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Z jednání obecního zastupitelstva
8. února 2016
Starosta po přivítání přítomných jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh na změnu 
a doplnění programu a předložil program ke schválení: Usnesení 1a/II-2016: Zastupitelstvo obce Ne-
koř schvaluje program jednání 8.2. 2016. 7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu od posledních dvou jednání - seznámil při promítnutí fotografií 
starosta 
• Budova čp. 286 – ordinace - topení, budova vybavena hasicími přístroji a výstražnými tabulkami, 

obci předány prostory využívané Českou poštou, dořešuje se poškozený parapet 
• Požár u MŠ – dohoda o vysazení poškozených tují sepsána s těmi, kdo požár způsobili, 
• Vykáceny stromky bránící výhledu u výjezdu z parku
• Obnova Katastrálního operátu vstoupila v platnost, vydávání změnových sestav obecním úřadem 

probíhalo až do konce ledna 2016
• Práce na pasportu místních komunikací
• Silnice Vejrov – probíhá územní řízení, jednání s vybraným zhotovitelem komunikace fi. Strabag, 

s fi. VAK o projektu vodovodu, 
• Práce v lesích – dočišťování paseky na Kulturce, dokácení nově spadlých stromů. Sumarizace těžby 

i následků vichřice v roce 2015 
• Servis oken OÚ a seřízení okna na chodbě sálu KD a dveří WC CVAN, Instalace závěsu na schodišti 

KD
• Uzavřena smlouva s fi. Mecawel o pronájmu plochy k parkování
• Proběhlé akce: 27.12.2015 – Vánoční turnaj ve stolním tenise, 9.1.2016 – Tříkrálová sbírka, Bruslení 

- týden 18. – 24.1.2016, hokejový zápas 21.1.2016
• Podání žádosti ošetření stromů na Vejrově, aktualizace záměru výstavby MŠ na MŠMT 
• Instalace značek od budovy povodí dolů k č.e. 19
• Shromažďovány podklady k určovací restituční žalobě
• Příprava projektů 
• Dopřesnění hranice u čp. 160, mezi čp. 172 a 171 horní Nekoř, doměřování silnice pod čp.178, kon-

trola pozemků 
Pracovníci obce:Vyhrnování sněhu a posypy; Práce v lesích - dočišťování paseky na Kulturce, doká-
cení nově spadlých stromů, pálení větví, příprava oplocenky, řezání a zatloukání kůlů;Příprava plochy 
CVAN na stříkání ledu; Topení ordinace doktor; Provoz sběrného dvora, úklid odpadků, kontrola po-
řádku na zastávkách, za hrází;Vyvěšení plakátů; ČOV; Údržba mechanizace; Sál KD – příprava na akce 
Dále byly předloženy zápisy z posledních dvou jednání k odsouhlasení Usn. 1b/II-2016: ZO Nekoř 
schvaluje zápis z jednání XI-2015 ze dne 7.12.2015 a I-2016 ze dne 18.1.2016 7 0 0
Usn. 1c/II-2016: ZO Nekoř schvaluje dokácení a vysázení zbytku tůjí u MŠ 7 0 0
2. Majetkové záležitosti
2.1. Předkupní právo 1943/1. Starostou předloženy k problematice informace z odboru REUP MěÚ 
Žamberk, i podrobný výřez územního plánu, ze kterého vyplývá, že po rozdělení původní parcely na 
p.p.č. 1943/1 neleží oblast pro vymezení předkupního práva. Usn. 2a/II-2016:ZO Nekoř konstatuje, že 
důvody ohlášení vzniku předkup. práva podle zákona 95/1999 ze dne 28.11.2013 rozdělením parcel 
na p.p.č. 1943/1 a 1943/8 přecházejí dle náhledu hlavního výkresu UP na p.p.č. 1943/8. Usn. 2b/II-
2016: ZO Nekoř souhlasí se zrušením předkup.pr. na p.p.č. 1943/1 pro Obec Nekoř, ohlášeného podle 
z. č. 95/1999 dne 28.11.2013 řízením Z-17998/2013-611 7 0 0
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2.2. Doměření cesty pod čp. 178. Starostou předložen návrh připravovaného GP k oddělení zájmové 
části, do které zasahuje stávající komunikace. Usn. 2c/II-2016:ZO Nekoř souhlasí s návrhem doměření 
skutečného stavu komunikace pod čp. 178, schvaluje záměr odkupu nově vzniklé p.p.č. 1530/5 o vý-
měře 208m2, pověřuje starostu jednáním s majiteli o odkupu – směně a přípravou smlouvy 7 0 0
Dále informoval o kolizi vlastnictví a užívání pozemků u čp. 170. Usn. 2d/II-2016: ZO Nekoř schvaluje 
záměr prodeje st.p.č. 51/3 o výměře 17m2 a p.p.č. 2953/1 o výměře 44 m2 7 0 0
Dále starosta informoval na základě nabytí účinnosti obnovy katastrálního operátu v obci Nekoř o ko-
lizích vlastnictví obce Nekoř a skutečného užívání. Usn. 2e/II-2016: ZO Nekoř pověřuje starostu zajiš-
těním cenového posudku soudním znalcem k prodeji parcel v majetku obce v užívání občanů – zaplo-
cené plochy, st.p. pod stavbami, návrhem cen obvyklých při doměřování komunikací - a aktualizací 
pravidel prodeje a nákupu obecních pozemků. 7 0 0
Usn. 2f/II-2016: ZO Nekoř pověřuje vybrané zastupitele provedením kontroly pozemků dle schvá-
leného katastrálního operátu evidovaných na LV 10001 ve vztahu k  využívání jinými, fyzickými 
i právnickými subjekty.  8 0 0
Usn. 2g/II-2016: ZO Nekoř souhlasí s návrhem sdružení obcí Orlicka zapojených do přípravy cyklo-
stezek Ž-P a L-P využívat při jednáních o prodeji pozemků pod plánovanou cyklostezkou cenu 100 
Kč/m2. Pověřuje starostu a F.M. a J.L.účastí na jednáních s majiteli.  8 0 0
3. Komunikace Vejrov. Usn. 3a/II-2016:ZO Nekoř na základě předchozích usn. 3c/XI-2015 schvaluje 
Dodatek č.1 k Plánovací smlouvě uzavřené 17.9.2014 8 0 0
Usn. 3b/II-2016:ZO Nekoř schvaluje termín úhrady dle čl. II, bodu 6 Dodatku č.1 k Plánovací smlou-
vě uzavřené 17.9.2014 za p.p.č. 790/8 do podání žádosti o napojení na komunikaci 8 0 0
Usn. 3c/II-2016:ZO Nekoř schvaluje dovynětí ze ZPF zbytku p.p.č. 879/3 – 190m2 a 790/2 – 347m2

