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Z jednání obecního zastupitelstva
 18. května 2020 

Jednání se konalo v jídelně MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř k dodržení stanovených 2 m rozestupů, při vcho-
du připravena desinfekce na ruce a všichni účastníci měli nasazeny ochranné roušky. Starosta přivítal 
členy zastupitelstva, ředitelku školy a veřejnost, vyzval k doplnění programu a když nikdo nedoplnil 
návrh programu, nechal hlasovat o jeho schválení
Usnesení 1a/V-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 18.5.2020 9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Akce proběhlé v obci: sběr železa 9.5.2020, chystá se sběr ošacení na 30.5.2020
• Informace o žádosti IROP nástupní chodník - v MAS schváleno, postoupeno na CRR, lze připravit 

výběrové řízení
• Lesy: Kulturka - po větru 11.5. 2020 několik spadlých stromů, jeden do oplocenky - uklizen, oprava 

oplocenky, oplocenka dosázena, doplňovány kolíky k nově vysazeným stromkům; Paseka nad Ma-
lou přehradou – dovyžnutí, dosazení cca 110 obalovaných dubů, oprava kolíků; Pustinky – dosazeno 
obalovanými duby, pád stromu – oprava oplocenky, oprava i spodní oplocenky - cca 4 spadlé stromy 
po 11.5. 2020 v oplocence - odstraněno; Téměř dokončeno těžení kůrovce na Vejrovském břehu Malé 
přehrady; Prostřednictvím PK obdržena dotace na kůrovcové dřevo - poděkování J. Malému za pří-
pravu žádosti

• 11.5. vítr – rozlomený strom Lesů ČR padlý na plůtek u Petrova palouku
• Jednání svazku „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ 7.5. 2020
• Jednání o pozemcích u čp. 344, parkoviště naproti 294, e.č. 116 a 99; cesta u čp. 173 – dokončení
• Mezi 19 a 29 – firmou Elektro Votroubek postaveny stožáry veřejného osvětlení, řešení svoznic, odtok 

pod čp. 19 před čp. 21 - skruž a mříž, odvedení udělají majitelé čp. 21 
• Oprava poškozeného stožáru světla Bredůvka – zabetonování patky, přeložení a propojení kabelu, 

jeřáb a vztyčení stožáru, příprava k vztyčení nového stožáru pod čp. 162
• Klas –zametání ploch místních komunikací dle požadavků sdělených na minulém jednání
• Realizace opravy cesty od Pole k hasičárně Údolí, Klas Nekoř a.s. opravil kus cesty ke Studenému od 

Salaše (již na katastru Studeného)
• Audit hospodaření obce – dokončení pracovníky Pard. kraje na obecním úřadě 28.5.2020
• Zásahová jednotka provedla revizi všech agregátů a letní přípravu zásahového vozidla
• Proveden nátěr parketové podlahy sálu KD dle usnesení z minulého jednání
• Zaměstnanci: – úklid odpadů, obnoven provoz SDN – od května i středy, zahájení sekání travnatých 

ploch, odstraňování následků větru 11.5., opravy a údržba techniky, zalévání vysazených ovocných 
stromů, příprava květinové výzdoby, pomoc při opravách veřejného osvětlení pod čp. 162 i Bredůvka 
– výkopy, přeložení kabelů, betonáže, terénní úpravy, prořez keřů v parku i na hřbitovech, příprava 
a hnojení trávníku u školy

• MŠ ZŠ: Zahájena oprava podlahy družiny, zasetí a pohnojení trávníku, výsadba školní zahrady. Infor-
mace o přípravě na otevření školy i školky po rozvolnění karantény

Mimořádný stav - coronavirová opatření – pokračovalo zveřejňovaní nařízení vlády starostou obce - 
web, úřední deska, nákupy seniorům končí 20.5.2020 – nabídnuta služba pečovatelské služby svazku, 
pokračovala služba dovozu léků na e-recepty.
Informace doplněny jako při každém jednání promítnutými fotografiemi, informace o činnosti obecní-
ho úřadu, dokumentech spisové služby, vyvěšených materiálech na úřední desku.
Kontrola a vyhodnocení návrhů, připomínek a úkolů z minulých jednání. Kontrola zápisu z minulého 
jednání - připomínky k zápisu neobdrženy
Usnesení 1b/V-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis IV/2020 z 27.4.2020 9 0 0
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Majetkové a smluvní záležitosti
Pronájem zařízení kempu Petrův palouk. V návaznosti na předchozí jednání vydána vyhláška o zá-
měru pronájmu s upravenými podmínkami ohledně koronavirové situace, předložena obdržená žádost. 
Usn. 2a/V-2020: ZO Nekoř na základě vyhl. 5/2020 a obdržené žádosti o pronájem schvaluje uzavřít 
pronájem zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“ dle podmínek vyhl. 5/2020 paní Evě Kaškové.  9 0 0
Pronájem restaurace KD. V návaznosti na předchozí jednání vydána vyhl. o záměru pronájmu s upra-
venými podmínkami ohledně koronavirové situace, obdržena žádost manž. Kudličkových
Usn. 2b/V-2020: ZO Nekoř na základě vyhl. 6/2020 a obdržené žádosti o pronájem schvaluje uzavřít 
smlouvu o pronájmu restaurace KD dle podmínek vyhl. Z. a L. Kudličkovým.  9 0 0
Prodej části p.p.č. 3029/1, 3039/2 a p.p.č.3030. V návaznosti na předchozí vydána vyhláška o záměru 
prodeje, na základě vyhlášky obdržena žádost. Usn. 2c/V-2020: ZO Nekoř na základě předchozích usn. 
a vyhl. 7/2020 a obdržené žádosti o prodej schvaluje prodej p.p.č.3030 ost. pl. ost. kom. o výměře 
107m2, a p.p.č. 3039/6 ost. pl. ost. kom o výměře 79m2 vyčleněné dle GP 1092 – 410/2019 z p.p.č. 
3039/2 a p.p.č. 3029/1 za cenu stanovenou posudkem znalce jako obvyklou - 70,- Kč/m2, pověřuje 
starostu uzavřít předloženou kupní smlouvu  9 0 0
Záměrprodeje části p.p.č. 3118, záměr odkupu části p.p.č. 2340/1, 2340/2, 2338/3. Na základě před-
chozího usn. 2k/IV-2020 předložena vyhláška o záměru prodeje. Usn. 2d/V-2020: ZO Nekoř schvalu-
je vyhl. 8/2020 - záměr prodeje p.p.č. 3118/10 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2 a p.p.č. 
3118/8 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 64 m2 oddělené dle GP 1114 – 26/2020 z p.p.č. 3118, ZO 
Nekoř schvaluje záměr odkupu části p.p.č. 2340/1, 2340/2, 2338/3 oddělené dle GP 1114 – 26/2020 
k vypořádání majetkoprávních poměrů na veřejně přístupné účelové komunikaci – cesta v Hádce  

9 0 0
Další majetkoprávní záležitosti
Cesta v Hádce. Návaznost na předchozí usn. 2k/IV-2020 a 2d/V-2020 – předložen záměr majetkopráv-
ního dořešení zbytku cesty v Hátce. Usn. 2e/V-2020: ZO Nekoř schvaluje předložený záměr dořešení 
majetkoprávních poměrů na veřejně přístupné účelové komunikaci – cesta v  Hádce dle GP 1110-
20/2010 – odkup 2311/5 a 2311/6 za cenu 70,- Kč/m2 9 0 0
Cesta pod Hubálkovými. Dokončení odkupu pozemku pod MK pod čp. 178 – záměr v  GP 1119-
149/2020. Usn. 2f/V-2020: ZO Nekoř schvaluje předložený záměr dořešení majetkoprávních poměrů 
pod MK – odkup p.p.č. 1530/6 o výměře 262 m2 vyčleněné dle GP 1119-149/2020 z 1530/2 –75m2 
zpevněná komunikace cena 80,-Kč/m2, ostatní nezpevněná 187m2 cena 70,- Kč (celkem 19.090,- Kč). 
Pověřuje starostu přípravu smlouvy.  9 0 0
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Informace o činnosti školy. Informace ředitelky MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř Mgr. Boháčové o činnosti 
školy v době coronavirové situace, proběhlém a probíhajícím zápisu do ZŠ a MŠ, počtu přijatých žáků, 
přípravě a přijatých opatřeních při znovuotevření školy a školky. Usn. 3a/V-2020: ZO Nekoř bere na 
vědomí předložené informace o činnosti MŠ a ZŠ JL Nekoř 9 0 0
Vypořádání zůstatků na účtech ZŠ Nekoř a MŠ Nekoř k 31.12.2019 - 71 322,77Kč, zápůjčka MŠ Nekoř 
schválená 3g/XI-2020 – ve výši 43 576,- Kč. Usn. 3b/V-2020: ZO Nekoř schvaluje poskytnutí a přeú-
čtování částky 71.322,77Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 
Josef Luxe Nekoř, schvaluje poskytnutí a přeúčtování zápůjčky ve výši 43,576,- Kč jako neinvestiční 
příspěvek na provoz příspěvkové organizace MŠ a ZŠ JL Nekoř.  9 0 0
Usn. 3c/V-2020: ZO Nekoř schvaluje opatření, jímž majetek převzatý ze zaniklých subjektů ZŠ Nekoř 
a MŠ Nekoř a vedený jako vlastní bude přeúčtován a veden v evidenci MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř jako 
majetek svěřený zřizovatelem.  9 0 0
Vyjímka z  počtu žáků. Předložena žádost ředitelky MŠ a  ZŠ Josefa Luxe Nekoř o  udělení vyjímky 
z počtu žáků. Usn. 3d./V-2020: ZO Nekoř projednalo v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
zn. pozd. předpisů, žádost ředitelky MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř o udělení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků v základní škole na školní rok 2020/2021 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým 
je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a někt. náležitostech plnění povinné školí docház-
ky, ve znění pozd. předpisů.
Usn. 3e/V-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř povoluje MŠ a  ZŠ Josefa Luxe Nekoř pro školní rok 
2020/2021 výjimku z  nejnižšího počtu žáků v  základní škole stanoveného v  prováděcím právním 
předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost 
školy, a to nad výši stanovenou normativem.  9 0 0

