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Z jednání obecního zastupitelstva
28. května 2018
Starosta přivítal zastupitele i hosty, navrhl doplnění programu a nechal hlasovat o jeho schválení. Usnesení
1a/IV-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 28.5. 2018 
800
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulých jednání
• Proběhlo focení přehrady dronem
• Vybudování oplocenky paseky nad Malou přehradou, doklizení po těžbě, poděkování myslivcům za
natažení pletiva, vysázení 700 dubů a 250 smrků – poděkování Nekořala, obecní zaměstnanci, vyžínání
pasek, dotlučení kolů k vysázeným stromkům, probíhá dokácení vývratů na Pustinkách
• Oprava osvětlení Bredůvka i po obci, instalace světla před OÚ dle požadavků zastupitelů, instalace světla ke křižovatce k Šedivci
• Zabetonovány obrubníky na Petrově palouku, vybouráno staré schodiště, budou instalovány nové boilery
• Oprava cesty u čp. 16 Bredůvka – kamenivo, obrubníky udělali místní, válcování – připraveno na položení frézinku, frézing od SÚS dovezen
• Oprava boxera – plastové obložení dveří, zavírání, ruční brzda, proveden pravidelný servis,
• Jednání se zhotovitelem MŠ Nekoř – vícepráce, zdůvodnění, prodloužení termínu, rozpočtování, doplňování podkladů k vyúčtování první etapy, 2x konzultace na CRR
• Sečení travnatých ploch
• Zametání – nový stroj firmy Klas , SÚS i technické služby
• Poděkování ochotným rukám při stavění máje
• Odvoz železného šrotu, elektroodpadu i papíru ze SDN
• GDPR – přijaty směrnice a zpracován seznam agend, zabezpečení poč. sítě, , atd.
• Lodičky –poděkování SDH za organizaci parkování
• Obdrženo rozhodnutí KÚ - směrovka Nekoř na budovaném kruháku na 1/11 na žádost obce schválena
• Jednání starosty na SÚS – 25.5. – oprava Nekořského mostu v roce 2018, vzneseny i připomínky k používanému materiálu na posyp – prašnost, velmi špatně jde zametat
• Doúčtovány kompostéry – smlouvy naskenovány, předány Orlicku
• Nacenění oprav rozvodů el. v KD – byt, chodba a sklady, 2x jednání se zájemci o pronájem restaurace,
převzetí restaurace od bývalé nájemkyně –poděkování J. Kubíčkové Berkové, J. Lehkému, P. Smejkalovi
• Úklid v obci v rámci akce Ukliďme Česko – SDH a MS – 60 účastníků, jen kolem I/11 sebráno10 pytlů
odpadu,
• Doměřování cest – dohoda s majitelem 1394/2 a 1406/10 - odkup cca 90m2, - připravován GP, stržena
hlína – bude použita k potřebám obce na ozelenění
• Příprava odkupu i prodeje části pozemků pod MK - silnice k továrně, pozemek za has. hřištěm u č.e. 144
• Jednání na Vejrově u čp. 53 – problém s přístupem
• Jednání k doměření cesty za Povodím k rozvojové ploše Z10/BV– příprava GP
• Akce v obci: Okrskové závody SDH, Nekořský kros, čarodějnice, stavění máje, Jednání spolků 23.5.2018,
Noc kostelů – vystaveny práce dětí ZŠ; Vítání občánků – poděkování MŠ za vystoupení; Sběr Diakonie
– poděkování L. Faltusové
• Jednání s projektantem ČEZ – nové podzemní vedení NN do obecní cesty – od čp. 19 k čp. 29
• Doměřen GP u čp. 338 – doměření cesty; Věcné břemeno – GP vedení VO mezi čp. 28 a silnicí
• Příprava realizace dotačních akci – silnice pod čp. 178, oprava povrchu víceúčelového hřiště
• Křižovatka Šedivec – uzavření do 24.6. 2018
Vzhledem k prozatímní neobsazenosti restaurace KD diskuse k výši požadovaného nájemného v restauraci KD, návrh J. Lehkého snížit. Usn. 1b/V-2018: ZO Nekoř stanovuje nájem restaurace KD bez bytu
za 5000,- Kč/měsíc, doporučuje úpravy smlouvy: vyjmout povinnost mít 6 dní v týdnu otevřeno, vložit
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možnost vypovědět z důvodů neplnění rest. služeb 
800
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1c/V-2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání III 2018 ze dne
19.3.2018 a IV-2018 ze dne 9.4.2018 
800
2. Majetkoprávní záležitosti
2.1. Záměr prodeje části p.p.č.2987/1. Na základě předchozích usn. starostou předložen záměr prodeje (veřejná vyhláška připravená k vyvěšení) části p.p.č. 2987/1. Usn. 2a/V-2018: ZO Nekoř na základě
předchozích jednání a usn. schvaluje záměr Obce Nekoř prodat část p.p.č. 2987/1 o výměře 4 m2. Bližší
podmínky převodu vlastnického práva výše uvedené části parcely - cena nemovitosti musí odpovídat
minimálně ceně v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku znalce Ing. Pavla Zářeckého,
číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 – pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2
800
2.2. Záměr prodeje části p.p.č. 471/3 a p.p.č. 3060/3. Starostou předložen obdržený návrh GP k řešení majetkoprávních záležitostí u e.č. 44. Diskuse, zda zahrnout i 3060/3 vyústila v následující usnesení:
Usn. 2b/V-2018: ZO Nekoř souhlasí s jednáními o vzájemném odprodeji, 3060/11, 3060/9, 3060/8 a části
3060/10 a 471/3 s jejich majiteli k vedoucí k vzájemnému majetkovému vyrovnání. Obec požaduje doměřit p.p.č. 473 podél stávajícího plotu. 
800
2.3. Věcné břemeno - záměr ČEZ – zemní kabely NN. Starostou předložen záměr ČEZ Distribuce a.s.
„Nekoř, 29, navýšení - knn,nn, č. stavby IV-12-2017396“. Usn. 2c/V-2018: ZO Nekoř nesouhlasí s uložením
zemních kabelů NN do p.p.č. 3042, 2127/27 – z důvodů poškození živičného krytu komunikace, se zemním
vedením souhlasí od čp. 27 po čp. 29 – vést mimo zpevněnou komunikaci. Doporučuje vzhledem k složitosti
terénu vést NN na stávajících, případně nově umístěných sloupech. 
701
2.4. Další majetkoprávní záležitosti.
Účelová komunikace po 2987/2. V návaznosti na jednání minulého zastupitelstva starosta předložil návrh
GP - rozšíření komunikace na p.p.č. 2987/2 Usn. 2d/V-2018: ZO Nekoř souhlasí s návrhem rozšíření účelové komunikace vedoucí po 2987/2 – dokoupení části p.p.č. 1394/2 – 72 m2 a 1406/10 – 20m2.  8 0 0
Návrh ceny - pozemek ost. plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2
Vejrov – problémy u čp. 53 - přístup - informace starosty o problémech spojených s přístupem k čp. 53
na Vejrově - návrh řešení vyměření obecního pozemku 3110/3, – zajistit souhlasy s vyměřením obecního
pozemku, souhlasy s odstraněním zídky, prohlídka na místě – J. Kubíčková Berková, F. Mikyska. P. Koblížek, B. Bezstarosti, J. Lehký, případně se zástupcem stavebního úřadu
3. Novostavba MŠ
3.1. Informace o průběhu stavby. Informace podány místostarostkou obce
3 .2. Dodatek č. 2 smlouvy „Novostavba MŠ…“ - zdůvodnění dostatku - vícepráce, prodloužení termínu – starosta, místostarostka. Usn. 3a/V-2018: ZO Nekoř schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení
stavby „Novostavba MŠ....“, vícepráce, méněpráce - cena víceprací v Kč bez DPH:2 173 864,01,- Kč,
Cena méněprací v Kč bez DPH: 144 653,92,- Kč, změnu termínu provedení stavby do 30.6.2018.  8 0 0
Usn. 3b/V-2018: ZO Nekoř bere na vědomí informace o posledních připravovaných úpravách souvisejících s dokončením stavby, pověřuje starostu a místostarostku přípravou dodatku č. 3 spojeného s dokončením stavby a vyčíslením méněprací a víceprací vyplývající z posledních úprav souvisejících s dokončením projektu. Vzhledem k termínu dokončení stavby pověřuje starostu uzavřením a podepsáním
dodatku č. 3. 
800
Usn. 3c/V-2018: ZO Nekoř v návaznosti na usn. 3a/III-2018 a 3d/III-2018 a po sérii jednání a hledání alespoň
jednoho dodavatele, který by splnil podmínky veřejné zakázky „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – třetí část - herní prvky a ozelenění“ schvaluje zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Novostavba
MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění II“ s oslovením firmy
Compo Praha Interiéry s.r.o., Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha 
800
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4. Dotace
4.1. Smlouva o poskytnutí dotace z POV. Usn. 4a/V-2018: ZO Nekoř schvaluje smlouvu č. OŽPZ/18/22682
o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem: „Oprava komunikace u Hubálků - Nekoř „
800
4.2. Smlouva o provedení díla Oprava komunikace u Hubálků. Starostou předložena smlouva o dílo.
Usn. 4b/V-2018: ZO Nekoř schvaluje zadat realizaci akce „Oprava komunikace u Hubálků – Nekoř“ dle
cenové nabídky firmy Strabag, schvaluje smlouvu o dílo č 841/TC/RD/2018/049 na provedení díla: za
cenu 238 202,-Kč bez DPH. 
800
4.3. Smlouva o poskytnutí dotace Oprava víceúčelového hřiště Nekoř. Usn. 4c/V-2018: ZO Nekoř
schvaluje smlouvu č. OKSCR/18/22087 o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby, rekonstr.
a oprav sportovních zařízení, pořízení investic. movitého majetku sport. zařízení a organizací“PK na
projekt „C1: Oprava víceúčelového hřiště Nekoř“ 
800
4.4. Smlouva o provedení díla Oprava víceúčelového hřiště Nekoř. Starostou předložena smlouva o dílo.
Usn. 4d/V-2018: ZO Nekoř schvaluje zadat realizaci akce „C1: Oprava víceúčelového hřiště Nekoř“ dle
cenové nabídky firmě Gold Return, s.r.o., schvaluje smlouvu o dílo č 5/2018 na provedení díla za cenu
157.000,-Kč bez DPH. 
800
4.5. Žádost Malé památky Orlicko, Orlicko – pasporty OP Zaměstnanost. Informace starosty o podání
žádosti v rámci sdružení obcí Orlicko na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu v Nekoři. Informace o zapojení do společného projektu obcí k pořízení pasportů a elektronických úředních desek
4.6. Žádost SDH – mimořádná dotace. Usn. 4e/V-2018: ZO Nekoř schvaluje mimořádnou dotaci SDH formou daru ve výši 2.000 Kč na pokrytí nákladů úklidové akce v obci konané dne 19.4.2018 
800
4.7. SDH – oprava stříkačky. Informace starosty a jednatele SDH Nekoř o zahájení průběhu opravy koněspřežné historické stříkačky z roku 1909. Usn. 4f/V-2018: ZO Nekoř schvaluje dotaci z rozpočtových
prostředku obce Nekoř SDH Nekoř na „Renovaci koněspřežné hasičské stříkačky z roku 1909“ ve výši
49.000,- Kč. Pověřuje starostu přípravou smlouvy o dotaci. 
800
Prostředky převést z rezervního fondu mimoř. událostí,
Usn. 4g/V-2018: ZO Nekoř schvaluje záměr umístit opravenou stříkačku před obecní úřad - hasičárnu do
proskleného výstavního prostoru za přispění finančních prostředků obce, o podobě výstavního objektu
bude nadále jednáno 
800
5. Různé
5.1. Rozpočtová změna č. 3. Usn. 5a/V-2018: ZO Nekoř schvaluje rozp. změnu č. 3. 
700
5.2. GDPR. Usn. 5b/V-2018: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty obce o přijetí Směrnice na
ochranu osobních údajů obce Nekoř a dalších souvisejících předpisů. 
700
5.3. Motosraz - uzavírka 23.6.2018. Usn. 5c/V-2018: ZO Nekoř na žádost Motoklubu RIO BIKERS souhlasí s uzavřením části silnice Nekoř – Pastviny III/31216 u autokempu a s vedením objízdné trasy po
MK obce Nekoř dne 23.6.2018 od 15,10 do 16,10 hod.. 
700
5.4. VH VAK jablonné n.O. Usn. 5d/V-2018: ZO Nekoř v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje starostu obce jako zástupce obce
Nekoř, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné n.O., a. s., na řádnou valnou
hromadu, konanou v sídle společnosti dne 28. 6. 2018. 
601
5.5. Rekonstrukce elektřiny KD. Starostou předložena kalkulace rekonstrukce elektřiny v bytě KD. Usn.
5e/V-2018: ZO Nekoř schvaluje vzhledem ke znalosti stávající elektroinstalace a s cílem dosažení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených prostředků objednat rekonstrukci rozvodů NN v bytě
KD dle nabídky firmy J. Mačát Lanškroun, 
700
Pozvat topenáře a instalatéra k řešení oddělení vody a topení
5.6. Obecné závazná vyhláška noční klid. Usn. 5f/V-2018: ZO Nekoř schvaluje OZV obce Nekoř 2/2018
o nočním klidu. 
700
Návrhy a připomínky
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Jaroslav Lehký - Značka u čp. 29, zanesený kanál u křižovatky k Šedivci; Úklid čekáren; Koše kanálů na
sídlišti nad stadionem – reakce starosty - jsou již vyčištěny; Zábradlí u Malé přehrady- reakce starosty dle
dohody z jednání spolků provede Klub SHM
Jana Kubíčková Berková - Jednání školské rady 14.6.2018; Sečení hřbitova – reakce starosty – již je postupně prováděno; Cesta kolem čp. 346 Vejrov; Umístění herních prvků někde na Vejrově
P. Koblížek - hříště – fošny; Prosedající kraj cesty od školy k Šedivci
B. Bezstarosti -doplnit úklidové nářadí do klubovny CVAN; Do budoucna řešit kompostování trávy;
Dotace na cesty - komunikovat s okolními starosty; Cesta na Brodek
L. Faltusová - Nátěr dveří a parapetů kadeřnictví; Kdy bude umístěna lavička ke kříži – reakce starosty
– lavičky umísťuje honební společenstvo; Přechod u ZŠ – reakce starosty – již řešeno s DI PČR, hledání
možností – z přímého jednání a vyjádření DI vyplynulo, že situace nesplňuje podmínky schválení
2. července 2018
Starosta po zahájení navrhl doplnění programu a nechal hlasovat o jeho schválení
Usn. 1a/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje program jednání 2.7. 2018 
600
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulých jednání
• Akce „Oprava komunikace u Hubálků“ - asfalt položen, dosypání krajů, dotace obdržena, položen
frézink na Bredůvce od silnice I/11 k čp 22 – zvážit, kde použít zbytek frézinku
• Výsprava komunikací emulzí a kamenivem SÚS + zametení
• Sečení příkopů – TS Jablonné n.O., kraje některých polních cest Klas Nekoř
• Spojovací chodník na Petrově palouku vybudován obecními pracovníky, zakotvení patek pro zábradlí, probíhá výroba zábradlí; Kolaudace přístřešku
• Akce v obci: Rybářský táborák 16.6., Dětský den 16.6., Rozloučení MŠ s předškoláky14.6.
• Práce v lesích – vyžínání pasek, dokáceno na Pustinkách – čeká na odvoz, podána žádost na Pardubický krajský úřad o dotaci na výsadby
• Nový inzerát k obsazení restaurace KD- Golempres, Orlický Deník, Trefa Lanškroun
• Oprava rozhlasu, doinstalování reproduktorů na Vejrově
• Informační cedule na křižovatce u Lehků, výměna značky u čp. 29
• Dojednávání uložení kabelu NN od čp. 19 po čp. 29 – zbývá dojednat s majitelem čp. 277
• Sečení, odvozy trávy, sběrný dvůr - výrazné navýšení odevzdaného elektroodpadu, papíru i plastů,
předložen souhrn vytříděných odpadů firmě EKOKOM 2017
• Proplach ČOV, odsátí nánosů štěrku z kanalizace
• Poděkování SDH – umytí a pročištění mezer k odtoku vody pod mantinely CVAN,
• Zábradlí u Malé přehrady – vyhotovil klub SHM
• Místní šetření u čp. 53 Vejrov, vyměření pozemku, obeslání majitelů návrhem smlouvy o zajištění
přístupu
• Doměření a dohoda ohledně vytyčení cesty za Povodím Labe – souhlasy účastníků
• Tábory pod Malou přehradou – 4 dvoutýdenní turnusy
• Honebním společenstvem instalovány lavičky na vyhlídkových místech v obci
• Uzávěra na mostě v Nekoři – jednáno se zhotovitelskou firmou, Klas i Mecawel o umožnění průjezdů techniky – jeden pruh průjezdný – regulace průjezdu dopravními značkami
• VH Orlicka – schválení dotace Malé památky – sv. Jan Nepomucký u mostu
• Projekt úpravy komunikace od hráze do Pastvin – dotace PK – dofinancování Ne + Pastviny – poměr
40-60 nebo 30-70
• Vyhlášeny Komunální volby – do 31.7.2018 podání kandidátek MěÚ Letohrad
• Obdrženo rozhodnutí po dovolání k vrchnímu soudu ohledně círk. restitucí – věc vrácena krajskému soudu
5
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• Stav válečných hrobů –pravidelně poskytované informace MěÚ Žamberk
• Řešeno prorůstání smrků do rozhlasu u čp. 132 – majitelé slíbili prořezat
• Závěsy v klubovně CVAN – zadána výroba garnýží
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání V-2018 ze dne
28.5.2018 
700
2. Majetkoprávní záležitosti
2.1. Prodej části p.p.č.2987/1. Na základě předchozích usn., vyhlášky č.6/2018 starostou předložena
smlouva prodeje části p.p.č. 2987/1. Usn. 2a/VI-2018: ZO Nekoř na základě předchozích usn. a vyhlášky 6/2018 schvaluje kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 2987/1 o výměře 4 m2 za cenu v místě a čase
obvyklé stanovené dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého,
číslo znaleckého posudku 8038-329/2016 – pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným
povrchem, – 70 Kč/m2, a na nákup části p.p.č. 1400 o výměře 4 m2 TTP za cenu 70 Kč/m2 dle GP č. 10121127/2017
700
2.2. Pronájem bytu čp. 330. Žádost o pronájem bytu v čp. 330. Usn. 2b/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje na
základě žádosti ze dne 6.6.2018 pronájem bytu v čp. 330 panu J. F. od 1.9.2018 do 31.8.2019 za podmínek shodných se stávající nájemní smlouvou. 
700
2.3. Další majetkoprávní záležitosti
Věcné břemeno VO. Na základě usn. 2e/XIII-2017 ze 18.12.2017 předložena smlouva na zřízení věcného
břemene – služebnosti na uložení podzemního vedení a sloupu VO na p-.p.č. 789/1
Usn. 2c/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, kterou se zakládá dle GP č. 1010-159/2017, ze dne 7.11.2017 na služebném pozemku p.p.č. 719/1 služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kabelu veřejného osvětlení, rozhlasu
a nadzemního stožáru veřejného osvětlení oprávněnému z věcného břemene - obci Nekoř. 
700
Záměr prodeje. Předložen GP 1035-262/2018 řešící odkup pozemků pod garážemi postavenými na p.p.č.
2125/1 v majetku obce Nekoř. Usn. 2d/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2125/5 o výměře 31m2 a p.p.č. 2126/5 o výměře 30m2 oba ostatní plocha, jiná plocha dle GP 1035-262/2018 za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku znalce Ing. P. Zářeckého, č. znaleckého posudku . 8038-329/2016 –
zastavěná plocha 190,- Kč/m2 
700
Záměr nákupu. Na základě předchozích jednání předložen návrh GP k dořešení majetkoprávních vztahů
u místní komunikace na Vejrově. Usn. 2e/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu p.p.č.801/11. o výměře 604 m2 oddělené GP 1031-20/2018 z p.p.č.801/8 k dořešení majetkoprávních vztahů pod MK – na
kupní cenu nechat zpracovat posudek znalce.
700
3. Novostavba MŠ
3.1. Informace o průběhu stavby
Informace podány starostou a místostarostkou obce. Uzavření dodatku č. 3 - navýšení víceprací, které nebyly součástí rozpočtu, odečtení méněprací. Jednání na RPA o doúčtování projektu, přijata platba dotace
za první etapu – 7.399.331 Kč, na základě smlouvy o úvěru převedena na umoření jistiny úvěru.
Dodatek č. 2 – připomínkován CRR – rozpočtářkou upravováno – zasláno na CRR ke schválení
Vyhlášeno zadávací řízení pro veř. zak. na dodávky, zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle §
63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veř. zakázek - „Novostavba MŠ, přístavba jídelny
a rekonstr. dalšího zázemí školy–herní prvky a ozelenění II“
Hromosvod – místostarotskou předložen návrh řešení pro objekty ZŠ a MŠ dohromady. Usn. 3a/VI-2018: ZO
Nekoř schvaluje instalaci aktivního hromosvodu na budovu ZŠ dle nabídky firmy ELKOR Litomyšl  7 0 0
Instalace gastrovybavení – nutnost doplnit k uzavřené smlouvě výdejní pulty do okének mezi kuchyní
a výdejem jídel. Usn. 3b/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje vícepráce gastro vybavení – instalace výdejních
pultů do výdejních okének - vícepráce 26.305,40 Kč 
700
3 .2. Smlouva „Novostavba MŠ… - dodávka vybavení – herní prvky“. Předloženy výsledky výběrového
řízení „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění
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II. Usn. 3c/VI-2018: ZO Nekoř schvaluje výsledek vyhlášené veřejné zakázky na dodávku zadávanou
v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění II“. Usn. 3d/VI-2018: V zadávacím řízení názvem „Novostavba MŠ,
přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění II“ byla podána pouze
jedna nabídka a to účastníka Compo Praha Interiéry s.r.o., Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha
za cenu 584 270,- Kč bez DPH. ZO Nekoř pověřuje starostu v součinnosti se zástupcem zadavatele dle §
43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská
20, Brno vyzvat vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti k uzavření předložené kupní smlouvy
a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 
700
4. ZŠ a MŠ. Informace místostarostky o jednání na MěÚ Žamberk rozšíření kapacity, přihláškách dětí do
MŠ, konkurzu na dvě pedagogické síly MŠ. Informace z jednání Školské rady – zápis rozešle zastupitelům
druhý člen ŠR F. Mikyska
4.1. Vyjímka z počtu žáků školní rok 2018-2019. Usn. 4a/VI-2018: ZO Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v ZŠ Nekoř, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2018/2019 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na
tuto vzdělávací činnost školy. 
601
Finanční prostředky na dofinancování vyjímky v roce 2018 již schváleny usn. 4b/XIII-2017:
5. Různé
5.1. Rozpočtová změna č. 4. Usn. 5a/V-2018: ZO Nekoř schvaluje rozp. změnu č. 4. 
700
5.2. Srandamač. Prodiskutována organizace Srandamače a možnost postavit družstvo zastupitelů – většina mimo obec nebo soutěží v jiných týmech.
Práce v obci - brigádníci. Starostou předložen seznam připravovaných prací – výzva zastupitelům k doplnění
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - Odstranění nápisu Restaurace na zdi KD směrem k mostu; Úklid čekáren; Dotaz na
přebytek rozpočtu za rok 2017 přesunutého do rezerv
Jana Kubíčková Berková - PD zastávka u továrny - reakce starosty – čeká se na doplnění všech vyjadřovaček – zdržení na odboru ŽP MěÚ Žamberk; Spadlá anténa na čp. – starosta – řešil telefonicky s majitelem,
slíbil že odstraní ve spolupráci s ČEZ – ti mu nevyhověli, slíbil odstranit vlastními silami – dlouhodobě
zdravotně indisponován
Petr Koblížek - Oprava svodidel v Studenecké zátoce
Lada Faltusová - Soupis akcí v obci o prázdninách – umístit na plakátnice na Petrově palouku; Doplnit
pytlíky na psí exkrementy
Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
Na začátku každého čísla Nekořského zpravodaje děkuji, nejinak tomu bude i v tomto čísle vycházejícího na konci volebního období současného zastupitelstva.
Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém čtyřletém období podíleli na chodu a správě obce, všem,
kteří jakýmkoli způsobem přispěli k jejímu zlepšování a zkrášlování, kteří přiložili ruku k dílu při práci
pro obec nebo věnovali svůj čas při organizování a připravování nejrůznějším obecních i spolkových akcí.
Zvláště bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za čas a úsilí, které věnovali práci pro obec, za návrhy,
podněty i kritické připomínky. Myslím si, že se nám společně podařilo udělat velký kus práce, který je
vidět, i když některé věci zůstávají na dokončení a na dořešení…. Děkuji.
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Nechci podrobně popisovat, co všechno se za uplynulé čtyři roky podařilo udělat, a kdo na tom má
největší zásluhu. V Nekořském zpravodaji se Vás o všech věcech snažíme průběžně informovat, navíc si
myslím, že se všichni velmi dobře známe a všichni víte, jaká práce je za kým vidět….
Po celé čtyři roky jsme se kromě mnoha jiných věcí vyvěnovali velkému projektu výstavby nové mateřské školky, který právě v těchto dnech vrcholí. Věřím, že se vše podaří úspěšně dokončit a že nově
vybudované prostory v měsíci říjnu zaplní naši nejmenší. V příštím čísle zpravodaje se budeme tomuto
projektu věnovat podrobněji. A dle předběžné dohody chceme tyto prostory veřejnosti představit až se
v nich trochu dětí zabydlí, proto se plánuje den otevřených dveří spojit s rozsvěcením vánočního stromu
na konci měsíce listopadu…..
Začátkem měsíce října 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 v roce 2018
15. IX. Velká cena SDH „Nekořský pohár“
28. X. Traktoriáda – Nekořala