8 0 0
Usn. 3d/II-2016:ZO Nekoř schvaluje na základě předchozích usn. předloženou doplněnou smlouvu 
o dílo „NEKOŘ – Vejrov, výstavba ZTV“, pověřuje starostu jejím podpisem 8 0 0
4. Rozpočtové záležitosti. 
4.1. Rozpočet 2016
Usn. 4a/II-2016:ZO Nekoř schvaluje rozpočet na rok 2016  8 0 0
Usn. 4b/II-2016:ZO Nekoř schvaluje rozpočet ZŠ Nekoř  8 0 0
Usn. 4c/II-2016:ZO Nekoř schvaluje rozpočet MŠ Nekoř  8 0 0
Na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., předloženy platové výměry ředitelů příspěvkových organi-
zaci – ZŠ a MŠ. Usn. 4d/II-2016 :ZO Nekoř na základě § 102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), a v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, NV 278/2015 Sb., kterým se 
mění NV 564/2006 Sb., v souladu s NV 222/2010 Sb., schvaluje platový výměr pro ředitele ZŠ Nekoř 
s platností od 1.11.2015.Usn. 4e/II-2016 :ZO Nekoř na základě § 102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/2000 
Sb., o obcícha v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, NV 278/2015 Sb., kterým se mění NV 
564/2006 Sb., v souladu s NV 222/2010 Sb., schvaluje platový výměr pro ředitelku MŠ Nekoř s plat-
ností od 1.11.2015. 8 0 0
B.Bezstarosti a starostou předložen návrh ochotnického divadelního představení a jeho financování. 
Usn. 4f/II-2016:ZO Nekoř schvaluje částku na uspořádání divadelního představení divadelního spol-
ku „Bachadej“ Rudoltice - 3.000,- Kč 8 0 0
Diskutována výše příspěvků spolkům na základě schváleného Dotačního programu podpory spolků 
na rok 2016 – návrh nechat upravit na jednání zástupců spolků dne 10.2.2016
5. Zprávy komisí. Předsedy finanční a kontrolní komise předneseny zprávy 
Usn. 5a/II-2016:ZO Nekoř schvaluje zprávu fin. výboru ze dne 25.1.2016 – bez výhrad 8 0 0
Usn. 5b/II-2016:ZO Nekoř schvaluje zpr. kontr. výboru ze dne 16.12.2015 – bez výhrad 8 0 0
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6. Různé
6.1. ORLICKO – projekt „Žijeme spolu“. Starostou představen projekt sdružení obcí Orlicko „Žijeme 
spolu“ k podání žádostí o podporu z evropských peněz do Česko–polského přeshraničního programu 
InterregV. Usn. 6a/II-2016: ZO Nekoř schvaluje zapojení obce Nekoř do spolufinancování projektu 
Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to na spolufinancování nákladů 
na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt ve výši 3394,-Kč.V případě schválení 
dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 22.335,-Kč splatné v rovnoměrných splátkách 
v letech 2017-2019.  8 0 0
6.2. Plán práce 2016. Diskutován plán práce na rok 2016 vycházející ze schváleného rozpočtu a roz-
dělení činnosti zastupitelů
6.3. Drcení čp. 143. Ing. P. Smejkal předložil porovnání dvou nabídek k drcení materiálu z demolova-
ného čp. 143. Cena drcení obdobná, firma Skalický má výhodnější režijní náklady. Usn. 6b/II-2016: ZO 
Nekoř schvaluje zadat drcení stavebního materiálu demolované čp. 143dle nabídky firmě Skalický.
 8 0 0
6.4. Dopis hejtmana – přísedící u soudu. Žádost hejtmana PK o návrh osob vykonávajících funkci 
přísedících u krajského trestního soudu. Případná návrhy předložit na příštím jednání 
Návrhy a připomínky 
J. Pomikálek - Prosba o potvrzování přijetí emailových zpráv s pozvánkami a materiály na jednání; 
Žádost, aby zastupitelé dostávali elektronicky na vědomí pozvánky o jednání komisí; Snažit se vytipo-
vat vhodného kronikáře
J. Lehký - Žádost, aby Policie ČR častěji kontrolovala řidiče na požití alkoholu ve středu obce, zejména 
u KD. Usn. 6c/II-2016: ZO Nekoř žádá o častější kontroly Policií ve středu obce 7 0 1
Jana Kubíčková Berková - Jednání o možnosti využití CVAN – v dubnu po ukončení udržitelnosti 
projektu
Bohuslav Bezstarosti - Připomenutí 50 let ledního hokeje v Nekoři
L. Faltusová - návrh konání dětského karnevalu na 6.3. – starosta - termín bude rozhodnut na jednání 
spolků; Chodník z nového sídliště ke škole, koš na exkrementy na sídlišti nad KD
V. Lehký - V  čekárně U  hráze chybí odpadkový koš, Výstupek asfaltu na silnici před parkovištěm 
„U Wericha“; Přesun nádob na tříděný odpad od prodejny na Vejrově k čekárně; Kam dávat použitý 
jedlý olej? – starosta – lze odevzdat ve sběrném dvoře
R. Doleček - Oprava - nátěr poškozených sedacích ploch u některých židlí v KD

14. března 2016
Pracovní část jednání – od 17,00 zastupitele seznámili p. Bartoň a p. Zamazal s postupem prací na 
projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ - s návrhem vyba-
vení MŠ.V  18,00 starosta zahájil jednání zastupitelstva, jmenoval zapisovatele a  ověřovatele zápisu, 
předložil návrh na změnu a doplnění programu.a předložil program ke schválení. Usn. 1a/III-2016: 
ZO Nekoř schvaluje program jednání 14.3. 2016. 7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu - s událostmi i s činností obce od posledního jednání seznámil při 
promítnutí fotografií starosta:
• Přestěhována knihovna do zasedačky OÚ
• Čp. 286 – ordinace - info Ing. J. Kubíčkové Berkové o problémech ohledně podkladů ke kolaudaci - 

připomínky hasičů a hygieny
• Poštou opraven – vyměněn parapet v prostorách bývalé poštovní přepážky, pracovníky obce vybou-

rána přepážka i zvýšená podlaha 
• Námětové – prověřovací cvičení zásahové jednotky 3.3.2016 - servisní středisko Klas
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• Dokončen Pasport místních komunikací, doplněny účelové komunikace, vyvěšena Veřejná vyhláška 
–schválení Pasportu MK

• Podáno hlášení ISPOP; Na webu obce vyvěšena výroční zpráva o poskyt. informací
• Obdrženo stavební povolení od vodoprávního úřadu - ČOV a ost. k „Novostavba MŠ, přístavba jí-

delny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“
• Jednání s fi. Herman – oprava světel CVAN, druhá etapa rekonstrukce elektriky ZŠ
• Silnice Vejrov – proběhlo UŘ, dovynětí zem. půdy, jednání se specializ. staveb úřadem – příprava 

podkladů k stavebnímu řízení, jednání o veřejnoprávní smlouvě s MěÚ Žamberk na výkon specializ. 
stavební úřadu

• Jednání s VAKem – upřesnění místa vodovodu, projekt, realizace
• Práce v lesích – zatlučeny kůly oplocenky na Kulturce, dokácení nově spadlých stromů, spáleno kles-

tí v „Lesejčku“ – vše dobylo vyčištěno, začne se také zde dělat oplocenka. Starostou 7.3.2016 prove-
den registrace obce na KU PK k získání dotace na obnovu lesních porostů.Dotěžení a dofakturování 
poslední části poškozeného lesa – Na Brodku 

• Jednání spolků 10.2.2016 – upřesnění dotací spolkům, obdrženy žádosti o dotaci
• Akce v obci: 28.2.2016 – Dětský maškarní karneval, 5.3.2016 – Divadlo Bachadej - AKT, 20.2. 2016 

