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Z jednání obecního zastupitelstva
11.února 2019
Usnesení 1a/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 11.2. 2019
Usn.1b/I-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis XI-2018 z 19.12.2018
Usn.2a/I-2019: ZO Nekoř na základě veřejné vyhlášky I-2019 a podané nabídky schvaluje uzavření
předložené nájemní smlouvy s M. Luxem a E.Kaškovou na pronájem zařízení kempu Petrův Palouk
od 1.5.2019 do 31.10.2019
Usn.2b/I-2019: ZO Nekoř za účelem dořešení majetkoprávních nesrovnalostí schvaluje vyhlásit záměr
prodeje st.p. 467/2 a 652/2 – schvaluje veřejnou vyhlášku 2-2019.
Usn.2c/I-2019: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty o proběhlých jednáních, souhlasí se zadáním vyměření majetkoprávních nesrovnalostí u p.p.č. 3388/1, 2995, 3069/3 a 3069/4, souhlasí se
záměrem odkupu 2127/53 dle připravovaného GP 1050-93/2018, dále jednat o možnostech u 344/4,
bere na vědomí žádost o prodej části pozemku 2127/52.
Usn.2d/I-2019: ZO Nekoř za účelem dořešení majetkoprávních nesrovnalostí schvaluje vyhlásit záměr
prodeje st.p. 639/2 – schvaluje veřejnou vyhlášku 3-2019.
Usn.3a/I-2019: ZO Nekoř na základě usn.2c/XI-2018 jmenuje členy komise pro výchovu a vzdělání: členové ŠR za OZ: Filip Mikyska, Jana Kubíčková Berková, dále pak Eliška Novotná, Petra Bednaříková,
Dominika Bednářová, Patrik Zamazal.
Usn.3b/I-2019: ZO Nekoř bere na vědomí prozatímní doplňkové práce elektro v MŠ Nekoř
Usn.4a/I-2019: ZO Nekoř schvaluje rozpočet Obce Nekoř na rok 2019
Usn.4b/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok
2019 - SDH 26 000, Klub SHM 23 000+3000, Sokol 25 000, ČRS 16 000, MS 16 000 + 2000, NEKOŘALA 4000, dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2019 - 2.500 Kč Kulturní centrum Letohrad
na „nákup literatury výměnného fondu pro Obecní knihovnu v Nekoři“.
Usn.4c/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotaci poskytnutou
z rozpočtu obce Nekoř na rok 2019 - s SDH 26 000, s SHM 26 000, s Sokol 25 000, ČRS 16 000, MS 18
000, NEKOŘALA 4000, KC Knihovna Letohrad 2500.
Usn.4d/I-2019: ZO Nekoř schvaluje podat žádost sdružení obcí ORLICKO na příspěvek 5000,- Kč na
Oslavu 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nekoři spojené s představením nově rekonstruované historické stříkačky
Usn.4e/I-2019: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu 1/2019
Usn.5a/I-2019: ZO Nekoř schvaluje u připravovaného přístřešku na hasičské stříkačky sedlový tvar
střechy oproti stávajícímu navrženému valbovému
Usn.5b/I-2019: ZO Nekoř bere na vědomí předloženou korespondenci společností Rema a EKO-KOM.
Usn.5c/I-2019: ZO Nekoř souhlasí s předloženou PD meteostanice u kruhového objezdu I/11
Usn.5d/I-2019: ZO Nekoř souhlasí s poskytnutím dřeva na lavičky na terasu KD, souhlasí s vybudováním dřevěných sedáků na pískovcovou obrubu terasy ke zvětšení kapacity posezení z finančních prostředků obce
Usn.5e/I-2019: ZO Nekoř schvaluje ceník samovýroby v obecních lesích
11. března 2019
Usn.1a/II-2019: ZO Nekoř schvaluje program jednání 11.3. 2019
Usn.1b/II-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis I-2019 z 11.2.2019
Usn.2a/II-2019: ZO Nekoř za účelem dořešení majetkoprávních nesrovnalostí schvaluje kupní smlouvu
na prodej st.p. 467/2 a 652/2 s Klas Nekoř a.s.
Usn.2b/II-2019: ZO Nekoř za účelem dořešení majetkoprávních nesrovnalostí schvaluje kupní smlouvu
na prodej st.p. 639/2 – s panem J. B.
