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Titulní strana – Nekořské zvony
Vypsáno z obecní a farní kroniky: 
Kostel sv. Mikuláše v Nekoři byl vystaven v barokním stylu roku 1698, jedná se pravděpodobně 

o třetí kostel postavený v obci. Ve věži byly původně umístěny 2 zvony, starobylý zvon z roku 1576, 
pocházející z ještě předchozího dřevěného kostela a Poledník - o průměru 75 cm a asi 55 cm výšky, 
vážil 231 kg, - zvonilo se jím ráno, v poledne a večer. Další dva zvony - Evangelík výšky 25 cm o váze 
23 kg z roku 1854, a „Umíráček„ vysoký 15 cm o váze 14 kg z roku 1822, byly umístěny v malé věžičce 
nad presbytářem.  

Kromě starobylého byly  všechny ostatní 3 zvony v I. Světové válce při rekvizici zvonů sejmuty a od-
vezeny dne 16. listopadu 1916, farnost za ně  obdržela 1072 Kč . Ve věži zůstal  pouze starobylý velký 
zvon z roku 1576.Ze sbírek konaných ve farnosti byly pořízeny v  roce 1922 dva menší zvony, které 
nahradily zvony rekvírované za I. světové války. Zvony posvětil dne 29. října 1922 vikář Antonín Vích 
z Těchonína. Místo dřívějšího zvonu „Poledníku“ byl pořízen v roce 1929 ze sbírek farníků nový zvon 
„Poledník“ ve váze 252 kg, Zvon posvětil Msgre. Antonín Kaška, kanovník a děkan z Kostelce n. Orl. 
dne 17. listopadu 1929 a hned byl vytažen na věž  a zavěšen. 

Ve dnech  13.-14. března 1942 farnost podruhé v krátké době přišla o zvony. Rekvizici pro válečné 
účely zůstal stejně jako za první světové války ušetřen pouze nejstarší velký zvon z roku 1576. 

Teprve  v roce 1986 zazněl z věže farního kostela další nově pořízený zvon, Metoděj, který nechal 
tajně připravit p.Karel Výprachtický, ale oficiálně posvěcen a zavěšen mohl být až po jeho smrti….  
Sbírka na tento zvon probíhala tajně, zvon zhotovila  firma p. Ditrichové z Brodku u Přerova, stál 
46.000 kč, vysvěcení a zavěšení zvonu se konalo 6.12.1986.

Starobylý zvon  z roku 1576,  prokazatelně nej-
starší památka kostela, z ještě původního dřevěné-
ho,  vyroben zvonařem  Adamem Tarabou „Leta 
1576 slyt a  vdyelan gest zvon tento skrze Adama 
Tarabv zwonarze“

Český nápis dále říká: Rozumný člověk rád se 
učí slovu Božímu. A kdo miluje moudrost, ten 
ho rád poslouchá. Jako voda hořící oheň uha-
šuje, tak almužna shlazuje hříchy. A  nejvyšší 
odplatitel na to vzpomene a v neštěstí pomůže 
jemu

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

Z jednání obecního zastupitelstva
13. července 2022 

Po uvítání  na výzvu starosty zastupitelé věnovali minutu ticha vzpomínce na zesnulého zastupitele Bo-
huslava Bezstarosti.  
Za zesnulého člena Zastupitelstva Obce Nekoř B. Bezstarosti z volební strany č. 1 Společně pro Nekoř 
nastupuje náhradník téže volební strany dle pořadí určeného komunálními volbami v roce 2018 - paní 
Zuzana Kudličková DiS, která s  prací v zastupitelstvu obce souhlasí. Složením slibu dle § 69 odst. 2 zá-
kona 128/2000 Sb., o obcích se stala členem Zastupitelstva Obce Nekoř.
Dále nechal starost schválit navržený program jednání: Usnesení 1a/VII-2022: Zastupitelstvo Obce Ne-
koř schvaluje navržený program jednání 13.7.2022   9 0 0
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Telekomunikační věž na  p.p.č. 1137/3, 1117/12. Starostou písemně oslovena firma zpracovávající pro-
jekt  s žádostí o vysvětlení a jednání. Dál podány informace starosty o jednání s obcí Šedivec, odložené 
jednání s projektanty a zástupci společnosti Vodafone – středa 20.7.2022 od 17 hodin. P. Koblížek roze-
slal zastupitelům webové odkazy na telekomunikační stožáry v okolí. Stanovisko SK tlumočila místosta-
rostka: Nesouhlasíme se stavbou na základě podkladů, které jsme dostali. Jde o velký zásah do krajinného 
rázu a dálkových pohledů na Orlické hory a Krkonoše. Silně nabourává vzhled obce ze všech stran. Vybrané 
pohledy ve studii nejsou vhodně zvoleny, navíc v pohledech není věž vůbec zakreslena. 
Usn. 1b/VII-2022: ZO Nekoř nesouhlasí s  umístěním telekomunikační věže o  výšce 42 m na p.p.č. 
1137/3, 1117/12, stavba by představovala velký zásah do krajinného rázu a  dálkových pohledů na 
Orlické hory a Krkonoše. Silně nabourává vzhled obce ze všech stran. Navrhuje po jednání s investore  
hledat vhodnější lokalitu umístění  9 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji 
Usn. 2a/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 Podpora památ-
kové péče v Pardubickém kraji, Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/22/23378     9 0 0
Nákup části p.p.č. 2153. Informace o zhotovení GP, žádosti o dělení, bohužel na pozemku p.p.č. 2153dle 
výpisu LV 999 – zástavní právo smluvní, zákaz zcizení a  zatížení pro banku Sberbank. Nutno jednat 
majitelem, zda je možné odstranění zást. práva na odkupovaném pozemku. Pak teprve jednat o kupní 
smlouvě. Návrh místostarostky na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Usn. 2b/VII-2022: ZO Nekoř 
pověřuje starostu přípravou smlouvy o smlouvě budoucí na odkup odměřené části p.p.č. 2153 dle GP - 
1210-43/2022   9 0 0
Další majetkoprávní záležitosti. Využití čp. 32 (kadeřnictví) k projektu „Zastávka – prostor k setká-
vání“. Usn. 2c/VII-2022: ZO Nekoř souhlasí s realizací projektu spolku Nekořala „Zastávka – prostor 
k setkávání“ v  nemovitosti čp. 32, st.p. 657 v majetku obce Nekoř. Usn. 2d/VII-2022: ZO Nekoř pověřuje 
starostu přípravou majetkoprávního řešení vztahu využití  – formou výpůjčky.   9 0 0
Majetkoprávní dořešení využívané části p.p.č. 1003. Jednání se zájemcem o odkup využívané parcela 
na místě samém - navrhnout tři termíny - možná směna za 1039/6- účastní se JL, JM, starosta
Projekt půdní vestavby Mateřská a základní škola Josefa Luxe Nekoř. Zpráva firmy Forenta o otvírání 
obálek a posouzení nabídek - písemný materiál doplnila místostarotka – obesláno 5 firem, obdrženy 
2 omluvy, 2 nabídky. Usn. 3a/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje   výsledky VZMR „Půdní vestavba v bu-
dově školy čp. 143, Nekoř – projekční práce“. Schvaluje zadat zakázku uchazeči s nejnižší nabídkou 
Ing. arch. Štěpán Tylš, Bartošovice v Orlických horách 52, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 
09741593, s nabídkou 670.000,00 Kč    8 0 1
Usn. 3b/VII-2022: ZO Nekoř pověřuje starostu po předložení všech náležitostí k uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným zhotovitelem. Usn. 3c/VII-2022: ZO Nekoř pověřuje místostarostku kontrolou přípravy PD 
akce „Půdní vestavba v budově školy čp. 143, Nekoř“  8 0 1  
Nekoř – chodník podél III/31217. Usn. 4a/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje zadat vypracování návrhu 
technického řešení na akci: „Nekoř – chodník podél III/31217“ dle nabídky firmě Atelier malých okruž-
ních křižovatek Ing. Petra Novotného, Pardubice   9 0 0
Opravy komunikací. starostou předloženy aktualizované nabídky na opravy místních komunikací
Usn. 5a/VII-2022: ZO Nekoř na základě předchozích jednání, velmi dobrých zkušeností z předchozích 
let, a doplněné nabídky o provedení nového podkladu v části komunikace  schvaluje zadat  realizaci 
akce „oprava MK před Povodím Labe“ firmě Strabag a pověřuje  starostu podepsáním smlouvy o dílo.  
 9 0 0
Usn. 5b/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje provedení vyasfaltování stání pod kontejnery ve sběrném dvoře 
a položení frézinku na parkovitě u továrny dle nabídky firmy Strabag.   9 0 0
Komunikace před čp. 162 – havarijní stav – nabídky firmy JD Dlouhý - řeší delší úsek, dražší cena as-
faltového povrchu, nabídka firmy Strabag. Návrh místostarostky řešit opravu až po napojení u čp. 160. 
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Usn. 5c/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje realizaci opravy havarijního stavu místní komunikace před čp. 
162 - až po napojení před čp. 160 - nové podkladové vrstvy ze štěrkodrti a položení asfaltového povrchu 
- pověřuje starostu jednat o docenění firmou Strabag o prodloužený úsek. Pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy.  9 0 0
Řešit  odtok vody – svoznice, příkop, vsakování
Různé
Orlicko – závěrečný účet. Usn. 6a/VII-2022: ZO Nekoř bere na vědomí informaci starosty obce o schvá-
lení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2021“ bez výhrad na valné hromadě ko-
nané dne 21.6.2022    9 0 0
Usn. 6b/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 3000,- Kč na vystoupení dechová muziky při pouťo-
vém posezení pod lipami  9 0 0
Usn. 6c/VII-2022: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové opatření č. 3-2022  9 0 0
Návrhy a připomínky:
M. Faltusová - řešit rozpis úklidu v čp. 286
D. Matyáš - uvolněná svoznice u čp. 66; - probrat příkop u novostavby vedle čp. 247 
P. Koblížek - fasáda zasahující do cesty čp. 277 - přeměřit a případně majetkově řešit
J. Malý - přeražená bříza u rybář, krámku za přehradou, poškozen strom s ukazateli; - pročistit svoznice 
po Údolí
J. Kubíčková Berková - zábradlí nad hrází Malé přehrady – uvažovat o opravě; - Trojice na Vejrově – ka-
menné zábradlí – oprava z dotačních titulů
J. Lehký - Parket - pozemek pod hrází Malé přehrady – stav jednání - informace starosty - GP  dokončo-
ván, jednání s Povodí Labe – bude nutno nejprve pronajmout a poté požádat o odkup; - Pozemek Kultur-
ka – informace o jednání s uživatelem; - dotaz na novou lavičku u OÚ - reakce starosty – dar od firmy 
Kovokrab – J. Duška 
P. Dušek - plánovaná oprava Mk na sídlišti nad KD emulzí a štěrkem – nevhodné - poptat jiný druh 
opravy
V. Lehký - dotaz na spádovost MŠ - reakce starosty – Nekoř a Šedivec; - nepořádek na hřišti; - místnost 
s čerpadlem na stříkání ledu  – řešit střechu v atice plechováním 