27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – stání, zastavení, zastavení vozidla.
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
v dnešním článku se budu věnovat „Stání“, „Zastavení“ a „Zastavení vozidla“. Bude to opravdu jenom
„výcuc“ toho nejdůležitějšího a s čím se setkáváme dnes a denně.
Jedná se o ustanovení §§ 2, 25 a 27 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Teď se ale dostávám k pojmům stání, zastavení a zastavení vozidla. Domnívám se, že jsou to důležité
pojmy a úkony, které řidič v provozu na pozemní komunikaci používá často.
1. Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
2. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
U tohoto pojmu se také „Zastavím“. Z mé dlouholeté zkušenosti v dopravě vím, že si tento pojem
mnoho lidí vykládá po svém. V žádném případě se nejedná například o to, že si řidič „zastavil“ s vozidlem před obchodem a šel si „jenom“ nakoupit. Nebo třeba řidič, který vyložil náklad a šel znovu do
obchodu „vyřizovat papíry“. To opravdu není zastavení.
3. Zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
Danou problematiku bych rozdělil do dvou částí, kde řidič smí a kde nesmí zastavit a stát.
Řidič smí zastavit a stát:
vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo (to je snad pro každého jasná věc)
Řidič nesmí zastavit a stát:
• v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, tzn. v tomto případě bych navázal na rychlost vozidla,
kdy řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má
rozhled
• na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi
• na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí
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v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace (hranice křižovatky
je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se
symbolem Dej přednost v jízdě!“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“; kde taková dopravní
značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky)
• na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před a za ním
• před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní
komunikaci
• na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci
• na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
zejména jízda ostatních vozidel
Při STÁNÍ musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy
(tzn., že můžou projet kolem stojícího vozidla další dvě jedoucí vozidla = alespoň 6 metrů).
Při ZASTAVENÍ musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy
(tzn., že může projet kolem zastaveného vozidla jedno jedoucí vozidlo).
Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí řidič ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO, foto:

