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Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
těsně před vánoci Vás naposledy vítám u dalších stránek Nekořského zpravodaje. 
Děkuji všem, kteří se celý rok svými příspěvky podíleli a podílejí na jeho obsahu. Přesto stále volám 

po tom, aby se našli ještě další ochotní pisatelé zabývající se historií a kronikou naší obce.....Najde se 
někdo?....

S blížícím se koncem roku si dovoluji jako každoročně vyslovit poděkování všem, kteří obětavě věnují 
svůj čas a síly naší obci, jak při řešení každodenních i mimořádných problémů, při zvelebování jejího 
vzhledu tak i při plánování, přípravě i organizování nejrůznějších kulturních, společenských či sportov-
ních akcí, které jsou v obci pořádány. Nedávno mi kdosi z přespolních závistivě povídal: „U vás se pořád 
něco děje....!!!“ Bez všech ochotných a obětavých by život v naší obci byl o mnoho chudší a prázdnější. 
Zvláště pak děkuji všem, kteří svůj čas věnují dětem a mládeži.....

Na závěr chci popřát bez stresu a shonu všedních dní poklidné a radostné prožití vánočních svátků. Ať 
poslední dny roku prožíváte s těmi, kteří jsou Vám nejbližší. V dnešní stále uspěchanější době nám vánoce 
nabízejí příležitost zastavit se a zamyslet se nad tím, co je pro náš život opravdu důležité....

Přeji Vám i optimistické vykročení do Nového roku 2018 a mnoho štěstí, zdraví spokojenosti i dobré 
pohody..... I úspěch při všem, do čeho se v roce 2018 pustíte..... 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Stalo se před....

