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Z jednání obecního zastupitelstva
27. ledna 2020 

Starosta přivítal zastupitele a hosty stávající ředitelku MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř a bývalého ředitele 
ZŠ Nekoř, vyzval doplnění programu, navrhl doplnění programu a nechal hlasovat o  jeho schválení. 
Usnesení 1a/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 27.1.2020 9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
 - Akce v obci: prodej vánočních ryb, turnaje v stolním tenise a šachu, myslivecký ples
 - Poděkování za Tříkrálovou sbírku – vybrána rekordní částka 53 624,-Kč 
 - Chystají se výročky spolků, 29.1. společné jednání spolků
 - Podána na PK žádost POV a žádost o výstroj a plovoucí čerpadlo pro zásahovou jednotku
 - Doplnění materiálů a podání žádosti na IROP nástupní chodník u továrny, elektronicky podepsáno 

– problémy s podpisovým programem vyřešeny
 - Vklady uzavřených smluv na KN
 - Vypracována Výroční zpráva o poskytování informací
 - Sražený sloup u čp. 284 Bredůvka – nahlášení pojišťovně, likvidátor, zpracován rozpočet výměny 

Zaměstnanci – úklid odpadů, odvoz odpadů z kuchyně školy, SDN: odvoz elektroodpadu, topení v staré 
MŠ, úklid vánoční výzdoby u školy, rozvoz posypového materiálu a nádob na posyp, opravy a údržba ve 
školce, nová oplocenka les Kulturka – dočištění a dopálení větví, prořezání větví a křoví u silnice, opravy 
techniky, dokončení odvozu materiálu za obcí na palety, nový kryt na druhý svod koryta CVAN proti 
promáčknutí, rovnání a oprava stolů a židlí KD, nalepení chybějících terčíků, oprava víka popelnice na 
papír. Lesy – Kulturka - dopálení klestí, dokončení oplocenky natažením pletiva, vyžínání – ošlapování 
výsadby v druhé oplocence, doplňování kolů, cesta k Zářeckově farmě - polní cesta k čp. 139 - podkla-
dová tkanina, závozy, rovnání 
 - SDN – odvoz vytříděného odpadu, provoz v režimu zimní obsluhy - sobota 1x za 14 dní 
 - 23.1.2020 Školení MAS Orlicko k výzvě - přístřešek hasičské stříkačky
 - Jednání svazku Rozvoj obcí pod Zemskou branou 19.12.2019 
 - Vyměření a jednání o pozemcích u p.p.č. 2945/2 čp. 176 
 - Vyměření u e.č. 16 a 99 
 - Jednání Letohrad - starostové Letohrad,Šedivec, Pastviny, Nekoř – dopravní řešení zadní silnice ko-

lem přehrady 
Informace starosty ohledně činnosti úřadu (73 dokumentů ve spisové službě od minulého jednání), 
a o dokumentech zveřejněných na úřední desce
Činnost SK – zápis z jednání SK 12.12.2019 – zastupitelé neobdrželi; Informace místostarostky 
z jednání 10.1.2020 - vytipovaná místa parkování na sídlišti nad KD – cca 30 míst, možnost odkupu 
pozemku, místo na umístění kontejnerů - zaslat zápis
Starosta předložil vyhodnocení úkolů, připomínek a návrhů z minulých jednání, kontrola zápisu z mi-
nulého jednání.Připomínky k zápisu neobdrženy. 
Usn. 1b/I-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis XI/2019 z 16.12.2019  9 0 0
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Informace o stavu MŠ a ZŠ JL Nekoř. Představení ředitelky MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř. Informace 
starosty o stavu nové právnické osoby, příspěvkové organizace obce Nekoř, MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř:
 - zápis do rejstříku OVM – dva dny telefonů na různá místa
 - přepis internetového připojení – T mobile převedl na obec místo na MŠZŠJLN – několikrát řešeno na 

pobočce Žamberk, výměna zálohovacího zdroje sítě, objednávka a dovoz uhlí, revize a servis vzdu-
chotechniky.

 - předávání dokumentů a materiálu ZŠ a MŠ na nově vzniklý subjekt - 2.1.2020 – některé věci nutno 
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dořešit, zejména s účetním MŠ a ZŠ.
 - stav školy od počátku výuky v roce 2020
 - Smlouvy voda VAK vyřešeny, převod elektřiny ještě trvá, registrace ROS nového subjektu, odregist-

race ROS bývalých subjektů
 - Schůzka s rodiči – kauza „ukradená klika“ 

Upomínka ředitelům MŠ a ZŠ předána 27.12.2019
Usn. 2a/I-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informace o zahájení činnosti MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 
 9 0 0
Usn. 2b/I-2020: ZO Nekoř schvaluje využívat zkrácený název u zřizované příspěvkové organizace Ma-
teřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř, Nekoř 143, ve formě „MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř“, 
pověřuje starostu jeho zápisem do OR  9 0 0
Projekt revitalizace školní zahrady. Ředitelkou MŠ a ZŠ JL Nekoř představen projekt revitalizace škol-
ní zahrady včetně navrženého rozpočtu, nutno řešit majetkový vztah k pozemkům, na kterých bude 
projekt realizován, starostou navrženo smlouvou o výpůjčce
Usn. 2c/I-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o výpůjčce na p.p. č. 213 zahrada o výměře 201 m2, p.p.č. 
217/1 ostatní plocha o výměře 836 m2, p.p. č. 217/2 zahrada o výměře 1.516 m2,p.p.č. 211 ostatní plo-
cha o výměře 863 m2, p.p.č. 209/2 ostatní plocha o výměře 388 m2, p.p.č. 209/3 ostatní plocha o výměře 
28 m2, p.p.č. 226/3 zahrada o výměře 20 m2 mezi obcí Nekoř a MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř  9 0 0
Usn. 2d/I-2020: ZO Nekoř schvaluje MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř podání projektu „Naše čarovná zahra-
da“ a spoluúčast obce na jeho realizaci.  9 0 0
PaedDr. Bouška vyslovil své osobní poděkování za vzájemnou spolupráci mezi obcí a školou v uplynu-
lých letech, popřál nové ředitelce a nové škole vše nejlepší, nabízí i další spolupráci
Majetkové a smluvní záležitosti
Záměr řešení situace cest – p.p.č 3118 a 2945/2. Dořešení majetkoprávních vztahu a doměření cest 
- p.p.č. 3118 mezi e.č. 116 a 99 až 100. Usn. 3a/I-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr doměření veřejně 
přístupné účelové komunikace na p.p.č. 3118 od č.e. 116 po č.e 100  9 0 0
Dořešení majetkoprávních vztahu a doměření cest - p.p.č. 2945/2 čp 176 po č.p 173
Usn. 3b/I-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr doměření veřejně přístupné účelové komunikace na p.p.č. 
2945/2 od čp. 176 po čp. 173  9 0 0
Smlouva o  věcném břemeni - rekonstrukce NN od TS UO 0230. Starosta předložil obdržený ná-
vrh smlouvy o věcném břemeni. Usn. 3c/I-2020: ZO schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. IE-12-
2005829/VB/2 Nekoř - rekonstrukce NN od TS UO 0230.  9 0 0
Další majetkoprávní záležitosti. Informace starosty o řešení dalších majetkoprávních záležitostí 
Odkup pozemku pod místní komunikací. Usn. 3d/I-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu p.p.č 
3151/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 44m2. Cena prodávaného pozemku je stanovená dle znalec-
kého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku 
8038-329/2016, pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace se zpevněným povrchem – 80 Kč/m2 jako 

