtu. 

Děkujeme všem za účast a podporu. 
Výsledky turnaje jsou dostupné na chess-results.com Vladimír Šípek
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NEKOŘSKÝ ŠPACÍR   -   VIII. ročník
Tradičně poslední červencovou sobotu 27.7.2019 uspořádala TJ Sokol Nekoř již po osmé další roč-

ník „Nekořského špacíru“.  Letos jsme se po několika letech vrátili ke dvěma variantám trasy, a to kratší 
v délce asi 6 km a delší přibližně 14 km. 

Hlavním bodem letošního ročníku byla návštěva místní firmy HELLAS, která se již 25 let zabývá 
výrobou ponožek a umožnila nám nahlédnout do svého provozu. Navíc vyšla vstříc našemu nápadu 
vyrobit přímo pro nás ponožky v několika velikostech, ve dvojím barevném provedení modro-bílé 
a bílo-modré s vypleteným nápisem Sokol Nekoř. Každý účastník letošního Nekořského špacíru tedy 
nejen mohl na vlastní oči vidět dosti složitý postup výroby pro všechny tak obyčejné věci jako je po-
nožka, ale navíc pak v cíli obdžel jeden pár ponožek od Sokola jako dárek na památku. 

První část Nekořského špacíru byla pro obě trasy společná, a to od hřiště v Nekoři kolem Konzumu, 
rybářské líhně, truhlářství Puchmeltr, Malé přehrady, bývalé pily a  mlýna, autobusové zastávky na 
Vejrově k firmě HELLAS. Po její prohlídce se pokračovalo směrem na Pastviny kolem nové výstavby 
rodinných domků, přes křižovatku s odbočkou na hráz velké přehrady až na Petrův palouk. To byla 
další zastávka, kde si účastníci Nekořského špacíru mohli obhlédnout příjemné místo rekreačního 
střediska s campem a díky krásnému slunečnému počasí si mohli smočit nohy v osvěžující vodě pře-
hrady, než se vrátili zpátky na křižovatku s odbočkou na hráz velké přehrady. Tady se teprve rozdělily 
trasy na kratší a delší.

Kratší trasa pokračovala po dlážděné cestě kolem elektrárny, přes hráz přehrady, kolem kiosku, Po-
vodí Labe, Kapličky v Markétině Údolí a podél Malé přehrady zpátky na hřiště v Nekoři.

Delší trasa vedla ještě zpátky kolem navštívené firmy HELLAS a autobusové zastávky na Vejrově po 
staré silnici na Pastviny kolem Svaté Trojice až k Autokempu, za nímž se sešlo dolů po cestě přes „Sta-
ré“ Pastviny. Dále trasa vedla přes křižovatku „U kanálu“, kolem restaurace U Mostu, přes most, kolem 
stanoviště autobusů v Pastvinách, restaurace U Vleku, podél přehrady, kolem restaurace Formanka, 
kiosku Na hrázi, Povodí Labe, Údolím kolem Kapličky v Markétině Údolí a podél Malé přehrady opět 
stejně jako kratší trasa zpět na hřiště v Nekoři. 

Jednotlivé trasy byly barevně značeny a každý účastník byl na cestu vybaven popisem obou tras 
i malým občerstvením. V cíli pak měli všichni jako každý rok připravený jmenovitý  účastnický  list 
a navíc již zmiňovaný dárek v podobě ponožek dle potřebné velikosti.

Letošního osmého ročníku Nekořského špacíru se zúčastnilo 80 lidiček, z toho 59 dospělých a 21 
dětí. Mírná většina byla místních občanů - v počtu 45,  z okolních obcí přijelo 35 příznivců našeho 
pochodu, a  to z  Jablonného nad Orlicí, Sobkovic, Letohradu, Lukavice, Žamberka, Dolní Dobrou-
če,  Klášterce, Kameničné, Kunvaldu, Pardubic, Světlé nad Sázavou a  Frenštátu pod Radhoštěm. Se 
svými páníčky špacír absolvovalo i 8 pejsků.

S účastníky, kteří si náš špacír oblíbili a každoročně se vracejí, jsme také vzpomněli na dlouholetého 
člena nekořského Sokola pana Františka Fogla, který nevynechal ani jeden z  předchozích ročníků, 
avšak po letošní trase již  jeho kroky vést nemohly… Čest jeho památce.

Rocková zábava   -   III. ročník
O týden dříve v sobotu 20.července 2019 proběhla ještě jedna akce pořádaná TJ Sokolem Nekoř.  

Oddíl stolního tenisu zorganizoval již potřetí Rockovou zábavu, která se mohla díky pěknému počasí 
uskutečnit na zimním stadionu v Nekoři. 

Letos se zábavy zúčastnilo přibližně 220 návštěvníků, což je o něco více než vloni. O hudební pro-
dukci se postarala skupina STRESOR a bylo připraveno bohaté občerstvení. 

Zatím pouze první ročník Rockové zábavy se konal za nepříznivého počasí na sále kulturního 
domu. To však účastníky nijak neodradilo, aby si zábavu příjemně užili. Přesto další dva ročníky jsou 
důkazem, že venku pod širým nebem se sejde příznivců rockové hudby dvakrát tolik. Věříme proto, že 
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i v příštích letech nám bude počasí nakloněno a zábava bude moci probíhat opět na hřišti. 
Pořádající oddíl stolního tenisu děkuje návštěvníkům Rockové zábavy, že svojí účastí podporují 

sport v naší obci a těší se na další ročníky letních rockových zábav pro veřejnost.
Za TJ Sokol Nekoř  Marcela  Kolářová a Jaroslav Lehký

Traktoriáda 2019
Dne 28.9.2019 proběhl již šestý ročník nekořské traktoriády.
Jako loni i letos v osvědčeném hasičském areálu u fabriky. I když během pátku pršelo, tak trať byla 

suchá a bylo možné závody zahájit hromadným sprintem všech soutěžících. Tím po 200 metrech jízdy 
vpřed a následném couvání té samé vzdálenosti bylo dáno pořadí do hlavního závodu. Závodníci byli 
rozděleni do již tradičních kategorií podle typu závodního stroje a to : tovární stroje, domácí výroba, 
stroje bez volantu a dětská kategorie.

