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Z jednání obecního zastupitelstva
21. října 2019 

Starosta  přivítal   přítomné, navrhl doplnění programu  jednání  a nechal hlasovat o   jeho schválení. 
Usnesení 1a/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 21.10. 2019      9 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• ZŠ a MŠ
 - Herní prvky –přemístění  herního prvku od MŠ – dopadiště  ohrazeno,  vyfoliováno, připraveno k do-

vozu písku; 
 - Dosetí kolem vchodu do kuchyně a tělocvičny,  posekání  vzrostlé trávy,  izolace a  štěrkem dosypán 

prostor před  amfiteátrem; Dobetonování dlaždic vedle  nově  vyasfaltované plochy, 
 - Servis ČOV, posekáno  původní travnaté hřiště, odvoz vytříděných  odpadů z kuchyňského provozu, 
 - Dokončení  konkurzu – 4.10.2019, vyhlášení  výsledků – doporučení komise,  písemně sdělení oběma 

uchazečům, jednání s oběma uchazeči, 9.10 2019 jmenována ředitelka  vzešlá z konkurzu,     účast na 
poradě PK, přípravná schůzka, 

 - Společná třídní schůzka  první třídy – rodiče, ředitel, starosta – vyřešení většiny problémů,  
 - Příprava oprav  prasklin sádrokartonů – reklamace dodavateli stavby; 
 - Pracovníci  obce – namazání a seřízení dveří
 - Restart tepelného čerpadla po výpadku – pokles tlaku – poděkování řediteli ZŠ
 - Dořešit reklamace   herní prvek loď  - místostarostka

• Akce v obci: Traktriáda, Drakiáda,  Vítání občánků,  šachové zápasy
• Dokončeny výměny značek
• Instalován radar  u 1/11 na Bredůvce
• Příprava stožárů  veřejného osvětlení u mostu
• Vyhlášení stavby roku 18.9.2019
• Cvičení povodňové – 22.-24.10.2019 – „štábní“ - starosta
• Školení MAS – IROP bezpečnost dopravy,  postoupení naší žádosti POV – výměna vrat hasičské zbroj-

nice, zadání  výroby hasičských zás. obleků
• Školení zásahové jednotky pro ochranu obyvatel,  instalace  ventilátoru do  zás. auta, zásah -vyprošťo-

vání vozidla, 
• Novela  zákona o poplatcích -  nutnost  předělat všechny  vyhlášky týkající se  poplatků  - diskuse za-

stupitelů - odpady – navýšení o  100 na dorovnání nákladů, rekreační popl. – 10 Kč. 
• Zaměstnanci  a brigádníci: úklid odpadů, SDN -  sečení,  shrabování listí, vyžínání pasek, les Kulturka 

- dokončení přípravy kolů, průlezka u školy, výměny značek, radar, veřejné osvětlení u mostu,  opravy 
techniky, postupné odvážení  materiálu od OÚ do SDN -  rovnání materiálu,   polní cesta k čp.  139 
-  podkladová tkanina, závozy, rovnání, 

• Činnost úřadu – starosta informoval o činnosti obecního úřadu, počtu dokumentů  registrovaných  za 
uplynulé období ve spisové službě,  vyřizované agendě a docentech vyvěšených na úřední desce. 

• Se zápisem z jednání stavební komise  – seznámila  místostarostka,  připomínky starosty  -  zpracovat  
variantní řešení,  zákresy půdorysů do katastrální mapy s vyznačením sítí -  požadavky upřesní

Kontrola zápisu z minulého jednání, plnění úkolů, reakce a  vypořádání  návrh a připomínek
Připomínky k zápisu  z 17.9.2019 neobdrženy. Usn. 1b/IX-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis VIII-2019 
z 17.9.2019  9 0 0
Starosta otevřel otázku nájmu restaurace KD na další období. Diskuse zastupitelů a délce nájmu a jeho 
výši. Usn. 1c/IX-2019: ZO Nekoř stanovuje cenu nájmu restaurace KD – s bytem –6.000,-/měsíc,  bez 
bytu 4.000,-  doba nájmu na 1 rok  9 0 0
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2. Majetkové smluvní záležitosti
2.1.^ Prodej  části p.p.č. 3414/1 (3514/4). Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků před hrází 
Pastvinské přehrady k zahájení stavby rekonstrukce hráze.  Na základě Usn.   2e/VIII-2019 předložena 
smlouva o odkupu. Usn. 2a/IX-2019: ZO Nekoř na základě veřejné vyhlášky 8/2019 schvaluje  - prodej  
části 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 ostatní pl., ostatní komunikace o výměře 24 m2  obec a katastrální území 
Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, za celkovou cenu 950,- Kč, která byla stanovená dle znaleckého posud-
ku znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Martina Buchara, Buzulucká 526, 
500 03 Hradec Králové, číslo znaleckého posudku č. 4309/289/2019 jako cena v místě a čase obvyklá. 
Schvaluje kupní smlouvu  s Povodím Labe, s.p.  na prodej výše uvedené nemovitosti.   9 0 0
2.2.^ Prodej  části p.p.č. 3132 (3132/1), nákup 2877/3, 2723/6, 2723/7, 2718/3, 2717/12 a 2723/4 dle  
GP 1005-167/2017. Na základě předchozích Usn.   předložen záměr prodeje k dořešení pozemků pod 
cestou za Povodím k rozvojové ploše Z22/PV a Z 10/BV
 - Usn. 2b/IX-2019: ZO Nekoř na základě usn. 2f/VIII-2019 a na základě veřejné vyhlášky 9/2019 - 

schvaluje předloženou kupní smlouvu na prodej části 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 ostatní pl., jiná plocha o vý-
měře 369 m2 obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí Orlicí; a na nákup:  

• části pozemku p.p.č 2877/2 zahrada nově označený jako p.p.č 2877/2 zahrada o výměře 19m2,  
• části pozemku p.p.č 2723/3 zahrada nově označený jako k p.p.č 2723/6 zahrada o výměře 54m2,
• části pozemku p.p.č 2718/2, lesní pozemek nově označený jako p.p.č. 2718/3, lesní pozemek o výměře 

22 m2  
• části pozemku p.p.č 2723/2 zahrada nově označený jako k p.p.č 2723/7 zahrada o výměře 14m2  
• části pozemku p.p.č 2717 TTP nově označený jako p.p.č 2717/2 TTP o výměře 30m2,  
• části pozemku p.p.č 2723/1 TTP  nově označený jako k p.p.č 2723/4 TTP o výměře 399m2,  
• které byly odděleny geometrickým plánem č. 1005-167/2017 k  dořešení majetkoprávních poměrů 

pozemků pod cestou  k rozvojové ploše Z10/BV. Cena  prodávaných i nakupovaných  pozemků byla 
stanovená  dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, 
číslo znaleckého posudku č.8038-329/2016, pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevně-
ným povrchem  – 70 Kč/m2 jako v místě a čase obvyklá.  9 0 0

2.3.^ Záměr prodeje  části p.p.č. 2127/12 (2127/53). Na základě předchozích Usn.   o  souhlasu se zámě-
rem prodeje předložena vyhláška se záměrem prodeje – dořešení majetkoprávních vztahů za skleníkem 
u čp. 19. Usn.  2c/IX-2019:  ZO   Nekoř schvaluje  veřejnou vyhlášku 10/2019 - záměr prodeje  části p.p.č. 
2127/12 ostatní pl., ostatní komunikace upravenou  dle GP č. 1050-93/2018 ze dne 21.3.2019, označe-
nou  jako p.p.č. 2127/53 ostatní pl., ostatní komunikace o výměře 10 m2   9 0 0
2.4.^ Záměr prodeje  části p.p.č. 3088/1 (3088/4). Dořešení  majetkoprávních vztahu – skutečnosti 
u čp. 94 Vejrov.  Usn.  2d/IX-2019:  ZO   Nekoř schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3088/1 ostatní pl., 
ostatní komunikace označenou jako 3088/4. Po obdržení schváleného GP pověřuje starostu vyhlásit 
záměr prodeje veřejnou vyhláškou -  pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným po-
vrchem  – 70 Kč/m2 jako  cena v místě a čase obvyklá      9 0 0
2.5.^ Záměr prodeje  části p.p.č. 3041 (3041/5). Dořešení  majetkoprávních vztahu – skutečnosti u čp. 
129. Usn.  2e/IX-2019:  ZO   Nekoř schvaluje  veřejnou vyhlášku 11/2019 - záměr prodeje části p.p.č. 
3041 ostatní pl., ostatní komunikace upravenou  dle GP 1086-229/2019 a označenou  jako p.p.č. 3041/5 
ostatní pl., ostatní komunikace o výměře 99 m2  obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí. 
cena nemovitosti  musí odpovídat minimálně ceně v místě  a čase obvyklé stanovené dle znaleckého 
posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 
8038-329/2016: část  o výměře 33 m2 zastavěná stavbou garáže a dílny - pozemek  zastavěný stavbou   
– 190 Kč/m2, část 66 m2 - pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem,  – 70 
Kč/m2   9 0 0
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3. ZŠ a MŠ Nekoř 
3.1.^ Splynutí ZŠ a MŠ. Informace o  průběhu konkurzu – mlčenlivost – komise, stejné otázky,  vhod-
nost kandidátů, pořadí, jmenování uklidnění situace. Usn.  3a/IX-2019: ZO   Nekoř obce bere na vědomí, 
že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě vý-
sledku konkursního řízení, jmenoval starosta obce Nekoř dne 9.10.2019  k datu 1.1.2020 na vedoucí 
pracovní místo ředitelky  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA LUXE NEKOŘ paní Mgr. 
Alenu Boháčovou.  9 0 0
Informace o harmonogramu splynutí školských subjektů. Usn.  3b/IX-2019: ZO   Nekoř vyslovuje podě-
kování za dosavadní práci   ředitelům MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř, zejména  za úsilí  při náročném období  
přípravy,  předcházejících stavebních  úprav ZŠ Nekoř a  realizace investiční akce „Novostavba MŠ….“  
a při  stěhování  MŠ do nových prostor a s tím spojených náročných organizačních změnách.       9 0 0
Usn.  3c/IX-2019: ZO   Nekoř pověřuje ředitele MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř   postupovat při splynutí stáva-
jících subjektů dle  harmonogramu vypracovaného  OŠ PK a dle  operativních pokynů vyplývajících 
z nastolených pravidelných porad s zřizovatelem, , zejména pak pověřením příslušných  účetních změn 
a úkonů  externího účetního  obou škol.   9 0 0
Usn.  3d/IX-2019: ZO   Nekoř bere na vědomí  obdržené informace  o počtu  kroužků v ZŠ Nekoř,   9 0 0
Informace z MŠ  o počtu kroužků neobdržena
3.2.^ Smlouva o výpůjčce – MŠ Nekoř  financování chůvy. Usn.  3e/IX-2019: ZO   Nekoř schvaluje zá-
půjčku finančních prostředků ve výši  2 mzdových měsíčních nákladů na pokrytí  platu chůvy  do doby 
obdržení  dotačních prostředků k  tomuto účelu prostřednictvím Šablon dle žádosti prostřednictvím 
MAS Orlicko na MŠMT.  9 0 0
4. Příprava rozpočtu 2020
starosta vyzval zastupitele k doplnění  níže uvedených návrhů na příštím jednání
• Rekonstrukce čp. 286
• Přístřešek has. Stříkačky
• Vrata has. zbrojnice,  rekonstrukce elektroinstalace has. zbr. 
• Zastávka u továrny
• Radar Breduvka
• Kanalizace a ČOV  bytovky u továrny
• Opravy komunikací -  nad  obecním úřadem, do pole – Studené, příprava  kolem Šejvlů,  studie  chod-

