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Titulní strana – Počátky nekořských hasičů
Vypsáno z hasičské kroniky: 
1874 - POČÁTKY NEKOŘSKÝCH HASIČŮ 

„ … dříve v obci Nekoři kromě velikých háků, kterých se jen velikou silou dalo upotřebiti a kromě ně-
kolika žebříků žádného jiného náčiní k hašení ohně nebylo, zakoupila obec, uznajíc toho nutnou potřebu 
od bratrů A. F. Smekalů u Olomúce na Moravě dne 28.dubna 1874 dvoukolovou stříkačku a poněvadž 
nebylo jiného příhodnějšího místa pro ni, uschována byla na faře v kůlni….“ 

„…Tato stříkačka byla poprvé upotřebena dne 13.září 1874 v neděli na svátek Panny Marie, při požá-
ru, který propukl o půl osmé hodině večer ve stodole pana Tadeáše Felcmanna, hostinského zde u kostela, 
při čemž i hostinec shořel a škole nebezpečí hrozilo….“

„…Dne 25.dubna 1875…přišel posel, že v koutech u Novotných hoří. Jelo se tedy na místo požáru. Na 
cestě zpozorováno, že se kouř valí za Studeneckým lesem. I souzeno z toho, že tj. ve Vlčkovicích. Za lesem 
zvěděl sbor, že hoří v Mladkově. Ačkoliv někteří se chtěli vrátiti, přece ubíral sbor dále. Když na místo do-
jeli, bylo již náměstí vyhořelé a požár se rozšiřoval ulicí k Celnému, přičiněním sboru však obmezen oheň 
až po cestu k dolnímu mlýnu. Nato odebral se sbor přes luka ke kostelu a tam až do rána čtyř hořících 
domů byty a nábytek hájil a jedno stavení od shoření zachránil, začež mu pražská pojišťovací společnost 
25 zlatých darovala. Za toto přispění při tomto požáru zaslala obec Mladkovská obci Nekořské písemné 
poděkování a vyobrazení města po tomto ohni. Mimo to daroval vyhořelý pan Ant. Lenfelg sboru stříkač-
níků nůž pro velitele…

…Následkem té cti, která sboru od Mladkovských prokázána byla, hlásilo se mužstvo k dobrovolnému 
spolku hasičskému…za obdržených 25 zl. a dobrovolné dary některých zdejších občanů zakoupilo se 24 
plechových přilbic, ježto sbor 24 členů čítal, a každý muž pak na své útraty zřídil si režný oblek…“

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

Z jednání obecního zastupitelstva
23. května 2021 

Uvítání starostou, jednání zastupitelstva dle jednacího řádu, z  jednání OZ je pořizován zvukový zá-
znam, představení návrhu programu, žádost o hlasování o jeho schválení. Usnesení 1a/V-2022: Zastu-
pitelstvo obce Nekoř schvaluje navržený program jednání 23.5.2022  7 0 0
Starosta navrhl doplnění programu: Usn. 1b/V-2022: ZO Nekoř schvaluje doplnění programu o body 
Záměr odkupu st.p 629, p.p.č. 781/6 a 774/4 a Záměr prodeje části p.p.č. 3097 7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1c/V-
2022: ZO Nekoř schvaluje zápis IV/2022 z 25.4.2022  7 0 0
Informace dění v obci od minulého jednání představené starostou společně s promítnutím fotografií
Lesy: dosázení paseky paseka na Brodku – zalití, koly k výsadbě, vysázení paseky u kapličky Údolí – po-
děkování spolek Nekořala – 200 buků a a 250 dubů - umístění kolů k výsadbě, příprava kolů k výsadbám
286: umístěny poštovní schránky, zahájena úprava sociálky kanceláře, ukončena topná sezona 
Odpady –svoz nebezpečných odpadů, odvoz železného šrotu a eletroodpadu, odvoz vytříděných odpa-
dů ze SDN, vybírání poplatků za dopady a vydávání pytlů a kódů na plast
Poděkování hasičům za omytí zvonů na sklo 
Petrův palouk - dokončena rekonstrukce elektřiny v 6 chatkách, dovezeny sloupy VO a sloupky na 
připojení karavanů a stanů
Lodičky – poděkování hasičům za zabezpečení akce, odstavného parkoviště; instalace a odvoz značek
Úprava zeleně – zahájeno sečení trávy, instalace květinové výzdoby
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Zásilkovna – umístěna u prodejny Konzum
Komunikace – prohlídka komunikací JD Dlouhý – zatím nebyla zaslána nabídka, dovoz frézinku na 
dokončení parkoviště u SDN, posouzení záměru chodníku od středu obce ke škole, 
Akce konané v obci: 21.4.2022 Ukliďme Česko – poděkování SDH a MS; 7.5.2022 VČS ČRS z.s. MO 
Nekoř; Divadlo KD Nekoř; 15.5.2022 Setkání seniorů – poděkování škole za vystoupení, zastupitelům 
za obsluhu; 22.5.2022, Vítání občánků – poděkování mateřské školce za vystoupení
Územní plán - odeslání žádosti o změnu MěÚ Žamberk SÚS strhla drny a hlínu u silnice po obci, pro-
brání příkopu na Bredůvce
Konzultace možnosti dotací - IROP i REDEA
Veřejné osvětlení Údolí - jednání se zhotovitelem NN Údolí – Povodí – chatová oblast za hrází - do-
přesněny stožáry, připraveny trubky na umístění – zahájení prací
MŠ a ZŠ - brigáda školy na úpravu zahrady 10.5.2022; sejmut velkoformátový plakát projektu novostav-
by MŠ od šatny ZŠ, aktualizace projektů v MAP 
Práce zaměstnanců: Výsadba paseka na Brodku, koly ke stromkům, zalití; Douklizeny posypy a posy-
pové nádoby; Vyčištění kanálů sídliště, Vejrov, u školy od spláchnutého posypu; Odvoz větví od školy, 
umístění dřevěných zvířat do zahrady školky, podložení části plotu pálenými taškami proti prorůstání 
trávy, sečení trávy hřiště a plochy před amfiteátrem - odvoz, odstranění plakátu od šatny školy; Výsad-
ba stromků – jehličnany u parkoviště u has. hřiště, výsadba habrů sídliště Vejrov, koly, zalévání; Vý-
sadba muškátů, rozvoz, zalévání; Úklid kolem čp. 130,131 – pro možnost sečení mechanizací; Opravy 
a údržba techniky; Příprava rour na sloupy VO k přehradě; Oprava podhledu zastávky u hráze; Montáž 
a umístění značek lodičky, jejich úklid; Sečení trávy – odvoz – u obce, park, hřiště Bredůvka, hřbitov; 
Nátěr zábran u radiátorů KD, příprava sálu na využití - podium, úklid a rovnání židlí a stolů; Bourání 
koupelna byt č. 10 čp. 286; Odvoz, třídění odpadů, odvoz odpadů od parkoviště za hrází, zabezpečení 
provozu SDN, rozebírání elektrošrotu a železného šrotu, nábytku, odvoz odpadů ze školy, odvoz rostl. 
odpadů od hřbitova, odvoz nebezpečných odpadů, papíru; Úklid zastávek, otření laviček a parapetů, 
doplňování pytlíků na psí exkrementy; Odvoz – nakládání humanitární sbírky
Informace starosty o činnosti obecního úřadu, dokumentech přijatých a zapsaných v rámci spisové služ-
by obecního úřadu (celkem 37 dokumentů), dokumentech vyvěšených na úřední desku a zveřejněných na 
webu.
Majetkové a smluvní záležitosti
Smlouva o poskytnutí dotace PK – POV. Usn. 2a/V-2022: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z  POV PK obci Nekoř ve výši 100.000,- Kč na akci „Oprava MK před Povodím Labe“ e.č. 
smlouvy OŽPZ/22/22499  7 0 0
Smlouva o poskytnutí dotace PK – věcné prostředky pož. ochrany. Usn. 2b/V-2022: ZO Nekoř schva-
luje smlouvu o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochra-
ny jednotky SDH obce z rozpočtu PK v roce 2022 ve výši 9.000,- Kč, e.č. smlouvy OKŘ 22/21839  7 0 0
Záměr odprodeje části p.p. 2955/1, p.p.č. 2953/1, st. 51/3, odkupu p.p.č. 1530/6, části p.p.č. 80/1
Starostou předložen výsledek jednání o majetkoprávním vypořádání u čp. 170 a u silnice pod čp. 178 
Usn. 2c/V-2022: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje, p.p.č. 2953/1, st. 51/3 části p.p.č. 2955/1. ZO Ne-
koř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 1530/6 a části p.p.č. 80/1 ležící pod místními a účelovými komu-
nikacemi. Pověřuje starostu zadáním GP k realizaci. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle 
cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J. Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 
3022, ev.č. 58/10. Cena pozemků: 
- p.p.č. 2953/1, st. 51/3 – 100 Kč/m2 – zbytkové pozemky do 50 m2, pozemky pod stávajícími budovami pro 
dodatečné majetkoprávní vypořádání s vlastníkem budovy - budova je hospodářského charakteru. 
- p.p.č. 2953/1, 80/1 - pozemky bez určení druhu pozemku dle KN se způsobem využití komunikace 
a komunikací zastavěné – 80 Kč/m2
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- p.p.č. 1530/6 - pozemek pod významnou MK - pozemky bez určení druhu pozemku dle KN se způso-
bem využití komunikace a komunikací zastavěné – 100 Kč/m2  7 0 0
Záměr odprodeje částí p.p.č. 2127/20, 2127/52 a 2127/51. Na základě žádosti majitelů sousedních 
pozemků předložen návrh záměru odprodeje. Usn. 2d/V-2022: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje části 
p.p.č. 2127/52, 2127/20 a 2127/51. Pověřuje JP, JKB, JM, JL – 30.5. od 17 hodin. místním šetřením 
k stanovení rozsahu odprodeje se záměrem ponechání pozemků potřebných k vybudování parkova-
cích míst na p.p.č 2127/52 a 2127/20 sousedících s komunikací na p.p.č. 2127/12 a zachování průjezdu 
pod vedením VN na p.p.č. 2127/15 a další pozemky  7 0 0
Byt v čp. 16 – úpravy. Informace místostarostky - zatím nebylo možno sehnat řemeslníky na realizaci
Záměr odkupu st.p 629, p.p.č. 781/6 a 774/4. Starostou předložena nabídka majitele k odkupu nemo-
vitostí sousedících s kempem PP, o které k dorovnání majetkoprávních vztahů obec Nekoř dlouhodobě 
usilovala. Usn. 2e/V-2022: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu st.p. 629, p.p.č. 781/6 a 774/4. Pověřuje 
starostu dalším jednáním s majitelem a zadáním vypracování odhadní ceny.  7 0 0
Záměr prodeje p.p.č. 3097. Starostou předložena žádost o odkup části p.p.č. 3097 u čp. 70 Vejrov
Usn. 2f/V-2022: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3097 tak, aby byla zachována průchozí 
cesta k ostatním nemovitostem, pověřuje starostu zadáním GP k realizaci. Cena prodávaného pozemku je 
stanovena dle cenového návrhu odhadce nemovitostí Ing. J. Šmoka, Certifikát odhadce nemovitostí QON 
číslo P 3022, ev.č. 58/10 - pozemky vedené v KN jako ostatní plocha – zahrada - 120 Kč/m2  7 0 0
ÚP – změna č. 2. Starostou předložen cenový návrh projektanta na vypracování požadované změny č. 
2 ÚP Nekoř. Usn. 3a/V-2022: ZO Nekoř na základě předchozích dobrých zkušeností (zpracování ÚP 
a změny č. 1) schvaluje zadat vypracování projektu Změny č. 2 Územního plánu Nekoř firmě Institut 
regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno dle nabídky za cenu 291 610 Kč.  7 0 0
Usn. 3b/V-2022: ZO Nekoř pověřuje SK dopracováním konkrétních podmínek zastavitelnosti na 
schválených lokalitách dle usn. 3d3/IV-2022, 3d5/IV-2022, 3d18/IV-2022, 3d21/IV-2022 a případné 
doplnění k usn. 3e/IV-2022  7 0 0
Finanční záležitosti
Darovací sml. SDH Nekoř. SDH provedlo sběr železného šrotu, železo bylo prodáno prostřednictvím 
Obce Nekoř, utržená částka bude převedena darovací sml. SDH Nekoř. Usn. 4a/V-2022: ZO schvaluje 
darovací sml. SDH Nekoř – ve výš výtěžku jarního sběru železa 2022  7 0 0
Žádost o příspěvek. Žádost Vodní záchranné služby Pastviny o příspěvek na činnost. Usn. 4b/V-2022 
ZO Nekoř schvaluj dar VZS Pastvin ve výši 5000,-Kč s  tím, že obec požaduje informace o činnosti 
spolku, případně ukázk činnosti na akcích pořádaných obcí a spolky pro děti  7 0 0
Usn 4c/V-2022: ZO schvaluje RO č. 2-2022  7 0 0
Různé
Chodník střed obce – škola. Starostou předložen zápis z jednání s projektantem k plánu chodníku – 
střed obce – škola. Připomínky místostarostky, že k jednání nebyl přizvána stavební komise. Usn. 5a/V-
2022: ZO Nekoř bere na vědomí informace z místního šetření, schvaluje zadat geodetické zaměření 
všech úseků chodníku a požádat projektanta o návrh technického řešení úseku 3 a cenovou kalkulaci 
k jednání se SK na místě samém.  7 0 0
Opravy komunikací. Usn. 5b/V-2022: ZO Nekoř na základě místního šetření stanovuje opravy komu-
nikací - emulzí – silnice na sídlišti nad OU – čp. 323 – čp. 19 a komunikaci od školy k Šedivci a polo-
žení frézinku na parkovišti u SDN  7 0 0
Na nabídky oprav ostatních vybraných komunikací se čeká 
Oprava zvoničky Údolí. Obdržena dotace 50.000 na opravu zvoničky, poptány 3 místní firmy, obdrže-
ny 2 nabídky, R. Kalous – 241 903 Kč, J. Novotný 221 793,- Kč. Usn. 5c/V-2022: ZO Nekoř na základě 
vyhlášené VZMR č. 2/2022 schvaluje zadat akci „Obnova Zvoničky v Údolí“ dle nabídky firmě Josef 
Novotný, Nekoř 20 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.  7 0 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              září 2022