Rybářská výročka, 12.3.2016 Myslivecká výroční čl. schůze, 6.3..2016hokejbalový zápas 
• Zadáno zpracování posudku cen v místě obvyklých - P. Zářecký
• 29.2.2016 na obecním úřadě proběhl audit hospodaření obce pracovníky KÚ PK
• Dopis Policii ČR – častější kontroly
• Podán Vklad zrušení předkupního práva 1943/1, Podáno kontrolní hlášení DPH – nová povinnost 

obce 
Pracovníci obce:Vyhrnování sněhu a posypy, zametání a úklid posypů, úprava parku – krtiny; Práce 
v lesích - paseka na Kulturce, dokácení nově spadlých stromů, pálení větví, příprava oplocenky, dočiš-
tění ploch v Lesejčku; Opraveny kryty trestné lavice CVAN, uklizeny koberce ze šaten; Instalován nový 
dekl na žumpu před OÚ; Čp.286 - vybourána přepážka i podlaha, ordinace - obrazy i nástěnka; Stěho-
vání knihovny, Sál KD – příprava na akce, úprava podia pro divadlo, vymytí a dezinfekce obou lednic 
Usn. 1b/III-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2016 ze dne 8.2.2016.  8 0 0
2. Majetkové záležitosti.
2.1. Pronájem pozemků dle vyhl. 2/2016 P/N. Usn. 2a/III-2016: ZO Nekoř souhlasí s pronájmem 
pozemků p.p.č.363/3 zahrada o výměře 413 m2, p.p.č. 2127/6 TTP o výměře 628 m2, p.p.č. 2127/15 
TTP o výměře 2631 m2, p.p.č. 2127/1 TTP o výměře 100 m2, části p.p.č. 2127/5 TTP o výměře 960 
m2, p.p.č. 2127/20 TTP o výměře 311 m2, p.p.č. 2127/51 TTP o výměře 193 m2, p.p.č. 2127/52 TTP 
o výměře 290 m2. části p.p.č. 2125/1 ostatní plocha o výměře 750 m2 nacházejících se na k.ú.Nekoř 
–v majetku Obce Nekoř za stejných podmínek jako v roce 2015. Pověřuje starostu uzavřením nájem-
ních a pachtovních smluv 8 0 0
2.2. Smlouva věcné břemeno přípojka NN u ZŠ. Předložena smlouvao uzavření budoucí smlouvy 
na novou přípojku elektřiny k  ZŠ. Usn. 2a/III-2016: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o  uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
2013237/VB/05 Nekoř čp. 143 – ZŠ Nekoř – úprava NN.  8 0 0
3. Komunikace Vejrov
3.1.Smlouva o smlouvě budoucí trasa vodovodu Nekoř – Vejrov, výstavba ZTV. Na základě jednání 
s VAK Jablonné n. O. starostou předložena smlouva o sml. budoucí na trasu vodovodu. Usn.3a/III-
-2016:ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 11/ 16 /Jf na p.p.č. 
3076/1, 790/2, 790/10 a 789/3 naprovozování inženýrské sítě na částech pozemků za účelem údržby 
a oprav tohoto zařízení.  8 0 0
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3.2.Veřejnoprávní smlouva působnost special. staveb. úřadu. Starosta na základě novely zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy výkon special. stavebního úřadu pro povolování staveb 
místních komunikací přešel na všechny obce, předložil návrh města Žamberk– veřejnoprávní smlouvu 
na výkon této činnosti. Obec Nekoř nemá k  této činnosti kvalifikovaného pracovníka. Usn. 3b/III-
2016: ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvu na jejímž základě budou orgány města Žamberka 
místně příslušným speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací pro správní obvod 
obce Nekoř.  8 0 0
3.3. Smlouva projekt vodovod. Usn. 3c/III-2016:ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o dílo 08_16 - Nekoř - 
Vejrov výstavba ZTV, SO 301 Vodovod.  8 0 0
4. Rozpočtové záležitosti
4.1.Dotační program obce Nekoř 2016. Starosta na základě jednání spolků přednesl návrh usn. na 
rozdělení dotačních prostředků pro spolky a Kulturní centrum Letohrad pro nákup knih zapůjčova-
ných i do nekořské knihovny. Usn. 4a/III-2016:ZO Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z Dotačního 
programu obce Nekoř na rok 2016 - SDH 26 000, Klub SHM 23 000, TJ Sokol 25 000, ČRS 13 500 + 
3000 dětský den a karn., MS 8 000, NEKOŘALA 3000, KC Letohrad 2500. Usn. 4b/III-2016:ZO Nekoř 
schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotace poskytnuté z Dotačního programu obce Nekoř na rok 
2016.  8 0 0
4.2.Rozpočtová změna č. 1. Nutno v rozpočtu vyčlenit prostředky na právní služby (společný právník 
Letohrad - usn. 5a/VIII-2015, právní zastoupení v restituční určovací žalobě, předkolaudační změny 
v čp. 286, práce v lesích) – finance přesunuty z rezervy na mimoř. události. Usn. 4c/III-2016: ZO Nekoř 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016.  8 0 0
Usn. 4d/III-2016: ZO Nekoř bere na vědomí Zprávu o přezkumu hosp. za rok 2015.  8 0 0
5. Různé
5.1. Plán práce 2016
Přestavba družiny ZŠ. Usn. 5a/III-2016: ZO Nekoř pověřuje přípravou poptávky přestavby družiny 
místostarostku, schvaluje oslovit firmy Bednář, Slavík, Dostál, Hrdina, Fogl, vyhodnocení nabídek 
15. 4. – místostarostka, P. Smejkal, J. Buryška.  8 0 0
Výstavba MŠ. Usn. 5b/III-2016:ZO Nekoř pověřuje přípravou žádosti o dotaci na akci „Novostavba 
MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ místostarostku, schvaluje kapacitu MS - 
2x 26 dětí. 8 0 0
Přístřešek Petrův palouk– upřesněny parametry dle návrhu projektanta Ing. J. Ježka 
Podlaha sál KD – starosta vyzval zastupitele k předložení firem, které by byly osloveny k návrhu re-
novace parket sálu KD 
5.2. Chodník u čp. 29. Starosta informoval o záměru úpravy chodníku u čp. 29 – komunikační pro-
blém. Usn. 5c/III-2016:ZO Nekoř souhlasí s úpravou chodníku u čp. 29 – chodník bude zarovnán 
s hranou nemovitosti, úpravu hradí majitel čp. 29.  8 0 0
5.3. Lodičky. Starosta informoval o termínu letošních „Lodiček“, navrhuje zachovat stejný režim jako 
v roce 2015 s tím, že pořadatelská služba vodáckého oddílu musí být na místě dříve. 
• Zastupitelům předán dopis hejtmana PK se zákonodárnou iniciativou Rozpočtového určení daní 

k případným připomínkám 
• Informace starosty o dalších požadavcích na změnu ÚP. Usn. 5d/III-2016: ZO Nekoř pověřuje Sta-

vební komisi zpracováním souhrnu a priority nejnutnějších změn ÚP do jednání zastupitelstva 
v měsíci květnu 2016  8 0 0

Rozděleny návštěvy zastupitelů při významných výročích občanů
Návrhy a připomínky 
Jana Kubíčková Berková - Nové deky PP 
P. Smejkal - Propadající se dlažba u zastávky na horní Nekoři
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L. Faltusová - nahnuté lampy veřejného osvětlení u čp. 28 a čp. 294; Oprava vodorovného dopravního 
značení křižovatka u mostu; Přesun kontejnerů na Vejrově.

