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Z jednání obecního zastupitelstva
13. února 2017
Starosta přivítal přítomné a nechal schválit program
Usnesení 1a/II-2017: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 13.2. 2017.  8 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/II-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis 
z jednání XIII-2016 z14.12.2016 a z jednání I-2017 ze dne 18.1.2017 8 0 0

2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Sml. o sml. bud Moravec přípojka KNN. Návrh smlouvy zaslané distributorem předložen za-
stupitelstvu. Usn.2a/II-2017:ZO Nekoř schvaluje smlouvu o uzavření budoucí sml. o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a sml. o právu provést stavbu č. IV-12-2014412/VB/5 Nekoř p.č. 1406/8-Mo-
ravec-knn  8 0 0
2. 2. Věcné břemeno KNN 4-1.2. Návrh smlouvy zaslané distributorem předloženzast. , smlouva 
o sml. bud.schválena usn. OZ 3a/ II-2015. Usn. 2b/II-2017:ZONekoř schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013074/VB/1 Nekoř p.č.. 4/1,2 – 
Obec – příp. NN  8 0 0
Starosta seznámil zastupitele s přípravou smluv o právu provedení stavby „Veřejné osvětlení – Ne-
koř, Vejrov“ . Usn. 2c/II-2017:ZO Nekoř souhlasí se zněním smluv o právu provedení stavby „Veřejné 
osvětlení – Nekoř, Vejrov“, pověřuje starostu jejich uzavřením  8 0 0

3.Novostavba MŠ
3.1. VŘ stavební dozor. Starosta předložil protokol z otvírání obálek a protokol o hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy- Výkon TDI.“
Usn.3a/II-2017: ZO Nekoř Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek schvaluje výsledky 
veřejné zakázky na služby zadávané jako zakázka malé hodnoty v uzavřené výzvě dle Přílohy č. 3 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek s  názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a  rekonstrukce dalšího zázemí školy- 
Výkon TDI.“ Schvaluje pořadí nabídek: 1. FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- 398 000,-Kč bez DPH, 2. Hudeček s.r.o., Husova ulice čp. 888, 562 01 Ústí nad Orlicí - 435 000,-Kč, 
3. HEJDUK CZ s.r.o., náměstí Míru 108/28, 568 02 Svitavy - 449 900,-Kč.Jako nejvhodnější nabídku 
určuje ZO Nekoř nabídku uchazeče FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, která 
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, pověřuje starostu uzavření smlouvy s tímto subjektem.  8 0 0
Na základě předchozího usn. navrhl starosta upravit usn.1b/I-2017. Usn. 3b/II-2017:ZO Nekoř na zá-
kladě usn. 1b/I-2017jmenuje pro VŘ na stavbu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce 
dalšího zázemí“ Komisi pro otvírání obálek: Ing. J. Kubíčková Berková, Ing. P. Smejkal.. Mgr. P. 
Hájková., náhradníky komise: P. Koblížek, Ing. V.Kareš, Mgr. R. Budzak. Dále jmenuje komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek: Ing. J. Kubíčková Berková, MgA. P. Zamazal, Ing. Z. Šeda, náhrad-
níci: P. Koblížek, Ing. V.Kareš., M. Buben., 8 0 0
Místostarostka– zajistit kolaudaci družina – ředitelna pro provedení změn v žádosti. Informace staros-
ty bourání dřevníku u ZŠ, odhadovaná cena demontování střechy zastávky je 1400,- Kč. Vytipování 
firem vybavení MŠ a jídelny a kuchyně – J. Pomikálek, P. Smejkal, členové SK

4. Rozpočtové záležitosti
4.1. Dotace spolkům. Starosta seznámil se zápisem ze společného jednánínekořských spolků, předlo-
žil žádosti o dotace a návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nekoř 
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Usn.4a/II-2017:ZO Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2017 - SDH 
29 000, Klub SHM 23 000, Sokol 25 000, ČRS 13 500, MS 8 000, NEKOŘALA 3000, KC Letohrad - 
knihovna 2500.  8 0 0
Usn. 4b/II-2017:ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotaci poskytnutou z rozpočtu obce 
Nekoř na rok 2017 - s SDH 29 000, s SHM 23 000, s Sokol 25 000, ČRS 13 500, 
MS 8 000, NEKOŘALA 3000, KC Letohrad 2500.  8 0 0
4.2. Rozpočet 2017. Návrh rozpočtu Obce Nekoř na rok 2017 vyvěšen 15.12.2016. Usn. 4c/II-2017: ZO 
Nekoř schvaluje rozpočet na rok 2017  8 0 0

5. Různé
5.1. Akce fi.Mecavel. Žádost firmy Mecawel spol s.r.o. o uspořádání firemní akce. Usn.5a/II-2017: ZO 
Nekoř souhlasí s pronájmem areálu CVAN firmě Mecawel spol. s.r.o. k uspořádání firemní oslavy 
dne 3.6.2017  8 0 0
5.2.Vlajka pro Tibet. Návrh Usn. 5b/II-2017: ZO Nekoř souhlasí s připojením se k mezinár.kampani 
„Vlajka pro Tibet“ – s podmínkou zapůjčení vlajky 3 2 3 - usn. nebylo schváleno.
5.3. Odvolání restituční žaloba. Informace starosty o svolaném odvolacím jednání na krajském sou-
du v restituční žalobě. Usn.5b/II-2017: ZO Nekoř bere na vědomí vyjádření vypracované právním 
zástupcem v restitučním sporu 18Co_531_2016_4_02, jednání se zúčastní starosta obce  8 0 0
Návrhy a připomínky
J.Lehký - Obecní znak na sále KD, práh u nářaďovny, lékárnička, oprava opadané omítky nad okny 
k silnici, světlo nad zadní vchod, úprava štaflí, aby neškrábaly podlahu
J. Kubíčková Berková – doplnění oprav sálu KD – dekl nad kanalizaci – madlo, nátěr futer, nové 
lopatky a smetáčky, poškozené židle s plným opěradlem, úprava baru, nástěnka u baru; - Informace 
o jednání s majitelem e.č. 207 ohledně vyhrnování sněhu na cestě od čp. 19 k mostu 
B. Bezstarosti - Parkování vozidel na cestách při vyhrnování sněhu
V.Kareš –úklid zimního posypu