5

Návrhy a připomínky:
J. Lehký Poděkování hasičům za umytí zastávek, požadave na starostu - zjistit kdo vlastní pozemky 
pod zastávkami u mostu – reakce starosty – informace je veřejně dostupná a dohledatelná na internetu; 
- Dotaz na důvod odstranění 1100 l černého kontejneru na směsný komunální odpad u zastávky na Bre-
důvce - reakce starosty - do kontejneru nebyl odkládán komunální odpad, ale stavební odpady, nebezpečný 
odpad, vozidla projíždějící po silnici čp. 11 od Jablonného i Letohradu sem zajížděla odkládat odpad a pak 
pokračovala opět pryč z obce po této silnici – nebyly to obyvatelé obce, kdo ukládali nepatřičný odpad, 
obyvatelé Bredůvky mají všichni možnost ukládat komunální odpad do popelnic – svozová firma projíždí 
celou Bredůvkou po všech silnících; - Cesta od čp. 221 k e.č. 100, 99 a 116 označena slepá ulice a vedoucí 
k soukromým pozemkům – doplnit dodatkovou tabulkou „PRŮCHOZÍ PRO PĚŠÍ“ , aby turisté věděli, 
že projdou dolů cestou k Malé přehradě. Připomínka J. Malého – vyřezat v části cesty od ě.č. 116 k e.č. 
133 nad Malou přehradou náletové dřeviny; - Zaplotit nebo uzamknout poklopy obecní čističky; - Za-
stávka u továrny – doplnit na vývěsní desku rámeček na parte
J. Kubíčková Berková - Zastávka u továrny posekat trávu a vyhrabat listí; - Nechávat volně odemčené 
hřiště s umělým povrchem - pro děti, když se rozhodnou si tam jít kdykoli zahrát, aby tam nelezly přes 
plot - diskuse zastupitelů jak poté řešit předplacené užívání hřiště těmi, kdo hrají tenis a mají zakou-
penou permanentku na 15 hodin, - závěr - místostarostka zjisti kdy je nejvíce požadováno využívat 
- zvážit, zda třeba na 2 dny odpoledne hřiště volně neotevřít; - Krychle fest – pořadatelé ze Studeného 
mají ve spolupráci s SDH Nekoř zájem uspořádat charitativní festival v Nekoři na stadionu 30.7.2022 – 
J. Malý - Ocenění dřevin na pozemku nabízenému Povodí Labe za pozemek „parketu“ pod hrází Malé 
přehrady
M. Faltusová - Dotaz na termín úpravy prostranství na kontejnery u  zastávky na Vejrově – reakce 
místostarostky – dle zadání SK se připravuje projekt; - Nejde radar na Bredůvce od Jablonného - reakce 
starosty – je zadána oprava; - Průlezka volně opřená o plot u zahrady MŠ – zajistit proti pádu
J. Pomikálek - Požadavek na předsedkyni Stavební komise na dodání souhrnných stanovisek členů SK 
k stavbám, ke kterým se SK vyjadřovala v roce 2021 a 2022 z důvodů archivace

20. června 2022 
Uvítání starostou, představení návrhu programu, žádost o hlasování o jeho schválení. 
Usn. 1a/VI-2022: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 20.6.2022  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1c/V-2022: ZO Nekoř schvaluje zápis V/2022 z 23.5.2022  8 0 0
Informace dění v obci od minulého jednání
Hřiště Vejrov – MMR – program podpora a budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - 
nedoporučené ke schválení – formální nedostatky žádosti, z webu MMR: žádosti 
190 schválené, 466 náhradní, 297 nedoporučeny - Vzhledem k tomu, že se dá očekávat opětovné převý-
šení alokace programu, doporučuje se žádost podat v absolutní fázi připravenosti projektu, tedy kom-
pletní projektové přípravy, stavebního povolení a podepsané smlouvy se zhotovitelem akce dle ZZVZ. 
Dotaz na předsedkyni SK - byly již po přerušení st. řízení doplněny podklady stavebního úřadu? – re-
akce místostarostky – termín do konce června 2022 
Chodník střed obce – škola - zadáno firmě AMOK zaměření k zpracování nabídky a návrhu technic-
kého řešení
Lesy: dosázení lip vedle cesty u paseky u kapličky Údolí, zahájení vyžínání, dokončena těžba nahodilé-
ho kůrovce – prodej kulatiny i palivového dřeva, instalace ochranných sítek výsadbě lipek 
286: byt č. 10 – vybourání pro umístění sprchového koutu, pozván instalatér, průtokový boiler umístěn 
do KD místo stávajícího protékajícího 
Odpady – odvoz vytříděných odpadů ze SDN, 
Petrův palouk - obroušení a nátěr zábradlí u přístřešku – původní bezbarvý lak vlivem vlhkosti a za-
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stíněnosti zešedl 
Úprava zeleně – zahájeno sečení trávy, zalévání květinové výzdoby
Komunikace – obdržena nabídka oprav komunikací JD Dlouhý, prohlídka Strabag – bude dodána 
v tomto týdnu – příští jednání vyhodnocení
Proplach kanálů u mlýna – zjištěno poškozené - neprůchodné místo, 
Akce v obci: 18.6.2022 Rybářské posezení; 19.6.2022 – dětský den 
Územní plán - jednání Klas, obec, Pivoňková, jednání SK – upřesnění specifikací, podepsána smlouva 
s firmou IRI, vyzvána k zahájení prací
Veřejné osvětlení Údolí – pokračování prací
MŠ a ZŠ pracovní jednání 
Zvonička Údolí - smlouva podepsána, odeslána na PK, práce téměř dokončeny – čeká se na plechování
Majetkoprávní jednání – mezi čp. 243 a 248, Kulturka u Líšnice
Jednání Regionu rozvoje obcí pod Zemskou branou – obsazení bytů, provozní záležitosti Opraven 
radar Bredůvka – přidán solární panel
Cesta u mlýna - proplach kanalizace – u zjištěno místo neprůchodnosti – nutno vykopat a dát tam 
jímku – napojení kanalizace
Práce zaměstnanců: sečení trávy, park, hřbitov, hřiště, zastávky,kolem soch, u  smrku, kolem silnic, 
u školy, u Sboru další obecní plochy - hrabání, odvoz, postřiky chodníků proti plevelu;
Úklid obecní májky; Zimní stadion - sonda v místnost na stříkání ohledně zatékání; Zalévání květinové 
výzdoby, postřik kolem chodníků, postřik parkoviště u  SDN; Oprava fotbalové branky na hřišti na 
Bredůvce;Opravy a údržba techniky; Nátěr zábran u radiátorů KD, příprava sálu na využití, úklid a rov-
nání židlí a stolů, následný úklid; bourání koupelna byt čp. 286; Odvoz, třídění odpadů, odvoz odpadů 
od parkoviště za hrází, zabezpečení provozu SDN, rozebírání elektrošrotu a železného šrotu, nábytku, 
odvoz odpadů ze školy, odvoz rostl odpadů od hřbitova, odvoz nebezpečných odpadů, papíru; Rozvoz 
plakátů, úklid zastávek, otření laviček a parapetů,doplňování doplňování pytlíků na psí exkrementy; 
Petrův palouk – broušení a nátěr zábradlí; Proplach kanálů u pily; Vysekávání pasek
Informace starosty o  činnosti obecního úřadu, dokumentech přijatých a  zaspaných v  rámci spisové 
služby obecního úřadu (celkem 49 dokumentů), dokumentech vyvěšených na úřední desku a zveřej-
něných na webu.
Majetkové a smluvní záležitosti
Smlouva o odkupu st.p 629, p.p.č. 781/6 a 774/4. Pozemky souvisí těsně s rekreačním areálem Petrův 
palouk, na st,p. č. 629 je stavba bývalých sociálek v majetku Obce Nekoř. Pozemky jsou pro obec Nekoř 
důležité k dalšímu rozvoji a modernizaci rekreačního areálu a k vyřešení majetkoprávních vztahů areá-
lu. Na základě usn. 2f/V-2022 ze dne 23.5.2022, jednání s majitelem a vypracovaným posudkem znalce 
navržena kupní smlouva: Usn. 2a/VI-2022: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na st.p 629, p.p.č. 781/6 
a 774/4 za dohodnutou kupní cenu 673.200,- Kč. Znaleckým posudkem Ing. Jiřího Šmoka, Žamberk, 
Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo P 3022, ev.č. 58/10, byla stanovena tržní cena pozemků ve 
výši ve výši 735 380,- Kč. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 1460-20/2022 znaleckého deníku. ZO 
Nekoř pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a jejím vkladem do KN.  8 0 0
Záměr převodu p.p.č. 2121. Nabídka UZSVM k převodu p.p.č. 2121. Usn. 2b/VI-2022: ZO Nekoř na 
základě nabídky UZSVM schvaluje záměr - zájem o bezúplatný převod p.p.č. 2121  8 0 0
Starostou předloženy další aktuálně obdržené majetkoprávní záležitosti
Smlouva o věcném břemeni na výústní objekt plánované kanalizace z ČOV u bytovek u továrny nutná 
pro realizaci projektu. Usn. 2c/VI-2022: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
7DHM220 s  povinným Povodí Labe s.p. na služebný pozemek p.p.č. 3196/3 v  katastrálním území 
a obci Nekoř, na část kterého bude v rámci stavební akce „Stavba 2x ČOV a kanalizace pro bytové 
domy č.p. 11, 96, 97, 98 a  106 v  k.ú. Nekoř“ vybudována stavba výustního objektu dle GP 1212-
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55/2022 ze dne 23.5.2022 .  8 0 0
Majetkoprávní dořešení využívané části p.p.č. 1003. Jednání se zájemcem o odkup využívané parcela 
na místě samém - navrhnout tři termíny - možná směna za 1039/6- účastní se JL, JM, starosta - termíny 
23,28,29.6.2022
ÚP – změna č. 2
Upřesnění - specifikace problematických ploch - návrh SK. Usn. 3a/VI-2022: ZO Nekoř schvaluje 
Návrh SK na specifikaci konkrétních podmínek zastavitelnosti na schválených lokalitách dle usn. 3d3/
IV-2022(Klas), 3d5/IV-2022(Lehký), 3d19/IV-2022(Páchovi), 3d21/IV-2022(Pivoňková).  8 0 0
Změna plochy u p.p.č. 2495/5 a 2495/3. Na základě usn. SK, jednání s majitelem pozemků fi. Klas 
Nekoř a paní Pivoňkouvou upřesněn zastavitelný pozemek - posunut k cesta na p.p.č. 3141/1. Návrh 
revokace usn. č 3d21/IV-2022 ze dne 25.4.2022. Usn. 3b/VI-2022: ZO Nekoř revokuje usn. 3d21/IV-
2022 ze dne 25.4.2022 schvaluj zařazení návrhu na změnu využití části p.p.č. 2495/5, 2495/3, 2495/2 
a 2497/4 do plochy BV d Změny č. 2 Územního plánu Nekoř o velikosti cca 1300 m2 s podmínkou 
stanovení závazných specifických podmínek zastavitelnosti této plochy a podmínkou, že do schválení 
změny ÚP bude provedeno majetkoprávní vypořádán - směna.  8 0 0
Návrh starosty na zařazení p.p.č. 777/4 lesní pozemek u Petrova palouku do plochy zastavitelné – rekre-
ace hromadná pro budoucí využití areálu. Usn. 3c/VI-2022: ZO Nekoř schvaluje zařazení p.p.č. 777/4 
lesní pozemek u do plochy zastavitelné – rekreace hromadná  8 0 0
Mateřská a základní škola Josefa Luxe. Prezentace činnosti školy promítnuta na pracovním jednání 
v ZŠ - poděkování škole za činnost, vystoupeních na akcích pro veřejnost i za akci pro rodiče – roz-
loučení s předškoláky, vítání prvňáčků, za začlenění ukrajinských dětí do výuky. Žádost ředitelky ZŠ 
o udělení vyjímky z nejvyššího počtu dětí MŠ. Usn. 4a/VI-2022: ZO Nekoř na základě žádosti ředitelky 
Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř schvaluje jako zřizovatel tohoto školského subjektu 
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyjímku z nejvyššího počtu dětí povole-
ného ve třídě mateřské školy - navýšení povoleného počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 26 dětí 
pro školní rok 2022/23.  8 0 0
Vyúčtování kroužků. Žádost ředitelky o dofinancování kroužků na základě předloženého vyúčtování. 
Usn. 4b/VI-2022: ZO schvaluje vyúčtování kroužků za leden - červen 2022 – ve výši 22.330,-Kč, pově-
řuje finanční komisi a OÚ kontrolou  8 0 0
Projekt půdní vestavby. Seznámení s projektem půdní vestavby (odborná učebna, družina) dle záměru 
v MAP i možných dotačních prostředků připr. výzvy IROP (95% dotace). Usn 4c/VI-2022 ZO Nekoř 
bere na vědomí studii i záměr „Půdní vestavba v budově školy čp. 143“.  8 0 0
Usn. 4d/VI-2022: ZO Nekoř pověřuje starostu ve spolupráci s firmou Forenta s.r.o. vyhlášením VZMR 
na zpracování PD pro stavební povolení, výběr zhotovitele a prováděcí dokumentaci. Stanovuje oslo-
vit 5 firem, do komise otvírání obálek jmenuje za obec Nekoř: JKB, PS, náhradníci JM, PK,  8 0 0
PD ke stavebnímu řízení do 15.9.2022, Inženýring - předpoklad 31.12.2022  VŘ+ prováděcí PD - do 3 
měsíců po vydání stavebního povolení. Podání nabídky do 11.7.2022, otvírání obálek 11.7.2022
Usn. 4e/VI-2022: ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování podkladů a žádosti o dotaci RRA PK dle na-
bídky  8 0 0
Usn. 4f/VI-2022: ZO Nekoř vyslovuje poděkování vedení školy, pedagogům a zaměstnancům MŠZŠJL 
Nekoř za činnost v školním roce 2021-22v rámci školy i pro veřejnost  8 0 0
Různé
Žádost Oblastní charity UO. Starostou předložena žádost Oblastní charity o příspěvek. Usn. 5a/VI-
2022: ZO Nekoř bere na vědomí obdrženou žádost o příspěvek - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, po-
věřuje starostu předložit všechny obdržené žádosti o příspěvek v IX/2022 po zhodnocení naplněnosti 
příjmových částí rozpočtu.  8 0 0
Digitální technická mapa Pardubického kraje. Usn. 5b/VI-2022: ZO Nekoř bere na vědomí informace 
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o zpracovávání DTM Pk, pověřuje starostu zajistit zaměření kanalizace ve správě obce Nekoř v poža-
dovaných formátech.  8 0 0
Telekomunikační věž. Informace starosty a místostarostky o záměru výstavby telekomunikační věže 
na rozhraní katastrů obcí Nekoř – Šedivec vedle silnice k obci (U Smrku). Usn. 5c/VI-2022: ZO Nekoř 
nesouhlasí s tímto stavebním záměrem, považuje jej za výrazný zásah do krajiny a narušení krajin-
ného rázu a dálkových pohledů a:- žádá stanovisko SK k této stavbě;- žádá investora o sdělení bližších 
podmínek potřebnosti a pokrytí telekomunikačním signálem – co to obci přinese;- žádá o vysvětlení, 
proč pro záměr pokrytí signálem nejsou využity okolní neobsazené stožáry;- vyjadřuje nutnost kon-
zultovat tento záměr s  obcí Šedivec; - jako připomínky k  předložené studii konstatuje, že dálkové 
pohledy nejsou relevantní; -hledá možnost oponentního posudku agentury ochr. Přírody; -považuje 
za nutné jednat s majiteli pozemků  8 0 0
Starosta seznámil se záměrem využití uvolněných prostor kadeřnictví na zastávce na náměstíčku k místu setkává-
ní, činnosti knihovny, přednáškám apod. dle návrhu spolku Nekořela. Usn. 5d/VI-2022: ZO Nekoř svaluje záměr 
využití uvolněných prostor kadeřnictví na zastávce na náměstíčku k činnosti knihovny  8 0 0
Návrhy a připomínky:
J. Lehký - Otevření víceúčelového hřiště během prázdnin k volnému využití pro děti – diskuse nad pro-
blematikou - út a čt, od 12 do 16 hodin, otevření obecními zaměstnanci, uzavření zajistí Út: JL, JKB; Čt: 
starosta, JM, LF; - Dotazy na dohodu o platbu elektřiny v klubovně hasičů, nákup dodávky - odpovědi 
starosty; - Poděkování za sečení příkopů – reakce starosty – seče SÚS, naše místní komunikace objednány, 
budu osečen následně; - Křoví u KD;- Kontejnery za čp. 13 srovnány a posunuty – nyní skladový prostor 
– fůra drtě – reakce starosty – materiál mají složený rybáři k dokončení sádek u Konzumu
J. Malý - Brigádnící – práce v lese - projde s nimi práce v lese; - Zpomalovače V Poli – stejné jako v Le-
tohradě při objížďce přes Kunčice – reakce starosty – jsou nafoceny, budeme požadovat stejný typ –bude 
objednáno u firmy JAST 
P. Koblížek - Lešení a fasáda zasahující do cesty čp. 277; Čp. 130, 131 – stav příprav, průběžně informo-
vat zastupitelstvo - reakce starosty – je zpracovávána dokumentace pro demolici
F. Mikyska - Nové nádoby na posyp místo sudů
M. Faltusová - Dotaz na termín svícení u zastávky u přehrady – reakce starosty – je nastaven časovač dle 
posledního autobusu. - Připomínky k nejetým autobusovým spojům - reakce starosty – nejeté spoje na 
webových stránkách OREDO; Natřít ohradu u hřbitova; 
D. Matyáš - Svoznice stará cesta ke Trojici – řešení svoznice nad připravovanou novostavbou; - Dotaz 
zda obec má směrnici k pálení - reakce starosty – směrnici obec nemá – pálení by měli mít nahlášeno na 
HZS prostřednictvím webového portálu
J. Pomikálek Připomenutí nejdůležitějších nedokončených usn. z minulých jednání: 
Byty čp. 286 – parkovací místa u Konzumu - dodání studií parkování SK - předsedkyně SK do 30.8.2022
dodání fotodokumetace 1. etapy a zdůvodnění neprovedení nedodělků v rekonstrukci čp. 286 - před-
sedkyně SK do 15.9.2022
Návrh ozelenění nové sídliště nad Stadionem – dodání návrhu ozelenění a návrhu umístění herních 
prvků na p.p.č. 1937 - J. Malý a J. Kubíčková Berková do 31.8.2022
Značka POZOR DĚTI na spojnici Nekoř – Studené - vyřešení umístění zpomalovacích značek a prv-
ků - starosta do 31.8.2022
Cesta nad mlýnem – průsak vody - vyřešení porušené kanalizace na cestě kolem mlýna - starosta do 
30.9.2022
Manuál údržby pro správce MŠ a  ZŠ - dokončení manuálu údržby MŠ a  ZŠ - místostarostka do 
15.9.2022
Cestička u zastávky Nekoř přehrada - vyznačení v terénu plánované mlatové cestičky – místostarostka 
do 31.7.2022, starostu o jednání s majiteli o odkupu 31.8.2022
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Materiály pro webové stránky
- Informace pro stavebníky - materiál vypracuje za spolupráce SK místostarostka 
- Aktualizace zdravotnických zařízení a soc. a pečovatelských služeb – vypracuje L. Faltusová
- Aktualizace nabídky místních firem – vypracuje P. Koblížek
- Seznam a popis zajímavých míst a památek v obci – starosta, J. Malý, D. Matyáš, F. Mikyska do 30.8.2022
Požadavek na předsedkyni SK na dodání souhrnných stanovisek členů SK k  stavbám, ke kterým se 
vyjadřovala SK v roce 2021 a 2022 z důvodů archivace Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř.

