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Z jednání obecního zastupitelstva
14. září  2020

Starosta přivítal členy zastupitelstva a  přítomné, zahájil jednání, požádal o  návrhy doplnění programu, 
navrhl doplnit bod  2.5. a vyzval  k hlasování  o  schválení programu
Usnesení 1a/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje navržený program jednání 14.9.2020 a  jeho 
doplnění o bod 2.5. - Smlouva finanční podpora hosp. v lesích    9 0 0

Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Lesy – dotěžení kůrovce, odvoz dřeva, celé léto probíhalo vyžínání pasek 
• Oprava  světel Bredůvka - proběhne. – nahlásit nesvítící světla 
• Přístřešek na hasičské stříkačky - zahájení stavby 
• Rekonstrukce čp. 286 – podepsání smlouvy, ve dvou místnostech odstraněna omítka a rákosové podbití 

stropu – předpokládané převzetí stavby – počátek října
• VŘ zastávka u továrny - zadáno do webového profilu dotačního programu - systému MS2014, proběhlo 

otvírání obálek a hodnocení nabídek – bod 5 programu jednání. 
• Oprava komunikací - shrnutí krajnic parkoviště u Wericha, čeká na odvoz, zahájení opravy komunikace 

nad obecním úřadem - přibylo rozšíření v dolní části, úprava vjezdů – čp. 317, 262,   obrubníky u čp. 323 
a úprava – snížení nájezdu na chodník pod čp. 327, šachta na odvod vody před čp. 21

• Geodetické firmě zadáno zaměření točny u silnice k Salaši
• Svoznice  na odvod vody do cesty od 176 k 178, nyní v Údolí - příprava odváděcího kanálu a šachtičky, 

svoznice  v chatové osadě za parkovištěm za hrází a dovoz frézinku do kolejí 
• Úprava břehu cesty mezi čp. 19 a čp. 215, úprava cesty v Lesejčku - příkop k odvodu vody, úprava příkopu 

u čp. 334 – odvod vody
• Výměna vrat hasičské zbrojnice - výzva k podepsání smlouvy o dotaci, kontakt s firmou, instalace elek-

trických rozvodů pro vrata
• Dotace pro zásahovou jednotku – objednávka zásahových bot a plovoucího čerpadla
• Žádost o proplacení náhrad za školení zás. jednotky – podána do 31.8.2020
• Žádost o dotaci pro zásahovou jednotku do II. kola  na vysokotlaký čistič zamítnuta 
• Soudní spor – rozsudek obdržen, právním zástupcem výzva žalující straně k zaplacení soudních poplatků 

- finance obdrženy, výzva k vrácení nákladů zaplacených právníkovi protistrany  
• Jednání s PČR  značky Vejrov –s fi. MADOS řešeno doplnění návrhu značení – obdrženo, zasláno PČR 

DI k vydání stanoviska 
• Jednán s majiteli sousedních pozemků u zastávky Vejrov přehrada k případnému odkupu pro  vybudo-

vání chodníku – vytyčeny stávající hranice pozemků - budou stačit stávající pozemky v majetku SÚS 
a obce – pruh přesahující 2 m

• Realizace vodorovné dopravní značky u MŠ – zastávka BUS
• Jednání starosty s místostarostou Letohrad – přijetí opatření k šetření ČŠI, řešení ranního autobusu na 

náměstí - gymnazisté začátek výuky v 7,50 - společné požádání o posun v rámci úprav jízdního řádu 
12/2020  - 28.7.2020 návštěva ŠI PK v MŠ a ZŠ JL Nekoř - obdržena zpráva ČŠI – viz bod 3.1.

• 30.8. MŠ – rozloučení s prvňáky, program i ve škole – místo zápisu uvítání prvňáků, 1.9. první školní den 
• Vítací tabule ORLICKO – na žádost předsedy Orlicka odstraněny, řešeno s technikem a pracovníkem 

majetkového odboru SÚS – jejich nové umístění v intravilánu, nebude potřeba  rozhodnutí spec. dopr. 
úřadu 

• Audit hospodaření pracovníky Pardubického kraje za první část roku 2020
• Ohlášena kontrola požární ochrany HZS 
• Dokoupeny a umístěny kontejnery na směsný odpad na parkoviště za hrází, barevné popelnice na tříděný 

odpad na Petrův palouk 
• Akce v obci – pouť, myslivecké hody, rybářské posezení, pohádková cesta, varhanní koncert – nebudou 
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has. Závody ani traktoriáda, 
• Poděkování SDH – likvidace vosích hnízd, omytí zdi u KD 
• Zaměstnanci: úklid odpadů – 2x týdně; provoz  SDN; sekání travnatých ploch, některé již 2x - louky, 

park, hřiště, hřbitov, kolem silnic, SDN; čištění chodníků od trávy – plamen, rotační kovový kotouč; 
vyžínání pasek, značení stromků; pravidelné zalévání truhlíků s květinovou výzdobou a čištění laviček; 
rovnání stolů a židlí sál KD před akcemi a po nich; čištění a nátěr plakátnic;  stěhování věcí z 286, otlou-
kání stropu; MŠ a ZŠ - osečení břehů, nový stojan na kola pro ZŠ; opravy techniky; zeď u KD – otlučena 

Usn. 1b/IX-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty o opravě komunikace u obecního úřadu, 
schvaluje provedení víceprácí: rozšíření v  dolní části, úprava vjezdů, obrubníky křižovatka u  čp 323, 
snížený nájezd na chodník u čp. 327, šachta na odvod vody u čp. 21 9 0 0

Usn. 1c/IX-2020: ZO Nekoř  bere na vědomí, že obec neobdržela dotaci v II. kole krajských dotací na  vy-
bavení zás. jednotek, schvaluje nákup vysokotlakého čističe   pro potřeby obce i zásahové jednotky – cena 
cca  7.500+ DPH   z vlastních prostředků 9 0 0