12. září 2022
Usn. 1a/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 12.9.2022   7 0 0
Návrh starosty na doplnění programu o další majetkoprávní záležitosti doručené před jednáním OZ
Usn. 1b/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje doplnění programu   7 0 0
Na úvod jednání starosta poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém 4 letém volebním období a  
připomenul zesnulého B. Bezstarosti.  
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání a plnění usnesení. Kontrola zápisu z minulého 
jednání. Usn. 1c/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje zápis VI a VII/2022 z 20.6.2022 a 13.7.2022    8 0 0
Informace o dění v obci od minulého jednání
Hřiště Vejrov – MMR – program podpora a budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – 
naše žádost nedoporučená ke schválení – formální nedostatky žádosti. Celkem 190 žádostí schváleno, 
466 náhradní, 297 nedoporučeny. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat opětovné převýšení alokace pro-
gramu, doporučuje se žádost podat v absolutní fázi připravenosti projektu, tedy kompletní projektové 
přípravy, stavebního povolení a podepsané smlouvy se zhotovitelem akce dle ZZVZ. Dotaz na předsedky-
ni SK - byly již po přerušení st. řízení doplněny podklady na stavebním úřadu? Termín stanovený stavebním 
úřadem do 30.6 2022.
Lesy: vyžínání pasek, výsadeb lip a javorů, doklizení chrastí po kůrovcovém dřevě (Pustinky), dotěženo 
a odvezeno kůrovcové dřevo, dokončena probírka hrazí Kulturka, příprava kolů k  rozšíření oplocenek 
286: byt č. 10 –instalatér vodoinstalace, elektrikář předělání elektřiny, vyzván truhlář k dopřesnění  zásu-
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vek u kuchyně. Info o vlhkosti v bytě č. 7 – o kontrolu požádána místostarostka 
Odpady – odvoz vytříděných odpadů ze SDN, omytí kontejnerů a nové nálepky  
Úprava zeleně –sečení trávy, zalévání květinové výzdoby, prořez keřů, stromů zasahujících do  drátů 
veřejného světlení a rozhlasu. Výměna živého vedení rozhlasu za kabely v místech neustálého. zarůstání 
keři a stromy. Výzva ČEZ Distribuce k prořezání, odstranění stromů spadlých po bouři na vedení
Komunikace – zahájena oprava komunikací u čp.162, u Povodí Labe, úprava parkoviště u SDN, sečení 
kolem komunikací –SÚS i obec, nátěr zábradlí u mostu – SÚS, SÚS – obnova vodorovného dopravního 
značení – zastávky továrna, přehrada, škola, křižovatka u  Léhků, křižovatka u  hráze. Nové dopravní 
značení V Poli – návrh, žádost a projednání, objednávka. Výsprava emulzí a kamenivem – k továrně, 
spojnice Nekoř - Šedivec 
Petův palouk – uzavřena smlouva o odkupu pozemků – vložena  do KN
SDN - Úprava prostoru pod kontejnery– problém průsak vody, řešeno s p. Štěpánkem W- energie – mís-
to asfaltu ve stejné ceně betonáž, majitel malé vodní elektrárny v týdnu od 12.9. vypouští náhon a bude 
sanovat praskliny odkud prosakuje voda, řešení vsakovačky u parkoviště u SDN
Akce v obci: Nekořský špacír, šachový turnaj, Krychle fest, Pouťové posezení pod lipami,  myslivecké 
hody, pohádková cesta, piknik s lením kinem u školy, Rozloučení s létem u KD. Chystané akce: Nekořský 
pohár, Divadlo na sále v KD, varhanní koncert 25.9.2022
Usn. 1d/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje bezplatné zapůjčení sálu na divadelní představení Klubu SHM 
ve dnech 16. a 17.9.2022   8 0 0
Připomínka místostarostky – termín divadla opět koresponduje (na jaře bylo v divadlo večer v den lo-
diček) s jinou akcí v obci (Nekořský pohár  17.9.2022). Na setkání spolků se koordinují termíny akcí. 
Reakce starosty – původní termín amatérského divadla o týden posunut, nyní hrají ve dvou dnech 
CVAN – víceúčelové hřiště - omytí mantinelů tlakovou vodou, poděkování Jar. Lehkému za zavírání 
víceúčelového hřiště o útercích
Územní plán: jednání Klas Nekoř a.s.- pí. Pivoňková, dopřesnění GP na oddělení parcel, 20.7.2022 jed-
nání s Ing. Hadlačem IRI - příprava změny ÚP č. 1 – dopřesnění detailů
Veřejné osvětlení Údolí – NN a přiložení kabelu VO dokončeno, dobetonování trubek pro sloupy, po 
dokončení komunikace před Povodím Labe budu instalovány sloupy – nutnost dořešení odkupu pozem-
ku u č.e. 131 u cesty od budovy Povodí Labe k Údolí
Zvonička Údolí  - dokončena Oprava zvoničky v Údolí 
MŠ a ZŠ: sondy do složení chodeb a šaten – dotaz starosty - kdy budou připraveny podklady k obeslání do-
davatelů a vyhl. VŘ - místostarostka . Dopadová plocha vedle lodí – odkopání zeminy, navezení kačírku
Majetkoprávní jednání –Kulturka u Líšnice – připravuje se GP
Opravy VO horní část obce a Bredůvka – výpadky, vyměněny výzbroje ve stožárech, hledání závady 
v zemi; projekt chodník Bredůvka – přepočítání svítivosti, navržena nová světla, doplnění sloupů, nové 
přípojné místo 
Knihovna – pracovnicemi Knihovny Letohrad provedena revize knih, vyřazení – nové značení a nakó-
dování – předání novým knihovnicím – změna výpůjční doby – čtvrtek 18-19
Usn. 1e/VIII-2022: ZO Nekoř vyslovuje poděkování paní Růžičkové za dlouholetou obětavou práci kni-
hovnice v knihovně v Nekoři   8 0 0
Projekt chodník Bredůvka - projektant respektoval zadání změny vsakovani, řeší se osvětlení 
Projekt půdní vestavby- info místostarostky
Projekt čp. 130,131 – obě nemovitosti odpojeny od NN, čeká se na vyjádření ČEZ k přeložce. Úkol pro 
novou SK –návrh vzhledu nové  budovy 
Byt KD – info místostarostky o zateplení, info starosty - nabídka výměny podlahy
Usn. 1f/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje zadání výměny podlahy v bytě v KD dle nabídky   8 0 0
Obecní minibus - o prázdninách obejeto 5 vytipovaných vozů – Morava, Jižní Čechy, Praha, Mělník, 
v uplynulém týdnu nalezeno mimo vytipované vozidlo Opel Vivaro  z cenu 380 000,- Kč
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Usn. 1g/VIII-2022: ZO Nekoř pověřuje starostu podpisem smlouvy o nákupu minibusu Opel Vivaro za 
cenu 380 000,- Kč   8 0 0
Místostarostka zajistí  uzavření zákonného a havarijního pojištění na zakoupené vozidlo
Práce zaměstnanců a brigádníků: Stříkání a odstraňování plevele z chodníků a zpevněných ploch; Mytí 
a opravy mantinelů CVAN, úklid před akcí, sečení trávy, odstraněni plevele; Vysekávání pasek – Bro-
dek, Kulturka, Lesejček, nad Malou přehradou, u kapličky Údolí; Pročišťování svoznic po deštích, nové 
svoznice na Vejrově ke Trojici; Vyřezání částí smrků u silnice náměstíčko prorůstajících do rozhlasu, VO 
a NN, větve mezi čp 200 a 140; Sečení: kolem silnic po sečení SUS i po našem sečeni kolem MK, hřiště 
škola, Bredůvka a na Vejrově, CVAN, hřbitov a okolí, autobusové zastávky, ovocné aleje, výhledová místa 
a sousoší, stráně na OÚ a KD, nad Jirončovými; Nátěry: Zábradlí u přístřešku na Petrově palouku, vy-
čištění a nátěr plakátnic, Sběrný dvůr Nekoř- brány a zábrany; dřevěné oplocení u kontejnerů u hřbitova 
a výměna uhnilých prken, zastávka u mostu pod Vejrovem, brány u CVAN, prkna u viceúčelového hřiště, 
stojany na kola CVAN, KD, hřiště, hřbitov, vrata garáž obec, prkna – lavičky u terasy KD; SUS natřela zá-
bradlí pod Vejrovem; Připevněni branek víceúčelového hřiště proti pádu, zajištění koše na streetbool na 
CVAN proti vyvraceni z asfaltu; Vyčištění povrchu víceúčelového hřiště od mechu a trávy a postřiky; MŠ 
- dopadová plocha z kačírku – odkopani a odvoz hlíny, folie, navoz 10 tun kačirku; ZŠ - sondy v chod-
bách, jejich zaděláni betonem a úprava povrchu – nátěr barvou na beton; Opravy a doplnění dopravních 
značek; Omyti kontejnerů na tříděny odpad, zajištění a výlep nových polepů k třídění odpadů; Umytí 
oken KD, umytí všech skleniček v baru KD; Odizolovani hasičské garáže  a napojení dešťových svodu 
na kanalizaci; Zavezení díry po prolejzačce u staré školky; Zalévání květinové výzdoby, postřik kolem 
chodníků, postřik parkoviště u SDN; Opravy a údržba techniky; Odvoz, třídění odpadů, odvoz odpadů 
od parkoviště za hrází, zabezpečení provozu SDN, rozebírání elektrošrotu a železného šrotu, nábytku, 
odvoz odpadů ze školy, odvoz rostl. odpadů od hřbitova, odvoz nebezpečných odpadů, papíru; Rozvoz 
plakátů, úklid zastávek, otření laviček a parapetů, doplňování pytlíků na psí exkrementy
Informace starosty o činnosti obecního úřadu, dokumentech zpracovávaných spisovou službou, doku-
mentech vyvěšených na úřední desce, materiálech zveřejněných na webových stránkách 
Majetkové a smluvní záležitosti
Sml. o sml. budoucí - nákup části p.p.č. 2153. Usn. 2a/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje návrh sml. o sml. 
budoucí na odkup části p.p.č. 2153, dle GP -1210-43/2022 vyčleněné a nově označené p.p.č 2153/7 ost. 
pl., ost. komunik. o výměře 100 m2, pověřuje starostu podpisem smlouvy  8 0 0.
Záměr výpůjčky – klubovna SDH v čp. 330. Na základě předchozích jednání předloženo starostou
Usn. 2b/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje Veřejnou vyhlášku 4 -2022 P/N - ZÁMĚR uzavření smlouvy 
o výpůjčce na prostory hasičské klubovny sestávající  z jednací místnosti s kuchyňkou, chodbičky a so-
ciálního zařízení nacházející se v 1. NP v čp. 330  o celkové výměře 34.5 m2  8 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 2127/20, 2127/52, 2127/51. Vyhotoven GP, předložena návrh vyhlášky zá-
měru prodeje. Starosta v případě této věci ohlásil střet zájmů, zdrží se hlasování. Usn. 2c/VIII-2022: ZO 
Nekoř schvaluje Veřejnou vyhlášku 3 -2022 P/N - ZÁMĚR prodeje části p.p.č. 2127/20  travní porost, 
části p.p.č. 2127/52 travní porost a části p.p.č. 2127/51 travní porost - dle GP 1216-66/2022: část ozna-
čená jako nováp.p.č. 2127/20 travní porost o výměře 105 m2, část označená jako nová p.p.č.2127/52 
travní porot o výměře 111 m2, Cena prodávaných pozemků je stanovena  dle cenového návrhu odhadce 
nemovitostí Ing. Jiřího Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10 - pozemky 
zbytkové určené pro vypořádání s vlastníkem funkčně  souvisejících pozemků - 100 Kč/m2     7 0 1
Záměr prodeje části p.p.č. 2955/1. Vyhotoven GP, předložena návrh vyhlášky záměru prodeje. 
Usn. 2d/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje Veřejnou vyhlášku 5 -2022 P/N - ZÁMĚR prodeje části p.
p.č.2955/1 ost. plocha, ost. kom., dle GP 1215-65/2022: část označená jako nová p.p.č.2955/3 ost. 
plocha, ost. kom. o výměře 258 m2, p.p.č.2953/1 ost. plocha, ost. kom. o výměře 44 m2, st.p.č.51/3 za-
stavěná plocha a nádvoří bez čp. č.e. o výměře 17 m2. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle 
cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J.Šmoka, Certifikát odhadce QON číslo P 3022, ev.č. 58/10: 
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- p.p.č.2953/1, st. 51/3 – 100 Kč/m2 – zbytkové pozemky do 50 m2, pozemky pod stávajícími budovami 
pro dodatečné majetkoprávní vypořádání s vlastníkem budovy - budova je hospodářského charakteru; 
- p.p.č.2955/1 - pozemky se způsobem využití komunikace a komunikací zastavěné – 80 Kč/m2   8 0 0
Umístění přípojky NN do p.p.č. 2993. Předložena obdržená žádost majitelky sousední nemovitosti. 
Usn. 2e/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje uložení přípojky NN do p.p.č 2993 za podmínek uzavření sml., 
o sml. bud o zřízení věcného břemene, zaměření vedení přípojky a zřízení věcného břemene a podmí-
nek překopu obecních pozemků: žadatel ohlásí obci Nekoř zahájení a ukončení prací, zástupce obce 
převezme proti podpisu uvedení výše zmíněné p.p.č. do původního stavu; zabezpečení výkopu proti 
pádu osob a jeho označení výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti; po zhutnění zásypu 
výkopu po delším časovém úseku dosypáním do úrovně okolního terénu materiálem stejného složení; 
kabel bude uložen v chráničce v předepsané hloubce a opatřen výstražnou fólií; žadatel zajistí a uhradí 
náklady spojené se zaměřením a vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí.   8 0 0
Záměr prodeje části p.p.č. 2955/1. Vyhotoven GP, předložena návrh vyhlášky záměru prodeje. 
Usn. 2f/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje Veřejnou vyhl. 6 -2022 P/N - ZÁMĚR prodeje části p.p.č. 3097 
ostatní plocha, jiná pl. dle GP 1221-81/2022: část označená jako nová p.p.č.3097/2 ostatní pl., jiná pl. 
o výměře 282 m2. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle cenového návrhu odhadce nemovitostí 
Ing.J.Šmoka, Certifikát odhadce QON číslo P 3022, ev.č. 58/10- 120 Kč/m2 – zbytkové pozemky nad 
50 m2, pozemky pod stávajícími budovami jiného vlastníka pro dodatečné majetkoprávní vypořádání 
s vlastníkem budovy, vlastníkem funkčně souvisejících pozemků     8 0 0
Smlouva o věcném břemeni na p.p.č. 755. Žádost ČEZ Distribuce o znovu schválení smlouvy o věcném 
břemeni – upravené znění. Usn. 2g/VIII-2022: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti č. VBO/5034/2021 na p.p.č 755   8 0 0
Finanční záležitosti
Smlouva o poskytnutí příspěvku na akcí Ukliďme Česko. Usn. 3a /VIII-2022: ZO Nekoř na základě 
předchozích usn. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků obce Nekoř roku 
2022 na „Akci Ukliďme Česko pořádanou SDH Nekoř“   8 0 0
Žádosti o příspěvek. Na základě předchozích usn. starostou znovu předloženy žádosti o poskytnutí pří-
spěvku. Usn. 3b /VIII-2022: ZO Nekoř na základě předchozích usn. bere na vědomí žádosti o příspěvek, 
schvaluje přispět pouze organizaci působící přímo v obci Nekoř: Oblastní charitě Ústí nad Orlicí – část-
ku 10.000 Kč formou daru, pověřuje starostu odpisem smlouvy   7 0 1
Žádost ředitelky školy o  dofinancování nákladů školy. Usn. 3c/VIII-2022: ZO Nekoř bere na vědomí 
žádost ředitelky Mateřské škola a  základní školy Josefa Luxe Nekoř a  na základě předchozích usn. 
schvaluje dofinancování nákladů na dodávku a montáž zařízení pro detekci úniku vody 42.876,35 Kč 
a dofinancování obnovy vybavení IT ve výši 64.000,- Kč   7 0 1
Telekomunikační věž na p.p.č. 1187/3. Nové místo – vyhodnocení 15.8.2022 – výška 35 m, pohledy na 
umístění v krajinně rozeslány zastupitelům. Usn. 4a/VIII-2022: ZO Nekoř souhlasí s umístěním teleko-
munikační věže o výšce 35 m na p.p.č. 1187/3, požaduje zpracování studie narušení krajinného rázu 
dne metodiky PK   6 1 1
ÚP - změna č. 2. Žádost o změnu využití p.p.č. 575 ve změně ÚP č. 2. Usn. 5a/VIII-2022: ZO Nekoř ne-
schvaluje  změnu využití území p.p.č. 575 pro využití MV  z důvodů nedořešení přístupu k této parcele 
a nedostatečného představení záměru konkrétní stavby                           6 0 2
Různé
VO Bredůvka. Usn. 6a/VIII-2022: ZO Nekoř souhlasí s doplněním PD chodník Bredůvka o doplnění 
stožárů světel dle výpočtu k plynulému pokrytí požadovanému PČR, výměnou svítidel za vyhovující, 
výměnou podzemního kabelového vedení ke světlům a zřízením samostatného přípojného místa   7 0 1
Problematika CVAN – čp. 132. Starostou odložen zápis z jednání s majiteli čp. 132.  Usn. 6b/VIII-2022: 
ZO Nekoř bere na vědomí jednání s majiteli čp. 132, pověřuje starostu předložit nově zvolenému zastu-
pitelstvu návrhy řešení jednotlivých sporných bodů   7 0 1
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Návrhy a připomínky:
J. Lehký - Vyměnit koš u zastávky u mostu směr Žamberk; Kontejnery na tříděný odpad k  novému síd-
lišti na Vejrově - reakce starosty – jsou objednány u společnosti EKO-KOM
J. Kubíčková Berková - Podklady k OZ zasílat všechny 10 dní předem, aby byl čas na prostudování; 
Ostříhat vysazenou zeleň u zastávky u továrny; Článek o stavbě MŠ - vyšel v bulletinu IROP – bude na 
webových  stránkách IROP; Cesta k Vejrovu – vyzvat k šetření
Z. Kudličková - Zeď u KD – vzhled – fasáda, betonová stěrka; Vánoční výzdoba místo skáceného smrku 
– reakce starosty – bude v místě  máje
M. Faltusová - místo na kontejnery Vejrov –reakce starosty –  dle zadání SK se projektuje
P. Dušek - dotaz na vyměřování pod vedením VN – reakce starosty – pro GP pro odkup 
J. Pomikálek - - doplnění podkladů k přerušenému UR na hřiště Vejrov – místostarostka 