Termíny svozu odpadů 2018
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Září: 3, 17 			
Říjen: 1, 8, 15, 22, 29
Listopad: 5, 12, 19,26
Prosinec: 3, 10, 17, 24, 31
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích.. Odevzdání na
svozová místa - úterý: 25.IX.; 23.X.; 20.XI.; 18.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den středa: 5.IX.; 3.X.; 31.X.; 28.XI.; 26.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 v obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde
je rovněž kontejner na použité náplně tiskáren a kontejner na baterie.
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, pneumatik, 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 středa15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN sobota 1x za 14 dní 10– 12 v termínech: 10.XI.; 24.XI.; 8.XII.; 22.XII.;

Oprava silnice u Hubálků
Jako každoročně i na rok 2018 požádala obec Nekoř o dotaci z Programu obnovy venkova vyhlašovaného Pardubickým krajem. V letošním roce na „Oprava komunikace u Hubálků - Nekoř“.
Dotace Pardubického kraje 100 000 Kč pokryla část z celkových 288 255 Kč nákladů, které oprava
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stála. Umožnila tak alespoň trochu vylepšit stav
našich místních komunikací, které postupem
času vyžadují stále více oprav. Opravu provedla firma Strabag a.s., odštěpný závod Hradec
Králové. Věříme, že tato opravená spojka bude
sloužit ke spokojenosti všech řidičů, kteří tuto
část obce využívají.
Program obnovy venkova Pardubického kraje tak přispívá k rozvoji naší obce….
Jiří Pomikálek