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

Uplynuly čtyři roky práce současného zastupitelstva a já chci poděkovat všem jeho členům za jejich 
práci a čas věnovaný pro obec Nekoř. Podařilo se toho mnoho, nechci podrobně popisovat, co všechno se 
za uplynulé čtyři roky podařilo udělat, a kdo na tom má největší zásluhu, průběžně jste o všech akcích 
a záměrech i prostřednictvím Nekořského zpravodaje informování a stejně tak i o věcech rozpracovaných 
a připravovaných. Navíc si myslím, že se všichni velmi dobře známe a všichni víte, jaká práce je za kým vidět….

Aktualizace Programu rozvoje obce Nekoř – strategického a rozvojového plánu obce se současně pro-
jednávanou 2. Změnou Územního plánu Obce Nekoř dává jasný rámec priorit a vlastně i návod v září 
zvolenému zastupitelstvu v čem pokračovat a na co se dále zaměřit. 

Při této příležitosti bych chtěl zde zvlášť vzpomenout a alespoň touto formou ještě jednou poděkovat 
náhle zesnulému Bohuslavu Bezstarosti za dvacet let jeho obětavé, nezištné a velice pro obec Nekoř pří-
nosné práci zastupitele….Jeho ztráta je jen obtížně nahraditelná…. Více o Bohoušovi ve vzpomínce na 
straně 21…..

Opakovaně si dovolím připojit prosbu o dodržování nedělního a svátečního klidu, úklidu psích exkre-
mentů z veřejných prostranství, chodníků i komunikací, o zapojení se do třídění recyklovatelných odpadů 
v rámci tříděného sběru i sběrného dvora

Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří máte zájem o naši obec a svou radou, připomínkou či přímou 
pomocí jste pomáhali v uplynulých 4 letech jak mě, tak všem zastupitelům. 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 nás čekají komunální volby, na místa zastupitelů kandidují 3 volební 
strany, přeji Vám šťastnou ruku při výběru těch, kdo budou dále naši obec spravovat…
  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Akce v obci 2021
 17.9. Velká cena SDH                                            28.12.    Vánoční šachový turnaj – TJ Sokol
25.11.  Rozsvěcení ván. stromu – škola             

Termíny svozu odpadů 2022
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Září 12, 26 Listopad 7, 14, 21, 28
Říjen 3, 10, 17, 24, 31 Prosinec 5, 12, 19, 26

Použité jedlé oleje lze v plastové lahvi postavit na popelnici při svozu komunálního odpadu, vhodné 
označit cedulkou „JEDLÝ OLEJ“.
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Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - ÚTERÝ: 27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII.; 
Svoz skla :7.XII. Svoz papíru: 26.IX.; 24.X.; 21.XI.; 19.XII.
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. 
Provozní doba:
DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN sobota 1x za 14 dní  10 – 12
v termínech: 5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 17.XII.2022

Informace nejen pro motoristy
I loňský rok přinesl dopravní nehody 
Máme k dispozici statistiku dopravních nehod a jejich příčin v roce 2021 na Žambersku – v působnosti 
teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky Žamberk (územní působnost: Bohousová, České 
Petrovice, Česká Rybná, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kun-
vald, Litice nad Orlicí, Líšnice, Lukavice, Nekoř, Pastviny, Vlčkovice, Záchlumí, Žamberk) došlo v roce 
2021 celkem k 147 dopravním nehodám. Při těchto nehodách byly 4 osoby usmrceny, 6 osob se zranilo 
těžce a 24 osob vyvázlo s lehčím zraněním. Z celkového počtu dopravních nehod bylo u 5 řidičů zjiště-
no požití alkoholu. Celková hmotná škoda je vyčíslena na 13 500 000 Kč.
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – příkazové značky pro chodce a cyklisty 
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Vyhláška“).
Příkazové značky se dle ust. § 7 odst. 1 vyhlášky umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. 
V dnešním případě se jedná o značky: 

Stezka pro chodce - Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pru-
hu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání 
zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne 
sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 
mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motoro-

vého vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se 
na osobním přepravník. 

Stezka pro cyklisty - Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného 
pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující 
se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na 
osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její 
užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak

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

Z historie obce
Z rodinné kroniky VII
Přinášíme pokračování úryvcích z kroniky rodiny, která kdysi žila v čp. 29…. 

Prázdniny končily posvícením jakoby na rozloučenou se vší tou volností a radostmi. V Žamberku 
měl jsem bydleti u muzikanta Haufa na Lukavickém předměstí. Nebylo mne ta opravdu smutno a brzy 
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jsem tam zdomácněl, vždyť tam se mnou bydlel ještě z Nekoře Jeník Lorenců z Vejrova, s nímž jsem si 
mohl povídati o Nekoři. 

Bylo nás tam na měšťance několik chlapců z Nekoře, mimo Jeníka Lorenců ještě Jeník Šmoků a dru-
hým rokem přibyl Pepík Chmelíčků. S učením na škole jsme si moc hlavu nelámali, a více času jsme 
věnovali hrám, zvláště tehdy oblíbeného „špačka“. Toho jsme proháněli za stodolami u hřbitova. Hodně 
času jsme věnovali střelbě. Nejdříve „šísprakem“ a později vyrobili jsme si sami z vojenských patron 
jakési pistolky. Tuto výrobu umožňovaly nám všemožné nástroje a pérka našeho bytného Haufa , které 
měl na nízkém stolečku k opravě různých hudebních nástrojů. 