180 lety...1837 - z obecní kroniky se dozvídáme, že v tomto roce umřelo několik nekořských obyvatel 
na choleru 
130 lety...17. listopadu 1887 usnáší se zastupitelstvo, aby dosavadní způsob ponocování po číslech 
jednotlivými občany byl zrušen, poněvadž tato povinnost se tak špatně vykonává, že nikdy žádný 
ponocující není k spatření, a aby ustanoven byl pro Dolní Nekoř placený ponocný. Na základě došlých 
nabídek zvolen ponocným Josef Soukup za roční plat 39 zl. 50 kr. Službu nastoupil 21. prosince t.r.
110 lety...15.září 1907 ustaven v Týništi nad Orlicí Orlický komitét s úkolem starati se o macešsky 
odbývané kraje, pokud se týká vodohospodářských prací na řece Orlici. Obec se stala řádným členem 
tohoto komitétu. Tento Orlický komitét má zásluhu o výstavbu naší údolní přehrady
100 lety...počet dobytka byl ve válce přesně evidovaný 14.dubna 1917 v Nekoři činil: 326 hovězího 
hrubého, 105 hovězího mladého, 26 koní, 211 koz
100 lety...12. května 1917 konala se slavnost, při které bylo vysázeno školními dětmi 45 lipek podél 
nové silnice směrem od školy dolů na památku dosud 45 padlých nekořských občanů. Po válce se však 
zapomnělo jaký význam měly, některé byly pokáceny, a všechny mají koruny seřezány aby nepřekážely 
drátům elektrického vedení
95 lety...8. srpna 1922 umístěno 5 nových smaltovaných tabulí s nápisem Čekoslovenská republika, 
okres Žamberk, obec Nekoř
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90 lety...10. září 1927 schváleno vybudování elektroinstalace obce na náklady obce, na což byla získá-
na půjčka od Měšťanské spořitelny v Žamberku
70 lety...ve věstníku ministerstva školství 11 ze dne 15.června.1947 vyslovil ministr zvláštní dík 
a uznání školám, které v tomto školním roce vynikly mimořádnou pílí, úspěšnou prací a mimořádným 
prospěchem, jakož i příkladným chováním žactva. Byla mezi nimi v okrese Žamberk mezi 4 školami 
i škola Nekoř. 
70 lety...V roce 1947 po 23 letech učitelské práce odešel na své nové působiště do Králík řídící učitel 
Josef Resl, který založil a vedl do roku 1931 obecní kroniku
60 lety...1957 - po dvacetiletém nepřetržitém provozu byla poprvé vypuštěna voda přehrady pro pro-
vedení kontroly hráze a prohlídky soustrojí elektrárny
50 lety...1967 - pro požární bezpečnost v obci na vodovodním potrubí v obci zřízeno 13 hydrantů, 
které však nezaručují plnou bezpečnost při vzniku požáru, na horním konci a na Bredůvce byl pro 
hydranty velmi malý tlak vody. Proto bylo na horním konci pod čp. 170 zřízena zatím pomocná nádrž 
a vybudována požární nádrž na Bredůvce
50 lety...1967 - Vzhledem k malému počtu dětí byla uzavřena škola v Šedivci a děti přiděleny do školy 
nekořské. ZŠ v Nekoři má tři třídy, 1. - 5. ročník, v roce 1967 navštěvovalo školu 65 dětí, 35 chlapců 
a 30 děvčat.
45 lety...2. ledna 1972 - slavnostní otevření Kulturního domu s restaurací. Pro nedostatek pracovních 
sil stavebního podniku Žamberk byla 2x odložena lhůta k jeho dokončení, za pomoci stavební čety 
JZD a dalších občanů byla stavba dokončena koncem roku 1971 a 30. prosince zkolaudována. Stavba 
byla při tom ohodnocena jako stavba vzorné jakosti. 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 uzavření jediného sálu „Na Rybníku“ citelně oslaben a utlumen. 
40 lety...jaro 1977 - dokončena opěrná zeď se zábradlím na silnice k Vejrovu nad Vodičkovými
40 lety...v rámci zdokonalování školského systému výuky a koncentrace škol do větších celků rušením 
jednotřídek byl od 1.9. 1977 zrušen 5. ročník základní školy, děti musely dojíždět až do Rotneka - 
Červené, pro velký protest občanů na dojíždění již desetiletých dětí do Letohradu byly zřízeny dvě 
mimořádné autobusové linky k dovozu zvýšeného počtu dětí 
40 lety...k 31.12.1977 stav obyvatel - 925 
30 lety...k 31.12.1987 stav obyvatel - 870
30 lety...prosinec 1987- dokončení nového mostu přes Divokou Orlici
20 lety...od 1.1. 1997 se Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř se změnilo na Klas Nekoř a.s..
20 lety...30.listopadu 1997 kolaudace přístavby základní školy
15 lety...2002 zahájen sběr plastů v obci
10 lety...2007 Výstavba nové lávky mezi Nekoří a Líšnicí. Lávka je na hranicí katastrů obou obcí. Cel-
kem stála rekonstrukce ocelové lávky 660.000,- Kč, z toho dotace Pardubického kraje činila 280.000,- 
Kč, příspěvek sdružení Orlicko, 95.000,- Kč, podíl každé z obcí činil 142.500,- Kč. 29. června 2007 byla 
lávka zkolaudována.
10 lety...Bouře 21. června 2007 lámala mohutné stromy kolem hráze Pastvinské přehrady
10 lety...11.listopadu 2007 bylo po patnáctileté přestávce znovu zahájeno slavnostní uvítání nově na-
rozených občánků
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Volba prezidenta České republiky

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta 
České republiky 

ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

v obci Nekoř

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů,

i n f o r m u j e m e    v o l i č e ,

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

dne 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a dne 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

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

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

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a  státního občanství České republi-
ky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 3 
dny přede dnem konání I. kola volby, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítom-
nosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na 
území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastu-
pitelského úřadu.

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení 
výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.
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Olympiáda dětí a mládeže