24. října 2022  Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Nekoř 
Zasedání Zastupitelstva obce Nekoř bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním starostou obce Jiřím Pomikál-
kem (dále jako„předsedající“). V úvodu předsedající poděkoval předchozímu zastupitelstvu za jeho práci 
v uplynulém období. Poté byly prezentovány výsledky voleb do Zastupitelstva obce Nekoř konaných ve 
dnech 23. a 24. září 2022. 
Zvoleným členům Zastupitelstva obce Nekoř bylo předáno osvědčení o  zvolení členem zastupitelstva 
obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Obdrželi flash disk s elektronickou publikaci MV „Jsem zastupitel“, s me-
todickými materiály MV, se zápisy a schválenými usneseními obce za rok 2022, strategickým programo-
vým  materiálem obce Nekoř PRON, jednacím řádem OZ a SK.   
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Vzhledem k tomu, že tento termín 
připadl na sobotu, koná se v nejbližší pracovní den 24.10.2022. Na volby do Zastupitelstva Obce Nekoř 
žádný podnět neplatnosti voleb nebyl podán. Informace o svolání ustavujícího zasedání ZO podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích pod č.j. OBNE 532/2022 byla na úřední desce Obecního úřadu Nekoř i elek-
tronické úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, v souladu s platným 
jednacím řádem OZ Nekoř po dobu 10 dní, a to od 14.10. 2022 do 24.10.2022. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je všech 
9 zvolených členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 
69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Nekoř a  jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ a jmenovitě podle abecedy vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pro-
nesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastu-
pitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Usnesení 1/IX-2022: Zastupitelstvo obce 
Nekoř schvaluje program ustavujícího zasedání  9 0 0
Volba starosty a místostarosty. 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Předsedající 
navrhl hlasovat, aby funkce starosty obce byla i nadále, jak bylo v obci doposud zvykem, vykonávána 
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Usn. 2/IX-2022: ZO Nekoř 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  9 0 0
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Dále předsedající navrhl hlasovat, aby funkce místostarosty obce byla i nadále, jak bylo v obci zvykem, 
vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usn. 3/IX-2022: ZO Nekoř v souladu s § 84 
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva 
vykonávat dlouhodobě neuvolněn.  9 0 0
Určení počtu místostarostů. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usn. 4/IX-2022: ZO Nekoř schvaluje zvolení jednoho místostarosty.   9 0 0
Určení způsobu volby starosty a místostarosty. Předsedající navrhl volbu starosty a místostarosty ve-
řejnou volbou. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Po platném 
zvolení konkrétního kandidáta – nadpoloviční většinou členů zastupitelstva – již nebude v hlasování 
pokračováno. Usn. 5/IX-2022: ZO Nekoř schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hla-
sováním v pořadí, jak byli navrženi.   9 0 0
Volba starosty. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly po-
dány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Pavel Smejkal navrhl za volební stranu KDU-ČSL zvolit 
do funkce starosty Ing. Jiřího Pomikálka. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Usn. 6/IX-2022: ZO Nekoř volí starostou Ing. Jiřího Pomikálka  8 0 1
Nově zvolený starosta poděkoval za zvolení a pokračoval ve vedení jednání.
Volba místostarosty. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Lehký navrhl za  volební stranu Společně 
pro Nekoř zvolit do funkce místostarosty MUDr. Pavla Duška. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usn. 7/IX-
2022: ZO Nekoř volí místostarostou MUDr. Pavla Duška    9 0 0
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 
o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastu-
pitelstva (§117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o  obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor 
a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Usn. 8/IX-2022: ZO 
Nekoř zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 9 0 0
Volba předsedy finančního výboru. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funk-
ci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Lehký na-
vrhl za volební stranu Společně pro Nekoř zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Marcelu 
Kolářovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usn. 9/IX-2022: ZO Nekoř volí předsedkyní finančního výboru 
Ing. Marcelu Kolářovou   9 0 0
Volba předsedy kontrolního výboru. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k  podávání návrhů na 
funkci předsedy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Ing. Jiří Malý navrhl za volební stranu Mladí 
pro Nekoř zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Petra Koblížka. Jiný návrh nebyl vznesen. Usn. 
10/IX-2022: ZO Nekoř volí předsedou kontrolního výboru Petra Koblížka    9 0 0
Diskuse
Předsedající ještě jednou poděkoval členům předchozího zastupitelstva za práci pro obec v rozmezí let  
2018 – 2022.   
Dále v  diskusi starosta navrhl na příštím jednání zastupitelstva jednat o zřízení stavební komise, požádal 
členy zastupitelstva o návrhy členů  této komise na příštím jednání OZ i o návrhy členů finančního a kon-
trolního výboru a členy školské rady. Navrhl konání řádného veřejného jednání zastupitelstva na pondělí 
7. listopadu od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Nekoř. Zde by mělo být jednáno i na 
téma odměny zastupitelů, návrhy na odměny připraví starosta a místostarosta.
Starosta pozval k neformálnímu položení květin 28.10.2022 u pomníku padlých při příležitosti státního 
svátku v pátek 28.10.2022 od 19,30 hodin.    
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J. Dolečková – připomínka k stále zpožděnému rannímu školnímu autobusu do Letohradu – studenti 
nestíhají začátek vyučování na víceletém gymnáziu – reakce starosty - zaslat připomínku a požadavek na 
úpravu jízdního řádu na KÚ PK společně s obcí Šedivec  Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě  Nekoř.