Oprava Zvoničky Bredůvka
Oprava místní komunikace u Hubálků
není jedinou akcí, na kterou obec Nekoř
v letošním roce čerpá dotační prostředky.
Kromě velké investiční akce „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce
dalšího zázemí školy“, kterou jistě všichni
bedlivě sledují, se podařilo získat i finanční
prostředky z programů Ministerstva zemědělství na opravu Zvoničky na Bredůvce.
Ačkoliv Zvonička z vnějšku vypadla zachovale, trhliny v jejích základech a p rok od
roku se zvětšující praskliny v rozích signali-

zovaly, že vše není úplně v pořádku. Podrobnější průzkum
statikem pak odhalil, že pod zvoničkou se nenalézá téměř
žádný základ a blízkost rušné komunikace I. třídy a otřesy
z projíždějících vozidel její stabilitu značně narušují. Po
vykopání sondy v podlaze zvoničky se bavíc ukázalo, že
veškeré dřevěné konstrukce, napohled zachovalé, jsou
pod vrstvou betonu totálně uhnilé a téměř rozpadlé. Akce
s názvem „Údržba a obnova zvoničky“ přišla pro zvoničku v poslední chvíli. Při realizaci oprav se havarijní stav
prokázal v ještě větší míře. Byl zhotoven důkladný základ
pod celou zvoničkou, dřevěné prvky zvoničky byly upevněny do kovových konzolí, které byly zakotveny do základu i upevňovacího betonového trnu uprostřed zvoničky
Vnější obvodová zeď byla znovu vyzděna, upravena byla
i vnitřní podlaha, přesahující základ byl oplechován. V takovémto stavu tak zvonička jistě překoná další desetiletí
či století. Díky dotačním prostředkům MZe jsme mohli
pro příští generace zachovat další drobnou památku v naší
obci….. 
Jiří Pomikálek
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Nové výhled do krajiny
Jistě už si jich mnozí návštěvníci lesů, luk a hájů
v okolí Nekoře, Studeného a Sobkovic povšimli
a možná i poseděli na nových lavičkách umístěných na zajímavých odpočinkových místech s výhledem do krajiny. Celá iniciativa výroby laviček
a výsadby doprovodné rozptýlené zeleně vznikla
v rámci honebního společenstva Nekoř. Pro objasnění honební společenstvo (HS) Nekoř sdružuje vlastníky honebních pozemků a následně
za úplatu (nájem) pronajímá honební pozemky
uživateli honitby, mysliveckému spolku Nekoř.
Právě z těchto prostředků, které se nahromadily
za několikaleté období, byla po schválení záměru
valnou hromadou HS akce financována.
Celkem bylo vyrobeno a osazeno 7 kusů dubových masivních laviček (5ks k.ú. Nekoř, 1ks k.ú. Studené, 1ks k.ú. Sobkovice) a vysázeno 6 kusů odrostků lesních dřevin (lípy, duby, jírovce). Zhotovitelem
laviček je Václav Faltus z Nekoře. Stromy byly vysázeny v blízkosti polních cest vlastnoručním přičiněním dětí z kroužku mladých nekořských myslivců.
Dovolím si tady i malé zamyšlení nad stavem a vývojem současné krajiny. Na tom jak příroda kolem
nás vypadá, jestli je funkčním a zdravým životním prostorem jak pro člověka žijícího a hospodařícího
v krajině, tak pro posledního brouka, motýla, ptáka i rostlinku máme zásadní, samozřejmě i historický
podíl. Asi mi dáte za pravdu, že problémem současné doby je přerušení vztahu lidí k půdě, jakožto hospodářů, které půda živí, tak jako tomu bylo v minulosti před socialistickou kolektivizací zemědělství.
Vůči těmto násilným změnám v podobě scelení polí do velkých půdních bloků, rozorání mezí, polních
cest, vykácení remízů, stromořadí, rozptýlené zeleně, ztráty druhové pestrosti a mozajkovitosti krajiny,
nadměrným používání chemie atd. máme stále obrovský dluh. Měnit krajinu je velmi náročný a dlouhodobý úkol, nicméně nikdy není pozdě začít. Mnozí lidé si problém uvědomují a aktivně řeší. Například myslivci, kteří tráví v přírodě hodně času a její proměny pozorují nejen na úbytku drobné zvěře,
která přichází o přirozené prostředí. V posledních letech obnovili a vysázeli několik desítek stromořadí, remízů a solitérních stromů. Rovněž obec Nekoř se na těchto aktivitách aktivně podílí a za honební
společenstvo bych chtěl velmi poděkovat. Tyto snahy často naráží na nepochopení, vlastnické poměry
a uzavřené nájemní smlouvy, proto bych chtěl touto cestou požádat o součinnost vlastníky pozemků.
Je potřeba si uvědomit, že rozmanitá, ekologicky stabilní krajina nám naše úsilí vrátí v podobě pozitiv,
jako jsou zmírnění půdní eroze a odnosu úrodné ornice, následků sucha i povodní.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné posezení na lavičce, odpočinutí ve stínu koruny stromů
a třeba i zamyšlení při výhledu do krajiny. Zamyšlení nad její pamětí a nad tím, jestli se spokojíme
s ekonomickými požadavky na krajinu a rezignujeme na všechny ekologické a kulturně-společenské funkce. Krajina, ve které žijeme, odráží svéráz
svých obyvatel a je jen na nás v jakém stavu ji předáme dalším generacím.
za honební společenstvo Ing. Jiří Malý
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Z činnosti SDH
Okrskové cvičení v sobotu 19. 5. 2018
Tak jako každý rok proběhla v sobotu 19. května 2018 soutěž v požárním sportu 22. okrsku. V letošním roce jsme tuto soutěž po 3leté pauze opět uspořádali na hasičském sportovišti v Nekoři.
Již v týdnu jsme začali s přípravami na tuto soutěž. Úprava soutěžní dráhy, oprava a natření překážek
pro soutěž jednotlivců vytyčení dráhy pro jednotlivce a sečení trávy.
Počasí se vyvíjelo dobře a předpoklad pěkného počasí nám vydržel až do soboty.
Na soutěž se přihlásilo 24 družstev všech kategorií vč. 8 družstev mladých hasičů a z toho 3 družstva
MH z Nekoře. Celkem se soutěže zúčastnilo na 170 soutěžících a cca 30 organizátorů. Přišli se podívat
a povzbudit soutěžící i nekořští spoluobčané.
Zápolení začalo se zdržením z důvodu stížnosti žen z Mistrovic na výšku bariery. Po nástupu se
družstva rozešla plnit jednotlivé disciplíny a to pořadovou přípravu, jako na vojně - pro pamětníky,
kterou hodnotili bratři Lehký V st. z Nekoře a Černohous J z Jamného n. O. Dále k požárnímu útoku
mužů a žen a běh jednotlivců na 100m překážek.
Odpoledne probíhalo v poklidné a přátelské atmosféře.
Okolo 16té hodiny přišel na řadu požární útok mladých hasičů. Jednotlivá družstva v závodní horečce předvedla ukázkové útoky a okolo 17té hodiny mohli být dosažené výsledky sečteny a vyhodnoceny.
Vyhodnocení začalo těmi nejmenšími, po jednotlivých kategoriích až k mužům.
Naše družstva dosáhla těchto výsledků:
MH mladší – 2. a 3. Místo MH starší – 1. Místo
Ženy I – 2. místo Ženy II – 1. místo
Muži I – 1. místo, i když v jednotlivcích to nebylo
nejlepší, Muži II A – 1. místo a muži II B - po administrativní chybě 5. místo, i když dosažený čas byl
druhý nejlepší.
Soutěžní odpoledne se vydařilo, žádní závodníci
se nezranili, až na pár oděrků, počasí nám přálo po
celé soutěžní odpoledne.
Závěrem děkuji všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě, hladkém průběhu a úklidu celé
sportovní akce, týlovému zabezpečení, soutěžícím a fanoušků.
Zkušenější družstvo Nekořských nejmladších hasičů
Nejmladší Nekořští hasiči
Ostřílení Nekořští mladí hasiči 
Miroslav Jirčík
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Renovace koněspřežné stříkačky z roku 1919
Sbor dobrovolných hasičů v Nekoři byl založen v roce 1874 jako sbor stříkačníků pod vedení Josefa Brůny. V té době již obec vlastnila koněspřežnou stříkačku a bylo potřeba vycvičit několik mužů
v zacházení a obsluze této hasičské techniky, aby byl její potenciál správně a účinně využit v boji s červeným kohoutem.
Vedle této stříkačky sbor stříkačníků měl k dispozici džberovku, háky, sekery a žebřík.
V roce 1909 se obec rozhodla zakoupit novou a účinnější koněspřežnou stříkačku také od fa R.A.
Smekal ze Smíchova. Obě stříkačky byly používány až do nástupu motorových stříkaček.
Konec ručních stříkaček byl předznamenán vývojem v Německu a přípravou na hrozící válkou.
Po sborech byl požadován vojenský výcvik a přezbrojení na motorové stříkačky. Tomu bylo nutné
přizpůsobit i vodovodní rozvod v obci a podzemní hydranty. Tím byly koněspřežné stříkačky vystaveny pomalému chátrání.
Současný výbor sboru přemýšlel co s touto historickou hodnotou našeho sboru. Jak jej využít nebo
ukázat takřka 145. letou historii sboru. A tak se zrodil nápad stříkačku opravit natřít a …… . Jenže,
když už vynakládat jakékoli úsilí, mělo by to vést také k dobrému a trvalému výsledku. Tím vyvstaly
dvě otázky, kterou stříkačku? A jak?
Po diskuzích bylo rozhodnuto renovovat koněspřežnou stříkačku z r 1909. A ihned následovalo:
Jak? Odpovědí bylo ODBORNĚ, ale KDO? A za KOLIK? Bylo ověřeno několik možností a nakonec
byla vybrána fa RENO – Z. Zmydlený z Prahy, která se zabývá renovací kočárů, kočárových lamp
a svoji činnost rozšířila i na renovaci hasičských koněspřežných stříkaček.
Tím byl zahájen a odsouhlasen projekt renovace koněspřežné stříkačky 1909.
Vedle toho byla řešena i otázka kam poté umístit zrenovovanou stříkačku. Probíhají jednání se zastupiteli obce Nekoře o vybudování objektu pro historickou hasičskou techniku.
Celý projekt je rozdělen do tří etap a v roce 2018 již probíhá 1. etapa „Renovace podvozkové části
stříkačky“. 2. Etapa je plánovaná na rok 2019 „Renovace mechaniky ruční stříkačky“ současně se 3.
etapou – „Vybudování přístřešku“ s cílem vystavit historickou techniku k 145. Výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Nekoři.
1. etapa projektu je financována z prostředků sboru, dotace z Pardubického kraje a obce Nekoř.
2. Výstavba přístřešku je projednávaná obecním zastupitelstvem a přístřešek by mohl být umístěn
před budovou obecního úřadu
Pokud budete mít zájem, můžete touto formou přispět sboru na renovaci stříkačky jakoukoli finanční částkou.
Rozpočet:
I. ETAPA
Kovové části hasičské stříkačky budou rozebrány, odvezeny na pískování a opatřeny základním nátěrem. Nerovnosti budou vytmeleny a po vybroušení opatřeny stříkacím kytem (plničem). Po opětovném vybroušení budou opatřeny konečným vrchním nátěrem a vylinkovány.
- Demontáž stříkačky
8.000,- Kč
- Pískování (zbavení starého nátěru a koroze
12.000,- Kč
- Nanesení základního nátěru
8.000,- Kč
- Tmelení a vybroušení
20.000,- Kč
- Vybroušení, vrchní nátěr, vylinkování
27.000,- Kč
- Materiál – barva, plnič, ředidlo, pomocný materiál 14.000,- Kč
Celkem 89.000,- Kč
13
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Veškeré dřevěné části stříkačky, které budou poškozeny (červotoč nebo ztrouchnivělé) budou vyměněny. Chybějící dřevěné
části stříkačky (sedáky, výztuhy hadic) budou nově vyrobeny.
Poškozené části loukoťových kol (špice a loukotě) budou vyměněny a kovový ráfek opětovně za tepla nasazen.
Z dřevěných částí stříkačky bude odstraněn starý nátěr a po
vybroušení budou tyto části opatřeny penetračním (proti červotoči a houbám) a základním nátěrem. Případné nerovnosti
budou vytmeleny, vybroušeny a proveden nástřik stříkacím kytem (plničem). Povrchová úprava bude po opětovném vybroušení
dokončena vrchním nátěrem a vylinkováním.
Pozn.: Barevná úprava stříkačky (odstíny RAL) a barva linek, bude provedena podle původního provedení
- výroba chybějících a poškozených dřevěných částí
5.000,-Kč
- oprava loukoťových kol vč. naražení kovových ráfků kol
18.000,-Kč
- odstranění starého nátěru komplet dřevěné částí
12.000,-Kč
- základní nátěr dřev. částí, vybroušení, nástřik plničem, vrchní nátěr
40.000,-Kč
- linkování, nápis na nádrž
10.000,-Kč
- Materiál – barva, plnič, ředidlo, pomocný materiál
14.000,-Kč
Celkem 99.000,-Kč
Celkové náklady na I. etapu jsou ve výši: 188.000,-Kč
II. ETAPA
Mechanické části stříkačky (pumpa a sací zařízení) budou zrestaurovány a uvedeny do funkčního stavu.
Na funkční savice budou zakoupeny nové hadice, která bude olepena plátnem a opletena provazem.
Ostatní savice zůstanou v původním stavu, pouze budou zrestaurované. Nádrž stříkačky bude opatřena nápisem „Nekoř“ a rokem výroby.
Čalounění - čalouněné chybějící části (sedáky) budou nově vyrobeny a potaženy kůží. Nášlapné
části stříkačky budou opatřeny kobercem obšitým kůží. Kožené řemeny na proudnice a savice budou
nově vyrobeny.
- Restaurování mechanických částí pumpy a ventilů stříkačky
18.000,-Kč
- Restaurování původních 3ks savic a výroba nových hadic a proudnice
19.000,-Kč
- Čalounění sedáků, výroba kožených řemenů hadic a proudnice
9.000,-Kč
- Materiál – mosaz, těsnění, čistidla a mazací tuky, kůže, spojovací a pomocný 10.000,-Kč
- Montáž stříkačky
18.000,-Kč
- dopravní náklady – technologické převozy
8.000,-Kč
- restaurování 2ks vozových lamp …
14.000,-Kč
Celkem
96.000,-Kč
Celkem náklady na II. etapu: 96 000,-Kč
V Nekoři dne 4. 7. 2018 Miroslav Jirčík