Informace starosty o činnosti úřadu, dokumentech spisové služby  (73 zpracovaných dokumentů) a doku-
mentech vyvěšených na úřední desku 
Kontrola úkolů z minulých jednání. Starosta požádal o připomínky či doplnění zápisu z minulého jednání,  
Usn. 1d/IX-2020: ZO Nekoř  schvaluje zápis VIII/2020 z 27.7.2020  9 0 0

Majetkové a smluvní záležitosti
Prodej p.p.č. 3079 dle vyhl. 11/2020. Na základě předchozích jednání, usnesení a  zveřejněné vyhlášky 
11/2020 o prodeji obdržena nabídka. Usn. 2a/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje na základě  vyhl. 11/2020 - 
prodej 3079, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 458 m2. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle 
znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika, č. znaleckého posudku 8038-329/2016 – 
pozemek ost. plocha, ost. komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2. Tato cena je považována za 
cenu v místě a čase obvyklou. ZO Nekoř schvaluje předloženou kupní smlouvu.  9 0 0 
Prodej části  p.p.č. 3149/11 dle vyhl. 12/2020, nákup části 2358/10. Na základě předchozích jednání, 
usnesení a zveřejněné vyhlášky 12/2020 o prodeji obdržena  nabídka. Usn. 2b/IX-2020: ZO Nekoř na zá-
kladě vyhl 12/2020 a podané nabídky schvaluje prodej částí p.p.č. 3149/11 ost. plocha, ost. komunikace 
označenou GP č. 1122 – 37/2020 ze dne 18.6.2020  jako „b“ o výměře 12 m2  a schvaluje nákup části p.p.č. 
2358/10 travní porost označenou GP č. 1122 – 37/2020 jako „a“ o výměře 19 m2. Cena uvedená ve smlou-
vě je stanovena dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika č. znaleckého posudku 
č. 8038-329/2016 – pozemek ost. plocha, ost. komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2. Tato 
cena je považována za cenu v místě a čase obvyklou. ZO Nekoř schvaluje předloženou kupní smlouvu za 
účelem majetkoprávního vypořádání skutečného stavu v terénu.   9 0 0
Prodej části  p.p.č. 471/3, 3060/3, nákup 3060/7, 3060/8, 3060/9, 3060/11, části 3060/10. 
Na základě předchozích Usn.  a vyhl. 7/2019  předložena smlouva o odkupu. Záměr zveřejněn vyhl. 7/2019 
od 16.7 do 14.8.2019, obdržen písemný zájem. smlouva doposud nerealizována z důvodů nemoci žadatel-
ky. Usn. 2c/IX-2020: ZO Nekoř na základě vyhl 7/2019 a podané nabídky a na základě usn. 2d/VII-2019 
schvaluje prodej dle GP č. 1025 – 118/2018 nově vzniklé p.p.č. 471/3 travní porost o nové výměře 479 m2  a  
p.p.č. 3060/3 ost. pl., ost. kom. o výměře 143 m2 za celkovou cenu 40. 890,- Kč. ZO Nekoř schvaluje nákup 
p.p.č. 3060/6 o výměře 2 m2, p.p.č. 3060/7 o výměře 56 m2, p.p.č. 3060/8 o výměře 11 m2, p.p.č. 3060/9 
o výměře 52 m2 a p.p.č. 3060/11 o  výměře 65 m2, vše ost. pl., ost. kom.za celkovou cenu 10. 810,- Kč k doře-
šení majetkoprávních vztahů na místní komunikaci v obci Nekoř. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena 
dle  znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika č. znaleckého posudku  8372/152/04/19 
– je považována  za cenu v místě a čase obvyklou.   8 0 1
Věcné břemeno na p.p.č. 3076/1, 791/2, 3108/3, 790/13. Usn. 2d/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019219/VB/0, na p.p.č. 790/13, 791/2, 3076/1 a3108/3 
dle GP 1124-443/2020 pro ČEZ Distribuce a.s.  9 0 0
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Smlouva o poskytnutí finanční podpory. Usn. 2e/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí fi-
nanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje - e.č. OŽPZ/20/23925 - na dotaci 
9.225 Kč   9 0 0

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Zpráva ČŠI. Zpráva i stížnost. zaslána zastupitelům na vědomí, zároveň i dotaz stěžovatele dle zákona 106, 
správní řízení obce i následná odpověď ředitelky. 
Velmi výrazný diskusní příspěvek stěžovatele M. Krejsy k této věci, starostou na 10 minut  přerušeno jed-
nání. M. Krejsa konstatuje, že v návrhu chybí postih pro ředitelku MŠ a ZŠ JL Nekoř
Rekce starosty – postih vyjádřen vytýkacím dopisem s napomenutím, konstatoval, že finanční prémie ře-
ditelům  školských zařízení v minulosti nebyly zřizovatelem schvalovány. Vzhledem k množství finančních 
prostředků školy v letošním roce a nutnosti vypořádat odstupné bývalého ředitele ZŠ nepředpokládá tuto 
praxi ani v letošním roce.
Usn. 3a/IX-2020: ZO Nekoř bere na vědomí předloženou zprávu ČŠI – výsledek šetření stížnosti. Na jejím 
základě ukládá starostovi zaslat ředitelce MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř vytýkací dopis s vyslovením napo-
menutí a návrhem následujících opatření k odstranění vytýkaných nedostatků:   
• Přijetí vnitřní směrnice MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř k včasnému  informování rodičů a organizačnímu 

zajištění přestupu žáků na spádovou školu do druhého stupně vzdělání s tím, že v ní bude stanoven 
termín informování rodičů s upozorněním na nejzazší termín odevzdání přehlášek na spádovou školu, 
aby byly doručeny před zahájením přijímání žáků do 1. ročníku  spádové školy. Tento termín bude rov-
něž zveřejněn na webu školy umožňující dálkový přístup. 