v místě a čase obvyklá. 9 0 0
Žádost o prodej části p.p.č. 1864/2. k výstavbě RD na přilehlé ploše určené k zastavění
Usn. 3e/I-2020: ZO Nekoř bere na vědomí žádost o prodeje části 1864/2 - doporučuje sejít se na místě 
samém - starosta, místostarostka, B. Bezstarosti, D.Matyáš, J.Malý, řešit současně situaci pěšinky.
  9 0 0
Usn. 3f/I-2020: ZO Nekoř pověřuje SK přípravou zadání PD pro zasíťování dalších parcel k rozšíření 
sídliště Nad stadionem dle zpracované studie  9 0 0
Informace starosty o připraveném jednání k dořešení chodníku u čp. 13 - návrh na cenu k jednání jako 
při prodeji – směně pozemku s SBD 
Záměr pronájmu parkoviště u firmy Mecawel . Usn. 3g/I-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr proná-
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jmu parkoviště na p.p.č. 1061/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m2 nacházející 
se na k.ú. Nekoř v majetku Obce Nekoř za cenu 12.000 ročně - srovnatelnou s druhou pronajímanou 
plochou, začátek pronájmu od 1.3.2020 – stejné podmínky využívání jako byly stanoveny předchozí 
smlouvě   9 0 0
Žádost MAS Orlicko – výzva 17. Informace ze semináře k podávání žádostí do výzvy 17– místosta-
rostka. Usn. 4a/I-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informace o podmínkách výzvy 17 PRV MAS Or-
licko na občanskou vybavenost, vzhledem k nastaveným podmínkám (nelze žádat na muzea, bodové 
znevýhodnění již žádajících a větších projektů) rozhoduje nepodávat žádost o dotaci na přístřešek na 
hasičské stříkačky do této výzvy a rozhoduje stavbu realizovat z vlastních prostředků. Pověřuje mís-
tostarostku přípravou podkladů k vypsání VZMR na realizaci – realizace – VII/2020-VII/2021 – do 
příštího jednání.   9 0 0
Rozpočet 2020
Schválení rozpočtu 2020. 
Usn. 5a/I-2020: ZO Nekoř schvaluje rozpočet Obce Nekoř na rok 2020  9 0 0
Žádosti o příspěvek. Starostou předloženy obdržené žádosti o příspěvek na soc. služby. Usn. 5b/I-2020: 
ZO Nekoř bere na vědomí obdržené žádosti o příspěvek na sociální služby  9 0 0
Různé
Znak KD. Starostou předložen vzorek znaku do sálu KD. Usn. 6a/I-2020: ZO Nekoř schvaluje zadání 
zhotovení vypalovaného znaku do sálu KD – umístěn do rámu na čelní stěnu  9 0 0
Nekoř NN 19 – 29 – přiložení kabelu VO, stanovení míst světel VO. Místa umístění stožárů VO v te-
rénu stanoví starosta a P. Koblížek. Usn. 6b/I-2020: ZO Nekoř schvaluje přiložení kabelu VO a rozhlasu 
k výkopu NN 19 – 29, schvaluje záměr opravy zbytku komunikace po provedení stavby  9 0 0
Návrh na umístění zrcadel k zlepšení bezpečnosti provozu na MK a komunikaci III. tř. v obci: 
na sídlišti u čp. 327-323, u pekárny výjezd zdola, výjezd u MŠ od Šedivce
Nářadí pro zaměstnance – bourací kladivo. Oprava sociálky Petrův palouk – září 2020 - duben 2021. 
Příprava rekonstrukce 286 – projít místnost. a projektant – přípravné práce zaměstnanci. 
Vlajka pro Tibet. Usn.6c/I-2020: ZO Nekoř bere na vědomí obdrženou žádost o vyvěšení vlajky pro 
Tibet   9 0 0
Štěkání a volné běhání běhání - černý pes Vejrov
Návrhy a připomínky 
D. Matyáš: čistící zóna dole pod schody na sál KD – nutnost výměny 
M. Faltusová: sběrná nádoba na použitý stolní olej – reakce starosty – vybírá se ve sběrném dvoře
B. Bezstarosti: poškozený kryt uzávěru vody před Šejvlovými; zapsat do kalendáře akcí na webu termíny 
sběrného dvora
J. Kubíčková Berková: vánoční strom u KD – raději ať nesvítí; školská rada – nutno zvolit pro nový 
subjekt; stojan na kola u MŠ
J. Lehký: světlo nad rampou za KD nesvítí; popelník pod kotel v KD 

17. února 2020
Starosta po přivítání přítomných vyzval k  doplnění programu, navrhl doplnění a  nechal hlasovat 
o schválení. Usn.1a/II-2020: ZO Nekoř schvaluje program jednání 27.1.2020  6 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• MŠ a ZŠ: Drobné opravy - lino, dveře, skříň na půdu, oprava větráku, pokládka podlahy půda – pro-

padlé zakrytí tepelné izolace,odvoz odpadků. Řešení přechodu subjektů – telefony, internetové připo-
jení, doúčtovávání – rodiče stále posílali peníze na starý, zrušený účet, zasílání tabulek PK, stěhování 
MŠ před reklamačními opravami sádrokartonů o  jarních prázdninách, úklid ván. stromu. Opravy 
elektrikáře – osvětlení amfiteátru, topný kabel, topenář - seřízení topení ZŠ, hlavice tělocvična, spr-
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chová hadice kuchyň 
• Akce v obci: hasičský ples, setkání spolků 29.1.2020
• Doplňování a upřesňování žádosti IROP nástupní chodník u továrny dle pokynů MAS
• Hlášení ISVOD, ISPOP, příprava hlášení EKO KOM 
• Zaměstnanci – úklid a odvoz odpadů z kuchyně ZŠ; sběrný dvůr; topení v staré MŠ, ordinaci; úklid 

vánoční výzdoby MŠZŠ, drobné opravy v MŠZŠ; oprava plotu a sundání cedule u staré MŠ; Doplnění 
posypového materiálu a nádob na posyp; oplocenka Kulturka – doplňování kolů, vysekávání křovisek 
a trávy; rovnání a oprava stolů a židlí KD, nalepení chybějících terčíků, oprava židlí; archivace; opravy 
chodba KD; odstranění spadlého stromu Lesejček

• Lesy – Kulturka - 3 spadlé stromy, podání hlášení MěÚ Žamberk, podání žádosti o dotaci za kůrov-
cové dřevo - poděkování J. Malému

• Jednání svazku Rozvoj obcí pod Zemskou branou 4.2.2020 
• Jednání o pozemcích u čp. 13 – dohoda na stávajícím zaměřeném stavu , dopracování GP. 
• Jednání s fi Energo Votroubek – stanovení míst stožárů veřejného osvětlení ( P.Koblížek)
• Kontrola radarů – Vejrov, Bredůvka – stažení dat, zpracovávání, nabídka nového radaru Bredůvka u čp. 9, 
Informace starosty o činnosti úřadu od posledního jednání zastupitelstva (46 dokumentů spisové služ-
by), pokyny k vyúčtování, k hlášením, metodické materiály, pozvánky na školení, přihlašování agend, 
vyvěšení praporu státní smutek, statistická hlášení, ISVOD, ISPOP, veřejné vyhlášky záměry pronájem, 
evidence obyvatel, archivace dokumentů, majetkoprávní žádosti, sml. o bud . sml., gratulace občanům. 
Informace o dokumentech vyvěšených na úřední desku, 
Činnost SK - Zápisy z jednání SK 12.12.2019 – a 10.1.2020
Kontrola úkolů z minulých jednání a zápisu z minulého jednání. Připomínky k zápisu neobdrženy. 
Usn.1b/II-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis I/2020 z 27.1.2020  6 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti.
Darovací smlouva PK p.p.č. 44/3, 44/4, 44/11, 3506/15. Dořešení majetkoprávních poměrů komuni-
kace křižovatka horní Nekoř ke středisku Klas Nekoř. Usn. 2a/II-2020: ZO Nekoř schvaluje bezúplatný 
převod pozemků p. p. č. 44/3 ostatní plocha – jiná plocha, p.p.č.44/4 ostatní plocha – jiná plocha, p.
p.č. 44/11 ostatní plocha – jiná plocha a p.p.č. 3506/15 ostatní plocha – silnice, vše v obci a k. ú. Nekoř 
z Pardubického kraje na Obec Nekoř, pověřuje starostu uzavřením předložené darovací smlouvy  6 0 
0
Pronájem p.p.č. 1061/21. Starostou předložena veřejná vyhláška záměru pronájmu, obdrženou písem-
nou žádost o pronájem jednoho zájemce. Usn. 2b/II-2020: ZO Nekoř schvaluje pronájem plochy p.p.č. 
1061/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m2 firmě Mecawel spol.s.r.o. za 12.000 Kč 
na dobu 5 let, pověřuje starostu uzavřením předložené nájemní smlouvy   6 0 0
Sml. o bud věc. břem. a umístění stavby č. IE-12-2007475/SOBS VB/1. Předložen návrh sml. o sml. 
bud. uložení kabelů NN – pokračování Údolí – Povodí Labe až k parkovišti za hrází zaslaná z pověření 
ČEZ Ditribuce společností K energo s.r.o. Lanškroun. Usn. 2c/II-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007475/SOBS 
VB/1 Nekoř, vývod z UO_0230 směr č.p. 7 (chata)  6 0 0
Sml. o bud věc. břemeni 3011/1 a 1341/4. Sml. o sml. bud – uložení kabelů NN – stavba RD. 
Usn. 2d/II-2020: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o bud. smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2020069/SOBS VB/1 Nekoř, par.č. 1341/3, kNN  7 0 0
Žádost o prodej pozemku. Předložena žádost o prodej pozemku 3079. Usn. 2e/II-2020: ZO Nekoř schvaluje 
záměr prodeje p.p.č. 3079 v případě, že p.p.č. 877, 867/1 a 876/2 budou mít stejného vlastníka.  7 0 0
Nákup pozemků od Povodí Labe s.p.. Vyřešení majetkoprávního vztahu - pozemky a val kolem ha-
sičského cvičiště k zajištění parcel pro výstavbu cyklostezky - v návaznosti na předchozí usnesení. Usn. 
2f/I-2020: ZO Nekoř schvaluje předloženou kupní smlouvu na stavební parcela číslo 877, o výměře 
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895 m2, zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 883 o výměře 259 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, oba v katastrálním území Nekoř, a stavbu vodního díla – hráze k ochraně nemovitostí před 
zaplavením při povodni umístěné na pozemcích označených jako stavební parcely č. 878, č. 879, č. 877 
a č. 883 v katastrálním území Nekoř, pověřuje starostu jejím podpisem a zajištěním vkladu do KN  8 
0 0
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř. Možnost používat zkrácený název - konzultace krajský soud - změna v OR 
- nutno doplnit zřizovací listinu, doplnit i o předávaný majetek. Komise pro výchovu a vzdělání, termín 
jednání v MŠ a ZŠ JL Nekoř – příprava statutu školské rady, aby mohl být na příštím jednání schválen 
a uskutečněny volby ŠR v ¾ letí – termín dohodne místostarostka
Finanční a rozpočtové záležitosti 
Žádost o umístění do soc. zařízení. Na základě konzultace starosty se zastupiteli ohledně přihlášky 
k přijetí občana do zdravotně sociálního zařízení předloženo Usn. Usn. 4a/II-2020: ZO Nekoř bere na 
vědomí informace o podmínkách přijetí občana obce do specializ. zdravotně sociálního zařízení. Sou-
hlasí s poskytnutím jednorázové úplaty, která je podmínkou k přijetí do tohoto zařízení s tím, že výše 
úplaty bude následně obci Nekoř v plné výši uhrazena příbuznými občana. 8 0 0
Příspěvky spolkům. Na základě společného jednání spolků s obcí předložen návrh dotací spolkům. 
Usn. 4b/II-2020: ZO Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2020 - SDH 
26 000+ 2000, Klub SHM 23 000, Sokol 25 000+3000, ČRS 16 000, MS 16 000, NEKOŘALA 4000, do-
taci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2020 - 2.500 Kč Kulturní centrum Letohrad na „nákup 
literatury výměnného fondu pro Obecní knihovnu v Nekoři“.  8 0 0
Usn. 4c/II-2020: ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotaci poskytnutou z rozpočtu obce 
Nekoř na rok 2020 - s SDH 28 000, s SHM 23 000, s TJ Sokol 28 000, ČRS 16 000, MS 16 000, NEKO-
ŘALA 4000, KC Knihovna Letohrad 2500.  8 0 0
Rozpočtové opatření č. 1. Bude předloženo až na příštím jednání OZ
Různé
Bezp. situace v obci. Zastupitelům předána zpráva PČR o bez. situaci v obci
Studie úprava křižovatky. Usn. 5a/II-2020: ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování studie křižovatky na 
náměstíčku včetně chodníku dle nabídky firmě MDS PROJEKT s.r.o. Vysoké Mýto  8 0 0
Koncepce rozvoje sportu. Poděkování B. Bezstarosti za zpracování koncepce rozvoje sportu
Usn. 5b/II-2020: ZO Nekoř schvaluje předloženou koncepci rozvoje sportu 8 0 0
VO čp. 19-29. Usn. 5c/II-2020: ZO Nekoř na základě předchozích usn. schvaluje přiložení kabelu VO 
a rozhlasu k výkopu NN 19 – 29, a postavení 6 sloupů VO dle nabídky provádějící firmy Energo Vo-
troubek  8 0 0
Návrhy a připomínky 
J. Lehký: vývěska u školy; byt v KD – reakce starosty - vyvěšena vyhláška s nabídku pronájmu, po doře-
šení pronájmu restaurace KD s bytem nebo bez, řešit byt dál 
J. Kubíčková Berková: - obrázek u trafa horní Nekoř – reakce starosty - již dříve řešeno s majitelkou, tojí 
na pozemku u čp. 190, údajně opraví sama. 
B. Bezstarosti: řešit kamna v klubovně CVAN, kapacitně nestačí vytopit před akci, zkušenost z šacho-
vých tréninků a turnajů; nový oddíl orbalu - příspěvek na dresy 
D. Matyáš: oprava děr po obci – reakce starosty – SÚS dnes opravila největší díry studenou směsí; vý-
věska za hrází – poškozená, shnilá stříška; pramen ve Studenech zátoce – teče po silnici, namrzá; info 
o památkách - umístění cedulí
V. Lehký: dotaz na stav výběrového řízení na přístřešek na historické stříkačky – info místostarostky 
– bude projednávat SK; vrata na hasičárně – stav žádosti o dotaci– info starosty – čeká se na schválení 
POV zast. PK; kabel VO u cesty ke mlýnu prorostlý stromem; Cesta nad mlýnem – průsak vody
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27. dubna 2020
Jednání se konalo na sále KD Nekoř k dodržení stanovených 2 m rozestupů mezi člen OZ, při vchodu 
připravena desinfekce na ruce a všichni účastníci měli nasazeny ochranné roušky na ústech a nosu. Pro 
lepší komunikaci byl k dispozici mikrofon a reproduktor. 
Starosta po přivítání přítomných, členů zastupitelstva i veřejnosti, vyzval k doplnění programu a nechal 
hlasovat o jeho schválení 
Usn. 1a/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje program jednání 27.4.2020   9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Akce v obci: hasičský ples, dětský karneval jsme ještě stihli v neděli 1.3.2020, další plánované akce 