Různé
Informace svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou. Informace starosty z jednání starostů 
svazku „Rozvoj regionu obcí pod Zemsk. branou“. Příprava trhacích a nástěnných map, příprava nauč-
né stezky o historických objektech obcí svazku – úkol pro zastupitele – do konce května navrhnout mís-
ta v obci, která v této „stezce“ uvést. Usn. 4a/IV-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informace z jednání 
svazku „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“.  9 0 0

Návrhy a připomínky:
J. Lehký - svoznice na silnici u sv. Jana u mostu; osečení zastávky u křižovatky u Lehků, vytrhání mlíčá-
ků; umytí laviček na zastávkách pracovníky obce, nejlépe pravidelně každý týden po a pá; majetkové do-
řešení cesta kolem čp. 346; řešení budovy bývalé MŠ; hlásit zasedání zastupitelstva obecním rozhlasem
J. Kubíčková Berková - výjezdní zasedání - zvážit zda dělat v restauraci KD; jednáním s majiteli pozem-
ků řešit dětské hřiště na Vejrově na lokalitách navržených SK; dotaz na využití hřiště s umělou trávou 
- reakce starosty: 3-4 x týdně; dát informaci o hřišti do zpravodaje a na web
J. Malý - dotaz na stav soudního sporu ohledně církevních restitucí ve vazbě na jednání o pronájmu 
pozemku pro zahradu MŠ - informace starosty o podaném dovolání k nejvyššímu soudu
P. Koblížek - nová silnice od 19 po 29 – rozšířená, bude se sesypávat břeh, řešit na místě s majitelem 
sousední nemovitosti, vlnky v asfaltu u čp. 28
B. Bezstarosti - vytápění v klubovně CVAN – návrhy na pracovním jednání; sečení v neděli – upozor-
nění do zpravodaje o žádosti o dodržování nedělního a svátečního klidu; upozornění na trvalé sklady 
topiva na p.p.č. 1937
F. Mikyska - fasáda na budově školy – v místě družiny zašlá – natřít
L. Faltusová - sběr ošacení 30.5.2020 v čase 8,30- 11 a 13-15; upozornit na dodržování nočního klidu – 
Údolí – rachejtle; poděkování za ořez větví u Trojice na Vejrově
D. Matyáš - stará cesta od Trojice na Vejrově – uschlé jeřáby – reakce starosty – požádán k značení pro 
skácení; les Kulturka - souše; díra v cestě za hrází v zatáčce u zátoky
M. Krejsa - dotaz na počet přihlášených místních dětí v MŠ – odpověď ředitelky; dotaz na přemístění 
herního prvku koráb, dotaz na jeho dodavatele, projektanta - odpověď podána místostarostkou na mís-
tě; dotaz na opravy v místnosti družiny – vidí jako vadu projektové dokumentace - odpověď na druh 
opravy podána místostarostkou na místě; dotaz kdo provádí opravy v  místnosti družiny - odpověď 
ředitelky; přemístění kontejnerů od obchodu na Vejrově – létají papíry, igelity, v létě zápach a mouchy; 
dotaz na místa záměrů dětského hřiště na Vejrově - informace podána místostarostkou
R. Doleček - pobíhající psi a exkrementy - zopakovat upozornění pro majitele k úklidu; cesta před jejich 
čp – zametení; žádá ZO Nekoř o opožděné dorovnání odpracovaných 19,5 hodin při úklidu - pálení 
větví po větrné kalamitě v roce 2015, formou slevy na palivové dřevo, které se nyní těží na Vejrově
J. Pomikálek - informace o žádosti občanů opravit komunikaci u čp. 364 a čp. 12, možnost úpravy fré-
zingem s využitím techniky opravující v obci jinou cestu, zjištěno nezaměřené a nedokončené věcné 
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břemeno přípojky vody pro čp. 285 v komunikaci na p.p.č. 31167/1 – požádána J. Kubíčková Berková 
k dořešení s majitelem
Zastupitelé poté starostou seznámeni formou prezentace s  vkládáním příspěvků na webové stránky 
obce

8. června 2020 
Starosta přivítal členy zastupitelstva, přítomné hosty, navrhl doplnění program mu a vyzval k témuž 
zastupitele, nechal hlasovat o  jeho schválení Usn. 1a/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje program jednání 
8.6.2020   9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Akce v obci: sběr ošacení – poděkování obsluze sběru
• Informace o žádosti IROP nástupní chodník, doplňování žádosti dle pokynů CRR - RNDr. Fiala Re-

dea, lze začít připravovat výběrové řízení. Usn. 1b/VI-2020: ZO Nekoř na základě obdržené nabídky 
a na základě předchozích velmi dobrých zkušeností schvaluje zadat realizaci výběrového řízení ak-
ce „Nekoř - nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“ firmě Forenta s.r.o. za nabídnutou cenu 
24.000,- Kč vč. DPH  9 0 0

• Lesy: Kulturka - dovyžínání staré a vyžínání nové trávy, téměř dokončeno těžení kůrovce na Vejrov-
ském břehu Malé přehrady – zbývá cca 10 stromů, které přijdou vytáhnout přes val Malé přehrady; 
Obdržena dotace na kůrovcové dřevo - poděkování J. Malému

• Dokončena realizace opravy cesty - V Poli k Brodku - převzata
• Návoz frézinku u čp. 12, rozhrnutí a uválcování cesty k farmě od spojnice Nekoř-Šedivec 
• Oprava světla Bredůvka – stožár jeřábem vztyčen a zprovozněn, nyní doúčtovat s pojišťovnou, oprava 

světel, nově natažen kabel VO ke mlýnu – prodloužen o 2 sloupy v problematickém úseku
• Oprava hasičské sirény – ptačí hnízdo – nefunkčnost – řešeno s HZS – naše jednotka vyčistila a ple-

tivem zamezí opakování problému
• Úpravy zahrady pod ZŠ s využitím techniky firmy Klas Nekoř, 
• Vybrání příkopů na Bredůvce naproti čp. 178
•  Audit – 28.5. – bez závad, zpráva a závěrečný účet vyvěšen, po 15 dnech schválit ZO, musí proběh-

nout do konce VI-2020
• Aktualizace územně analytických podkladů 2020 ze strany Odboru regionálního rozvoje a územního 

plánování MěÚ Žamberk. Nutno zpracovat pasport a  digitální mapu kanalizace ve formátu *.shp, 
*.dwg, *.dgn nebo *.dxf

• Zaměstnanci – úklid odpadů, obnoven provoz SDN – od května i středy, sekání travnatých ploch, - 
zastávky, hříště, hřbitov, pokračují další, instalace truhlíků s květinovou výzdobou, čištění laviček,o-
prava omítek a výmalba zadní chodby na sál KD, opravy techniky, 