• Přijetí vnitřní směrnice upravující informování rodičů a zákonných zástupců dětí - s tím, že by bylo 
žádoucí, aby nejdůležitější informace o chodu školy a důležitých  termínech, např. týkající se přestupu 
žáků do vyšších ročníků spádové školy, případně přijatých opatření vyplývajících z nouzového stavu, 
nařízení vlády nebo mimořádných opatření byly předávány ředitelkou školy, ne jen třídním učitelem.

• Zavedení dalšího způsobu informování rodičů - rozesílání zpráv do mobilní aplikace v systému Mobilní 
rozhlas 

Tato opatření ukládá ZO Nekoř přijmout do 60 dnů od doručení tohoto dopisu a  informovat o  jejich 
přijetí zřizovatele.   9 0 0
Organizační  a finanční záležitosti. Ředitelkou předložen přehled kroužků odučených do poloviny roku 
2020. Usn. 3b/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje proplatit MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 46 hodin odučených 
kroužků za období leden – červen 2020.  Kontrolou správnosti odučených hodin  pověřuje fin, komisi.

9 0 0.
Žádost vedení školy o  navýšení částky na odučenou hodinu kroužků, aby bylo v  souladu s  minimální 
mzdou a platnými předpisy, požadovaná částka obsahuje i povinné odvody. Usn. 3c/IX-2020: ZO Nekoř  
schvaluje proplatit 140,- Kč za odučenou hodinu kroužku od 1.9.2020   9 0 0
Usn. 3d/IX-2020: ZO Nekoř souhlasí se zapojením MŠ a ZŠ  Josefa Luxe Nekoř do projektu Šablony III.  
 9 0 0
Usn. 3e/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje změnu platového výměru ředitelce MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř od 
1.9.2020 - odebrání příplatku za třídnictví.  9 0 0
Informace o   ukončení pracovní neschopnosti a   rozvázání pracovního  poměru PaedDr. Boušky od 
1.10.2020 ze MŠ a  ZŠ Josefa Luxe Nekoř. Po ukončení pracovního poměru má nárok na odstupné. Na 
základě své specializace měl přiznánu platovou třídu 13, z  tohoto důvodu měla tuto platovou třídu 13 
i ředitelka, jeho odchodem na ní ztrácí ředitelka nárok. Usn. 3f/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje změnu plato-
vého výměru ředitelce MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř od 1.10.2020  z důvodů  snížení  platové třídy z 13 na 
platovou třídu 12.  9 0 0
Usn. 3g/IX-2020: ZO Nekoř se zavazuje dokrýt chybějící finanční prostředky na pokrytí odstupného v sou-
vislosti s ukončením pracovního poměru PaedDr. P. Boušky, konkrétní výše bude stanovena podle výše 
podílu MŠMT   9 0 0
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Rekonstrukce čp. 286 – TDI a koordinátor BOZP. Usn. 4a/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje zadat
provádění TDI a BOZP dle nabídky  firmě Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí 9 0 0.

Nekoř-nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna. Předložen protokol o otvírání obálek a hodnotící 
protokol. Usn. 5a/IX-2020: ZO Nekoř bere na vědomí předložený protokol o  otvírání obálek a  zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na akci „Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř 
továrna“. Obdrženy dvě nabídky: 
nabídka č.1 MADOS MT s. r. o., Lupenice– s cenou bez DPH 1.063.148,57 Kč,  
nabídka č. 2 VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí, s cenou bez DPH 1.046.089,79 Kč 
Usn. 5b/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nekoř – nástupní 
chodník u zastávky Nekoř továrna“ dle nabídky č.2  firmě VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí ,  
s cenou 1.046.089,79 Kč bez DPH + příslušné DPH. Schvaluje příslušnou smlouvu na dílo s vybraným 
zhotovitelem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.  9 0 0 

Různé
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Nekoř z rok 2020. Starostou předložen protokol i dílčího přezkou-
mání  hospodaření obce. Usn. 6a/IX-2020: ZO Nekoř bere na vědomí protokol o dílčím přezkoumání hos-
podaření obce Nekoř v roce 2020. Vyzývá předsedy finančního a kontrolního výboru k provedení pravi-
delných kontrol 9 0 0
Zadní schodiště KD. Dle předchozích jednání starosta předložil nabídku úpravy zadního schodiště u KD. 
Usn. 6b/IX-2020: ZO Nekoř schvaluje zadat úpravu zadního schodiště KD dle nabídky firmy Agrostav 
Ústí n.Orlicí, pověřuje starostu zasláním příslušné objednávky a předsedkyni stavební komise  dozorem 
nad prováděním prací  9 0 0
Studie chodník Bredůvka. Informace starosty o  jednání s   projekční firmou, do příštího jednání bude 
předložena nabídka zpracování studie. 
Vítání občánků, setkání seniorů. Diskuse o provedení setkání seniorů a vítání občánků  v souvislosti s ak-
tuální coronavirovou situací. Návrh starosty: Usn. 6c/IX-2020: ZO Nekoř rozhodlo v souvislosti s aktuální 
nepřehlednou a zhoršující se koronavirovou situací upustit od uspořádání každoročního setkání seniorů 
na sále KD a od hromadného vítání občánků na sále KD plánovaného na začátek měsíce října. Vítání 
občánků provést jen individuálně – pozváním samostatně rodičů s dítětem, předáním daru, zápisem do pa-
mětní knihy a vyfocením - dle situace. Organizací pověřuje starostu,místostarostku, L. Faltusovou   9 0 0