V Žamberku byl jsem vždy celý týden a na neděli jsme chodívali společně domů. Jednou v zimě šli 
jsme sněhem pod Matyášovou strání a , de jsme věděli, že tam lehává zajíc. Mysleli jsme, že s našimi 
pistolkami nabitými broky na zajíce stačíme, ale svými ranami jsme jej jen poplašili. 

Ředitelem chlapecké měšťanky v Žamberku byl tehdy známý pedagog, učitel Groulík. Měli jsme jej 
na počty a němčinu. Byl to výborný učitel velmi dbalý a přísný na domácí úlohy . Káral vždy žáka , měl-
-li roztrhaný sešit slovy: „Milý žáku, víš co je to sešit? Sešit se proto jmenuje sešit, aby byl sešit, sedni si 
žáku a máš pětku.“ Ze všech předmětů jsme nejméně mě rád němčinu. S ostatními předmět jsem ještě 
dobře vycházel, ale s němčinou jsem byl stále na štíru. Zvlášť slovíčka mi nelezla do hlavy. 

Při jedné sobotě, když jsme se vraceli domů, spočítali jsme si hned u zámku všechny naše peníze 
a zjistili jsme, že máme dohromady půl druhého krejcaru. Uvažovali jsme, co si máme koupit, abychom 
všichni z toho něco měli, a bylo nás pět. Nevím, kdo měl ten návrh, abychom si koupili doutník a že 
budeme cestou kouřit. Půl druhého krejcaru stačilo tehdy k zakoupení jednoho dlouhého doutníku nej-
lacinějšího druhu, všeobecně zvaného „Kubo A“. A už jsme si jej z trafiky přinesli. V kaštanové aleji za 
městem pod parkem u rybníka jsme doutník slavnostně zapálili a už putoval z ruky do ruky. Nechutnal 
nám, ale dělali jsme hrdiny a výsledek byl, že většina z nás mizela střídavě za nějakým silným kaštanem 
u silnice, kde jsme vyndávali náš skromný oběd. Měli jsme z toho prvního pokusu moudré naučení, že 
kouření ještě pro nás není. 

Co jsme se nachodili do parku a do alejí na podzim sbírat kaštany a žaludy. Tyto se nosily pod zám-
kem na lesní úřad a za litr těchto nasbíraných plodů platil se jeden krejcar. Krejcárky jsme měli pak na 
přilepšenou a nebo na nějakou tu školní pomůcku. 

Jeník Šmoků bydlel tehdy prvním rokem na předměstí v domku u jedné vdovy, jejíž zahrada hraničila 
s parkem rozsáhlé vily profesora Alberta. Říkalo se té vile „Albertinum“ . Mnohokráte jsme s Honzou 
přelezli plot a obdivovali se nádhernému parkovému zařízení. Co tu bylo altánků cizokrajných stromů, 
keřů a květin, až nám zrak přecházel – jako v pohádce. V té době bydle ve vile znamenitý vynikající 
profesor vídeňské univerzity, lékař a chirurg světoznámého jména Dr. Albert. Brzy na to zemřel a byl 
mu vystrojen rakouskou vládou ohromný pohřeb, kterého se zúčastnilo celé okolí, protože Dr. Albert 
byl velkým dobrodincem chudého lidu, hlavně krajanům. 

Tenkrát nebývaly o vánočních svátcích tak dlouhé prázdniny jako dnes. Po svátcích se ještě několik 
dní učilo a teprve na Silvestra v poledne bylo zase volno. Vzpomínám si, jak jednou za šera, když jsme 
přišel domů, Stanislav se pilně učil v pokojíčku kupletům a různým zpěvům na večerní silvestrovské 
představení, které bývalo tehdy u nás událostí prvého řádu. 

U mostu stála socha sv. Jana Nepomuckého, jehož svátek se velmi slavil. V podvečer 16. května přišlo 
vždy k soše procesí s hudbou a zde bylo požehnání. Socha byla okrášlena samými umělými květina-
mi před klekátkem po obou stranách zasazoval vždy starý Bednář Ondřej do země několik jedliček 
a smrčků. Řada světel zářila po celém okolí a při pobožnosti se pouštěly po řece „rachejtle“ Pro nás 
kluky bylo největší radostí a pýchou tyto rachejtle nad mostem spouštěti na vodu. Bylo to čtverrohé 
prkénko v jehož středu byla přibita krabička naplněná smrkovou smolou, která se zapálila. Čím jich víc 
bylo, tím byl krásnější pohled na řeku, jejíž hladina se leskla jejich světlem. Ten rok, ale co jsme přišli 
do Žamberka, vymysleli jsme si jinou oslavu spojenou se střelbou z pistolek. Při této večerní pobožnosti 
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střílelo se také někdy z hmoždíře a my s našimi pistolkami chtěli jsme s tímto závoditi. Neslavně ale naše 
střelba skončila. Sotva jsme ve stráni nad Bednářů za mostem začali, přiběhla na nás Pavlína Kopecká, 
provdaná setra Honzy Šmoků, který s náma taky střílel a byl konec našemu ostrostřeleckému výkonu. 
A na všechnu tuto slávu, iluminaci a střelbu díval se sv. Jan svým strnulým zrakem z pomalované tváře 
z vyvýšené své budky, kterou byla socha ze zadu kryta. 

V dávných dobách prý se říkalo po celém kraji , že „v Nekoři i svatý Jan krade“, kolik prý bylo u nás 
zlodějů. Časy se zajisté od té doby změnily a lidé se snad polepšili, jen sv. Jan zůstal stejně netečným 
i k pověstem, že krade. Pověst vznikla asi takto: za starých časů hledal nějaký zloděj bezpečnou skrýši 
pro nakradené peníze a cenné věci a nalezl ji v budce za sochou sv. Jana. Věc by jistě nebyla přišla najevo, 
kdyby byla do toho nebyla přišla oslava sv. Jana. Při čištění se kradené věci nalezly a tak vznikla asi ona 
pověst.

Kolem soch stálo pět velikých staletých lip, které při stavbě nového železného mostu musely býti 
pokáceny k veliké škodě vzhledu celého okolí. Sv. Jan se přestěhoval nahoru k mostu, kde stále týmž 
zrakem pohlíží na kolemjdoucí. 

Druhého dne, 16. května bývala v Kyšperku slavná „Kopečková pouť“ , na kterou chodívala z celého 
okolí, i z Nekoře, velká procesí s korouhvemi a hudbou. Cestou se nekořští zastavovali v Šedivci u taměj-
ší sochy sv. Jana stojící u císařské silnice - na suchu. Na tuto „Kopečkovou pouť“ jsem se vždy tuze těšil 
a v mé dětské duši byla obestřena zvláštním nymbem posvátnosti. Kostelík „ Na Kopečku“ v Kyšperku 
byl postaven v dávných dobách k poctě sv. Jana Nepomuckého a měl zajímavé kryté ochozy s ambity 
a postraními oltáříky. Vše bylo postaveno z materiálu zbořeného zámku hraběte Bredy u Šedivce. Ke 
kostelíku do vršku vedla lipová alej , která byla o puti plná různých krámků a ubožáků prosících o al-
mužnu. Tisíce lidí hledalo tu v modlitbě útěchu a doprošovalo se pomoci Boží a sv. Jana v různých svých 
strastech a bolestech. 

Za kopečkem na stráni stála řada hmoždířů , z nichž se na oslavu střílelo. Rád jsme přihlížel vždy této 
střelbě a se zájmem pozoroval, jak se hmoždíř prachem nabíjí, dřevěným špuntem zatlouká a dlouhým 
rozžhaveným drátem zapaluje. 

Dostával jsem na tuto pouť od maminky šesták, něco jsem měl ušetřeno, něco dostal od sester, takže 
jsem míval i přes dva šestáky peněz v kapse. Co tu bylo o pouti na náměstí v Kyšperku různých atrakcí – 
houpaček, kolotočů, střelnic i panoptikum různých krámů s pamlsky a to všechno po jednom nebo po 
dvou krejcařích. Na nejvyšší míru uspokojen vracíval jsem se po poledni s kamarády domů z stoprvní 
jarní pouti, kdy již třešně bývaly v plném květu. 

U starého dřevěného mostu ve stínu staletých lip bývalo pro nás jedno z nejkrásnějších míst k dět-
ským hrám. Zde jsem též sedával na nízké zídce a chytal na udičku střevlata a „hloupé hrůzy“ – hrouzky. 
Pod těmito lipami čekával jsem také na kluky z horního konce Nekoře, kde neměli žádnou vodu ke 
koupání a s každou skupinou jsem se vykoupal, třeba desetkrát za den, až jsem měl pysky celé modré. 
Uprostřed řeky pod mostem byla „koňská jáma“, kde se plavívali k večeru koně. Přes tu už si troufali jen 
dobří plavci, vždyť i kůň tu sotva stačil. Byl u nás tenkrát koňský handlíř a kartáčník Kaška, který měl 
asi šest synů a ti všichni provozovali kartáčnické řemeslo. Ten míval doma vždy několik koní, které jeho 
hoši plavívali k večeru v „koňské jámě“. To byli praví akrobati v jízdě na koni, zvláště Ignác a Vincek. 
Po vyplavení koní se na břehu vyšvihli na hřbet koně bez sedla a uháněli tryskem kolem naší hospody 
vstoje na koni, držíce jen uzdu v ruce, jako v cirkuse. Mladší jejich bratr Jeník byl můj dobrý kamarád 
hned od prvopočátku, jak se do Nekoře přistěhovali. Uměl dobře chytat pstruhy do ruky a také mě tomu 
naučil. Co jsme spolu prosmejčili potoků, pod Krejsovými borky, za rybníkem, pod školou na horním 
konci, pod Netušilovou strání, v řece bylo naše nejlepší místo pod „Babí skálou“.

Starý Kaška byl tipycká figura koňského handlíře a trhovce, nižší zavalité postavy s umaštěnou a od 
šňupavého tabáku zamazanou vestou, na níž se mu houpal tlustý stříbrný řetěz „klanečník“. Když pro-
dal koně, pil u nás v hospodě. Maminka musela navařit z několika kil masa paprikového guláše a pak se 
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jedlo a pilo, až se hry zelenaly. On také Kaška býval v hospodě víc než doma, Co ten zkonzumoval jídla 
a pití, to by stačilo pro dva. Porouchaný žaludek si napravoval štamprlí čistého lihu se špetkou pepře, 
což rázem vypil a to jej zase postavilo na nohy. 

Druhé krásné místo ke koupání bylo v řece u naší louky u „černého pařezu“ . Byl to starý, už skoro 
zkamenělý pařez po ohromné olši, který už nestál na břehu, ale asi metr ve vodě. Souvisel s břehem jen 
ještě dvěma ohromnými kořeny, mezi nimiž byla od vody vymletá díra, která se táhla pod pařezem až 
do hlubiny v řece. Pařez byl stále pod vodou a jen jeho vrcholek vyčníval. Zde u tohoto černého pně 
bývalo v neděli živo. Kluci z celé Nekoře i ze Šedivce a z okolí tu měli své dostaveníčko a šlapali tam 
trávu, až je tatínek musel kolikrát honit, aby mu nedělali takovou škodu na louce. 

A tento „černý pařez“ se mně mohl dvakráte v mém mládí státi osudným. Když jsem byl ještě malý 
klučík, byl jsem zvyklý koupat se u mostu na mělčině. Jednou po velké vodě dostal jsem chuť se vy-
koupat. Potkal jsem náhodou ze sousedství Celestýna Novotných a toho jsem vyzval, abychom se šli 
vykoupat k naší louce. Vlezli jsme do řeky, ale jen na krajíček, jak jsme si řekli. . A tu se z druhé strany 
nad strání ozval varovný hlas staré Matyášky. Volala: „Co to děláte ,kluci, jděte hned domů, vždyť se uto-
píte.“ To byl sám anděl strážný, který v pravý čas poslal onu babičku na trávu na stráň nad řeku. Jak by to 
bylo s námi dopadlo, kdybychom byli sklouzli do hlubiny a uchopil nás prudký proud velké tehdy vody? 

V poslední chvíli přece jen se mi podařilo hlavou nalézti otvor a dostati se na hladinu, ale to už jsem 
polykal vodu. Je ale zajímavé, že chyceného pstruha jsem z ruky nepustil. Vícekrát jsem už pod pařez 
nelezl, neb jsem dostal řádně za vyučenou. Z prvního leknutí jsem se brzy vzpamatoval, trojil jsem se 
a hajdy s pstruhem domů. Když jsem jen ukzoval „taťkovi“ Kopeckému, divil se tent starý rybář, jak 
jsme jej mohl v ruce udržeti neb vážil skoro jeden kilogram. Že jsem se ale při tom mohl utopiti, s tím 
jsem se nepochlubil.  vybral Jiří Pomikálek 

Nevzpomenutá výročí

V letošním roce uplynulo a uplyne 50let od několika událostí, které by bylo vhodné si připomenout: 
Výstavba Kulturního domu v Nekoři

Kronikář Josef Dvořák se ve svých zápisech, (které se bohužel za minulého režimu ztratily) zmiňuje 
o katastrofální situaci jediného kulturního střediska v obci, hostince “Na Rybníku”, která dospěla do 
situace, že dnem 1.5. 1963 byl tento sál radou MNV uzavřen.