20. března 2017 
Starosta po přivítání přítomných nechal schválit program
Usn. 1a/III-2017: ZO Nekoř schvaluje program jednání 20.3. 2017.  7 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
• Úklidy posypu – objednáno zametání TS, jednání SÚS - do velikonoc zamete silnice 
• VŘ žádost IROP „Novostavba MŠ, ...“ – doplňování a upřesňování, prodloužení termínu, 7.3 otvírá-

ní obálek, 15.3. hodnotící komise, žádost o upřesnění 
• Odvoz suti od ZŠ, poděkování hasičům za úklid silnice; Bourání zastávky u ZŠ
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - PD změny, podána žádost o změnu stavby před dokonče-

ním, problém s úmrtím účastnice – vyřešeno, ještě vyjádření od DI PČR, 
• Předpokládané zahájení zasíťování NN „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - květen, proběhlo předání 

staveniště ČEZem zhotoviteli
• „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ veřejné osvětlení – PD hotova, podat žádost o změnu ÚR
• Žádost zvonička Bredůvka – na MZE – přes SZIF – několikrát doplňována, 
• podáno hlášení ISPOP
• Projekt hřiště Bredůvka – příprava VŘ dotace přislíbena
• Informace o ukončení jednání s majitelkou pozemku na Pustinkách – místo darování chce prodat
• Most Pastviny – uzávěrka 3.4. - 20.6. – objízdná trasa autobusů, úprava JŘ
• Odvoz odpadů SD – elektrowin, kontejnery SD, zahájeno vážení při sběru plastů
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• Lesy – polomy – ve spolupráci s lesním správcem - prodej dřeva, žádost o dotaci na obnovu, zajištění 
a výchovu porostů

• Úpravy návrhu ÚP – 2.3. návštěva zpracovávajícího projektanta v Nekoři
• Jednání s výbor TJ Sokol – pravidla využívání prostor CVAN i KD
Pracovníci obce:Jarní úklidy posypu, uhrabování parčíku, příprava kolů oplocenky a stromky; Ob-
sluha – topení CVAN, ordinace; Příprava sálu KD na akce, provoz sběrného dvora, úklid odpadků 
a odpadů, kontrola pořádku na zastávkách, za hrází, vyvěšení plakátů, ČOV, 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/III-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2017 ze 
dne 13.2.2017  7 0 0

2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Pronájem Petrův palouk. Na základě vyhlášky 1-2017 P/N předložena jen jedna nabídka. Usn. 
2a/III-2017: ZO Nekoř na základě veřejné vyhl. 1-2017 P/N a  na základě jedné podané nabídky 
doporučuje uzavřít smlouvu na pronájem PP s M. Luxem za podmínek uvedených ve veřejné vyhl. 
1-2017 P/N  7 0 0
Obec zřídí telefonní připojení pro zřízení WIFI sítě využitelné pro ubytované hosty a  pro potřeby 
EET, přístrojové vybavení EET si zařídí pronajímatel. Usn. 2b/III-2017: ZO Nekoř schvaluje zavedení 
telefonní linky a zřízení veřejné WIFI v rekreačním středisku PP.  7 0 0
2.2. Žádost o prodej části p.p.č. 3105/3. Diskuse zastupitelů nad nutností prodávat příslušnou p. par-
celu. Usn. 2c/III-2017: ZO Nekoř bere na vědomí žádost oprodej části p.p.č. 3105/3, místním šetření 
provede OZ před příštím jednáním  7 0 0
2.3. Prodej p.p.č. 3092/2. Povodím Labe s.p. zaslán návrh smlouvy včetně znaleckého posudku na 
prodej p.p.č. 3105/3 potřebnou k stavební úpravě limigrafu. Usn. 2d/III-2017: ZO Nekoř na základě 
předchozích usn. schvaluje smlouvu o prodeji p.p.č. 3092/2 za cenu zjištěnou znaleckým posudkem 
č. 8085-016/2017, který vypracoval dne 20.2.2017 Ing. Pavel Zářecký, znalec z oboru stavebnictví 
a ekonomika o ceně zjištěné a ceně obvyklé pozemku parc.č. 3092/2 zapsaném na LV č. 10001 v ka-
tastrálním území a obci Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, ve výši 1080,-Kč Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové.  7 0 0

3.Novostavba MŠ
3.1. VŘ zhotovitel stavby. Místostarostkou podány informace z jednání komise otvírání obálek s na-
bídkami. Usn. 3a/III-2017: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu komise o otvírání obálek stavební části 
projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy. 7 0 0
3.2. VŘ vybavení. Starostou předložen návrh příkazní smlouvy na organizaci VŘ na vybavení projektu 
„Novostavba MŠ….“. Usn. 3b/III-2017: ZO Nekoř schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-17-053 
na konzultační a poradenské služby pro organizaci jednoho výběrového řízení s třemi dílčími částmi 
názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí - vybavení“ spolufinan-
covaný z Integrovaného regionálního operačního programu s RPA Tender, s.r.o. 7 0 0
Informace starosty o aktualizaci nabídek k úvěru. Usn. 3c/III-2017: ZO Nekoř schvaluje na základě 
předběžné poptávky dvou bankovních institucí, předběžných propočtů nákladů a spolufinancování, 
schváleného harmonogramu čerpání dotace i na základě nejistých prognoz vývoje inflace a úvěro-
vých sazeb bankovního sektoru schvaluje parametry úvěru pro financování projektu „Novostavba 
MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí“ – úvěr ve výši 30 mil Kč, pevná úroková sazba, 
čerpání v roce 2017-2018, trvání úvěru do konce roku 2019. Smlouva o úvěru bude podepsána v sou-
činnosti s podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem výše uvedeného projektu.  7 0 0
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4. Rozpočtové záležitosti
4.1. Rozpočtová změna. Účetní obce seznámila s návrhem rozpočtové změny č. 1. Usn. 4a/III-2017:ZO 
Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1-2017,  7 0 0
Zaměstnanci - diskuse nad odměňováním – zjistit na okolí 