Mimořádný stav - coronavirová opatření – zveřejňování usn. vlády, nařízení MZdr, ČR - web, úřední 
deska, poskytování informací rest. KD, PP. Pardubický kraj požaduje vyčíslit náklady obce na opatření 
mimořádného stavu
Informace starosty o činnosti úřadu, dokumentech vyvěšených na úřední desku
Kontrola a vyhodnocení návrhů, připomínek a úkolů z minulých jednání 
Usn. 1c/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje do bytu v čp. 16 umístit k vytápění elektrokotel k oddělení otop-
ných systému restaurace a bytu, pověřuje starostu realizací.  9 0 0
Usn. 1d/VI-2020: ZO Nekoř pověřuje starostu zajistit probrání příkopů a vyčistění krajnic na MK od 
hráze po Studeneckou zátoku.  9 0 0
Usn. 1e/VI-2020: ZO Nekoř pověřuje místostarotku jednáním s majiteli pozemků vytipovaného k re-
alizaci dětského hřiště na Vejrově (za garážemi), včetně vymezení plochy možné k  odprodání, její 
zaměření a přípravě smluv a administrací odkupu.  8 0 1
Usn. 1f/VI-2020: ZO Nekoř zamítá řešit záležitosti z roku 2015 formou navrženou R. Dolečkem, pově-
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řuje starostu hledat jiné řešení požadovaného dorovnání odpracovaných hodin úklidu dřeva z odklí-
zení těžby po větrné kalamitě roku 2015.  8 0 1
Usn. 1g/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis V/2020 z 18.5.2020  9 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Záměrprodeje části p.p.č. 344/3, 344/4, záměr odkupu části p.p.č. 344/1. Na základě předchozích 
jednání a  usnesení předložena vyhl. 9/2020 o  prodeji. Usn. 2a/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 
9/2020 - záměr prodeje části p.p.č. 344/4 zahrada o výměře 143 m2 označenou jako díl d a části p.p.č. 
344/3 zahrada o výměře 23 m2 označenou jako díl c – obě oddělené dle GP 1041 – 463/2019, a slou-
čené do nově vzniklé p.p.č. 344/9 zahrada o výměře 166 m2. ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části 
p.p.č. 344/1 zahrada oddělené dle GP 1041 – 463/2019 a nově označené jako 344/8 zahrada o výměře 
78 m2 k vypořádání majetkoprávních poměrů kolem čp. 13 u náměstíčka. Cena stanovená jako cena 
v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku znalce Ing. P. Zářeckého, č. posudku č. 8038-329/2016 
- pozemek užívaný jako veřejné prostranství, které není součástí komunikace - 60,- Kč/m2  9 0 0
Záměr odkupu části p.p.č. 66 a části p.p.č. 1602. Na základě předchozích jednání starostou předložen 
návrh dořešení majetkoprávních vztahů komunikace mezi čp. 176 a 173. Usn. 2b/VI-2020: ZO Nekoř 
schvaluje předložen záměr odkupu části p.p.č. 66 a  části p.p.č. 1602 k  majetkoprávnímu dořešení 
komunikac mezi čp. 176 a 173.  9 0 0
Pronájem části p.p.č. 212. Předložen obdržený návrh nájemné smlouvy, starostou předloženy návr-
hy k  doplnění a  upřesnění. Usn. 2c/VI-2020: ZO Nekoř bere na vědomí předložený návrh nájemní 
smlouvy na část p.p.č. 212 zahrada v k.ů. Nekoř, požaduje její doplnění pronajímatelem o předložené 
připomínky a doplňky.  9 0 0
Přístřešek na hasičské stříkačky. Předložen protokol o otvírání obálek a hodnotící protokol Usn. 3a/
VI-2020: ZO Nekoř bere na vědomí předložený protokol o otvírání obálek a zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek na akci „Přístřešek na hasičské stříkačky“. Obdrženy dvě nabídky – nabídka č.1 
Tomáš Novotný, stavební firma, Letohrad – s cenou 1.112.306,70 Kč bez DPH, nabídka č. 2 Agrostav 
Ústí n. O., a. s. s cenou 1.214.770,80 Kč bez DPH.  9 0 0
Usn. 3b/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přístřešek 
na hasičské stříkačky“ dle nabídky č.1 firmě Tomáš Novotný, stavební firma, Letohrad – s  cenou 
1.112.306,70 Kč bez DPH + příslušné DPH. Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy dle zadá-
vacího řízení.  9 0 0
Stavební úpravy bytového domu čp. 286 – II. etapa. Předložena zadávací dokumentace vypracova-
ná firmou Forenta, předložen návrh firem k oslovení. Usn. 4a/VI-2020: ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou 
zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na akci 
„Stavební úpravy bytového domu – II. etapa – rekonstrukce západní části“. ZO Nekoř schvaluje za-
dávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy bytového domu – II. etapa“ vypracované firmou Fo-
renta s.r.o. Ústí n. O. - stanovuje termín podání nabídky do 9.7.2020 12:00 hodin., místo Obecní úřad 
Nekoř. Jmenuje komisi otvírání obálek a komisi hodnotící: Ing. J. Buryška, (náhr. Ing. P. Smejkal), 
zástupce firmy Forenta, předsedkyně SK Ing. J. Kubíčková Berková (náhr. Ing. F. Mikyska ). Stanovuje 
oslovit firmy: Agrostav Ústí n. O., a. s.; Jan Bednář, Zednictví, Nekoř; REKOS Ševčík s.r.o. – Žamberk; 
Tomáš Novotný, Stavební firma, Letohrad; Jiří Fogl, stavební práce, Jamné n. O.; VAKSTAV spol. s.r. 
o. Jablonné n. O.; Slavík Zdeněk, Nekoř; František Hrdina, Šedivec; Ing. Evžen Dostál, Nekoř; Novot-
ný Josef, Nekoř; KPV SYSTÉM s. r. o., Ústí n. O.; Isotep s.r.o., Ústí n. O.; STAPS spol. s.r.o., Žamberk;  

9 0 0

Různé
Informace svazku Orlicko – cyklostezky. Informace starosty o předběžné dohodě financování cyklo-
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stezek – projektová dokumentace bude financována podle schváleného poměru všemi zúčastněnými 
obcemi, realizace pak obcí v místě realizace s příspěvkem obcí těsně sousedících 
Opravy komunikací. Informace o opravě komunikace od Pole k hasičárně Údolí, předloženo konečné 
vyúčtování. Nutno doměřit opravovanou cestu včetně točny. 
Oprava MK ve středu obce, na kterou je se předpokládá dotace PK z programu POV – předloženy dvě 
nabídky – fi. Strabag a.s. za cenu 932 941,96 Kč bez DPH, fi. JD Dlouhý za cenu 984 409,90 Kč bez DPH. 
Usn. 5a/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje na základě předchozích velmi dobrých zkušeností a v zájmu hos-
podárnosti a efektivnosti využití finančních prostředků zadat opravu MK „Oprava MK nad obecním 
úřadem Nekoř“ firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové dle předložené nabídky. 
Pověřuje starostu uzavřením předložené smlouvy o dílo v návaznosti na dotační program POV PK. 
 9 0 0
Ceník dřeva. J. Malým předložen navrhovaný ceník samotěžby dřeva v obecních lesích korespondující 
s aktuálními cenami LČR. Usn. 5b/VI-2020: ZO Nekoř schvaluje předložený ceník samotěžby dřeva 
v obecních lesích  9 0 0
Návrhy a připomínky:
D. Matyáš - stará cesta k Trojice na Vejrově – stále vymílaná – přidat svoznice k odvodu vody
L. Faltusová- tráva rostoucí v nekořském potoce – reakce J. Malý – řeší majitel Lesy PČR – bude kontak-
tovat správce toků LČR; Lípy u Nekořského kostela – ořezat spodní větve – brání parkování
B. Bezstarosti - výmoly v komunikace od salaše ke Studenému; - kaluž pod čp 161 v místě uložení kabelu 
VO; MŠ – provoz přes prázdniny – požadavek provozu po celé prázdniny 
P. Koblížek - řešení dopravní situace u MŠ – reakce starosty – po dokončení studie prostoru náměstíčka 
bude řešen projektantem i zde; - dotaz zda již je reakce na dopis ohledně značek na Vejrově – reakce 
starosty – doposud ne 
J. Malý - výměna židlí v salonku; naučná stezka – přírodní zajímavosti – rybníček na Brodku
J. Kubíčková Berková - připravit zídku u křižovatky před mostem k vysázení netřeskem – cca 4 m na 
předpěstované sazenice
J. Lehký - památná místa - naučná stezka – reakce starosty – seznam dodal pouze jeden ze zastupitelů - 
ostatní žádá o doplnění
V. Lehký - cesta ke mlýnu - protlačující se voda 