Stále se zhoršující situace sálu “Na Rybníku” si byla vědoma i předchozí vedení obce a  již dříve 
činily určité kroky k vybudování nového kulturního zařízení. O tom svědčí již první zastavovací plán 
z roku 1959 prostoru v trojůhelníku tvořeném domkem Rudolfa Vychytila čp. 312, skladištěm umě-
lých hnojiv pod čp 129 a statkem čp. 12, sídlem Administrativy JZD Nekoř včetně prostranství okolo 
“Rybníka”, kde se předpokládala budoucí výstavba kulturního domu asi v  těch místech, kde k  této 
výstavbě později došlo. 

Kronikář Dvořák nadepsal své poznámky k vývoji stavby kulturního domu názvem “Kalvárie kolem 
kulturního domu”. Tyto poznámky nebyly rozhodnutím rady přepsány do obecní kroniky, ale byly 
ponechány v obecním archivu jako samostatný materiál. Bohužel se ztratily. Tyto poznámky končí 
rokem 1967, další kronikář Vojtěch Vencl pokračuje v kronice až od tohoto roku. 

Do roku 1967 bylo nelehkými jednáními vyřešen rozsah víceúčelového zařízení, včetně restaurace 
a dohody se spotřebním družstvem Jednota Letohrad o úhradě nákladů výstavby. K 9.8. 1968 byly za-
jištěny finanční prostředky z darů a příspěvků organizací ve výši 850 000,- Kčs, do celkových nákladů 
stavby chybělo ještě 300 000,- které se podařilo získat výpůjčkou u Státní banky Československéza 
podmínky záruky JZD Nekoř. Finanční prostředky pro restauraci měla dát k dispozici Jednota. Stavba 
měla být provedena do do 30.8. 1970, konečné rozdělení nákladů mělo být následující: Obec Nekoř 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              září 2022

14

52%, Jednota 48%.
6. ledna 1969 byla stavba zahájena odklizem zeminy. A na jaře se začalo se stavebními pracemi. 

Stavba měla být do příchodu zimy pod střechou, aby se s dalšími pracemi mohlo pokračovat i v zimě. 
Stavebnímu podniku měla být obcí dáváno denně k dispozici 10 lidí na pomocné práce za, dařilo se 
sehnat 4-8. 

Zápis z jednání plína MNV z října 1969: “Ze čtyřměsíční zkušenosti v tomto směru lze říci, že mnozí 
občané ukázněně nastupují tak, jak si sami v průzkumu možností zvolili, druzí se různě omlouvají a 
konečně jsou i  tací, kteří nenastoupili ani se neomluvili, případně přijdou na 1-2 dny a  tím to končí. 
Abychom dodrželi smluvený potřebný počet pracovníků týdenního požadavku, musíme zváti dvojnásob-
ný počet občanů. Na den 4. a 5. října byla zorganizována práce pro ty, kteří se přihlásili pouze na práci 
v sobotu a v neděli. Z 16 pozvaných jich přišlo jen 7.

Stavební podnik neměl pro stavbu kulturního domu potřebnou kapacitu, tuto stavbu vzal nad plán 
a začal za podmínky přísunu pracovních sil od MNV. Původní termín dokončení stavby k 1.7.1970 
bylo nutno pro pomalý průběh stavby oddalovat. Nakonec ještě na zimu roku 1971 stavební podnik 
dočasně přerušil na stavbě práci bez vědomí obce. Přes tyto i jiné potíže stavba pokračovala. Se zá-
stupci OSP Žamberk a Jednoty Letohrad byl dohodnut termín předání stavby do provozu na 30. říjen 
1970. Ani tento termín nebyl dodržen pro vadné provedení stropu v sále. Problémem bylo, že původně 
sjednaná půjčka 300 000 z roku 1968 neplatila, neboť banka podle nových předpisů nemohla národ-
ním výborům nic půjčovat. Nakonec se podařilo dojednat na Krajském národním výboru možnost 
vzít si bezúročnou půjčku z prostředků komise cestovního ruchu. Bylo rozhodnuto vzít si půjčku 225 
000 Kčs. Od školského odboru ONV obec obdržela v září 1971 25 000,- Kčs na pořízení stolů a židlí. 

Kolaudace KD byla provedena 30. prosince 1971 a Kulturní dům byl otevřen za účasti občanů dne 
2. ledna 1972 Na sále byl krátký kulturní program s koncertem dechové hudby z Letohradu. Byla tak 
dána základna k obnovení společenského a kulturního života v obci, který byl od roku 1963 od uzavře-
ní jediného sálu “Na Rybníku” citelně oslaben a utlumen. 

Znovuobnovení dechové hudby
V roce 1971 přesídlil do Nekoře z Ostravy důchodce Alois Ulrych, 

který zde dal dohromady znovu dechovou kapelu. Na stavění máje 
30 dubna 1972 poprvé vystoupila na veřejnosti, pod vedením Aloise 
Ulrycha. Potí hrála na slavnosti kácení máje 30.května, slavnostní 
veřejné schůzi k výročí osvobození v květnu, slavnosti mezinárod-
ního dne dětí, letním karnevalu TJ Sokol na hřišti, veřejné slavností 
schůzi k výročí VŘSR, a na 1. setkání důchodců V KD v říjnu 1972. 
Kulturní dům těsně po postavení po roce 1972 Jiří Pomikálek

Tábory 2022
Malý tábor

Letošní malý tábor se nesl v pirátském duchu. Už při příjezdu vedoucí vítali děti v pirátském ob-
lečení. O průběhu celého tábora rozhodl v sobotu večer lodní tesař Bidýlko, který tak dlouho hledal 
nějakou pirátskou posádku, která by mohla najít ztracený poklad kapitána „Snejka“, až našel nás a po-
prosil nás abychom se vydali najít poklad. Nechal nám v táboře malou truhlu s několika Snejkovými 
drobnostmi, které stihl zachránit. Mezi pozůstatky jsme našli kousek mapy, Pirátský kodex a  krát-
ký text Vzhůru na palubu, který se záhy stal hymnou celé plavby i tábora samotného. Nejprve bylo 
potřeba postavit loď, proškolit posádku a připravit ji na náročnou plavbu. Před samotným vyplutím 
po dokončení výcviku bylo provedeno slavnostní pasování na piráty. V dalších několika dnech jsme 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              září 2022

15

putovali po různých ostrovech, plnili různé úkoly 
a sbírali kousky map, podle kterých jsme na závěr 
„dopluli“ až k bájnému pokladu.

Z pohledu malých pirátů - kronika příjezd Sobota 
9. července

„Ve 13 hodin začli na tábor přijíždět první děti. 
V  táboře je přivítali vedoucí v  barevném pirátském 
oblečení. Rodiče přivezli spoustu dobrot. Společně 
jsme se seznámili s táborem a zahráli si seznamovací 
hry. Při večerním nástupu za námi přišel zajímavý 
pán. Zjistili jsme, že jde o lodního tesaře Bidýlka, kte-
rý hledá posádku, které předá indície k POKLADU.“ 
(TTT Trojnožky) – v původní úpravě

Na pirátskou tématiku nás nepotkalo ideální počasí. Na začátku tábora byla poměrně zima a méně 
vody v řece. Nicméně kromě jedné větší bouřky proběhl tábor takřka bez deště, a tak jsme mohli plně 
využívat krásného prostředí kolem tábora. Věřím, že si letošní ročník malí táborníci a tábornice užili 
a domů si, kromě písničky Vzhůru na palubu, odvezli i spoustu zážitků. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě celého tábora a tábořiště - posta-
vení, bourání a dopravy celého tábora.  Kapitán Bíba

Velký tábor
Na tábor do Bohousové jsme letos najížděli v pozdějším 

termínu, čili 23. 7. a sešli jsme se v plném počtu táborníků 
a vedoucích. 

Hned první noc nás navštívil G. J. Caesar a pozorova-
li jsme gladiátorské souboje. Zjistili jsme, že jsme mladí 
gladiátoři ve výcviku a na konci tábora nás čeká velkolepý 
souboj proti Caesarovu šampionovi. Když zvítězíme, da-
ruje nám svobodu. 

Celý tábor se tak nesl v duchu příprav na souboj, jak fyzických, tak i psychických. V táboře byla 
postaveno velké Colosseum a každý večer se tam odehrál souboj, jehož se účastnilo vždy jiné teepee 

a jeho obyvatelé bojovali proti sobě v lukostřelbě, na kladině 
a v běhu a postupně se nám tak rýsoval favorit pro závěrečný 
zápas. 

Na táboře jsme ale stihli i  spoustu jiných věcí, například 
zpívání s kytarou, práci se dřevem a topení v teepee, vyráběli 
jsme si například sandály či gladiátorské přilby. Každý den se 
nám dostalo také trochu kultury v podobě večerníčku, který 
mělo každý den na starost jedno z teepek. 

V sobotu nás navštívil pan farář a konala se mše. 
O všechny bylo dobře postaráno, táborová kuchyně se vy-

znamenala například langoši, torltilami či povidlovými kned-
líky… Zdravotnice měla sice napilno s drobnými oděrkami a klíšťaty, ale nic vážného se naštěstí niko-
mu nepřihodilo. 

Počasí nám letos přálo a tak jsme se skoro každý den koupali v řece a dopřávali si spoustu vodních 
her. Stihli jsme tradiční i nové hry v lese a na louce. 

V půlce tábora jsme se vzbouřili proti Caesarovi a utekli na Vesuv/ zříceninu hradu Lanšperk/. Část 
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jsme jeli vlakem a notný kus ušli pěšky. Výlet se vydařil a unaveni jsme se večer vrátili do tábora. Nebyli 
jsme si však jisti, zda jsme vojska, co nás pronásledovala setřásli, tak jsme pro jistotu šli přespat do lesa 
kus od tábora. Noc byla teplá a ráno nás čekal bezpečný návrat do tábora. Caesarův hněv se nakonec 
uklidnil, napsal nám dopis s instrukcemi a přípravy na souboj došly vrcholu. Nejdříve ale všichni mu-
seli prokázat svou odhodlanost a odvahu v noční stezce odvahy, což statečně zvládli.

Připravili jsme transparenty, vyzdobili tábor, postavili dráhu pro soutěžící a očekávali příjezd na-
šich soků. Naše statečná šampionka se za mohutné podpory všech táborníků postavila obávanému 
zápasníkovi a porazila ho! Propukly oslavy, za odměnu jsme dostali trička s táborovým potiskem a od 
vedoucích dostal každý dárek. Udělali jsme velký táborák i diskotéku, využili přírodní saunu a každý 
podle únavy ulehl ke spánku. 

Poslední den byl náročný, museli jsme uklidit a sbalit celý tábor. Všichni se vrhli do práce a nakonec 
po nás zbyla jen prázdná louka… 

Všem co se na přípravě i průběhu tábora za všechny moc děkuji a doufám, že se příští rok zase se-
jdeme v tak skvělé partě a v hojném počtu! Josefína Suchomelová

TJ Sokol Nekoř
Kros

Na letošním ročníku Nekořského krosu bylo díky pěknému po-
časí a  delší pauze velmi plno. Nekořský kros byl opět zapojen do 
seriálu závodů Iscarex CUP 2022, který na start přivedl 157 běžců. 

Letos jsme se pokusili do závodů zapojit i nekořské hobby běžce, 
pro které jsme připravili zvláštní kategorii Memoriál Josefa Krejsy. 
Memorial má zároveň připomenout  Pepu Krejsu, který nám tuto 
trasu přichystal. V této kategorii se nakonec zapojilo celkem 9 ne-
kořáků. 

Pořadí prvních třech nekořských závodníku: 1.Jiří Malý 2. Jakub Kaplan 3. Josef Novotný
Doufáme, že se příště zapojíte i vy. Po vzoru p. starosty Jiřího Pomikálka, který se závodu také zú-

častnil. Za což mu samozřejmě děkujeme.
Děkujeme také všem účastníkům závodu, všem kteří se závodem vypomáhali a samozřejmě i všem 

sponzorům Klas Nekoř, Obec Nekoř atd...
   S přátelským pozdravem Vladimír Šípek

Nekořský špacír
Letošní jubilejní desátý ročník „Nekořského špacíru“ uspořádala TJ Sokol Nekoř v sobotu 16.7.2022. 

Jeho tématem bylo „Dřevo“ a hlavním bodem návštěva místní firmy Truhlářství Josef Puchmeltr s.r.o., 
zabývající se již od roku 1995 zakázkovou a sériovou výrobou nábytku, dřevěných výrobků, poloto-
varů a vybavení interiérů. Účastníci Nekořského špacíru tedy mohli nahlédnout do provozu rodinné 
truhlárny a  v  cíli pak každý obdržel malý dárek v  podobě balíčku s  dřevěnou briketou, větrovým 
bonbónem a označením logem pochodu. Za umožnění návštěvy i s výkladem a za brikety, které byly 
sponzorským darem, panu Puchmeltrovi moc děkujeme. 