18. dubna 2016
Starostou po zahájení jednání jmenován zapisovatel a ověřovatel zápisu, předložen návrh na změnu 
a doplnění programu jednání
Usn. 1a/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje program jednání 18.4. 2016.  7 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu. 
• Práce v  lese: dokáceno dřevo, manipulace, dřevo pro TJ Sokol, brigáda SHM – úklid paseky pod 

hrází přehrady, dřevo k  pořezu pro stavbu přístřešku na PP odvezeno na pilu, dočištěny paseky, 
Kulturka vysázena, Lesejček částečně. Pustinky – p.p.č. 2875/11 – neznámí vlastníci - jednání o opa-
trovnictví k odvrácení škody působené kůrovcem 

• Odeslána poslední monitorovací zpráva CVAN, 21.4.2016 kontrola na místě. 
• VAK Jablonné n.O. zahájil opravu vodovodu od čp. 213 po čp. 303 V poli
• Silnice Vejrov - čeká se na schválení veřejnoprávní smlouvy krajem, doplňování podkladů k SŘ, Jed-

nání s VAK Jablonné n.O. – návrhy vodovodu, PD, převzetí investorství
• Dokončena a předána projektová dokumentace na přístřešek Petrově palouku
• Akce v obci: 8.4. Výročka ZD, 15.4. 2016 Sokolská výročka, hokejbalové zápasy 
• Kontrolní hlášení DPH
• Právním zástupcem avizován termín soudního stání v  určovací žalobě na církevní pozemky 

dne13.5.2016
• Probíhá příprava žádosti do IROP na Novostavbu MŠ - uzávěrka 22.4.2016
• Garanční prohlídka Boxer Paugeot
• Chystá se sbírka ošacení, sběr železa
• Obdržena informace o zamítnutí dotace na úpravu stromů Vejrov
• Lodičky - podány žádosti o dopravní značení
• Proběhlo zametení místních komunikací - technické služby Žamberk, hlavní silnici zametá SÚS (asi 

začátek května)
• Proběhlo prověřovací cvičení obecního úřadu na mimořádné události - zpráva předána MěÚ Žam-

berk
Pracovníci obce: Zametání a úklid posypů; Práce v lesích - manipulace při dokácení stromů v Lesejč-
ku, pálení větví, dočištění ploch v Lesejčku, sázení; Navážení štěrku do cest; Opraveny vlajkové stožáry 
CVAN, úklid vnitřních prostor; Topení ordinace doktor, provoz sběrného dvora, úklid odpadků, kon-
trola pořádku na zastávkách, za hrází, vyvěšení plakátů, ČOV, 
Usn. 1b/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání III-2016 ze dne 14.3.2016.  7 0 0
Usn. 1c/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje usn. per rollam: OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci Sdru-
žení obcí ORLICKO na oslavy 50. let hokeje v Nekoři.  7 0 0
Majetkové záležitosti. Věcné břemeno u čp. 160. Starostou předložena vyhláška , geometrický plán 
i návrh smlouvy o služebnosti – věcném břemeni. Usn. 2a/IV-2016: ZO Nekoř v souladu s vyhl. 4/2016 
schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti - věcného břemene na p.p.č.2986a3011/1 pro uložení inže-
nýrské sítě - kabelu přípojky NN k čp. 160.  6 0 1
3. Komunikace Vejrov
3.1.Výstavba vodovodu Nekoř – Vejrov, výstavba ZTV. Usn. 3a/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje Smlou-
vu o převzetí investorství pro akci Nekoř - Vejrov výstavba ZTV, SO 301 Vodovod s VAK Jablonné 
n.O. 7 0 0
Usn. 3b/IV-2016: ZO Nekoř z důvodu zajištění účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků 
a zajištění kvality záruky za provedené práce souhlasí s nabídku - VAK Jablonné n.O. na výkopové 
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práce pro akci Nekoř - Vejrov výstavba ZTV, SO 301 Vodovod a schvaluje dohodu o spoluúčasti na 
financování akce „Nekoř – Vejrov, výstavba ZTV, SO 301 Vodovod s VAK Jablonné n.O. 7 0 0
3.2. Smlouva o zasíťování přípojkami NN. Usn. 3b/III-2016: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucích smluv o připojení elektr. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hl. 0,4kW (NN) číslo 
16_SOBS01_4121180391 na p.p.č. 789/3, 790 - 10 odběrných míst.  7 0 0
Novostavba MŠ. Informace místostarostky o  stavu zpracování žádosti, přípravě rozpočtu, zahájení 
územního a stavebního řízení. Usn. 4a/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje podání žádosti „Novostavba MŠ, 
přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ do IROP. 7 0 0
Místostarostkou předloženy výsledky poptávky po stavebních úpravách družiny a sborovny, obesláno 
7 firem, obdrženy 2 nabídky, nejnižší od firmy J. Fogl, Jamné n.O. Usn. 4a/IV-2016: ZO Nekoř bere na 
vědomí výsledky výběrového řízení VZMR 1/2016 „STAVEBNÍ ÚPRAVA DRUŽINY A SBOROVNY-
“a schvaluje zadat stavební práce firmě Jiří Fogl, Jamné nad Orlicí 301 za na nabídnutou cenu 331 
347,84 Kč. 7 0 0
5. Rozpočtové záležitosti
5.1.Příspěvky na zdravotní a sociální služby. Žádost o příspěvek do Nadačního fondu S námi je tu 
lépe Orlickoústecké nemocnice. Usn. 5a/IV-2016: ZO Nekoř neschvaluje příspěvek Nadačnímu fondu 
S námi je tu lépe Orlickoústecké nemocnice.  6 1 0
Žádost ÚSP Žampach bude řešena příště
5.2.Cyklostezka – příspěvek na PD. Informace starosty o stavu zpracování projektu cyklostezek. Usn. 
5b/IV-2016: ZO Nekoř na základě předchozích usn. (4g/V-2015) schvaluje smlouvu o poskytnutí in-
vestičního příspěvku Sdružení obcí Orlicko na akci Cyklostezky Orlicka: Žamberk – Nekoř, Leto-
hrad – Nekoř, Nekoř – Pastviny dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a zhotovení 
stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pověřuje 
starostu podepsáním smlouvy.  7 0 0
Různé
Provozní doba Pošta Partner. Informace starosty o  jednání se zástupcem České pošty a  ředitelem 
obchodního družstva KONZUM – nová rámcová smlouva družstva s poštou, sjednocení doby obsluž-
nosti na pobočkách Pošty Partner, informační článek bude zveřejněn v Nekořském zpravodaji. Usn. 
6a/IV-2016: ZO Nekoř bere na vědomí úpravu provozní doby Pošta Partner od 1.7.2016.  7 0 0
Počítačové vybavení. Usn. 6b/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje obnovu počítačového a softwarového vy-
bavení obecního úřadu dle předložené nabídky pana J. Voříška.  7 0 0
Ošetření stromů. Usn. 6c/IV-2016: ZO Nekoř pověřuje starostu zajistit ošetření poškozených částí 
stromů - ořezání nalomených a zaschlých větví nad komunikacemi v obci na stromech poškozených 
loňskou letní vichřicí.  7 0 0
Právník Letohrad. Informace starosty – Sdružení obcí Orlicko získalo od poloviny roku 2016 dotační 
prostředky na provozování společných právních služeb pro členské obce, smlouva s Letohradem bude 
ukončena. Usn. 6d/IV-2016: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o ukončení poskytování právních služeb 
městem Letohrad obci Nekoř.  7 0 0
Soudní jednání. Usn. 6e/IV-2016: ZO Nekoř bere na vědomí termín soudního jednání - o  určení 
vlastnického práva státu k nemovitosti p.p.č. 1748, 1756/3 a 1779/8 , jednání soudu 13.5.2016 se za 
obec Nekoř zúčastní starosta obce a Ing. V. Kareš.  7 0 0
Lodičky. Starosta zajistil dopravní značení i přítomnost Policie ČR, hasiči zajistí pořadatelskou službu 
a  odstavné parkoviště. Usn. 6f/IV-2016: ZO Nekoř pověřuje kontrolní a  monitorovací činností při 
lodičkách 2016 P. Koblížka. 7 0 0
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Přístřešek Petrův palouk. Přístřešek na Petrově palouku projektově připraven, je nutno zažádat sta-
vební úřad o územní a stavební řízení, předpokládaná realizace září 2016. Usn. 6g/IV-2016: ZO Nekoř 
schvaluje projekt přístřešku PP.  7 0 0
Do příštího jednání připraví návrh na obměnu dek Ing. F.Mikyska, přípravou poptávky na realizaci 
pověřena Ing. J. Kubíčková Berková. 
Informace starosty o sázení tůjí u MŠ – 30.4.2016 – 80 cm vysoké – 120 Kč/ks, sázení a úhradu 15 ks 
provedou brigádnicky původci silvestrovského požáru. Provést opravu a nátěr plotu u zahrady MŠ. 
Oprava osvětlení – nahlásit nesvítící světla. Usn. 6h/IV-2016: OZ souhlasí se zřízením nového odběr-
ného místa v Údolí pro veřejné osvětlení. 7 0 0
Návrh o přesun konání setkání seniorů na jaro – vhodnější počasí, děti z MŠ mají více času na nacvi-
čení programu 
Návrhy a připomínky 
Jaroslav Lehký - Přečesání povrchu hřiště s umělým povrchem; Potrhaná zídka u schodů k terase KD 
Jana Kubíčková Berková - Kanálek u víceúčelového hřiště - zabránění vtoku vody na umělý povrch 
hřiště; parkové úpravy u čp. 52 Vejrov – není doměřen skutečný stav místní komunikace 
P. Koblížek - Data z radaru na Vejrově
F. Mikyska- Uvolněný schod kamenného schodiště od školy ke hřbitovu
L. Faltusová - Možnost divadelního přestavení ochotníků z Dolní Čermné, 4.12 . Adventní výstava + 
rozsvěcení vánočního stromu