ník Bredůvka, pěšinka k zastávce u hráze, sběrná místa, 
• VO – 19-29, po Údolí dále k  přehradě - Povodí
• KD – dveře, schodiště
• PD – dům seniorů, parcely Nad Stadionem 
• Reklamní předměty, 
• Informování obyvatel – Mobilní rozhlas
• Výkupy pozemků, doměřování
B. Bezstarosti – při schvalování rozpočtu předložit tabulku se schváleným rozpočtem, změnami a sku-
tečností
5. Různé
5.1.^  Plán rozvoje sportu v obci Nekoř. Usn.  5a/IX-2019: ZO   pověřuje  zpracováním Plánu rozvoje 
sportu v obci B. Bezstarosti  9 0 0
5.2.^  Žádost o dotaci POV PK. Usn.  5b/IX-2019: ZO schvaluje podat žádost na „Opravu  místní ko-
munikace nad obecním úřadem v Nekoři“  dle nabídky firmy Strabag do POV PK na rok 2020.  9 0 0
Světlo u  zastávky Vejrov přehrada
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Návrhy a připomínky 
J. Lehký
- svoznice  
- úžlabí u čp. 242 
- chodník u čp. 13
- do kalendáře na obecních stránkách psát akce na sále KD
J. Kubíčková Berková 
- 9.10. dosetí  pokryvu střech MŠ, 29. – 30.10  oprava trhlin sádrokartonů v MŠ
- Hřiště u ZŠ – rekultivace   
- Skluzavka v parku – trouchniví – nutné výměny materiálu
- Novostavba MŠ přihlášena do soutěže Komunální projekt roku
- Výběrové řízení na  další opravy čp. 286 a přístřešek na hasiče
J. Malý
- Cedule pozor děti na spojnici Nekoř - Studené
B. Bezstarosti
-  Seznam  značek k opravám
M. Faltusová
- nesvítící světlo u čp. 13 Breduvka
- velký štěrk na asfaltu u obchodu
- zimní údržba  truhlíků u školy
D. Matyáš
- cesta do podhrází -  přes zákaz jezdí rybáři

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

 

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
Na konci hektického roku 2019 Vám chci popřát radostné a pohodové  vánoční svátky a v nadcházejí-

cím roce 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti…
Bohužel musím zde reagovat na zmínku o cenzuře v Nekořském zpravodaji v jednom z následně uve-

řejněných příspěvků. Letos je to už dvacátý ročník  zpravodaje, který jsem pro Vás připravoval. A Vy 
kdo jej pravidelně čtete, víte, že jsme se vždy snažili poctivě informovat o jednáních zastupitelstva uve-
řejňováním schválených  zápisů z jeho jednání. Za tu dobu se výrazně zvětšil  jejich rozsah a zabírají 
značnou část obsahu. Jen třikrát  za celé to období se stalo, že vzhledem k jejich rozsahu a dalším došlým 
příspěvkům byla z jednání zastupitelstva uveřejněna jen přijatá usnesení. Naposledy to bylo v letošním 
druhém čísle (prázdniny). Na následujícím jednání zastupitelstva to bylo některými zastupiteli kritizo-
váno a požadováno  uveřejňovat zápisy i s návrhy a připomínkami. V následujícím čísle byly další zápisy  
uveřejněny podle požadavků…  

Omlouvám se všem, kdo se touto situací cítí poškozeni. Dle platné legislativy  jsou  plné zápisy z jednání 
zastupitelstva k nahlédnutí  na obecním  úřadě.       

Zároveň připomínám, že již dlouhou dobu vyzývám, aby  redakční vedení  zpravodaje převzal někdo  
nový. Zpravodaj  dávám dohromady většinou po večerech a nocích na úkor svého volného času… Nikdy 
jsem se nebránil připomínkám a návrhům k jeho obsahu. A děkoval jsme všem, kteří  do něho psali pří-
spěvky. Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale taky nic  nevytvoří. Velice rád kritikům přenechám  
volné pole působnosti… Ing. Jiří Pomikálek – starosta  obce



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              vánoce 2019

6

Akce v obci 2019
27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis  29. XII. Vánoční  šachový turnaj 

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích - přenosný výstražný trojúhelník.

Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
na základě ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-

cích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, řidič 
motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto 
trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo 
nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překáž-
ku provozu na pozemních komunikacích. 

Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně vidi-
telný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato 
vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným 
zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

K této skutečnosti rád uvedu následující pořadí úkonů:
1. Zapnout světelné výstražné zařízení
2. Navléknout si oděvní doplněk s označením z retroreflexního ma-

teriálu 
3. Umístit přenosný výstražný trojúhelník
 Při umístění trojúhelníku na okraj vozovky buďte náležitě opatrní 

a obzvlášť na silnicích mimo obec a na dálnicích.
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
v novém roce 2020 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pev-
né nervy a bez účasti na dopravní nehodě.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO 
foto: Stanislav Grim

Termíny svozu odpadů 2020
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den:  pondělí - odpolední směna

Leden: 6, 13, 20, 27
Únor: 3, 10, 17, 24
Březen: 2, 19, 16, 23, 30
Duben: 13, 27

Květen:  11, 25
Červen: 8, 22
Červenec: 6, 20
Srpen: 3, 17, 31

Září: 14, 28   
Říjen:  5, 12, 19, 26  
Listopad: 2, 9, 16, 23, 30
Prosinec: 7, 14, 21, 28

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 14.I.; 11.II.; 10.III.; 7.IV.; 5.V.; 2.VI.; 30.VI.; 
28.VII.; 25.VIII.; 22.IX.; 20.X.; 17.XI.; 15.XII.;  
Svoz skla - kontejnery na sklo: : 4.III.; 3.VI.; 3.IX.; 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 20.I.; 17.II.; 16.III.; 13.IV.; 11.V.; 8.VI.; 6.VII.; 3.VIII.; 31.VIII.; 
28.IX.; 26.X.; 23.XI.; 21.XII.
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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: 
4.I.;18.I.;1.II.;15.II.;29.II.;14.III.; 28.III.2020            7.XI.; 21.XI.; 5.XII.; 19.XII.2020
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.

Upozorňujeme, že  vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům  na likvidaci odpadů došlo od 
1.1.2020 po velmi dlouhé době k zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu - na 600 Kč 
za poplatníka  –  osobu  s trvalým pobytem  v obci či majitele neobydleného  nebo  rekreačního 
objektu. Trvale bydlící osoby v obci Nekoř zapojené do systému  třídění odpadů  se započítanou 
úlevou platí 450 Kč.

Veřejná doprava Pardubického kraje
Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019  -  Důležité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
• České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – 

Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice)
• LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky 

– Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice).
2) Co se změní pro cestující?
• Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným změnám v rámci cestování. Pře-

stupy mezi jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif 
dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.

• V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a jízd-
né Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
• Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.
• V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky. 

Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté cestující odbaven v ná-
vazném vlaku bez jakékoliv přirážky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
• Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a Královéhradeckém kraji 

(IDS IREDO):
• S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou dopravců na 

území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úseků. 
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Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích  přestupní jízdenku 
IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na kartě IREDO, kterou předloží při 
kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku 
Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do Lichkova. 
Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na jednu jízdenku. Cestující si 
musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na pokladně nebo přímo ve 
vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána 
bez přirážky k jízdnému. 
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízdenku Českých 
drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak Leo Expressu, kde si za-
koupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých 
drah, bude cestující na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému.
• Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo Pardubický a Královéhradecký 

kraj (IDS IREDO):
Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude možné cestovat na jednu jízdenku. Ces-
tující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce. V případě předložení jízdenky v návazném 
vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě 
může koupit jízdenku také na pokladně Českých drah či elektronicky.
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express si zakoupí jíz-
denku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve 
vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku v tarifu Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky 
Leo Expressu z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku Čes-
kých drah bez přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v  rámci IDS 
IREDO – viz výše)
5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
• Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
• Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni-kalku-

lator-jizdneho) nebo stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.
com/cs). 

