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Z jednání obecního zastupitelstva
26. listopadu 2018
Starosta přivítal přítomné, nechal hlasovat o schválení programu jednání
Usnesení 1a/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 26.11. 2018 9 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulých jednání
• „Novostavba MŠ, ...“ Slavnostní otevření – poděkování všem, kteří se na stavbě a slavnostním dni otevřených dveří podíleli
-- Předávání dokumentace stavby, řešení závad, reklamací, oprav, inventarizace dodaného nábytku, předávání dokumentace, certifikace na herní prvky
-- Dořešit objednávku zařizovacích předmětů záchody a šatny pro personál
-- Piáno do MŠ
-- Úklid u školy, přípravy na den otevřených dveří - pískoviště, hlína květináče, stromky, rozhrnutí zeminy, osetí, úklid staveniště
• Dokončeny opravy veřejného osvětlení, drátu rozhlasu, výpadek elektřiny v centru obce po pádu stromu
po vichřici, hledání závady na veřejném osvětlení – větev do Pole
• Dokončení opravy víceúčelového hříště – dosypání písku, pověšení sítí – starosta doúčtovat dotaci, zaměstnanci natáhli nový plot, natírání dřevěných zábran
• Opravy cest a výjezdů
• Instalace posypových nádob a rozvoz posypu
• KD nájem restaurace – smlouva podepsána, restaurace předána, vady + dovybavení –
• Část přebytečných věcí ze sálu KD a přilehlých prostor vyklizena
• Sázení lípy + vánočního stromku, + lipky na Bredůvce
• Popadané stromy v oplocence v Kulturce, nátěr výsadeb
Činnost úřadu – souhlasy s požárně neb. prostorem nových staveb RD – v souladu s usnesením SK;
Povolování kácení stromů mimo les; Nález telefonu, nález peněženky; Vyjádření pro soud, exekutorský
úřad; Vyjádření rekonstrukce TS UO 0449, VN Žamberk-Nekoř, připomínky propustek ev.č. 11-p-020
I-11 Bredůvka
činnost SK vyjádření RD na 790/4 a 1686/2
Usn. 1b/X-2018: ZO Nekoř děkuje všem, kteří se na slavnostním dni otevřených dveří podíleli, zvláště
pak pedagogům MŠ a ZŠ za připravené vystoupení, rodičům za přípravu občerstvení, zaměstnancům za
občerstvení a úklid 
900
Usn. 1c/X-2018: ZO Nekoř pověřuje řešením vad, nedodělků a reklamací, kompletací předávané dokumentace místostarostku Ing. J. Kubíčkovou Berkovou 
801
Usn. 1d/X-2018: ZO Nekoř schvaluje příspěvek MŠ 15.000 na nákup piána do druhé třídy MŠ 
900
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1e/X -2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VIII-2018 ze
dne 1.10.2018 a zápis z ustavujícího jednání IX/2018 ze dne 5.11.2018 9 0 0
2. Vnitřní záležitosti zastupitelstva
Jednací řád – bude projednán na příštím jednání OZ - výzva k předání připomínek
Volba členů finančního výboru. Starosta předložil návrhy usn. z pracovního jednání OZ, jiné návrhy
vzneseny nebyly. Usn. 2a1/X-2018: ZO Nekoř volí za člena finančního výboru pana Filipa Mikysku.a paní Marcelu Kolářovou
900
Finanční výbor pověřen přípravou rozpočtu a přípravou prodeje přebytečných věcí
Volba členů kontrolního výboru. Starosta předložil návrhy usn. z pracovního jednání OZ, jiné návrhy
vzneseny nebyly. Usn. 2c/X-2018: ZO Nekoř volí za člena kontrolního výboru pana Jiřího Malého. a pana
Jaroslava Lehkého 
801
Zřízení stavební a územně plánovací komise. Návrh na pokračování práce stavební komise a návrh
jejich členů. Usn. 2e/X-2018: ZO Nekoř zřizuje Stavební a územně plánovací komisi 
900
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Usn. 2f/X-2018: ZO Nekoř volí předsedkyni Stavební komise Ing. J. Kubíčkovou Berkovou 
801
Usn. 2g/X-2018: ZO Nekoř volí tyto členy SK: MgA. P. Zamazal, Ing. M. Prikner, Ing. J. Buryška, Ing. P.
Smejkal 
900
Volba členů školské rady. Usn. 2h/X-2018: ZO Nekoř volí členy školské rady Ing. J. Kubíčkovou Berkovou a Ing. F. Mikysku 
702
Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů a členů komisí v souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích.
Starosta předložil návrhy usn. z pracovního jednání OZ, jiné návrhy vzneseny nebyly
Usn. 2i/X-2018: ZO Nekoř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a přílohou nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:místostarostka 13.500,- Kč, předseda výboru 1200,- Kč, člen zastupitelstva, člen výboru
 1100,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1000,- Kč. Odměna bude poskytována od 27.11.2018

702
Usn. 2j/X-2018: ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví peněžité plnění
- měsíční odměny poskytované za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů: člen výboru 100,- Kč, člen SK200,- Kč.Odměna bude
poskytována od 27.11.2018 
900
Usn. 2k/X-2018: ZO Nekoř stanovuje v souladu s § 74 odst. 3) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že
v případě souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva odměna za funkci, za
kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem 
900
Usn. 2l/X-2018: ZO Nekoř pověřuje starostu obce Nekoř schvalováním rozpočtových změn vyplývajících
ze schválených usn. OZ, z přijatých dotací a obdržených příjmů i nad rámec rozpočtových kapitol. ZO
Nekoř pověřuje starostu obce Nekoř ke konání rozpočtových změn k zajištění provozu obce do rámce
rozpočtových kapitol. ZO Nekoř pověřuje starostu obce Nekoř k uzavírání objednávek a smluv do 50 000
Kč bez DPH 
801
3. Pronájem KD – vybavení restaurace, sálu KD. Starosta předložil návrhy usn. z pracovního jednání
OZ. Usn. 3a/X-2018: ZO Nekoř schvaluje nákup vitrínové lednice a sady hrnců do restaurace KD dle
přílohy. Usn. 3b/ X-2018: ZO Nekoř schvaluje nákup 100 sad rautových příborů na dovybavení sálu KD