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

děkuji všem, kteří do našeho zpravodaje přispívají.…..
Dovoluji si krátce upozornit na změnu provozní - otvírací doby pobočky Pošta Patner v prodejně 

Konzum v Nekoři, která bude platit od 1.7.2016. - viz informace na následující stránce.
Děkuji všem, kteří využívají sběrný dvůr i nádoby na tříděny odpad na jednotlivých místech v obci. 

Drobné podnikatele a majitele rekreačních objektů chci upozornit, že do černých kontejnerů na směsný 
odpad nepatří vytříditelné odpady (papír, plast, sklo), rovněž tak ne stavební odpady, nábytek, pneuma-
tiky, plechovky od barev a chemikálií , koberce, lina ani bioodpad. Tyto odpady prosím odevzdávejte ve 
sběrném dvoře. 

Jako každoročně si ještě dovolím připomenout prosbu o zachovávání nedělního a svátečního klidu 
s vyloučením používání motorového a elektrického nářadí způsobujícího rušící hluk. Děkujeme . 

Závěrem přeji všem pohodové prožití prázdninových a dovolenkových dní …… 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2016
Termíny svozu TKO – popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Červen: 13, 27
Červenec: 11, 25
Srpen: 8, 22

Září: 5, 19 
Říjen: 3, 10, 17, 24,31 
Listopad: 7, 14, 21, 28 

Prosinec: 5, 12, 19, 26
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Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý:5.VII.; 2.VIII.;30.XIII.; 27.IX.; 25.X.;22.XI.; 
20.XII.;
Svoz skla:7.IX.; 7.XII. Svoz papíru:11.VII.; 8.VIII.; 5.IX.; 3.X.;31.X.;28.XI.; 26.XII..
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen, veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve 
sběrném dvoře, kromě toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a ob-
chodem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
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. 
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.
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN 
středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  
sobota 1x za 14 dní 10– 12 - v termínech: 5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 17.XII.;

Pošta Partner 
- informace o nových provozních hodinách od 1.7.2016

Věříme, že jste si již zvykli na poskytování poštovních služeb v našem Konzum marketu v Nekoři. 
Tyto služby Konzum poskytuje v rámci celorepublikového projektu Pošta Partner, kdy dochází k po-
stupnému přechodu služeb z České pošty do provozoven místních obchodů nebo obecních úřadů. 
Stále však ještě dochází k dolaďování personálních a ekonomických podmínek provozu, tak aby byla 
zajištěna dlouhodobá udržitelnost celého projektu a zároveň co nejlepší servis pro zákazníky. Z tohoto 
důvodu Česká pošta postupně sjednocuje na všech prodejnách Konzumu otevírací dobu na 3 hodiny 
denně, kdy jsou poskytovány veškeré poštovní služby a bankovní služby Poštovní spořitelny. Mimo 
tyto hodiny je navíc garantován výdej zásilek (doporučené dopisy, balíky, dobírkové balíky) po ce-
lou otevírací dobu Konzumu a to i v sobotu a neděli. 

Nová provozní doba Pošta Partner Nekoř od 1.7. 2016:

po 8,00 - 11,00
út 13,30 - 16,30
st 13,30 - 16,30
čt 13,30 - 16,30
pá 8,00 - 11,00

Výdej zásilek: Po-Pá 7,30-17,00; So 7,30-11,00; Ne 8,00-10,00.
Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
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Co se chystá v roce 2016

18.VI. Rybářský táborák
19.VI. Dětský den a divadlo u ZŠ Nekoř
2.VII. Hasičský táborák + VII. Srandamač
30. VII.Nekořský špacír
6. - 7. VIII. Pouťové posezení pod lipami

20. VIII. Myslivecké hody
27.VIII. Pohádková cesta
17.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
18.XI. Divadelní představení „Jak to dělají an-
dělé…“

Informace nejen pro motoristy
Chodec - retroreflexní materiál
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči, vážení chodci, 

dnešní článek se bude týkat chodců, protože je to nej-
početnější a nejzranitelnější skupina obyvatel.

Máme tu další novelu zákona, proto vyzdvihnu 
tu nejdůležitější a  pro Vás velice důležitou věc, co se 
týče chodců. Dle ustanovení § 53 odstavec 9 zákona č. 
361/2000 Sb. o  provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním pro-
vozu) zní, cituji: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za 
snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky 
v  místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je 
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiá-
lu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za sníženou viditelnost mnozí považují pouze tmu. Připomeňme si, jak tento základní pojem defi-
nuje právě zákon o silničním provozu.