6) Kolik stojí karta IREDO?
• Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.
• Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.
7) Je pro mne karta výhodná?
• Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové přestupní jíz-

denky nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO. 
• Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak spoje pouze jednoho doprav-

ce, tak cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu.
8) Kde mohu kartu pořídit?
• Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová kontaktní 

místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu. 
• Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete na stránkách společnosti 

OREDO www.iredo.cz
9) Kdy ji mohu využít?
• V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje.
• Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality (IC, EC, 
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rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz 
• Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úeky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě - 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby - 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubr. 
10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO? o
• Více o  tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS 

i Android a také na http://iredo.online) naleznete na webových stránkách www.iredo.info nebo na 
Call centru IDS IREDO 491 580 333.

Chodník zastávka u továrny
Dlouhodobě připravovanou investiční akcí je  výstavba chodníku a rekonstrukce zastávky u továrny 

s názvem „NEKOŘ – NÁSTUPNÍ CHODNÍK U ZASTÁVKY NEKOŘ TOVÁRNA“.  
O řešení tohoto místa s důrazem na zvýšení bezpečnosti dopravy  obec Nekoř usiluje   již dlouho, 

projekt je  zařazen mezi prioritní stavby v strategickém rozvojovém dokumentu obce –Programu roz-
voje obce Nekoř. Nejvíce nás v její přípravě zdrželo dlouhodobé vyřizování majetkoprávních vztahů – 
aby bylo možno akci realizovat a  získat na ní finanční prostředky z dotací, čekalo se dlouho na převod 
pozemků mezi silnicí a bytovkami z majetku státu (Státního pozemkového  úřadu) na  Obec Nekoř.  
Poté  připravit  dokumentaci k územnímu řízení k rozhodnutí o umístění stavby a  následně   projekto-
vou dokumentaci k stavebnímu řízení u specializovaného  stavebního úřadu pro  dopravní stavby  na 
pověřeném úřadu Žamberk a k vlastní realizaci. 

Jedná se o  pozemní liniovou stavbu 
umožňujících zvýšení  celkové bezpečnosti 
provozu a  zejména  cestujících  regionální 
autobusové dopravy. Projekt vypracovaný    
firmou Atelier malých okružních křižovatek 
Ing. Petra Novotného, Pardubice  (ČKAIT 
0700876 ) řeší výstavbu chodníkových a ná-
stupních ploch pro regionální autobusovou 
dopravu na komunikaci III/31215 v  místě 
stávajících protilehlých zastávek  „Nekoř – 
továrna“.  Respektuje požadavky  řešení pro  
osoby s omezenou  schopností pohybu i  řešení pro osoby  se zrakovým postižením podle  stávajících 
podavků legislativy. Součástí je i příslušné dopravní značení  včetně  vymezení   místa zatavení autobu-
sů vodorovným dopravním značením  V 11a – Zastávka autobusu .  

Je doplněn  chodníkem s mlatovou úpravou  směřující mezi bytové domy a  objektem autobusové 
zastávky. Autobusová zastávka  navržena dle zadání obce - vyprojektovaná Ing. Jaroslavem Ježkem, 
Nekoř  (ČKAIT 0700504) bude  tvořena z gabionových prvků (drátokoš vyplněný kamenivem)  zastře-
šených dřevěnou konstrukcí. 
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Projekt bude přihlášen prostřednictvím výzvy MAS Orlicko: „19. Výzva MAS ORLICKO - IROP-
-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“ do Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). J. Pomikálek

ZŠ Nekoř
Poděkování obce Nekoř
Děkujeme ředitelce Mateřské školy Nekoř paní 
V. Zářecké a  řediteli Základní školy Nekoř 
panu PaedDr. Petru Bouškovi za jejich  dlou-
holetou, náročnou a  zodpovědnou práci při 
vedení našich školních institucí.  S    trpělivostí 
a pracovitostí rozvíjeli první dětské dovednosti 
a ukazovali dětem správný směr na cestě  k je-
jich dalšímu vzdělání i na  cestě životem. Mno-
zí z těch, co prošli mateřskou i základní školou 
Nekoř  si na školková i  školní  léta  uchovává  
krásné  vzpomínky. Za to Vám oběma patří   
upřimné poděkování …..  
Za dosavadní práci  ředitelům MŠ Nekoř a ZŠ 
Nekoř, zejména  za úsilí  při náročném období  přípravy,  předcházejících stavebních  úprav ZŠ Nekoř a  
realizace investiční akce „Novostavba MŠ….“  a při stěhování MŠ do nových prostor a s tím spojených 
náročných organizačních změnách vyslovilo své poděkování  celé zastupitelstvo svým usnesení na jed-
nání 21. října 2019. 

J. Pomikálek, starosta obce Nekoř
Poděkování
Vážení občané Nekoře,

31.12. 2019 to bude 34 let a čtyři měsíce mého působení ve škole v Nekoři. Tímto dnem také končí    
moje funkce ředitele  na této škole a vracím se  k učení.  Nechci se zde k tomu vyjadřovat, neboť vím, že za 
mnou stojí kus poctivé práce pro školu a pro děti. Za tu dobu jsem zde poznal mnoho lidí a zažil mnoho 
lidských osudů. Nekoř mi byla po Králíkách a Pastvinách dalším domovem.  To je nyní pryč.  Chtěl bych 
tedy poděkovat všem slušným lidem, kteří za mého působení školu podporovali, škole pomáhali a nevá-
hali i přiložit ruku k dílu. Ten seznam lidí  by byl dlouhý a nerad bych na někoho zapomněl.  Vzpomenu 
alespoň čtyři jména.  Zdeňka Mimru, který byl také dlouholetým ředitelem školy a který mi předal velké 
množství svých zkušeností. Profesora Pavla Šmoka, světového choreografa, který byl  mým přítelem 
a který šířil dobré povědomí o obci Nekoř a místní škole. Mgr. Lenku Bouškovou, moji manželku, která 
na celá desetiletí vtiskla škole tvář výtvarné dílny. Mgr. Miloše Krejsu, který byl vždy objektivním hod-
notitelem práce školy a škole pomáhal. 

S úctou a pozdravem PaedDr. Mgr. Bc. Petr Bouška
Vážení spoluobčané, 

obracím se na Vás nejen jako dosluhující předseda školské rady Základní školy Nekoř ale přede-
vším jako rodič a  obyvatel Nekoře. S  velkým sebezapřením a  rozhořčením i  já trávím skutečnost, že 
k 31.12.2019 pan učitel PaeDr. Petr Bouška končí ve funkci ředitele ZŠ Nekoř. Ve funkci končí po 34 
letech práce pro naše děti, pro naši obec. Končí necelé čtyři roky před odchodem do důchodu. 

Vedení naší obce Nekoř, starosta Jiří Pomikálek, místostarostka Ing. Jana Kubíčková Berková a někteří 
řadoví členové obecního zastupitelstva se Vás budou snažit přesvědčit, že je vše zcela v pořádku, že sta-
rosta pouze přijmul doporučení výběrové konkursní komise z 4.10.2019, která určila pořadí kandidátů 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              vánoce 2019

11

na ředitele nového školského zařízení „Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř“ vzniklého 
spojením stávající ZŠ a MŠ. Výběrová konkursní komise určila následující pořadí: 1. Alena Boháčová, 2. 
Petr Bouška. Na první pohled je tedy vše zcela v pořádku. Je tomu tak skutečně? 

S hlubokým přesvědčením Vám Vážení spoluobčané říkám, že NE!!! „Souvislosti a pozadí“ konce Pana 
učitele PaeDr. Petra Boušky ve funkci ředitele považuji za naprosto skandální, nemorální, nepatřící do 
slušné společnosti a hodné opovržení!!! 

Považuji za moji osobní povinnost se s Vámi podělit s obsahem oněch „souvislostí a pozadí“. 
Sám jsem na vlastní kůži v letošním roce zažil „cenzuru“ mých letošních návštěv na dvou jarních za-

sedáních obecního zastupitelstva (11.3. a 20.5.2019) na kterých jsem se plánovaně (zimní údržba silnic) 
i neplánovaně (nehospodárnost, nekvalita a reklamace při výstavbě nové MŠ, zadávání zakázek obecním 
zastupitelstvem, střet zájmů místostarostky Jany Kubíčkové Berkové, schvalování výjimky z počtu žáků 
ZŠ a problematika ZŠ a MŠ) kriticky vyjadřoval. V Nekořském zpravodaji doposud nebyla o mých „vyjá-
dřeních“ ani zmínka. Zmínku nenajdete ani na webových stránkách obce. Na zasedání obecního zastupi-
telstva 18.11.2019, kterého jsem se také zúčastnil, mně byla starostou Jiřím Pomikálkem podána směšná 
odpověď, že se nejedná o „cenzuru“ a má vyjádření se do Nekořského zpravodaje „pouze nevešla“. 

Doufám, že můj příspěvek o „souvislostech a pozadí“ konce Pana učitele PaeDr. Petra Boušky ve funk-
ci ředitele ZŠ Nekoř nebude nijak krácen ani upravován kromě technických úprav pro tisk Nekořského 
zpravodaje. 