Návrhy a připomínky:
J. Lehký - - suché větve lípy u parkoviště u sběrného dvora; Chodník u čp. 13 – stav?  -  návrh J. Kubíčkové 
Berkové – stanovit termín jednání s DI PČR: Usn. 6d/IX-2020: ZO Nekoř pověřuje starostu svolat jednání 
s DI PČR k řešení situace náměstíčka a chodníku u čp. 13  9 0 0
J. Kubíčková Berková - vybavit zásahové auto sreji proti vosám a sršňům; parkovací plocha naproti M. Lu-
xovi u školy – osečení; Petrův Palouk - nová cedule s upoutávkou, rekonstrukce sociálek, vytvořit rovinu 
pro karavany – reakce starosty – sejít se na PP na pracovním jednání – SK nebo OZ 
J. Malý - přípojka vody u novostavby na Vejrově – reakce starosty – je vyvoláno jednání s VAKem na místě  
samém 
P.Koblížek - dotaz na stanovisko SK na prodej pozemku u parkoviště za hrází - reakce místostarostky – jed-
nání SK se  zatím nekonalo
B. Bezstarosti - kamna do CVAN – do příště i jednání s topenáři
L. Faltusová - zlomené větve  švestek na staré cestě
D. Matyáš - u staré cesty vysypán suť a stavební materiál – dát ceduli „Zákaz skádky“, případně umístit 
fotopast
M. Krejsa - dotaz, zda zavážka hlínou na staré cestě má povolení – reakce starosty – hlínou je sanováno 
navážení nepovoleného stavebního materiálu a hlíny 
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- přečetl část odpovědi ředitelky ZŠ a MŠ JL Nekoř na jeho dotazy; postupný dotaz na jednotlivé členy za-
stupitelstva, zda se domnívají, že jednání ředitelky bylo v pořádku nebo ne a zda odpoví; odpovídali různě 
– odkazem na proběhlé hlasování v bodě 3 či odmítli reagovat, F.Mikyska, J.Malý vyjádřili názor, že vidí 
i částečné pochybení u rodičů nepřijatých žáků, J. Kubíčková Berková vyjádřila názor, že vidí pochybení 
jak u ZŠ Nekoř, tak i ZŠ Letohrad i rodičů nepřijatých, na to reagoval M. Krejsa s odkazem na zprávu ČŠI 
výzvou k omluvě. rekce místostarostky: respektuje vyjádření ČŠI, ale za své názory se omlouvat nehodlá 
J. Dolečková - dotaz na umístění značek po jednání s DI PČR u zastávky „Nekoř přehrada“ – reakce starosty 
- po odborném vypracování návrhu zaslána konečná žádost na DI PČR  

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

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

V loňském roce touto dobou, kdy jsme se všichni tázali, co nám asi přinese rok s číslem 2020,  nikdo 
z nás netušil, jak moc tento letopočet změní náš život. 

Že pandemie covid 19 nám přinese omezení ve formě mimořádných opatřeními, které mají za cíl zame-
zit šíření této nákazy. Že věci, které jsme považovali za běžné, najednou tak samozřejmé nejsou: společen-
ské akce, setkání s příteli, známými, s příbuznými nebo jen obyčejné zajdutí do restaurace na jídlo nebo 
na jedno….. Že i podání ruky a popřání si hodně zdraví a štěstí se najednou musí obejít bez vzájemného 
dotyku rukou a pevného stisku…. 

Všichni již od jara hledíme do budoucna s vírou, že se to vše zase vrátí, ale již druhá vlna nákazy a nyní 
opět se zhoršující situace znovu ukazuje, že to zase tak jednoduché nebude…. Upínáme se nyní k naději, 
že očkováním se to může vrátit  do starých kolejí, ale tu jistotu už tak trochu nějak postrádáme….. 

Proto si opakovaně dovolím zdůraznit žádost i prosbu o důsledné dodržování všech vyhlášených opat-
ření na veřejných prostranstvích a v místech setkávání s více lidmi, zejména nošení roušek a desinfekce 
rukou při pohybu v obchodech, na poště, úřadech i v místech poskytování dalších služeb…..Jsem přesvěd-
čen, že jen důslednost dodržování těchto zásad může chránit ty, kteří jsou nákazou covid ohroženi a na 
kterých nám záleží…. 

Přes ne příliš optimistické předchozí řádky si dovoluji  na závěr všem Vám popřát radostné prožití vá-
nočních svátků a do roku 2021 to, abychom si dokázali o to více vážit všeho, co jsme doposud považovali 
za samozřejmé a co si nyní musíme odpírat…. A abychom si v roce 2021 mohli  opět bez obav potřást 
vzájemně rukou a podívat se jeden druhému z blízka přímo do očí…

   Ing. Jiří Pomikálek – starosta  obce

Poděkování
• Hasičům za prořezání keřů a větví na cestě po Údolí a za zprovoznění  a přizpůsobení provozu  no-

vého vysokotlakého čističe
• Pracovníkům obce za jejich celoroční práci při údržbě a zvelebování obce
• Paní A. Domesové za péči o výzdobu na chodbě obecního úřadu 
• Paní H. Růžičkové za obětavý celoroční provoz nekořské knihovny 
• Paní M.Skalické za úklid na obecních záchodech u hřbitova
• Všem spolkům a občanům za jakoukoli práci činnost ve prospěch obce 
• Všem, kteří poctivě dodržují vyhlášená nařízení a omezení, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy 

Covid 19
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Termíny svozu odpadů 2021

Leden 4, 11, 18, 25 Červenec 5, 19
Únor 1, 8, 15, 22 Srpen 2, 16, 30
Březen 1, 8, 15, 22, 29 Září 13, 27
Duben 12, 26 Říjen 4, 11, 18, 25
Květen 10, 24 Listopad 1, 8, 15, 22, 29
Červen 7, 21 Prosinec 6, 13, 20, 27

Termíny svozu TKO - popelnic - svozo-
vý den:  pondělí - odpolední směna

Použité jedlé oleje lze  v plastové lahvi 
postavit na popelnici při svozu komu-
nálního odpadu, vhodné označit  cedul-
kou  „JEDLÝ OLEJ“.

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr 
nápojových kartonů v červených pytlích. 
Pytle lze zakoupit v  kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - STŘEDA: 13.I.; 10.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:10.III.; 9.VI.; 8.IX.; 8.XII.

Svoz papíru - kontejnery na papír: 18.I.; 15.II.; 15.III.; 12.IV.; 10.V.; 7.VI.; 5.VII.; 2.VIII.; 30.VIII.; 
27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII.

Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a  obchodem. Nepatří do něho baterie 
a žárovky. 
Kontejner na  sběr použitých zářivkových svítidel  je umístěn obecní budově čp. 330  - v chodbě.  Zde 
je rovněž umístěn kontejner na  použité náplně tiskáren a kopírek.  
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a  oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneu-
matik, nábytku,  koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba sběrného dvora:
DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17, sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN sobota  1x za 14 dní  10 – 12 
 v termínech:  2.I.;16.I.;30.I.;13.II.;27.II.;13.III.; 27.III.2021  
 6.XI.; 20.XI.; 4.XII.; 18.XII.2021
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.
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Výměna vrat hasičské zbrojnice…..
Další akcí, kterou se v letošním roce podařilo za přispění dotací uskutečnit, byla „Výměna vrat ha-

sičské zbojnice“. Na tuto akci bylo požádáno v rámci MAS Orlicko do „Programu  obnovy venkova – 
Malý LEADER“.   Nejdříve jsme v březnu 2019 podávali projektový záměr, ve spolupráci s nekořskými 
hasiči oslovili několik výrobců  garážových vrat. V červenci 2019 byla pak podána žádost o dotaci. 
Náš projekt byl MAS Orlicko spolu s dalšími vybrán k realizaci v rámci Programu rozvoje venkova 
Pardubického kraje 2020. Ale vzhledem k mimořádné coronavirové situaci a s tím spojeným krácením 
příjmů obcí i krajů nebylo v první polovině letošního roku jisté, zda Pardubický kraj MAS Orlicko 
přislíbené finanční prostředky na dotaci poskytne. Ke schválení  přidělení dotace došlo až v druhé 
polovině roku 2020, od obce mezitím byla vyžádána informace, zda je schopna tuto akci uskutečnit 
i ve výrazně zkráceném termínu. Byla podepsána smlouva o dotaci, urychleně připravena elektroin-
stalace pro pohon a ovládání vrat a u vybraného zhotovitele objednána sekční garážová vrata Lomax. 
Samotná montáž vrat byla provedena firmou Hamerník z Dlouhé Třebové koncem měsíce října. Stará 
dřevěná vrata pak z rámů vyjmuli členové zásahové jednotky SDH Nekoř. Na jaře pak budou ještě 
odstraněny  dřevěné rámy a po nich zednicky upraveny garážové otvory a podlaha. 

Projekt spočíval ve výměně dvou  původních garážových vrat hasičské zbrojnice za nová sekční, 
ovládaná elektricky. Součástí jedněch vrat jsou i integrované dveře pro vstup obsluhy. Vrata byla vpra-
vena do stávajících vstupních otvorů, nebylo potřeba  žádných stavebních úprav,  kromě výměny staré 
elektroinstalace k  napájení ovládání vrat. Výstup projektu je určen všem občanům obce, primárně 
zásahové jednotce JPO V Nekoř pro zvýšení akceschopnosti výjezdu. Zásahová jednotka je kromě zá-
sahů v obci v rámci Pardubického kraje vyčleněna, školena a cvičena k ochraně obyvatel při živelných 
pohromách, přínos projektu proto přesahuje území obce Nekoř.

Sekundárně je výstup projektu přínosný členům SDH Nekoř, kteří prostory využívají ke skladování 
hasičské techniky a vybavení. Ale také i ostatním spolkům, kteří využívají zde zaparkovaný minibus 
Peugeot Boxer. 

Celkové náklady činily 161.007,-Kč, z toho vlastní vrata 145. 340,-Kč, zbytek činily náklady elekt-
roinstalace. Na tuto akci jsme po vyúčtování nákladů obdrželi dotaci v rámci projektu MAS Orlicko 
„Zkvalitnění zázemí a úprava prostor u členských organizací MAS ORLICKO, z.s. - Výměna vrat hasič-
ské zbrojnice – Obec Nekoř“  ve výši 112.000,- Kč. 

Poznáte rozdíl? 
Další  získané dotace 
Na činnost zásahové jednotky  JPO V Nekoř  jsme v letošním roce  na základě naší žádosti obdr-

želi ještě Programovou účelovou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje  na  požární techniku a věcné 
prostředky požární  ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2020 – a to 35.000,- Kč 
na  pořízení  4 párů zásahové obuvi a plovoucího čerpadla  POSEIDON 2 BS 850 s příslušenstvím.  
Celkové náklady  pořízení  těchto prostředků činily 62.954 Kč.   
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Zároveň jsme  od  HZS kraje a MV-GŘ HZS ČR obdrželi účelovou  neinvestiční dotaci na výdaje 
na odbornou přípravu   zásahové jednotky  SDH.  Za odbornou přípravu -   3 osob  v kurzu  obsluhy 

motorových pil v jednotce PO v rozsahu 64 hodin, 3 osob   na kurzu odborné přípravy velitelů rozsa-
hu 8 hodin a  4 osob  v kurzu odborné přípravy strojníků v rozsahu 8 hodin  jsme obdrželi 12.400 Kč.   

Jiří Pomikálek

Historie obce 
Historie obce – události roku 1920 – II část

11. listopadu oznamuje okresní politická zpráva, že v Nekoři čp. 24 a  236 vypukla slintavka a kul-
havka.  Zakazují se taneční zábavy,  divadla a veškeré schůze v obci.  Nákaza se rozšířila na mnoho 
statků  obci. Průběh byl mírný.

15. listopadu předkládají Antonín  Plíhal, tovární mistr a  Vincenc Šípek, rolník, jménem 742 po-
depsaných plnoprávných občanů  z nekoře a osad obecnímu úřadu žádost, aby každé neděle  byla ve 
zdejším kostele sloužena 1 mše sv. jazykem českým s prosbou, aby tato žádost byla předložena biskup-
ské konzistoři v Hradci králové k urychlenému projednání. 