Dětský den
Marně vzpomínám, kdy to vlastně začalo – červnový dětský den pořádaný společně nekořskými
spolky a Obcí Nekoř. Nejprve na stadionu, pak na hřišti u základní školy spojené s divadelním představením nekořských školáků, poslední dva roky na hasičském cvičišti u továrny. Tak tomu bylo i letos
třetí červnový víkend, od 14 hodin travnatý areál zaplnily nejrůznější disciplíny jednotlivých spolků,
nafouknutý skákací hrad a šplhací věž zajištěné Klubem SHM, o občerstvení se v od hasičů zapůjče14
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ných prostorách postaral spolek NEKOŘALA a začali se tam objevovat i myslivci se svými čtyřnohými
přáteli – ale k tomu se ještě dostaneme. Každý malý účastník vyfasoval od starosty startovní kartičku,
s níž proběhl všech 13 disciplín, kde jej čekaly dovednostní i vědomostní soutěže: chytání ryb, házení
míčků, kácení plechovek, kroketová dráha, florbalové dovednosti, házení na terč, překážkový slalom
s pimpongovým míčkem na lžíci, poznávání stromů, hmatová zkouška a další disciplíny….. A když se
pochlubil všemi vyplněnými políčky, dostal pytlíček s ovocnou a sladkou odměnou…. Ti menší pak
přivítal skákací hrad, ti větší vyzkoušeli nafukovací šplhací věž. A v závěru programu nekořští myslivci
představili své čtyřnohé kamarády – lovecké psy podle jednotlivých plemen s popisem, k čemu jsou při
výkonu myslivosti určena a někteří dokonce předvedli názornou ukázku jejich výcviku a činnosti. Tyto
zajímavé ukázky zakončily slunné odpoledne a věřím, že všichni, kteří vážili cestu na hasičské hřiště
v dolní části obce, vůbec nelitovali…
Poděkování patří všem, kteří toto odpoledne pro děti připravili…
Jiří Pomikálek

Srandamač
Již IX. SRANDAMAČ – turnaj spolků a obecního zastupitelstva v netradičních disciplínách se konal v sobotu 7. července 2018 na hasičském cvičišti u továrny. Letos se klání neslo
v duchu 100 let republiky. A disciplíny připravené nekořskými
spolky tomu odpovídaly: Spolek nekořala nechal v označeném
prostoru symbolizujícím poštovní zámku z těl závodníků poskládat vylosovaný letopočet vztahující se k dějinám naší republiky, aby pak mohli vylepšit své umístění v této disciplíně
krátkým vědomostním testem z historie. Hned vedle se v režii
hasičů závodníci přenesli do Zlína, aby poslepu vytřídili hromadu bot…. Myslivci poukázali na to, že celou naší historii provází ne zrovna kvalitní komunikace,
prý poslední kvalitní silnici postavila Marie Terezie, a závodníci tak museli s dětským autíčkem projet
nerovnou kobercovou silnici… U rybářů sedle nejoblíbenější písničky prezidenta tatíčka Masaryka
„Ach synku, synku„ koulelo polámané kolečko do opravy,
aby synek mohl orat…. A orba byla tématem ještě jednou
– u nekořského Sokola museli soutěžící nejprve uklidit zaneřáděné poválečné pole, vyhnat z něho zajíce, aby se pak
zapřáhnuti do plužňat řízených přistrojeným hospodářem
po něm rychle přehnali následováni osévačem travního semene a zalitím zaseté rostliny….. Velmi těžko se nápadité
disciplíny pisateli popisují, chtělo to být na místě a vše sledovat…. Starosta pak za zastupitelstvo připravil závěrečnou
disciplínu, když doprostřed velkého kruhu postavil láhev
15
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exkluzivního rumu Republika, soutěžním družstvům rozdal plastové kroužky na povázku a nechal je
zhruba z 5 metrů na ni házet …. Kdo nejdříve navlékne hozený kroužek na flašku, získává ji pro své
družstvo. Kroužky chvíli dopadaly blíže, či dále od exkluzivní pochoutky, aby byly provázkem rychle
přitaženy zpět za metu a mohl házet další z družstva…. Vítěznou trefu nakonec slavili rybáři….. Ale
ani ostatní neodešli s prázdnou.Jak bývá tradicí, každý spolek věnoval do soutěže jednu tekutou cenu
a ty si nakonec podle pořadí jednotlivé týmy rozebraly…. Z vítězství se radoval Nekořala, který jen těsně porazil druhý Sokol, před třetími myslivci, kteří byli následován hasiči a rybáři….. Nakonec nebylo
zas tak důležité, jak kdo dopadl, všichni se dobře bavili a bavili se i nadále až do pozdních nočních
hodin na navazujícím hasičském táboráku …… Všem pořadatelům i soutěžícím patří dík i obdiv za
nápadité soutěže i závodnické zaujetí v soutěžích…
Jiří Pomikálek