zrušeny a odvolány – divadlo, sbírka železa a ošacení, setkání seniorů, vítání občánků……
• Informace o žádosti IROP nástupní chodník, v MAS pozitivně v přetlaku žádostí vyhodnoceno a po-

sláno dál k posuzování - lze předpokládat schválení
• Hlášení EKO KOM – pro informaci dostali zastupitelé před minulým zrušeným jednáním 
• Kontrola BOZP – odstraňování některých zjištěných nedostatků
• Lesy: Kulturka - 3 spadlé stromy uklizeny, „vožení dřeva do lesa“, dopáleny zbytky klestí, vysázení 

nové oplocenky – 200 třešně, 1000 dub, 300 buk i prostoru u ní (250 smrk) + kolíky k nově vysaze-
ným stromkům – ještě cca 1/3 chybí, dosázení jedlí (60) do původních oplocenek, vyžínání, oprava 
oplocenky. Paseka nad Malou přehradou – srnec, oprava oplocenky, nové koly a pletivo nahoře sou-
sedící s pastvinou – stávající výška oplocení pastviny byla nevyhovující, srny i ovce přeskakovali do 
oplocenky, vyžínání a dotloukání kolíků, oprava plotu. Vysázeny chybějící stromky vedle paseky v Le-
sejčku. Zahájeno těžení kůrovce na Vejrovském břehu Malé přehrady

• podání záměrů k získání dotací na krajský úřad – poděkování J. Malému, přidělena dotace za ošetření 
kůrovcového dřeva postřikem 

• Elektronické jednání svazku Rozvoj obcí pod Zemskou branou - záměr trhacích a nástěnných map – 
každá obec stanovit kde vyvěsit - dotaz na návrhy zastupitelů: náměstíčko, Petrův palouk, parkoviště 
u hráze (zde všude byly), dále u školy, u zastávky u přehrady

• Jednání o pozemcích u čp. 13 – obdržen GP, vytyčení sousedních pozemků, jednání o dalších pozem-
cích – viz body programu. 

NN mezi 19 a 29 - Elektro Votroubek – realizace položení kabelu a stožárů veřejného osvětlení, řešení 
problémů, nové svoznice a odvod vody, skruž – mříž u silnice u čp. 27, řešení obrubníku, prořez větví, 
jednání s majiteli sousedních čp o rozšíření cesty o několik desítek cm, není místo k vyhnutí chodce, 
doasfaltování až k čp. 19. Usn.1b/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje postup starosty při opravě komunikace 
mezi čp. 19 a 29 9 0 0
• Oprava radaru Bredůvka – technik v karanténě, ale již je opraveno
• Klas – zametení ploch místních komunikací, SÚS zametení silnice po obci 
• Instalace zrcadel, připraveny sloupky pro poslední dvě
• Vybrání příkopu na Bredůvce u čp. 1 a 2, vytyčení dalších kabelů VO k vybrání směrem ke Studené-

mu, odstraněn poškozený sloup, oprava osvětlení, vytyčen kabel k opravě a instalaci nového - pojistná 
událost, vykopání a zabetonování základů a přeložení kabelu 

• Audit hospodaření obce pracovnicemi PK – prozatím proběhl jen elektronicky
• Kontrola odvodů OSSZ - také dálkově, dodání podkladů, smluv se zaměstnanci 
• Požár v obci 2x dne 21.4.2020, poděkování členům zásahové jednotky, připomínka místostarostky – 

vyhlásit zákaz pálení
• Řešení sraženého a uhynulého srnce na Vejrově a v Údolí – poděkování J. Malému 
• Zaměstnanci – úklid odpadů, obnoven provoz SDN – duben zatím jen soboty, od května i středy; 

Vysázení stromů na zadní cestě od Trojice k Pastvinám – 10 ovocných, 5 jeřábů – před tím dorovnání 
bagrem, dokácení keřů; Prořez ovocných stromů, výměna kůlů, pálení větví; Opravy v MŠZŠJLN; 
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Svoz posypového materiálu a nádob na posyp, dometení ploch; Prořez keřů v parku a v urnovém háji, 
odvoz a spálení; Coronavir - rozlévání desinfekce, rozvoz desinfekce, roznos letáků, dopisů seniorům, 
rozvoz roušek všem seniorům, doplňování a obnovování vyhlášených nařízení na plakátnice, úprav 
jízdních řádů, 

• MŠ ZŠ: Rozdělána podlaha družiny - vlhkost – plíseň – řešit místostarostka – viz bod 3.; Nabídka 
opravy podlahy tělocvičny; Dosypán písek do prolézačky, prolézačka dodělána; Klas a.s. uvláčel hři-
ště, učitelé uhrabali a vybrali kameny; Stojan na kola udělán a instalován; Coronavirová opatření – 
nařízení desinfekce, držení provozu MŠ co nejdéle, uzavření, kuchařky - využití nákupy seniorům; 
Projekt zahrada realizován za podpory sponzorů; Aktualizace projektů do MAP Orlicko, 

• Mimořádný stav - coronavirová opatření – emaily, web, úřední deska, info letáky, dopisy, šití roušek 
– poděkování všem, kdo se zapojili do šití roušek, zajištění desinfekce - ve spolupráci s Klas Nekoř – 
rozlití a dodání do každé domácnosti, poděkování zastupitelům kteří pomáhali, hasičům, JPO V roz-
voz krizového materiálu přes HZS, info ve zpravodaji, nákupy seniorům, léky - dovoz přes e-recepty, 
instalace plexiskel Konzum a na poště, zaměstnanci rozdělení na dvě skupiny, aby se nepotkávali, 
telefonáty osamělým seniorům, zřízen dálkový přístup na OZ pro případ karantény, řešení úředních 
hodin – vždy jen starosta nebo účetní, vyjednání odkladu svozu odpadů na nové známky do konce 
května, pravidelná desinfekce klik a zábradlí, desinfekce do obchodů, doplňování textilních roušek, 
nákup respirátorů a roušek, přes ORP Žamberk obdržení desinfekce, roušek pro školu, komunikace 
s krizovým technikem ORP, dokumentace všech kroků. Poděkování všem, kteří pomohli a nabízeli 
pomoc