Toto hnutí  o určité reformy  církve římskokatolické podporoval zdejší  kaplan František Dlabáček. 
Protože neprosýchalo, že tento kaplan bude v důsledku toho z Nekoře přeložen, požádalo 13 členů 
zastupitelstva o  svolání  mimořádné schůze zastupitelstva.  23. listopadu se tato  schůze obecního 
zastupitelstva konala za účasti 27 členů a bylo na ní usneseno po hlasování dle jmen (počet hlasů pro 
a proti není v protokolu zapsán) předložiti konzistoři tuto žádost:

„Na základě přání velké většiny zdejšího občanstva, které důrazně žádá, aby ve zdejším kostele byly ko-
nány bohoslužby jazykem českým, klademe biskupské konzistoři zdvořilou žádost, aby v zájmu pokoje 
a klidu ve zdejší obci ráčila vyhověti tomuto oprávněnému lidovému  přání a dovolila konati bohoslužby 
jazykem českým, neboť jen tím bude možno čeliti faktu, který by se jistě uskutečnil, totiž, že v případě 
nevyhovění naší žádosti dojde ve zdejší obci  k založení církve československé. 
Zároveň žádáme zdvořile, aby ponechán byl nadále na svém místě zde velebný pan kaplan František 
Dlabáček, který je znám jako horlivý, bezúhonný a povinnosti své plně konající  kněz a všeobecné  důvěry 
a obliby u občanstva požívá“
(Jak  se celá tato záležitost  o vzniku  církve československé husitské   si povíme v příštím čísle  Nekořkého 
zpravodaje) 

Znovu oživuje jednání o  podorlické dráze. 19. Prosince koná se schůze v  Bartošovicích.  Nekoř 
zastupuje  Karel Šípek a  Antonín Plíhal. 

Tkalcovna firmy Hernych uvedla  asi od poloviny roku 1920  do chodu asi ½ stavů, čímž nezaměst-
nanost trochu poklesla. Továrna však zápasí s potížemi a v prosinci  si například vypůjčuje u obce uhlí. 

Zásobovací potíže trvaly celý rok. Systém lístků  rekvizice rovněž. Drahota neklesá. Některé mzdy: 
tovární tkadlena vydělá týdně asi 120 K, služka má ročně k celému zaopatření  1000-1200 K,  čeledín 
1500 – 1800 K, zemědělský dělník  denně ke stravě 10-15 K, zedník a tesař bez stravy denně 30 – 35 K. 
Ceny povozů a potahů: cesta s vozem do Žamberka  30 K (před válkou 2-3 K), do Kyšperka 25 K (před 
válkou 1,8 - 2 K). 1 kůň denně  100 K se stravou kočího a  krmením koně. Pěkný sakový oblek pánský 
je za 1600 – 1800 K, šněrovací střevíce  190 – 210 K.

Úroda obilí a bramborů nebyla  následkem převážně  vlhkého počasí  valná.  Zato narostlo hodně 
píce  a tím velmi rychle  stoupl válkou  a rekvizicemi  velmi pokleslý stav  dobytka na počet předváleč-
ný, namnoze i vyšší. 
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Jak vzrůstala drahota  od roku 1914  do 1920
Dle věstníku ministerstva  pro zásobování lidu

Za částku 10 korun bylo možno koupit v roce: 

Druh zboží 1914 1916 1918 1919 1920

Mouky pšeničné kg 21 17 9,6 3,9 5,9

Mouky žitné kg 27 23,4 14 11,6 10,7

Bramborů kg 132 106 53 32 16

Hrachu kg 24 18,1 9 1,8 1

Čočky kg 14,7 18,1 7,3 1,1 3,4

Máku kg 14,3 3 4,4 1,2 0,8

Vajec Kusů 100 36 10 9 8

Mléka Litr 33 22 5 4 3

Másla kg 2,6 0,9 0,4 0,1 0,18

Tuku rostl. kg 5 2 0,7 0,7 0,48

Sádla vepř.  syrového kg 4 1,3 0,6 0,3 0,25

Masa hovězího kg 5 1,6 1,6 1,3 0,5

Masa vepřového kg 4 1,3 1,2 0,3 0,3

Masa skopového kg 5 2,2 0,4 0,5 0,37

Cukru kg 12 9 5 3,4 3,2

Piva Litr 28 14 4,6 5,5 5,2

Sody kg 65 41 4,1 2,2 1,5

Soli kuchyň. kg 36 31 16 14,2 6,9

Cibule kg 27 9,9 2,8 5 1,7

Zelí naklád. kg 47 20,4 4,2 7,1 7

Petroleje kg 20,4 15 16,6 8,1 1,8

Dříví paliv. vrchů - 9 2,6 1,5 1,1 0,7

Uhlí hnědého q 4,7 3,7 1,6 0,9 0,4
Z obecní kroniky  
připravil Jiří Pomikálek

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Školní rok se velmi slibně rozběhl 1. září. Na děti čekaly v základní škole dvě zrenovované míst-

nosti, které se nám podařilo přes prázdniny výrazně vylepšit. Jedná se o místnost pro školní družinu 
a  výtvarný ateliér. Velký dík patří paní učitelce Maixnerové, paní vychovatelce Papáčkové, našemu 
školníkovi panu Dolečkovi a řadě pomocníků.

Do 1. ročníku nastoupilo v září 12 prvňáčků, kteří se pod vedením pana učitele Malého pustili do 
poznávání písmen a čísel, aby se z nich mohli brzy stát čtenáři a počtáři. Spojenou třídu druháků 
a čtvrťáků vzala pod svá pedagogická křídla paní učitelka Maixnerová. Se třeťáky se do vyjmenova-
ných slov a násobilky pustil pan učitel Vrábel za podpory asistentky pedagoga paní Foglové a páťáky si 
vzala na starost paní učitelka Macháčková.
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Do mateřské školy přibylo od září 8 nových Kuřátek do oddělení paní učitelky Zářecké a Faltuso-
vé. Se staršími Liščaty pracuje paní učitelka Zamazalová a Novotná ve spolupráci s asistentkou paní 
Vágnerovou.