Klub SHM – Velký tábor Bohousová 2018
Na letošní velký tábor se nám přihlásilo 18
holek a 9 kluků v rozmezí od 9 do 16 let. Což
považujeme v dnešní době za krásný počet.
První den na táboře nám propršel, což nám
ale náladu určitě nezkazilo. Hráli jsme seznamovací hry, rozkoukávali se po táboře a baštili
výborné buchty od rodičů. Večer přišel do tábora kapitán Morgan, který nám oznámil, že
objevil nový ostrov. Bohužel ho nezakreslil do mapy, protože na ostrově ztroskotal a domů se vrátil
na voru. Úkol zněl tím pádem jasně – musíme tam doplout, prozkoumat ostrov, zakreslit ho do mapy
a přivést Morganovi jeho osobní věci.
Druhý den jsme se připravovali na námořnickou zkoušku, kterou jsme museli složit, abychom mohli
vyplout na moře. Učili jsme se vázat uzle, luštit Morseovku, balanc, plavání. Dalším velikým úkolem
bylo postavit loď, kterého se perfektně ujmuli naši chlapáci. Po složení zkoušky a dostavění lodě jsme
konečně mohli vyplout.
Z přístavu jsme vyplouvali vždy večer, zvedli kotvu, stáhli plachtu, zazpívali písničku a odebrali se
do svých kajut (týpek). Po celou plavbu na nás čekalo spousta nástrah a ztroskotání. Poprvé jsme ztroskotali na Velikonočních ostrovech, kde jsme se věnovali Velikonočním tradicím – malovali kraslice,
atd. Podruhé jsme ztroskotali na Vánočních ostrovech, kde jsme strávili celkem 3 dny. Ráno nás budil
Čert, Anděl a Mikuláš. I zde jsme se věnovali tradicím – vyráběli Adventní věnce, pekli cukroví, lili
olovo, zdobili Vánoční stromeček, zpívali koledy. Zažili jsme i štědrovečerní večeři a dlouho očekávaný
příchod Ježíška. Pobyt na Vánočních ostrovech jsme ukončili Silvestrovskými oslavami. Celou dobu
nás na Vánočních ostrovech otravoval sněžný Yetti. Další nástraha nás čekala v podobě napadení piráty, naštěstí se nám podařilo utéct a přespat v lese.
A konečně jsme dopluli na námi neznámý ostrov. Nezbylo nám nic jiného než ho prozkoumat.
Vydali jsme se tedy směrem na Pastvinskou přehradu. Uvnitř hráze se nám podařilo najít Morganovi
osobní věci. Vzhledem k velikému teplu jsme ještě uspořádali soutěž na šlapadlech a zablbli si ve vodě.
Zpět do přístavu nás dovezl autobus a vlak.
Další noc jsme dopluli zpět do Bohousové, odevzdali Morganovi jeho věci, zakreslili ostrov do mapy
a on nám za to dal veliký poklad. Bohužel nám poklad v noci ukradli piráti. Trošku nám to zkazilo
náladu, ale naštěstí jsme nakonec i piráty přemohli.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat především Pekařství Adamec za výborné pečivo, které nám
vozili až na tábor. Manželům Dvořákovým, za přínosnou prohlídku hráze Pastvinské přehrady. Všem
16

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 3



září 2018

rodičům, že nám zapůjčili děti. Všem dětem, letos byli opravdu moc hodní, takhle skvělou partu jsme
v Bohousové neměli už roky. A hlavně také všem vedoucím, kteří si berou každoročně svojí dovolenou
pro práci s dětmi. 
Hlavní vedoucí Pomikálková Nikola

Nekořský špacír - VII. ročník, Rocková zábava
Uprostřed prázdnin v sobotu 28.července 2018 proběhl další ročník „Nekořského špacíru“, který
pořádá TJ Sokol Nekoř již sedm let.
Letošní trasa dlouhá přibližně 14 km vedla tradičně malebným okolím naší obce. Tentokrát se šlo
od hřiště v Nekoři kolem tábora u Malé přehrady, kolem bývalé pily, po staré silnici na Pastviny kolem
Svaté Trojice až k Autokempu, před křižovatkou „U kanálu“ se odbočilo na polní cestu do Líšnice
a kolem kravína se prošlo dolů k řece Divoká Orlice, dále cestou lesem kolem firmy Mecawel, kolem
bytovek a přes most zpátky na hřiště. Na cestu byl každý účastník vybaven popisem trasy včetně mapky
s vyznačenými záchytnými body a malým občerstvením, v cíli pak měl každý připravený jmenovitý
účastnický list.
Letošního ročníku Nekořského špacíru se zúčastnilo 40 nadšenců, z toho 30 dospělých a 10 dětí, většinou místní občané - v počtu 23, z okolních obcí přijelo 17 příznivců našeho pochodu, a to z Kunvaldu,
Klášterce, Pěčína, Mistrovic, Jablonného nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Helvíkovic, Boršic a Studence.
Nejstarším účastníkem byl letos pan František Fogl, který se našeho pochodu účastní pravidelně
každý rok a jeho jubilejní osmdesátka není ani znát. Naproti tomu nejmladšími účastníky byli dvouletí
špunti Linda Suchomelová a Maxík Toman. Zvířecí miláčky zastupoval roční pejsek Tyrion, jehož trasa
byla určitě o něco delší …
Okolí naší obce je tak hezké, že i když se některé části tras jednotlivých ročníků Nekořského špacíru
opakují a většina účastníků se každoročně vrací, nikdy to nikomu nevadilo a věříme, že i v příštím roce
poslední červencovou sobotu proběhne další ročník ke spokojenosti všech.
Rocková zábava
O týden dříve v sobotu 21.července 2018 proběhla ještě jedna akce pořádaná TJ Sokolem Nekoř.
Oddíl stolního tenisu zorganizoval Rockovou zábavu na zimním stadionu v Nekoři, které se zúčastnilo
cca 200 návštěvníků. K jejich vyžití hrála hudební skupiny WATTY a bylo připraveno občerstvení.
Vloni se obdobná zábava konala za nepříznivého počasí na sále kulturního domu a účast byla zhruba
poloviční. Počkejme si na příští léto, jak to bude do třetice. Oddíl stolního tenisu totiž plánuje kromě
svých sportovních aktivit, mimochodem velice úspěšných, i pokračovat v pořádání letních rockových
zábav pro veřejnost.
Za TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová a Jaroslav Lehký

Pohádková cesta...

Alespoň několika
fotografiemi připomínáme letošní
pohádkovu cestu
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Cestománie...
Srí Lanka – 3.díl
V severní části ostrova se nacházejí významná místa, kde se rodily a rozvíjely původní srílanské
civilizace. Mezi tato starověká místa a města bych zařadil Anurádhapuru, která kdysi vládla zemi celé
tisíciletí, Mihintalé, coby kolébku budhismu na Srí Lance, skalní pevnost Sígirija, královské město
Polonnaruwa a Královský skalní chrám v Dambulle. V dnešním dílu prozkoumáme tři poslední jmenované, které se nám podařilo navštívit.
V minulém dílu jsme skončili v jídelně v Kurugenale. Z jídelny jsme se vrátili na autobusové nádraží
a splavení nastoupili do již skoro plného autobusu do Dambully. Autobusem se samozřejmě prodírali prodejci čehokoliv. Usedli jsme. Hned nám nějaký muž nabízel jakési lístky. Myslel jsem, že je to
konduktor a tak jsem řekl „Two tickets to Dambulla (dva lístky do Dambully)“. Ale byl to prodejce
výherních losů. Málem jsme si místo jízdenek koupili dva losy. Do Dambully jsme přijeli večer, čas
zbyl už jen na krátkou večerní procházku. Druhý den jsme se nechali túk-tukem přepravit ke Zlatému
chrámu. Minuli jsme snad 30 m vysokou zlatou sochu Buddhy a vydali se po chodníku a schodištích
ke skalním chrámům. Všudypřítomné opice si pohrávaly s turisty a zároveň byly připravené někomu
něco odcizit. Před bránou k jeskyním, kde už není tolik porostu, se nám otevřely výhledy na okolní
krajinu. Z rovinaté krajiny vystupují zalesněné štíty kopců. Jeden útvar se svým tvarem vymyká. My
víme, že je to Sígirija, stolová hora, náš další cíl. Souvislá výzdoba jeskyní a zazděných prostor pod převisy je úchvatná. Na tomto posvátném místě je výzdobu a celkem přes 150 soch Buddhy fotit povoleno,
nesmí se však do záběru přibrat žádný člověk.
Túk-tukem jsme se vrátili do městečka pro věci a před polednem
jsme již seděli v autobusu do Sígirije. Cesta netrvala dlouho, takže
jsme už popoledni směřovali po chodníku k úpatí hory. Na stěně
200 metrů vysoké hory byla patrná bílá nitka představující řady uniformovaných školáků na školních výletech. Překročili jsme vodní
příkop a pak procházeli královské terasové a vodní zahrady s viditelnými základy prastarých staveb. Chodník přechází v kamenné
schodiště, později v ocelové konstrukce. Po točitém schodišti se dá
vyšplhat ke kryté galerii, kde jsou opatrovány 1500 let staré fresky
zobrazující vnadné ženy. Skalní památku skutečně navštěvuje mnoho místních turistů včetně zmíněných školních výletů. Je třeba mít
trpělivost. Cesta vzhůru dále pokračuje podél Zrcadlové zdi, která
má omítku tak vyleštěnou, že by se měla zrcadlit. Na konci stezky
je plošina. Hned nás upoutaly dvě obří lví tlapy nalepené na skále.
Kdysi zde byla celá lví socha. Sígirija znamená v překladu Lví skála. Legenda o nenávisti, zradě a pomstě praví, že pevnost byla zbudována nevlastním bratrem, který se královského trůnu zmocnil násilím a bratra, právoplatného dědice donutil uprchnout. Bratr se však vrátil a v podstatě bez boje díky
náhodě získal trůn zpět. Na vrchol hory, kde se rozkládaly paláce, vede další strmé ocelové schodiště.
Ve skalním masivu jsou patrné stezky původní, do skály vysekané žlábky a stupadla. Tají se dech nad
odvahou dřívějších obyvatel. Z vrcholu je nádherný výhled na zahrady a do krajiny a to na všechny
světové strany. Z paláců tu zbyly již pouze základy, zachoval se však i „klimatizovaný“, vodou chlazený
trůn. Nádrže na vodu byly funkční i nyní a zdobily je květy lotosů.
Opět jsme využili túk-tukáře a nechali se zavézt na silnici spojující Dambullu s Polonnaruwou. Od
řidiče jsme obdrželi vizitku, kdybychom snad někdy ještě přijeli, a na památku se zvěčnili do fotoaparátu. Večer jsme se v Polonnaruvě ubytovali v doporučovaném hotýlku Lake Inn. Navečeřeli jsme
se v jídelně. Z kameninových nahřívaných nádob jsme si mohli vybrat z různých kořeněných směsí a rýži.
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Ke snídani jsme měli placky, dhal, tradiční hoppers, čaj, sambal a smažené banány. Celý den byl
předurčen na prohlídku rozsáhlých památek v královské Polonnaruwě. Památky jsou tak rozlehlé,
že jsme si pronajali túk-tuk. Památky zahrnují velké množství různě zachovalých staveb, od zbytků
základů až po dochované stavby a sochy. Paláce, svatyně, dágoby-stúpy, knihovny, kláštery či bazény.
Některé stavby dosahují i po staletích odolávání počasí úctyhodných rozměrů a to i přesto, že byly zbudovány z cihel. Mezi památkami jsme pozorovali i zástupce místní fauny - želvu a metrového varana.
Skutečně nám prohlídka zabrala celý den. Neviděli jsme však zdaleka vše. Túk-tukář zakončil vyjížďku
v obchodě s uměleckými, zejména vyřezávanými, předměty. Nejčastějším motivem byl pochopitelně
Buddha.
Večer jsme chtěli uzavřít v místní putyce, alespoň takovou jsme měli představu. V hotýlku nám
poradili, ať se vydáme určitým směrem za město. Našli jsme bambusové stavení s několika zaparkovanými túk-tuky. Uvnitř, v přítmí, popíjeli domorodí muži ze sklenic čaj, mysleli jsme. Čaj? Nebyl to
čaj, ale arak. My se raději schladili vychlazeným pivem Lion. Když jsme odcházeli, dostali jsme několik
nabídek na odvoz od arakem posilněných řidičů. S díky jsme odmítli.
Následující den jsme město opustili sjednanou dodávkou a putovali s domorodci nejkratší cestou
přes Naulu a Matale zpět do Kandy. Cestou jsme obdivovali bizarní hory, zřejmě sopečného původu. Najednou řidič prudce zabrzdil. Na cestě byl slon, divoký
slon. To je vzácnost a hlavně dobré znamení. Srílančané u nejbližší svatyně vhazovali do kasiček peníze za
květinové obětiny.
Ještě týž den jsme se v Kandy vydali na další cestu, kterou popíši v příštím díle. Zmínil bych se ještě
o druhé návštěvě Sígirije a Dambully v roce 2013, kdy
jsme zrána cestovali autobusem přes Matale do Sígirije
a následně pak na prohlídku Dambully. Vše se skvěle
podařilo, jenom se nám nedařilo sehnat spoj zpět do
Kandy. Taxikáři chtěli příliš mnoho. Štěstí se usmálo. Jeden z domorodců zastavil u Zlatého chrámu
odevzdat obětiny. Jel zrovna do Kandy. Vyšla nám domluva, že můžeme cestovat na korbě jeho malého
náklaďáčku. Na korbě, na kobercích a mezi nábytkem spočívala i jeho žena s dítkem. Byl to zážitek. Pro
domorodce jsme byli naopak zase my atrakcí, divili se, smáli se a mávali. V Kandy jsme řidiče vyplatili.
Všichni byli spokojeni.
V příštím pokračování se vydáme na dvě putování po centrální vysočině.
Text a foto Martin Kocmánek