Letohradský biatlonový areál se ve dnech 29. ledna až 1. února 2018 stane jedním z center Olym-
piády dětí a mládeže 2018 (ODM 2018), kterou pořádá Pardubický kraj. Jde o největší tuzemskou 
sportovní akci pro starší žáky a žákyně, na které bude více než 1300 dětí bojovat v 11 sportovních 
disciplínách o 127 sad medailí. Neúspěšnější kraj si odnese pohár pro vítěze. V Letohradu se po-
jedou závody v biatlonu, běžeckém lyžování a lyžařském orientačním běhu. Podrobnosti o akci 
a také program je na www.olympic.cz/odm.
Závody v Letohradě (časy jsou orientační a ještě se mohou měnit, přesný harmonogram bude na www.
olympic.cz/odm)
Pondělí 29. 1. 2018
10:00 Běžecké lyžování – individuální závod volně
17:00 Biatlon – rychlostní závod
14:00 Lyžařský orientační běh – závod sprint
Úterý 30. 1. 2018
10:00 Běžecké lyžování – individuální závod klasicky
14:30 Biatlon – závod s hromadným startem
Středa 31. 1. 2018
9:30 Lyžařský orientační běh – závod medium
Čtvrtek 1. 2. 2018
10:00 Běžecké lyžování – štafety klasicky
14:45 Biatlon – štafety volně
11:30 Lyžařský orientační běh – závod štafet
„Olympiáda dětí a mládeže se v mnohém podobá velké olympiádě. Součástí jsou slavností ceremoniály, 
sliby, olympijský oheň, zájem médií i diváků. Všichni zájemci budou moci sportoviště během olympiády 
zdarma navštívit, připraven bude také doprovodný program,“ přiblížil René Živný, předseda organizač-
ního výboru a radní Pardubického kraje.
Sportoviště Olympiády děti a mládeže 2018 budou rozložena do šesti měst v Pardubickém kraji. Sou-
těže v biatlonu, běžeckém lyžování a  lyžařském orientačním běhu se uskuteční v Letohradu, alpské 
lyžování na Bukové hoře v Čenkovicích, skicross a snowboarding na Větrném vrchu na Dolní Moravě, 
hokej v Chocni a v České Třebové, krasobruslení, rychlobruslení, šachy a taneční soutěž v Litomyšli. 
V rodišti Bedřicha Smetany, přesněji v Evropském školícím centru, bude také olympijský dům.
Maskotem ODM je klokan. Proč má bílou barvu?
Nedílnou součástí každé olympiády je také maskot, jímž bude na ODM 2018 
klokanice Bibi Olympia, stylizovaná a  pojmenovaná podle své předlohy 
z masa a kostí, která žije v zámeckém parku v Letohradu. Zajímavostí je, že 
Bibi Olympia je albínka, takže na rozdíl od většiny svých klokaních vrstevní-
ků je celá bílá. Liší se dokonce i od svých rodičů, Kuby a Růženky. Jméno Bibi 
Olympia jí při slavnostním křtu dal známý režisér a herec Jiří Mádl. Stejné 
jméno nese i olympijský maskot. Pro úplnost je třeba ještě uvést, že jeho grafickou podobu a následně 
také kostým z velké části vytvořili žáci Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. 
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Nedostanete se na sportoviště? Nevadí!
Olympijské dění mohou sledovat i sportovní nadšenci, kteří se nedostanou přímo na sportoviště. Z vy-
braných závodů a zápasů se budou vysílat živé přenosy, Česká televize nabídne souhrny a reportáže. 
Samozřejmostí je výsledkový servis na webu www.olympic.cz/odm a na facebookové stránce Olympi-
áda dětí a mládeže. 
127 sad medailí
I na dětské olympiádě jsou vítězové a poražení. Mladí olympionici si mezi sebe rozdělí celkem 127 sad 
medailí a závodit se bude také ve štafetách. Nejúspěšnější krajská výprava ve všech soutěžích dohro-
mady získá pohár pro vítěze. Očekává se účast 1722 sportovců včetně jejich trenérů a servismanů, další 
desítky osob pojme organizační štáb s dobrovolníky a rozhodčími.

D. Záruba, Pardubický kraj

Informace nejen pro motoristy

Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
v dnešním článku se zaměřím na osvětlení vozidel za jízdy. Jak jsme již všichni zaregistrovali, den se 

rapidně zkracuje a noc se prodlužuje. I tento fakt nám přináší různá úskalí.
Dle ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách ně-

kterých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) musí mít motorové vozidlo za jízdy rozsvícena 
obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno. 

Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková 
světla. 

Zde prosím pozor na pojem snížená viditelnost. Dle zákona o silničním provozu je snížená viditel-
nost situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná 
vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za 
mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. 

V tomto případě bych kladl velkou pozornost tomu, že mnozí řidiči, ačkoli je snížená viditelnost, 
stále svítí světly pro denní svícení a neuvědomují si, že nejenom vozidlo není řádně osvětleno zepředu, 
ale v neposlední řadě není osvětleno zezadu. Tím dochází k ohrožení bezpečnosti v silničním provozu.
Takže základní pravidlo „vidět a být viděn“.