Trasa byla dlouhá jako obvykle 9 až 13 km a od truhlárny vedla dále přes Studenecké skály, Vlčko-
vice, Studeneckou zátoku a kolem hráze Pastvinské přehrady, kapličky v Údolí podél malé přehrady 
zpět na hřiště v Nekoři. 

Jak se vloni osvědčilo, pro zpestření dostali všichni účastníci na cestu mapku trasy s několika vyzna-
čenými body, u kterých odpovědí na zadané otázky doplňovali malou křížovku. Kdo tajenku vyluštil, 
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dozvěděl se opět tematicky laděný citát: „Ze dřeva lze vyrobit ledacos. Jen ne stromy.“ I do vyhlášené 
fotosoutěže přispělo pár účastníků svými momentkami z absolvované cesty. Vybraný vítězný snímek 
do fotosoutěže zaslala Anežka Hubálková.

Na trasu letošního ročníku Nekořského špacíru se postupně vydalo 56 účastníků, z toho bylo 40 
dospělých a 16 dětí, a také 6 pejsků. Převážná většina byli Nekořští - 44 a jen 12 účastníků přijelo odji-
nud - z Letohradu, Žamberka, Těchonína, Verměřovic, Dolní Dobrouče, Klášterce nad Orlicí, Hradce 
Králové a Prahy. 

Nejstarším účastníkem byl letos pan Beneš z Verměřovic (ročník 1948) a nejmladším pětiměsíční 
Petřík Adamec.

Kromě mapky s popisem trasy a otázkami k doplnění tajenky je sušenka a malá minerálka na cestu 
a v cíli jmenovitě vyplněný účastnický list již samozřejmostí.

Počasí nám vydrželo a první kapky deště začaly padat až hodinu po návratu posledních příchozích 
zpět do cíle. Máme tedy úspěšně za sebou první desítku a můžeme se těšit na další ročníky Nekořského 
špacíru v příštích letech.  Za organizační tým TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová

Šachový turnaj ŠNek 2022
Oproti loňskému roku se letošního ročníku zúčastnilo ne-

patrně méně šachistů. To bylo dáno hlavně tím, že jsme turnaj 
nezveřejňovali na šachových webech. Rozhodně to ale nemě-
lo vliv na kvalitu hráčů. Opět si zde každý našel rovnocenné 
soupeře. A to jak v hlavním, tak i v dětském turnaji.

První dvě místa obsadili favorité Vlčnováci Kapusta Petr 
a Buráň Jaroslav. Ale největším překvapením turnaje bylo tře-
tí místo domácího Davida Beneše. Pěkného výsledku dosáhli 
i sedmý Petr Langr a čtrnáctý Filip Brůna. 20. byl nekořský 

nováček Radim Černohous. Další nekořáci byli 23. Broňa Špinler, 26. Ladislav Marek, 28. Vladimír 
Šípek a 31. Václav Šuman. Dětský turnaj vyhrál domácí Michal Knizner a druhý byl Ondra Kubíček.

Pouze v kategorii do deseti let nemáme zastoupení na medailových příčkách.
Letošní vítěz získal 1000 korun. Ostatní hráči si rozdělili dalších 1400 korun a ceny od sponzorů: 

Klas Nekoř, OEZ s.r.o., TJ Sokol Nekoř, a obce Nekoř. Největší úspěch nejen u malých šachistů však 
sklidily malé upomínkové trofeje šneků, původně určené pouze pro dětský turnaj. Ty nakonec díky 
menší účasti vyšly i na všechny šachisty z hlavního turnaje.

Jak již bylo uvedeno v propozicích, konal se letošní ročník ven-
ku pod stanem! Počasí nám přálo, vydrželo až do úplného ukli-
zení. Odpoledne přišel takový slejvák, že pršelo i uprostřed stanu 
a přikurtovaný stan se posunul. Nedovedu si ani představit, jak by 
to vypadalo, kdyby ta slota přišla v průběhu turnaje. Rozhodně by 
na to nikdo nezapomněl. Doufám, že i bez tohoto zážitku budou 
na turnaj všichni dobře vzpomínat.

Děkuji všem účastníkům za bezproblémový průběh turnaje 
a doufám, že se sejdeme i příští rok.

Letošní vítěz získal 1000 korun. Ostatní hráči si rozdělili dalších 
1400 korun a ceny od sponzorů: Klas Nekoř, OEZ s.r.o., TJ Sokol Nekoř, a obce Nekoř. Největší úspěch 
nejen u malých šachistů však sklidily malé upomínkové trofeje šneků, původně určené pouze pro dět-
ský turnaj. Ty nakonec díky menší účasti vyšly i na všechny šachisty z hlavního turnaje.
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Jak již bylo uvedeno v propozicích, konal se letošní ročník venku pod stanem! Počasí nám přálo, 
vydrželo až do úplného uklizení. Odpoledne přišel takový slejvák, že pršelo i uprostřed stanu a přikur-
tovaný stan se posunul. Nedovedu si ani představit, jak by to vypadalo, kdyby ta slota přišla v průběhu 
turnaje. Rozhodně by na to nikdo nezapomněl. Doufám, že i  bez tohoto zážitku budou na turnaj 
všichni dobře vzpomínat.Děkuji všem účastníkům za bezproblémový průběh turnaje a doufám, že se 
sejdeme i příští rok. Vladimír Šípek

Krychlefest
KRYCHLEFEST 28.7.2022 v Nekoři

Letos proběhl již 7.ročník charitativní a vzpomínkové hu-
dební akce Krychlefest, pořádaný Míráčem Stránským. Vý-
těžek z  tohoto festivalu vždy putuje na pomoc znevýhodně-
ným dětem. Tradice vznikla před lety na počest člena kapely 
Moucha, přezdívaného „Krychlič“, který v roce 2012 tragicky 
zahynul.

Letošní ročník se konal na podporu Karolínky Fraňkové 
z Klášterce nad Orlicí, které je dnes dva a půl roku. Bohužel se 
v šesti měsících přestala vyvíjet. Trpí pohybovými problémy 
a problémy s rovnováhou, nemluví a nikdy nebude a dalšími 
přidruženými komplikacemi. Pro její rodiče a sourozence je 
to těžká situace, se kterou se velmi statečně vyrovnávají. Pe-
něžní dar v hodnotě 36 000 Kč, který se podařilo touto akcí získat jim pomůže financovat rehabilitační 
cvičení, na které musí dojíždět do Pardubic a další terapie pro Karolínku.

Jako místo konání byla letos poprvé zvolena Nekoř, protože je zde areál, který je přímo určen a při-
praven na konání takových akcí (pódium, oplocení, zázemí…). Dobrovolníků v roli pořadatelů ubývá 
a proto chceme poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli. Míráč Stránský a jeho přátelé připravili areál 
a jídlo, SDH Nekoř se postaralo o nápoje, Sokol Nekoř a Rybáři Nekoř poskytli materiální vybavení 
a Obec Nekoř zapůjčila zdarma areál. Velký dík patří i návštěvníkům, kteří se přišli pobavit a podpořit 
rodinu Karolínky. Jana Kubíčková Berková

Nekořská pouť
Pouťové Posezení pod lipami

První srpnový víkend se konalo tradiční Pouťové poseze-
ní pod lipami. V sobotu večer zahrála skvělá kapela Pětka 
z Králík, která potěšila děti, mladé i starší a tancovalo se až 
do neděle. Dalším kulturním zpestřením bylo vystoupení 
taneční formace Babylenky. Tradičně se podávaly brambo-
rové křapáče a klobásy, pivo ve skle přišlo k chuti. Nejen děti 
si točily kolem štěstí a nedočkavě otvíraly štěstíčka, poté se 
většina dorazila cukrovou vatou, která chutnala a lepila spo-

lehlivě. Nedělní program zahájila mše svatá v místním kostele sv.Mikuláše. Poté se poutníci přemístili 
před faru a pod lípy, kde hrála Jablonská muzika a lidé se skvěle bavili. Udírna dole lákala na chutné 
klobásy, nahoře voněla čerstvá káva, palačinky a především pouťové koláče, které darovalo Adamcovo 
pekařství. Moc jsme si všichni pochutnali a děkujeme. Letošní pouť se velmi vydařila, přálo nám poča-
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sí, vládla pohoda a všichni se skvěle bavili. Výtěžek z této akce bude věnován uprchlíkům z Ukrajiny, 
kteří žijí v Nekoři. Za pořádající NEKOŘalu ( Spolek pro zachování tradic) chci poděkovat všem, kteří 
s poutí pomohli a zejména vám, kteří jste přišli a poseděli. A už teď se těším, až se příští první srpnový 
víkend opět setkáme v Nekoři pod lipami. Veronika Mikysková

Zvonička v Údolí
Zvonička se nachází v  části obce Údolí v  blízkosti rekreační oblasti Pastvinské přehrady. Klidné 

místo vyhledávané k procházkám, vede kolem ní jedna z cyklotras.
Zvonička byla dle zmínek v kronice Obce Nekoř i v zápiscích osady Údolí postavena roku 1775. 

Z  knihy „300 let Markétina Oudolí u  Nekoře“ (V. Šťovíček, 
1993): „Z nařízení císařovny Marie Terezie se v té době v osadách 
vesnicích, kde nebyly jiné zvony jako kostelní, v kapli nebo v obec-
ní zvoničce, musely postavit zvoničky hlavně za účelem vyvolání 
poplachu při požárech. Ve zvoničce se pak zvonilo během dne ave 
a klekání a při úmrtích. Protože lidé v osadě Údolí měli sotva peníze 
na živobytí, tak na pozdější opravy zvoničky nebyly peníze. Velmi 
nutnou opravu si vyžadovala již po sto letech, konaly se sbírky, ale 
potřebný obnos na řádnou opravu se nedal dohromady. Sem tam 
se přibylo nějaké prkénko nebo šindel, ale to bylo vše. Ve zvoničce 
avšak zvonit nepřestalo. Generální oprava byla provedena až v roce 
1939, kdy osadníci vybrali mezi sebou dostatečnou částku a zvonič-
ky byla konečně opravena. V roce 1930 – 7. března byl vedle zvo-
ničky přesazena lípa svobody. (pozn. - vysazena 1919 na pozemku 
patřícím k čp. 16 – na místě jejího původního vysazení byl v roce 
1930 postaven zděný transformátor el. vedení) Vedle zvoničky je po-
staven kamenný kříž se sousoším, pravděpodobně na paměť moru.“

Tyto informace jsou rovněž uvedeny na vnějším plášti zvoničky od roku 1993, kdy bylo slaveno 300 
let od založení osady Údolí.

Jakým způsobem a kdy byla Zvonička opravována v dalších le-
tech není známo, pravděpodobně byla vždy jen řešena aktuální 
nutná výměna poškozených šablon krytiny a opláštění, případně 
prken dřevěného pláště. Poslední výrazná oprava zvoničky pro ha-
varijní stav její stříšky, kdy poškozením střešní krytiny docházelo 
k zatékání do vnitřní dřevěné konstrukce, byla provedena v roce 
2015. Byla provedena generální oprava horní stříšky výměnou po-
škozených krovů stříšky, bednění a původní krytiny za měděný 
plech, osazen nový kovaný křížek na vrcholu, vyměněny poškoze-
né díly střešní krytiny spodní stříšky a odkopání zeminy od zadní 
části zvoničky až k betonovému základu, aby do dřevěného pobití 
nepronikala zemní vlhkost. Část nákladů ve výši cca 70 000,- Kč 
pokryla dotace 27.000,- Kč Sdružení obcí Orlicko z  grantového 
programu Malé památky Orlicka. 

Stav zvoničky se bohužel postupně zhoršil, zejména dalším po-
škozením krytiny spodní stříšky dochází k zatékání do zvoničky, 
které je nutno neodkladně řešit.
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Proto byl zpracován návrh celkové Obnovy Zvoničky v Údolí spočívající zejména v: 
• napuštění vnitřních trámových konstrukcí zvoničky proti dřevokaznému hmyzu
• celkové výměně opláštění zvoničky, které je již značně poškozené povětrnostními vlivy
• výměně krytiny na spodní stříšce za plech
• obnově vstupních dveří a okének Zvoničky (vstup do zvoničky není omezen, návštěvníci si ji mo-

hou prohlédnout kdykoli i zevnitř) 
O  dotaci na obnovu Zvoničky byl požádán Pardubický kraj, odbor kultury. Dotace 50.000,- Kč 

z Podprogramu 3 podpora památkové péče v PK na rok 2022, podprogram C byla obci přidělena, ve 
výběrovém řízená byl vybrán zhotovitel prací – firma Novotný Josef, Nekoř 20. A letos v létě se práce 
na obnově rozběhly.

Bylo sejmuto opláštění věžičky zvoničky eternitovými šablonami, které bylo provedeno v roce 1939 
při její generální opravě a  které je již také značně na několika místech poškozeno. Opláštění bylo 
provedeno přírodními modřínovými prkny ve stylu stejném, jako ostatní historická zástavba chalup 
a hospodářských budov (stodol) v této části. Modřínová prkna jsou napuštěna bezbarvým nátěrem 
proti hmyzu a houbám a ponechána v přírodním přirozeném stavu, aby časem získala stejnou patinu 
jako výše zmiňované okolní stodoly a části chalup osady Údolí. Takto asi zvonička dle dochované his-
torické fotografie z 30 let minulého stolení původně i vypadala.