V říjnu byla prezenční výuka základní školy bohužel opět přerušena. Tentokrát jsme do distanční 
výuky zapojili pro druháky až páťáky pravidelné online hodiny realizované prostřednictvím Skypu 
a Messengeru. Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří nám učitelům i dětem byli velkou 
oporou. Pokud by znovu došlo k uzavření škol, plánujeme distanční výuku vylepšit zavedením pro-
středí Google Classroom, které jsme již částečně otestovali s některými žáky a jejich rodiči.

Přerušen a omezen byl i provoz mateřské 
školy. Z důvodů karantény učitelek musela 
být na sedm pracovních dní mateřská škola 
uzavřena. Na několik týdnů byl díky pocho-
pení rodičů omezen provoz mateřské školy 
na jedno oddělení.

Přestože se nacházíme v  nejisté době, 
snažíme se být optimisty a myslíme na dny 
nadcházející. V  současné chvíli, kdy jsou 
zpět ve škole všichni žáci základní školy 
a  mateřská škola má opět v  provozu obě 
oddělení, si intenzivní výuku v  předvánoční čas zpříjemňujeme nápaditou výzdobou školy, zdobe-
ním vánočních stromků a pečením perníčků. Protože nemůže letos proběhnout rozsvěcení vánočního 
stromu u školy, rádi bychom alespoň touto cestou poděkovali všem našim příznivcům za jejich zájem 
a podporu. Těšíme se na spolupráci i v příštím roce.

Mgr. A. Boháčová, ředitelka

Tříkrálová sbírka 2021
Přijdou tři králové?
Pokud to aktuální situace dovolí, je možné při zachování všech aktuálních nařízení fyzicky koledovat 
v terénu. Jednoznačnou prioritou musí být ochrana zdraví koledníků i dárců.
Jaké podmínky je třeba dodržet?
Koledníci a jejich doprovod musí dodržovat doporučená hygienická pravidla po celou dobu koledová-
ní. K nim patří „pravidlo tří R“ - používání roušek, mytí rukou a dodržování rozestupů.
Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky?
65% výtěžku se vrací na činnost služeb Charity, na jejímž území byl vybrán a je využit v souladu se 
schválenými záměry, které jsou zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz. Dalších 15 % jde na činnost 
regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % jde na pomoc v zahraničí (např. při zemětřesení nebo po-
vodních). 5 % jde na celostátní projekty Charity a na samotnou organizaci sbírky jde zákonných 5 %.
Co se děje s penězi z pokladniček?
Pokladničky se v souladu se zákonem o sbírkách rozpečeťují na příslušných obecních úřadech, pod 
úředním dohledem je obsah i spočítán a vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost je následně vlo-
žena na sbírkový účet. Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je Charita Česká republika se sídlem 
v  Praze, dle osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-
-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
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Souvisí financování Charity Česká republika s církevními restitucemi?
Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její financování je zajišťované z více zdrojů 
a je velmi závislá na darech, grantech a dotacích. Církevní restituce se jí nijak netýkají.
Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům?
Naprostá většina vybraných peněz putuje na zdravotní a sociální služby. Charita Česká republika dále 
poskytuje pomoc cizincům, kteří mají platné povolení k pobytu, nebo kteří v České republice požádali 
či již získali azyl. Tedy státem registrovaným osobám. Další část pomoci směřuje do míst konfliktů 
s cílem umožnit lidem zůstat v jejich domovech.
Online kasička
Letos se bude moci nově přispět do Online kasičky, která bude na www.trikralovasbirka.cz. Systém 
bude spuštěn okolo 20. prosince. Zde naleznete darovací widget pro dva způsoby platby – přes účet 
(dárce obdrží email s detaily, jak přispět) a pomocí karty. Bude i možnost darování bez návštěvy online 
kasičky - přímo na TKS účet s příslušným VS, který je pro naši Charitu 77705036. Více v následující příloze. 
Veškeré informace o sbírce jsou na www.trikralovasbirka.cz, včetně v minulosti podpořených projektů 
a záměrů na rok 2020. Markéta Drmotová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Pokud to aktuální nákazová situace dovolí, v Nekoři proběhne tradiční Tříkrálová sbírka dům od 
domu v sobotu 9. ledna 2021 od 9 do 12 hodin. 

Přečetli jsme za vás…
Přinášíme článek zveřejněný na webu eklist.cz 21. listopadu 2020
Pěstitel z Nekoře: Déšť pomohl, vánoční stromky jsou zelenější

Pro pěstitele vánočních stromků nastalo nejhektičtější období roku. V Nekoři na Orlickoústecku 
v  týdnu začali řezat jedle, borovice i  smrky. Prodej zahájí na začátku prosince. ČTK to řekl majitel 
firmy Lesní školy Nekoř Václav Faltus.

„Ke konci roku je to divočina. Pracujeme za každého počasí, musíme. Vánoce neodložíme. Vánoční 
stromky pěstujeme od semínka. Letošní déšť nám pomohl, bylo na čase. Barva jehličí je lepší, stromky 
jsou zelenější, je to vidět,“ řekl Faltus.

Někteří lidé si přijíždějí vybrat stromy už během roku a vrátí se znovu v prosinci. Protože má plantáž 
pět hektarů, aby je později našli, označí si je. Pilkou si je také sami uříznou.

„Lidé si jezdí takhle spousty let, přijde celá rodina, někdy se pohádají, který strom vybrat. Označí 
si ho čímkoliv, co kdo zrovna může postrádat, jsou tam plasty, kusy hadrů, letos tam je i jedna pěkná 
podprsenka. Lidová tvořivost se projeví,“ řekl Faltus.

Jedle kavkazská je sice nejdražší, za několik stovek korun, ale lidé ji kupují už asi pět let nejvíc. Dru-
há nejoblíbenější je borovice. Smrk ztepilý moc zákazníků nemá, vybere si ho kolem pěti procent lidí. 
Nejspíš proto, že nerychleji opadává.