Dle ustanovení § 2 písm. ff) zákona č. 361/2000 Sb. 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.

Ze své zkušenosti bych rád k tomuto tématu ještě přispěl s názorem, že chodec, který se pohybuje za 
snížené viditelnosti, jak v obci, tak mimo obec a má rozsvícené ještě jakékoliv osvětlení (baterka…), 
snižuje riziko dopravní nehody.  Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař foto: ibesip
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Poděkování
• SDH Nekoř za zajištění sběru železného šrotu
• L. Faltusové a B. Páchové za pomoc při huma-

nitární sbírce šatstva, všem, kteří do této sbír-
ky přispěli...

• SDH Nekoř za zajištění pořadatelské služby 
a organizaci odstavného parkoviště při Lodič-
kách 

• Klubu SHM Nekoř, Mysliveckému spolu Ne-
koř, SDH Nekoř za práci v obecních lesích

• L. Skalickému za zjištění přezutí pneumatik 
na obecním minibusu Peugeot Boxer

• Těm, kteří se podíleli na přípravě, postavení 
a následném a zajištění Májky 

• Všem, kteří sami obětavě zametají a uklízejí komunikace od zimního posypu a starají se o osekání 
příkopů a okrajů silnic v obci před svými nemovitostmi....

Pokračuje odstraňování následků loňské vichřice
Koncem roku bylo možno alespoň zhruba sečíst 

škody, které v  obecních lesích způsobila loňská čer-
vencová vichřice. Celkem bylo z obecních lesních po-
rostů vytěženo téměř 1900 m3 dřeva, z toho jen 200 
m3 činila plánovaná těžba, zbytek objemu těžby byl 
důsledkem přírodní pohromy. Včasnou poptávkou 
velkých firem zabývajících se těžbou a prodejem ku-
latiny se podařilo smluvně zajistit relativně příznivé 
výkupní ceny, bohužel značná část stromů byla vich-
řicí poškozená a  to se promítlo i do výsledných cen. 
V  některých lokalitách byla vzhledem k  velké svaži-
tosti těžba velmi obtížná, na levém břehu pod hrází 

Pastvinské přehrady bylo nutno k  vytěžení 
téměř 200 m3 spadlého porostu nutno použít 
lanovku a stromy takto přepravovat na druhý 
břeh Malé přehrady, což značně zvyšovalo 
náklady.

V  časném jaru byly dotěženy někte-
ré následně poškozené, zasychající i  nově 
popadané stromy, obecními zaměstnanci 
byly k výsadbě připraveny dvě velké paseky 
(v Lesejčku a na Kulturce), zatlučeny kůly na 
oplocenku a  po vysázení stromků (celkem 
1850ks) a  jejich označení tyčkami bylo za 
pomoci Mysliveckého spolku Nekoř a nekoř-
ských hasičů kolem oplocenek nataženo lesní 
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pletivo proti poškození sazenic zvěří. Poděkování 
patří revírníkům - panu K. Páchovi a J. Malému, 
kteří odborný dohledem, vyznačováním hra-
nic, označováním poškozených stromů, radou 
i přímou pomocí zajišťovali a dohlíželi na těžbu, 
předávání i prodej dřeva i následné vysázení no-
vých porostů tak, aby bylo na tuto činnost čer-
pat dotace na výsadbu. Děkujeme i  nekořským 
spolkům za pomoc, Klubu SHM za úklidpaseky - 
stráně pod hrází přehrady, myslivcům a hasičům 
za natažení pletiva oplocenek, obětavým rukám 
důchodců ze sídliště nad KD za nařezání tyček 
k označení vysazených stromků…. 

Větší část výsadby nás ještě čeká, paseky nad hrází Malé přehrady i v zadní části Kulturky ještě čekají 
na vyklizení, obec stále nabízí zájemcům možnost nadělat si zde samotěžbou palivové dřevo. 

Obec Nekoř byla vtažena i do odstraňování následků vichřice a opatření proti rozšíření kůrovce na 
jednom z pozemků na Pustinkách, kde dlouho nebyl znám vlastník a kde byla nakonec Obec Nekoř 
orgánem státní správy lesů ustanovena opatrovníkem. Naštěstí před realizací těchto opatření se poda-
řilo vlastníky dohledat a ti si již věc řešili sami…

V obecních lesích nás čeká stále ještě mnoho práce, jak při zalesňování vytěžených ploch, tak i při 
následném ošetřování nově vysázených porostů. Zároveň si dovolujeme upozornit, že ve všech lesích 
zasažených loňskou vichřicí je stále mnoho stromů poškozeno a při větším větru může dojít k jejich 
náhodnému pádu. Buďte prosím opatrní při pohybu v těchto lokalitách.....… 

J. Pomikálek

Májka
Je to k neuvěření, ale vydržela celý květen. Po roční pauze se díky ochotným rukám podařilo opět 

střed obce začátkem května ozdobit Májkou. S využitím dřevorubecké techniky byla v lese skácena, vy-
tažena a dopravena místo přípravy, obecním zaměstnancem oškrabána, dílenskými pracovníky firmy 
Klas promptně vyrobena nová konstrukce na věnec, starostou upleten a připevněn věnec, vrcholový 

stromek s  vlaječkou a  ozdobena, 
za pomocí mnoha ochotných ru-
kou přinesena na místo, šikovným 
traktoristou lanem postavena, dal-
šími ochotnými pak zajištěna proti 
předčasnému skácení, chráněna 
osvětlovací i  kamerovou techni-
kou pod patronací Městské policie 
Žamberk. Nakonec jsme byli po-
staveni před nečekaný úkol - sami 
si ji skácet. I  to se nakonec po 
značném úsilí po odstranění všech 
zajištění podařilo.... 

Díky všem, kteří se na tom podí-
leli.....  red
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MŠ Nekoř
Policie v MŠ

Dne 27. 4. 2016 vnikla do budovy MŠ Nekoř Policie ČR 
z obvodního oddělení Žamberk. Policie zde byla na nahlá-
šení všímavého občana, že po Nekoři se pohybuje malý 
jezdec na kole a  to bez helmy. Po důkladném prošetření 
se ukázalo, že nikdo ze školky onen jezdec není. Všechny 
děti z MŠ při jízdě na kole používají helmu. Ale policie si 
pro děti v MŠ nepřipravila jen vyšetřování, ale také důležité 
informace jak a s jakou výbavou se po silnici pohybovat na 
kole, koloběžce či skateboardu. Jak se děti mají zachovat při střetu s cizí osobou a jak správně přecházet 
komunikaci. Po teoretické části si děti mohly prohlédnout vybavení policie: pistole, barety, obušek, 
neprůstřelné vesty, vysílačku, alkohol tester a v neposlední řadě pouta, všechno kromě střelných zbraní 
si mohly vyzkoušet, osahat a prozkoumat. A aby byla exkurze do policejního světa kompletní, svezly 
se děti policejním autem za zvuku houkaček a blikání výstražných světel. A úplně závěrem dětem pan 
policista a paní policistka rozdali dárečky v podobě reflexních samolepek. 

A nakonec varování od dětí z MŠ: Jezdec bez helmy není stále dopaden. Jezděte s helmou.
Dominika Bednářová

Zlaté děti z MŠ Nekoř
MŠ Nekoř se zúčastnila hokejbalového turnaje, který se konal 25.5. v Letohradě. Jen co nás organi-

zátoři turnaje oslovili s nabídkou účasti na turnaji, bylo rozhodnuto. „Na turnaj pojedeme a trénovat 
se začíná hned teď,“ rozhodly děti.