29. června 2020
Starosta zahájil jednání, přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty, navrhl doplnění programu, vy-
zval k případnému doplnění programu zastupitele, vyzval k hlasování o jeho schválení. Usn. 1a/VII-
2020: ZO Nekoř schvaluje program jednání 29.6.2020  9 0 0
Mgr. Miloš Krejsa požádal o  udělení slova mimo program se sdělením problému přestupu syna na 
základní školu II. stupně do Letohradu - nepřijetí 2 žáků 5. ročníku ZŠ Nekoř do ZŠ U Dvora Letohrad
Obsáhle seznámil zastupitele se způsobem komunikace a informování rodičů a žáků ohledně přehlášek 
na ZŠ druhého stupně a předložil písemné materiály v této věci. Dále informoval o jednáních na ZŠ 
U Dvora Letohrad. Považuje pro svého syna za důležité zachovat jej v kolektivu nekořských dětí. Za cel-
kovou situací vidí pochybení ředitelky MŠ a ZŠ JL Nekoř. Poukázal na to, že nebyl stanoven konkrétní 
termín k odevzdání přehlášek. Dále sdělil, že při schůzce s rodiči v lednu nepadla zmínka o žádostech 
o přestup, nezaznamenal ze strany školy žádnou upomínku, považuje to za hrubé manažerské pochy-
bení paní ředitelky, žádá, aby doložila, že dostatečně informovala rodiče. MŠ. Informoval o společném 
postupu s rodiči druhého nepřijatého žáka ohledně případného odvolání i o pozvání ze ZŠ U Dvora 
k nahlédnutí do spisu.
Dále položil otázku o udržitelnosti projektu Novostavba MŠ, když nebyly přijaty některé dvouleté děti 
do
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Na některé otázky reagoval starosta obce - informací ze zákona, kdo má povinnost přehlášky dětí do 
druhého stupně – rodiče, ne ředitel prvního stupně ZŠ – informace ověřována u ředitele jedné ze škol 
v okolních obcích. Informacemi z jednání se starostou a místostarostu města Letohrad za přítomnosti 
ředitelky ZŠ U Dvora a dopise, který jim v této věci předal (dopis byl předán na vědomí i panu Krej-
sovi). Za posledních dvacet let se nestalo, že by tato škola měla na 100 % naplněnu kapacitu 450 dětí. 
Nelze navýšit – dle přímého telefonátu starosty Letohradu na školský odbor PK. V roce 2018 a 2019 
byly přehlášky dětí z Nekoře ředitelem ZŠ Nekoř dle podacího deníku dodány 13.6. Do 6. ročníku se 
nedostalo 5. přehlašovaných dětí z okolních obcí – je jim nabídnuta ZŠ Komenského, kde je dostatečná 
volná kapacita
K otázce udržitelnosti projektu „Novostavba MŠ …“ s sdělil, že závazný ukazatelem je kapacita 52 dětí, 
ukazatel děti mladší 3 let byl jen pomocným při schvalování v žádosti, nelze přijmout více dětí, než do 
celkové kapacity (uvolní se tolik, kolik jich odejde do 1. třídy), přijímání probíhá dle přijaté směrnice.
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta požádal o připomínky či doplnění 
zápisu z minulého jednání. Usn. 1g/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis VI/2020 z 8.6.2020  9 0 0

Majetkové a smluvní záležitosti
Prodej části p.p.č. 344/4 a 344/3, odkup části p.p.č. 344/1. Na základě předchozích jednání a usn. 
2d/V-2020 a vyhl. 8/2020 o prodeji předložena nabídka zájemců. Usn. 2a/VII-2020: ZO Nekoř na zá-
kladě předchozích usn. a vyhl. 8/2020 a obdržené žádosti o prodej schvaluje kupní smlouvu: prodej 
p.p.č. 3118/10 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2 a p.p.č. 3118/8 ost. plocha, ost. komunika-
ce o výměře 64 m2 oddělené dle GP 1114 – 26/2020 z p.p.č. 3118, manželům Z., schvaluje nákup nově 
vzniklé p.p.č. 2400/3 TTP o výměře 218 m2 – oddělené z p.p.č. 2340/1, 2340/2 dle GP 1114 – 26/2020 od 
manželů Z. k vypořádání majetkoprávních poměrů na veřejně přístupné účelové komunikaci – cesta 
v Hádce. Schvaluje předloženou kupní smlouvu. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle znalec-
kého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, č. znaleckého posudku č. 
8038-329/2016 – pozemek sloužící jako komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2 je považo-
vána za cenu v místě a čase obvyklou  9 0 0
Pozemek 2338/3 bude řešen samostatnou smlouvou
Odkup p.p.č. 3151/4. Na základě usn. 3d/I-2020 ze dne 27.1.2020 předložena kupní smlouva. 
Usn. 2b/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na nákup p.p.č 3151/4 ost. plocha, jiná plocha 
o  výměře 44m2 k  vypořádání majetkoprávních poměrů na místní komunikaci. Cena prodávaného 
pozemku je stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zá-
řeckého, č. znaleckého posudku č.8038-329/2016, pozemek ostatní pl., ost. komunikace se zpevněným 
povrchem – 80 Kč/m2 jako v místě a čase obvyklá.  9 0 0
Záměr prodeje části p.p.č.2945/2. Na základě předchozích usn. předložena yhláška o prodeji
Usn. 2c/VII-2020: ZO Neko schvaluj vyhl 10/2020 - záměr prodeje p.p.č. 2945/5 ost. plocha, ost. komu-
nikace o výměře 55 m2 oddělené dle GP 1098 – 422/2019 z p.p.č. 2945/2 z důvodů zaměření skutečného 
průběhu veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí částečně po 2945/2 za účelem majetkoprávní-
ho vypořádání skutečného stavu v terénu. Cena je stanovena dle znaleckého posudku znalce z oboru 
stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 – pozemek 
sloužící jako komunikace s  nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2 a  je považována za cenu v  místě 
a čase obvyklou.  9 0 0
Pronájem části p.p.č. 212. Předložena na základě předchozích usn. upravená smlouva o pronájmu části 
p.p.č. 212. Usn. 2d/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje nájemní smlouvu mezi ŘK farností Nekoř a Obcí 
Nekoř o nájmu části p.p.č. 212 zahrada o výměře 760 m2 za účelem provozování dětského hřiště a za-
hrady k přilehlé mateřské školce, za podmínek uvedených v této smlouvě  9 0 0
Mobilní rozhlas. Na základě prezentace programu před minulým jednáním zastupitelstva předlože-
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na zastupitelům nabídka na komunikační systém MOBILNÍ ROZHLAS. Usn. 2e/VII-2020: ZO Nekoř 
schvaluje objednat komunikační systém firmy Neogenia s,r,o, - MOBILNÍ ROZHLAS dle nabídky ze 
dne 9.6.2020 - základní modul, ankety a participativní rozpočty, správu podnětů za zvýhodněnou 
830 Kč bez DPH/měsíc dle podmínek smlouvy a později rozšíření pro školy a spolky za 500 Kč bez 
DPH/měsíc.  9 0 0
Smlouva o dotaci na vybavení zás. jednotky. Usn. 2f/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí programové účelové dotace na požární techniku z rozpočtu PK na rok 2020 - č. smlouvy OKŘ 
20/22302 9 0 0
Informace starosty o podání žádosti do II. kola dotací PK na požární techniku na tlakový čistič
Finanční záležitosti
Závěrečný účet obce Nekoř za rok 2019. Usn. 3a/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje celoroční hospodaření 
obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad. Usn. 3b/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku, Zá-
kladní školy Nekoř, Nekoř 143 a Mateřské školy Nekoř, Nekoř 381 za rok 2019. Usn. 3c/VII-2020: ZO 
Nekoř schvaluje účetní závěrku Obce Nekoř za rok 2019  9 0 0
Žádost o příspěvek Oblastní charita. Usn. 3d/VII-2020: ZO Nekoř schvaluje dar Oblastní Charitě UO 
10.000.- Kč 9 0 0