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
stojíme na konci dalšího roku a většina z nás bilancuje, co se podařilo, co uplynulý rok přinesl,  a po-

malu plánuje, co v příštím roce. Chtěl bych ještě jednou na tomto místě poděkovat předchozímu obecnímu 
zastupitelstvu za jejich čtyřletou práci a čas věnovaný pro obec Nekoř. A nově i staronově zvoleným popřát 
hodně dobrých nápadů, odhodlání, sil a elánu k jejich uskutečnění s cílem prospět celé obci. 

Jako každoročně chci na stránkách Nekořského zpravodaje s blížícím se koncem roku vyslovit podě-
kování všem, kdo mají zájem o dění v naší obci a její další rozvoj,  kteří  Nekoři obětavě věnují svůj čas 
a síly, jak při řešení každodenních i mimořádných  problémů, při zvelebování jejího vzhledu, tak i  při 
plánování,  přípravě i organizování nejrůznějších kulturních, společenských či sportovních akcí, které jsou 
v obci pořádány. Není v mých silách ani schopnostech vyjmenovat jednotlivě  všechny a poděkovat všem, 
proto alespoň takto souhrnně….Moc děkuji.   

Na závěr se chci připojit k přání spolků a  zastupitelů, které nalezne na konci zpravodaje, a     popřát 
Vám poklidné, radostné a  bez stresu a  shonu prožité vánoční svátky. Ať poslední dny roku prožíváte 
s těmi, kteří jsou Vám nejbližší. Dnešní, stále podivnější doba nám kromě vánoc nenabízí moc  příležitos-
tí k zastavení se a zamyšlení nad tím, co je pro náš život opravdu důležité… A přeji Vám i optimistické 
vykročení do Nového roku 2023   Ing. Jiří Pomikálek – starosta  obce

Akce v obci 2023
27.12. Vánoční turnaj ve stolním tenise 21.1.2023. Rybářský ples
28.12.  Vánoční šachový turnaj – TJ Sokol   4.2.2023 Hasičský ples       

Termíny svozu odpadů 2023
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den:  pondělí - odpolední směna

Leden 2, 9, 16, 23, 30 Červenec 3, 17, 31

Únor 6, 13, 20, 27 Srpen 14, 28

Březen 6, 13, 20, 27 Září 11, 25   

Duben 10, 24 Říjen 2, 9, 16, 23, 30

Květen 8, 22 Listopad 6, 13, 20, 27

Červen 5, 19 Prosinec 4, 11, 18, 25

Sběr plastů. Odevzdání na svozová místa - 
ÚTERÝ: 17.I.;14.II.; 14.III.; 11.IV.;  9.V.; 
6.VI.; 4.VII.; 1.VIII.; 29.VIII.; 26.IX.; 
24.X.; 21.XI.; 19.XII 
Svoz skla :8.III.; 7.VI.; 6.IX.; 6.XII.  
Svoz papíru: 16.I.; 13.II.; 13.III.; 10.IV.; 
8.V.; 5.VI.; 3.VII.; 31.VII.; 28.VIII.; 
25.IX.; 23.X.; 20.XI.; 18.XII.
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. 
Provozní doba: DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17   sobota  10 – 12
 LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10 – 12 v termínech: 
 7.I.; 21.I.; 4.II.; 18.II.; 4.III.; 18.III.; 4.XI.; 18.XI.; 4.XII.; 18.XII.2023
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Výsledky komunálních voleb 23. a 24. září 2022 v obci Nekoř 