Informace Oblastní charity
INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu.
I když je v mnoha městech a obcích podomní prodej zakázán, stále se najde dost lidí, kteří podomním
prodejcům své dveře otevřou a podlehnou jejich nátlaku.
Podomní prodej představuje riziko zvláště pro zranitelné skupiny osob, zejména pro osaměle žijící
seniory.
JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM PRODEJI:
1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NEZNÁMÉ OSOBY
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Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. Vyžadujte prokázání totožnosti od všech osob a jejich
totožnost si následně ověřte u firmy, která je k takovému úkolu zmocnila.
V případě pochybností informujte o pohybu podezřelých osob obecní/městský úřad či státní/obecní policii. Stejně postupujte v případě, kdy je v obci zakázán podomní prodej.
2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ DOKLADY
Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, neukazujte nikomu žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady.
3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE CHCETE ZAVÁZAT
Při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Obojí má své výhody i nevýhody.
4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejste-li si jisti nabídkou, nepodepisujte nic na místě, nechte si
čas na rozmyšlenou a proberte nabídku se svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod pohrůžkou výhodnosti nabídky v určitém časovém období přinutit k podpisu, kterého byste později litovali.
Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu a zjistit dobu ukončení této smlouvy s dodavatelem
tak, aby se předešlo pokutě, většinou z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy.
5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhodnutí chcete změnit a záležitost vyřešit bez sankcí, můžete
u smluv uzavřených mimo obchodní prostory (u Vás doma, po telefonu nebo internetu) od uzavřené smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě možné
ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Bez sankcí můžete výpověď podat ve lhůtě do 15 dnů od
zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.
6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S POSTUPEM OBCHODNÍKA
V případě, kdy nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (e-mail: podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666).
Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do
nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo
je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Informace Policie ČR
Osobní bezpečí
V dalším článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení, přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý den policisté v práci celého Pardubického
kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě nebo z odložených tašek v nákupních vozících. Řada
poškozených, především pak těch starších, nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu
třeba u regálu v obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte
nám, že žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních karet
a vyřizování si nových odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
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Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji
rukama na boku nebo na hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez
povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš
zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta
odcizena, ihned zablokujte účet.
• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který uložíte společně s platební kartou
na stejné místo.
• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak
mi potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani elektriku energetické
společnosti peníze nevrací ani nevybírají.
• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zejména kabelky stále na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
• V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na
Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.
• V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.
• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.
• Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.
• A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími
ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo
vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou
cennější než peníze!
• Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by
vás vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za
použití násilí.
• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo
za rohem nebo přes otevřené okno a přispěchat na pomoc.
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• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn),
který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na
přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních
nebo pozdně večerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného
lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.
Krásné dny přeje por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Společenská kronika
Přivítali jsme

Kolář David

Rozloučili jsme se Luxová Marie

Lehká Sofie
Vencl Václav

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 7. 2018– 30. 9. 2018
60 let

Šípek Stanislav
Dušek Josef

80 let

Luxová Zdeňka

65 let

Novotný Zdeněk
Buryška Jan

82 let

Luxová Miluška
Bednářová Zdeňka
Poláčková Jaroslava

70 let

Hájková Jitka

83 let

Dušková Eva

75 let

Foglová Alena
Skalický Václav
Bělský Jiří

85 let

Růžičková Helma

87 let

Lux Jaroslav
Marie Glonková

Dne 13.9.2018 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil nás drahý tatínek a dědeček, pan Josef Lux z Bredůvky čp
12. Kdo jste ho měli rádi pro jeho skromnost, laskavost a obětavost, věnujte mu s námi v tento den tichou vzpomínku.
Děkujeme za projevy soustrast a účast na posledním rozloučení s naší maminkou, babičkou a prababičkou pani Marií
Luxovou.
Vzpomínáme 
Syn Josef a dcera Marie s rodinami
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Oznámení o konání komunálních voleb
Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do ZASTUPITELSTVA OBCE NEKOŘ
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že volby do Zastupitelstva obce Nekoř se uskuteční
v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin
Místo konání voleb
volební okrsek č. 1:
volební místnost pro celou obec Nekoř je
zasedací místnost budovy Obecního úřadu Nekoř,
Nekoř 330, tel. 465 625 122

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich 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 hlasování 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) pokud požádali o zápis do zvláštního
volebního seznamu.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října
2018, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
V obci Nekoř kandidují 3 volební strany,
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SPOLEČNĚ PRO NEKOŘ - sdružení nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
Znovu je tady konec volebního období a je čas zhodnotit úspěchy a neúspěchy uplynulých čtyř let a shrnout
plány na další období. Povedlo se toho dost dotáhnout do konce …. Ale plno práce zbývá. Něco už je rozpracováno, něco se stále odkládá a některé věci se ještě nezačaly L
Kandidáti voleb pro období 2018-2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing.Jana Kubíčková Berková
Bohuslav Bezstarosti
Jaroslav Lehký
Zuzana Kudličková , Dis
Růžena Dušková
Zdeněk Slavík
Ing.Marcela Kolářová
Hana Faltusová
Robert Doleček

42 let
47 let
54 let
36 let
64 let
53 let
51 let
38 let
49 let

OSVČ
TECHNIK
ÚDRŽBÁŘ
ÚČETNÍ
ÚČETNÍ
OSVČ
EKONOM
DISPEČER
DĚLNÍK

Nekoř
Nekoř
Nekoř
Nekoř
Nekoř
Nekoř
Nekoř
Nekoř
Nekoř

Jsme lidé různých povolání, zkušeností a dovedností. Jedno ale máme společné….všichni jsme členy místních spolků, ve kterých aktivně působíme a tuto aktivitu chceme přesunout i na práci v obecním zastupitelstvu.
Vidíme přednosti i nedostatky Nekoře, máme ji rádi a chceme ji mít hezčí, upravenější, turisticky zajímavou,
příjemnou pro žití mladých, seniorů i rodin s dětmi. Víme, že vše nejde hned, proto je potřeba dotáhnout
dlouhodobé vize a plány v jednotlivých oblastech a postupně se prokousávat k cíli. Chceme nejen podpořit
a dotáhnout rozpracované projekty – zastávka u továrny, další etapy č.p. 286 (bývalá pošta), výstavní objekt
pro hasičskou historickou stříkačku a jiné, ale rozjet i další akce a plány v mnoha oblastech.
Turismus a vzhled obce
– zviditelnění a propagace Nekoře a aktivní podpora
cestovního ruchu – nové pohledy, propagační materiály, vyhlídková místa
– Petrův palouk – rekonstrukce sociálního zařízení,
chat a nabídky dalších služeb
– navýšení počtu obecních zaměstnanců a stabilizace pracovního týmu – průběžný úklid obce, údržba travnatých i zpevněných ploch, zídek, zastávek
apod.
– údržba majetku obce - budov i ostatního vybavení.
– osvěta a výchova dětí a občanů k třídění odpadů
a ekologickému myšlení
– rozšiřování a údržba alejí, úprava parku ve středu
obce
Volný čas mládeže
– zachování podpory kroužků v ZŠ a MŠ, činnosti
spolků s dětmi podpora jejich aktivit sportovních,
kulturních i společenských
– využití místní knihovny pro aktivity pořádané občany – tvořivé dílny, kroužky…
Senioři
– nabídnout další aktivity cílené na seniory. Svoz na
akce v okolí – přednášky, koncerty, výstavy…