5. Různé
5.1. Žádost o umístění dopravního zrcadla. Žádost s podpisovým archem o zřízení dopravního zrca-
dla na místní komunikaci na sídlišti „Nad Stadionem“. Usn. 5a/III-2017: ZO Nekoř souhlasí s umístě-
ním dopravního zrcadla na MK 7c, p.p.č 3167/3  7 0 0
5.2. Přístřešek PP. Oprava střechy a terasy správní chaty – jednání SK. Usn. 5b/III-2017: ZO Nekoř 
souhlasí s opravou správní chaty - střecha a dřevěná terasa dle předložené nabídky, termín zhotove-
ní do konce V - 2017 7 0 0
5.3. VŘ hřiště Bredůvka. Informace starosty o schválení dotace na herní prvky na hřišti na Bredův-
ce. Usn. 5c/III-2017: ZO Nekoř vyhlášení zadání veřejné zakázky na služby zadávané jako zakázka 
malé hodnoty v uzavřené výzvě mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
s názvem „ HERNÍ A ODPOČINKOVÉ PRVKY HŘIŠTĚ BREDŮVKA“ . Schvaluje předloženou za-
dávací dokumentaci na výše uvedené zadání veřejné zakázky. Pověřuje starostu do 22. března 2017 
zasláním výzvy třem uchazečům: Hřiště.cz, s.r.o., Brno, Bonita Group Service s.r.o., Tišnov, TR An-
toš s.r.o., Turnov. ZO Nekoř jmenuje komisi pro otvírání obálek a komise pro hodnocení a posouzení 
nabídek: P. Smejkal, P. Koblížek, J. Pomikálek  7 0 0
5.4. Setkání seniorů 2017. Příprava sálu J. Lehký, svoz - P. Koblížek, Šatna J. Lehký + F. Mikyska, Před-
tančení + děti – odměnyM. Glonková a J. Kubíčková Berková, roznos občerstvení všichni přítomní,
5.5. Zpráva finanční komise. Usn. 5d/III-2017: ZO Nekoř schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 
2.3.2017 bez výhrad  7 0 0
Informace starosty o zpracování obdržených připomínek k změně ÚP
Informace starosty o nabídek kulturních pořadů, reklamních publikace – nebyl podán návrh žádného usn. 
Návrhy a připomínky
J. Pomikálek - – dokončení úprav čp. 286 – místostarostka - dodavatel
J. Lehký - Plocha u kontejnerů za čp. 13 – kaluže – reakce starosty – postupně zaváženy zameteným 
materiálem z posypů; Šikmý sloup u křižovatky před mostem - reakce starosty – bude řešen v rámci 
opravy všech sloupů VO 
J. Kubíčková Berková - sbírka ošacení - reakce starosty – termín sobota 29.4.2017 – bude zveřejněno 
ve zpravodaji, Organizace MŠ a ZŠ – od roku 2018
P. Koblížek - Parkoviště před MŠ – nabídka úklidu za umožnění parkování; Kompostéry - reakce sta-
rosty – zatím není projekt vyhodnocen a schválen; Telefonní budka – funkčnost; Čištění víceúčelového 
hřiště - reakce starosty – položka není v rozpočtu, nenalezen vhodný dotační titul, 
B. Bezstarosti - Oprava kolů okolo třešní u cesty mezi Nekoří a Šedivcem - reakce starosty – koly 
nařezány, natírány, chystá se výměna; Oprava cest 
V. Lehký - PopelniceVejrov
M. Šimek - Strom u cesty ke Mlýnu – opřen o kabel VO

24. dubna 2017 
Starosta přivítal a nechal schválit program. Usn. 1a/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje program jednání 
24.4. 2017.  8 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• VŘ žádost IROP „Novostavba MŠ, ...“ – někteří uchazeči obesláni k poslednímu doplnění - 27.4. jed-

nání Hodnotící komise, na čtvrtek 27.4.2017 mimořádné zasedání ke schválení výsledku, připraven 
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koordinátor BOZP, zastupitelé obdrželi na vědomí pokyny k provádění administrace 
• Poděkování hasičům za odvoz vývěsní tabule od ZŠ - bude umístěna na PP, a provedení sběru železa 
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ podařilo se získat souhlasné stanovisko DI PČR, podána 

žádost na změnu UR k rozšíření VO, předložena nabídka položení kabelů VO
• Žádost zvonička Bredůvka –na MZE přes SZIF několikrát doplňována, nyní dodáno stavebním úřa-

dem schválené oznámení a orazítkovaná PD - ve čtvrtek 20.4. dodáno na ZIF 
• Akce v obci: 26.3. setkání seniorů, - poděkování pořadatelům i všem vystupujícím, kladně hodno-

ceno účastníky, poděkování za součinnost oddílu stolního tenisu při setkání důchodců a pohřbu
• Projekt hřiště Bredůvka – proběhlo VŘ, dotace MMR přidělena, obdrženy podmínky čerpání
• Lesy – polomy vytěženy, zahájena výstavba oplocenky na Kulturce, zde probíhá výsadba cca 2500 

sazenic - jedle a buky již vysázeny, duby připravovány, společná oplocenka na Pustinkách - 250 jedlí 
vysazeno, zbývá v létě dotěžit paseku nad hrází Malé přehrady a na podzim vysázet, brigády spolků 
na natažení pletiva na oplocenku na Kulturce, postupně po doklizení polomů bude možnost samo-
těžby pro občany 

• Prořezy ovocných stromů - vysázených alejí, proběhne výměna kůlů
• Převoz trámů na PP - zahájena práce na přístřešku
• Příprava rekonstrukce vozovky hráze Pastvinské přehr., starosta odstává na vědomí podklady, pod-

půrný dopis Orlicka k variantě dvouproudé vozovky
• Požár lesa - hašení zásahovou jednotkou
• Potřeba dokončit kolaudaci I. etapy rekonstrukce čp. 286 a olaudaci SO 10 „Přesun družiny a ředi-

telny“ - místostarostka
• Na žádost obce obdrženo rozhodnutí o ukončení povinnost plátce DPH
Pracovníci obce: Sjednána práce na dohodu (prozatím ) s B. Špinlerem, a K. Málkem - po lékařské 
prohlídce a proškolení BOZP zahájena práce - příprava kolů oplocenky a stromky, běžná činnost obce, 
SDN, kontrola BOZP a PO - dopracování chybějících dokumentů, zadáno zpracování směrnic
Usn. 1b/IV-2017: ZO Nekoř schvalujes cílem dosažení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vyna-
ložených prostředků položení kabelů VO dle nabídky fi. K-energo, pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy a jednáním o přiložení kabelu veřejného rozhlasu.  8 0 0
Usn. 1c/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání III-2017 ze dne 20.3.2017  8 0 0