Letošní ročník předškoláků se nadějnými mladými hráči jen hemží. Po odfanděném mistrovství 
světa v  hokeji se hra s  hokejkou na školní zahradě nezastavila. Mohli jsme zde zhlédnout vypjatá 
utkání mezi Čechy a  Rusy, nebo vyrovnaný zápas Česko Finsko. A  když jsme se pak přihlásili do 
opravdového turnaje, vzali hráči tréninky opravdu vážně, trénovali každý den a za každého počasí. 
A naše příprava se vyplatila. Z turnaje školek jsme odjeli s pohárem za první místo a zlatou medailí na 
krku. K prvnímu místu nám pomohlo velké nasazení hráčů a také vyhrané zápasy nad MŠ Taušlova, 
MŠ U Dvora B a MŠ Mistrovice, jen MŠ U Dvora A jsme nezdolali.

Slovo trenéra na konec: „Hráči do turnaje vlítli s nadšením. Během hry se dokonale seznamovali 
s pravidly hry, s hřištěm a okolí a především s protihráči. I když se nám během hry nevyhnuli odřeniny, 
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radost ze hry jsme neztratili. A díky perfektním výkonům celého týmu jsme to na to zlato dotáhli.“
Závěrem bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu za zajištění hladkého průběhu turnaje. 

Ať se to týká odvozu na turnaj či zásobování. Dominika Bednářová

Hokej
Nekořský hokej 2015-2016

Odjezdem vlaku z nekořskéhonáměstíčka a „ decentní “ oslavou do ranních hodin v restauraci Na 
mostě v Pastvinách, ukončil náš tým HC Klas Nekoř prvního dubna svoji již jedenáctou hokejovou 
sezonu. Letos jsme se účastnili uždvanáctého ročníku Lanškrounské hokejové ligy, mnohým známé 
zkratkou LHL. Malé info o soutěži. Až na pár utkání se soutěž hraje na hale B. Modrého v Lanškrou-
ně. Hraje se bezkontaktní hokejs časem třikrát dvacet minut hrubého času. Letos měla LHL rekordní 
počet 42 účastníků. Soutěž byla rozdělena na dvě kola. V prvním kole tři skupiny- ligy po čtrnácti tý-
mech, ve druhém šest lig po sedmi týmech. Díky hlavnímu sponzoru LHL pivovaru Holba měla každá 
liga svůj název. Pořadí od nejlepší – Classick, Šerák, Premium, Holba Speciál, Kvasnice a Holba Free.

My jsme začali jako obvykle první neděli v  červenci letní hokejbalovou přípravou. Ta probíhala 
každou neděli až do konce srpna. Hokejová sezona začala první středu v září tréninkem v Lanškrouně. 
Podle výsledků loňské LHL jsme byli zařazeni mezi první čtrnáctku účastníků. První ligové utkání 
25. září proti týmu HC Králíky pro nás skončilo vítězstvím 5 – 0. V prvním kole jsme odehráli třináct 
zápasů, kde jsme vybojovali šest výher, dvě remízy a pět proher. Celkový počet čtrnácti bodů a šesté 
místo v tabulce po úvodní části soutěže, nám zajistilo postup do prví ligy Claassick, ve druhém kole 
LHL.I s velkým nasazením jsme zde ze šesti zápasů jeden remízovali a čtyři prohráli,jediné kontumač-
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ní vítězství proti týmu Forezu, který se nedostavil na utkání pro nás znamenal dva body a skóre 5 – 0.Se 
ziskem třech bodů ve druhé části soutěže, jsme obsadili páté místo ve skupině a celkově páté místo ze 
42 účastníků LHL. To je prozatím náš nejlepší výsledek v LHL. Pro zajímavost,dali jsme celkem 66 
a inkasovali 94 branek, odehráli jsme 18 zápasů, 30 tréninků, jeden Winter classic v Nekoři, odjezdili 
jsme z Nekoře do Lanškrouna přibližně 2736 km a strávili hokejem 190 hodin volného času. Za letošní 
úspěch musíme poděkovat Láďovi Kubíčkovi, za jeho pevné nervy a čas, dále firmě Klas Nekoř a.s. 
a firmě Agral Bantice za jejich značnou finanční pomoc, OÚ Nekoř nejen za půjčení obecního busu, 
Sokolu Nekoř za pomoc s utkáním Winter Classic, Martinu Mazurkiewiczovi za vedení našich web 
stránek www.klasnekor.estranky.cz, všem hráčům a  jejich manželkám a  přítelkyním za pochopení, 
jelikož tato soutěž není jen finančně, ale i časově náročná. Na závěr trojlístek našich nejlepších hráčů 
v kanadském bodování – 1. Pavel Šulc 25 bodů, 2. Adam Hylák 14 bodů a 3. Milan Motyčka 13 bodů. 
Těm, kteří nám fandí děkujeme za podporu a spoluhráčům chci připomenout, že první neděle v čer-
venci se rychle blíží.  Luboš Skalický

Den otevřených dveří......
Den otevřených dveří tábora
neboli tábor z Bohousové na louce v Nekoři. Již několik let pořádá Klub SHM Nekoř pobytové tá-

bory pro děti na louce nedaleko Bohousové. Tábor se staví na zelené louce bez vody a elektřiny. Na to 
aby tábor mohl proběhnout je potřeba postavit 11 tee-pee stanů, dva velké vojenské hangáry, toalety 
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nebo jak mi táborníci říkáme latrýny, most přes řeku, umývárny a sprchu. Práce to není lehká a času 
na to většinou není mnoho, za tři dny tvrdé práce se dá postavit obydlí pro 50 lidí na tři týdny života. 
Obydlením tee- pee práce nekončí, každý den se musí dovážet voda, potraviny, dělat dřevo do kamen 
v kuchyni, kde se vaří pro 50 hladových krků. 

A o tom byl den otevřených dveří tábora poslední květnový víkend, kde si návštěvníci mohli pro-
hlédnout dvě tee-pee, fotodokumentaci už proběhlých ročníků tábora, kde byly k vidění i živelné po-
hromy, které se prohnaly táborem. Mohli si vyzkoušet řezání dřeva, zastřílet si z luku a praku, malování 
na kameny, vykoupat se v řece, opéct si párek, popovídat si s vedoucími, kteří o zážitky z táborů nemají 
za několik let své působnosti na nich nouzi nebo si jen tak poležet na speciálních postelích v tee- pee. 

Dominika Bednářová

Sdružení obcí ORLICKO
Sdružení obcí Orlicko společně se svazkem obcí Lanškrounsko zorganizovalo společný nákup 
energií na burze pro rok 2017, úspora je téměř 10 milionů korun

Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci se svazkem obcí Lanškrounsko nakoupilo pro své členské obce, 
dvě vodohospodářské společnosti a řadu dalších obecních organizací a spolků elektřinu a zemní plyn 
na Českomoravské komoditní burze Kladno. Celkem se na komoditní burze obchodovalo pro rok 
2017 přes 18 tisíc megawatthodin elektřiny a 24 tisíc megawatthodin zemního plynu. Společným ná-
kupem na komoditní burze se podařilo snížit ceny obchodovaných komodit oproti roku 2016 v prů-
měru o 30 procent, což znamená celkovou úsporu 9 milionů a 600 tisíc korun.