– využití místní knihovny pro aktivity pořádané občany – besedy, společné čtení…
Investice
– opravy poškozených úseků cest, průběžná výsprava povrchů a odvodnění, řešení vzhledu a zpevnění
ploch sběrných míst
– dětské hřiště na Vejrově. Doplnění herních a cvičících prvků do parku
– KD – úprava vnějšího vzhledu – rozšíření terasy,
nový nápis, úprava okolní zeleně
– dokončení bytových jednotek v č.p. 286
– příprava studie domu pro seniory
– pokračování v přípravě parcel a zasíťování za sídlištěm „Nad stadionem“ pro výstavbu domů
Spokojené bydlení a život v obci
– podpora zachování a rozšíření služeb – MŠ, ZŠ,
pošta, obchod, kadeřnictví, lékař, dopravní spojení aj.
– podrobné a průběžné informace o dění v obci
a o činnosti zastupitelstva
– spolupráce a podpora místních podnikatelů a firem, spolupráce na obecních zakázkách
– podpora spolků a organizací v jejich aktivitách
Věříme, že dostaneme příležitost tyto plány zrealizovat.
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KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE
– ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Vážení nekořští,
již brzy budete opět svým hlasováním rozhodovat o tom, kdo bude spravovat další čtyři roky obecní
a veřejné věci v Nekoři. Na kandidátce KDU-ČSL se tradičně představují lidé nejen hájící určité hodnoty, ale nabízející svůj čas a své schopnosti ve prospěch celé obce.
Kandidáti:
1. Ing. Jiří Pomikálek, 51 let, starosta obce, Nekoř 254
2. Dušan Matyáš DiS, 41 let technik Nekoř 83
3. Ing. Vítězslav Kareš 46 let obchodní zástupce Nekoř 361
4. Ing. Filip Mikyska, 44 let vedoucí techn.obch. oddělení Nekoř 5
5. Bc. Milada Faltusová, 52 let zdravotní sestra Nekoř 294
6. Bc. Marie Glonková, 61 let účetní Nekoř 26
7. Pavel Krsek 41 let konstruktér Nekoř 369
8. Marta Suchomelová, 41 let na mateřské dovolené, Nekoř 368
9. Ing. Pavel Smejkal 33 let investiční referent Nekoř 176
Nabízíme jak zkušenosti z předchozích let, tak otevřenost ke spolupráci s ostatními, svůj čas, ochotu i elán
do práce. Správu naší obce vnímáme jako spolupráci všech, kterým na Nekoři záleží. Chceme navázat na
to, co se podařilo, dále rozvíjet některé započaté aktivity a samozřejmě přijít i s novými věcmi. 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:
Nekoř připravená – aktualizovat rozvojový plán obce na další období, připravovat projekty žádostí na
dotace na další věci potřebné pro obec - dům pro seniory, příprava dalších stavebních parcel k výstavbě
rodinných domů - a hledat možnosti jejich financování
Nekoř bezpečná - realizovat projekty chodníků v nejkritičtějších místech obce – na Bredůvce, na Vejrově a na náměstíčku, nástupní chodník zastávky u továrny, pokračování v instalaci radarů měřících
rychlost vozidel, výraznější opravy místních komunikací
Nekoř dobře hospodařící – rozumné a vyvážené hospodaření obce zabezpečující běžný chod obce
včetně údržby a oprav obecního majetku, dokončení rozpracovaných rekonstrukcí obecního objektu čp. 286 (pošta), aktivní hledání možností získání dalších dotací z krajských, státních i evropských
zdrojů, stabilizace obecních zaměstnanců
Nekoř podporující aktivní – podpora místních spolků, zejména pracujících s mládeží, pomoc i nově
vznikajícím aktivitám, podpora nabídky kulturních, společenských i sportovních akcí,
Nekoř komunikující – zlepšení informovanosti v obci, rozvíjení činnosti obecní knihovny
Nekoř krásnější – zlepšení vzhledu míst k odkládání tříděných odpadů, péče o vzhled obce rozsáhlejší
údržbou i pomocí obecních zaměstnanců, zatraktivnění a úprava vyhlídkových a odpočinkových míst
v obci
Nekoř rozvíjející tradice - oživení tradic nedávných i dávno zapomenutých, přednášky o zajímavostech i historii obce
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, obnova 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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Vážení,
před čtyřmi lety jsme Vás poprvé oslovili s nově vznikající kandidátkou nezávislých kandidátů Mladí pro Nekoř
a následně zaznamenali Váš pozitivní zájem o nové tváře a názory ve vedení obce. Chceme i nadále v této práci
pokračovat a aktivně se podílet a směřovat obce pro další 4 roky. Název jsme trochu pozměnili, slovo mladí v názvu
vynechali a přizvali na kandidátku nová jména. Předkládáme Vám kandidátku aktivních lidí, nabízejících nejen své
rozmanité zkušenosti, znalosti, vize a nápady, ale i chuť a ochotu dělat něco pro ostatní.
1. Petr Koblížek, Dis, 36 let, dopravní analytik, Nekoř 37
Právě se dokončuje největší investiční akce posledních let, nová MŠ. Po této akci bude pro nové zastupitele důležité
ujasnit si plán rozvoje obce a další investice, mezi které já řadím především: aktivní práce na projektech nových
stavebních parcel a jiných možnostech bydlení pro mladé rodiny, dokončení rekonstrukce bývalé pošty a zadání
studie výstavby nových chodníků (Bredůvka podél I/11, škola – náměstíčko – most). Považuji za důležité aktivně
podporovat místní spolky, jejich akce a veškerou činnost s mládeží.
2. Radek Strasmeier, 39 let, kriminalista, Nekoř 365
Chtěl bych se zaměřit na funkční a veřejnosti přístupná hřiště v obci, výstavbu „Domu pro seniory“, zvýšení počtu
autobusových spojů s okolními městy, napojení obce na cyklostezky v okolí a především na bezpečnost silnic.
3. MgA. Patrik Zamazal, 44 let, architekt, Nekoř 333
Studium: vyučený truhlář, Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
architektůru u Prof. Akad.arch. Petra Keila a ing. Josefa Šandy, 8 let pedagogické činnosti na VŠUP Praha, zakladatel společnosti MOLOARCHITEKTI s.r.o., městský architekt v Letohradě. Chci nabídnout svoje zkušenosti architekta, při formování prostředí naší obce.V současném volebním období se bude rozhodovat o budoucím směřování
našich školských zařízení na dlouhou dobu. Cítím to jako velmi důležité a rád bych měl možnost, toto směřování
pozitivně ovlivnit.
4. Ing. Jiří Malý, 31 let, lesník, Nekoř 303
Při práci pro obec mohu nabídnout komplexní zkušenosti i možnosti získané výkonem funkce revírníka Lesů ČR
a dosavadním studiem. Zejména se jedná o tyto prioritní oblasti: Zajištění lesnického hospodaření v obecních
lesích s využitím finančních podpor MZE. Obnova funkční krajiny - ozeleňování, zadržení vody v krajině, realizace
schválených prvků ÚSES (územní systém ekologické stability) s využitím finančních podpor EU, MŽP. Pozemkové
záležitosti, územní plánování, infrastruktura obce - výstavba a opravy cestní sítě. Podpora šetrného turistického
ruchu - využití potenciálu obce, výstavba turist. zařízení, propagace. Školství - kvalitní, motivované personální
obsazení ZŠ, MŠ. Fungující a prosperující restaurace KD.
5. Ing. Petr Glonek, 29 let, OSVČ, Nekoř 26
Rád bych přispěl k lepšímu životu v obci podporou rozvoje místní infrastruktury, kulturních akcí nebo například
čistoty a bezpečnosti veřejných prostor. Mým cílem je prosperující obec, její udržitelný rozvoj a zároveň spokojení
občané.
6. Bc. Dominika Bednářová, 27 let, speciální pedagog, Nekoř 303
Při práci pro obec mohu využít své zkušenosti z dosavadní pedagogické praxe. Díky tomu, že pracuji v MŠ Nekoř
a jsem v kontaktu s dětmi a rodiči převážně z obce, vím, co jim v obci schází, a které akce by rádi viděli v programu
obce. V nové MŠ Nekoři chystáme dopoledne pro seniory, kteří by se aktivně i pasivně mohli zapojit do života školky. Ve svém volném čase se také věnuji práci s dětmi a mládeží, v podobě pořádání letních stanových táborů. Tuto
aktivitu se daří rozšířit i pro rodiny s dětmi. Aktivně se zajímám i kulturní život obce, organizace plesů, pomoc při
pořádání dětského dnu, vystoupení na setkání seniorů a vítání občánků.
7. Mgr. Eliška Novotná, 34 let, sociální pedagog, Nekoř 303
Moje doposud získané zkušenosti vycházející ze studia, zaměstnání i role matky spočívají v práci s dětmi a mládeží.
Nabízím podporu a pomoc v oblasti vzdělávání, mimoškolních aktivit, trávení volného času, preventivních programů, kulturních aktivit a společenského života v obci.
8. Pavel Hlouš, 62 let, vrtař, Nekoř 45
9. Ing. Josef Lux, 31 let, projektový manager, Bredůvka 12
Rád bych přispěl ke zlepšení celkového vzhledu obce a dodržování čistoty na veřejných místech. Podpora a výstavba některých důležitých projektů – oprava památek v obci, radar pro měření rychlosti a chodník na Bredůvce.
Zaměřit se na sportovní aktivity pro děti a mládež.
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I v letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně můžete podívat na naši obec tak, jak byla
v minulosti zobrazována na pohlednicích a starých fotografiích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme
čerpat z jeho rodinné sbírky…

Uzávěrka příštího čísla je 20. října
2018, příspěvky možno zanechat na
obecním úřadě, případně zasílat na
e-mailovou adresu ounekor@orlicko.
cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz.
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