Usn.2c/II-2019: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty o proběhlých jednáních, souhlasí se zadá2
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ním vyměření cesty na p.p.č. 1201/1
Usn.3a/II-2019: ZO Nekoř bere na vědomí informace CRR k spojení školských subjektů.
Usn.3b/II-2019: ZO Nekoř schvaluje splynutí školských subjektů MŠ a ZŠ Nekoř
Usn.3c/ II-2019: ZO Nekoř 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 (dále jen
zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády
č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách
a správě schvaluje platový výměr ředitele ZŠ Nekoř a MŠ Nekoř od 1.11.2019 upravený dle výše uvedeného nařízení vlády.
Usn.4a/II-2019: ZO Nekoř schvaluje Územní studii Nekoř
Usn.5a/ II-2019: ZO Nekoř bere na vědomí informace o postupu jednání, pověřuje starostu na příštím
jednání OZ předložit cenovou nabídku dopracování PD ke stavebnímu řízení
Usn.5b/ II-2019: ZO Nekoř schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlašuje VZMR 1/2019 „PŘÍSTŘEŠEK
NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“, stanovuje oslovit firmy J. Bednář, Zednictví Fogl, Rekos Ševčík, jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi ve složení: zástupce projektanta, předsedkyně SK,
F. Mikyska, hodnocení 27.3. od 17 hodin.
Usn.5c/ II-2019: ZO Nekoř schvaluje RZ č. 2
Usn.5d/ II-2019: ZO Nekoř schvaluje zprávu finanční komise bez výhrad
Usn.5e/ II-2019: ZO Nekoř schvaluje účast v projektu Orlicko z nebe se zakoupením 20 ks publikací
Usn.5f/ II-2019: ZO Nekoř na základě dobrých zkušeností z předchozích let schvaluje výrobu postelí
a kuch. linek, výměnu lina do buněk na Petrův palouk dle nabídky J. Faltuse – dokončení do konce
května 2019
Usn.5g/ II-2019: ZO Nekoř schvaluje podat projektový záměr na výměnu garážových vrat hasičské
zbrojnice – obecní budovy čp. 330.
1. dubna 2019
Usn. 1a/III-2019: ZO Nekoř schvaluje program jednání 1.4. 2019
Usn. 1b/III-2019: ZO Nekoř schvaluje organizační řád obce Nekoř
Usn. 1c/III-2019: ZO Nekoř schvaluje nákup laviček dle nabídky firmy Kovokrab
Usn. 1d/III-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis II-2019 z 11.3.2019
Usn. 2a/III-2019: ZO Nekoř na základě protokolu o jednání komise pro otvírání obálek a posouzení
nabídek 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 „PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“ konstatuje, že z 3 oslovených zhotovitelů byla podána 1 nabídka. Tato nabídka je nabídkou
jedinou z hlediska stanovených hodnotících kritérií a ZO Nekoř schvaluje uzavřít s tímto uchazečem Jan Bednář, Nekoř 109, 561 63 Nekoř, s nabídkovou cenou 1 425 675,40Kč včetně DPH po snížení ceny
o upravenou nabídku oken smlouvu o dílo.
Usn. 3a/III-2019: ZO Nekoř schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě o provedení stavby „Novostavba
MŠ....“, kterým se po kontrole CRR a po přepočítání cen dle metodiky poskytovatele dotace sníží celková cena zakázky, financování bude řešeno dobropisem, zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením
tohoto dodatku.
Usn. 4a/III-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje příspěvek 3000,- Kč formou daru Kroužku divadelních ochotníků z.s. Dolní Dobrouč
Usn. 5a/ III-2019: ZO Nekoř bere na vědomí cenovou nabídku Atelieru malých okružních křižovatek na
dopracování PD ke stavebnímu řízení projektu „Nekoř - Nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“,
pověřuje starostu zasláním objednávky k provedení těchto prací dle nabídky, dodání dokumentace
k stavebnímu řízení - do X/2019
Usn. 5b/ III-2019: ZO Nekoř bere na vědomí žádosti o změnu ÚP, pověřuje SK jejich projednáním
3
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Usn. 5c/ III-2019: ZO Nekoř bere na vědomí nabídku firmy Strabag na opravu cesty Nekoř – Sobkovice.