900
4.Nařízení o zimní údržbě. Předloženo starostou obce. Usn. 4a/ X-2018: ZO Nekoř schvaluje nařízení
1/2018 o zimní údržbě 
900
5. Příprava investic a oprav v roce 2019
Byty čp. 286 –stav PD, povolení – do příštího jednání OZ (místostarostka), Kolaudace I. etapy do III-2019
(místostarostka), Příprava VŘ – IV-2019 (místostarostka)
Přístřešek has. stříkačka – PD – do XII 2018, žádost st. pov – I. 2019 – starosta, příprava VŘ – II-2019
– starosta
Zastávka u továrny – starosta, místostarostka
Opravy komunikací – starosta, D. Matyáš, B. Bezstarosti, F.Mikyska
Oprava veř. osv. - horní Nekoř V-2019 – starosta
Studie zastavitelnosti – IV-2019 – místostarostka
Vymezení práce obecního správce – pravidla zapůjčování sálu KD, sportovišť – I/2019
P. Koblížek
Studie střed obce – křižovatka – zařadit do akčního plánu PRON 2019-20
Studie, PD chodník Bredůvka – VI 2019 – starosta
Studie další chodníky - PRON 2019-20
Ozelenění – USES, ozelenění v obci, plán práce v lesích 4 – 10 let – J. Malý - III 2019,
KD – zeď u KD – oprava 2019
6.. Různé
Povodí – val - dopis Povodí Labe, s.p. reagující na žádost z předchozích let předložil starosta
3
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Usn. 6a/ X-2018: ZO Nekoř vyjadřuje vůli postupovat dále v jednání s Povodím Labe s.p. k odprodeji
valu – st.p. 877 a 883 k přípravě cyklostezky
900
Gratulace, vítání občánků - Projednány organizační záležitosti ohledně vítání občánků, návrh vyplývající
z diskuse: Usn. 6b/ X-2018: ZO Nekoř schvaluje přivítat dítě přihlášené v obci k trvalému pobytu do 6
měsíců věku 
900
Návrh B. Bezstarosti: Usn. 6b/ X-2018: ZO Nekoř OZ schvaluje v roce 2019 při osobní gratulaci –
70,75,80,85,90,91,92…… obdarovat občany obce dárkovým poukazem SD Konzum v hodnotě 500 Kč
(5x 100). 
900
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - Vánoční stromek u KD – vysazen příliš blízko zdi; Kontejnery u obchodu Vejrov, u ZŠ –
přemístit jinam; Kontrola a seřízení oken v KD; Umístění korkových nástěnek v KD; Teleskopická tyč na
prach a pavučiny; Květinová výzdoba na kamenném zábradlí terasy restaurace KD
Jana Kubíčková Berková - Dřevěné rastry na čelní zdi sálu KD - na výzdobu; zásuvky na baru k vaření
kávy – upravit; Značky u komunikace Nekoř škola – Šedivec při výjezdu k na I/11; Blikající světlo VO
naproti čp. 197; Nevhodná doba sázení památné lípy – 17.11.2018 v 11 hodin
J. Malý - terasa u restaurace KD – umístit na kameny na vnitřní hranu prkénko na sezení – je v létě využíváno
Petr Koblížek - návrh jednat o možnosti využití pozemku (zapůjčení, pronájem) v církevním vlastnictví
pro MŠ mezi novou školkou a čp. 145
B. Bezstarosti - upadlá značka s označením části obce Bredůvka, značky u základní školy
L. Faltusová - Mikulášská nadílka?; Divadelní představení?; Česko zpívá koledy – bude někdo 12.12. v 18
hodin organizovat?
Dušan Matyáš - Oprýskaná informační tabule u hráze Pastvinské přehrady
V. Lehký - záchody v KD při akcích na sále – na domluvě s nájemcem restaurace; Pivní sklad – čistící
šachta kanalizace; Nový velitel družstva zásahové jednotky SDH – T. Tauchman; Prasklá skla v čekárně
na Vejrově
19. prosince 2018
Starosta přivítal přítomné, nechal hlasovat o schválení programu jednání. Usn. 1a/XI-2018: ZO Nekoř
schvaluje program jednání 19.12. 2018 
800
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulých jednání
• „Novostavba MŠ, .“ - Úklid po dni otevřených dveří; Nalepení koberců obecními zaměstnanci do
prolejzaček, sušák bot, opravy dveří – promazání, seřízení; Řešení rozvaděče v amfiteátru – zprovoznění; Topení, vzduchotechnika – úprava režimů; Hodiny tepelné čerpadlo, navýšení – problémy
s dodavatelem elektřiny; Řešení vad, reklamací, oprav, inventarizace dodaného nábytku, předávání
dokumentace - místostarostka; Objednávka zařizovacích předmětů záchody a šatny pro personál –
kontrola nabídek místostarostka; Piáno do MŠ – převezeno hasiči , převoz věcí ze staré školky; Podána žádost o platbu; Podání vysvětlení CRR k připomínkám k dodatkům
• Opravy veřejného osvětlení po námraze,
• Rizikové kácení u silnice od mostu k továrně – odpojení a znovunapojení drátů veřejného osvětlení
• Rozvoz posypu, posyp při náledí, poděkování za vyhrnování a posyp – Klas Nekoř
• KD – chladící vitrína – reklamace, dodány hrnce, zakoupeny příbory na sál
• Vítání občánků – poděkování zúčastněným
• Vyúčtovány a na KÚ předány dotace POV a oprava víceúčelového hřiště, konzultace na CRR, školském odboru PK
• Mikulášská nadílka
• Jednání s předsedou SBD a projektantem – kanalizace, ČOV u továrny
• Instalovány dopravní značky mezi čp.19 – 29
• Úklidy odpadů. Opravy techniky- traktůrek podlaha, příprava na zimní provoz a vyhrnování
4
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• Jednání projektantů s zástupci SDH Nekoř – dopřesnění přístřešku pro stříkačku
• Jednání valné hromady sdružení obcí ORLICKO – 18.12. v RS Lorien Nekoř
Činnost úřadu
Obnova certifikátů Czech point, vyjádření k zastavitelnosti plochy, kácení, dodatečný souhlas se stavbou
e.č. 89, zrušení č.p. 50, vyjádření pro Policii ČR, notářku,
Žádosti o dělení, farnost - doporučení k restaurování oltářů, činnost SK – žádost souhlas ČOV
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/X -2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání X/2018 ze dne
26.11.2018 
800
2. Vnitřní záležitosti zastupitelstva
jednací řád – připomínky neobdrženy. Usn. 2a/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje jednací řád ZO Nekoř 8 0 0
jednací řád SK. Usn. 2b/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje jednací řád SK 
800
Komise pro výchovu a vzdělání Usn. 2c/XI-2018: ZO Nekoř zřizuje komisi pro výchovu s vzdělání 8 0 0
Do 15.1.2019 návrhy na členy – projednat s nimi. Požadavek starosty na pravidelnou týdenní poradu
s místosrarostkou
3. MŠ a ZŠ přizvání ředitelé školských zařízení, oba se omluvili. Informace z ŠR, z porad a jednání v MŠ,
pojištění budovy – řešit na celou budovu ZŠ a MŠ
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ - Předloženy zaslané návrhy rozpočtů ZŠ a MŠ. Usn. 3a/XI-2018: ZO Nekoř bere
na vědomí návrh rozpočtu a střednědobý výhled MŠ Nekoř 
900
Usn. 3b/XI-2018: ZO Nekoř se zavazuje k úhradě nákladů na chůvu v oddělení malých dětí MŠ do doby
zajištění prostředků z dotačních titulů. Finanční prostředky budou do rozpočtu MŠ převáděny zpětně za
příslušné ¼ letí, pokud to nepokryje zvýšené školkovné. 
900
Dotaz J. Lehkého zda by nešlo do školky zakoupit pračku a prát prádlo tam – řešit na schůzce s rodiči.
Usn. 3c/XI-2018: ZO Nekoř bere na vědomí návrh rozpočtu ZŠ Nekoř. Žádá o předložení střednědobého
výhledu. 
900
Financování oprav a úprav ZŠ a MŠ. Ředitelem ZŠ předloženy náklady na provoz náhradní kuchyně, +
dokončovací práce rekonstrukce prostor ZŠ a příspěvek na kroužky. Usn. 3d/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje
částku 117 268,50 k navýšení finančních prostředků nad rámec rozpočtu na rok 2018 na zvýšené výdaje
spojené s rekonstrukcí prostor ZŠ včetně příspěvku na kroužky za rok 2018. 
900
Kontrolou dokladů uvedeným částkám pověřuje členy finanční a kontr. komise včetně kroužků v MŠ
Usn. 3e/XI-2018: ZO Nekoř bere na vědomí částku 314 000 na rok 2019 na uhrazení platu pedagoga
vyplývající ze schválené výjimky z počtu žáků (dle přílohy) Příslušný podíl na II. pololetí bude uvolněn
po schválení výjimky na školní rok 2019-2020. 
900
Usn. 3f/XI-2018: ZO Nekoř vzhledem k ekonomickému a funkčnímu řešení provozů MŠ a ZŠ schvaluje
přípravu sloučení obou subjektů do jednoho, pověřuje jednáním starostu, místostarostku na krajském
úřadě PK k provedení těchto kroků - termín 01/2019.
900
4. Rozpočtové záležitosti
Návrh rozpočtu 2019. Návrh rozpočtu předložila a okomentovala účetní obce. Usn. 4a/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu Obce Nekoř na rok 2019 
900
Připomínka J. Lehkého na navýšení částky na spolky, kronikáře
Rozpočtová změna. Usn. 4b/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu 8/2018 
900
Rozpočtové provizorium. Usn. 4c/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium 2019 
900
Usn. 4d/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje dar 3000 Kč na Tříkrálový koncert skupině GEMMA dne 6.1.2019
od 16 hodin 
900
Usn. 4e/XI-2018: ZO Nekoř schvaluje prominutí dluhu za poplatky z odpadů K.D. 
900
5. Majetkové a smluvní záležitosti
Dodatek smlouvy na svoz a odstraňování kom. odpadu. Předloženo starostou obce. Usn. 5a /XI-2018:
ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 13 smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob 
900
5
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Majetkoprávní záležitosti – užívání obecních pozemků. Starostou předložena aktualizovaná pravidla
zásad prodeje obecních pozemků. Usn. 5b /XI-2018: ZO Nekoř schvaluje Zásady prodeje obecních pozemků. 
900
Usn. 5c /XI-2018: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty o postupu a výzvách osobám, které užívají
obecní pozemek bez majetkoprávního vztahu. Dořešení těchto situací bude OZ řešit individuálně dle schválených pravidel prodeje obecních pozemků – prodejem, smlouvou o užívání a údržbě, nájmem.
900
6. Různé
ČOV u bytovek u továrny. Informace místostarostky o jednáních s projektantem a zástupcem SBD Žamberk. Usn. 6a/ XI-2018: ZO Nekoř bere na vědomí informace o možném postupu v řešení kanalizace
a ČOV u bytovek u továrny, vyjadřuje vůli financovat kanalizaci od ČOV do vodoteče, jako nejvhodnější řešit všechna povolení přes SBD a po kolaudaci kanalizaci převzít pod obec. 
900
Jana Kubíčková Berková - předloženo vyčíslení nákladů na autorský dozor projektanta akce „Novostavba
MŠ“. Usn. 4f/XI-2018: OZ schvaluje částku za autorský dozor projektanta stavby Novostavba MŠ - dle
přílohy 
702