Usn. 1c/IV-2020: ZO Nekoř bere na vědomí informace o činnosti během nouzového stavu a schvaluje 
postup starosty při přijímaných opatřeních  9 0 0
Informace starosty o činnosti úřadu (120 dokumentů spisové služby) a o dokumentech vyvěšených na 
úřední desku. 
Kontrola úkolů z minulých jednání a zápisu z minulého jednání: 
- Posun značky začátek obce na Vejrově – k výjezdu z nového zastavitelného prostoru – předmětem 
jednání SK, obdržena petice, požádán DI PČR o jednání na místě – proběhlo 18.10.2019 – starosta po-
dal návrh situace DI PČR, jednáno se SÚS – jednání na DI PČR 20.11.2019 – DI PČR UO doporučuje 
jen úpravu rychlosti v prostru zastávky, telefonicky por. Borovičkovi sdělen nesouhlas obce, obdržen 
dopis obyvatelům Vejrova, - vyvolat další jednání po stažení dat z radaru proběhlo – starosta pověřil 
P.Kobížka zpracovat návrh nesouhlasné stanovisko DI PČR s využitím dat z radarů. Starosta pověřen 
jednáním k  odkupu pozemku na mlatovou cestičku vedle komunikace Usn. 1d/IV-2020: ZO Nekoř 
bere na vědomí návrh odpovědi ohledně posunutí značky Vejrov vypracované P. Koblížkem, pověřuje 
starostu jejím zasláním DI PČR UO  9 0 0
Připomínky k zápisu neobdrženy
Usn. 1e/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje zápis II/2020 z 17.2.2020  9 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Pronájem zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“. Připraveno na jednání minulého OZ, žádost podána pí. 
Kaškovou, ale coronavitová situace se změnila, nevíme jaká bude v létě. F.Mikyska z pověření starosty 
vypracoval návrh dodatku řešící výši nájmu v návaznosti na konkrétní situaci, kterou nyní neznáme 
– počet skutečně pronajatých měsíců, porovnání počtu ubytovaných s minulými roky – znovu vyvěsit 
záměr. Usn. 2a/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr pronájmu Petrova palouku - vyhl. 5/2020 včetně 
předložené smlouvy o pronájmu a dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu  9 0 0
Pronájem restaurace KD. Připraveno na jednání minulého OZ, žádost podána manž. Kudličkovými, 
ale coronavitová situace vše změnila, nájem za březen zaplacen, ale restaurace nevyužívána. Vyhlásit 
záměr pronájmu s řešením změněných podmínek – dodatek s možností úpravy nájmu dle skutečné si-
tuace. Od doby vyhlášení mimoř. stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření min. zdravotnictví 
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nemohl v části měsíce března a celý měsíc duben restauraci využívat, předpoklad omezeného otevření 
je druhá polovina měsíce května 2020. Navrhuje se prodloužit nájemní smlouvu do 31.5. 2020 s tím, 
že za měsíc duben a  květen nehradí nájemné, za dobu otevření v  květnu se mu započítá nevyužitý 
nájem v měsíci březnu. Usn. 2b/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje uzavřít se stávajícím nájemcem dodat-
kem smlouvy na pronájem restaurace do konce měsíce května 2020 s tím, že do nájmu se započítá 
zaplacená výše nájemného za březen, kdy restaurace nemohla být vzhledem ke karanténní situaci 
a mimořádným opatřením provozována - nájem za duben a květen 2020 nájemce nehradí.  9 0 0
Usn. 2c/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr pronájmu restaurace KD vyhl. 6/2020 (podmínky stejné 
jako ve vyhl. 3/2020) včetně předložené smlouvy o pronájmu a doplněné o dodatek č. 1 ke smlouvě 
o pronájmu  9 0 0
Záměr odkupu p.p.č. 2356. Pozemek pod meziskládkou větví a bioodpadu u sídliště nad KD, ceny 
dány posudkem. Usn. 2d/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 2356 TTP za cenu 70,- Kč/
m2, pověřuje starostu přípravou smlouvy  9 0 0
Záměr prodeje části 3029/1, 3039/2 a 3030. Pozemky u čp. 137 obcí nevyužívané, ale majiteli přísl. čp., 
ceny dány posudkem. Usn. 2e/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje p.p.č.3030 ost. pl. ost. kom. 
o výměře 107m2, a p.p.č. 3039/6 ost. pl. ost. kom. o výměře 79m2 vyčleněné dle GP 1092 – 410/2019 
z 3039/2 a 3029/1 za cenu 70,- Kč/m2 9 0 0
Sml. věcné břemeno 1394/4 a 2987/2. Na základě předchozích usnesení předložena smlouva o věcném 
břemeni. Usn. 2f/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-
2017312/VB/1, Nekoř, p.č.1394/2, SS100, kNN  9 0 0
Sml. o bud . věc. břemeni 3011/1 a 1341/4. NN novostavba u čp. 161. Usn. 2g/IV-2020: ZO Nekoř 
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-
2030069/SOBS/01  9 0 0
Stanovy svazku obcí „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“. Usn. 2h/IV-2020: ZO Nekoř schva-
luje Stanovy svazku obcí „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou  9 0 0
Další majetkoprávní záležitosti. 
Žádost o prodej 2133/1 - okolní plocha není majetkově dořešena, bude řešeno i parkování, proto zatím 
ponechat v majetku obce - prostor je zde potřebný. Usn. 2i/IV-2020: ZO Nekoř neschvaluje záměr pro-
dat p.p.č. 2133/1  9 0 0
Další řešení cesty za Povodím. Usn. 2j/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje předložený záměr majetkoprávní-
ho vypořádání cest na p.p.č. 2728/21 a 3031/2  9 0 0
Cesta v Hádce. Návaznost na předchozí usnesení. Usn. 2k/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje předložený 
záměr řešení cesty na p.p.č. 3118 dle GP 114-26/2020 – vzájemný prodej s majiteli pozemků, kde je 
cesta skutečná – cena 70 kč m2 9 0 0
Vodovodní přípojka. Usn. 2l/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje umístění vodovodní přípojky do p.p.č. 
3086 a 3085 za obvyklých podmínek 9 0 0
Návrh J. Malého na odkup lesních pozemkou sousedících s obecními lesy – vyskytla se nabídka maji-
tele - cca 1,6 ha lesa, zejména v prostoru Hradiska a u Petrova palouku. Usn. 2m/IV-2020: ZO Nekoř 
schvaluje záměr odkupu pozemků 754/1, 755, 762/2, 762/7.   9 0 0
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Školská rada. Komise pro VVzd. 26.2.2020 – jednání v MŠ a ZŠ JL Nekoř – příprava statutu ŠR - aby 
mohl být na příštím jednání schválen a uskutečněny volby ŠR v¾ letí – to asi nepůjde vzhledem ke 
koronavirové situaci, předložen volební řád ŠR. Usn. 3a/IV-2020: ZO Nekoř dle §167 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb (školský zákon) zřizuje školskou radu při Mateřské škole a základní škole Josefa Luxe 
Nekoř, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, stanoví počet jejích členů na 9 a schvaluje volební řád této školské 
rady.  9 0 0
Usn. 3b/IV-2020: ZO Nekoř doporučuje vzhledem k současné mimořádné situaci spojené s nákazou 
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koronavirem provést volby do školské rady v 1. pololetí školního roku 2020/21  9 0 0
Dodatek zřizovací listiny MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř. Usn. 3c/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje používá-
ní zkráceného názvu Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř ve formě „MŠ a ZŠ Josefa Luxe 
Nekoř“. Pověřuje zápisem do OR této skutečnosti starostu obce, stejně tak i zápisem dodatku s vyčísleným 
předávaným vlastním majetkem MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř a inventárním stavem k 1.1.2020 (potvrzení o exis-
tenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací)  9 0 0
Informace místostarostky o sondě do podlahy v školní družině - pronikání vlhkosti do podlahy z pod-
loží, plíseň - odkrytí zasažené podlahy, návrh řešení odvětrání spolu s odvětráním radonu
Usn. 3d/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje opravu podlahy v družině k odstranění pronikání vlhkosti a ře-
šením radonového odvětrání.  9 0 0
Návrh starosty na renovaci podlahy v tělocvičně ZŠ – od postavení nebyla ošetřována a natírána, značně 
zatížena stavební akcí Novostavba MŠ – předložen návrh řešení od firmy, která renovovala parketovou 
podlahu v KD. Usn. 3e/IV-2020: ZO Nekoř na základě předchozích velmi dobrých zkušeností a kvality 
schvaluje Renovaci parket – tělocvična MŠ ZŠ dle nabídky firmy PI Parket  9 0 0
Zároveň na základě předchozích požadavků některých zastupitelů k ošetření parket na sále KD předlo-
žena nabídka firmy PI Parket k ošetření a renovačnímu nátěru parket na sále KD. Usn. 3f/IV-2020: ZO 
Nekoř na základě předchozích velmi dobrých zkušeností a kvality provedené práce schvaluje Renovaci 
parket KD dle nabídky firmy PI Parket  9 0 0
Přístřešek na hasičské stříkačky. Předložena připravená zadávací dokumentace. Usn. 4a/IV-2020: ZO 
Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na akci „ PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY. ZO Nekoř 
schvaluje zadávací dokumentaci na akci „ PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“ vypracované 
firmou Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí - stanovuje termín podání nabídky 27.5.2020 do 17,00 hod., mís-
to Obecní úřad Nekoř. Jmenuje komisi otvírání obálek a komisi hodnotící: Ing. Pavel. Smejkal, (náhr. 
Ing. Josef Buryška), zástupce firmy Forenta, předsedkyně SK Ing. Jana Kubíčková Berková (náhr. Ing. 
Filip Mikyska ). Stanovuje oslovit firmy: Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, IČ: 47452943 Jan Bednář, Zednictví, Nekoř 109, IČ: 16750489, REKOS Ševčík s. r. o. – 
Žamberk, Čs. armády 1401 IČ: 25960351, Tomáš Novotný, - Stavební firma, Kunčice 273, Letohrad, 
IČ: 61214043; Fogl stavební práce, Jamné nad Orlicí 209, 561 65, IČ: 72845635,  9 0 0
Starostou předložen návrh na Technický dozor investora u této stavby. Usn. 4b/IV-2020: ZO Nekoř na 
základě obdržené nabídky a na základě předchozích velmi dobrých zkušeností schvaluje zadat tech-
nický dozor investora na stavbě PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY firmě Forenta s.r.o. za 
nabídnutou cenu 28.314,- Kč vč. DPH  9 0 0
Finanční a rozpočtové záležitosti
Rozpočtové opatření č. 2. Usn. 5a/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje rozpočt. opatření č.2  9 0 0
Různé
Územní působnost MAS Orlicko 2021-2027;0 Přeplatek DSO Orlicko. Vyúčtování přeplatku DSO 
Orlicko dle skutečného počtu obyvatel v minulých letech. Usn. 6a/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje Doda-
tek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků DSO Orlicko  9 0 0
Usn. 6b/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje Zařazení správního území obce Nekoř do území působnosti 
MAS ORLICKO z.s. a  území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 
„SCLLD“) MAS ORLICKO na období 2021 – 2027.  9 0 0
Opravy komunikací. Informace starosty - oprava odsouhlasená v roce 2019 z důvodů počasí odložena 
až na letošní rok - původní nabídky opravy komunikací – stříkaný makadam - firma JD Starosta navr-
huje přidat ještě točnu na křižovatce a dva nejhorší úseky cesty kolem salaše - - OZ Usn. 6c/IV-2020: ZO 
Nekoř souhlasí s rozšířením opravy o točnu a dva nejhorší úseky cesty ke Studenému.  9 0 0
Oprava komunikace nad OÚ – nabídka Strabag – návrh čekat na schválení dotace z POV 
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Radar Bredůvka I/11. Na základě předchozích dobrých zkušeností předložena nabídka na instalaci 
dalšího radaru na silnici 1. tř. I/11. Usn. 6d/IV-2020: ZO Nekoř schvaluje instalaci radaru dle nabídky 
firmy Empesort, pověřuje starostu administr. úkony s tím spojenými 9 0 0
Mobilní rozhlas. Informace starosty o možnosti rozšířit způsob informování obyvatel, diskuse zastupi-
telů, co vše potřebujeme řešit. Usn. 6e/IV-2020: ZO Nekoř bere na vědomí možnost zavedení mobilního 
rozhlasu v obci, na příštím jednání předložit konkrétní nabídku s ukázkou  9 0 0
Cyklostezka Letohrad – Šedivec. Informace starosty o přidělení dotace na společnou akci DSO Orlic-
ko, podíl připadající na obec bude řešen po získání konečné ceny vzešlé v VŘ
Návrhy a připomínky 
L. Faltusová: - květináče u školy - vytrhat plevel, upravit – reakce starosty - údržbu řeší zaměstnanci 
školy; - bude se konat akce „Ukliďme Česko“ - reakce místostarostky - nelze z důvodů karanténních 
opatření, doporučeno, aby každý uklidil individuálně nepořádek, který vidí; - kontejnery Vejrov – reak-
ce starosty – čeká se na zákres Stavební komisí navrhovaného řešení do katastrální mapy 
P. Koblížek: - pro dokončení PRON třeba znát finanční stav obce 
J. Malý: - informace o realizaci zahrady u školy, obava o výrazné zmenšení travnatého hřiště – dohod-
nuto sejít se na místě v úterý 28.4. od 17,30 a řešit tam 
J. Kubíčková Berková: - dotaz zda lze na webových stránkách najít formulář přihlášení k trvalému bydlení; 
– silnice na Vejrově – díra v polovině kopce po opravě vodovodu; - Zadávací řízení rekonstrukce čp. 286; - 
Správce MŠ a ZŠ a obecních budov; - Dotaz kdo zapůjčuje víceúčelové hřiště – reakce starosty: starosta 
J. Lehký:- na příkladu Sousedských listů požaduje dávat do rozpočet i s rezervou a skutečnost čerpání 
předchozího roku; - údržba obecních budov – stálé práce a opravy, co je potřeba, on již není správce 
KD, tak nehlásí závady - protékající koryto na střeše KD viděl, ale nehlásil 
V. Lehký: - informace o sběru železa; - Výměna ornice na hasičském hřišti
R. Doleček: - cesta na Vejrově před jejich čp. není zametena; - dotaz zda je kontejner na textil v obci 
– reakce starosty – není – probíhá pravidelný roční sběr ošacení, možnost přivést a odevzdat textil ve 
sběrném dvoře 
J. Pomikálek: - jako starosta žádá zastupitele, aby zjištěné závady v obci hlásili ihned SMS nebo emailem, 
nečekali na jednání zastupitelstva; - dotaz– správce MŠ a ZŠ má mít v k dispozici manuál údržby, který 
se dlouhodobě zpracovává SK– kdy bude dokončen a dán k dispozici? – reakce místostarostky – do 
konce května  Redakčně upraveno, 
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř
Zápisy z dalších jednání budou uveřejněny v příštím čísle Nekořského zpravodaje. 