Pověřuje starostu, BB, DM, FM prohlídkou cest
29. dubna 2019
Usn. 1a/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje program jednání 29.4. 2019
Usn. 1b/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis III-2019 z 1.4.2019
Usn. 2a/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě
- přípojky vodovodu na služebném pozemku 3076/1 ostatní plocha/ostatní komunikace v obci a v katastrálním území Nekoř v majetku obce Nekoř
Usn. 2b/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-2017312/VB/1, Nekoř p.č. 1394/2, SS100 kNN
Usn. 2c/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje darovací smlouvu s PK, kterou se bezplatně převání pozemky pod
chodníky v GP 979-95/2016 nově označené 3516/9 a 3506/8 ost. plocha, ost. komunikace v kú Nekoř,
z PK na obec Nekoř.
Usn. 2d/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje záměr bezúplatně převést dle GP 979-95/2016 p.p.č. 1942/10
a 1942/5 ležící pod komunikací III. třídy ve správě SÚS PK do majetku PK
Usn. 2e/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje zadat doměření pozemků v majetku PK pod MK na křižovatce na
horní Nekoři k účelu převodu do vlastnictví obce Nekoř
Usn. 2f/IV-2019: ZO Nekoř v návaznosti na předchozí Usn. schvaluje vyhlásit záměr prodeje p.p.č.
2127/53 GP 1050-93/2018 vyčleněné z p.p.č. 2127/12
Usn. 2g/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2017396/SOBSVB-007, název stavby „Nekoř 29, navýšení knn, nn IV-122017396“
Usn. 3a/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř v návaznosti na Usn. 3a/III-2019 schvaluje Dodatek č. 5
ke smlouvě o provedení stavby „Novostavba MŠ....“, kterým se po kontrole CRR a po přepočítání cen
dle metodiky poskytovatele dotace sníží celková cena zakázky 38 085 743, 87 Kč na 37 932 485,96 Kč,
financování bude řešeno dobropisem, pověřuje starostu uzavřením tohoto dodatku.
Usn. 3a/III-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje RZ č. 3/2019
Usn. 3c/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje podat přihlášku do soutěže „Stavba roku 2019
v Pardubickém kraji“, pověřuje místostarostku přípravou podkladů a podáním této přihlášky.
Usn. 4a/IV-2019: ZO Nekoř revokuje Usn. 2a/III-2019, rozhoduje ve vyhlášené VZMR 1/2019 nikoho
nevybrat a z důvodů vyvstání možnosti získat dotaci prostřednictvím MAS Orlicko na výstavbu přístřešku na hasičské stříkačky ruší VZMR 1/2019 s názvem „PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“, schvaluje přihlášení projektového záměru do výzvy MAS Orlicko a pověřuje starostu připravit
nové vyhlášení veřejné zakázky na realizaci akce dle harmonogramu výzvy MAS Orlicko a podmínek
dotačního programu.
Usn. 4b/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje realizovat výstavbu has. přístřešku i v případě nepřidělení dotace.
Usn. 4c/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci programu
Podpora významných výročí v členských obcích mezi obcí Nekoř a sdružením obcí Orlicko na pokrytí
nákladů spojených s akcí „Oslava 145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Nekoři.
Usn. 4d/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje k přijetí nového pracovníka na stálý pracovní poměr zařazení
pracovníka údržby obce dle převládajícího druhu vykonávané práce dle katalogu odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do 4. platové třídy a dle odpracovaných let do příslušného platového stupně, s možností využít osobní příplatek ve výši 10 - 30% platového tarifu.
Usn. 4e/IV-2019: ZO Nekoř pověřuje starostu návrhem úpravy obdobných podmínek dohody o provedení práce a o pracovní činnosti u stávajících dohod.
Usn. 4f/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje na základě předchozích velmi dobrých zkušeností a v zájmu hospodárnosti a efektivnosti využití finančních prostředků zadat opravu cesty Nekoř – Sobkovice firmě
Strabag dle nabídky ze dne 1.4.2019. Pověřuje starostu uzavřením příslušné smlouvy v návaznosti na
4
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dotační program POV PK.
Usn. 4g/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje přiložení kabelu VO do stavby Údolí a usazení sloupů ke mlýnu
dle nabídky firmy K-energo
Usn. 4h/IV-2019: ZO Nekoř bere na vědomí, pověřuje jednáním s fi. Klas Nekoř - do 15.5
Usn. 4i/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje nakoupení naskenovaných fotografií domů a lidí dolní Nekoře ze
skleněných negativů dle nabídky sběratele za cenu 10 000
Usn. 4j/IV-2019: ZO Nekoř v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje starostu obce jako zástupce obce Nekoř, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí,
Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398 na všechny valné hromady počínaje valnou hromadou dne 20.