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
jako na počátku každého ročníku Nekořského zpravodaje (už ani nepočítám kolikátý to je) jsem trochu
na rozpacích, co do úvodníku napsat….
Předpokládám, že budeme kopírovat trend předchozích ročníků, na úvodní stránce vždy naleznete
perokresbu P. Langhanse některé z obecních budov namalovanou podle historických fotografií, aby jste ji
mohli s těmito fotkami na poslední stránce porovnat… Kromě aktuálního dění, informací z jednání zastupitelstva, ze života nekořských spolků i pozváních na kulturní i sportovní akce, chceme přinášet i informace pro vás užitečné. Děkuji panu Bc. Ivo Štrupovi z Městského úřadu Žamberk, že pro nás připravuje
rubriku pro motoristy, budeme i nadále otiskovat zprávy občanské poradny oblastní charity, případně
další zajímavé články. A nechceme zapomínat ani na historii naší obce…..
Chci také dopředu poděkovat všem dalším, kteří se svými příspěvky budou podílet na obsahu stránek,
které právě čtete. A opakovaně si dovolím zveřejnit výzvu, aby se našli ještě další ochotní zabývající se
historií a kronikou naší obce. Její prázdné stránky stále čekají na obecního kronikáře....Najde se někdo?....
Vše dobré a příjemné chvíle nad stránkami zpravodaje přeje 
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Akce v obci 2019
7. IV. Setkání seniorů
7. IV. Divadelní představení
13. IV. Sběr železného šrotu – SDH
13.IV. Humanitární sbírka šatstva
14.IV. Velikonoční výstava - Nekořala
4. V. Lodičky
19. V. Nekořský kros TJ Sokol
15. VI. Rybářský táborák
23. VI. Dětský den -hasičské cvičiště