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

Do poloviny letošního roku 2020 jsme se potýkali s různými a často se měnícími omezeními způsobený-
mi nelehkou situaci s celosvětovou nákazou koronavirem COVID 19 a s tím spojených krizových a karan-
ténních opatření proti jeho šíření. Moc děkuji, že jste se je snažili dodržovat a že se nám tak nákaza touto 
nemocí prozatím vyhnula. Děkuji všem, kdo v této nelehké situaci nabídli pomoc a konkrétně pomáhali, 
abychom to vše všichni dobře zvládli, zvláště ještě jednou všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří pro 
všechny naše seniory a pro mnohé z Vás často z vlastních látek ušili roušky. Přesto stále není vyhráno, den-
ně se dozvídáme o dalších nakažených, proto i nyní nabádám k důslednému dodržovaní zásad hygieny, 
častému mytí a dezinfikování rukou. 

Dále si dovolím upozornit na pár věcí, které nás v obci trápí. 
V tomto čísle naleznete žádost zastupitelů k dodržování svátečního a nedělního klidu, prosbu majite-
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lům psů, aby po svých čtyřnohých přátelích uklízeli jejich exkrementy z veřejných i soukromých pozemků. 
Dále prosím řidiče, aby chodníky v obci, zejména na sídlištích nechávali k dispozici chodcům, mamin-

kám s kočárky, starým lidem případně dětem s odstrkovaly a svoje vozidla na nich neparkovali. Je smutné 
vidět starou paní na procházce o holi, jak musí těžce sejít z obrubníku a vzápětí na něj zase vylézt, aby se 
vyhnula autu stojícímu přes celou šíři chodníku…. 

Děkuji i všem, kteří dodržují rychlost uvedenou na dopravních znakách na našich místních komunika-
cích, mám nyní na mysli zejména komunikaci ze sídliště nad kulturním domem k mostu, kde se vzhledem 
k její šíři auta obtížně vyhýbají chodcům. Je nyní po opravě nová a rovná a svádí k rychlé jízdě. Dodržujte 
zde prosím předepsanou rychlost 30 km/hod. 

S ohleduplností k sobě navzájem se nám v obci bude společně lépe žít.
Před nadcházejícími prázdninami a dobou dovolených Vám přeji, ať si tyto dny volna užijete, hlavně 

k odpočinku a načerpání sil, k prožití radostných a zajímavých zážitků se svými blízkými i poznávání 
krás naší vlasti. 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování, drobné zprávy a oznámení
• Děkujeme členům zásahové jednotky SDH Nekoř za obětavý zásah u dvou požárů v obci dne 21. 

dubna 2020. Dopoledne při hašení kompostu na Vejrově, odpoledne při požáru lesa mezi chatami ve 
“Smrčině” - lokalitě nad cestou kolem Malé přehrady

• Děkujeme nekořským dobrovolným hasičům za provedení sběru železa a elektrozařízení po obci
• Děkujeme všem, kteří přinesli věci do humanitární sbírky ošacení a zastupitelům, kteří ji pomohli 

realizovat. 
• Děkujeme ostatním nekořský spolkům za práci, kterou i v  letošním roce dělají nebo ještě budou 

dělat pro obec 
• Děkujeme všem, kteří po nedávných přívalových bouřkových srážkách uklízejí z komunikací, příko-

pů i kanalizačních vpustí naplavený materiál, trávu a smetí. Děkujeme i všem, kteří osekávají trávu 
kolem příkopů i z veřejných ploch sousedících s jejich nemovitostmi

• Obci byla „přiklepnuta“ dotace z evropských fondů prostřednictvím programu IROP na akci „Nekoř 
– nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“, realizace se předpokládá v roce 2021 

• Obec Nekoř obdržela dotaci Pardubického kraje 35 000 Kč na vybavení zásahové jednotky – obuv 
pro část členů zásahové jednotky a nové plovoucí čerpadlo

• Vzhledem k stále se objevujícímu kůrovci v obecních lesích obec nabízí palivové dřevo z kůrovcové 
těžby nebo formou samovýroby. Bližší informace na tel. 724 181 465

Akce v obci 2020
Vzhledem k nouzovému stavu a přijatých mimořádných opatření byly některé připravované akce na 
rok 2020 omezeny , nebo zrušeny. Přinášíme přehled těch, které je plánováno uskutečnit….