V mém příspěvku se nebudu vyhýbat osobní kritice. Chci však dopředu vyjasnit, že kritizované osoby 
budu kritizovat jako funkcionáře a členy zastupitelstva, ne jako soukromé osoby.

Že mezi ZO Nekoř na jedné straně a pedagogickým sborem ZŠ na druhé straně není vše v pořádku 
jsem začal výrazně vnímat v roce 2015, kdy osobní aktivitou pana ředitele Boušky ZŠ Nekoř organizovala 
zahraniční pobyt pro žáky v Anglii v rámci projektu EU. Již tehdy jsem s údivem sledoval „destrukční“ 
jednání paní místostarostky Kubíčkové Berkové. Její nesmyslná kritika nepřipravenosti výjezdu, předra-
žení cen ze strany cestovních kanceláří, její tvrzení o špatném informování rodičů a „strašení“ bezpeč-
nostními riziky způsobily, že část dětí do Anglie ani nevyjela, ačkoliv byl pro ně pobyt zcela zdarma. 

Tehdejší pohoršení paní místostarostky nad údajně vysokou cenou cestovních kanceláří za zahraniční 
pobyt dětí z prostředků EU mně je dnes, vedle výstavby MŠ Nekoř za desítky milionů korun, k smíchu. 
Jeden příklad za všechny. 

Pod novostavbou MŠ, na zahradě, je herní prvek „loď – koráb“. Sotva po roce je tam ve skutečnosti 
rozlepený, nabobtnalý, otrhaný a zcela plesnivý herní prvek „loď – koráb“, pro děti potenciálně nebez-
pečný. V květnu 2019 paní místostarostka tvrdila, že pan architekt Zamazal „připravuje“ podklady pro 
reklamaci.  Po šesti měsících v  listopadu 2019 je reklamace nevyřízená a  „prý“ jen částečně uznaná. 
Směšné? Ne! Je to trestuhodné! 

Uvedený herní prvek „loď – koráb“, vyprojektovaný společně s projektem novostavby MŠ stál „paka-
tel“ 434 390,- Kč včetně DPH.  

Kam se podělo pohoršení místostarostky Ing. Jany Kubíčkové Berkové nad cenami dodávek v rámci 
projektů financovaných EU? Zapomněla? Nebo je to dáno tím, že minimálně ještě v době konání zase-
dání ZO Nekoř 11. března a 20. května 2019 byla placeným konzultantem projektanta novostavby MŠ, 
MOLO ARCHITEKTI s.r.o.? Pro MOLO ARCHITEKTI s.r.o. paní místostarostka osobně vypracovávala 
„Územní studii Nekoř“ a to, že je placeným konzultantem potvrdila 11. března na zasedání ZO Nekoř.

Může se Vám zdát, že odbočuji od tématu. Ano, ale zcela záměrně. Bez těchto odbočení od tématu by 
nebyl můj příspěvek o „souvislostech a pozadí“ konce pana učitele PaeDr. Petra Boušky ve funkci ředitele 
úplný.

Od dubna roku 2017 jsem se dostal jako zvolený člen školské rady za rodiče a následně jako předseda 
školské rady ještě blíže k problematice vztahů a komunikace mezi ZŠ Nekoř a ZO Nekoř. Ve školské radě 
ZŠ Nekoř byli a jsou jako zástupci obce místostarostka Ing. Jana Kubíčková Berková a Ing. Filip Miky-
ska. Již na podzim 2017 jsem členům vyjádřil mé smíšené pocity z komunikace mezi zástupci obce a ZŠ 
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Nekoř i v rámci školské rady. 
Postupně se zcela potvrdil můj motiv vstupu do školské rady, kterým byl velmi silný pocit, že je vůči 

pedagogům ZŠ Nekoř a jejich práci přistupováno s despektem, sebestředně, povýšenecky a jsou vytváře-
ny pseudoproblémy. Trochu mně to připomínalo hon na čarodějnice. Kriticky v tomto ohledu hodnotím 
především přístup místostarostky Ing. Jany Kubíčkové Berkové. Pravdou je, že ani Ing. Filip Mikyska 
nepřekypoval a nepřekypuje snahou o větší partnerské a přátelské „sblížení“ s pedagogy ZŠ Nekoř a jeho 
nazírání na práci pedagogů je plné despektu. Jako důkaz despektu Ing. Filipa Mikysky vůči práci peda-
gogů ZŠ Nekoř si navždy zapamatuju jeho hloupé vyjádření o schválení výjimky z počtu žáků školy, kdy 
pravil, že automatické schvalování takové výjimky podporuje pohodlnost ZŠ Nekoř při získávání nových 
žáků. 

Těch pár světlých okamžiků, kdy se zdálo, že zástupci Obce Nekoř ve školské radě komunikují s peda-
gogy přátelsky a nezpochybňují jejich práci, vyznělo toporně a neupřímně.

Zcela logicky se takový přístup Ing. Jany Kubíčkové Berkové a Ing. Filipa Mikysky vůči pedagogům ZŠ 
Nekoř musel odrazit v přístupu celého zastupitelstva Obce Nekoř.

Pan ředitel PaeDr. Petr Bouška není ze zákona členem školské rady, ale účastnil se jako host. Při zase-
dáních školské rady byl ve vyjadřování vždy věcný a striktně neutrální.

Nevraživý přístup vůči pedagogům ZŠ Nekoř a  jejich práci vygradoval v  prosinci 2018, krátce po 
otevření novostavby MŠ. Při jednání školské rady se „na stole“ opět objevila kritika údajné špatné pro-
pagace ZŠ Nekoř a kritika údajné neochoty zavádět do vzdělání a výchovy inovativní, moderní poznat-
ky a trendy. Ve skutečnosti se jednalo o první jasný signál snahy zavádět v ZŠ a MŠ Nekoř do výuky 
a výchovy alternativní, více jak sto let známou, kontroverzní pedagogiku Montessori, jejíž počátky se 
datují v roce 1907. Snaha zavádět tuto alternativní pedagogiku tím, že se na jednání školské rady opět 
kritizovala poctivá práce pedagogického sboru ZŠ Nekoř, vyvolala emotivní diskuzi. Tehdy i pan učitel 
Petr Malý vyjádřil své dlouhodobé znechucení nad přístupem k pedagogům ZŠ Nekoř. Znechucení nad 
přístupem, který mu živě připomíná totalitní praktiky minulého režimu vůči učitelům, které sám osobně 
před rokem 1989 zažil.

V letošním roce nabraly události „rychlý spád“. ZO Nekoř se neoblomně ale legitimně rozhodlo spojit 
ZŠ a MŠ v jeden školský subjekt. Příprava spojení školských subjektů jenom potvrdila ignorování peda-
gogického sboru ZŠ Nekoř ze strany obce. 

Zřizovací listina nového školského subjektu, který má vzniknout splynutím stávajících školských sub-
jektů ZŠ a MŠ byla doručena do ZŠ Nekoř a MŠ Nekoř až začátkem měsíce června 2019. K tvorbě a pří-
pravě zřizovací listiny nebyl pedagogický sbor ZŠ Nekoř přizván ani nebyl ze strany obce Nekoř požádán 
o připomínkování zřizovací listiny. Z této sebestřednosti a povýšenectví obce se zrodil i raritní název 
nového školského subjektu. Nekoř bude mít Mateřskou a základní školu… a ne, tak jak je obvyklé v celé 
republice, Základní a mateřskou školu…. 

Usnesením dne 13.6. 2019 školská rada navrhla Obci Nekoř odložit dokončení procesu splynutí škol-
ských subjektů a s tím i vyhlášení konkurzního řízení na ředitele nového školského subjektu na dobu po 
proběhnutí dotazníkové akce mezi rodiči a občany obce. 

Toto usnesení bylo zastupitelstvem obce fakticky odmítnuto i když obec neměla v době návrhu školské 
rady v  rukách žádnou relevantní písemnou formu řádné analýzy s výpočty a výčtem ekonomických, 
personálních a organizačních dopadů vyplývajících ze vzniku nového školského subjektu splynutím ZŠ 
Nekoř a MŠ Nekoř. „Shrnující materiál“ nahrazující analýzu jsem obdržel až na základě mé urgence, 
po pěti měsících, na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2019. Tento „shrnující materiál“ není ničím 
jiným než jen souhrnem subjektivních názorů paní místostarostky Ing. Jany Kubíčkové Berkové. Žádná 
čísla, žádná relevantní analýza!

Samotné spojení ZŠ Nekoř a MŠ Nekoř šlo provést dvěma způsoby: „sloučením“ nebo „splynutím“. 
V těchto dvou podobných slovech je jeden zásadní rozdíl. Při spojení ZŠ a MŠ „sloučením“ se nemusí 
vypisovat konkurs na ředitele. Při spojení ZŠ a MŠ „splynutím“ se naopak konkurs vypsat ze zákona 
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musí. Pro jakou variantu spojení se zastupitelé Nekoře rozhodli už víte. 
Starosta Jiří Pomikálek obhajuje toto rozhodnutí tím, že nechtěl znevýhodnit ředitelku MŠ paní Vlastu 

Zářeckou. Tato obhajoba je velmi chabá. Starosta moc dobře ví, že vztah mezi ředitelem Petrem Bouškou 
a ředitelkou Vlastou Zářeckou je dlouhá léta velmi korektní a kolegiální. S touto obhajobou tedy starosta 
u mě neuspěje!

Cíl byl jediný. Dostat pana ředitele Boušku „pod tlak“ konkursního řízení. A to se podařilo. Konkurs 
byl vypsán. 