Počet 
volených 

členů 
zastupitelstva 

Počet 
volebních 
obvodů 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

     

9 1 756 473 62,57 473 4042 

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů 

Počet 
mandátů 

Č. název abs. v %   

1  SNK MLADÍ PRO NEKOŘ 1199 29,66 9 3 

2 SPOLEČNĚ PRO NEKOŘ 1326 32,81 9 3 

3 KDU-ČSL  1517 37,53 9 3 
 

 ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA: 

Pořadí zvolení   Jméno a příjmení   Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů 

Volební strana č. 1 – SNK MLADÍ PRO NEKOŘ 

1.  Jiří Malý Ing.   35   2.   220 

2. Petr Koblížek DiS.  40  1.   191 

3.  Patrik Zamazal MgA  48   3.     91 

Volební strana č. 2 - SPOLEČNĚ PRO NEKOŘ  

1.  Pavel Dušek MUDr.     42   3.   198 

 2.  Jaroslav Lehký    58   2.   184 

 3.   Marcela   Kolářová Ing.    55   5.   177 

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL  

1.  Jiří Pomikálek Ing.  55   1.   265 

 2.  Pavel Smejkal Ing.   37   2.   211 

 3.  Petr Glonek Ing.   33   3.   203 
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Prezidentské  volby 2023

Informace voličům o době a místě konání 
volby prezidenta České  republiky 

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 v obci Nekoř

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění poz-
dějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční 

v pátek 13. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 14. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místo konání voleb

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nej-
později do úterý 10. ledna 2023, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu 
nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém 
volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči po vyhlášení výsledků I. 
kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.

volební okrsek č. 1:
volební místnost pro celou obec Nekoř  je

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Nekoř,
NEKOŘ čp. 330, tel.  465 625 122
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Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – provoz vozidel v zimním období
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
tak jako každoročně připomínám, že dle ustanovení § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozděj-
ších předpisů, je od 1. listopadu do 31. března zimní období.
1. Pokud v tomto období
 a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
 b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci 
během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N (např. vozidlo, které má nejvýše osm míst k přepravě 
osob, kromě místa řidiče = osobní vozidlo) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za 
podmínky použití zimních pneumatik a to u motorových vozidel s maximální přípustnou  hmotností 
nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech (hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů 
nejméně 4 mm) a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na 
všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly (hloubka dezénu nejméně 6 mm). 
2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.
Pozor ale na dopravní značku „Zimní výbava” (č. C 15a), která dle vyhlášky č 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje 
řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění 
podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohle-
du na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby 
platnosti.
V tomto případě pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik!

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

Z historie 
Z rodinné kroniky VIII

Přinášíme   pokračování  úryvků z kroniky rodiny, která kdysi žila v čp. 29…. 
Dvě léta  na měšťance v Žamberku uplynula jako voda a blížily se opět prázdniny, kdy jsem se měl 

připravovati ke zkoušce do IV. třídy reálky v Kostelci. Ke zkoušce mne připravoval Ing.St.Matyáš. To 
už byla větší příprava, než ke zkoušce na měšťanku, ale přece jen jsme se tou láskou  probrali. Zkouška 
však dobře nedopadla a byl jsem místo do čtvrté začleněn do třetí třídy. Smutně jsem tehdy  vycházel 
z budovy reálky, ale nedalo se už nic dělat – rok byl ztracen. Neuvědomil jsem si tenkrát, co znamená 
takový rok na penězích pro starostlivé rodiče a jak museli šetřiti, aby mne na studiích vydrželi.   

Moje  studia začala v r. 1902 na reálce v Kostelci nad Orlicí v tercii,  když se mě nepovedla přestupní 
zkouška  z měšťanky  do kvarty. Tatínek mne tam odvezl a přihlásil k bydlení v „Koubkově student-
ském útulku“, nově to postavené  dvoupatrové velké budově  za městem směrem k  Častolovicům, 
blízko parku a zámku hraběte Kinského. Těžko jsem se loučil s domovem, poněvadž  to bylo mé první 
vzdálení na delší dobu. Mé týdenní pobyty v Žamberku na měšťance  proti tomu nebyly ničím. Nej-
smutněji mi bylo, když jsem doprovázel tatínka zpět na nádraží. To už se mi  každou chvíli draly do 
očí slzy pomyšlením, že  za krátko tatínek odjede a já budu sám, opuštěn mezi cizími lidmi. Sám se 
budu muset se vším ohánět, abych obstál a  nezarmoutil  nijak své rodiče, kteří o mne tak starostlivě 
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pečovali. Tatínek cestou mně kladl na srdce, abych se pilně učil, zanechal  vší skotačiny hleděl si získati 
v první řadě  přízně profesorů. Řekl mi: „Jak si usteleš, tak si také lehneš. Nemysli si, že ti všechno 
přilétne samo do klína, musíš se sám přičiniti, abys dobře obstál. Když ti bude nejhůř, vzpomeň si 
vždy na svého vzorného bratra Stanislava, který nám vždy jen radost působil. Uč se svědomitě a bude 
ti jednu dobře, lépe než kdybys byl šenkýřem a obskakoval hosty v Nekoři a obdělával trochu těch 
polí. Vše záleží teď na tobě a  my, pokud budeme moci,  ti budeme pomáhati.“ To byla  poslední zlatá 
slova mého dobrého tatínka a už jej unášel vlak ke Kyšperku. Zůstal jsem teď osamocen a nevýslovný 
stesk zaplavil mé nitro – až mne úzkost jímala ze všeho toho, co na mě čeká a   loudavě jsem se ubíral  
z nádraží a cestou jsem plakal. Zlatá slova tatínkova  se mi hluboko vryla do srdce. Byla mně jakousi 
vzpruhou a pobídnutím, abych se udržel  v tom zápase  o svůj lepší život. Cesta mne veda přes celé 
město až k studentskému útulku a pomalu srovnával jsem si  své myšlenky.  Nové prostředí zaujalo  
mne tak, že zármutek a  stesk ustupovaly pomalu do pozadí. Studentský internát byl otevřen první 
rokem. Budova byla sice zařízena, ale veliká zahrada byla ještě  pustá, bylo to jen pole obehnané  dře-
věným lotem.  Studentský útulek byl postaven péčí učitelů  pod vedením známého pedagoga, ředitele  
měšťanské školy v  Borohrádku. Měli tam bydleti  v  prvé řadě synkové  učitelských rodin, které se 
přihlásily k zakládajícímu družstvu.  Protože můj švagr, učitel Rejholda v Nekoři, byl rovněž členem  
tohoto družstva, dostal jsem se i já do tohoto studentského internátu. Byli tu učitelští synkové  snad ze 
všech končin Čech a i z Moravy a nescházeli ani  synkové z bohatých rodin, ale ti tam byli dáváni pod 
dozor, když jim studium jinde nešlo. Mezi chovanci, jak se nám říkalo, byli studenti všech tříd až do 
sexty, protože septima  tehdy v Kostelci ještě nebyla.  

V přízemí byla kuchyně, malá jídelna a byt správce, jímž byl tehdy učitel Hruška s četnou rodinou a  
velmi hodnou a milou paní. V prvním patře byla velká studovna  a velká jídelna  a v druhém patře byly 
společné noclehárny. Všechno bylo opravdu velmi pěkně zařízené  a vonělo  ještě novostí a čerstvými 
nátěry. Takové množství studentů najednou na jednom bytě bylo pro mne něco nového.  Bylo nás tam 
přes padesát.  Nastalo vzájemné seznamování a počala se uzavírat nová přátelství. Že se to neobešlo 
bez hluku je samozřejmé a pan správce si mohl nohy uběhat, co mu to dalo námahy, aby tu bujnou  
mládež udržel na uzdě.

Do reálky jsme neměli daleko a celá ta velká budova  na malém kopečku byla ozdobou města. Učení 
v tercii mně  nečinilo  žádných potíží, protože jsme látku již o prázdninách  probíral, takže  jsem mohl 
dávati hodiny i žákům z nižších tříd. Myslí, že bylo pro mne chybou, že jsem látku v tercii opakoval 
a myslel si, že  už toho hodně umím, lépe by mně snad bylo svědčilo , kdybych byl musel zabrat naplno. 
Rušné prostředí bujné mládeže mé  živé letoře také neprospívalo. Scházelo jen trošičku víc přitáhnout 
a mohl jsem mít vyznamenání, které jsem  si  mohl  pak udržeti po celou dobu  svých studií. Nadání 
bych byl měl, ale byl jsem příliš těkavý a nestálý. Velmi brzy mne uchopil  rušný proud bujných kama-
rádů, s nimiž  jsme prováděl ty nejrozmanitější kousky veselého mládí. Naším nejmilejším rejdištěm  
byla  ještě  pustá zahrada, kde jsme se procházeli a prováděli různé hry. Na zahradě u plotu stál ještě 
tehdy malý domeček, který u žádné větší stavby nescházel. Odpadková jáma byla jen povrchu zaháze-
na zemí, takže nebyla patrna. Pořádali jsme jednou v neděli odpoledne  závody v běhu. Nejvíce se vy-
chloubal  svou rychlostí tercián Šejnoha, ale jeho chlouba se mu nevyplatila. Když běžel kolem onoho 
domečku, naházená zem se pod ním  probořila a milý kamarád se octnul v jámě.  Jak asi vypadal, když 
se vyškrábal ven a jaká vůně se kolem nJeště štěstí, že za zahradou tekl  synkovský potok, kde se mohl 
pořádně  vymáchat, ačkoliv  tekoucí voda  nebyla už moc teplá. 