18. VII. Šachový turnaj TJ Sokol
18. VII. Rocková zábava TJ Sokol
25. VII. Nekořský špacír TJ Sokol
1. - 2. VIII. Pouťové posezení pod lipami 
Nekořala
15. VIII. Myslivecké hody MS Nekoř

29. VIII. Pohádková cesta TJ Sokol
13.IX. Varhanní koncert Orlickokladského 
varhanního festivalu
28. IX. Traktoriáda – Nekořala
27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis TJ Sokol
28. XII. Vánoční šachový turnaj TJ Sokol
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Jak jsme zvládli Koronavirus
Dovolím si krátké shrnutí kroků obce Nekoř v letošní mimořádné „koronavirové“ době….. 
Od počátku jsme se snažili všechny nové informace vyvěšovat nejen na webové stránky a úřední 

desku, ale i na všechny plakátnice v obci a rozesílat je na dostupné emailové adresy. Po uzavření škol 
10.3. jsme chtěli pro pracující rodiče udržet v provozu mateřskou školku co nejdéle. Se záměrem co 
nejvíce eliminovat možnost nákazy byli osloveni ti rodiče, kteří mají možnost hlídání nebo jsou s dru-
hým dítětem doma, aby své děti do školky nedávali. Po zpřísnění mimořádných opatření bylo staros-
tou ředitelce nařízeno snížit stav tak, aby v jednom oddělení bylo max. 15 dětí. Nakonec ve školce zbyly 
jen 2 děti a 18. 3. starosta nařídil její uzavření. 

Po vyhlášení mimořádných karanténních opatření 16. 3. do všech poštovních schránek obecní za-
městnanci roznesli první informační dopis se souhrnem mimořádných opatření, informacemi o pla-
cení poplatků, vyjednaném posunutí povinnosti vylepit známky s rokem 2020 na popelnice, omezení 
úřední doby a informacemi o nákaze od MUDr. Haltmara a pokynech pro lékařskou péči. Zároveň 
bylo vytipováno cca 25 seniorů v obci, kteří zde nemají žádné přímé příbuzné a dopisem jim bylo 
nabídnuto zajištění nákupů a dovoz léků. Tato služba se postupně rozběhla, nákupy vykonávaly ku-
chařky školy. Na webové stránce obce byla zřízena specielní záložka Koronvirus COVID- 19, kde jsou 
průběžně doplňovány všechny důležité informace. 

Hned po vyhlášení karanténních opatření bylo iniciováno šití textilních roušek, děkuji Dominice 
Halbrštátové, že se ujala koordinace, Š. Karešové za svoz a jejich vyprání a všem dobrovolnicím a dob-
rovolníkům, místním i přespolním, kteří pro všechny naše seniory a pro mnohé z Vás často z vlastních 
látek ušili roušky. Umožnilo to všem lidem nad 65 let v obci 23.3. jednu roušku doručit do poštovní 
schránky včetně návodu, jak je používat a sterilizovat. Ostatní roušky byly k dispozici pro potřebné 
v  prodejně Konzumu. Ještě jednou děkuji všem ochotným rukám, které je vyráběly a  připravovaly 
k roznosu. Děkuji i všem dalším, kteří pomoc nabízeli nebo na prosbu o zapojení se ihned reagovali. 

Letákem na prodejnách a samozřejmě i informacemi na webu a v emailech jsme informovali o ome-
zení ordinačních hodin lékařů v Letohradě i na poliklinice v Žamberku včetně kontaktních telefon-
ních čísel. V pondělí 23.3. byl vytištěn a následně do všech poštovních schránek roznesen druhý leták 
s návodem správného mytí rukou, pokyny k ošetřování textilních roušek a informacemi, jak a kde vy-
zvedávat zásilky po uzavření Pošty Partner. Trochu nám zamotalo hlavu několikrát se měnící nařízení 
k vyhrazení prodejní doby pro seniory, několikrát jsme přelepovali ceduli na obchodě. Všichni jsme si 
vážili práce prodavaček v obchodě, které pro nás zajišťovaly stálý prodej potravin, abychom nemuseli 
pro potraviny jezdit někam daleko mimo obec. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s vedením Kon-
zumu stanoveno omezení počtu osob v prodejně na 5 osob, povinnost nakupovat do košíků, které byly 
průběžně umývány a desinfikovány. K ochraně prodavaček bylo 24.3. obcí Nekoř instalováno kolem 
pokladny ochranné plexisklo a dne 27.3. byla obdobná ochrana umístěna i do místnosti Pošty Partner, 
která se od 30.3 znovu otevřela pro všechny služby. Děkuji hasičům ze zásahové jednotky, že se v rámci 
svého volného času zapojili do služeb HZS Ústí nad Orlicí k rozvozu materiálu a ochranných pomůcek 
– při této činnosti ujeli přes 900 km. 

Díky iniciativě techniků firmy Klas Nekoř a.s. se podařilo od jednoho z výrobců objednat alko-
holovou desinfekci ANTI COVID, obecními pracovníky a  hasiči byla rozlita do Vámi donesených 
plastových nádob a za pomoci zastupitelů a hasičů jste si pro ni mohli po tři dny do hasičské zbrojnice 
přijít. Nevyzvednutý zbytek byl rozvezen pracovníky obce. Byla realizována i další iniciativa – nechtěli 
jsme nechat seniory zavřené doma úplně odříznuté od ostatních, proto jim dobrovolníci občas zavolali 
a chvilku si s nimi popovídali….. Děkuji Veronice Mikyskové za organizaci této služby. 

S postupným rozvolňováním karanténních opatření jsme ta nejdůležitější nařízení kromě samozřej-
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mého vyvěšování na webové stránky vyvěšovali i na plakátnice. Zajištění nákupů kuchařkami školy 
skončilo otevřením provozu školy a školky, tuto službu je však možno pro potřebné zajistit prostřed-
nictvím sociální služby svazku Rozvoj obcí pod Zemskou bránou - viz nabídka níže. 

Děkuji Vám všem za ohleduplný přístup k spoluobčanům a za dodržování nařízení o zásadách ná-
kupu v prodejně a nošení roušek. Nabádám i nadále k důslednému dodržovaní zásad hygieny, častému 
mytí rukou, případně dezinfikování rukou po pobytu na místech s  velkým počtem lidí. Věřím, že 
důsledností a ohleduplností zvládneme stejně i případnou další vlnu nákazy….

Mimořádná doba tříbí charaktery a ukazuje, co v kom je. Bohužel i v naší obci se vyskytly případy 
řešení osobních sporů formou podání stížnosti na policii o nedodržování karanténních opatření či 
nevybíravé a hrubé slovní chování mezi sousedy v souvislosti s karanténní situací. 

Naopak mne velice mile překvapilo od mnoha z Vás tolik ochoty pomoci i nabídky pomoci, kterou 
jsme ani nedokázali využít.  J. Pomikálek, starosta obce

Nabídka sociálních sužeb

Nebojte se požádat o pomoc

Pečujete o staršího, nebo jinak znevýhodněného člena Vaší domácnosti? Ubývají Vám s věkem síly a hůře 
se pohybujete? Vrátili jste se Vy, nebo člen Vaší domácnosti z nemocnice a potřebujete v rámci rekonva-
lescence pomoc a podporu?

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PASTVINY VÁM JI NABÍZÍ.

Jako terénní sociální služba Vám veškerou pomoc a podporu poskytneme u Vás doma, ve Vašem při-
rozeném prostředí a společnými silami tak oddálíme případný odchod (Váš, nebo Vašeho rodinného 
příslušníka) do pobytového zařízení. 
(Služby nejsou určeny pouze seniorů, ale i jinak znevýhodněným osobám, např. zdravotně, či mentál-
ně znevýhodněným…)

Pomůžeme Vám s běžnou údržbou domácnosti, v oblastech péče o vlastní osobu a osobní hygieny, 
nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu. Zajistíme Vám stravu a podporu při zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady apod.).

Kontaktujte sociální pracovnici na telefonním čísle 730 899 903, nebo navštivte webové stránky 
www.zemska-brana.cz a zjistěte více informací o službách.

Společnými silami to zvládneme…
Mimo sociální služby nabízíme i základní sociální poradenství ZDARMA
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Termíny svozu odpadů 2020
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Červenec: 6, 20 Září: 14, 28  Prosinec: 7, 14, 21, 28
Srpen: 3, 17, 31  Říjen: 5, 12, 19, 26  Listopad: 2, 9, 16, 23, 30

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 28.VII.; 25.VIII.; 22.IX.; 20.X.; 17.XI.; 15.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: 3.IX.; 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 6.VII.; 3.VIII.; 31.VIII.; 28.IX.; 26.X.; 23.XI.; 21.XII.
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie 
a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. 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 středa 15 – 17       sobota  10 – 12
Od LISTOPADU – sobota 1x za 14 dní 10 – 12 ve dnech: 7.XI.; 21.XI.; 5.XII.; 19.XII.2020
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.

Historie obce - Morové rány a nákazy v Nekoři…..
V souvislosti s koronavirovou nákazou jsme krátce nahlédli do obecní kroniky: 
V roce 1713 za panování císaře Karla VI. Postiženy byly naše kraje morem. V té době vymřelo i oby-

vatelstvo osady Údolí. V ústním podání se zachovala pověst:
„Jeden člověk chodil světem a prodával kolomaz. Na svých cestách přišel do jednoho stavení, jež bylo 

zcela opuštěné. Vešel dovnitř a hledal, zdali b tam něco bylo. Našel jen starou podušku. Tu vzal s sebou. 
Na to přišel do Údolí a vypravoval o tom. Při svém odchodu z Údolí zapomněl tuto podušku v jednom 
stavení. Ještě téhož dne obyvatelé toho domu onemocněli a druhého dne zemřeli. Nemoc se rozšířila na 
celou osadu. Vrchnost uzavřela osadu kordonem, takže nikdo nemohl z osady ani do ní. Umírající obyva-
telé žádali, aby jim byly podány svátosti umírajících. Narovnána tedy hranice , zapálena a přes planoucí 
oheň podával kněz morem onemocnělým „Tělo Páně“. 