„Smrky si kupují asi z nostalgie, taky voní jinak než ostatní jehličnany. Kdo má stromek týden, tak 
mu smrček stačí. Stromek si lidé mohou pořizovat od Mikuláše, ale je potřeba ho mít v zimě, třeba na 
balkoně,“ řekl Faltus.

Od pěstitele si zákazníci před Vánoci koupí kolem 1300 stromků. Prodává je přímo na plantáži a na 
dalších čtyřech místech v regionu. Stromky rostou přibližně deset let, než jsou dostatečně velké pro 
vánoční trh. Lepší je podle Faltuse koupit vánoční strom od pěstitele. Dovozové stromky z velkých 
plantáží v Dánsku jsou řezané už v říjnu a při přepravě často utrpí větve, dodal Faltus.
Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pestitel-z-nekore-dest-pomohl-vanocni-stromky-jsou-
-zelenejsi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_
req_id=c
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Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s.  
přináší zprávu o tom, co nám uplynulý rok přinesl. 

Děkujeme Vám za podporu  
v uplynulém roce a přejeme pokojné Vánoce  

a rok 2021 plný radosti a klidu. 
 

Více informací o činnosti  
MAS ORLICKO, z. s.  
naleznete na: 

www.masproorlicko.cz 

www.maporlicko.cz 

Facebook: @mas.orlicko 

 

V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo 
rozhodnuto, že za část alokace budou podpořený 4 projekty 
zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové částce 120 
tisíc korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad 
celkem ve výši 210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na 
podporu 8 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly 
přijaty již v roce 2019. 

 

Byla realizována poslední výzva v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) zaměřená na 
bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve 
výši přes 25 milionů korun, z nichž bylo vybráno 7 projektů v 
celkové výši 8,6 milionů korun. 
 Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 
89 žádostí, z nichž bylo celkem vybráno 24 žádostí o podporu 
živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu občanské 
vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských a 
základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor). 
Celková výše podpory projektů PRV činila necelých 30 milionů 
korun. 
Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci 
operačního programu zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé 
realizován projekt podporující sladění soukromého a 
pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 
roku do 7 let v dětské skupině Maceška. 
 

Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to 
všechno se nám ve spolku MAS ORLICKO podařilo letos 
uskutečnit mnoho zajímavých projektů. 
 

Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc 
s administrací Šablon, které umožňují školám zpestřit nabídku 
volnočasových aktivit a nabídnout učitelům možnost dalšího 
vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a 
schváleno 10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun. 

 V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a 
rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele i celé školy. Na území ORP 
Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů a za rok 
2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP 
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová máme 8 dlouhodobých projektů a 
za rok 2020 jsme obdrželi 16 investičních  
záměrů z tohoto území.  
 

Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde 
plánujeme zapojit mimo jiné i podnikatelské subjekty. 

 

Součástí projektů MAP je také pořádání 
workshopů, kulatých stolů, ukázkových 
hodin, seminářů, výjezdů, 
 volnočasových kroužků, 
exkurzí a dalších aktivit, 
díky kterým se snažíme 
podporovat a zlepšovat 
vzdělávání žáků ve 

 
věku do 15 let. 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s. 

přináší zprávu o tom, co nám uplynulý rok přinesl.

Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to všechno se nám ve spolku MAS ORLIC-
KO podařilo letos uskutečnit mnoho zajímavých projektů.

Byla realizována poslední výzva v  rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) zaměřená na bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve výši přes 25 milionů 
korun, z nichž bylo vybráno 7 projektů v celkové výši 8,6 milionů korun.

Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 89 žádostí, z nichž bylo celkem vy-
bráno 24 žádostí o podporu živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu občanské vybavenosti 
(19 neziskových organizací, 11 mateřských a základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský 
sbor). Celková výše podpory projektů PRV činila necelých 30 milionů korun.

Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci operačního programu zaměstnanost 
(OPZ) bude již podruhé realizován projekt podporující sladění soukromého a pracovního života rodi-
čů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 roku do 7 let v dětské skupině Maceška.

Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde plánujeme zapojit mimo jiné i pod-
nikatelské subjekty.

V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo rozhodnuto, že za část aloka-
ce budou podpořený 4 projekty zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové částce 120 tisíc 
korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad celkem ve výši 210 tisíc korun. Zbývající 
alokace se využila na podporu 8 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly přijaty již v roce 
2019.

Stejně jako v loňském roce jsme i  letos poskytovali pomoc s administrací Šablon, které umožňu-
jí školám zpestřit nabídku volnočasových aktivit a nabídnout učitelům možnost dalšího vzdělávání. 
V programu Šablony III bylo prozatím podáno a schváleno 10 projektů v hodnotě více než 3 miliony 
korun.

V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele 
i celé školy. Na území ORP Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů a za rok 2020 
jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová máme  
8 dlouhodobých projektů a za rok 2020 jsme obdrželi 16 investičních 

záměrů z tohoto území. 
Součástí projektů MAP je také pořádání workshopů, kulatých stolů, ukázkových hodin, seminářů, 

výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky kterým se snažíme podporovat a zlep-
šovat vzdělávání žáků ve věku do 15 let.
Více informací o činnosti 
MAS ORLICKO, z. s. 
naleznete na: www.masproorlicko.cz, www.maporlicko.cz, Facebook: @mas.orlicko

Děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce 
a přejeme pokojné Vánoce a rok 2021 plný radosti a klidu.
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LINKA 1221

sekund

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN

sociálních kontaktů

kde není osobní kontakt, 
není přenos

roušky fungují,
pokud se nosí správně

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

2 m

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz
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Společenská kronika

Rozloučili jsme se  Kalousová Marie

PF 2021
vánoce prožité v radosti a pohodě

a rok 2021 plný optimismu, 
zdraví a spokojenosti

přeje Obec Nekoř