6. 2019 po celé jeho funkčního období až do odvolání.
20. května 2019
Usn. 1a/V-2019: ZO Nekoř schvaluje program jednání 20.5. 2019
Usn. 1b/IV-2019: ZO Nekoř schvaluje zápis IV-2019 z 29.4.2019
Usn. 2a/V-2019: ZO Nekoř schvaluje smlouvu č.OŽPZ/19/22964 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem: „Oprava komunikace Sobkovice– Nekoř“
Usn. 3a/V-2019: ZO Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, souhlasí
s udělením výjimky z počtu žáků v Základní škole Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, podle § 23 odst. 3 a.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2019/2020 a zavazuje se uhradit zvýšené
výdaje na tuto vzdělávací činnost školy. ( na rok 2019 celkem 314 000 – již je v rozpočtu vyčleněno)
Usn. 3b/V-2019: ZO Nekoř rozhoduje o splynutí k 1.1.2020 příspěvkových organizací obce Nekoř:
Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ: 75016907
a Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982,
s tím, že veškerý majetek svěřený k hospodaření těmto příspěvkovým organizacím bude svěřen k hospodaření nově zřízené nástupnické organizaci s názvem „Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe
Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, dále práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů přecházejí na tuto nově zřízenou nástupnickou organizaci,
Odůvodnění:
V souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, se splynutí příspěvkových organizací uskutečňuje na základě rozhodnutí zřizovatele,
v němž se zároveň určuje, v jakém rozsahu přechází majetek, práva a závazky na novou organizaci.
Splynutí výše uvedených příspěvkových organizací se provádí s prvotním hlediskem je zvýšení kvality
vzdělání a těsnější spolupráce školských subjektů a ekonomičtějšímu zajištění provozu těchto škol po splynutí.
Po splynutí obou škol se ve způsobu přidělování finančních prostředků nic nezmění a objem přidělovaných finančních prostředků zůstane prakticky na stejné výši. Účelové prostředky z MŠMT na přímé náklady
na vzdělávání (zejména na mzdové nároky zaměstnanců a zákonné odvody související) jsou přidělovány dle
výkonů, takže při přidělování finančních prostředků k úspoře nedojde. Ve skutečnosti však v oblasti přímých
nákladů na vzdělávání úspory vzniknou, neboť zanikne jedno ředitelské místo, a hlediska provozních nákladů zejména dojde ke kumulaci ekonomických agend, které byly původně zajišťovány ve dvou organizacích,
ale nově budou zajišťovány již jen v jedné organizaci. Takto získané finanční prostředky (úspory) budou
moci být v nově vzniklé organizaci využity k dalšímu zkvalitnění předškolního a základního školství.
Pracovněprávní vztahy
V souvislosti se splynutím těchto organizací dojde dle § 338 zákoníku práce k přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů. Splynutím dosavadní zaměstnavatelé, kterými jsou Mateřská škola Nekoř, okres
Ústí nad Orlicí, Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ: 75016907 a Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,
Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982, jako právní subjekty zanikají a jejich práva a povinnosti z pracov5
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něprávních vztahů přecházejí dnem splynutí, tedy od 1.1. 2020 na zaměstnavatele přejímajícího, kterým
bude nově zřízená příspěvková organizace. Tato nově zřízená příspěvková organizace bude povinna převzít
nejen všechny zaměstnance, jejichž pracovní poměr nebyl ke dni uskutečnění organizační změny skončen,
ale i např. nedořešené pracovněprávní nároky všech zaměstnanců, které převzala, případně závazky zaměstnavatelů vůči těm zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončil přede dnem splynutí. Po rozhodnutí
o splynutí Zastupitelstvem Obce Nekoř budou odvoláni z funkce ředitelé zanikajících organizací a zároveň
bude vypsán konkurz na ředitele nově zřízené příspěvkové organizace.
Majetek
Veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví Obce Nekoř, který mají svěřen k hospodaření zanikající
organizace, bude svěřen ke dni 1. 1. 2020 k hospodaření nově zřízené příspěvkové organizaci.