Na místě, kde hranice planula, stojí dnes kaplička. Na místě, kde morem zemřelí byli pochováni, 
postaven kamenný kříž. 

Rok 1837
Dne 25. listopadu 1837 v sobotu v 1 hodinu s půlnocí umřela Rozalie, manželka Antonína Mikuly, 

kamenolomce a podruha ze světničky č. 97 na choleru. Dne 27. listopadu 1837 vo kyšpereckým jar-
marku o 1 hodině s půlnoci začal stonat na choleru a stonal 14 hodin a umřít musel , Josef Jeřábek 
mladší ve věku 34 let. Dne 14. prosince 1837 ve čtvrtek umřela na choleru Anna, manželka Antonína 
Maryšky z chalupy č. 71
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Rok 1853
V tomto roce rozšířily se mezi dětmi neštovice. Od 1. ledna do 30. července onemocnělo jimi 43 

dětí. Z nich 10 dětí zemřelo.
1884
Koncem března vypukla mezi dětmi epidemie osypek a neštovic, hlavně na Bredůvce, kde 3 děti 

zemřely.
1889
V měsíci prosinci toho roku rozšířila se v celé Evropě chřipka. Objevila se nejdříve v Petrohradě, 

brzy na to v ostatních státech. V prosinci a lednu onemocnělo chřipkou asi 700 osob. Nemoc probíhala 
však lehce a toliko dítě, František Lorenc z Vejrova, žák 1. Třídy, ji podlehl.

Listopad 1918
Španělská chřipka, která se ku konci války epidemicky rozšířila, kosí podvyživené, málo odolné 

obyvatelstvo po stovkách a tisících. Aby se nemoc nešířila, zakázána jsou divadla a taneční zábavy. 
1920
11. listopadu oznamuje okresní politická správa, že v Nekoři čp. 24 a 236 vypukla slinkavka a kul-

havka. Zakazují se taneční zábavy, divadla a veškeré schůze v obci. Nákaza se rozšířila na mnoho statků 
v obci. Průběh byl mírný.  

1947
Pro velmi tuhou zimu nastal přechodný nedostatek uhlí. Z toho důvodu se od 4. Do 28. Února ve II 

a III třídě zdejší školy vyučovalo střídavě. Značnou absenci ve školní docházce způsobila značně roz-
šířená chřipka, zvláště mezi dětmi. Probíhala vyššími horečkami, avšak neměla smrtelných následků. 

2020
???????? 

Z obecní kroniky vybral Jiří Pomikálek

Medardova kápě, čtyřicet dní kápe…..
Kolik toho Medard kápnul za posledních 20 let „Medardova kápě – čtyřicet dní kape.“ Jednu z nej-

známějších pranostik jsme si nechali proklepnout klimatology. Vybrali jsme 11 stanic, v různých polo-
hách, na různých místech ČR. Ptáme se: Jak moc je pravdivá tato pranostika ve 21. století? Podívejme 
se na místa, kam Medard 8. června s deštěm zavítal a kolik dnů z následujících 40 (9. 6. – 18. 7.) pršelo. 
V přiložené tabulce jsme zpracovali údaje z nejbližší publikované stanice v Hradci Králové

A co víme o osobnosti Medarda? Prameny uvádějí různá data narození. Nám postačí informace, že 
se narodil v druhé půlce 5. století do francouzské šlechtické rodiny. Život zasvětil víře. Byl velmi oblí-
bený kněz, později se stal biskupem a tento úřad zastával do své smrti, jejíž datum se také různí. Svatý 
Medard je vyobrazován s velkým orlem nad hlavou. Říkalo se, že se jako malý chlapec octnul v silné 
bouřce uprostřed polí a před promoknutím jej zachránil orel, který se snesl z oblohy, rozevřel křídla 
a malého chlapce pod nimi ukryl. 

Proč je osmý červen, na který připadá svátek sv. Medarda, tolik spojovaný s počasím? Na svém vr-
cholu je totiž podle meteorologa Miloše Dvořáka tzv. medardovská cirkulace. Na jaře a na počátku léta 
se nad rychle prohřívající pevninou tlak vzduchu snižuje a nad chladnějším oceánem zvyšuje. A tato 
nerovnováha se pak postupně musí vyrovnávat vpády chladnějšího a vlhčího vzduchu od moře. Pro 
medardovské deště jsou tedy rozhodující tlakové a teplotní podmínky nad Atlantickým oceánem a ev-
ropským subkontinentem. Čtyřicítka v překladu o Medardově kápi obrazně naznačuje, že se deštivé 
počasí může někdy protáhnout v případě velkých teplotních kontrastů mezi oceánem a evropským 
vnitrozemím až do července a v opačném případě bývá evropský letní takzvaný monzun méně výraz-
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ný a kratší. Nebo dokonce může také chybět.
Tisková zpráva ČHMÚ 4. 6. 2020 . 
Zdroj http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_Medard_2020.pdf

Tabulka srážek: stanice Hradec Králové (278 m. nad mořem)

rok Srážky 
8.6. 
v mm

Úhrn srážek 
v mm
9.6. – 18.7.

Počet dní 
s deštěm
9.6.– 18.7.

2000 0 83,7 22
2001 14,7 110,7 26
2002 0,1 110 20
2003 1,2 65,6 17
2004 0 92,8 28
2005 0 111 18
2006 0 49,7 13
2007 0 152,8 23
2008 3,3 88,1 21

2009 0 108,4 25
2010 0 50,5 11
2011 18,1 79,5 22
2012 1,8 150,2 23
2013 0,1 110,4 13
2014 0 77,5 15
2015 8,8 50,1 20
2016 0 85,8 21
2017 0 141,1 18
2018 0 65,8 19
2019 0,9 28 12

Z uvedené tabulky stanice Hradec Králové vyplývá, že na Medarda v naší oblasti pršelo v posledních 
20 letech jen 9x, ( a to když započítáme i roky 2002 a 2013, kdy spadlo opravdu jen pár kapek), v násle-
dujících 40 dnech spadlo průměrně 90,5 mm srážek, a pršelo průměrně 19,3 dne. Od dlouhodobého 
průměru se množstvím srážek odlišuje jen rok 2006, 2010, 2015 a nejvíce snad loňský suchý rok 2019. 
Ale od dlouhodobého ročního úhrnu srážek v naší obci (838,5 mm) se však z těchto let výrazně odlišil 
jen rok 2015 s ročním úhrnem 738,3 mm, v letech 2006 a 2010 spadlo naopak nadprůměrných přes 
1000 mm srážek. A v loňském suchém roce 2019 spadlo za celý rok 913,9 mm. Platí tedy asi moudrost 
našich předků, kteří říkali, že když nenaprší po Medardu, naprší jindy během roku…..

V roce 2020 v Nekoři na Medarda 8.6. napršelo dle údajů srážkoměrné stanice u budovy Povodí 
Labe u hráze Pastvinské přehrady 5 mm srážek, před tím 6.6. 2020 40 mm a 7.6.2020 38mm. Jsem 
velmi zvědav, jaké budou letošní měsíční i roční bilance srážek po nedávném bouřkovém počasí… 
a jak to bude s letošním avizovaným suchem…. Zdá se, že zem začíná být vodou nasycena, sami jste si 
mohli všimnout, že někde po několika letech a někde i po mnoha letech se na různých místech v obci 
objevily „prameny“ vody – či spíše voda tlačící se na různých místech na silnice a cesty, jak to již skoro 
nepamatujeme….

J. Pomikálek 

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – překážka provozu na pozemních komunikacích 
2. díl
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
překážka provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost 
provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo pone-
chané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.
Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji dle ustanovení § 45 odst. 1 
zákona neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.
Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji dle usta-
novení § 45 odst. 2 její původce označit a ohlásit policii.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO 

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
Brány školy se konečně znovuotevře-

ly – alespoň pro žáky a učitele. Uplynulé 
období bylo pro všechny velmi náročné. 
Chtěli bychom proto poděkovat rodičům 
i žákům ZŠ za spolupráci během mimo-
řádného opatření. Ve škole jsme se na 
konci května sešli v plném počtu a plni 
nadšení. I přes veškerá opatření probíhá 
výuka hlavních předmětů bez omeze-
ní. Děti opakují látku, kterou se naučily 
doma, a přidávají další nové vědomosti. 

V  minulém článku zmiňovaný veli-
konoční jarmark bohužel nemohl pro-
běhnout. Budeme se proto snažit vám 
tuto akci (i další plánované) vynahradit 
v příštím školním roce. 

Během uzavření školy se povedlo za-
ložit novou školní zahradu. Za pomoci 
rodičů a přátel školy jsme vysadili velké 
množství stromků a  keřů, které škola 
dostala darem. V červnu přišla řada i na 
děti. Ty vysbíraly kameny, aby bylo mož-
né hřiště a  ostatní plochy sekat. Vyseli 
jsme i květnatou louku. Děkujeme všem, 
kteří nám s  budováním zahrady pomá-
hají a podporují nás v této snaze. 

V  dubnu a  květnu se uskutečnily zá-
pisy do mateřské a základní školy. Letos 
jsme jejich průběh museli přizpůsobit mimořádné situaci. Do první třídy od září nastoupí 12 nových 
nadšených žáčků. Řady mateřské školy se rozšíří o 8 nových tváří. Bohužel jsme z kapacitních důvodů 
nemohli vyhovět všem zájemcům. Přijali jsme všechny přihlášené děti starší tří let a dvě dvouleté děti. 
Všechny děti přijaté do školky jsou ze spádové oblasti naší školy. Loučení s předškoláky a vítání prv-
ňáčků plánujeme na konec prázdnin.