V dalším odstavci (osvětlení vozidel) je uvedeno, 
že přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, 
sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy 
musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště 
užít vždy. Opět v tomto případě bych kladl důraz 
na skutečnost, kdy řidič „opomene“ vypnout zadní 
mlhová světla (světlo) při nesnížené viditelnosti a ři-
dič jedoucí za ním může „vyletět z kůže“, protože 
červená zadní světla ho oslňují.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, 
odbor SPDO, foto: Bc. Ivo Štrup
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Termíny svozu odpadů 2018

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

Leden: 1, 8 ,15, 22, 29
Únor: 5, 12, 19, 26
Březen: 5, 12, 19, 26 
Duben: 2, 16, 30

Květen: 14, 28
Červen: 11, 25
Červenec: 9, 23
Srpen: 6, 20

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. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 16.I.; 13.II.; 13.III.; 10.IV.; 8.V.; 5.VI.; 3.VII.; 
31.VII.;28.XIII.; 25.IX.; 23.X.; 20.XI.; 18.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: : 7.III.; 6.VI.; 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den středa: 24.I.; 21.II.; 21.III.; 18.IV.; 16.V.; 13.VI.; 
11.VII.; 8.VIII.; 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 obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde 
je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. 
Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN středa15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10 – 12 v termínech: 
6.I.; 20.I.; 3.II.; 17.II.;3.III.; 17.III.; 31.III.
10.XI.; 24.XI.; 8.XII.; 22.XII.;

Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. 
Případné bližší informace na tel. 724 181 465.
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Autobusové jízdní řády od 10.12.2017 
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Občanská poradna

Převzít zodpovědnost za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám“ 

Mark Dzirasa

Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace a nevědí si rady 
– rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se proti nim všechno spiklo 
a málokdy si uvědomí, že to jsou právě oni sami, kdo může vzít situaci do svých rukou. 

Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho představ, obvinil někoho jiného. 
Vinu za své problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal, že jeho problémy za něho 
vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se problémy vyřeší 
samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na ne-
zvratná fakta, odmítal připustit nebo přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.

Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí. 

Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými dětmi. Tyto do-
spělé děti žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí na chodu domác-
nosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče pouze využívají, a těm samozřejmě 
dochází trpělivost.

V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich děti již skutečně dospělé a jsou 
schopné samy se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem možnost, aby se postavily 
na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samostatnosti. Je nutné nechat dospělé děti samostatně rozho-
dovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat 
je, aby se staraly samy o sebe.

Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla společného sou-
žití a trvat na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování „dětí“ překračuje všechny 
meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiž neprospívá ani rodičům, ani dětem. 

Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se s nimi rozumně 
domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi jednat, jakým způsobem své 
nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme 
na pomoc psychologa.

Občanská poradna má svá kontaktní místa v  Ústí n.Orl., České Třebové, Lanškrouně, Letohra-
dě, Vysokém Mýtě a  Králíkách. Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz, tel. 734  281  415,  
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
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Tříkrálová sbírka 2018

Tisková zpráva ze dne: 24.10.2017
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její výtěžek je určen přede-

vším na podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 
140 lidí a v celém okrese poskytuje už 25 let více než desítku služeb lidem všech generací. 

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě 
či samotě.Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním 
z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní 
služby na Orlickoústecku:

 - Sociálně terapeutické dílny
 - Domácí hospicová péče
 - Pečovatelská služba
 - Rodinná centra
 - Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 - Občanská poradna
 - Zařízení pro osoby bez přístřeší
 - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
 - Přímá pomoc lidem v nouzi

Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku použila Ob-
lastní charita v souladu se záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku je určen na projekty Diecézní cha-
rity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %) a projekty CHČR (5 %).

Dávání a braní je principem každého života. Až budou v lednu u našich dveří koledníci zpívat „štěs-
tí, zdraví vinšujem vám…“, můžeme se jejich přáním nechat obdarovat. A zároveň i tentokrát nabíd-
nou možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. 

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v ča-
sopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najde-
te na www.trikralovasbirka.cz Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organiza-
cí. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny 
a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). 
O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po 
sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.

Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz 
vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se 
v případě potřeby prokazuje. 

V Nekoři Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 6. ledna 2018
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VAK Jablonné n. O.

Vážení občané, 
jménem vodohospodářské společnosti Vodovody a  kanalizace Jablonné nad Orlicí bych Vás rád 

informoval o činnosti za uplynulé období.
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném modelu provozování. Infrastruktura, 

která je tvořena inženýrskými sítěmi i vodohospodářskými objekty, je vlastněna i provozována jed-
ním subjektem – akciovou společností VAK. Tento model provozování umožňuje efektivně hospodařit 
a investovat do spravovaného vodohospodářského majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje od-
vádění zisku mimo systém vodního hospodářství, případně mimo Českou republiku a je reinvestován 
prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje.