20. VII. Rocková zábava TJ Sokol
27. VII. Nekořský špacír TJ Sokol
3. - 4. VIII. Pouťové posezení pod lipami
17. VIII. Myslivecké hody MS Nekoř
31. VIII. Pohádková cesta TJ Sokol
14. IX. Velká cena SDH „Nekořský pohár“
28. IX. Traktoriáda – Nekořala
27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis
28. XII. Vánoční turnaj šachy
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2005
-1,16
-3,97
-1,05
7,74
11,93
14,71
16,58
14,77
13,94
8,85
1,92
-1,73

2010
-5,0
-2,6
1,6
7,1
10,7
15,8
19,0
16,4
10,8
5,8
4,1
-5,2

Prům. Prům. Prům.
roč. t. roč. t. roč. t.
8,42°C 6,88 oC 6,5 °C

2000
3,4
1,1
2,5
10,8
13,8
16,1
14,1
17,1
11,4
11,0
5,9
0,22
Prům.
roč. t.
8,5°C

2015
-1,9
-0,5
3,5
6,7
11,4
14,9
19,1
20,1
13,3
7,5
4,8
3,1
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2017
-6,0
-0,1
4,7
6,1
12,6
16,9
16,7
18,2
11,6
8,8
3,2
0,1

2018
1,1
-3,5
-0,8
12,1
15,5
17,1
17,9
20,4
14,3
9,8
4,7
-1,4

2000
87,7
77,0
168,5
26,1
78,5
51,2
187,7
26,4
29,0
28,1
54,8
57,6

138,6

2005
139,1
114,7
53,8
33,3
116,0
66,6
116,0
84,9
56,0
12,9
52,2

2010
94,0
34,6
60,4
90,1
129,1
91,0
128,4
149,3
132,4
14,6
84,4
72,3

2015
110,8
18,0
39,1
59,1
29,9
49,2
47,1
173,1
33,1
39,5
93,6
45,8

2016
39,0
79,9
60,9
43,8
61,6
72,6
83,7
54,0
12,8
64,5
49,3
105,9
2017
55,9
45,1
54,1
97,1
45,5
115,8
135,3
33,1
98,5
144,9
57,0
65,7

2018
80,4
14,0
22,2
28,9
70,8
65,7
72,8
24,2
49,4
44,6
16,1
126,4

Prům. Prům. Prům. celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem
roč. t. roč. t. roč. t. za rok za rok za rok za rok za rok za rok za rok
8,02°C 7,73°C 8,93°C 872,6 984,10 1080,6 738,3 728
948
615,5

2016
-2,7
2,6
2,3
7,0
12,6
16,5
17,8
16,5
15,2
7,4
2,6
-1,6

úhrn srážek v mm

3
15

19
9
10
0

2018

výška sněhu
mm

číslo 1

Maximální teplota: + 31,7°C dne 9.8.2018, minimální teplota: – 15,4 °C dne 4.3.2018,
max. teplota vody v přehradě 25,7°C dne 4.8.2018, max. výška sněhu 21.1.2018 19 cm, max. síla
ledu 11.3.2018 - 27 cm. Roční souhrn srážek 615,5 mm byl druhý nejnižší za období od roku 1977
(v roce 1983 napršelo 593,7mmm), průměrně ročně naprší 839mm, průměrná teplota 8,93 oC byla
výrazně nad dlouhodobým průměrem 7,05°C.
Z materiálů Povodí Labe připravených Evou Dvořákovou sestavil J. Pomikálek

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

měsíc

průměrná měsíční teplota v oC

Přehled průměrných měsíčních teplot a měsíčních srážek v roce 2018
ve srovnání s předchozími roky sledovaných na vodním díle Pastviny
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Přehled srážek a teplot na VD Pastviny 2018
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Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – jízda vozidel s právem přednostní jízdy, prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
od 1.10.2018 je změna ustanovení § 41 odst. 8 zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů.
Není-li dálnice nebo silnice pro
motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná
z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd
vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li
v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který
je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla
s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.
Pozn.
Je potřeba si uvědomit, aby prostor pro průjezd vozidel byl dostatečný pro zajištění bezpečného,
plynulého a hlavně včasného zásahu záchranářů např. u nehod.
Přeji Vám v novém roce hodně zdraví, štěstí, vzájemné ohleduplnosti a bez účasti na dopravní nehodě.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

Termíny svozu odpadů 2019
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Březen: 4, 11, 18, 25
Duben: 1, 15, 29
Květen: 13, 27
Červen: 10, 24

Červenec: 8, 22
Srpen: 5, 19
Září: 2, 16, 30
Říjen: 7, 14, 21, 28

Listopad: 4, 11, 18, 25
Prosinec: 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: 9.IV.; 7.V.; 4.VI.; 2.VII.; 30.VII.; 27.XIII.; 24.IX.;
22.X.; 19.XI.; 17.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 5.VI.; 4.IX.; 4.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 18.III.; 15.IV.; 13.V.; 10.VI.; 8.VII.; 5.VIII.; 2.IX.; 30.IX.; 28.X.;
25.XI.; 23.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.
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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, pneumatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty.
Provozní doba: DUBEN – ŘÍJEN středa
15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN
sobota 1x za 14 dní 10 – 12 v termínech:
12.I.; 26.I.; 9.II.; 23.II.; 9.III.; 23.III.;
9.XI.; 23.XI.; 7.XII.; 21.XII.;
Případné informace v případě nutnosti na tel. 724 181 465.
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu..