Nová organizace převezme veškeré závazky a pohledávky zanikajících organizací včetně fondů (rezervního, investičního a fondu odměn). Veškerá práva těchto organizací, pokud nejsou řešena jiným právním
předpisem (autorská práva) a nebo samostatným bodem v důvodové zprávě, rovněž přecházejí na novou
organizaci.
Usn. 3c/V-2019: ZO Nekoř zřizuje k 1. 1. 2020 příspěvkovou organizaci Obce Nekoř s názvem „Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 Nekoř a schvaluje
a) zřizovací listinu „Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 Nekoř,
příspěvkové organizace obce Nekoř,
b) k 31. 12. 2019 zánik Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ:
75016907, příspěvkové organizace Obce Nekoř
c) k 31. 12. 2019 zánik Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ:
75016982, příspěvkové organizace Obce Nekoř
Odůvodnění: V případě splynutí dochází ke zřízení nové příspěvkové organizace ze strany Obce Nekoř. Po
zřízení příspěvkové organizace Obcí Nekoř bude požádáno o přidělení IČ, dojde k zápisu organizace do
obchodního rejstříku a rejstříku škol a školských zařízení a následně bude tato skutečnost oznámena Ústřednímu věstníku ČR a dalším institucím.
Se schválením zřízení nové příspěvkové organizace vydá zřizovatel o jejím vzniku zřizovací listinu, která
musí obsahovat náležitosti uvedené v § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve zřizovací listině se rovněž vymezuje nemovitý majetek, který bude nástupnické organizaci
od 1. 1. 2020 svěřen k hospodaření.
Splynutím dochází k zániku Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ:
75016907 a Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982,.
Usn. 3d/V-2019: ZO Nekoř ukládá
• Starostovi zabezpečit splnění oznamovací povinnosti vůči Ústřednímu věstníku ČR a Českému statistickému úřadu
• Starostovi a místostarostce - zabezpečit promítnutí změn souvisejících se sloučením příspěvkových
organizací do rejstříku škol a školských zařízení
• zabezpečit zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku
• podat žádost o přidělení IČ „Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63
Nekoř
Příloha č. 1:
Zřizovací listina Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Usn. 4a/V-2019: ZO Nekoř bere na vědomí obdržené žádosti o příspěvek
Usn. 4b/V-2019: ZO Nekoř na žádost motoklubu RIO BIKERS souhlasí s uzavřením části silnice Nekoř
– Pastviny III/31216 u autokempu AMK Žamberk a s vedením objízdné trasy po MK obce Nekoř dne
29.6.2019 od 15,10 do 16,10 hod..

6

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 2



prázdniny 2019

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
S potěšením Vás vítám opět nad stránkami nekořského zpravodaje. Kromě důležitých i užitečných informací v něm najdete krátká ohlédnutí nad tím, co se v uplynulém období v naší obci událo, příspěvky
o činnosti i plánech nehořkých spolků, pozvání na akce, co se chystají…..
Jako téměř v každém čísle se chci krátce dotknout třídění odpadů v obci. Děkuji všem, kdo využívají
služeb sběrného dvora, kde se dá veškerý odpad roztřídit na složky, za něž i něco obdržíme, nebo jejich likvidace nestojí tolik jako u směsného odpadu, jehož odvoz a ukládání na skládku je nejdražší, a tím trochu
pomáhají ušetřit obecní pokladně…. Bohužel musím opětovně požádat ty, kdo do popelnic a plastových
černých kontejnerů cpou všechno, aby se pokusili alespoň trochu vytřídit plasty, papír, sklo, bioodpad….
Pokud budou naše popelnice stále plné těchto vytříditelných složek, budeme nuceni výrazně zvyšovat
poplatek za odpady… A ty, co do směsného odpadu házejí stavební materiál, cihly, beton, pneumatiky,
nábytek, barvy, dřevo apod. důrazně žádám, aby tyto složky vozili do sběrného dvora….… Rekreanty
navštěvující naši obec jak ve vlastních, tak i pronajatých chalupách a chatách, žádám, aby do barevných
kontejnerů vytřídili ze svých odpadkových košů alespoň plasty, papír, sklo či kov….
Všem vám chci popřát pohodové prožití prázdnin a dovolených, ať si užijete klidu, pohody a volného
času k odpočinku i načerpání sil….