Různé
Informace svazku obcí Orlicko. Usn. 4a/VII-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informaci starosty obce 
o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdr. obcí Orlicko za rok 2019“ bez výhrad valnou hromadou 
svazku dne 23.6.2020. Usn. 4b/VII-2020: ZO Nekoř souhlasí se zapojením do projektu Předcházení 
vzniku biologicky rozložitelných odpadů v  regionu Orlicka-II. etapa, stanovuje spoluúčast občanů 
jako v I. etapě projektu v roce 2018 9 0 0
Informace starosty o jednání svazku Rozvoj obcí pod Zemskou bránu
Předložen dopis výboru SDH ohledně přístřešku na hasičské stříkačky – umístění světlíků ve střeše. 
Usn. 4c/VII-2020: ZO Nekoř na základě připomínek SDH schvaluje vyjmout z projektu realizaci střeš-
ních světlíků  8 0 1
Předložena doplněná nabídka firmy Forenta – výkon TDI doplněn o koordinátora BOZP. Usn. 4d/VII-
2020: ZO Nekoř schvaluje aktualizovanou nabídku fi. Forenta na výkon TDI a koordinátora BOZP 
na akci „Přístřešek na has. stříkačky“ – 35.090,- Kč včetně DPH. 9 0 0
Předložena žádost D. Šulce na povolení protlaku pod místní komunikací (na p.p.č.2955/2) o odvedení 
vody tlačící se za novostavbou k povrhu a tekoucí na komunikaci. Usn. 2g/VII-2020: ZO Nekoř schva-
luje provedení protlaku za obvyklých podmínek   9 0 0
Informace o zájmu o odkup pozemku 3079 na Vejrově dle předchozích usnesení
Informace o možnosti rozšíření vodovodní přípojky plánované do p.p.č. 3086 a 3085 dle usn. 2l/IV-
2020 - o další připojené – jednání o spoluúčasti VAK Jablonné n.O. a obce Nekoř
Návrhy a připomínky:
J. Lehký - výtah v zadní části KD – pro vynášení občerstvení po schodech při akcích na sále KD - reakce 
starosty - vynášení by se mohlo zlepšit plánovanou úpravou venkovního schodiště
J. Kubíčková Berková - provedena výsadba netřeskem na část zídky u křižovatky před mostem; -infor-
mace o vyzvání firmy Compo k opravě a přesunu herního prvku loď
J. Malý - odpadky v příkopech u silnice od Šedivce kolem smrku - objevily se po sečení příkopů – vysbí-
rat; - chválí vyčistění svoznic po Údolí; umístění dalších svoznic do Údolí na vytipovaná místa
P. Koblížek - zarostlé svodidlo u silnice do Studenecké zátoky; nový dataprojektor – stávající opět silně 
problikává; -údržba chodníků
B. Bezstarosti - parkování pod školou; -prořezání - větví třešní kolem cesty od Nekoře k Šedivci
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F. Mikyska - parkování u MŠ - šedivý Opel Combi vždy napříč na místě minimálně dvou aut 
L. Faltusová - vydrolené sokly stožárů VO na Bredůvce - reakce starosty - stožáry funkční, ověřeno tla-
kovou zkouškou v předchozím roce; zarovnání tůjí u hřiště - reakce starosty - v příštím roce provede za-
hradník; louže u čp. 344 
D. Matyáš - sečení trávy u mostu

Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř. Zápisy 
z dalších jednání budou uveřejněny v příštím čísle Nekořského zpravodaje. 
 

Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
 rok 2020 se překlopil do své druhé poloviny a je jasné, že nelehká situace s celosvětovou nákazou korona-
virem COVID 19 a s tím spojená opatření proti jeho šíření nás budu provázet i nadále a v opět se zinten-
zivňující se podobě. Několik akcí, na které jsme byli každoročně zvyklí, se již z důvodů mimořádné situace 
nekonalo a možná se budeme muset pro letošní rok rozloučit i některými dalšími. Situace se v době psaní 
těchto řádků mění každý den a vůbec není předvídatelná. Mnozí z nás si při letním uvolnění protikorona-
virových opatření mysleli, že nejhorší již snad máme za sebou…. Bohužel poslední dny neustále narůsta-
jící počty nově nakažených nám ukazují, že ještě vůbec není vyhráno a že lehkomyslně přistupovat k této 
nákaze se nevyplácí….Proto v tomto čísle přinášíme připomenutí aktuálně platných protikoronavirových 
opatření i zásad správné desinfekce rukou. 
Prosím buďme důslední v jejich dodržování i nadále ohleduplní k sobě navzájem a nepodceňujme možná 
rizika nákazy…. 
Věnujte proto prosím pozornost zprávám a oznámení, kterými se snažíme přinášet Vám nejnovější in-
formace. 
 K Vaší lepší informovanosti by měla sloužit i nová služba, kterou obec zavádí – Mobilní rozhas, o které 
se v tomto čísle dočtete… 
 Dále ještě jednou prosím řidiče, aby chodníky v obci, zejména na sídlištích nechávali k dispozici chorcům, 
maminkám s kočárky, starým lidem případně dětem s odstrkovaly a svoje vozidla na nich neparkovali. Je 
smutné vidět starou paní na procházce o holi, jak musí těžce sejít z obrubníku a vzápětí na něj zase vylézt, 
aby se vyhnula autu stojícímu přes celou šíři chodníku…. 
Na podzim ve dnech 2. a 3. října 2020 nás čekají volby do krajského zastupitelstva. Dovolím si připo-
menout velmi dobrou vazbu a spolupráci naší obce na krajské zastupitelstvo, v minulosti se nám dařilo 
poměrně úspěšně získávat dotace poskytované Pardubickým krajem i řešit případné problémové situace. 
Proto je velmi důležité, kdo bude v dalších 4 letech ve vedení Pardubického kraje. Věřím, že Vaše účast 
a volba v krajských volbách bude stejně jako v předchozích letech dle Vašeho nejlepšího uvážení a umožní 
nám nadále rozvíjet dosavadní dobrou spolupráci obce s krajem...... .
 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Informace o konání voleb do zastupitelstva  
Pardubického kraje

Oznámení o době a místě konání voleb o Zastupitelstva Pardubického kraje 2020
Starosta obce Nekoř podle § 7 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Oznamuje:

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční 
 v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hod. a 
v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Místo konání voleb 
volební okrsek č. 1: volební místnost pro celou obec Nekoř je zasedací místnost bu-
dovy Obecního úřadu Nekoř, NEKOŘ čp. 330, tel. 465 625 122

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

VSTUP DO VOLEBNÍ MISTNOSTI POUZE 
SE ZAKRYTÍM DÝCHACÍCH CEST

Zákon č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování
Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská 
hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, 
která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři mož-
nosti zvláštního způsobu hlasování:
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební sta-
noviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd 
motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním 
týdnu od 7 do 15 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická 
stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi 
pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního 
týdne do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky  - pokud občan v  nařízené karanténě či izolaci 
nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajské-
mu úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu 
a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 
volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin. 
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a za-
pisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise 
u krajského úřadu.
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Termíny svozu odpadů 2020
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
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: 22.IX.; 20.X.; 17.XI.; 5.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 28.IX.; 26.X.; 23.XI.; 21.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. 
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, pne-
umatik, 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
 Od LISTOPADU – sobota 1x za 14 dní 10 – 12 ve dnech: 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.

Historie obce – stalo se před 100 lety...
Události v Nekoři před 100 lety v roce 1920: 

I v roce 1920 pokračuje přídělový systém a problémy se zásobováním potravinami i dalším zbořím. 
Byl vydán zákaz výseku a používání telecího masa v domácnostech, hostincch a jídelnách. Po uvolnění 
trhu s hovězím dobytkem výrazně stoupají jeho ceny, v polovině roku okresní politiccká správa přebírá 
kontrolu nad obchodem s hovězím dobytkem. K tomu 11. listopadu oznamuje okresní politická sprá-
va, že v Nekoři čp. 24 a 236 vypukla slinkavka a kulhavka. Zakazují se taneční zábavy, divadla a veškeré 
schůze v obci. Nákaza se rozšířila na mnoho statků v obci. Průběh byl mírný.  