Materiál na výměnu opláštění – modřínová prkna měla již obec připraven (důsledek odstraňování 
kůrovcové kalamity v obecních lesích). Obnovou vnějšího pláště došlo k vyřešení stávajících havarij-
ních stavů památky a částečně k obnovení jejího historického vzhledu. Náklady opravy činily 221.793.- Kč. 

V dalších letech by pak Obec Nekoř chtěla do zvoničky umístit malý zvon, který se z ní ztratil v pa-
desátých letech minulého stolení a v další etapě opravit kamenný kříž stojící vedle zvoničky.

Obec Nekoř dlouhodobě opravuje a obnovuje malé místní památky a pečuje o jejich vzhled (kamen-
né kříže a sousoší – např. v letech 2005, 2008, 2011, 2015, 2018 v rámci projektů Malé památky Orlicka, 
v roce 2015 akcí „Restaurování památky sv. Trojice na Bredůvce“ prostřednictvím podpory grantového 
programu Pardubického kraje. Jiří Pomikálek 

Zastávka – místo k setkávání
Po přestěhování kadeřnictví na náměstíčku bude v  uvolněném prostoru, v  „Zastávce“, vznikat 

knihovna. Knih se tam vejde poměrně málo, zato možných aktivit hodně. Např. setkávání maminek 
s dětmi, kurzy a kroužky, setkávání starší generace, besedy na různá témata. Knihovna v obci může být 
neutrálním místem, kde se lidé setkávají, něco spolu tvoří, sdílejí své radosti a starosti všedních dní, 
pomáhají si, inspirují se navzájem, pijí kávu…. Něco takového by se nám moc líbilo i v Nekoři. 

Tak tedy……
Jste malá skupina a máte něco společně ke sdílení? 
Přijdete rádi do menší, ale novější knihovny? 
Maminky s  dětmi, chcete se sejít v  jiném prostředí než 

doma? 
Přejete si jen tak přijít posedět, popovídat se sousedem 

a zpříjemnit si svůj čas? 
Zastávka poskytne zázemí, atmosféru si vytvoříte sami. 
Milí lidé z Nekoře, pomůžete s  její realizací, náplní a pro-

gramem? 
Vítána je jakákoli (i malá) aktivita, spolupráce, nápad i silné ruce. Pokud byste měli chuť se jakkoli 

zapojit, kontaktujte nás na zastavkanekor@seznam.cz nebo na tel. č. 777 349 483, 607 972 902. 
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Na případnou spolupráci se za Nekořalu těší Hanka Koblížková a Marta Suchomelová
Nekořská knihovna bude prozatím nadále otevřena ve stávajících prostorách v zasedačce obec-

ního úřadu - od září vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin

Vzpomínka na Bohouše Bezstarosti
Se zatajeným dechem, nevěřícným kroucením hlavy a poté až mrazením v zá-

dech jsme v pondělí 3. července přijali zprávu, že neúprosná smrt ukončila žití 
našeho kamaráda, spolupracovníka, člena zastupitelstva obce, souseda a nekoř-
ského spoluobčana pana Bohuslava Bezstarosti.

Těžká nemoc v krátké době ukončila jeho život doposud plný sil a plánů….. 
stále si jen těžce připouštíme, že už není mezi námi….

V Nekoři se narodil, v Nekoři vyrůstal, v Nekoři zůstal a pracoval, v Nekoři se 
svou rodinou bydlel, pro Nekoř žil, v Nekoři vydechl naposled. Málokdo je a byl 
s naší obcí tak úzce spojen jako on. …. A o málokom jako o Bohušovi by se dalo 
jako parafráze slavného výroku britského válečného premiéra řící - tak mnoho 

lidí tolik vděčí za tak mnohé tomuto jedinému člověku. ….
Jeho příjmení jako by evokovalo toho, který žije lehce, bez ničeho, co by ho trápilo a ztěžovalo mu 

život. Pravdou však bylo, že spíše on svou obětavostí, vnímavostí k druhým, ochotou a pracovitostí 
dokázal starosti a problémy snímat z druhých a brát je na sebe... 

Narodil se v rodině Marie a Bohuslava Bezstarostiových 10. srpna 1970. Vyrůstal se svým o 13 mě-
síců mladším bratrem Martinem, oba si byli celý život velmi blízcí…, 

Základní škola v Nekoři, měšťanka v Letohradě, pak střední odborné učiliště v Dolní Lipce jako 
opravář zemědělských strojů, na to navázal dvouletým nástavbovým studiem při zaměstnání ve Chva-
leticích zakončeným maturitou. To již od roku 1987 pracoval v JZD Vítkovice Nekoř, od roku 1992 
akciové společnosti Klas Nekoř, se kterými spojil celý svůj profesní život…

Nastoupil jako opravář zemědělské techniky a traktorista, byl při začátku servisu pro stroje Class 
jako servisní technik. Pak převzal i nákladní avii pro převoz zvířat, a s tím spojené přesuny hovězího 
dobytka, byl velmi zkušený zvláště při vyvádění a  odvozu velkých vykrmených býků ze záhumen-
kových chlévů na jatka, pomáhal při ošetřování paznehtů kravám, někdy i  jako střídač v živočišné 
výrobě. Pro svou pracovitost ale i zkušenost začal dělat zástupce vedoucího střediska rostlinné výroby 
a mechanizátora až zcela převzal vedení střediska v Nekoři. Vážil si starších spolupracovníků a měl 
přirozenou autoritu u podřízených a mladších. K podřízeným měl kamarádský vztah a přesto jej velmi 
respektovali. Vše, co po nich chtěl, aby dělali, uměl udělat i sám. Byl dlouholetý člen představenstva 
a jeho místopředsedou. Dokázal velmi citlivě jednat s lidmi, a tak když bylo potřeba vyřešit nějaký slo-
žitý problém, dostal to na starost on. Nebylo snad nic, co by neuměl zařídit a poradit si s tím. A přitom 
si stále zachovával ten zdravý selský rozum a racionální pohled na věc. 

Jeho zaměstnání bylo organizačně i časově náročné, zvláště v době polních prací, sklizně pícnin, trav 
i obilí. A přesto si dokázal najít čas na rodinu, sport, zábavu, i práci pro obec. 

Jeho rodina i přes náročnost zaměstnání byla pro něho to nejdůležitější, synové jej měli jako vzor, 
podporoval je v  jejich aktivitách, sportu, vstupu do samostatného života, ochotně poradil, pomohl, 
snažil se zařídit potřebné, byl jejich oporu při řešení problémů…. 

Pětkrát byl velkým počtem hlasů zvolen do obecního zastupitelstva, dvacet let tuto činnost obětavě 
vykonával…, Byl nepostradatelným členem zastupitelstva, pečlivě psal při jednání zápisy a pracoval 
i jako předseda kontrolního výboru., Pro obec byl jakousi spojkou jistoty se zemědělskou firmou Klas 
Nekoř, když bylo pro obec potřeba něco udělat technikou. Vždy viděl a hlásil, kde je v obci nějaký 
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problém, co je potřeba vyřešit. Každoročně jsme projížděli silnice v obci a řešili, kde a jakou opravit, 
kde je potřeba vyměnit značku, nebo kde nesvítí světlo. Bylo to mnoho a mnoho drobných věcí, které 
zařídil a příliš o tom nemluvil….Když bylo potřeba prohrnout sníh, volalo se Bohoušovi, když zamést 
silnice, dovést materiál, vyvést trávu a větve, přivést dopravník na uhlí, zajistit dopravu věcí na letní 
tábor – volalo se Bohoušovi. Není v našich silách o všem se zde zmínit ….

Není snad nikdo, kdo by na něho vzpomínal ve zlém. Vážili si jej staří i mladí. Mluvily za něj skutky 
a snad nikdy neřekl „to nepůjde“. Mnozí říkají, že považovali za čest jej znát a s mít s ním něco do 
činění. 

Byl i aktivní sportovec, hrál fotbal a hlavně lední hokej a to již od dětských let až po dospělé týmy. 
Aktivně se zapojil do činnosti TJ Sokol Nekoř. Jako člen výboru pomáhal organizovat sokolské akce, 
po Pepovi Krejsovi převzal mládežnický hokejový tým, kde k hokeji vedl i své kluky.Vzal si na starost 
vybavení a půjčování klubovny na zimním stadionu, Byl jedním z tahounů týmu Klas Nekoř v Lanš-
krounské hokejové lize, kde si s chutí zahrál v jednom týmu i se svými syny. Byl hlavním organizáto-
rem a zároveň vždy odpracoval nejvíce hodin při stříkání ledu na zimním stadionu v Nekoři. A rád si 
před nekořským publikem hokej zahrál a pak se se spoluhráči i soupeři podělil v kabině o láhev rumu 
a poseděl s nimi u piva. Byl to člověk společenský, rád si s manželkou vyjel i za kulturou, do divadla 
či na zajímavou přednášku. Nikdy nezkazil žádnou zábavu, byl dobrý vypravěč a  rozhodně z oslav 
a posezení neodcházel mezi prvními…. 

Když se objevila zákeřná zhoubná nemoc, nestěžoval si, statečně s ní bojoval. Všichni jsme mu drželi 
palce, aby ji překonal a uzdravil se. Stihl i ještě letos v dubnu svést seniory na setkání do kulturáku 
a mohl si ještě užít synovu svatbu. Statečně překonával obtíže do posledních chvil, dokázal u toho ještě 
myslet na druhé - volal nebo posílal SMS známým, přání k  svátku… Bohužel zákeřnost a  rychlost 
nemoci nás všechny překvapila a byla nad jeho síly a odhodlání…. V pondělí 4. července v ranních 
hodinách ji podlehl… 

I těmito řádky mu chci poděkovat za vše, co obětavě konal pro obce Nekoř a její obyvatele. 
Velmi si vážím, že jsem s ním mohl spolupracovat a považovat jej za tvého kamaráda….
Odešel v něm poctivý a férový chlap, takový, kterých je na světě málo a který zanechal v Nekoři 

nesmazatelnou stopu….. Bylo mi ctí se s ním naposledy rozloučit a i v Nekořském zpravodaji na něho 
vzpomenout….  Jiří Pomikálek 

Sdružení obcí Orlicko
Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce 30. výročí své existence. Rád bych v příspěvcích připo-

mněl jeho činnost v řadě oblastí, které pozitivně ovlivňují rozvoj a život v regionu Orlicka. 
Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka v oblasti dopravy a zejména pak v oblasti 

bezpečnosti chodců a cyklistů. Bezpečnost dopravy je jednou ze strategických priorit 
rozvoje Orlicka. Tomu odpovídá řada realizací uskutečněných v uplynulých letech. To, 
že se soustředíme na posílení bezpečnosti cyklistů a chodců při dopravě zejména do prá-
ce, za vzděláním a za službami, ale využívají je i turisté, je vidět na řadě míst v regionu, 
kde se setkáváte s cyklostezkami, když většina z nich je investicí právě svazku Orlicka. 

Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je Cyklostezka Žamberk – Lukavice – Letohrad, kterou 
jsme dokončili v roce 2011, měří 4,6 km a stála 35 mil. Kč. Investici jsme spolufinancovali z prostředků 
Evropské unie a Státního fondu dopravní infrastruktury.

V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky Červená Voda – Králíky o délce 5,4 km a v hodnotě 22 
mil. Kč. Zde nám dotačně pomohl Státní fond dopravní infrastruktury. 

Protože příprava každé dopravní stavby je velmi náročná zejména z důvodu vypořádání vlastnic-
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kých vztahů k potřebným pozemkům, další cyklostezky jsme dokončili až v roce 2021 a to hned dvě. 
Z prostředků Evropské unie prostřednictvím MAS Orlicko, z.s. jsme realizovali Cyklostezku Šušek 
(Písečná) – Valdštejn (Hnátnice), která je dlouhá 1,3 km a stála Orlicko přes 7 mil. Kč. Závěrem roku 
jsme dokončili výstavbu Cyklostezky Letohrad – Šedivec o délce 1,4 km v ceně 10 mil. Kč za přispění 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 

U financování všech uskutečněných i připravovaných cyklostezek je nutné zmínit finanční podíly 
obcí na přípravě i vlastní výstavbě, jejichž území se cyklostezky spádově týkají. 

Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy je jednou z hlavních priorit Orlicka, a proto pokračujeme 
intenzivně na projektové přípravě dalších cyklostezek. Nejdále je příprava Cyklostezky Jablonné – Bys-
třec (k Formplastu), která bude stavebně velmi náročná, když prochází kolem lomu v Mistrovicích 
v úzkém prostoru mezi silnicí, železnicí a Tichou Orlicí. Pokud v tomto roce vyřešíme vlastnické vzta-
hy, mohli bychom v roce 2023 žádat o dotaci na vlastní výstavbu.