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
• SDH Nekoř za organizační zajištění provozu na komunikacích a odstavného parkoviště při letošních
lodičkách
• Všem dárcům humanitární sbírky šatstva pro Diakonii Broumov (13.4.2019)
• SDH za sběr železa a elektroodpadu v obci (13.4.2019)
• Mysliveckému spolku Nekoř a SDH Nekoř za zorganizování akce Ukliďme Česko
• Mysliveckému spolku Nekoř za vybudování oplocenky v obecním lese Na Pustinkách
• Spolku Nekořala za vysázení lip vede cesty v Lesejčku a dosázení chybějících smrčků
• Prtě nadšenců, která na Bredůvském hřišti každoročně organizuje pálení čarodějnic
• Dobrovolníkům při stavbě nekořského obecního máje
• SDH Nekoř za brigádu v lese Pod Borky – přípravu kolů pro oplocenky a za umytí mantinelů na
zimním stadionu
• TJ Sokol Nekoř za údržbu sportovního areálu CVAN a organizaci Nekořského krosu
• Zaměstnancům obce za zabezpečení chodu obce a iniciativní práci pro obec
• Pedagogům a zaměstnancům ZŠ a MŠ za školní i mimoškolní práci s dětmi v uplynulém školním roce

Akce v obci 2019
20. VII.
Šachový turnaj TJ Sokol
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.
15.IX.
28. IX.
27. XII.
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Z historie obce – stalo se před…
…160 lety
• 6. srpna 1859 navštívil své rodiště Th. Dr. Mikuláš Tomek, kapitulní děkan na Pražském hradě a byl
přítomen uvedení v úřad faráře Jana Tomasa, dne 7. srpna v neděli o pouti oznámeno, že založil nadaci 10 000 zl., z které měli býti placeni nekořští učitelé, aby tak obyvatelé Nekoře a přiškolených obcí
od placení sobotálesu byli osvobozeni
…140 lety
• V roce 1878-9 stavěla se okresní silnice od státní silnice ze Šedivce k čp. 119 v Nekoři, státní silnice
je z r. 1839-1840, okresní silnice Kyšperk-Šedivec z roku 1862
• K návrhu okres. hejtmana Grossmana započato 1. prosince 1879 s vařením polévek pro nejchudší
a nejvzdálenější školní děti. Polévka (zapražená) poskytovala se 45 dětem.
…130 lety
• 15. března 1889 obdržela obec povolení k vybírání „pivního krejcaru“ na základě usnesení zastupitelstva v roce 1885, za první rok vynesla tato dávka 492 zl., ale nepříjemnosti s prohlídkou hostinců
a výčepů vedly obec k tomu, aby usilovala o paušalování této dávky a když i tento způsob narážel na
obtíže, pronajala výběr dávky Josefu Foglovi čp. 43 za roční částku 40 zl.
…100 lety
• 13. března1919 dostává obec poprvé po dlouhých letech zase jednou opravdovou kávu, pro obec přiděleno 75 kg a rozdělila se po 4 dkg na osobu, takže pětičlenná rodina dostala 20 dkg.
• 13. dubna 1919 byla zasazena na památku národní přísahy v roce 1918 na návsi před křížem Lípa
svobody. 20 dubna 1919 zasazena Lípa svobody v Údolí
• Zřízení kuchyně ve škole - vaření polévek a kakaa – „Americká akce“
• 15. června 1919 proběhly první obecní volby v nové republice , poprvé se aktivním i pasivním volebním právem účastní i ženy, oprávněných voličů je 453 mužů a 551 žen, protože podle posledního
sčítání lidu z roku 1910 měla obec přes 2000 obyvatel, volilo se 30 členů zastupitelstva. Výsledky: republikánská strana česk. venkova 12 mandátů, lidová strana 11 mandátů, čeští socialisté (národní) 5
mandátů, národní demokracie 2 mandáty. Jiných stran v této době v obci není, všechny 4 strany mají
na kandidátní listině také ženu, ale na místech zadních, kde zvolitelnost byla málo pravděpodobná.
Volbám předcházela velká agitace schůzemi i osobní. Soupis zvolených nachází se v obecní kronice.