Do 30. srpna 2019 měli případní uchazeči odevzdat své přihlášky. Samotný proces konkursu končil 
ústním pohovorem 4.října 2019. 

Domníval jsem se, že mezi těmito daty každý z  nás aktérů dění kolem ZŠ a  MŠ nebude, jakkoliv 
ovlivňovat průběh konkursu. Dva dny před 4.říjnem 2019 jsem v úžasu zjistil, že byl pan ředitel vystaven 
v září nechutné štvanici. 

Po 34 letech, doslova pár dní před konkursním pohovorem, se stal pan ředitel Bouška náhle učitelem 
prvňáčků, který je údajně přetěžuje, zvyšuje na ně hlas a dává jim příliš mnoho jedniček? Může mně 
někdo rozumně vysvětlit, co by z toho pan ředitel měl pár dní před finále konkursu?  Dál to rozvádět 
nechci. Z kauzy „krize v 1. třídě“ doslova čiší skrytá a o to zákeřnější manipulace! To však není vše! Paní 
místostarostka Ing. Jana Kubíčková Berková oslovila pár desítek hodin před rozhodnutím konkursní 
komise zastupitele obce e-mailem, kde se negativně vymezovala vůči jednomu z uchazečů konkursu, 
vůči stávajícímu řediteli ZŠ Nekoř, panu PaeDr. Petru Bouškovi. Rozeslání e-mailu zastupitelům, v tom 
zároveň dvěma členům konkursní komise Jiřímu Pomikálkovi a Petru Koblížkovi, potvrdila na můj do-
taz sama místostarostka na zasedání ZO dne 18.11.2019. Jsem přesvědčen, že se tímto chováním snažila 
hrubě ovlivnit konkurs na ředitele ZŠ Nekoř. 

V souvislosti s uvedeným jsem 26.11. 2019 požádal (prozatím ústně) starostu Jiřího Pomikálka o po-
skytnutí – zveřejnění e-mailu paní místostarostky. Za daných okolností si nedovedu představit odmítnutí 
této žádosti. E-mail zastupitelům obce Nekoř psaný místostarostkou obce, týkající se jednoho z uchazečů 
v konkursním řízení na ředitele ZŠ Nekoř, nelze před veřejností tajit s výmluvou na soukromou kore-
spondenci. Paní místostarostka Ing. Jana Kubíčková Berková je povinna své počínání před veřejností 
netajit. Je na ní, aby si své počínání obhájila. 

Výsledek konkursu je znám. Rozhodnutí starosty Ing. Jiřího Pomikálka je známo také. Na tomto místě 
musím velmi kritizovat i jeho. Sice ho šlechtí skutečnost, že dopředu deklaroval respektování doporučení 
konkursní komise, ale tato ho neomlouvá. Tento postup je totiž ryzím alibismem. Starosta měl všechny 
pravomoci k tomu, aby v souladu se zákonem jmenoval stávajícího pana ředitele PaeDr. Petra Boušku.

Tristní jsou však také postoje jiných zastupitelů. Na vždy si budu pamatovat slova Lady Faltusové 
z května 2019: „Už aby bylo výběrové řízení“. Stejně tak si budu pamatovat breptání Jardy Lehkého o, 
nepřímo řečeno, četných podnětech proti panu řediteli Bouškovi „zaregistrovaných“ Jardou Lehkým bě-
hem jeho práce u spolků Nekoře. Bohužel se domnívám, že postoje naprosté většiny zastupitelstva vůči 
pedagogům ZŠ a  stávajícímu řediteli jsou negativní. Jestli pod vlivem manipulací a  nekalých praktik 
některých členů zastupitelstva nebo z jejich vlastního přesvědčení, nevím. To si musí vyřešit oni sami se 
svým vlastním svědomím.

„Krev na rukou“ mám i já. Hluboce se stydím, že jsem byl podporovatelem paní Ing. Jany Kubíčkové 
Berkové jako zastupitelky obce. Nikdy bych nevěřil, co s jejím charakterem zastupitelky provedou dvě 
funkční období ve funkci místostarostky.

Vážený Pane řediteli Bouško, Petře! Věz, že Tvé kvality neposuzují zastupitelé pasující se do role samo-
soudců nebo konkursní komise. Tvé kvality posuzují již 34 let Tví žáci a jejich rodiče. Věz, že naprostá 
většina z nich si Tvé práce váží, včetně mých synů a mě samotného. Děkuji Ti za výuku a výchovu mých 
synů. Z Tvé výuky a výchovy těží dodnes. 

Do rukou se mně dostal dopis od rodiče, pana Ing. Petra Vlasatého. Co slovo, to perla. Jeho dopis je 
potvrzením vysoké kvality Tvé práce i práce Tvého pedagogického sboru. S jeho obsahem se plně ztotož-
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ňuji a po domluvě s jeho autorem ho zveřejňuji také v Nekořském zpravodaji. 
Petře, do dalších dní Ti přeju mnoho sil, zdraví a  radosti z výuky a výchovy dalších žáků. Prožijte 

s Lenkou a Vašimi blízkými, pokud je to možné, klidné Vánoce a Nový rok.
Vážení spoluobčané, sousedé, omlouvám se Vám za těžké téma pro adventní čas. I Vám přeji mnoho 

zdraví, klidné prožití Vánoc a Nového roku. Mgr. Miloš Krejsa, Nekoř č.p. 74

Vyjádření k situaci na ZŠ Nekoř
V Jablonném nad Orlicí dne 26. 11. 2019
Vážení zastupitelé, vážený pane starosto,
s velikým rozčarováním jsem  přijal  zprávu  o  ukončení  působení  PaedDr.  Petra  Boušky ve funkci 

ředitele zdejší základní školy.
Tuto změnu po 34 letech ve funkci v prostředí malé obce a čtyřtřídní školy naprosto nechápu, zavání 

pučem a svědčí leda tak o nekalých praktikách některých lidí na obci.
Nejsem sice obyvatel Nekoře, ale právě kvůli osobě pana ředitele vozíme syna z Jablonného do zdejší 

školy a totéž jsme plánovali i u dcery, která má jít letos k zápisu.
Zdejší škola byla doposud takovým „rodinným stříbrem“ v tom nejlepším slova smyslu, posledním 

mohykánem, kde se ještě děti vychovávají a učí. To vše při zachování rodinného prostředí, které miluje, 
klade nároky a v případě potřeby i přiměřeně trestá. Škola tak v dnešní tvrdé konkurenci škol soupeřících 
o žáky vhodně vyplňovala tržní mezeru a nabízela klasické vzdělání v klasickém prostředí bez všech těch 
hraček, koberců, neustálého prázdného aktivismu a tzv. projektů, které jsou sice marketingově atraktivní, 
ale nepřinášejí výsledky.

Sám jsem 13 let středoškolským učitelem, šest let jsem vykonával funkci zástupce ředitele a působil na 
dvou školách ústeckoorlického okresu. Za tuto dobu jsme já i mnozí moji kolegové udělali zkušenost, že 
žáci, kteří prošli školou v Nekoří, jsou na výrazně vyšší úrovni z hlediska připravenosti, prospěchu i cho-
vání. Nezřídka pak byli cíleně vybíráni např. na vědomostní a dovednostní soutěže apod.

V souvislosti se svými dětmi jsem si také v posledních letech dělal mezi nimi namátkový průzkum 
a všichni potvrzovali, že ačkoliv byly začátky těžké a měli např. více úkolů ve srovnání se svými vrstevní-
ky na jiných školách, tato snaha se vyplatila a nekořská škola jim dala výborný základ, z něhož těžili ještě 
v dalších letech na druhém stupni i na střední škole.

Rovněž ze zpráv České školní inspekce vyplývá, že škola funguje naprosto bez problémů. Aby taky ne, 
vždyť jí pan ředitel vede s láskou a obětavostí a kromě výuky a manažerských činností sám neváhá ve 
svém volném čase obléct montérky, aby vlastní rukou přispěl k jejímu zkrášlení a údržbě.

Ne všechno mají ve městě lepší. Snaha přizpůsobit se za každou cenu tomu, co mají v okolí, a vzdát 
se kvůli tomu jedné z nejlepších škol, může být vedena buď maloměšťáckým komplexem nebo „hyper-
protektivními bio-matkami“ , které chtějí umetat svým dětem cestičku, aniž by si uvědomily, že jim ji do 
budoucna spíše zkomplikují. Již moje babička říkala, že co nic nestojí, za nic nestojí. A známé přísloví 
zase říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ O školní přípravě to platí dvojnásob.

Ačkoliv už samotná výměna současného pana ředitele po takové době a  krátce před důchodem je 
značně „chucpe“,  situaci na škole bedlivě sledujeme zejména s ohledem na své děti. Rozhodně nechci 
jakýmkoliv způsobem předem hodnotit nově jmenovanou paní ředitelku - neznám ji. Pokud by ale změ-
na měla vést k přizpůsobování školy dnes tolik moderní rozplizlosti ve výchově i vzdělávání a škola by 
ztratila výše popsanou výjimečnost, jistě budeme  zvažovat,  zda má  vlastně  ještě  smysl  děti  denně  
dovážet  za  něčím,  co  najdou i v městské škole s výrazně lepším finančním zázemím a integrovaným 
druhým stupněm. Prosím, ještě jednou dobře važte své rozhodnutí! S pozdravem Ing. Petr Vlasatý

Jiný úhel pohledu…..
Vážení občané Nekoře,
Máme demokracii a každý má právo mít i říkat svůj názor. Ale jak to vypadá, ne každý to respektuje….
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Velmi dramaticky vedený článek p.Krejsy nechci ani moc komentovat, jen chci uvést některé skuteč-
nosti, které uvádí nepřesně, neúplně nebo zkresleně. Každý si udělejte názor sami.