2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Převod části p.p.č. 1061/10. Starosta navrhl řešit převod části p.p.č. 1061/10 - část hasičského 
cvičiště odůvodněným bezúplatným převodem. Usn. 2a/IV-2017: ZO Nekoř na základě dosavadní 
činnosti zásahové jednotky SDH a s konstatováním veřejného zájmu k jejímu výcviku i doplňování 
a výchově mládeže schvaluje záměr bezúplatného převodu části p.p.č. 1061/10 - dle GP 980-96/2016 
- p.p.č. 1031/26 TTP o výměře 551m2 pro dokončení úprav hasičského cvičiště. Schvaluje uhradit 
náklady na zhotovení GP z prostředků získaných z prodeje železného šrotu z SDN. Pověřuje starostu 
vyvěšením záměru a zjištěním právních podmínek bezúplatného převodu.  8 0 0
2.2. Silniční vegetace. Předložena žádost firmy SafeTrees s.r.o. zpracovávající pro ŘSD vlastnictví sil-
niční vegetace u silnice I/11. Usn. 2b/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje prohlášení o vlastnictví silniční 
vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy číslo I/11 v k.ú. Nekoř 8 0 0
2.3.Žádost o prodej části p.p.č. 3105/3. Vzhledem k neuskutečněnému místnímu šetření bude pro-
jednáno na příštím řádném jednání OZ.
2.4.Soudní spor o  určení vlastnického práva. Starosta seznámil s  rozsudkem odvolacího řízení 
a právním zástupcem vypracovaným návrhem dalšího možného postupu. Dovolání je mimořádným 
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opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, který v  této věci změ-
nil předcházející rozsudek okresního soudu, jímž byla žaloba zamítnuta, a žalobě vyhověl, tj. určil, 
že vlastníkem předmětných pozemků je stát. V  tuto chvíli nelze jednoznačně uzavřít, zda dovolání 
v případě věcného projednání Nejvyšším soudem má či nemá a jaké šance na úspěch. Postup ve věci 
lze zvažovat zejména z hlediska vyčerpání všech možností obrany. To jmenovitě za situace, kdy před 
okresním soudem bylo dosaženo zamítnutí žaloby a podle dostupných informací rovněž stát bude 
dovolání podávat. Z hlediska právní jistoty v tuto chvíli celá problematika prostě není definitivně vy-
řešena a příznivý posun nelze vyloučit. Ostatně je zde právě i časové hledisko, kdy v případě nepodání 
dovolání bude rozsudek odvolacího soudu nevratně pravomocný a případný pozitivní vývoj by již na 
to neměl žádný vliv. Zastupitelé byli seznámení se stávající i další případnou výší nákladů a soudního 
sporu. Usn. 2c/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje reagovat dovoláním k Nejvyššímu soudujako mimořád-
ným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, který v této věci 
změnil předcházející rozsudek okresního soudu UO, jímž byla žaloba zamítnuta, a žalobě vyhověl, 
tj. určil, že vlastníkem předmětných pozemků je stát. 8 0 0
3. Novostavba MŠ. Předpoklad ukončení VŘ na zhotovitele stavby koncem týdne, svoláno mimořád-
né jednání OZ na čtvrtek 27.4.2017
3.1. VŘ BOZP. Starosta informoval o provedeném průzkumu trhu na zajištění koordinátora BOZP 
pro „Novostavba MŠ, …“. Usn. 3a/IV-2017: ZO Nekoř bere na vědomí výsledky průzkumu trhu na 
koordinátora BOZP na stavbu a vybavení projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstruk-
ce dalšího zázemí školy.“ Rozhoduje na tuto činnost na základě průzkumu trhu uzavřít smlouvu s fi. 
ELZET consulting s.r.o., pověřuje starostu předložit návrh této smlouvy na příštím jednání zastupi-
telstva..  8 0 0
Informace o přípravě dalšího VŘ na vybavení a herní prvky pro „Novostavba MŠ, …“
Usn. 3b/IV-2017: ZO Nekoř pověřuje členy SK vytipováním firem, které budu osloveny k VŘ na do-
dání vybavení nábytkem, gastro vybavením kuchyně a herními prvky projektu „Novostavba MŠ, 
přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy.“  8 0 0
3.2. Projektové záměry ZŠ, MŠ. Ředitelé ZŠ a MŠ seznámili s projekty připravovanými přes MAS 
Orlicko či přímo z MŠMT - ZŠ projektový záměr přírodovědné třídy, MŠ - chůva pro dohlídávání 2-3 
letých dětí a pomůcky na výchovu předškolních dětí. Usn. 3c/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje projektový 
záměr ZŠ Nekoř na vybudování přírodovědné a ekologické třídy s instalací meteorologické stanice 
 8 0 0
3.3. Platební výměr ředitel ZŠ. Usn. 3d/IV-2017:ZO Nekoř na základě Na základě § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV 564/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
platový výměr pro ředitele ZŠ Nekoř s platností od 1.1.2017.  8 0 0
4. Rozpočtové záležitosti. 
4.1. Závěrečný účet obce. Usn. 4a/IV-2017:ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Nekoř a závěreč-
ný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř za rok 2016 
bez výhrad.  8 0 0
Usn. 4b/IV-2017:ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2016 s výsledkem hospodaření 
477,37Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu 8 0 0
Usn. 4c/IV-2017:ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2016 s výsledkem hospodaření 
38,76 Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu  8 0 0
Usn. 4d/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2016  8 0 0
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4.2. Pracovníci obce. Diskuse nad výší odměn a motivační složce odměn zaměstnanců obce
Usn. 4e/IV-2017:ZO Nekoř schvaluje pro zaměstnance na dohodu pro zabezpečení činnosti obce od-
měnu 90 kč /hod, pro brigádníky studenty 70,-Kč/hod 8 0 0

5. Hřiště Bredůvka. Usn. 5a/IV-2017:ZO Nekoř na základě protokolu o jednání komise pro otvírání 
obálek a posouzení nabídek veřejné zakázky na služby zadávané jako zakázka malé hodnoty v uza-
vřené výzvě mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „ HERNÍ 
A ODPOČINKOVÉ PRVKY HŘIŠTĚ BREDŮVKA“ schvaluje pořadí nabídek: 1. TR ANTOŠ s.r.o., 
- 191 297,-Kč včetně DPH, 2. Brno, Bonita Group Service s.r.o.- 200 013,-Kč, 3. hřiště.cz, s.r.o., s.r.o., 
- 233 772,-Kč.Jako nejvhodnější nabídku určuje ZO Nekoř nabídku uchazeče TR ANTOŠ s.r.o, Na 
Perchtě 1631,Turnov, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, pověřuje starostu uzavření smlouvy 
s tímto subjektem.  8 0 0

6. Různé. 
6.1. Dobrovolný svazek obcí Orlicko. Informace starosty o jednání Valné hromady i činnosti sdru-
žení obcí Orlicko. Usn. 6a/IV-2017: ZO Nekoř bere na vědomí informace o činnosti dobrovolného 
svazku obcí Orlicko. Usn. 6b/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko 
dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.3.2017.