V dubnu je na prodej budva továrny na zápalky Josefa Vencla čp. 233, Podnik byl vykoupen trustem 
Helios a výroba zastavena. Obecní zastupitelstvo uvažovalo sice o koupi budovy, neobávalo se, že pro 
zápach nebylo by možno budvu používat bez vytrhání a obnovení podlah a otlučení omítky. Budovu 
koupil stavitel Kovařík ze Žamberka na rozbourání a jen za stavební železo utržil tolik, co zaplatil za 
celou bouračku…

Nouze o dříví vedla k zákazu obecního úřadu prodávat palivové dřevo mimo obec.  
Podloudný vývoz do ciziny se rozmohl tak, že k jeho zamezení muselo být ve všech pohraničních 

okresech vyhlášeno stanné právo. Na našem okrese bylo vyhlášeno 17. Září.
31. října rozhodla obecní rada, aby v obecním domě čp. 13 byly instalovány 4 žárovky na vedení 

z elektrárny ve mlýně čp. 69. 
5. listopadu se konala kolaudace dokončené stavby nouzové silnice od hrabic katastru obce Líšnice 

po Bredůvku. Stavba se vlekla od roku 1914. 
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Znovu se oživuje jednání o podorlickou dráhu. 19 prosince se koná jednání v Bartošovicích.
Tkalcovna firmy Hernych uvedla od poloviny roku do chodu asi ½ stavů, čímž poklesla nezaměst-

nanost. Továrna však zápasí s obtížemi a v prosinci si například půjčuje u obce uhlí.
Zásobovací potíže trvají celý rok, systém „lístků“ a rekvizic také. Drahota neklesá. 
Úroda brambor a obilí nebyla následkem vlhkého počasí valná. Zato narostlo hojně píce a tím velmi 

stoupl válkou a rekvizicemi velmi pokleslý stav dobytka na počet předválečný, namnoze i vyšší… 
Z obecní kroniky vybral Jiří Pomikálek

Jak nás trápí počasí – červen 2020…..
Letošní letní počasí je výrazně jiné, než na jaké jsme si v předchozích suchých letech uvykli. Opět se 

hovořilo o výjimečných až rekordních červových srážkách. Bylo tomu tak i u nás? 
Dle údajů poskytnutých z  meteorologického sledování počasí u  budovy hrázného Povodí Labe 

u  hráze Pastvinské přehrady v  červnu 2020 napršelo celkem 303,8 mm srážek, Měsíční úhrn byl 
opravdu rekordní, výrazně vyšší než i v jinak výjimečném roce 1995, kdy napršelo dosud rekordních 
171,3, druhým vyjímečným rokem byl 2011 s 152,8 mm červových srážek. Průměr souhrnu srážek za 
červen od roku 1977 činil doposud 87 mm, nad 100 mm napršelo dosud pouze v 13 letech z 44 sledo-
vaných… Pro doplnění minimum srážek v červnu spadlo v roce 2003 a to jen 13,7mm.

Takže červen 2020 byl i v Nekoři srážkově výrazně rekordní, pro doplnění maximální denní úhrn 
v červnu napršel v neděli 7.6.2020 – 51,5 mm.

J. Pomikálek s využitím dat poskytnutých E. Dvořákovou

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – chodník pouze pro chodce

Vážení občané Nekoře, vážení ři-
diči,dle ustanovení § 53 odstavec 2 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a  o  změ-
nách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu) jiní účastníci provo-
zu na pozemních komunikacích než 
chodci nesmějí chodníku nebo stezky 
pro chodce užívat, pokud není v tom-
to zákoně stanoveno jinak. 
Dle ustanovení § 53 zákona č. 
361/2000 Sb. o  provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů (dále jen zákon o sil-
ničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů:
• Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. 
• Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro 

chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO 
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Prázdninové tábory klubu SHM
Tábor Bohousová.

Mezi stanicemi Žamberk a Litice nad Orlicí, přímo u kolejí, leží malá vesnička Bohousová. A blíz-
ko této malé vesničky se vyjímá přívětivá malinká louka, která každoročně láká několik desítek lidí 
s velkým srdcem. Že jste si nás táborníků z vlaku ani nevšimli? Mohu vám garantovat, že my vás ano 
(zejména pokud jste jeli ranním vlakem). Mávání troubícímu vlaku se totiž stalo jistou tradicí tábora. 
Věřím, že tábor není potřeba nějak zvlášť představovat, protože se v tomto „jiném světě“ objevil už 
snad každý z blízkého okolí. A ti co ne, o něm určitě slyšeli z nadšených vypravování.

Hlavní tábory jsou dva, rozdě-
lené do dvou termínů, po dvou 
věkových kategoriích. V  našem 
slangu se tak jedná o  „Tábor 
velký“ a  „Tábor malý“. Mám to 
neobyčejné štěstí, že jsem se 
mohl účastnit obou táborů z po-
zice vedoucího a mnohé události 
mám ještě v živé paměti. Konec-
konců, vy též máte neobyčejné 
štěstí, že zrovna vám se poku-
sím předat svoje zážitky, pocity 
a dojmy v následujících několika 
odstavcích.

Začneme malým táborem. Letošní dějství nás zaneslo, až do samého starověkého Egypta. Musím 
poznamenat, že se jednalo o geniální téma, jelikož teplo, komáři a Nil, který obtéká náš tábor, skvěle 
přispívali k ještě k lepšímu dojmu z této písčité krajiny. První den jsme v nočních hodinách objevili 
hrob samotné vládkyně Nefertiti. Její hrobka však byla znatelně poničená a hlavně do posledního šper-
ku vykradená. Co hůře, bez svých šperků nemůže Nefertiti odejít za svými předky, a tak se zrodilo naše 
poslání. Najít odcizené šperky a navrátit tak rovnováhu. Jediné, co z vybrakovaného hrobu zůstalo, 
byla malá skříňka s hieroglyfy, kterou jsme si samozřejmě pozorně prohlédli a vzali s sebou do tábora.

Postupem času se nám podařilo hieroglyfy rozluštit 
a počáteční nadšení vystřídalo zděšení. V starém písmě se 
psalo o bájné kletbě deseti egyptských ran. V přeloženém 
textu jsme se dozvěděli, že se toto děsivé proroctví přenese 
na toho, kdo tuto skříňku otevře. Tím se pro nás stalo zís-
kávání šperků ještě složitější. Od toho dne byla krev v ba-
relech, nálety kobylek, nebo antidny na denním pořádku. 
Ano „antiden“ slyšíte správně. Po dlouhém spánku jsme 
vstali (v  22.00) a  na místo ranního slunka se naskýtala 
tma. Po splnění několika úkolů (včetně běžné ranní rutiny) 
se nám podařilo slunce znovu přivolat. Když už jsme po 
několika dnech hledaní našli většinu šperků, zastihla nás 
zatím nejděsivější rána. Nálet kobylek snědl veškeré jídlo 
a my neměli jinou možnost než se vydat mimo tábor. Po 
dlouhé výpravě se nám krom jídla podařilo najít i poslední 
šperk do sbírky. Začali jsme již malinko oslavovat, ale to 
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jsme nevěděli, co nás čeká večer. Při večerce se ze všech stran začaly plížit odporné mumie. Jejich 
siluety bylo možné vidět jen kvůli jedinému zdroji světla, což byla olejová lampa uprostřed. No, co 
vám budu povídat. Lampa dlouho stát nevydržela, když se přes ni přehnalo nejedno dítě v představě, 
že se zachrání u nedalekého táboráku. My vedoucí jsme však zachovali chladnou hlavu a rychle jsme 
zapálili naše pochodně a odehnali tyto zrůdy. O úpěnlivé prosby malých táborníku, aby se tyto příšery 
již nevrátily, nebyla nouze. Stejně jako obvazů, valících se po celém táboře a nápadně se podobají-
cích toaletnímu papíru. Následující den jsme vrátili šperky do hrobu Nefertiti. Doufali jsme, že je již 

po všem, avšak poslední rána byla teprve 
před námi. Nemalá bouřka a  dvoudenní 
déšť vám dokážou zkazit závěrečné ven-
kovní oslavy, ale tento aspekt jsme zvládli 
v krytém „jídeláku“ za zvuku kytary.

Pro mě jako vedoucího byl tento tábor 
nadměrně zajímavý a  stále mám v  živé 
paměti spoustu ostrých zážitkůJ. Mezi 
vedoucími se vytvořily dvě skupiny, které 
si po zbytek tábora dělaly vtípky. Pro nás 
vedoucí to byla taková druhá „celo-tábor-
kova“. Také jsem byl moc rád, že nestoupla 
voda už z tak přeplněné řeky a že se žádné 
dítě neplavilo až do Bohousové, nebo dál.

Slova: „Vstávej, stoupla řeka“ byl mi-
mochodem taky, chyták druhé skupiny vedoucích, kteří nás po jednom v nočních hodinách zavedli 
na poradu do skladu. Sami můžete hádat, co se po tom událo. Jen vám trochu poradím. Tato noc se 
neobešla bez provazu, šátku na oči, únosů autem do neblízkých okolních vesnic a následné vracení do 
tábora při svitu nefunkční lampy. Naštěstí tyto žerty obě strany zvládly a tak jsme si společně s dětmi 
mohli tento tábor dokonale užít.