Do školské rady jsme s Filipem Mikyskou byli nominováni jako členové zastupitelstva s  tehdy nej-
mladšími dětmi, tedy nejblíže rodičům i pedagogům. 

Navštívili jsme školku i  školu se stejnou vizí. Naše obě zařízení jsou malá, rodinná, dotovaná obcí 
Nekoř a pro spokojený život v obci důležitá. Chtěli jsme si spolu s pedagogickým sborem udělat analýzu 
silných a  slabých stránek, ty má každý člověk i  instituce. Prodiskutovat možnosti – vlastní poznatky, 
zpětná vazba od rodičů i třeba bývalých žáků, co vnímali jako výhodu nebo nevýhodu při přechodu na 
vyšší stupeň vzdělání. Silné stránky udržet a hýčkat a slabší stránky… na těch zapracovat ke spokojenosti 
a dobrému pocitu všech zúčastněných – dětí, pedagogů, rodičů i obce. Každé zařízení se k tomuto nápa-
du postavilo jinak. Jedno to pojalo jako výzvu, druhé v první chvíli spíše jako útok na svou práci. Přesto 
se ve škole i školce zvládlo plno věcí, některé hladčeji, jiné trvaly déle a něco se nedouskutečnilo a to je 
v pořádku …  školské zařízení je živý organismus, nekonečná práce.

Bohužel atmosféru ve školské radě po nástupu p. Krejsy popsal sám. Jakýkoliv podnět ze strany rodičů 
nebo obce byl označen p.Krejsou za pseudoproblém a despekt. Pokud jsem odmítla jmenovat rodiče, 
kteří přišli s podnětem, bylo smeteno ze stolu, že je to pouze můj osobní názor, mají se vyjádřit osobně. 
Když to udělají, svolají schůzku, je to skrytá a zákeřná manipulace. Pokud jsme pochválili, bylo to topor-
né a neupřímné….. všechno špatně…. 

Nechci a ani mi nepřísluší hodnotit názory, postoje a chování jednotlivých účastníků. Pro mě je důle-
žité, že něco se povedlo – rozsvěcení vánočního stromu s vystoupeními MŠ a ZŠ, placení obědů zálohově 
na účet, nástěnky s ukázkami činností a pracemi dětí, využívání stadionu pro pohybové aktivity dětí 
a jiné… to co nevyšlo, třeba dopadne časem. Děkuji všem zúčastněným za snahu, názory a nápady.

Nevím, co montessori udělalo p.Krejsovi a proč ve všem vidí tuto pedagogiku. Na přímý dotaz dostal 
přímou odpověď:…“ v Nekoři chce obecní zastupitelstvo klasickou mateřskou i základní školu“… Ale 
pokud si pedagogové vybírají pomůcky, postupy nebo prvky z různých pedagogik (kterých je několik), 
aby jim vyhovovaly a usnadňovaly jim práci s dětmi a zlepšovaly výstupy dětí, pak to vítám a rozhodně 
jim v tom nebudu bránit. I díky těmto negativním reakcím jsme pro seznámení, poznání rozdílů i in-
spiraci uspořádali pro odbornou i laickou veřejnost přednášky s ukázkami pomůcek  nejen montessori 
Jamné nad Orlicí, ale i začít spolu Školamyšl. Dále exkurzi do ZŠ Dobřany (klasické vzdělávání)- ředitel 
p.Grulich (znáte ho z reklamy s Martinou Sáblíkovou). Ke mně se dostaly na tyto akce pozitivní ohlasy.

Pobyt pro žáky v  Anglii – děti měly odcestovat v  prosinci a  v  září proběhl v  Londýně teroristický 
útok. Vyděšení rodiče (včetně mě) sledovali situaci v televizi a rostly obavy. Někteří rodiče to vyřešili 
pro svůj klid a děti odhlásili. Přišlo mi škoda, že tak jedinečnou možnost nevyužijí, proto jsem vyzvala 
pana ředitele k uspořádání schůzky, kde by se rodiče dozvěděli podrobnosti o plánovaném pohybu po 
Londýně, zda budou ve stejných lokalitách nebo úplně jinde. Kde zástupce cestovní kanceláře, který tam 
jezdí, sdělí aktuální informace přímo z místa k uklidnění rodičů. Třeba se někteří přihlásí zpátky a děti 
využijí jedinečnou příležitost. Na argument, že pokud mají rodiče strach, můžou si zaplatit a jet s nimi 
pro svůj klid….jsem opravdu reagovala tím, že je to dost peněz a ne každý rodič má možnost si tento 
týdenní pobyt zaplatit nebo vybrat volno. Nešlo o cenu konkrétní cestovní kanceláře, ale reálnou cenu 
a finanční možnosti.

Konkurzní řízení je běžný prvek kariéry a nezaměňujme ho s odvoláním z funkce. Jde v něm o po-
rovnání jednotlivých kandidátů a vítěz je jen jeden. Ale i zbylým kandidátům se můžou otevřít nové 
možnosti. Nelze to brát osobně.

Na okolí je několik obcí, které má školu i školku jako jeden subjekt a nemá je v jednom objektu. Pak 
mít dva subjekty v  jenom baráku, se spojenými provozy se jeví jako nelogický. Shrnující materiál vy-
pracoval starosta p.Pomikálek, možná neobsahoval mnoho čísel, ale to by bylo věštění z koule. Mění se 
financování školských zařízení, které se ještě doteď vylaďuje… Materiál obsahoval výhody a nevýhody 
nejen finanční.
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Střet zájmů – placeným konzultantem Molo Architekti jsem nikdy nebyla. Na územní studii jsem byla 
požádána o spolupráci na zaměření terénu, vyhledávání fotografického materiálu a pravopisnou korek-
turu. Původně mi byla nabídnuta odměna za strávený čas, nakonec jsem tuto činnost zahrnula pod práci 
stavební komise = pro MOLO Architekti s.r.o. zdarma.

Jsme malá obec a plno prací zvládá zastupitelstvo vlastními silami, nemáme za sebou úřednický apa-
rát jako Hradec Králové, Svitavy nebo i Letohrad se kterými nás p.Krejsa často srovnává. Ano můžeme 
tyto věci zadat externím firmám – hrubé zaměření pozemků, nafocení dálkových pohledů, zpracování 
těžby obecních lesů, ocenění plánovaných projektů, komentování obecních akcí aj. Ale to vše stojí peníze 
a jako obec jich zase tolik nemáme. Takže se snažíme zvládat vlastními silami v rámci mandátu…i to je 
zřejmě podle někoho špatně.

Jestli jsem udělala já a členové zastupitelstva nějaké chyby? Určitě! A kdo je v životě neudělal…
Stále platí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Pak ale opatrně s kritikou…
Tolik vsuvka, teď to co jsem vám chtěla původně říct…
Veselé a spokojené vánoce v kruhu svých blízkých. Do nového roku Vám přeji hlavně zdraví!!!

Jana Kubíčková Berková

Reakce na dopis pana Krejsy týkající se reklamace herního prvku a práce na územní studii.
Reklamace herního prvku nebyla dosud realizována, protože kvůli žárovému pozinkování některých 

prvků, které byli součástí požadavku projektu, bude nutné celý herní prvek demontovat. Momentálně 
probíhá vyjednávání pronájmu sousedního pozemku pro potřeby rozšíření herní zahrady školky. V pří-
padě této domluvy se změní používání celé zahrady. V rámci této změny bychom rádi změnili umístění 
herního prvku.   Při přesunu je nutné herní prvek rovněž částečně demontovat. Přijde nám rozumné 
toto provést v jednom kroku, který připravujeme na následující jaro. Nevhodné provedení je mrzutost, 
a náprava je v mém osobním zájmu.

Chápu, že je pro některé lidi nepochopitelné, mluvit o duševních hodnotách a duševním vlastnictví. 
V rámci naší firemní kultury se snažíme vždy uvádět za spoluautora každého, kdo má podstatný vliv 
na formování architektonického návrhu. Bylo by to z naší strany přivlastňování si cizích myšlenek. Pro 
příklad, často bývají spoluautory samotní klienti, které rovněž těžko najdete na výplatní listině naší firmy 
- protože to je naopak. 

  Paní Jana Kubíčková přinesla do projektu několik důležitých nápadů. Na studii pracovala z  titulu 
předsedkyně stavební komise, a  vlastního zájmu o  obec.   Takže uvedení jejího jména je pouze malá 
odměna za její práci. 

 Přemýšlel jsem, jak některým lidem vysvětlit, že v sobě člověk najde altruizmus a pracuje pro dobro, 
bez nároku na odměnu. Někdo se například angažuje ve spolcích a pracuje bez jakýchkoliv nároků na 
mzdu ( myslím, že i pana Krejsu jsem viděl mezi rybáři na brigádě a věřím, že na ně nechodí pouze z po-
vinnosti ). Já nejsem angažovaný v žádném spolku, ale na naší obci mi záleží, proto některé práce spojené 
s mým koníčkem a profesí dělám pro obec bezplatně. Územní studie na kterou se pisatel odvolává jsme 
pro obec vytvářeli bez nároku na honorář. Co bylo vydedukováno z  jednání 11. března  nevím, nebyl 
jsem tam.  Patrik Zamazal  a MOLO ARCHITEKTI s.r.o.

Je třeba reagovat? 
Určitě ano, a to na oba příspěvky. V každém z dopisů si najdu mnoho s čím lze souhlasit, ale i naopak. 