V celé té společnost bujné mládeže  býval  inspirátorem všech kousků a alotrií  tercián Svoboda, 
který byl všechno možné, jen ne student. Většinu svého volného času trávil u jednoho elektrotechnika, 
s nímž se seznámil,  a  tam vyráběl různé přístroje, články i  malé fotoaparáty. Indukční strojek nebo 
malý elektromotor sestrojit nebylo u něho žádnou zvláštností. Různé tyto aparáty  pak kamarádům 
rozdával, takže kdekdo  tehdy v útulku fotografoval. Studoval s námi  jen do kvarty a pak odešel na 
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průmyslovou školu, která se pro něho lépe hodila. 
Domovníkem byl tehdy v útulku malý klečkatý fotr s krátkou fajfkou v ústech  a tento na nás vždy 

všechno  žaloval správci. Zvláště na Svobodu měl spadeno, protože tento mu nikdy neudělal nic dob-
rého a  za to se mu Svoboda  jednou řádně pomstil.  V druhém  patře  před záchody bývala rákosová  
rohožka, která se po čase octla až na záchodě  a byla už celá promočená. Jednou v noci, když všechno 
spalo, zverboval Svoboda pár kamarádů, zasvětil je do svého plánu a  řekl jim: „Hoši,  teď splatím tomu 
domovníkovi všechna příkoří, která nám činí. Až dám znamení,  spusťte pořádný rámus  a pak zmiz-
něte.“  Vytáhl promočenou rohožku  ze záchodu a postavil se s ní u schodů. Hoši začali dupat, tloukli  
všemožnými předměty o zábradlí  a za chvíli domovník ubíhal po schodech nahoru. To už studenti 
byli ve svých postelích  a Svoboda jen čekal, až domovník poběží do druhého patra. Sotva zahnul na 
schodiště, shodil na něj  Svoboda  mokrou rohožku, až mu vypadla fajfka z úst. 

Když pak přiběhl nahoru i správce, div se nedal do smíchu, jak byl domovník zřízen, ale vážnost 
okamžiku vyžadovala, aby s  celou mocí svého správcovského úřadu se dal do hledání viníka. Nyní 
nastala prohlídka všech ložnic, ale všechno bylo pohříženo zdánlivě v nejhlubším spánku. I Svobodu 
museli budit a tak pachatel zůstal  nevypátrán. 

Jednou ráno, když  se mládež studentská probouzela  a strojila do školy, nastal veliký shon. Všechny 
střevíce byly promíchané, jeden měl oba levé,  jiný zase oba pravé, některý zas menší  a trvalo to hodně 
dlouho, než našel každý svůj pár. Protože ale i Svoboda  měl střevíce vyměněné,  nemohli mu nic do-
kázat, ač to bylo jeho dílo.  A takových různých kousků bylo, že se  už ani na ně  nepamatuji. 

Čas pomalu plynul při učení a  přišlo pololetí, přešly velikonoce a  přiblížily se prázdniny. Vysvěd-
čení jsme přinesl dobré a mohl jsem  klidně užívati volna…… vybral Jiří Pomikálek 

MŠ a ZŠ Josefa Luxe
Nový školní rok je v plném proudu a proto již můžeme informovat o několika novinkách a akcích, 

které začátek školního roku přinesl.
V září do naší školy nastoupilo 13 prvňáčků, kteří již začali pronikat do tajů čtení, psaní a počítání. 

Do mateřské školy nastoupilo 12 nových dětí. 
Ve čtvrtek 1. září čekalo žáky základní školy překvapení. Přes prázdniny jsme pro ně zrenovovali tři 

učebny. Společným tématem výzdoby tříd jsou ekosystémy. Proto teď můžete u nás ve škole navštívit 
les, rybník, hory, louky a pole. 

Zrenovované třídy, školní zahradu i naše krásné prostory mateřské školy jsme chtěli ukázat i širší 
veřejnosti, proto jsme v září uspořádali Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout ne-
jen budovy a zahradu, ale pohovořit si s učiteli i žáky o metodách a organizaci výuky, prohlédnout 
a vyzkoušet si pomůcky, které ve škole používáme. V prostorách školní jídelny bylo připraveno malé 
pohoštění a ochutnávka moštu, který vyrobily děti z mateřské školy spolu s učitelkami. Děti MŠ a ZŠ 
vytvořily i zajímavé výrobky, které si bylo možné zakoupit. Velkému zájmu se těšily bannery, kde jsme 
prostřednictvím fotografií připomněli akce, které proběhly v předchozích letech. Velmi nás potěšila 
velká návštěvnost. Věříme, že toto odpoledne bylo pro všechny příjemně stráveným časem.

Stejně jako v loňském roce jsme se i letos v říjnu zapojili do Evropského školního sportovního dne. 
Tentokrát si děti vyzkoušely brännball, stolní tenis a hokejbal. Děkujeme za spolupráci trenérům TJ 
Sokol Nekoř a SK Hokejbal Letohrad, kteří pro děti připravili skvělý program.

V  listopadu jsme se zapojili do soutěže Nebojte se klasiků pořádané Letohradským soukromým 
gymnáziem. Ze školního kola jsme do Letohradu vyslali 7 soutěžících. Dvě děti z mateřské školy a je-
den žák druhé třídy se umístili na předních místech a vystoupili na slavnostním galavečeru v evange-
lickém kostele v Letohradě.
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Pro nás velmi významnou událostí bylo rozsvícení vánočního stromu, které se po tříleté pauze mohlo 
opět uskutečnit. Mile nás překvapila hojná účast a doufáme, že jsme všechny potěšili milými vystou-
peními dětí i malým občerstvením, které bylo připraveno. 
S blížícím se koncem roku bych opět ráda poděkovala všem rodičům dětí, přátelům školy a vedení 
obce Nekoř za podporu, pomoc a  spolupráci. Můj velký dík patří všem zaměstnancům školy, díky 
jejichž nadšení a práci škola vzkvétá a je místem nejen pro učení, ale i pro milá setkávání.

Mgr. Alena Boháčová, ředitelka školy

Ocenění nekořské knihovnice 
Ocenění nekořské knihovnice paní  Helmy Růžičkové

Při příležitosti  20. výročí Krajské knihovny a  125. Výročí knihovny 
v Pardubicích   byli 8. Listopadu 2022 v Pardubicích oceněni  titulem „Kni-
hovnický anděl  2022“  nejlepší a zasloužilí knihovníci, či spíše knihovnice 
Pardubického kraje, vždy tři z každého okresu. Mezi nimi i naše dlouholetá 
knihovnice, paní Helma Růžičková. Ocenění v podobě krásné keramické 
sošky anděla s knihou v ruce a  čestného uznání ji předal  náměstek hejtma-
na Pardubického kraje Roman Línek. Zároveň zazněl i krátký medailonek  
o oceněné,  z kterého citujeme: „Paní Helma  ani věkem neztratila humor 
a životní optimismus. V příštím roce oslaví významné životní jubileum (na-

rozena v roce 1933). Roku  1955  se 
s  rodinou přestěhovala do Neko-
ře. Už jako vdaná paní a maminka 
si dálkově dodělala výuční list a začala pracovat v obchodě, ze 
začátku jako prodavačka, později jako vedoucí. Celý život se ve 
volném čase věnuje ručním pracím a velmi ráda a hodně čte. 
Často navštěvovala knihovnu a nakonec se sama stala knihov-
nicí. Každý čtvrtek od 16 do 19 hodin obsluhovala čtenáře, evi-
dovala knihy, poradila, doporučila. Tuto práci obětavě a s lás-
kou vykonávala až do letošního roku, tedy více než 30 let „

Kdo by o jejím životě  chtěl vědět více, odkáži jej na Ne-
kořský zpravodaj září 2021, kde  jsme  otiskli celý rozhovor 

s paní Růžičkovou.  
Paní Helmě Růžičkové děkujeme 

i  my za její dlouholetou,  obětavou  
a  nezištnou  práci knihovnice, kdy 
vždy ochotně a  s  úsměvem  pečovala 
o knihy i čtenáře nekořský knihovny. 

Děkujeme i  vedoucí knihovny Leto-
hrad Bc. Pavle Bárnetové, která  nomi-
naci na ocenění paní Růžičkové připra-
vila a  podala.  A  paní  Helmě přejeme  
mnoho krásných  a  zajímavých knih, 
které  na její přečtení ještě čekají…… 
 Jiří Pomikálek 
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Oprava komunikací
Oprava komunikací

I v  letošním roce nasměrovala obec Nekoř rozhodnutím zastupitelstva významnou část rozpočtu  
do opravy komunikací.  Kromě každoroční letní  nepříliš oblíbené, ale přesto pro udržení alespoň  
nezhoršujícího se stavu  komunikací formou výspravy emulzí a kamenivem – letos  silnice k továrně a  
spojnice Nekoř – Šedivec, byly opraveny další dvě  místní komunikace.  