Přihlášky na tábor 2018
Milé děti, milí rodiče !
I letos připravuje Klub SHM tábory pro děti z Nekoře a okolí. Stejné zůstává i tábořiště nedaleko Bohousové.
Termíny:
1. Tábor: 3.7.- 13.7. 2019
Je určen pro starší děti a mládež od 10 do 18 let
		
cena: 1700 Kč.
2. Tábor: 27.7. – 20.7. 2019 Je určen pro děti od 6 do 10 let.
		
cena: 1200 Kč.
Přihlášky posílejte do 31.5.2019 na e-mail: shmnekor@seznam.cz
Přihlášky na webových stránkách www.nekor.shm.cz, také na www.nekor.cz, lze je vyzvednout i odevzdat
i na obecním úřadě v Nekoři

Myslivecké sdružení Nekoř
Z činnosti kroužku mladých myslivců a ochránců přírody…
Třeskuté mrazy povolily, sněhová pokrývka mizí před očima, na obnažených mezičkách se objevila
stařina, která poskytla chudou, ale vyhledávanou paši. Zvěř se začala vyhřívat na zubatém jarním sluníčku a ptáci ohlašují brzký příchod jara svými veselými trylky. Jo, jo „ skřivan si musí vrznout, i kdyby
měl zmrznout“, říkávala moje maminka. Jak krásných a užitečných je těch několik hodin slunka. I když
v noci mrzne jen praští a mrazivé ticho ruší svojí činností jen člověk, ve dne je tu naprosto jiný obraz.
Co hmyzu je slyšet, včelky hned využijí tepla k letu a vynesení odpadu z úlu. Drobní pěvci hned začnou
sbírat vylézající brouky - pro sadaře škůdce. Jak moc nám pomáhají k užitku a sobě k potravě. Hlína
začne vonět a svojí kyprostí a vláhou volá k osetí. Tak mocné je jen jaro…
Letos v porovnání několika mírných zim, došla opravdu bída a hlad na zvěř. V zimách minulých let,
kdy sněhová pokrývka nebyla vysoká a neležela dlouho, zvěř brala seno a letninu nepříliš intenzivně
a vybírala si lepší paši. Letos došlo i na opomíjené seno, které v mírnějších zimách zůstává. Nyní mizelo do posledního stébélka a nestačilo to připravené od podzimu v lesním seníku a musel nejeden
myslivec přidat i donesené ze seníku domácího. Sníh ležel dlouho a ve vysoké vrstvě a s postupujícím
časem se měnil ve firn a led. Ten zabránil zvěři se k potravě prohrabat a konzumovat tak stále zelenou
ostružinu, stařinu, na polích řepku a ozimy.
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V závěru roku jsme s dětmi připravili „Štedrovku“ se strojením stromečku pro zvěř a řekli jsme si
něco o vánočních zvycích pojících se ke zvěři v přírodě a zvířatům v hospodářství. Dobrý hospodář
nezapomene především o vánocích.
Paní Zima sněhem nešetřila a tak děti mohli vyzkoušet, jak se jezdí do lesa na lyžích. A držely se statečně. Pro některé to byla i lyžařská premiéra. Následující schůzku mohli vyzkoušet nejen lyže a svojí
rychlost, ale i znalosti, které nasbírali na našich schůzkách o zvěři, rostlinách a topografii na branném
závodě v prostorách cvičiště SDH u továrny Mecawell. Uspořádali jej členové SDH a členové MS Nekoř, za což jim patří dík. Zúčastnilo se 22 dětí.
Až se jaro zeptá, co jsi dělal v zimě…
…můžeme v kroužku MMaOP odpovědět: stavěli jsme
budky pro pěvce. Materiál připravil a díly nařezal přítel
truhlář Karel Kosek a musím říci, že parádně. Velmi za
tuto pomoc děkujeme. S pomocí vrutů a drobných hřebíčků jsme snadno budky sestavili a pokryli lepenkou.
Vylepšili jsme vletové otvory hliníkovým plechem.
Tento díl nám dodal přítel Robert Doleček. Velmi děkujeme. Funguje jako ochrana proti šplhavcům z čeledi datlovitých, kteří se rádi probijí zvětšeným otvorem
k mladým a pochutnají si na nich. Z vnitřní strany jsme
přišroubovali laťku pod vletový otvor jako ochranu
před kunou, která předním během, tlapkou snadno holátka zachytí a otvorem vytáhne. Děti si vyzkoušeli i řemeslné dovednosti a tak vrtaly, řezaly, měřily a šroubovaly. Dílo nám šlo pěkně od ruky a máme
připraveno 19 budek. Na jaře budky rozmístíme na nové ornitologické stezce a budeme pozorovat,
jací obyvatelé se přistěhují a kolik potomků vyvedou. Dohodneme společnou vycházku s ornitologem
a pokusíme se i o kroužkování ptáčat jako v loňském roce. Ale to už hovořím v budoucím čase a to
bych předbíhal. Tak snad jen heslovitě:
• Na jaře budeme opět vysazovat plodonosné dřeviny a budeme rádi, pokud se zúčastní i rodiče. Odrostků bude dost a mezí, které máme k výsadbě vybrané ještě více.
• Společně s dětmi se zúčastníme akce Ukliďme Česko a oslavíme tak DEN ZEMĚ
• Chystáme premiérovou účast na soutěži O Zlatou srnčí trofej. Více zkusit a vidět, než vyhrávat.
Radek Šroler
Níže připojujeme článek z podzimu minulého roku, který nevyšel zásluhou dokonalé antispamové a antivirové ochrany počítače šéfredaktora zpravodaje, za což se omlouváme.
Výlet a neb cesta do pravěku za lovci mamutů…
Již poslední srpnový víkend jsme s dětmi zahájili činnost Kroužku mladých myslivců a ochránců
přírody (KMMOP) v novém školním roce. Dodrželi jsme tak slib, který jsme si dali na konci školního
roku, zahájit již o prázdninách. Otázku kde a jak jsme měli vyřešenu hned. Přeci tady u nás v lese a na
lukách. Příroda poskytuje v každém ročním období nespočet zajímavostí a divů jen do ní vykročit
a nebát se dívat. Je to kniha, ve které umí číst zkušení, protože ne všechny věci jsou hned zjevné, ale
i poskytne příležitost začínajícím pozorovatelům, jak v ní listovat a dále se zdokonalovat.
Sic ještě za letního vedra, ale již s myšlenkou na čas, kdy obyvatelé lesů a luk budou trýzněni nedostatkem a zimou zahájili jsme sběr lesních plodů, jeřabin. Ukázali jsme si co a jak založit do krmelců.
Což někteří již z loňska věděli a také jsme to v průběhu schůzek testovali. Musím konstatovat, že děti
ti starší, by takovou péči zastaly.
Nastal konec října. První dlouho očekávané deště, pošmourné a chladné počasí, ideální čas na výlet
vlakem. Zvolili jsme ornitologickou stanici Ornis v Přerově. Zde jsme strávili dopoledne prohlídkou
domácí ptačí fauny a animačním programem připraveným k názorné výuce o hmyzu, jejíž součástí
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byla terária s živými čmeláky a strašilkami, pakobylkami. Z počátku jsme netušili, zda se do stanice
vůbec dostaneme, protože zde Česká televize točila seriál o dětských detektivech chránících přírodu,
ale potřebovali jen venkovní voliéry a stanice včetně expozic byla volná. V poledne oběd v nedaleké
restauraci ukryté v parku Michalov a pak hurá na hradby. Tedy na hradby a Horní náměstí s Muzeem
Komenského (se sídlem na zámku Žertínů) s jeho rozsáhlými fondy z pravěku a po časové ose až do
moderní doby. S dětmi jsme si povídali již na prvních schůzkách o činnosti pravěkého člověka, kdy se
živil lovem a sběrem plodů a ještě byla dlouhá jeho cesta k prvnímu zemědělství a chovatelství. Zde
jsme měli možnost vstoupit do doby lovců mamutů. Slíbil jsem dětem, že se stanou archeology a budou moci si tuto práci vyzkoušet a tak se i stalo. Každý si mohl vykopat svoji kost nebo střep. To bylo
hemžení, snažení a 10 minut kdy velké šuplíky s pískem byly středem světa. V Přerově je od objevení
v 80. letech 19. století evropsky významné naleziště v Předmostí, kdy zde byla objevena sídla pravěkého člověka a tato vývojová linie nazvána Homo Sapiens Sapiens Predmostensis. Dále cestou časem
k prvním zemědělcům, hradištní kultuře. Součástí zámeckého sklepení je i středověká černá kuchyně
zasypaná v dalších letech a objevená před koncem milénia. Zde jsme viděli jak rytířům a princeznám
byla připravována krmě a nápoje. Jak se skladovala zvěřina, voda, jak a v čem se vařilo, jak se stolovalo
a jak a co se jedlo. Ale čas nemilosrdně ubíhal a nás čekala ještě věž a výhled na Předmostí, kde je naučná stezka, kterou projdeme na jaře příštího roku.
Nebylo by to Muzeum Komenského, když by tu nebyla aspoň malá zmínka o škole. Samozřejmě
že byla a ještě dřív než jsme vstoupili do muzea. Stěna Bratrské školy hned vedle brány na náměstí je
součástí zachovaných městských hradeb. Škola, na níž se Jan Ámos Komenský učil a sám jako mladý
kantor vyučoval. Moc mě potěšilo kolik dětí vědělo kdo byl J.A.K. Další rozsáhlý fond J. A. Komenského, mineralogické, národopisné, entomologické sbírky a expozice vyučovacích tříd od dob J.A.K po
moderní dobu jsme již nestihli. Jen ve třídě z doby 1. republiky jsme si připomněli výročí vzniku
samostatného Československa. Tak na shledanou po novém roce v muzeu.
Za doprovod Radek Šroler, Jiří Malý a Milan Knizner