Ve školské radě jsem druhé funkční období. Mám tedy možnost posoudit, jak škola funguje a komuni-
kuje z pozice zástupce zřizovatele, tak i jako rodič, který zde měl dvě děti. 

Je velmi dobře, že je naše škola atraktivní i pro rodiče dětí z jiných míst. Pak se tedy ptám, co naopak 
nutí nekořské rodiče vozit děti jinam?

Fungující otevřená škola je jedním z předpokladů pro rozvoj obce a obec je subjekt, kdo ji zřizuje a má 
na starosti i její správu. Po rozšíření o školku je tato správa náročnější, a to především v komunikaci mezi 
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všemi subjekty. Toto zvládnout bude z mého pohledu hlavním úkolem nového ředitele.
Proto jsem rád, že jsme se mohli při výběru ředitele opřít o doporučení výběrové komise. Jak bylo 

uvedeno v dopise pana Krejsy. Obec garantovala, že se výsledkem komise bude řídit. 
Nevěřím, že změnou ředitele ve škole začnou „vládnout ukřičené bio-matky“, ale že ze školky a školy 

budou dál chodit dobře připravené děti.
Panu řediteli a učitelům patří velký obdiv a dík za dosavadní odvedenou práci. Věřím také, že budou 

pomáhat i v dalším rozvoji této školy i školky. 
Všem přeji mnoho zdraví, klidný advent a svátky vánoční. Filip Mikyska 

Vážený pane Vlasatý.
S  velikým rozčarováním jsem si přečetla Váš dopis, který mi přišel e-mailem ze školy. Vzhledem 

k tomu, že předpokládám, že jsem jedna z těch, které považujete za   „hyperprotektivní biomatku“, nutí 
mě to na Vaše slova reagovat.

Společné máme zřejmě to, že upřednostňujeme pro své děti malou vesnickou školu před školou měst-
skou. U mne je to zejména z důvodu menšího počtu žáků ve třídách, rodinného prostředí, budování 
vztahu k přírodě, obci, komunitě... Naprosto s Vámi ale nesouhlasím v „hodnocení“ pana doktora Bouš-
ky. Ano, pokud bych vycházela pouze z jeho informací o škole, výuce a vztahu k žákům, musela bych být 
naprosto spokojená. Budu-li ale brát v potaz reference desítek ostatních rodičů a bývalých žáků, společně 
s osobními zkušenostmi, vychází mi naprosto nepřijatelný obrázek pedagogického působení pana učite-
le. (To, jaký je ředitel, si nedovolím posuzovat, protože nemám s řízením školy žádné zkušenosti.)

Již před třemi lety, když  nastoupil do školy můj první syn, jsem začala mít pochybnosti o metodách 
výuky v nekořské první třídě. Matěj po několika týdnech ve škole při psaní špatně seděl, špatně držel  
tužku, jeho úchop byl křečovitý, přítlak velmi silný - zkrátka vykazoval všechny projevy nedostatečné 
grafomotorické průpravy a uvolňování ruky. Snažili jsme se to tedy dohánět doma. Při učení jednotli-
vých písmen ve čtení učitel postupoval příliš rychle (i ve srovnání s jinými školami), děti si těžko stíhali 
jednotlivá písmena fixovat. Při přechodu ke čtení slabik syn ještě dlouhou dobu slabiky nejdříve v duchu 
hláskoval, což není běžné, ani žádoucí. A dělá to tak letos i dcera a ostatní její spolužáci. Po konfrontaci 
s panem Bouškou, ať už tehdy nebo letos, jsem se dozvěděla ve zkratce to, že pan učitel má více než třicet 
let praxe a ví nejlíp, jak postupovat. Že grafomotoriku se žáky procvičuje, úchop kontroluje. Tenkrát mě 
také zarazilo, že pan Bouška oslovoval prvňáky příjmením, často je nechával ve třídě samotné, často je 
posazoval k počítači (k výukovým programům). Jakékoli připomínky k tomuto jednání , ať už ode mne 
nebo od ostatních rodičů byly „smeteny ze stolu“. Nějak jsem ale čekala, že „si to sedne“.

Letos nastoupila do školy dcera. Moc se těšila. Uměla počítat (myšleno sčítat a odečítat) do deseti, po-
znala většinu tiskacích písmen. Po týdnu ve škole veškeré nadšení opadlo. Zatímco děti kamarádů a zná-
mých nadšeně vyprávěly o zážitcích z první třídy, dcera se do školy netěšila s tím, že budou zase pořád 
jen psát a že jí to nebaví a bolí jí z toho ruka. Pan učitel na ně křičí, zadává jim práci a odchází, pak musejí 
čekat dokud nepřijde. Když mají práci hotovou, chodí na počítač a to několikrát denně, včetně času před 
vyučováním (to se zase nelíbí mě)... Výše popsané zkušenosti sdílely i ostatní děti nejen z první třídy. Za-
čala jsem se poptávat, jak se učí jinde v prvních třídách (určitou představu jsem tedy už měla, vzhledem 
ke svému vzdělání v oboru speciální pedagogiky) a byla-li by možnost přestupu dcery. Se svými připo-
mínkami jsem se obrátila i na pana učitele Boušku a po jeho popření všech výše uvedených informací 
i na pana starostu Pomikálka. (Dozvěděla jsem se, že nejsem první, kdo si stěžuje, ale že on nedokáže 
práci učitele hodnotit, protože není pedagog a z hlediska inspekce je vše v pořádku, tudíž nehodlá nijak 
zasahovat.) V důsledku tohoto, ale i stížností dalších rodičů, byla uspořádána schůzka rodičů prvňáků 
s panem učitelem a starostou. Přestože panem Bouškou v podstatě nebylo uznáno žádné pochybení, děti 
začaly najednou ze školy chodit spokojenější, dokonce občas hrály i nějaké hry s písmenky a čísly (což je 
mimochodem v jiných školách naprostou samozřejmostí). Dali jsme „tomu“ tedy druhou šanci...

Následně, na začátku října, se uskutečnilo výběrové řízení na budoucího ředitele nově sloučené zá-
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kladní a mateřské školy, které bylo vyhlášeno už několik  měsíců před popsanou aférou. V komisi byli 
dle mých informací zástupci obce, ale i kraje a České školní inspekce. Po pohovorech s uchazeči komise 
doporučila do funkce Mgr. Boháčovou a  rozhodnutí komise respektoval i  pan starosta - jak předem 
avizoval.

Popravdě, vůbec nechápu, že Vás, jako pedagoga, postup a metody učitele v první třídě vůbec neza-
skočily, ba jste jim dokonce nakloněn. Ze své praxe vím, že v dnešní době jsou základními postupy ve 
výuce především pozitivní motivace, střídání činností a snaha o individuální přístup. Slova Komenského 
„škola hrou“ platila už tehdy, ale dnes dvojnásob. Navíc v tak malém kolektivu (který je snem každého 
učitele) a u tak malých dětí (které ke svému učiteli vzhlížejí) je to přeci tak snadné a dle mého přirozené. 
Vzhledem k tomu, že pan Bouška mi nebyl schopen jmenovat ani jedinou vzdělávací akci vztahující se 
k výuce, kterou by v průběhu své praxe absolvoval, to pro něj asi přirozené není. 

Také nechápu, jak můžete přisuzovat úspěchy středoškoláků jejich zkušenostem z první třídy.
Já jsem naopak ráda, že se vedení školy změní a s nadějí očekávám, že se i moje děti budou konečně do 

školy těšit.... S pozdravem Mgr. Pavla Motyčková

Vzhledem k  rozsahu předchozích přípěvků  již nebudu reagovat na  tvrzení  v  nich obsažená, každý 
máme svůj úhel pohledu na věc, někdy  se navzájem částečně prolínají, jindy se  mohou výrazně rozcházet…  
Dovolím si  uvést jen některé skutečnosti, které celé situaci předcházely a popsat mechanismus  konkurzu:
• O možnosti následného spojení  obou  nekořských školských subjektů  do jednoho se  na jednáních 

zastupitelstva hovořilo minimálně od doby  přípravy  výstavby  nové mateřské školky 
• První přijaté usnesení  o splynutí  bylo přijato 11. března  za přítomnosti  ředitelů ZŠ i MŠ a předsedy 

školské rady
• Zřizovací listina s komplexním usnesením o splynutí byla schválena 20. května 2019 
• Na základě zákona o obcích  č. 128/2000Sb.,  §102 odst. 2 písm. b  a   školského zákona 561/2004 Sb. 

, § 166 odst. 2  Ředitele školské právnické osoby zřizované obcí jmenuje na vedoucí pracovní mís-
to zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Před uplynutím období 6 let výkonu 
práce na pracovním místě ředitele školy může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. 
Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele, počíná po konci dosavadního šestiletého 
období běžet  řediteli ve  funkci další šestileté období.

• Naše  stávající zřizované školské organizace – MŠ i ZŠ vznikly jako právnické osoby v roce 2002 
a oba ředitelé před jmenováním do funkce prošli konkurzním řízením. 

• Obecní zastupitelstvo v dalších letech, i když k tomu  bylo několikrát  různými osobami vybízeno,  
nevyužilo možnost po uplynutí 6 letého období vyhlásit konkurzní řízení a tudíž ředitelům běželo 
další  a další šestileté funkční období. 

• Spojením obou  školských  organizací do jedné  formou splynutí zanikají obě  - MŠ Nekoř  i ZŠ Nekoř 
a  vniká nová  školská organizace  Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř.