„Rozhodli jsme se využít poklesu cen energií ze začátku roku a  zajistit si dodávky na příští rok za 
pokud možno co nejnižší ceny. To se podařilo. U silové elektřiny nám cena klesla meziročně o 23 procent 
a dostala se pod 700 korun za megawatthodin. Zemní plyn nám zlevnil dokonce o 36 procent pod 400 Kč/
MWh,“ informoval předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.

Sdružení pro své členy nakupuje energie na kladenské komoditní burze od roku 2012. Už tradičně 
se nákupu účastní města Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Žamberk a Králíky, městysy Dol-
ní Čermná a Kunvald a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní Morava, 
Helvíkovice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Kameničná, Krasíkov, Klášterec nad 
Orlicí, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná, Tatenice, 
Těchonín, Výprachtice, Záchlumí a  Žichlínek. A  také celá řada příspěvkových organizace a  spolků 
z měst. „Nově se k nákupu připojily i Jamné nad Orlicí, Strážná a Trpík,“ doplnil Petr Fiala.

Společného nákupu na komoditní burze letos poprvé využila i společnost Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. „Vysoutěžené ceny pro nás znamenají úsporu nákladů u elektřiny o téměř 1 
a půl milionu korun, na zemním plynu v příštím roce ušetříme dalších 300 tisíc,“ uvedl ředitel společ-
nosti Bohuslav Vaňous. Předseda Sdružení Petr Fiala k  tomu dodává: „Díky VAKu se zvýšil celkový 
soutěžený objem a tím jsme se stali pro dodavatele zajímavější. Vítám i vlastní úsporu nákladů ve VAK, 
kde většinovými vlastníky společnosti je samospráva“. Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Lodičky 2016
První květnovu sobotu každoročně stoupne průtok Divoké Orlice na 12 m3/s a její hadinu zaplní 

lodě vodáků. Start Dlouholetého vodáckého závodu pramiček „Orlická 15“ startující pod lávkou pod 
Malou přehradou musel být přesunut až k poledním hodinám, kdy většina vodáků turistů již odplula 
níže po proudu a závodníci na pramičkách měli řeku volnou. Doprovodným jevem „invaze“ vodáků 
byla dříve totálně zacpaná silnice od aut vodáků. Díky spojeným silám obce Nekoř zajišťující potřebná 
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povolení a dopravní značení a nekořských hasičů, 
kteří se ujali pořadatelské služby na křižovatkách 
a  zejména na odstavném parkovišti se již něko-
lik let daří veškerý vodácký provoz nasměřovat 
na louku u továrny, kde je k parkování aut vodá-
ků i k  jejich příprav na sjetí vody dostatek místa 
a vhodné zázemí. Vodáci se tam postupně naučili 
jezdit a dopravní problémy na silnici v obci zmi-
zeli. 

Letošní rok navíc z hasičského s cvičiště na lou-
ce u továrny startovalo i 28 raftů Českého poháru 
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v  raftingu. Slunné počasí přilákalo více vodáků než v  dřívějších ročnících, o  čemž svědčí přes 650 
zaparkovaných aut ......
Velké poděkování za to patří nekořským hasičům, kteří musí na pořadatelskou službu vyčlenit značné 
množství členů, věnovat spoustu času přípravě i následnému úklidu. Moc děkujeme. red

Nekořský kros
Další série fotografií patří letošnímu VII. ročníku Nekořského krosu pořádanému TJ Sokol Nekoř....

Pozvání 

Pardubický kraj zve na pravidelné 
SOBOTNÍ PRÁZDNINOVÉ JÍZDY PARNÍM VLAKEM 

Česká Třebová - Letohrad - Červený potok a zpět
každou sobotu od 2. července do 17. září. 2016
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8:26 Česká Třebová p. 17:34
8:40 Ústí n. Orlicí město 17:20
8:53 Ústí nad Orlicí 17:17
9:09 Lanšperk 16:30
9:14 Dolní Dobrouč 16:24
9:47 Letohrad 16:18
10:02 Jablonné nad Orlicí 15:42
10:12 Těchonín 15:29
10:20 Mladkov 15:20
10:27 Lichkov 15:14
10:48 Dolní Lipka 14:46
10:55 Prostřední Lipka 14:38
p. 10:59 Červený Potok 14:32

SRANDAMAČ 
aneb VII. netradiční turnaj spolků

Sobota 2. července 2016 od 17,00 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a zastupitelé soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁBORÁK
Sobota 2. července 2016 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA 

TJ SOKOL NEKOŘ pořádá

NEKOŘSKÝ ŠPACÍR 
V.   r o č n í k

v sobotu 16. 7. 2016
Start: od 8 do 10 hodin na hřišti v Nekoři
Startovné: dospělí 50,- Kč, děti do 15-ti let 20,- Kč
Délka trasy: cca 14 km 
Zajímavosti na trase: Návštěva firmy Kovo Krab, zabývající se výrobou zahradního ná-
bytku, kovových mříží a plotů, střešní hliníkové krytiny, dílů pro koloběžky a motůčka. 
Možnost prakticky si motůčko vyzkoušet
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Inzerce 
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Společenská kronika

Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
Pavel Šmok Antonie Šlezingrová
Luděk Kalous Samuel Tecumseh Moravec
 Eliška Hyláková

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 4. 2016 – 30. 6. 2016

60 let Luxová Marie
 Faltus Josef
 Faltus Václav
 Hlouš Pavel
 
65 let Kubíček Jaroslav
 Kosek Jan
 Reinelt Miloš 
 
70 let Fišer Milan

75 let Páchová Marie

82 let  Stejskalová Zdeňka
 Poláček Jan
 Poláčková Libuše

83 let Stejskal Josef
 Bednář Miroslav

85 let  Luxová Marie

88 let  Hrdina Otokar

Bývala nekořská občanka Jaroslava Jirušková se dožila dne 2.4.2016 92. let. Přejeme ji hodně zdraví, 
radosti, spokojenosti a síly do dalších let a aby se jí v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí nadále líbilo…..

Poděkování. 
Chtěla bych takto poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit dne 22.4.2016 s mým zesnu-
lým manželem Luďkem Kalousem. 
Děkuji za projevenou soustrast a květinové dary

Kalousová Dagmar, manželka 

Dne 2.5. uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustili manžel František a dcera Petra Páchovi. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

manželka a syn Pavel rodinou
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NEKOŘSKÉ POHLEDNICE

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 2 červen 2016
Redakční zpracování Ing. J. Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli Ing. M. Hlavsa, L.Skalický, Bc. I. Štrup, 
D. Bednářová, Ing. J. Pomikálek, M. Glonková, P. Langhans, P. Fiala, foto: J. Krejsa, J. Pomikálek, autoři 
příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR 
E 11099, náklad 270 výtisků, cena 10,- Kč

V letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně přibližujeme naši obec tak, jak byla v mi-
nulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme čerpat z  jeho rodinné 
sbírky….

Uzávěrka příštího čísla je 20. 
července 2016, příspěvky možno 
zanechat na obecním úřadě, 
případně zasílat na e-mailovou 
adresu ounekor@orlicko.cz 
nebo starosta.nekor@orlicko.cz. 