S dotační podporou z finančních prostředků  Pardubickho 
kraje  z Programu obnovy venkova  (POV)  to byla akce s ná-
zvem   „Oprava místní komunikace před Povodím Labe“. Zde 
obec  využila  toho, že do této silnice  byl pro  ČEZ Distribuce 
a.s.  umístěn zemní  kabel  nízkého napětí   a   zhotovitelská 
firma  uhradila  položení nového asfaltového povrchu na vý-
kopem zasažené části komunikace.  Obec Nekoř na to navázala  
a opravila  zbytek této komunikace  od   odbočky za hrází až 
po č.e. 131 a   v minulosti opravenou cestu do Údolí. V části 
komunikace musel být opraven a doplněn i  štěrkový podklad 
komunikace a zároveň i řešen odtok  vody z komunikace tak, 
aby neohrozil níže položené nemovitosti. Náklady na celkem  

opravených     788 m2  činily 929 000 Kč, dotací  100 000 
Kč se na této opravě prostřednictvím výše zmíněného  
Programu obnovy venkova (POV) podílel Pardubický 
kraj.

Druhou opravenou  komunikací byla  Místní komu-
nikace u  čp. 162, kde  havarijní stav propadajících se 
krajnic pomalu neumožňoval průjezd osobních vozidel. 
Rozhodnutím zastupitelstva byla oprava havarijního 
úseku prodloužena až po čp. 160.  De bylo rovněž nutné 
v části komunikace  doplnit a opravit štěrkový podklad 
silnice, aby  umožňovala bezproblémový průjezd těžké-
ho popelářského vozu, který tu pravidelně projíždí.  Tato  
zhruba 3 metry široká cesta byla v minulosti  sice  vyasfaltována  a dlouho dobře sloužila, ale  asfalt 
byl tehdy položen jen na původní kameninový kryt o velmi malé síle, někde přímo jen na uježděný 
hliněný podklad  a kola těžkých  nákladních vozidel  jezdících prakticky stále ve stejné stopě  její kraje 

vymačkala,  rozlámala a poškodila. Tako-
vouto   nevhodnou strukturu má bohužel 
mnoho cest  vedoucích mezi  zastavěnými 
částmi obce a  budou postupně vyžadovat 
stejný způsob opravy, aby  mohly nadále  
sloužit. Dalším problémem je  dešťová 
voda, která po těchto komunikacích teče, 
vymílá je  a často při větším množství srá-
žek ohrožuje i přilehlé nemovitosti.  Proto 
byl i zde u této opravy místní komunikace 
mezi čp. 162 a 160  tento problém řešen,  
jednak  položením dvou  betonových štěr-
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binových žlabů zaústěných  do vsakovacích jímek, jednak  vhodným náklonem vrchního asfaltoce-
mentového krytu tak, aby voda odtékala příčně k  travnatým okrajům a netekla podélně po sklonu 
komunikace.  Zde oprava  566 m2 stála  975 000 Kč.    

Věříme, že obě komunikace budou  nám  všem  dlouho a dobře sloužit…..

TJ Sokol Nekoř
Šachový víkend 11-13.11.2022

V pátek jsme se na šachovém kroužku ve škole připra-
vovali na sobotní 1.kvalifikační turnaj v Hlinsku. Na tur-
naj jsem chtěl vzít všechny děti, které měly zájem. Kvůli 
omezenému počtu míst v autě, jsem však musel požádat 
starší a zkušenější z dětí, aby se místo kvalifikace zúčast-
nili 24. ročníku turnaje Járy Masopusta v  Mistrovicích, 
který se konal ve stejný den.

V Hinsku jsme měli zastoupené čtyři kategorie. Kate-
gorii do 16ti let hrál Zbyněk Sokol a umístěním se na 14. 
místě příjemně překvapil. Tomáš Knizner v kategorii do 

14ti let skončil na 29. místě. Že není zcela ve formě se ukázalo i na nedělním tréninku. Zřídkakdy se 
účastní i Tomáš Motl. Ten měl v kategorii do 12let smůlu. Nahrál si 1,5 bodu na začátku turnaje, které 
ho přiradili k silnějším hráčům a v závěru mu došli síly. Poslední kategorii do 10ti let hrálo pět dětí. 
Nejlepšímu Ondrovi Šípkovi na 7. místě unikl postup na krajský přebor pouze o dvě příčky a osmému 
Aleši Hájkovi o tři příčky. Věřím, že se v dalších turnajích oba hráči kvalifikují! Na 15. Petru Adamcovi 
jsou zkušenosti z předešlých turnajů také znát. Svého prvního turnaje se zúčastnili i 20. Jan Hynek 
a 23. Šimon Faltus, kteří na turnaji získali cenné zkušenosti.

Do Mistrovic si jelo nakonec zahrát plné auto Nekořáků. Nejvíce se tam dařilo Martinu Bednaří-
kovi, kterého jsem požádal aby nejel do Hlinska. S pěti 
body obsadil 33. místo. Což je fantastický výsledek. Bro-
něk Špinler také zahrál na velmi slušné 40. místo.
Poř. St.č. Jméno Rtg Body
33 55 Bednařík Martin 1308 5
40 49 Špinler Bronislav 1439 4,5
41 33 Beneš David 1617 4,5
66 70 Šuman Václav 0 3
67 52 Knizner Michal 1378 2,5

V neděli se na zimním stadionu v Nekoři konalo 3. kolo Krajské soutěže východ. Zde hráli dva 
Nekořské týmy proti dvěma Kunvaldským týmům. Vyzdvihl bych hlavně výsledky na posledních ša-
chovnicích. Výhru Radima Novotného a remízu Michala Kniznera.

Šachový víkend jsme zakončili pravidelným nedělním tréninkem, na kterém jsme zahájili oddílový 
přebor!  S přátelským pozdravem Vladimír Šípek

Drakiáda
Na nedělní odpoledne 16. října 2022 připravila TJ Sokol Nekoř tradiční drakiádu pro děti na louce nad 
truhlárnou Puchmeltr. Tentokrát konečně vyšlo počasí, a tak oproti několika minulým ročníkům pro-
běhla drakiáda v naplánovaném termínu, krásně svítilo sluníčko i vítr foukal o přiměřené síle. Postup-
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ně se sešlo asi 20 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů a nad loukou se vznášela pestrobarevná plejáda 
draků různých velikostí. Většina dětí si přinesla draka svého už z domu, ale kdo se přišel původně jen 
podívat, mohl si draka koupit a aktivně se zapojit.
V doplňkovém programu si děti vyráběly zvířátka či postavičky z kaštanů a žaludů pospojovaných 
špejlemi. Za své výrobky byly odměněny pitíčkem a sušenkou. Dospělí si mohli odpoledne strávené 
s nadšenými dětmi navíc zpříjemnit připravenou kávou či horkým čajem při společných debatách se 
sousedy či známými.
Podle úsměvů ve tvářích malých i  velkých účastníků se dalo usuzovat, že akce proběhla úspěšně 
a všichni se dobře bavili. A tím byl splněn hlavní cíl - zažít společně příjemné chvíle jednoho podzim-
ního nedělního odpoledne. Marcela  Kolářová

Pozor na podvodné telefonáty
Podvodníci útočí na seniory s cíle  vylákat z nich peníze.  Jsou vynalézaví:  umějí napodobit  třeba 
telefonní číslo policie,  banky nebo příbuzného.  Dejte si pozor na to, kdo vám volá. 
Rady jak nenaletět: 

 - Podezřelý hovor? Zavěste a  zavolejte příbuzné, policii nebo banku sami.Pozor na každého, kdo  
chce vaše peníze! 

 - Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače či telefonu nikomu, komu zcela ne-
důvěřujete.

 - Nikomu nedávejte heslo k účtu nebo PIN ke kartě!
 - Nevkládejte nikam peníze na požádání.
 - Ani  je neposílejte balíčkem!
 - Nejste-li si jistí, volejte Polici ČR, číslo 158!

Typy podvodných telefonátů:
1. VOLÁ VNUK V NESNÁZÍCH
 Pachate se vydává za vašeho vnuka  v nesnázích a snaží se  z vás vylákat peníze.  Nebo se vydává za  

policisty, lékaře a další osoby, tvrdí, že váš vnuk  nemůže mluvit, ale potřebuje  větší množství peněz. 
 Peníze neposílejte a ukončete hovor.  Zavolejte skutečnému vnukovi a ověřte si, zda vám volal
2. VOLÁ VÁM PRACOVNÍK BANKY  A POLICISTA
 Pachatel se vydává za pracovníka banky  nebo za  policistu a tvrdí, že máte napadený účet a vaše 

peníze  jsou v ohrožení.  Chce, abyste peníze převedli nebo vybrali a vložili na jiný účet. 
 Nic nepřevádějte,nevybírejte, nesdělujte údaje  o sobě ani  o účtu.  Zavěste a zavolejte do své banky  

nebo na policie  a vše si ověřte.
3. VOLÁ VÁM INVESTIČNÍ PORADCE
 Pachatel si hraje na investičního  poradce  a nabízí podezřele výhodné, nicméně podvodné investice.
 Nenechte se přemluvit  a raději zavěste.  Investujte pouze u renomovaných ověřených společností, kde 

si raději domluvte osobní schůzku Zdroj: kybertest.cz

Zastávka – místo k setkávání
Kadeřnictví na náměstíčku je přesunuto a v tomto uvolněném prostoru vzniká „Zastávka“.  Přáním je, 
aby se Zastávka stala místem pro malá zastavení, místem pro společná setkávání a tvoření.  Časem zde 
najdete také malou útulnou knihovnu. 
Přijďte nahlédnout do prostoru bývalého kadeřnictví a nově vznikající Zastávky. Nekořala Vás sr-
dečně zve na první předvánoční ZASTÁVKU 17. 12. 2022 od 16 hodin.
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Můžete se těšit na, vánoční punč a cukroví, listování v dětských vánočních knížkách, výrobu vánoč-
ního přání, knižní „antikvariát“ zdarma aneb nabídka vyřazených knih z obecní knihovny, společné 
muzicírování v 17 hodin (přineste si nástroje). Pokud se sejde dost nadšených muzikantů, můžeme si 
společně zahrát a zazpívat a vytvořit tak první nekořský sbor. Marta Suchomelová

Tříkrálová sbírka 2023
Na začátku ledna proběhne 23. 