8 0 0
Starostou předloženy k výběru fotografie a návrh textu pro kalendář, text upraven, vybrány 3 fotogra-
fie. Usn. 6c/IV-2017: ZO Nekoř souhlasí s textem a fotografiemi pro kalendář Orlicka 2018  8 0 0
Usn. 6d/IV-2017: ZO Nekoř souhlasí s podáním žádosti do programu Malé památky Orlicka na re-
staurování sochy sv. Jana Nepomuckého u  mostu pře s  Divokou Orlici dle návrhu ak. sochaře K. 
Krátkého , pověřuje starostu aktualizováním podáním žádosti.  8 0 0
6.2. Zpráva kontrolního výboru. Předsedou kontrolního výboru předložena zpráva o  kontrolách. 
Usn. 6e/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 3.4.2017 bez výhrad  8 0 0
Připomínka místostarostky, aby se kontrolní výbor zabýval i návrhy a připomínkami uvedenými v zá-
pise z jednání zastupitelstva
6.3. Pronájem sálu KD PHS Letohrad. Usn. 6f/IV-2017: ZO Nekoř souhlasí s pronájmem sálu KD 
PHS Letohrad na 14.5.2017 za cenu 1000,-Kč  8 0 0
6.4. Vyhláška noční klid. Diskuse nad předloženou vyhláškou, provedeny drobné změny. Usn. 6g/
IV-2017: ZO Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 1/2017 o nočním klidu v roce 
2017  8 0 0
Usn. 6h/IV-2017: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 3000,.- Kč formou daru Spolku divadelních ochotní-
ků Diviš Žamberk  8 0 0
Převzetí odpovědnosti za akce v obci“ – Humanitární sbírka šatstva 29.4.2017 L. Faltusová, lodičky J. 
Kubíčková Berková, dětský den 18.6. – V. Kareš, J. Lehký, 
Rozděleny návštěvy zastupitelů k významným životním výročím občanů 
Návrhy a připomínky
J. Lehký -Dodělávky v KD – zabývat se příští jednání OZ
J. Kubíčková Berková – díry v silnici při vjezdu na parkoviště u kostela 
P. Smejkal - Zasílání písemných pozvánek na jednání stavební komise
L. Faltusová - Lavička u zastávky Vejrov - ulomené prkno

27. dubna 2017 
Přítomné přivítal starosta a předložil program ke schválení. Usn. 1a/V-2017: ZO Nekoř schvaluje pro-
gram jednání 27.4. 2017.  7 0 0
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1. Novostavba MŠ
1.1. VŘ na zhotovitele stavby. PředloženProtokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízenía Zpráva o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstruk-
ce dalšího zázemí školy“, podrobnější informace podána místostarostkou 
Usn. 1b/V-2017: ZO Nekoř schvaluje dle předloženého Protokolu o posouzení splnění podmínek účas-
ti v zadávacím řízení a dle předložené Zprávy o hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Novostavba MŠ, přístavba 
jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“ výsledky posouzení splnění podmínek účasti v zadá-
vacím řízení a hodnocení podaných nabídek v pořadí: 1. Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 
00 Praha 2 - nabídková cena v Kč bez DPH 28 905 877,- Kč, 2. PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 
231, 570 01 Litomyšl - nabídková cena v Kč bez DPH 29 699 798,- Kč, 3. MARHOLD a.s., Jiráskova 
169, 530 02 Pardubice - nabídková cena v Kč bez DPH 30 516 970,- Kč, 4. NOSTA, s.r.o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín - nabídková cena v Kč bez DPH 32 839 000,- Kč. 
Na základě hodnotících kritérií byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka účastníka Bursík Hol-
ding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2. Vzhledem k tomu, že nabídka tohoto účastníka splnila 
podmínky účasti v zadávacím řízení a byla vyhodnocena jako nejvhodnější, zadavatel Obec Nekoř 
jako nejvýhodnější vybírá tuto nabídku. ZO Nekoř pověřuje starostu v  součinnosti se zástupcem 
zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost RPA Tender, 
s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno rozeslat rozhodnutí o vyloučení společnosti Agrostav Ústí nad 
Orlicí, a.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, zaslat oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky 
a vyzvat vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.  7 0 0
1.2. VŘ na Koordinátora BOZP. Usn. 1c/V-2017: ZO Nekoř schvaluje předloženou příkazní smlouvu 
na koordinátora BOZP na stavbu a vybavení projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekon-
strukce dalšího zázemí školy.“ S firmou ELZET consulting s.r.o.17. listopadu 725, 562 01 Ústí nad 
Orlicí  7 0 0

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

děkuji všem, kteří se podílejí na práci pro obec Nekoř, nekořské spolky, školu i školku, církve i zabezpe-
čení a uspořádání sportovních a kulturních akcí .

S událostmi uplynulého období se můžete seznámit jak v zápisech z jednání zastupitelstva, tak i z ná-
sledujících článků, které některé z  nich popisují. Dovoluji si zopakovat výzvu k  zasílání příspěvků do 
Nekořského zpravodaje s poděkováním všem, kteří tak již činí. Rovněž tak velmi přivítáme kohokoliv, kdo 
by se více zabýval historií naší obce či psaním obecní kroniky....

Na začátku prázdnin a dovolených si dovoluji popřát všem klidné a pohodové prožití těchto dnů bez 
zbytečného stresu, újmy na zdraví, aby jste si odpočinuli, poznali zajímavá místa a prožili pohodové chví-
le se svými blízkými, přáteli a kamarády...