Rozpracovanou máme také Cyklostezku Žamberk – Líšnice – Nekoř, která je akutní zejména pro 
zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů v Líšnici a dále Cyklostezku Žamberk-Kunvald - Ro-
kytnice v Orlických horách. Tato poslední cyklostezka je důležitá z pohledu cestovního ruchu a cyklo-
turistiky, když podstatně usnadní návrat cyklistů z hřebene Orlických hor do našeho podhůří. Nicmé-
ně u obou je k realizaci, zejména díky nedořešeným vlastnickým vztahům k pozemkům, ještě dlouhá 
doba.

Tím však záměry Orlicka ve výstavbě cyklostezek nekončí. V tomto roce chceme 
zahájit projekční přípravu Cyklostezky Těchonín – Mladkov – Lichkov a snad i Krá-
líky – Dolní Morava.

Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování dostupnosti evropských i národ-
ních dotačních zdrojů na podporu bezpečnosti dopravy, ale též v pochopení všech 
dotčených subjektů a vlastníků, kterých se naše aktivity v oblasti výstavby cykloste-
zek dotýkají. A také chci velmi poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na přípravu 
a výstavbu potřebných cyklostezek přispívají. Bez jejich dobré vůle a finančního přispění by jakékoli 
stavby cyklostezek nebyly reálné v našem krásném území.  Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Společenská kronika

Rozloučili jsme se  Bohuslav Bezstarosti  ThMgr. Ervín Kukuczka

Přivítali jsme do života  Honzíková Ester Hubálková Viola
 Halbrštátová Žofie Fliegerová Anet
 Samková Johanka

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 7. – 30. 9. 2022

60 let Komárková Eva
 Kosek Vladimír
 Lehký Jiří

80 let Vaníčková Miluše
 Kúhnová Růžena

84 let Luxová Zdeňka

86 let Bednářová Zdeňka
 Poláčková Jaroslava

87 let Dušková Eva

89 let  Růžičková Helma

Blahopřejeme! Marie Glonková
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Komunální volby 2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do ZASTUPITELSTVA OBCE NEKOŘ
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

 V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

že volby do Zastupitelstva obce Nekoř se uskuteční
v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin

Místo konání voleb

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání je-
jich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasová-
ní po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. 
průkazem o povolení k  trvalému pobytu na území České republiky či cestovním 
pasem jiného členského státu Evropské unie).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září 
2022, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.

V obci Nekoř kandidují 3 volební strany

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

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Nekoř,
NEKOŘ čp. 330, tel. 465 625 122
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Vážení, 

po dalším čtyřletém období si dovolujeme znovu před vás předstoupit a požádat o důvěru v zastoupení ve 
vedení naší obce. Jsme sdružení mladých nezávislých kandidátů různých profesí, zaměření, zájmů a zkušeností. 
Máme jak krátkodobé, tak i dlouhodobé myšlenky a cíle, chceme v těch doposud rozpracovaných dále 
pokračovat, ty nové pak především pomocí aktivní spolupráce v zastupitelstvu prosazovat a realizovat. 

1.  Petr Koblížek, DiS.,   40 let,  analytik dopravy  Nekoř 37 

2.  Ing. Jiří Malý   35 let, lesník    Nekoř 303 

3.  MgA. Patrik Zamazal  48 let architekt   Nekoř 333 

4.  Bc. Dominika Halbrštátová 31 let pedagog v MŠ   Nekoř 292 

5.  Ing. Jindřich Samek  33 let stavbyvedoucí   Nekoř 349 

6.  Mgr. Eliška Novotná  38 let pedagog v MŠ   Nekoř 335 

7.  Ing. Josef Lux   35 let projektový manager  Bredůvka 12 

8.  Petr Blažek   42 let dispečer   Bredůvka 284 

9.  Radek Strasmeier  44 let OSVČ    Nekoř 365 

Bytová otázka – realizovat poslední etapu přestavby bývalé pošty na další obecní byty, pokračovat v přípravách 
nových stavebních parcel, najít zdroje jejich financování. Pokračovat v přípravách realizace domu pro seniory.  

Komunikace a jejich bezpečnost – najít zdroj financí a realizovat rozpracovanou akci „Chodník Bredůvka“. Začít 
projektové práce na propojení náměstíčka a školy chodníkem v místech, kde je to technicky možné. Pravidelně, 
a především plánovaně obnovovat místní komunikace a jejich značení. Dořešit dopravní bezpečnost před MŠ a 
ZŠ. 

Školství –aktivní spolupráci obce a podporu vůči vedení MŠ a ZŠ vnímáme jako jednu z klíčových úloh obce 
vedoucí ke zkvalitňování výuky a zájmových kroužků.  

Spolky a sport – spoluvytváří „život“ v obci. Vnímáme jako důležité je pravidelně a cíleně podporovat a vytvářet 
vhodné a motivujících podmínky pro jejich činnost, včetně zapojení mládeže. Podpora mimořádných 
spolkových projektů. Realizovat minimálně další jedno dětské hřiště v obci. 

Zeleň a životní prostředí – aktivně se podílet na plánovaných komplexních pozemkových úpravách a vytvářet 
tak další možnosti k ozelenění a ozdravení krajiny, zadržení vody v krajině. Plánování a realizace výsadeb 
veřejné zeleně ve stávajících i nových lokalitách. Zajištění šetrného hospodaření v obecních lesích. 

Ostatní 

- zefektivnit správu a údržbu obecního majetku, chceme vytvořit pracovní pozici správce / údržbáře, 

- vzhledově a funkčně upravit místa pro sběr tříděného odpadu, 

- revize stavu veřejného osvětlení, postupná výměna světelných zdrojů, 

- pravidelná a plánovaná obnova památek v obci, 

- podpora služeb, místních podnikatelů a živnostníků, 

- přispět k rozvoji cestovního ruchu výstavbou drobné turistické infrastruktury. 

  

Mladí pro Nekoř
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SPOLEČNĚ PRO NEKOŘ 
Hezký den Vážení spoluobčané, 
uteklo to jako voda a opět je tady šance zvolit, kdo dostane příležitost rozhodovat o tom, 
jaká bude naše obec. Zastupitelstvo hlasuje o tom, jak bude Nekoř vypadat, fungovat a 
dále se rozvíjet. Rozhoduje o nemalých finančních částkách a projektech (i dlouhodobých). 
Proto je velmi důležité, kdo v něm sedí. Nepropásněte proto možnost o tom rozhodnout, 
zúčastněte se voleb a svým hlasem podpořte, kdo je vám svým pohledem na fungování obce 
a přístupem nejblíže  ����. 
Za naše sdružení kandidují: 
1. Ing. Jana Kubíčková Berková 46 let OSVČ   Nekoř 
2. Jaroslav Lehký   58 let údržbář   Nekoř 
3. MUDr. Pavel Dušek  42 let lékař   Nekoř 
4. Zuzana Kudličková, DiS  40 let hostinská  Nekoř 
5. Ing. Marcela Kolářová  55 let ekonomka  Nekoř 
6. Robert Doleček   54 let montážní dělník  Nekoř 
7. Ing. Vladimír Dušek  43 let konstruktér  Nekoř 
8. Lukáš Kubíček   44 let montážní dělník  Nekoř 
9. Jakub Šulc   23 let vodohospodářský dělník Nekoř 

Nejsme nové uskupení, a máme za sebou plno aktivit a projektů, na kterých jsme se 
podíleli a v nastavených prioritách budeme pokračovat.  
Dokončení projektů: 

 dokončení rekonstrukce čp.286 (pošta) + vybudování parkovacích míst 
 dětské hřiště na Vejrově 
 zastávka a sběrné místa na Vejrově 
 chodník na Bredůvce 

Pokračování v přípravě, projekci a realizaci dalších projektů: 
Doprava: 

 bezpečnostní situace u školy 
 chodník mezi ZŠ a náměstíčkem 
 oprava cest 
 obnova zastávek u mostu 
 pěšina na Vejrově u hráze 

Vzhled obce: 
 navýšení pracovního týmu v obci 
 údržba všech ploch a nemovitostí obce  
 bezúdržbové osázení těžko přístupných ploch 

 Turismus a volný čas: 
 altán u parketu 
 herní prvky v parku 
 Petrův palouk – správní chata a rekonstrukce soc. zázemí 
 osvěta, motivace a výchova dětí i občanů k třídění odpadů a péči o vzhled obce 

Spokojené bydlení a život v obci: 
 podpora spolků a aktivit v obci – kultura, sport, tradice a volný čas 
 podpora služeb 

Investice: 
 příprava dalšího zasíťování lokality nad Stadionem 
 půdní vestavba ZŠ – rozšíření kapacity školy a družiny 
 rekonstrukce chodeb a soc. zařízení ve škole 
 dům s byty pro seniory 
 řešení společenského centra obce (náměstíčko, KD, park…) – bezpečnost, 

doprava, vzhled a využití 
Přejeme vám šťastnou volbu, ať se nám v Nekoři dobře žije.  
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KDU-ČSL 
Vážení nekořští, 
zanedlouho  budete opět svým hlasováním rozhodovat o tom, kdo bude spravovat další čtyři 
roky obecní a veřejné věci v Nekoři. Kandidátka KDU-ČSL tradičně představuje lidi nejen 
hájící určité hodnoty, ale i připravené dát svůj čas a své schopnosti ve prospěch celé obce. 
Nabízíme zkušenost i odhodlání mládí. Kandidáti: 
1. Ing. Jiří Pomikálek, 55 let, starosta obce,  Nekoř 254 
2. Ing. Pavel Smejkal 37 let investiční referent,  Nekoř 176 
3. Ing. Petr Glonek 33 let  OSVČ, Nekoř 26 
4. Michal Sršeň, 50 let elektrikář, revizní technik,  Nekoř 25 
5. Pavel Krsek 45 let konstruktér,  Nekoř 369 
6. Ing. Martin Suchomel, 47 let stavební technik,  Nekoř 368 
7. Vojtěch Faltus 34 let mechanizátor, Nekoř 160 
8. Bc. Marie Moravcová (Adamcová), 33 let asistentka prodeje,  Nekoř 183 
9. Ing. Filip Mikyska, 48 let vedoucí  technicko-obchodního oddělení,  Nekoř 3  
 
Chceme  využít  zkušenosti z předchozích let, navázat na  již hotové, dále rozvíjet některé 
započaté aktivity, dokončit připravované  a  samozřejmě přinést i nové podněty a nápady.  
Správu naší  obce vnímáme jako spolupráci všech, kterým na Nekoři záleží. Všichni se v Nekoři 
navzájem velmi dobře známe, víte, co kdo už předvedl a  jaká práce je za kým vidět…. 
Stejně jako v předchozích volbách Vám chceme představit to, jakou chceme  Nekoř mít: většina 
je obsažena v aktualizovaném rozvojovém plánu obce  
Nekoř připravená a dobře hospodařící – rozumné a vyvážené hospodaření obce, 
zabezpečující běžný chod obce včetně údržby a oprav obecního majetku,  připravovat projekty 
žádostí na dotace na další věci potřebné pro obec podle  aktualizovaného rozvojového plánu 
obce - a hledat možnosti jejich financování, stabilizace obecních zaměstnanců 
Nekoř ekologicky smýšlející -  snižování nákladů na provoz a údržbu obecních nemovitostí 
a infrastruktury v podobě energetických úspor, instalace FVE na střechy obecních budov, 
výměny svítidel veřejného osvětlení apod. s možností využití vhodných dotačních programů, 
podpora třídění odpadů  a rozvoj odpadového hospodářství. 
Nekoř pro všechny generace - funkční mateřská školka a základní škola,  dům s byty pro 
seniory,  příprava dalších stavebních parcel k výstavbě rodinných domů, další dětská hřiště 
v obci,   
Nekoř bezpečná -  realizovat  projekty chodníků v nejkritičtějších místech obce – na 
Bredůvce,  na náměstíčku, mezi středem obce a školou,  pokračovat v průběžných opravách 
místních komunikací a úpravách dopravního značení 
Nekoř podporující aktivní – podpora místních spolků, pomoc i nově vznikajícím aktivitám  
- např. „Zastávka – místo setkávání“, podpora nabídky kulturních, společenských i sportovních 
akcí, oživení tradic nedávných i dávno zapomenutých, přednášky o zajímavostech i historii 
obce  
Nekoř   čistá a stále krásnější –úprava prostoru náměstíčka a vzhledu Kulturního domu, 
sjednocování vzhledu zastávek,  úprava míst  k odkládání  tříděných odpadů, péče o vzhled 
obce výsadbou a udržováním  stromů, keřů a květin, zatraktivnění a úprava vyhlídkových a 
odpočinkových míst v obci, obnova a označení  zapomenutých cestiček v obci 
Nekoř, o které se ví –propagace obce v regionu i v cestovním ruchu, naučné stezky 
k atraktivním místům v obci, propagace místních služeb,  nové reklamní předměty s emblémem 
obce, příprava reprezentativní publikace o obci, rozvíjení informačního systému v obci 
Nekoř spolupracující – aktivní spolupráce s okolními obcemi i v rámci sdružení obcí 
 
Mnohé se v minulých letech podařilo, mnohé  další  je však ještě před námi…… 
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PROMĚNY HRÁZE PASTVINSKÉ 
PŘEHRADY BĚHEM ROKU 2022