Anonce sociálních služeb
V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum Žamberk, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Doposud byla krizová pomoc dostupná až ve Svitavách nebo
v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamžitou pomoc lidem v těžké životní situaci,
kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči
(ztráta blízkého člověka, nezvládání životních změn, problémy v rodině, vztazích, práci). Odborné sociální poradenství je určeno každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou podporu při řešení nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích. Služba Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou již v kontaktu
s odborem sociálně právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem, jejichž situace
se z různých důvodů na straně rodinných vztahů stala složitou (rozpad rodiny, problémy při výchově
dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně. Místo poskytování služby: Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129, email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Víte, co je sociální aktivizace pro seniory? A proč ji poskytujeme v kombinaci s osobní asistencí?
Jde o moderní sociální službu pro ty občany, kteří potřebují pomoc druhé osoby například z důvodu
Alzheimerovy choroby. Aktivizační pracovník pomůže lidem s Alzheimerovou chorobou procvičovat
a udržovat paměťové schopnosti a pomáhat jim co nejdéle setrvat v domácím prostředí podporou
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jejich schopnosti sebeobsluhy. Služba sociální aktivizace je uživatelům poskytována bezplatně.
Nastanou-li případy, kdy uživatel potřebuje specifickou podporu, kterou pečovatelská služba neposkytuje (například poskytnutí společnosti nebo doprovod na procházku) může využít službu osobní
asistence. Nebojte se nás oslovit – zkusíme společně s vámi naplánovat vzájemnou spolupráci při řešení sociální situace, která třeba vznikla ve vaší rodině. Využijte moderní a unikátní možnost, která je
v pardubickém regionu dostupná díky tříleté realizaci projektu „Zůstat co nejdéle doma i s Alzheimerovou chorobou“, podpořeného Evropským sociálním fondem.
Zavolejte nám nebo napište: 731 053 286, kancelar@pomahamti.cz. Najdete nás i na internetové adrese
www.pomahamti.cz nebo v kanceláři na ul. Čs. armády 1181 v Ústí nad Orlicí – ale raději předem
zavolejte, abychom se neminuli, protože převážně pracujeme v terénu. Službu poskytujeme na celém
území pardubického kraje.
Mgr. Romana Jurečková, CHYTRÁ SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE A OSOBNÍ ASISTENCE,
www. POMAHAMTI.CZ