Všechny stroje i jezdci zvládli úkoly na trati jako slalom, zapojení vleku a couvání do garáže s obdi-
vuhodnou zručností. Myslím, že pro všechny byla příjemný zpestřením jízda po valu vedle řeky.

Pro nejmenší závodníky byla připravena bezmotorová varianta soutěže. 
Všechny děti měli také možnost vyzkoušet jízdu na malých motorových „kroskách“. Zájem byl 

ohromný, takže díky za nápad.    
Dalším zpestřením byla mimozávodní soutěž „silácký traktůrek“, kdy si každý ze závodníků mohl 

vyzkoušet sílu svého traktůrku v tažení velkého Zetoru.
Za spolek „Nekořala“ (Nekoř- alá spolek pro zachování tradic) chci poděkovat všem spolupracov-

níkům a příznivcům spolku za pomoc s organizací, dobrovolným hasičům z Nekoře za poskytnutí 
zázemí, Tomáši Tauchmanovi za zapůjčení dětských motorek a Jiřímu Venclovi za přistavení traktoru 
a úklid travnatého povrchu po závodu.

Věřím, že všichni přítomní návštěvníci a odvážní závodníci si užili sváteční odpoledne.
Takže do dalšího ročníku všem přeji konstrukční nápady a pokud Vám doma také stojí nějaký stroj, 

tak ho oprašte, promažte a doražte.
Díky za podporu.

Traktoriáda 2019 - výsledky

kategorie

dětská- zkrácená trať tovární domácí výroba

1. Josef Buryška nejml. 1:51 1. Jiří Vencl 2:49 1. Tomáš Tauchman 2:37

2. Matouš Tauchman 2:32 2. Josef Buryška 3:05 2. Václav Malý - Sopotnice 3:00

3. Jáchym Tauchman 2:33 3. Míra Zářecký 3:27 3. Karel Málek 3:04

4. Ondra Tauchman 3:39

bez volantu 5. Zdeněk Vacek 3:43

1. Michal Novotný 4:30 6. Dominik Novák 3:50

7. Karel Faltus 4:43

8. Jaromír Zeman - Sopotnice 4:44
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Filip Mikyska
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Oznámení: 
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném 

znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elek-
trické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stro-
moví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochran-
né pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stra-
nách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 
odst. 3 energetického zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozor-
nění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stro-
moví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožu-
jících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spo-
lehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části 
Distribuční soustava >> Ořezy stromoví.

S pozdravem  ČEZ Distribuce, a. s.

Pozvání na: 

Divadelní představení 

F.R. Čech - DÍVČÍ VÁLKA 
Divadelní spolek Bouda Těchonín 

sobota 16. listopadu 2019 
od 19,00 hod sál KD v Nekoři

vstupné dobrovolné
---------------------------

Country bál– Nekořala
sobota 23. listopadu 2019 

od 20,00 hod na sále KD v Nekoři
hraje kapela Hubertus
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Výstava - VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989
Kdy: v termínu od čtvrtka 31. října do soboty 30. listopadu 2019 
Kde: Městská knihovna Žamberk.
30. výročí sametové revoluce připomene dvěma výstavami: 
nyní je možné v čítárně knihovny shlédnout výstavu informující o převratných událostech roku 1989, 
sestavenou z dobového tisku, včetně rozhovorů a anket v novinách a časopisech při výročí 15 a 25 let. 
Výstava je doplněna knihami, které toto téma zpracovávají a medailemi k výročí revoluce vyraženými.
Tato výstava potrvá do konce listopadu a poté návštěvníkům nabídneme výstavu Samizdat a Edice 
Expedie, kterou nám zapůjčila pražská Knihovna Václava Havla.

Výstava je přístupna v provozní době knihovny:
pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00  úterý 8.00 - 11.00 13.00 - 18.00
středa, čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00  pátek 15.00 - 18.00

Společenská kronika
Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
Kulhavý Josef Keprta David
Stejskal Josef Luxová Oldřiška
Foglová Alenka Honzík Václav
Severýn Zdenek Faltus František
 Vávra Vítek
 Blažková Tamara
 Kaválek Tomáš

  
Významného životního jubilea se dožili v období 1. 7.  – 30. 9. 2019

60 let Slavíková Anna
 Feltl Jaroslav

60 let Krejsa Milan
 Buryšková Miloslava
 Baierová Mariola

65 let Straka Zdeněk
 Novotný Jaromír
 Dušek Josef
 Charfreitag Zdislav
 Pavlíčková Jana
 Domesová Alena

70 let Domes Josef
 Husník Josef
 Dostálová Jana
 Čáp Jan

75 let Kaplan Josef
 Mikyska Jaroslav
 Bednářová Zofia
 
80 let Faltusová Růžena

81 let Luxová Zdeňka

83 let Luxová Miluška
 Bednářová Zdeňka
 Poláčková Jaroslava

84 let Dušková Eva

86 let Růžičková Helma

Blahopřejeme.
 Marie Glonková
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HISTORICKÉ FOTO

Náměstíčko těsně po postavení Kulturního domu – cca 1972

Uzávěrky čísel  v  roce 2019: 29.11.2019, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz  nebo starosta.nekor@orlicko.cz.   
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