Vzhledem ke konečně se rozbíhající stavbě nové mateřské školky v areálu základní školy upozorňuji 
na zvýšený pohyb stavební mechanizace v lokalitě u kostela a s tím prosím o Vaší zvýšenou pozornost při 
pohybu v těchto místech, aby nedošlo k nějaké nepříjemné události.....
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Jako každoročně si ještě dovolím připomenout prosbu o  zachovávání nedělního a  svátečního klidu 
s vyloučením používání motorového a elektrického nářadí způsobujícího rušící hluk. Děkujeme místním 
i rekreantům, že toto doporučení respektují..... 
Závěrem ještě jednou přeji všem pohodové prožití prázdninových a dovolenkových dní …… 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2017
Termíny svozu TKO – popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Červenec: 10, 24
Srpen: 7, 21

Září: 4, 18
Říjen: 2, 9, 16, 23, 30 

Listopad: 6, 13, 20, 27 
Prosinec: 4, 11, 18, 25

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 4.VII.; 1.VIII.;29.XIII.; 26.IX.; 24.X.; 21.XI.; 
19.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 6.IX.; 6.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí 10.VII.; 7.VIII.; 4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.; 
25.XII..
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru u silnice k obchodu. Nepatří do něho baterie a žá-
rovky. 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
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12
v termínech: 11.XI.; 25.XI.; 9.XII.; 23.XII.;

Co se chystá v roce 2017

29. VII.Nekořský špacír
4. - 6. VIII. Pouťové posezení pod lipami
19. VIII. Myslivecké hody
26.VIII. Pohádková cesta

2.IX. Zábava CVAN - kapela PETROVAR
16.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
18.XI. Countrybál
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Informace nejen pro motoristy - cyklisté 1. díl
• Vážení občané Nekoře, vážení chodci, vážení řidiči
• Cyklisté společně s chodci patří mezi nejzranitelnější skupinu účast-

níků provozu na pozemních komunikacích.
• Vymezení základních pojmů dle ustanovení § 2 zákona č. 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o  silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o silničním provozu“)

• účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se pří-
mým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,

• řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí 
motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jez-
dec na zvířeti,

• nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se po-
mocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo 
potahové vozidlo,

• Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích 
dle ustanovení § 3 odst. 1, 2 zákona o silničním provozu

• Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která 
by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bez-
pečnost tohoto provozu. To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby 
k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo.

• Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá 
k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na 
zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

• Pro shrnutí uvádím velmi důležitou skutečnost „CYKLISTA = ŘIDIČ“ se všemi právy i povinnost-
mi.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař foto: ibesip

Poděkování
• SDH Nekoř za zajištění sběru železného šrotu, odstraňování železných konstrukcí v areálu ZŠ, pře-

voz vývěsní tabule na Petrův Palouk
• L. Faltusové za pomoc při humanitární sbírce šatstva, všem, kteří do 

této sbírky přispěli...
• SDH Nekoř za zajištění pořadatelské služby a organizaci odstavného 

parkoviště při Lodičkách a při firemních akcích firmy Mecawel 
• Mysliveckému spolu Nekoř, spolku NEKOŘALA za práci v  obec-

ních lesích, 
• Všem vystupujícím na jubilejním setkání seniorů 
• Těm, kteří se podíleli na přípravě, postavení a následném a zajištění 

Májky 
• Všem, kteří sami obětavě zametají a uklízejíkomunikace od zimního posypu a starají se o osekání 

příkopů a okrajů silnic v obci před svými nemovitostmi a pečují o květinovou výzdobu obce i svých 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              léto 2017

12

domů a jejich okolí....  red
• Dne 11.4.2017 se skupina turistů ze Žamberka vydala na pěší výlet z Vlčkovic přes Studenské skály 

do Nekoře.Předem jsme si s p.starostou Jiřím Pomikálkem domluvili malou exkurzi v rybářských 
sádkách v Nekoři. Tam nám p. MUDr. Kučírek zasvěceně a zajímavě povyprávěl o historii a součas-
nosti sádek.Výlet jsme zakončili dobrým obědem v restauraci Kulturního domu. Za turisty Žamberk 
bych chtěla „nekořským“ poděkovat.  Chládková Jana

Májka
Je to k neuvěření, ale již druhý rok nám vydr-

žela stát celý květen. Díky ochotným rukám se 
ji podařilo opět připravit, postavit i  zajistit, aby 
mohl být střed obce opět po celý květen ozdoben 
Májkou. S využitím členů zásahové jednotky byla 
v lese skácena, „klasáckým“ traktorem a mladými 
traktoristy vytažena a  dopravena místo přípra-
vy, dvěma „dobrovolníky“oškrabána, starostou 
upleten a  připevněn věnec, vrcholový stromek 
s vlaječkou, děvčaty ozdobena, za pomocí mnoha 
ochotných rukou přinesena na místo, traktoristou 
lanem postavena, dalšími ochotnými pak důklad-
ně zajištěna proti předčasnému skácení, chráněna 
osvětlovací i kamerovou technikou pod patronací 
Městské policie Žamberk. Nakonec jsme po měsíci byli opět postaveni před nelehkýúkol - odstranit 
všechna zajištění a sami si ji skácet. I to se nakonec po značném úsilí podařilo....

Díky všem, kteří se na tom podíleli..... 
Kromě obecní májky však ve středu obce vyrostly ještě další tři před domy letošních nevěst. Je pěk-

né, že tradici, kterou již dříve obnovili mnozí nekořští mládenci ti současní místní zachovávali a do-
konce k tomu přiměli i ty přespolní, kteří si vyhlédli děvče v Nekoři.....   red

Hasiči se účastnili polských oslav
V  pátek 12. 5. jsme se v  brzkých, ranních 

hodinách sešli u hasičárny, naložili všechny po-
třebné věci na požární útok, naskákali do dvou 
dodávek a  vyrazili na téměř 300km dlouhou 
cestu do polské vesnice Chludow, nedaleko Po-
znaně. První zastávka byla v nekořské pekárně 
pro čerstvé housky k svačině a koláče pro polské 
přátele.

Po příjezdu nás všichni vřele přivítali výbor-
ným obědem. Ubytovali jsme se v hotelu a vyra-
zili směrem k nedaleké hasičárně, ve které jsme 
strávili zbytek pátečního dne. S místními hasiči 
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jsme si vyprávěli o různých tradicích, požár-
ních soutěžích a hlavně o hasičské technice. 
Prohlíželi jsme si kroniku a fotografie. 

Druhý den ráno, jsme chvátali zpět do 
hasičárny vyladit poslední nedostatky naší 
stříkačky, z důvodu ukázky požárního úto-
ku. Místní mladí hasiči nám mezi tím tak-
též předvedli jejich hasičskou techniku. 
V poledne jsme se jeli podívat do Poznaně 
na stanici profesionálních hasičů, kteří jsou 
zaměřeni na výškové zásahy.

A konečně tu bylo odpoledne, začaly to-
tiž oslavy 95. výročí založení hasičského sboru v Chludowě, kvůli kterým jsme přijeli. Oblékli jsme 
uniformy a vyrazili na oslavy. Během slavností jsme podepsali smlouvu o budoucí spolupráci našich 
spřátelených hasičských sborů. Předali jsme, ale zároveň obdrželi dary, které obě strany moc potěšily. 
A potom už se jenom hodovalo, ochutnali jsme výborný obrovský dort ve tvaru hasičárny, ale i grilo-
vané maso. 