P. S. Malá rada pro začátečnické kuchaře: Při přisypávání zmražených hranolek do vroucího oleje je 
šance, že některý led již roztál a hrozí nebezpečí vzplanutí. J

Plynule přejdu na velký tábor. Zde se ani nebudu pokoušet vysvětlovat děj. Proč? Jeho celou logiku 
neobjevovaly přes celý tábor jen děti, ale i vedoucí. Kdybych vám vysvětloval námět v plném znění, za-
bral bych několik celých zpravodajů. Pokud někdo však máte zájem o scénář k několika filmům, nebo 
snad k seriálu s Vikingskou tématikou volejte na číslo 732 910 204.
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Celé naše téma se odehráva-
lo v  severské krajině. Svět, ve 
kterém jsme se ocitli, se začíná 
ničit a  našim úkolem je najít 
důvod tohoto dění. Samotné 
vysvětlení příběhu přichází 
až na konci samého tábora, 
kdy zjišťujeme, že syn Ódina 
Thor, toužící po moci, vytvo-
řil druhý vládnoucí diadém. 
Přítomnost dvou diadému 
hrubě narušilo stabilitu světa. 
Nebyla jiná možnost než lstí 
uspat Thora a následně druhý 
diadém zničit rukou vlastníka 
pravého a prvního diadému, tedy Ódina. Přijde vám to moc lehké? Nenechte se zmýlit. Vynechal jsem 
mnohé postavy, situace a časté dějové zvraty.

Při psaní o velkém táboře bych se raději zaměřil na konkrétní situace, které často vznikaly spontán-
ně a vytvářely ty nejlepší vzpomínky. Například jak jsme celý tábor naučili tanec Martinu (dostalo se 
k nám, že jistý tábor tento nápad použil také, a ne, není to originální!J). Nebo jak jsme hlídali celý tá-
bor jen za pomocí mladších vedoucích (jednoduše kvůli tomu, že nás starší vedoucí chtěli vyzkoušet). 
Veselou vzpomínkou je i přátelská rada, že na alergickou reakci pomáhá bahno, což po nanesení vzala 
nejmenovaná vedoucí jako vtip a začala největší bahenní válku v dějinách. A v neposlední řadě i více 
než skvělý antiden, který většina tábora zvládla až do ranních hodin (ano, přiznám se, já ho nezvládl). 

Tábor Bohousová je tábor, kam jezdím již několik let, a tak trochu jsem se do tohoto místa zamilo-
val. Jako dítě jsem si to užíval a jako vedoucí si to kupodivu užívám stále. Rozdíly mezi velkým a ma-
lým táborem jsou velké (zejména kvůli věku dětí), ale o to víc se těším na oba dva. Zatímco na malém 
můžete poslouchat děti debatující, jestli je „to“ na obloze slunce nebo měsíc, tak na velkém táboře 
můžete děti více zapojit do samotného dění tábora a u ohně jim třeba povídat historky z minulých let.

Na konec celého článku bych rád zmínil jeden malý problém. Ne všechny situace mám ostře pouze 
v paměti. Kvůli mé nešikovnosti a pěkně nabroušené sekeře FISKARS X 25 jsem přišel k úrazu. Jelikož 
se rána na nártu lehce dotýkala kosti, musel jsem celý malý tábor odpočívat a brát antibiotika, jen pro-
to, abych ten zánět opravdu dostal. A to přesně v den nástupu na velký tábor. Takže se celá hitparáda 
opakovala znovu (bolest při chození, nutný odpočinek a další antibiotika). Proto jsem dost důležitých 
situací proležel. Doufám však, že jsem vám i  tak přinesl, co nejvíce zajímavého obsahu a  ještě více 
doufám, že se uvidíme příští rok. Zatím ahoj.  Šimon Krsek

Šachy Nekoř
O víkendu 13. a 14.6.2020 se dohrávala poslední odložená kola Krajské soutěže sever. Ta pro nás 

nedopadla zrovna nejlépe. Bohužel jsme obě kola prohráli. To ovšem s konečným pořadím nijak vý-
razně nezahýbalo a Nekoř se tak po necelém půl století v šachu umístila na 7. příčce z jedenácti. Což 
je pro nás velmi cenný úspěch. 

I proto jsme se rozhodli, stejně jako vloni, i letos uspořádat turnaj. ŠNek (Šachy Nekoř) turnaj ve 
kterém je důležitý nejen šachový důvtip, ale i  rychlost. Žádný šnek tu neobstojí. :-)  Druhý ročník 
turnaje proběhl 18.7. na zimním stadionu ve stejném duchu jako vloni. Turnajem jsme letos chtěli 
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poděkovat všem hráčům krajské soutěže 
a  zároveň uctít Mezinárodní den šachu 
(20.7.). Pro hráče bylo připraveno občer-
stvení pivo, limo, guláš a párky v rohlíku. 
Po šachu následovala zábava až do rána, 
kterou pořádal oddíl stolního tenisu. 

Turnaj se odehrával venku na zimním 
stadionu pod stany, které oproti minulé-
mu ročníku, místo před sluncem, chránil 
před několika malými  přeháňkami.  Zú-
častnilo se ho  46 hráčů  a  hráček.  Což je 
pomalu dvakrát více než vloni. Šachisté 
nejen z okolí, ale i ze Starého Města u Uh.

Hradiště, Hustopeče, Polabin nebo Jičína atd. Vše proběhlo bez větších problémů. 
1. místo nakonec získal František Vrána ze Starého Města se ziskem 14 bodů před Matějem Kup-

sou z Lanškrouna s 12 body . Na 3. místě skončila 
mezinárodní mistryně Věra Medunová z Husto-
pečí 11b. , dále Martin Šmajzr (Ústí n.Orl.) 11b. 
a  velké překvapení Miroslav Cimprich z  Horní 
Čermné 10 bodů. Z domácích hráčů skončil nej-
lépe na skvělém 14. místě Petr Langr s 8.body, dále 
na 18. místě Broňa Špinler 7,5 bodu na 21.místě 
David Beneš 7,5  bodu  na 23.místě pan Miro-
slav Vohník 7,5 bodu na 27. místě Vladimir Si-
pek 7,5 bodu a na 36. místě Marek Ladislav 6,5 
bodu. Z dětí pěkný výsledek 33. Michal Knizner 
7,0 bodu a 34. Martin Bednarik 7,0 bodu. 

Závěrem vydařené sezóny děkuji všem šachistům za vzornou reprezentaci a splnění našeho letoš-
ního cíle. Díky našim byť malým úspěchům jsme se rozhodli v soutěži pokračovat a nastavit si nové 
cíle v dalším ročníku krajské soutěže. Protože není jisté, zda se plně zapojí všichni naši současní hráči 

i v další sezoně, rádi uvítáme nové talenty. Chtěli 
bychom také více zapojit mladé talentované ša-
chisty, které je třeba rozvíjet. 

Proto i letos bude na základní škole veden ša-
chový kroužek. Na něj docházelo 14 žáků z toho 
pouze jedna dívka. Což je škoda, protože dívky 
mají v  soutěžích menší konkurenci a  jsou více 
podporovány Šachovým svazem. Opět budou 
také připraveny od října šachové  tréninky  na 
zimním stadionu (CVAN).Podrobnosti naleznete 
na sachy-nekor.webnode.cz

Dále děkujeme všem kteří se podíleli na uspo-
řádání turnaje: firmě Klas Nekoř za věcné ceny pro výherce a  zákusky pro každého hráče, oddílu 
stolního tenisu (občerstvení a zábava), Sboru dobrovolných hasičů, který zapůjčil vybavení a pomohl 
s přípravami (stan, pípa, úklid...). Společnosti Hellas za 2. stan. A v neposlední řadě panu Šmajzrovi za 
pomoc s nasazováním hráčů a hodnocením, a mnohým dalším.  Vladimír Šípek
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MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Hola, hej kapitáne. Zvednout kotvy a vyplouváme na dlouho cestu za poznáním 

V tomto duchu se neslo letošní rozloučení s předškoláky. Jejich lodičky dopluly do školkové delty 
přesně 31. 8. 2020. Tímto dnem ukončili plavbu v poklidných vlnkách a vyráží na otevřené moře vě-
domostí. Malí námořníčci si pro rodiče, sourozence a prarodiče připravili uvítání v podobě písní za 
doprovodu svých učitelek. Pak došlo na velké loučení s předškoláky, kteří dostali knihu a pamětní listy, 
které jim budou připomínat léta strávená ve školce. Hned po krásném rozloučení se školkovými léty 
vstoupil na palubu hlavní kapitán jejich další plavby pan učitel Petr Malý, který převzal velení a na jeho 
povel malí námořníci odrazili loďky od břehů a vydali se s ním do školy. 