Přejeme Vám všem krásné léto a v příštím školním roce se budeme těšit na setkání s dětmi, rodiči 
i přáteli naší školy. Alena Boháčová, ředitelka školy
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Co dělají nekořští rybáři?
Přestože letošní coronavirová mimořádná situace činnost rybářského spolku značně zkomplikovala, 

rozhodně nespí…..
Výroční členskou schůzi stihli uspořádat ještě před vyhlášením omezujících opatření mimořádného 

stavu, kromě běžně projednávaných bodů bylo jedním z  nejdůležitějších přijatých usnesení změna 
členské povinnosti v počtu odpracovaných brigádnických hodin z 20 na 7 a úprava finanční náhrady 
této brigádnické povinnosti. Výbor rybářského spolku si od této změny slibuje navýšení stavu člen-
ské základy, protože okolní velké organizace mají ob-
dobný počet povinných brigádnických hodin . Mnozí 
rybáři dnes vzhledem k  pracovní vytíženosti raději 
bez ohledu na trvalé bydliště volí členství v organizaci 
podle brigádnických povinností…. Našemu nekoř-
skému spolku potřeba práce sice neubyla, ale takto se 
na ní může podílet více lidí, ne jen stále ti samí.

Mnozí jistě zaznamenali úpravy kolem rybníčků 
u  Konzumu uprostřed obce. Podle drůbežího pleti-
va by mohlo vypadat, že tam budeme chovat vodní 
ptactvo… To tedy ne. Veškeré úpravy směřují k tomu, 
abychom zamezili drancovaní chovaných ryb vydrou 
při jejích pravidelných návštěvách. Nové oplocení 
s  elektrickým ohradníkem nám po několika letech 
umožní tyto rybníčky opět osadit rybou, aniž bychom 
od vydry utrpěli velké ztráty, jako v minulých letech.
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Letošní mírná zima přála i nekořské líhni, 
ve které kraluje a hlavně každodenně několik 
hodin maká náš nestor a  hospodář i  líhňař 
v  jedné osobě, MUDr. Jaroslav Kučírek. Lí-
heň vyprodukovala 60 000 ks plůdku pstruha 
obecného, který byl odprodán jiným rybář-
ským organizacím, dále pak se vykulil vlastní 
plůdek pstruha duhového, který byl rozkr-
men a nyní je již 20 000 cca 6 centimetrových 
rybiček dále odchováváno ve venkovních 
kruhových nádržích. 

Kdo přišel na první prodej živých ryb, vi-
děl, že se podařilo také téměř dokončit úpravy 
terénu kolem rybníčků za líhní. 

Velkou diskusi jsme vedli kolem toho, zda 
uspořádat tradiční rybářský táborák v  rámci 
omezení a  mantinelů, které vzhledem ke koronavirové situaci stanovilo ministerstvo zdravotnictví 
a které se neustále měnily… Nakonec převážil názor táborák v plném rozsahu nepořádat, ale alespoň 
nabídnout veřejnosti oblíbeného uzeného kapra formou prodeje přes ulici…..

Při této veškeré práci nezapomínáme ani na vlastní rybařinu. Již 29. ročník rybářských závodů – 
Memoriál J. Plocka, proběhl o prvním červnovém víkendu – v sobotu 6.6. závodili v lovu ryb na valu 
Malé přehrady dospělí, poté v neděli 7.6. pak děti. 28 závodníků v sobotu vylovilo 48 ryb, z toho 9 
kaprů, rybu chytla přesně polovina závodících. Stupně vítězů letos obsadili přespolní, 1. místo Pavel 
Ryšavý z Ústní nad Orlicí s 13 rybami o celkové délce 522 cm, druhý byl loňský šampion Jiří Kubový 
z Lukavice s 8 rybami a 330cm a třetí Jiří Žerníček z Verměřovic s 164cm úlovku. Čest našeho spolku 
obhájili alespoň Zbyněk Hrdina za první a nejmenší ulovenou rybku a Tomáš Šroler za největšího, 
50 cm velkého kapra. V neděli vhodilo do vody své pruty 20 mladých rybářů, většinou z našeho ry-
bářského kroužku, ale nechyběli ani mladí adepti Petrova cechu z Jablonecké a Letohradské rybářské 
organizace. Děti mezi kapkami deště vytáhli jen 6 ryb, zvítězil Jakub Frank s 2 duháky o celkové délce 
89 cm těsně před Šimonem Wagnerem s 86 cm a Zdeňkem Krčkem s 47 cm.

V druhé polovině června mohla být také obnovena činnost rybářského kroužku, jeli jsme si na po-
zvání zazávodit do Jablonecké organizace na rybník v Bystříčku a nekořský Tomáš Brožek zde svým 
prutem vylovil pěkné druhé místo. Konaly se také odložené zkoušky na získání rybářského lístku a po-
volenky.

Věříme, že se situace po první vlně koronavirové nákazy postupně dostane zpět do běžných kolejí 
a budeme moci opět naplno dělat svoji činnost. Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost, zejména 
těm, kteří přispěli a přispívají na náš projekt výstavby chovných nádrží. 

Petrův Zdar. Ing. Jiří Pomikálek, jednatel a vedoucí kroužku mládeže

Myslivecký spolek
NÁVRAT HEJKALŮ DO NEKOŘE
Každý jistě z mládí pohádku o Hejkalech zná. Podivné bytosti, které děsí v noci počestné pocestné 
hrůznými zvuky a  libují si ve vyděšených poutnících. Věřte, nevěřte, něco podobného se teď může 
přihodit i Vám v okolí Nekoře.
Myslivecký spolek v Nekoři se totiž, stejně jako okolní myslivci již řadu let potýká se ztrátami srnčat 
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a ostatních mláďat při senosečích. Srny odkládají srnčata do travních porostů, a dokud je neodvedou, 
zůstává takové srnče instinktivně na místě a před přibližující se sekačkou se pouze přikrčí s nadějí, že 
si ho sekačka nevšimne a nesní ho. Bohužel se mýlí…. Sám jako traktorista, nebo řidič mačkače vím, 
že není v silách řidiče zareagovat.
Myslivci tuto problematiku řeší proháněním porostů se psy, nebo instalací různých plašičů. Možná si 
z dřívějška pamatujete různé stojany se staniolem, nebo cédéčky, které postávaly před senosečí v lou-
kách. Ale, jak říká klasik – Pokrok nezastavíš.
Kterýsi hloubavý myslivec vymyslel plašič, který umí vydávat hodně hlasitě hrozivé zvuky ( nářek po-
raněného srnčete, štěkot psů, zvuk motorek, řev predátora atd) a k tomu bliká, aby světlem a zvukem 
přinutil srny, aby si svou drobotinu z louky odvedly. Plašiče jsou nastaveny tak, aby fungovaly v noci, 
chvíle zvukového a světelného plašení se střídá s 30 
minutovou tichou mezerou, aby zvěř mohla v klidu 
najít svá mláďata a odvést si je do bezpečí. 
V  letošním roce chceme tyto plašiče vyzkoušet, 
proto prosíme veřejnost o  shovívavost, pokud se 
Nekořskou kotlinou ponesou v noci příšerné zvuky 
doprovázené světelnými efekty. Prosíme nehoňte 
„hejkaly“, neničte je, ani neodnášejte domů. Plašiče 
budou instalovány před senosečí na nezbytně nut-
nou dobu.
Další informace, s  možností poslechu zvukových 
ukázek najdete na internetových stránkách www.
plasiczvere.cz 
Za nekořské myslivce děkuje Libor Matyáš

Kotlíkové dotace
Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roku 8. října. Zájem byl ob-
rovský hned od začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva 
Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat prostřednictvím 
webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje. V polovině února 2020 bylo zaregis-
trováno kolem 1840 žádostí. Žadatel může získat dotaci až do výše 127 500,- Kč. V 5. výzvě je podpora 
poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na kusové dřevo s ručním při-
kládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna 
starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy. 
Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci Regionálního rozvoje Pardu-
bického kraje podepisují smlouvy s první polovinou žadatelů. Druhá polovina žadatelů byla prozatím 
vyrozuměna o tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají jistotu, 
že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupe-
ní příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené výše dotace, budou uvolněné příspěvky nabíd-
nuty žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. Tyto žádosti mohou být 
v letech 2021 – 2023 uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje v rámci podprogramu, prostřed-
nictvím něhož má kraj možnost získat částku okolo 70 milionů Kč.
Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
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Inzerce
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Sváteční klid

Společenská kronika
 Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
 Stejskalová Zdeňka Konečný Matyáš
  Šalda Samuel
  Kubeš Jan
  Halbrštát Bartoloměj
  Pomikálková Marie

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 4. – 30. 6. 2020

Prosba občanům, majitelům rekreačních objektů 
i návštěvníkům obce

Děkujeme, že o nedělích a svátečních dnech 
nepoužíváte motorové sekačky, křovinořezy, 

motorové pily, cirkulárky případně jiné hlučné 
motorové nebo elektrické nářadí.

Děkujeme, že po svých čtyřnohých miláčcích 
uklízíte z obecních a cizích pozemků psí 

exkrementy, které tam zanechají
za občany obce Nekoř obecní zastupitelstvo

60 let Mazurkiewiczová Alena
 Dušková Eva

65 let Buryšková Blanka
 Faltusová Jana
 Šulc Pavel
 

70 let Čápová Jana
 Smejkal Josef
 
81 let Lehká Růžena
 
87 let Bednář Miroslav

Blahopřejeme!  Marie Glonková
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