Kůrovec
Kůrovec ohrožuje a ničí Vaše lesy!
Vážení vlastníci lesů,
dlouhotrvající suché a teplé počasí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců a velmi oslabuje
obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně nutné věnovat porostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.
V případě, že zjistíte stromy napadené kůrovcem ve Vašem lese, nebo obdržíte výzvu od Vašeho
odborného lesního hospodáře, je třeba jej kontaktovat a ve spolupráci s ním co nejdříve provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce. Přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve Vašem lese, ale
i v lese Vašich sousedů.
Základní informace o lýkožroutu smrkovém:
-- Za normálních podmínek má zpravidla 2 generace, za příznivých
podmínek (dlouhé teplé a suché období) může mít i 3 generace.
-- Jarní rojení začíná zpravidla koncem dubna, letní rojení (2. generace) nastává zhruba po 8 týdnech po začátku jarního rojení.
-- Kladení vajíček trvá zhruba týden, z vajíček líhnou larvy, jejichž vývoj trvá i několik týdnů - podle
teplotních podmínek, poté se zakuklí, noví brouci vylíhlí z kukel jsou z počátku bílí, postupně žloutnou, hnědnou a dále tmavnou a pohlavně dozrávají.
-- Celkový vývoj tak trvá zpravidla podle klimatických podmínek 6 – 10 týdnů.
-- Příklad:
-- 1 samička naklade cca 40 vajíček, 1 průměrný smrk obsadí cca 2000 samiček
-- 2000 x 40 = 80 000 nových brouků z jednoho napadeného stromu
-- Příznaky napadení smrků kůrovcem:
-- Prvním příznakem mohou být výrony pryskyřice (ronění pryskyřice však může mít i jiné příčiny).
-- Potvrzujícím příznakem napadení jsou závrty do kůry stromu, ze kterých vypadávají drobné rezavé drtinky, ty lze zjistit při patě stromu, na ležících stromech jsou hromádky drtinek vždy vedle závrtů.
-- Dalším příznakem jsou barevné změny na jehličí (rezavění) a jeho silný opad, zpravidla krátce
před dokončením vývoje lýkožrouta smrkového.
-- Následuje opadávání kůry ze stromů v místě prvotního náletu brouka, který dokončil vývoj a začíná opouštět strom.
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Co je třeba dělat preventivně a co v případě zjištění napadení:
-- Pravidelně a často kontrolovat stav porostů, průběžně odstraňovat z lesa veškerý atraktivní materiál vhodný pro namnožení lýkožrouta smrkového (zlomy, vývraty, čerstvé vytěžené dříví, případně
i výrazně oslabené stromy). Umístit kontrolní opatření.
-- V případě zjištění výskytu kůrovcem napadených stromů je nutné je co nejdříve vytěžit a vyklidit
z lesní porostů, případně účinně asanovat v závislosti na roční době a stadiu vývoje kůrovce (poradí
odborný lesní hospodář). Umístit kontrolní opatření.
Kontrolní a obraná opatření:
-- Lapače s feromonovou návnadou – velmi důležité je jejich správné umístění (nejméně 10 a nejvýše
25 m od prvního zdravého stromu), dále je nezbytné je pravidelně (zhruba každých 10 dní) kontrolovat, vysypávat kůrovce z misky do uzavřených nádob, ve kterých se zlikvidují a rovněž je třeba dbát
na účinnou dobu působení feromonu.
-- Lapák – pokácený průměrný strom smrku ztepilého, odvětvený, poté pokrytý odřezanými větvemi.
Umístění: zpravidla v porostní stěně, v polostínu. Nutná je pravidelná kontrola – především v době
rojení (jsou patrné závrty, drtinky) a zhruba po čtyřech týdnech je nutné zjistit odloupnutím kůry
stadium vývoje kůrovce, a poté lapák účinně asanovat a vyklidit z lesních porostů. V případě, že je
lapák po jarním rojení velmi silně napadený (více než 1 závrt na
-- 1 dm2), pak je nutné přikácet další strom (lapák) a dále postupovat stejně.
-- Otrávený lapák – pokácený, průměrný strom smrku ztepilého (nebo silnější část jeho kmene), který
je po celém povrchu ošetřen schváleným insekticidem a je na něj umístěn feromonový odparník,
který zvyšuje jeho atraktivitu. Umístění otráveného lapáku – nesmí být blíže než 6 – 8 m od prvního
zdravého stromu, v opačném případě (bližším umístění) je riziko napadení zdravých, okolo stojících stromů, velmi vysoké. Jako otrávený lapák lze využít i trojnožku sestavenou ze tří smrkových
polen rovněž ošetřených po celém povrchu schváleným insekticidem o délce 1 – 1,5 m s umístěným
feromonovým odparníkem.
Způsoby asanace:
-- Mechanická asanace - odkornění – provádí se do stadia vývoje larvy, nejefektivnější způsob asanace, v pozdějších stadiích lze použít pouze odkorňování adaptery na motorovou pilu - zde dochází
současně k rozdrcení jednotlivých vývojových stadií kůrovce.
-- Chemická asanace – celoplošný postřik schváleným insekticidem v odpovídající koncentraci, mají
pouze požerový účinek, tj. k uhynutí brouka dochází pouze při pozření ošetřené kůry, nikoli pouhém kontaktu. Správně použitý insekticid by měl být účinný po celou dobu vývoje kůrovce, avšak při
velmi teplém nebo příliš deštivém počasí může být doba jeho účinnosti zkrácena.
-- Asanace odvozem – okamžité řešení, které má však za následek přemístění brouka do jiné lokality,
která tím může být ohrožena.
Právní předpisy:
zákon 289/1995 Sb. o lesích v platném znění, vyhláška MZe č. 101/1996 Sb. v platném znění
Podrobnější informace k problematice lze získat na níže uvedených odkazech:
http://www.silvarium.cz/images/letaky-los/2007/2007_lykozrout_smrkovy.pdf
http://www.silvarium.cz/sklad/Kalamitni_kurovcove_desatero_A4.pdf
http://www.silvarium.cz/los/letaky-los
Kde lze získat lapače, feromony, insekticidy: http://www.ridex.cz/ a http://www.lescr.cz/
a dále obvykle v prodejnách zemědělských potřeb.
Ing. Edita Rabiňáková, Lesy ČR
V případě nejasností, nebo jakýchkoliv otázek souvisejících s hospodařením ve vašem lese, se na neváhejte obrátit na Ing. Jiřího Malého, revírníka LČR, tel. 725 426 628, nebo každou středu od 13.00 do
16.00 hod. v kanceláři revíru. Nekoř, v Poli 303.
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Nabídka samovýroby dřeva
V souvislosti s kalamitními stavy po vichřici i s rozšiřováním kůrovce Obec Nekoř
nabízí samovýrobu dřeva - za velmi výhodné ceny.
Více informací na tel 724 181 465 nebo 725 426 628
Inzerce