V  neděli ráno jsme si zabalili všechny věci 
a  vyrazili na zpáteční dlouhou cestu domů. 
Moc se nám všem v Polsku líbilo, a  těšíme se, 
až v září přijedou na oplátku Poláci k nám na 
tradiční nekořské hasičské závody.

Na závěr pár slov od starosty sboru Václava 
Lehkého: „Ta spolupráce vzešla vlastně z neda-
lekého Golecewa, tam už delší dobu spolupra-
cujeme. Veliké díky patří za krásné pozvání do 
Chludowa, a za starostlivost místních lidí. Dou-
fám, že se spolupráce bude dále rozvíjet.“

Nikola Pomikálková

Divadelní představení......
DIVADELNÍ představení. 

Na upraveném podiu Nekořského sálu KD 
v  neděli 7. května bylo sehráno další divadelní 
představení. Tentokrát přijal pozvání Spolek 
ochotníků Diviš Žamberk s  hrou N.V. Gogo-
la Ženitba. Klasika NikolajeVasiijeviče Gogola 
v režii I. Šrámkové byla vlastně v podání žambe-
reckých ochotníků její definitivní derniérou, cel-
kové již jejich 19 představením této hry. Překlad 
hry od BohumilaMathesiuse z  roku 1933 jako 
klasičtější vyznění původního ruského originá-
lu oproti známější dramatizaci Leoše Suchařípy 
z roku 1979 v jejich podání možná některé při-
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měl k  zavzpomíná-
ní, některé něčemu 
novému přiučil, 
každopádně výbu-
chy smíchu během 
představení i  závě-
rečný bouřlivý po-
tlesk od přítomných 
cca 80 diváků byl 
svědectvím toho, 
že se představení 
líbilo. Žambereční 
se dokázali přizpů-
sobit nekořskému 
zúženému podiu, 

dovolili si zkušeně vložit několik improvizovaných vsuvek reagujících na prostředí a aktuální dění na 
jevišti i v sále. Strhující výkon nekořského rodáka M. Mimry v roli Kočareva, přítele hlavního hrdiny 
Podkolesina v podání P. Dostálka, výrazná trojrole sluhy Štěpána, služky Daňušky i kupce Starikova, 
kdy při minimu slov dokázal L. Toncr úžasně bavit diváky, si nezadala s výkony ostatních: nevěsta Aga-
ta Tichonovna - L. Toncrová, teta Arina Pantělejmonovna - M. Lesáková, dohazovačka Tekla Ivanovna 
- J. Suchodolová, exekutor Čubkin - T. Fišera, důstojník ve výslužbě Anučkin – V. Fabián, námořník 
Ževakin - M. Belobrad. Za spokojené diváky mohu konstatovat, že se již těšíme na další divadelní 
návštěvu Spolku ochotníků Diviš Žamberk.  red

Šachová sezona končí......
Šachový kroužek při ZŠ Nekoř ukončil činnost ve školním roce 2016/17 účastí na tradičním vyvr-

cholení sezóny Orlické šachovnici s výbornými výsledky. Této individuální soutěže se účastní více než 
150 žáků z Pardubického kraje.
Pavlína Dušková skončila třetí v kategorii mlad-
ších žákyň, Michal Knizner na hranici první de-
sítky mezi mladšími žáky, výborně hrál Ondřej 
Kubíček, výhrami překvapila Vendula Strasmeie-
rová, nezklamal ani Pavel Čonka.
Ve školním přeboru, který hrálo deset šachistů 
a který probíhal dlouhodobě (každý pátek se hrá-
la jedna vážná partie, zpočátku i se zapisováním) 
zvítězil Michal Knizner. 

Šachové naděje z Nekoře:
Nahoře (zleva): Michal Knízner, Jakub Frank, 

Pavel Čonka, František Suchomel
Dole: Ondřej Kubíček, Vendula Strasmeierová, 

Ludmila Novotná
Úplně vpředu: Pavlína Dušková (Chybí: Šárka 

Brožková a David Jaeger).
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Než se zase na podzim sejdeme k tréninkům a soutěžím, musíme vyřešit jeden zásadní problém. Když 
jsme vloni začínali, netušil jsem, že děti budou tolik šikovné a úspěšné. Především jsem dbal na to, aby 
je hra bavila, aby zvládly vedení figur a jednoduché obraty s rozvojem logického myšlení. Ale nekořské 
děti už mají na víc, mohou hrát soutěže, jejichž pořadatelem je Šachový svaz ČR. To znamená nutnost 
registrace. Spolupracovat s Mistrovicemi, nebo založit vlastní oddíl ?
Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci vedení ZŠ Nekoř, rodičům žáků a  také žambereckým 
šachistům za zapůjčení šachových souprav a hodin.

Mgr. Miroslav Vohník

Lodičky 2017
Dne 6.května 2017, se opět konal tradiční vo-

dácký závod, sjezd Divoké Orlice v délce 15km od 
malé přehrady do Helvíkovic k mostu. V letošním 
roce byly uskutečněné změny ze strany vodáků, 
kdy přesunuly start hlavního závodu až pod splav 
na hasičské sportoviště a již druhý ročník závodu 
v raftech. Cílem bylo uvolnit „Vejrov“ a cestu okolo 
„Foglova mlýna“. 

Příprava a organizace přesměrování všech vodá-
ků, nebo alespoň větší části, opět připadla hasičům 
z Nekoře. Obec zajistila značky, rozmístění značek 
a policejní dohled na pátek i sobotu pro případ mi-
mořádné události a domluvila i poskytnutí louky 

obhospodařované místní a.s. Klass Nekoř. Ostatní již potom provedli místní hasiči.
 Celá akce začíná již několik týdnů dopředu, kdy se ozývají cestovky, zda bude opět celá akce zajiš-

těna hasiči a zda tak jak již po několikáté si budou moci připravit své věci v pátek, aby byly na sobotu 
připraveni a své služby vodákům poskytly co nejlépe. Probíhají jednání s organizátory závodů ve sjez-
du „Divoké Orlice“ tak i závodů v raftech, který je součástí republikových závodů v raftech a účastní 
se jich elita závodníků v raftech. Také se ozývají spokojení vodáci – turisti s dotazem zda bude vše tak 
jako loni a že už se těší, ale ozývají se i Ti, kterým se něco nelíbilo a pokud nezůstanou v anonymitě, 
tak i jejich připomínky a návrhy zohledňujeme. 