VAK je komunální společností, kte-
rou majoritně vlastní 61 měst a  obcí. 
Podíl měst a obcí činí 92,6 % základ-
ního kapitálu. Zastoupení největších 
akcionářů je zřejmé z grafu:

Minoritní podíl ve výši 7,4 % zá-
kladního kapitálu (DIK) je v současné 
době v rukou přibližně 200 akcionářů 
z řad fyzických a právnických osob. 

Statutárními orgány společnosti je 
představenstvo a dozorčí rada. Zástup-

ci měst a obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího 
fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.

Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, že VAK působí v regionu s mnoha malými či 
středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod 
tudíž nepřináší potřebný počet velkých odběratelů. Malé obce patří k citlivým oblastem, proto je ve 
všech obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK, uplatňován solidární princip jednotné regionální 
ceny vodného a stočného, který umožňuje zachovat jejich obydlenost.

Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma. Větší území jsou 
řízena prostřednictvím „jímacích řádů oblastí“, které zajišťují rovnoměrný odběr vody z  různých 
zdrojů na základě hydrogeologických dat tak, aby nedocházelo k  jejich přetěžování. Samozřejmostí 
je sledování hladin podzemní vody ve významných vrtech. Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě 
na vodárenský dispečink, který zajišťuje dozor nad všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé 
trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou pravidelně vyhodnocovány a určují prioritu v budování 
nových vodních zdrojů. 

Vodovodní síť je obnovována moderními trubními materiály dle vnitropodnikové standardizace. 
Ztráty vody ve vodovodní síti jsou na výborné úrovni. V roce 2016 činily necelých 10 % (průměr v ČR 
je cca 17 %). 

Dlouhodobý trend ve ztrátách vody je patrný z následujícího grafu: 
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V  investiční oblasti se VAK 
snaží získávat dotační zdroje 
z Ministerstva životního prostředí 
či Ministerstva zemědělství ČR. 
Díky nim jsme v  minulých třech 
letech zrealizovali tyto projekty: 

 - Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě.
 - Stavba nové úpravny vody v Chocni.
 - Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí.
 - Dostavba kanalizace v Běstovicích.
 - Kanalizace v Dolním Třešňovci 

Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí poskytl dotace ve 
výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů více než 60 mil. Kč bez DPH. 

V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které by měly být realizovány 
v letech 2018 až 2022. Jedná se o rozvoj skupinových vodovodů „Brandýsko“ a „Letohradsko“. Cílem 
projektů je zajištění spolehlivé dodávky vody do všech malých obcí v okolí těchto měst s výhledem na 
několik desítek let. 

Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec s napojením na stávající čistírnu od-
padních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční náklady výše uvedených projektů činí cca 250 mil. 
Kč bez DPH.

V  ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a  elektronizuje. Zálohový způsob úhrady 
faktur prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů již zvolilo více než 85 % a elektronické faktury ak-
ceptuje téměř 50 % zásobovaných domácností. Výhody jsou oboustranné - VAK šetří provozní nákla-
dy spojené s administrací a poštovným, odběratelé šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné 
výdaje. Navíc doklady posílané v elektronické podobě přispívají k ochraně životního prostředí.

Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda z kohoutku je mnohonásobně 
levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené vody nevyjímaje. Při průměrné spotřebě 100 litrů/os./den, 
nás vodné včetně stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den. V rodinném rozpočtu tvoří v průměru 
méně než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií. 

Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností VAK osvěžující zážitek 
při její konzumaci a hlavně mnoho zdraví.

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017.
Bohuslav Vaňous v. r., 

Ředitel společnosti
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Pozvání 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISE 

PRO NEKOŘÁKY
kde: KD Nekoř kdy: 27.12.2017 
mládež do15 let od 15,00 hod. 

dospělí od 17,00 hod.
PÁLKU A SPORTOVNÍ OBUV S SEBOU!!

Myslivecký spolek Nekoř srdečně zve na 

MYSLIVECKÝ 
PLES

sobota 20. 1. 2018 OD 20,00 na sále KD
k tanci i poslechu hraje K BAND

SDH Nekoř srdečně zve na tradiční 

HASIČSKÝ PLES 
3. února 2018 od 20,00 hod. KD Nekoř

hraje BETL BAND 
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