• Ve hře byla ještě možnost organizace sloučit, tj, jedna by zůstala, druhá by zanikla,  stejně tak by je-
den z ředitelů zůstal dál ve funkci a druhý by byl odvolán. Ale která měla zaniknout  a která zůstat?  
A stejně tak i s řediteli. Který má být odvolán a který  potvrzen? Zastupitelstvo  i  vzhledem k této 
otázce  zvolilo  formu splynutí, tím byla oběma ředitelům dána možnost ucházet se o  místo ředitele 
nově  vznikajícího  školského subjektu. 

• Dle  metodického výkladu  školského odboru Pardubického kraje splňovali  odborné a kvalifikační 
předpoklady dle § 5 zákona 563/2004 sb. o pedagogických pracovnících  u našeho slučovaného  za-
řízení pro výkon  ředitele  oba stávající ředitelé

• Vlastní konkurz probíhal dle  vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích novelizované vyhláškou č. 107/2019 Sb., s účinností od 1. 5. 2019

• Na základě výše uvedené vyhlášky byl  dne 26.6.2019 starostou obce  na základě rozhodnutí  zastu-
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pitelstva  č. 3d/VI-2019 ze dne 24.6.2019 vyhlášen konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/
ředitele Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř s předpokládaným nástupe na pracovní 
místo – 1.1.2020

• Informace obdrželi oba ředitelé, byly vyvěšeny  na  úřední desce obecního úřadu a  v Orlickém de-
níku zveřejněn inzerát o vyhlášení konkurzu

• Zároveň byl Krajský úřad Pardubického  kraje a  Pardubický inspektorát České školní inspekce požá-
dáni o  určení  členů  konkurzní komise dle § 2 odst. 1  vyhl.  107/2019 Sb.,: 1 člen určený krajským 
úřadem,  2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a  řízení ve školství 
podle druhu a  typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení 
Českou školní inspekcí, 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce

• 2 členy v souladu s výše uvedenou vyhláškou určilo zastupitelstvo obce
• Dle  citované vyhlášky i metodiky MŠMT při  sloučení či splynutí školských subjektů nebyl členem  

konkurzní komise  volený pedagog  stávajících školských zařízení ani  člen školské rady, protože  no-
vě vznikající subjekt ještě nemá  školskou radu jmenovanou

• Zřizovatel  dle § 1 odst. 1 vyhlášky jmenuje předsedu a další členy konkursní komise nejpozději 30 
dní před konáním konkursu – komise byla jmenována 22.7.2019

• V termínu do 30.8.2019  daném  vyhlášením konkurzu  se přihlásili 2 uchazeči
• První jednání konkurzní komise  proběhlo 5.9. 2019, komise posoudila úplnost přihlášek včet-

ně  všech příloh a splnění požadavků dle vyhlášky,  konstatovala splnění  vyhlášených požadavků  
u obou uchazečů a odeslala  oběma pozvánku na druhou část konkurzu  - řízený pohovor

• Druhá část konkurzu proběhla 4.10.2019 na Obecním úřadu v Nekoři za přítomnosti všech  6 jme-
novaných členů komise

• Konkursní komise posuzuje vhodnost uchazeče – na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zamě-
řeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho 
představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schop-
nost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání 

• Komise se usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče (§ 5 odst. 2 vyhlášky), Vhodným uchazečem je 
takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise, V přípa-
dě, že se komise usnesla výkon činnosti ředitele jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně 
každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného 
uchazeče. Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých 
členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočí-
tává

• Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise oznámí bez zbytečného 
odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni 
o výsledném pořadí též písemnou formou způsobem podle § 4 odst. 5, a to do 7 dnů od vyhlášení 
výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.

• O průběhu konkursního řízení  se pořizuje zápis, ve kterém se  všichni zúčastnění  usnesli na zacho-
vání  mlčenlivosti, a to i po ukončení konkurzu

• Dne 7. 10.2019 byla oběma uchazečům předána písemná informace o výsledném pořadí konkurzu
• Dne 9.10.2019 starosta obce  Nekoř jako orgán obce příslušný podle ustanovení § 99 odst. 2 a § 102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jmenoval na ve-
doucí pracovní místo ředitelky  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA LUXE NEKOŘ 
se sídlem Nekoř 143 s účinností 1.1.2020 paní Mgr. Alenu Boháčovou

Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce
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Vysazení pamětní lípy 17.11.2019  v Nekoři
Ve státní svátek 17.11. v den boje za 

svobodu a demokracii připravil nekoř-
ský spolek pro obnovu tradic NEKO-
ŘALA ve spolupráci s obcí Nekoř vysa-
zení pamětní lípy k připomenutí 30 let 
od sametové revoluce. 

Vloni jsme při připomínce 100 let 
republiky sázeli lípu ve středu obce na 
památku a připomenutí všech, kdo nám 
svobodu vybojovali v  průběhu první 
i druhé světové války, a kdo se o ní za-
sazovali v  době totality. Tato lípa byla 
sázena s povděkem těm, kteří nám ji za 
sametové revoluce znovu umožnili. 

Starosta při krátkém proslovu zdůraznil, že si můžeme svobodně, bez jakéhokoli předchozího schva-
lování a povolení, bez omezování projevů a cenzury připomínat události i ty, kteří se o tuto svobodu 
zasloužili. Připomenul, že 30 let není krátké období a mnozí již neví nebo si vůbec neumí představit, 
jaké to je žít v nesvobodě. Zdůraznil, že tuto lípu sázíme nejen jako upomínku uplynulých 30 let svo-
body, ale jako závazek dní a roků nastávajících. 

A protože místo jejího vysazení je na polovině cesty mezi Nekoří a Šedivcem, první lopatu hlíny 
k  jejím kořenům vhodili společně starosta Nekoře a místostarosta Šedivce. Následně se připojili se 
i všichni přítomní. Poděkování patří všem, kdo tuto připomínku připravili, manželům Krchňavým za 
darování výpěstku lípy a mysliveckým trubačům za jejich vystoupení k potržení slavnostního rázu této 
chvíle.  red

VAK Jablonné n. Orlicí
Tisková zpráva
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém 
zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty 
za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak 
zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:

Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné: 
vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH 42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH
stočné 40,40 Kč/m3 bez DPH 46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH
celkem 77,60 Kč/m3 bez DPH 89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %. 
Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 
včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování 
a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/
osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, 
oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o cca 11 Kč / měsíc. 
V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou ČR) – cca 90 Kč/m3 včetně 
DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m3 včetně DPH 15 %.  Oproti 
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tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 
4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného 
a stočného pod celorepublikovým průměrem.
Společnost VAK bude v  letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské projekty, 
které jsou podporované z  programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody 
a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 
společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. 
Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:
 - zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vy-

plývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí). 
 - zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 2017 

a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
 - nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu 

společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč. 
 - zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k  růstu nákladových úroků 

v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů 
projektu.

 - pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní 
správě.

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, syste-
matické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče 
se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty 
ve vodovodních sítích provozovaných společností VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 
17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování 
a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému 
nám slouží vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:
vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH 40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné 40,40 Kč/m3 bez DPH 44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem 77,60 Kč/m3 bez DPH 85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně DPH na 85,36 
Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se 
o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH).
 Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019 Ing. Bohuslav Vaňous

Tříkrálová sbírka 2020
Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je 
určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. 6. ledna slavíme svátek „Zjevení 
Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit naro-
zenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři 
úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tra-
dici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají 
„štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát 
máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ — Robert Walser
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Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či 
chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je 
jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto 
charitní služby na Orlickoústecku:

- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Přímá pomoc lidem v nouzi

V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho 
regionu a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízko-
prahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence pro-
blémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly 
určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na 
režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časo-
pise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete 
na www.trikralovasbirka.cz

V obci Nekoř proběhne tříkrálová sbírka v sobotu 11. ledna 2020 dopoledne. 

Pozvání na: 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISE PRO NEKOŘÁKY

kde: KD Nekoř           kdy: 27.12.2019 od 17,00 hod.
PÁLKU A SPORTOVNÍ OBUV  S SEBOU

VÁNOČNÍ  
ŠACHOVÝ TURNAJ 

kde: klubovna na zimním stadionu
kdy: 29.12.2019 od 14,00 hod.
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Myslivecký spolek Nekoř srdečně zve na 

Myslivecký ples
sobota 18. 1. 2020 OD 20,00 na sále KD

SDH Nekoř srdečně zve  na tradiční 

HASIČSKÝ PLES  
8. února 2020 od 20,00 hod. KD Nekoř

hraje BETL BAND 

společenská kronika
Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
Severýn Zdeněk Adamcová Michaela
Brožek Zdeněk Šislerová Emma
Maleček Josef
Luxová Miluška
 
Významného životního jubilea se dožili v období 1. 10.  – 31. 12. 2019

65 let Novotný Jaroslav
 Kubíček Ladislav
 Šťovíček Václav
 Lux Milan
 Fliegerová Miluše
 Novotný Jiří
 Koldová Milena 

70 let Krupička Petr 

81 let Šmoková Marie

83 let Jirončová Eva
 Dostálová Jarmila

85let Kolda  František
 
88 let Nastoupilová Marie

89 let Slavíková Marie
 
92 let Dolečková Irena

93 let Kalousová Marie

Blahopřejeme.  Marie Glonková
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HISTORICKÉ FOTO

Nekořská škola na  historických fotografiích

Uzávěrky čísel  v roce 2020: 28.2.2020, 22.5.2020, 18.7.2020, 25.9.2020, 27.11.2020, příspěvky možno 
zanechat na obecním úřadě, případně zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz  
nebo starosta.nekor@orlicko.cz.
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PF 2020

Radostné a pohodové 
vánoční svátky 
a v roce 2020 
hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti

přeje
Obec Nekoř

p.f. 2020