Za strany hasičů to 
znamená připravit vše na 
přísun cca 2.500 lidí včet-
ně jejich výstroje a  cca 
600 osobních aut a  auto-
busů. Tzn. vymezit příjez-
dové koridory, parkoviš-
tě pro cestovky, startovní 
dráhy, prostor pro závod-
níky a prostor pro vodáky 
– turisty, zajištění regula-
ce dopravy a  občerstvení 
atd. 
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Přípravy stojí nemalé úsilí, ale největší díl práce 
čeká až na sobotní dopoledne, kdy první přijíždějí 
již od časného rána a je nutné být připraveni na vše 
co se v průběhu dopoledne udá. 

Nejtěžší práce čeká ty, kteří provádějí regulaci 
dopravy. Ti si vyslechnou spoustu pochvaly, ale 
také několik ne zrovna zdvořilých nadávek a nej-
více pak arogance a  nedisciplinovanosti několika 
řidičů, kteří svým chování způsobují nepříjemnos-
ti všem, zejména těm disciplinovaným a slušným 
řidičům, kteří dovezou své kamarády, aby si užili 
většinou první jarní vody. 

Na závěr celé akce pak čeká úklid celého pro-
storu od zbytků, co po účastnících zůstanou, je však potěšující, že většina účastníků se chová slušně 
a odpadků mimo odpadkové koše není mnoho.

Na závěr děkuji všem, kteří pomohli tuto akci připravit a pomohli s její organizací a museli si i vy-
slechnout ne zrovna zdvořilé nadávky. Díky všem.  Miroslav Jirčík

SDH Nekoř

V sobotu 20. května 2017, byly připravené a proběhly závody 22. okrsku v požárním sportu, které se 
konaly v Jamném nad Orlicí. Nekořští závodníci obsadili všechny kategorie, kromě kategorie ženy I.

Závody v Jamném začaly nástupem družstev a rozlosováním po-
řadí v jednotlivých disciplínách, a protože je v Jamném pouze jedna 
dráha začali soutěž jednotlivci v běhu na 100m s překážkami a požár-
ní výzbrojí. Okolo třetí hodiny začali požární útoky muži I., II., ná-
sledovaly ženy I. a II. a nakonec závodily mladí hasiči mladší a starší. 
Mezi jednotlivými disciplínami ještě absolvovali závodníci pořado-
vou přípravu. Tato disciplína byla nejzajímavější a je vidět, že tato část 
okrskových závodů je opodstatněná. 
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Naše družstva nedopadla špatně. V kategorii muži a ženy II. Jsme obsadili 1. místo, muži I. pak 3. 
místo a naše mladší děti hasiči obsadily 2. místo a starší děti hasiči 3. místo. 
Závody proběhly úspěšně, i když došlo ke zranění jedné závodnice, kterou musela odvézt záchranka, 
ale následně se ukázalo, že nedošlo ke zlomení pouze k podvrtnutí kotníku. Atmosféra byla sportovní 
a přátelská a družstva se snažila podat nejlepší výkony a i když bylo pod mrakem, závody se zdařily. 
Na závěr celého sportovního odpoledne bylo slavnostní vyhodnocení. Všichni dostali poháry a děti 
i něco na zub nebo na hraní.
Závěrem děkuji zúčastněným závodníkům za účast na okrskových závodech a těm, kteří se zúčastní 
i okresních závodů v PS v sobotu 10.6.2017 v Mladkově, nejlepší výkon.

Miroslav Jirčík

Setkání seniorů 2017
Alespoň několika fotografiemi se vracíme k letošnímu jarnímu setkání seniorů v neděli 26. března 2017. 
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MŠ Předškoláci a ZŠ páťáci
Budoucí prvňáčci a odcházející páťáci....

Pozvání 

Pardubický kraj zve na pravidelné 
SOBOTNÍ PRÁZDNINOVÉ JÍZDY PARNÍM VLAKEM

Česká Třebová - Letohrad - Hanušovice a zpět
každou sobotu od 17. června do 30. září. 2017

8:24 Česká Třebová 17:34

8:38 Ústí n. Orlicí město 17:20

8:53 Ústí nad Orlicí 17:17

9:08 Lanšperk 16:31

9:14 Dolní Dobrouč 16:25

9:49 Letohrad 16:18

10:02 Jablonné nad Orlicí 15:41

10:12 Těchonín 15:30

10:20 Mladkov 15:19

10:27 Lichkov 15:14

10:48 Dolní Lipka 14:46

10:55 Prostřední Lipka 14:38

11:04 Červený Potok 14:32

11:26 Hanušovice 14:03
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TJ SOKOL NEKOŘ pořádá

NEKOŘSKÝ ŠPACÍR      VI. ročník
v sobotu 29. 7. 2017

Start: od 8 do 10 hodin na hřišti v Nekoři
Startovné: dospělí 50,- Kč, děti do 15-ti let 20,- Kč
Trasa: směr dolní Nekoř, Netušilovy dolíky, Líšnice, Pastviny,......Nekoř

Společenská kronika

Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
Milada Matyášová Veronika Šípková 
Josef Soukup Jakub Šulc
Alois Krupička Tomáš Staněk
Ludmila Šťovíčková Lucie Adamcová

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 4. 2017 – 30. 6. 2017

65 let Kylar Pavel
 Faltusová Marie
 Severýn Zdeněk 
 
70 let Dolečková Jaroslava
 Hubálková Hana
 Hubálek Petr
 Puchmeltrová Marie
 Filip Josef

75 let Hhlířová Hana
 Koser Reinhold
 Andres Miroslav
 Faltusová Libuše

80 let Foglová Alenka
 
83 let  Stejskalová Zdeňka
 Poláček Jan
 
84 let Stejskal Josef
 Bednář Miroslav

Děkujeme všem návštěvníkům 
Dne otevřených dveří naší společnosti.
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I v letošním ročníku Nekořského zpravodaje na zadní straně přibližujeme naši obec tak, jak byla v mi-
nulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme čerpat z  jeho rodinné 
sbírky…..

Uzávěrka příštího čísla je 20. července 
2017, příspěvky možno zanechat na 
obecním úřadě, případně zasílat na  
e-mailovou adresu: 
 ounekor@orlicko.cz 
nebo  starosta.nekor@orlicko.cz 