Tříkrálová sbírka pořádaná Chari-
tou ČR. Její výtěžek je určen přede-
vším na podporu charitních služeb 
v našem regionu. Termín koledování 
v Královéhradecké diecézi je stanoven 
na 1.-15. ledna. Tříkrálová sbírka je 
poselstvím lásky a požehnáním - přá-
ním pokoje, štěstí, zdraví a  zároveň 
příležitostí, jak přispět potřebným. 

Tříkráloví koledníci se rozběhnou 
po obcích,  aby zazpívali a přinesli radostnou zvěst. Na dveře napíší nápis K+M+B, znamenající vyzná-
ní Kyrios mégas Basileus (Pán, mocný král).

Přinášení darů na svátek Tří králů má kořeny v hluboké historii. Charita Česká republika dala od 
roku 2000 tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr – Tříkrálovou sbírku. V období svátku se 
snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní po-
moci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch soli-
darity s  těmi nejpotřebnějšími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat drobnou 
dobrotu, ale i vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity. Jsme opravdu vděčni za všechny 
dary, kterými nám lidé přispějí.

Výtěžek dvacáté třetí Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, je určen především na podporu 
charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 130 lidí a v ce-
lém okrese poskytuje více než desítku služeb lidem všech generací. Služby Oblastní charity využívají 
mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě. Základní životní jistotou 
každého člověka je stabilní rodina, a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní 
charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:

 - Sociálně terapeutické dílny
 - Centrum Pod střechou a činnost jeho služeb 
 - Pečovatelskou službu
 - Domácí hospic ALFA-OMEGA
 - Rodinná centra
 - Sociální rehabilitaci
 - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
 - Sociální sprchu
 - Integraci a pomoc ukrajinským uprchlíkům
 - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
 - Přímou pomoc lidem v nouzi

V Nekoři Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 14. ledna 2023 dopoledne
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Společenská kronika
Rozloučili jsme se   Ivo Barabáš    

Přivítali jsme do života  Martin Buryška Viktorie Venclová  
 
Významného životního jubilea se dožili v období 1. 10.  – 31. 12. 2022

60 let Faltusová Oksana
 Bartoš Jan
 
65 let Charfreitagová Marie
 Červinka Miroslav
 
70 let Luxová Blanka
 Brožková Květoslava
 
75 let Brožek Jan
 Martinek Jan
 Krejčí Jaroslav
 Adamec Václav

80 let Hubálek Alois
 Bednářová Alžběta

81 let Venclová Libuše
 Pomikálek Jan

82 let Pomikálková Marie
 Bednářová Vlasta

83 let Müller František 

84 let Šmoková Marie
 
86 let Dostálová Jarmila

88let Kolda  František
 
95 let Dolečková Irena

Blahopřejeme! Marie Glonková

Pozvání

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Určeno pouze pro nekořské  hráče

Úterý 27.12.2022 od 17 hodin
Sál KD Nekoř

Přezůvky a pálku s sebou  

ČRS,z.s. MO Nekoř  srdečně zve na 

RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 21.1.2023  od 20,00 hod

Sál KD Nekoř                          Hraje Minimax
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SDH Nekoř srdečně zve  na tradiční 

HASIČSKÝ PLES  
4. února 2023 od 20,00 hod. KD Nekoř

hraje BETL BAND 

Vánoční a novoroční přání
Další rok míří do svého cíle.  Končí jeden závod a začíná nový. TJ Sokol Nekoř přeje příjemné prožití 
vánočních svátků  a mnoho úspěchů ve Vašem závodu v roce 2023. 

Vladimír Šípek
Nový rok přinese ti hrsti plné štěstí! Já věřím v to a držím pěsti! K silvestru nejbližších přátel partičku, 
koupit kvalitnější lahvičku, trochu rozveselit hlavičku a nerozbít žádnou skleničku!
    Krásný celý nový rok, plný lásky, pohody a štěstí přejí nekořští rybáři.  

Radek  Srasmeier,  předseda ČRS MO Nekoř

Milí Nekořáci, 
Ať sváteční období naplní váš domov radostí, vaše srd-
ce láskou a  váš život smíchem. Přejeme vám především 
pevné zdraví a veselou mysl. Šťastný nový rok. NEKOŘalá 
Spolek pro zachování tradic                     V. Mikysková
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům, spo-
luobčanům, obecním zastupitelům a  zástupcům všech 
nekořských spolků za spolupráci a podporu v roce 2022. 
Přejeme Vám všem klidné prožití svátků vánočních, vese-
lého silvestra, pevné zdraví, rodinnou pohodu a v nadchá-
zejícím roce 2023 mnoho osobních i pracovních úspěchů.
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“  Za výbor SDH Nekoř  
Lehký Václav

Vážení sousedé z Nekoře.
Kvapem se blíží Vánoce a konec roku 2022, tento rok je 
významný pro Myslivecký spolek Nekoř, protože končí 
nájemní smlouva uzavřená s  vlastníky honebních po-
zemků z  okolí Nekoře, která se uzavírá na dobu deseti 
let. Dne 25.11.2022 se konala valná hromada Honebního 

společenstva Nekoř na které bylo rozhodnuto že tzv. „Honitba Nekoř“, bude opět pronajata místním 
myslivcům. Rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste nás podpořili v naší činnosti. Děkuji těm kteří se 
valné hromady zúčastnili, nebo předáním plné moci našim členům vyslovili souhlas s naší dosavadní 
činností. Práce kterou odvádíme pro společnost není zdaleka pouze lov a péče o zvěř, ale náš spolek, 
tak jako řada jiných má i funkci kulturní a společenskou. Ze všech sil se snažíme i pracovně přispět 
k rozkvětu naší obce.
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Mám radost že se dalších deset let můžeme s Vámi setkávat v přírodě, nebo na našich kulturních ak-
cích, které pro Vás pořádáme.
Vám všem děkujeme za podporu a  přejeme klidné prožití nastávajícího svátečního období Vánoc, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v blížícím se roce 2023.  Za Myslivecký spolek Nekoř Dvořák Zdeněk

Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi… Přichází čas adventu a Vánočních svátků. Pro mne začal 
advent u rozsvěcení Vánočního stromku v areálu Základní a mateřské školy. První vystoupení před 
snad celou obcí a také skutečně stresující prožitek, takovou trému jsem neprožil již hodně dlouho. Tyto 
pocity postupně opadly sledováním vystoupení dětí oblečených jako andělíčci, ochutnávkou pronika-
vě vonícího vánočního punče. V tu chvíli si člověk uvědomí, že přichází období, ve kterém bychom 
měli zpomalit, trávit čas po boku svých blízkých, užívat  si tradice s tímto obdobím spojené. A tehdy 
jsem začal celou akci prožívat s naprostým klidem, přesně takovým jaký by měl v tomto období být.

Milí Nekořští, stejně jako jsem vám řekl z pódia inspirován písničkami našich nejmenších: „Přeji 
Vám klidný advent, krásné Vánoce a mějte se rádi !“ MUDr. Pavel Dušek

Milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku nastává období, kdy si v myšlenkách připomínáme události a zážitky uply-
nulých měsíců a hodnotíme, co pozitivního či negativního nám přinesly. Většinou totiž nedokážeme 
ovlivnit, co nám život přichystá, ale všechny situace musíme nějak zvládnout, vyřešit a jít dál. Ve všem 
je třeba najít si ty kladné stránky a s optimismem se dívat do budoucnosti. Proto bych vám nyní chtěla 
popřát, ať nadcházející adventní týdny a vánoční svátky prožijete ve zdraví, v klidu a  v kruhu svých 
blízkých. A v tom novém roce ať se vám daří!      Marcela Kolářová

Přeji Vám i Vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti. Petr Glonek

Přeji všem spoluobčanům krásné, klidem a nadějí naplněné Vánoce, prožité v blízkosti Vašich blízkých 
a v nadcházející rok 2023 ať je rokem dobrým, který Vám přinese především pevné zdraví, hodně ra-
dostí a málo starostí.  Pavel Smejkal

Přeji Vám i  všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a  v  novém roce pevné zdraví, 
mnoho štěstí a spokojenosti Petr Koblížek

Milí spoluobčané, sousedé, přátelé,
dovolte mi, abych se i já  připojil s přáním pěkného a klidného prožití následujících svátků Vánočních. 
A do Nového roku vám přeji především zachování si pevného zdraví, bystrého rozumu a dobré nálady 
i v těchto jinak složitých časech… Jiří Malý

Krásné Vánoce, hodně štěstí   a zdraví v roce 2023  Jaroslav Lehký
Přeji nám do nového roku, abychom dokázali držet při sobě. 
Abychom mysleli jeden na druhého. A také, abychom z těžkostí, které dnešek přináší, hledali správnou 
cestu. Přeji nám dostatek moudrosti a dobré mysli.   Patrik Zamazal

Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidné sváteční chvíle. A  dále nám přeji , abychom se radovali 
z všedních maličkostí  a nenechali se  zahltit a vystrašit množstvím zpráv, které na nás chrlí média,  
a začali zase více věřit svému selskému rozumu….   Marie Glonková
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Obec Nekoř”

vstup do roku 2023.

S přáním zdraví a spokojenosti

„Vánoce naplněné radostí 

a dobrou pohodou a optimistický

pf 2023