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání do našich
domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji
potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že dokážeme i v dnešním
světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti,
občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou
akci, do které se již 19 let obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec
nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají
sílu a schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje
všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v historii na Orlickoústecku překonal hranici tří milionů
korun. Do 603 pokladniček bylo vybráno celkem 3.078.392 Kč. I tentokrát finanční prostředky poslouží Charitě na provoz řady služeb a projektů.
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Dělat tak úspěšnou a rozsáhlou akci je možné jen díky spolupráci mnoha subjektů. Děkujeme obecním úřadům za pomoc s pečetěním a rozpečeťováním pokladniček. Děkujeme farnostem, v nichž se
dávají dohromady lidé, kteří se sbírkou prakticky pomáhají. Zvláštní poděkování patří všem našim
asistentům v jednotlivých obcích a městech, kteří si každoročně berou na starosti organizaci Tříkrálové sbírky, a samozřejmě koledníkům, kterých jsou v okrese téměř dvě tisícovky. Tříkrálová sbírka má
dobrou prestiž u občanů, kteří svými příspěvky do pokladniček vyjadřují podporu a důvěru Charitě.
Znova se ukázalo, že žijeme v krásném kraji s mnoha lidmi, kteří různými způsoby myslí na druhé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz
Markéta Drmotová, Oblastní charita Letohrad
V Nekoři 10 skupinek koledníků vybralo 45 943,- Kč. Děkujeme všem dárcům za štědrot a děkujeme
vedoucím skupinek: Lídě, Filipovi, Jiřímu, Martě, Petrovi, Terezce, Veronice, Marii, Lídě a Ladě a samozřejmě hlavně tříkrálovým koledníkům: Kláře, Elišce, Anežce, Tomášovi, Michalovi, Lidušce, Tobiášovi,
Štěpánovi, Šimonovi, Josefíně, Anastázce, Štěpánovi, Jáchymovi, Honzíkovi, Áronovi, Lucce, Majdě, Petře, Tomášovi, Lukášovi, Aničce. Leničce, Denise, Karolíně, Nelče, Adélce, Julče, Jáchymovi, Matoušovi.
Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!
Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Dnes místní charity pod úředním dozorem rozpečetily ty poslední a peníze z nich sečetly. Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali peníze do pokladniček prvních čtrnáct dní v lednu. Charita
Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.
Oproti loňsku (112 375 686 Kč) se do pokladniček vybralo téměř o sedm milionů korun víc. „Výsledky
sbírky opět ukazují, že lidé v Česku mají štědré srdce, důvěřují sbírce a rádi přispějí pro dobro těch,
kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Díky těmto finančním darům můžeme lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně
vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje na charitní projekty pro chudé v zahraničí,
zejména v Africe a v Asii,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
„Děkuji všem dárcům, dobrovolníkům i zaměstnancům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli! A zejména koledníkům, neboť ti jsou pro sbírku nenahraditelní,“ dodává ředitel Lukáš Curylo.
Obětavost desítek tisíc koledníků je také hlavní příčinou úspěchu letošní sbírky. „Ti vyšli do ulic i přes
často nepříznivé počasí, hráli, zpívali, rozdávali lidem dárky. Lidé ocenili jejich obětavost a to, že se
nevzdali ani v nepříznivém počasí, i za sněhu a velkého větru,“ říká celostátní koordinátorka sbírky
Gabriela Víšová.
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 bude znám v jarních měsících. Kromě peněz z pokladniček,
kompletně sečtených 31. ledna, výsledek zahrne také dárcovské SMS a přímé dary na sbírkový účet.
Například více než jeden a čtvrt milionu poslali prostřednictvím dárcovských SMS diváci během Tříkrálového koncertu vysílaného živě na programu ČT1.
Zdroj: www.charita.cz

Setkání seniorů
Neděle 7. dubna 2019 od 14 hodin KD Nekoř
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ A MŠ
INFORMACE Z POŽÁRNÍ PREVENCE,
TANEČNÍ VSTOUPENÍ
ŽIVÁ HUDBA
OBČERSTVENÍ

15

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 1



předjaří 2019

Divadelní představení

Kroužek divadelních ochotníků z Dolní Dobrouče
zahraje divadelní komedii

MONSIEUR AMÉDEÉ

Neděle 7. dubna 2019 od 19 hodin KD Nekoř
Velikonoční výstava

NEKOŘalá Spolek pro zachování tradic zve na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
KVĚTNÁ NEDĚLĚ 14. DUBNA 2019 V KD NEKOŘ
9.00 - 16.00
VÝSTAVA PRACÍ MŠ + ZŠ NEKOŘ
VÝSTAVA OBRAZŮ NEKOŘSKÝCH CHALUP
DÍLNIČKY PRO DĚTI
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VELIKONOČNÍ POMAZÁNKU
v 15.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VELIKONOČNÍ POMAZÁNKU. Prosíme o donesení pomazánky v misce v neděli v 9.00 ( aby vystačila na jednohubky
z 6 rohlíků – namažeme namístě, rohlíky zajistíme) První tři místa získají
věcné ceny, ostatní malou drobnost. Hodnotit budou návštěvníci výstavy.
VÝSTAVA - Prosíme o zapůjčení jakýkoliv předmětů s velikonoční a jarní
tématikou –kraslice, pomlázky, velikonoční pohlednice, ozdoby, ubrusy,
dekorace, nádobí s velikonočním motivem, formy a vykrajovátka na cukroví…
Prosíme též o zapůjčení obrazů nekořských chalup a stavení.
PŘÍJEM – SOBOTA OD 13.00 do 16.00. VÝDEJ – NEDĚLE OD 16.00.
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Sběr železného šrotu a elektrozařízení
Pořádá SDH Nekoř

V SOBOTU 13. dubna 2019 od 8,00 hod

Kontaktní osoby: Jirčík Miroslav, tel: 605 214 784
Sběr požitého ošacení
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Nekoř pořádá

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

V sobotu 13. dubna 2019
od 9,30 do 11,30 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.
místo sběru - budova obecního úřadu Nekoř
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Případné dotazy tel. 724 181 465
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
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Dětský karneval
Několika fotografiemi přibližujeme Dětský maškarní karneval, který ukončil letošní plesovou sezonu
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Vichřice
Vichřice Eberhart, která nás zasáhla z neděle 10. na pondělí 11. března 2019 a způsobila téměř 12 hodinový výpadek elektřiny napáchla i v naší obci značné škody. Několik poškozených střech, stržené vedení veřejného osvětlení a hlavně spoustu vyvrácených stromů v lesních porostech, bohužel opět i v těch
obecních, to je jen předběžný účet přírodní síly, proti které jsme i přes veškeré vymoženosti moderní doby
bezmocní……

společenská kronika
Rozloučili jsme se
Dostál Jiří
Repiský Stanislav

Přivítali jsme mezi námi
Zachel Adam

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 1. – 31. 3. 2019
60 let

Adamcová Anna
Filip Václav
Mazurkiewicz Ladislav

75 let

Doleček Jiří
Pomikálerk Josef
Pomikálková Ludmila

65 let

Kubíčková Milena
Dušková Růžena
Čanecká Eva
Adamec Josef
Kulhavá Jaroslava
Dušková Julianna

81 let

Buchtelová Jaroslava
Tobeš Josef

83 let

Kučírek Jaroslav

84 let

Bednářová Ludmila

Páchová Jaroslava
Čuříková Marie
Faltus Josef

86 let

Faltusová Marie

93 let

Maleček Josef

70 let

Marie Glonková
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Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Nekoř

Uzávěrky čísel v roce 2019: 1.3.2019, 31.5.2019, 19.7.2019, 20.9.2019, 29.11.2019, příspěvky možno
zanechat na obecním úřadě, případně zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.
nekor@orlicko.cz.
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