Ve škole si pro ně učitelé připravili ná-
hradu za zápis, který nemohl kvůli bez-
pečnostním opatřením proběhnout v řád-
ném termínu. Námořníci a jejich rodiče se 
nejprve sešli v první třídě, kde je kapitán 
a paní ředitelka informovali o  tom, co je 
čeká v  následujícím první školním roce. 
Pak se všichni prvňáčci šli podívat do ře-
ditelny, kde začínala jejích dobrodružná 
plavba po škole. Na cestě za pokladem je 
čekalo šest stanovišť, které byly rozmístě-
ny po celé škole. Námořníci museli proká-
zat své dovednosti jako je počítání, fyzická 
zdatnost, kresba, vyprávění nebo znalost 
písmen abecedy.

A aby to nebylo menším námořníčkům líto, tak se mohli také vydat pátrat po pokladu v prostorách 
školky, kde si na ně paní učitelky také připravily záludné úkoly. Museli zvládnout namotat lano od kot-
vy, dalekohledem přečíst tajnou zprávu ze sousedního ostrova, závodit na lodích, ulovit si rybu, trefit 
se do středu terče, nebo naházet mince na dno moře do truhly.

Díky personálu školy i školky jsme všichni propluli příjemným odpolednem, našli jsme své poklady, 
mohli jsme si pochutnat na dobrůtkách, které upekli sami námořníci. A to hlavní!! Mohli jsme být 
u toho, kdy se z malých školkáčků staly o kousek větší školáci, kteří se těší na to, co jim vlny přinesou.

Dominika Halbrštátová
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Přečetli jsme za vás…
Přinášíme článek zveřejněný na webu idnes.cz 
Nováček mezi psí elitou měl v Bejrútu první ostrý zásah. A hned v botách

Ten den chtěl vzít děti na houby a užít si volna. Místo toho musel David Hynek za 90 minut sbalit 
sebe, ale také svého psa Darrena a vyrazit do Prahy na letiště. S dalšími čtyřmi psovody a jejich svě-
řenci byli součástí záchranného týmu hasičů, který pomáhal odstraňovat následky výbuchu v Bejrútu. 
A podmínky byly drsné.

Jako by nešlo o obří nákladní jeřáby, ale ohnuté dráty. Jako by to nebyly nákladní lodě, ale dvě na 
sobě přimáčknuté hračky. Námořní kontejnery poházené přes sebe jako kostičky z lega. A k tomu pro 
našince až nelidské vedro.

Pro Hynkova německého krátkosrstého ohaře Darrena to byl první ostrý test poté, co se dostal mezi 
23 elitních psů v České republice, kteří mají atest na vyhledávání zavalených lidí.

Se svým pánem a dalšími členy týmu se dostal do prostředí 200 až 300 metrů od epicentra výbuchu. 
Úkolem jejich týdenní mise prohledat prostor kolem 85 tisíc metrů čtverečních a zjistit, zda se v něm 
nacházejí lidé.

„Počítali jsme, že tam někdo bude. Bylo to pravděpodobné. Už když jsme přicházeli na místo, byly 
všude krevní stopy. V té době tam mohl být někdo, koho mohl výbuch zavalit,“ říká David Hynek.

V úmorném vedru a vlhku museli psovodi svým svěřencům dělat delší přestávky a ve vyhledávání 
se střídat.

„Teplo jsme čekali, ale například silnice byly tak naakumulované, že se na asfaltu nedala udržet 
ruka a hrozilo nebezpečí popálení psích tlapek, takže jsme museli používat ochranné botičky,“ popsal 
Hynek.

Ochranné obutí patří mezi standardní výbavu záchranářského psa. Chrání ho sice před extrémně 
rozpáleným terénem a poraněním od spálenin nebo střepů, ovšem pes se v tu chvíli nemůže spoleh-
nout na své drápy a po troskách může sklouznout.

„Nasazení botiček bylo nezbytné. Používal jsem ty s pevnější gumovou podrážkou,“ vysvětlil pso-
vod.

V místě navíc bylo množství střepů, plechů a různých popraskaných ocelových konstrukcí, takže 
poranění zvířat bylo pravděpodobné.

„Prohledávali jsme velké sklady, parkoviště plná aut, obří námořní kontejnery. Naštěstí jsme žádnou 
oběť ani zraněného nenašli, to je ta příjemnější stránka naší práce,“ říká devětatřicetiletý Hynek.

Extrémní byla v přístavu také vlhkost, která psům odebírala při vyhledávání dost fyzických sil.
„Psi se rychle vyčerpávali, přehřívali, opravdu často jsme 

je museli střídat a chladit, aby byli schopni dál pracovat a vy-
hledávat,“ popsal extrémní pracovní podmínky Hynek.

Psovodi tedy v  tom největším horku střídali zvířa-
ta po deseti minutách, ovšem výjimkou nebyla ani kratší 
doba.  „K  večeru vedro polevovalo, mohli jsme vyhledávat 
déle.

Pro Darrena byla libanonská mise prvním ostrým zása-
hem. V Pardubickém kraji je jediným takovým psem. „Práci, 
k  níž ho cvičím, odvedl dobře, byl jsem s  jeho premiérou 
spokojený,“ řekl Hynek.

Pes je v otevřené ploše schopen ucítit člověka na několik 
set metrů. Hynkův Darren je schopen navětřit na 250 metrů.
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„Záleží na typu trosek, klimatu. Mokrým pískem nebo sněhem prochází lidský pach daleko hůř než 
panelovým systémem, tam projde dobře. Když jsou ideální podmínky, není pět až šest metrů hloubky 
problém,“ řekl Hynek.

Přítulný přátelský ohař je milým společníkem celé Hynkovy rodiny. „Mám malé děti, pes je s námi 
v bytě, děti miluje,“ říká o svém svěřenci psovod z Nekoře na Orlickoústecku.
https ://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/pes- l ibanon-bejrut-vybuch-trosky-psovod.
A200902_113804_pardubice-zpravy_skn

Prosba občanům

Děkujeme, že nenecháváte své čtyřnohé přátele volně pobíhat 
po obci a že po nich uklízíte z obecních a cizích pozemků psí 

exkrementy, které tam zanechají

za občany obce Nekoř obecní zastupitelstvo

Mobilní rozhlas
Obec Nekoř zavádí informování občanů na mobilní telefony

Mobilní Rozhlas je účinný doplněk stávajícího rozhlasu a tištěného zpravodaje. Slouží také jako pre-
vence škod na majetku a životech, přináší aktuální informace o kulturních akcích a dění v obci.

Zprávy mohou být doručovány hned několika způsoby. Buď emailem, zprávou do mobilní aplika-
ce, SMS-kou, nebo hlasovou zprávou. Zprávy formou emailem, zprávou do mobilní aplikace začaly 
chodit od 10.9.2020. 

Pro bezplatné doručování zpráv slouží email a zpráva do mobilní aplikace. Prosíme Vás tedy o stažení 
aplikace „Mobilní Rozhlas“ do mobilního telefonu a její využívání. Budete tak mít všechny zprávy na 
jednom místě, pohodlně, rychle, ať jste kdekoliv. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play a iOS. 

Abychom na Vás měli aktuální kontakt a mohli jste od nás dostávat informace, prosíme zaregistrujte se 
na www.nekor.mobilnirozhlas.cz a vyplňte registrační formulář. Zde je možno znovu nastavit i emai-
lovou adresu a systém na ni bude rozesílat emailové zprávy. 
Prozatím budete i  nadále dostávat na svoji emailovou adresu i  zprávy dosavadní formou běžného 
emailu. 
Pro ty, co nemají chytrý (dotykový) telefon, případně email, můžeme nejdůležitější zprávy posílat sms-
-kou nebo hlasovou zprávou. Pro registraci této služby obdržíte do svých poštovních schránek počát-
kem října přihlašovací formulář s podrobnějšími informacemi. 
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V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů volejte na tel. 724 181 465. 
Věříme, že vám budeme moci takto srozumitelně poskytovat informace, které vás zajímají.
 Jiří Pomikálek, starosta obce

Společenská kronika
Přivítali jsme mezi námi 
Růžičková Tereza
Malá Eliška
Lehký Tomáš

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 7. 2020– 30. 9. 2020

60 let Červinka Pavel
 Faltusová Jiřina
 Šilarová Jaroslava
 Poláčková Marie
 Málková Edita

65 let Kubíčková Marta
  Bučmej Ivan
 
70 let Faltus František
 Meduna Vlastimil
 
75 let Langhans Pavel
 Mikysková Marie

81 let Faltusová Růžena

82 let Luxová Zdeňka

84 let Bednářová Zdeňka
 Poláčková Jaroslava

85 let Dušková Eva

87 let  Růžičková Helma

Blahopřejeme!
 Marie Glonková
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Doporučený postup hygieny podle Světové zdravotnické organizace
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