• 1. července 1919 zvolen starostou Kliment Mikyska – bývalý starosta, - republikán, 1. náměstkem
Josef Mikyska, čp. 180 – lidovec. Poprvé se účastnila jednání zastupitelstva žena - tovární dělnice
Marie Junková jako náhradnice za člena Václava Poláčka
• 20. června 1919 proveden soupis obyvatel k účelům zásobovacím - 852 samozásobitelů, 489 osob
nesamozásobitelů těžce pracujících, 643 ostatních, celkem 1984 osob
• 30.června 1919 soupis hovězího dobytka. - 31 jalovic, 277 krav, 3 býci, 75 telat

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – povinná výbava vozidel od 1. října 2018
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
pro motoristy od 1. října 2018 platí změny v povinné výbavě vozidel. Tyto změny jsou uvedeny v zákoně č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., prováděcí vyhláškou
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na po8
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zemních komunikacích. Jedná se o kategorii silničních vozidel kategorie M (motorová vozidla konstruovaná
a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel), tzn. nejčastěji používaná osobní vozidla.
Povinná výbava vozidel:
1. Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně
• náhradní kolo
• klíč na matice nebo šrouby kol vozidla
• příruční zvedák
• Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M,
N, O nebo R, s výjimkou:
• vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové
dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
• vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
• vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
• vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím
nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.
2. Lékárnička
Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku
a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení.
Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni
nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro
lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný.
3. Výstražný trojúhelník
Je potřeba si připomenout ust. § 5 odst. 1 písm. l) zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kdy řidič
je dále povinen mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo
obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

Termíny svozu odpadů 2019
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Červenec: 8, 22		
Září: 2, 16, 30 		
Listopad: 4, 11, 18, 25
Srpen: 5, 19		
Říjen: 7, 14, 21, 28 		
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: 2.VII.; 30.VII.; 27.XIII.; 24.IX.; 22.X.; 19.XI.;
17.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 4.IX.; 4.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 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.
9
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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..

Upozornění
Rekonstrukce budovy Městského úřadu Žamberk
Rekonstrukce budovy městského úřadu v ulici Nádražní v současné době úspěšně pokračuje a stavební změny v podkroví budovy (v části Úřadu práce) jsou již dobře viditelné.
Od června 2019 se práce přesunou přímo do prostor městského úřadu a my všichni se budeme
dočasně potýkat s nestandardní situací, která vznikne při stavební činnosti přímo za provozu úřadu.
Prosíme každého o pochopení a vstřícnost, protože se budou postupně upravovat všechny kanceláře
úřadu a bude nutné operativně měnit jejich umístění i vzhledem k agendám, které jsou vykonávány
přímo v kontaktu s občany města. Na všechny dočasné a aktuální změny budeme upozorňovat informačními letáky a mimořádným značením, a také zaměstnanci úřadu všem rádi poradí a pomohou
najít přemístěné kolegy a jejich agendy.
1. etapa proběhne ve dnech 3. 6. – 24. 7. 2019
Práce začnou ve druhém poschodí budovy úřadu v Nádražní ulici a budou se týkat odboru právního, odboru kanceláře tajemníka, odboru obrany a krizového řízení a odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
2. etapa proběhne ve dnech 26. 7. – 2. 9. 2019
Práce budou pokračovat v prvním poschodí budovy úřadu. V této době bude na jeden týden mimořádně přemístěna podatelna do zasedací místnosti o poschodí výše – vše bude výrazně označeno.
Změny se dotknou také práce Živnostenského úřadu a odboru správního a dopravy. Agendy, které se
týkají vyřizování občanských průkazů (OP), cestovních dokladů (CD), řidičských průkazů a registru
vozidel, by v úředních dnech měly pracovat bez přerušení na svých původních místech, ale mimo
úřední dny bude nutné provoz omezit nebo pozastavit, aby bylo možné provést stavební práce – podrobné informace o dnech, kdy dojde k omezení provozu, budou zveřejněny v prostorách úřadu i na
webových stránkách města Žamberka.
Doporučujeme zkontrolovat platnost dokladů (OP, CD) před odjezdem na dovolenou.
V případě, že budete potřebovat nový doklad, přijďte o něj požádat co nejdříve.
Předem vám děkujeme za pochopení situace a toleranci. Těšíme se na setkání s vámi i za těchto
nestandardních podmínek, kdy doufáme, že neztratíte sílu, náladu ani chuť na vyřizování nezbytných
záležitostí. Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace, aby vaše cesta nebyla zbytečná a vše
bylo řádně vyřešeno.
Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka
10
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Velikonoční výstava
O Květné neděli, týden před Velikonocemi se konala již tradiční Velikonoční výstava. Akci pořádal
místní spolek NEKOŘala Spolek pro zachování tradic ve spolupráci s obcí Nekoř, Základní školou
a Mateřskou školou Nekoř. Návštěvníci mohli obdivovat nápadité výtvory dětí, učitelů a rodičů. Nechyběli zajíčci, kuřátka, kraslice. Mohli jsme žasnout nad důmyslným mraveništěm, hmyzím domkem
nebo housenkami, jak je vidí naše nejmenší děti. Dále
byly na výstavě k vidění, obdivu a žasnutí dřevěné vyřezávané ovečky, ovčí rouno syrové, vyprané a dále zpracované, lidové kroje, kraslice, velikonoční pohledy, formy,
beránci, patchworkové polštáře, ubrusy, slepičky a další
výrobky z textilu. Nedílnou součástí byly perníčky, které přímo na místě zdobila a nabízela k prodeji paní Iva
Adamcová. Úžasně dokonalé motivy a zpracování – škoda se zakousnout. Součástí výstavy byla výstava obrazů
nekořských chalup. Děkujeme všem za zápůjčku obrazů
– sešlo se jich přes 2 desítky a bylo se na co dívat a možnost zavzpomínat. Poučný byl především výklad starousedlíků, kteří ta stará stavení pamatují a přidali
historku, jak pan Sršeň maloval obraz za litr slivovice. Děti se během výstavy mohly zabavit v dětském
koutku výrobou bramborových tiskátek nebo vyzkoušet šroubovák a jiné nářadí. Zájemci si mohli
uplést pomlázku z vrbových proutků pod vedením zkušených pletačů.
Pro návštěvníky výstavy bylo připraveno malé občerstvení. Koláče a vánočky darovalo Adamcovo
pekařství, moc děkujeme.
Součástí výstavy byla soutěž o nejlepší velikonoční pomazánku. Zúčastnilo se 6 žen, ochutnávat
mohli všichni návštěvníci a jednoznačně vyhrála mrkvová pomazánka paní Květy Venclové. Hlasovalo
157 lidí. Vítězce gratulujeme a pro zájemce přikládáme recept.
Mrkvová pomazánka
2 mrkve nastrouhat najemno,1-2 kyselé okurky nastrouhat najemno, český salám nastrouhat nahrubo, přidáme 1 tavený sýr, 2 stroužky česneku, majolku podle potřeby, pepř a sůl. Můžeme ozdobit
hroznovým vínem.
Děkuji všem, kteří se na výstavě podíleli, především naší škole a školce a všem, kteří přinesli exponáty. Podle vysoké návštěvnosti a kladných ohlasů byla velikonoční výstava úspěšná, tak doufám, že se
potkáme někdy příště na podobné výstavě, třeba podzimní.

Za pořadatele Veronika Mikysková
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Nekořský kros 2019
Letošní běh navštívilo 147 účastníků a z toho se započítává 128 běžců do poháru ISCAREX CUP
2019. Závodilo se ve dvaadvaceti věkových kategoriích. První tři v každé kategorii obdrželi věcné ceny.
V nejmladší kategorii soutěžilo 19 předškoláků ve vloženém závodě kolem hřiště. V této kategorii zvítězili všichni, kteří doběhli do cíle. Prvním mužem na nejdelší trati o délce 3400 metrů se stal s časem
13 minut a 32 sekund Josef Novák (1997) z klubu Brzdy Horní Čermná. A nejrychlejší ženou byla
Jana Matyášová (1965) z klubu SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí na trati 1700 metrů s časem 8 minut a 1
sekunda.
Počasí nám vyšlo vstříc a na závodní víkend bylo mezi srážkami krásně slunečno. Závod probíhal
bez problémů, až na závěr se v poslední mužské kategorii z trati dlouho nevracel poslední závodník.
Po kterém jsme následně pátrali na trati i v jejím okolí. Naštěstí dorazil zdráv zpět do cíle autostopem
z Líšnice. Čímž tento nejstarší běžec zároveň absolvoval i nejdelší trať. Za což byl náležitě odměněn.
Nicméně si ze vzniklé situace bereme ponaučení a do budoucna zlepšíme značení trasy. Děkujeme
všem závodníkům za účast a zveme do dalších ročníků.
Vladimír Šípek

Setkání seniorů a divadelní představení
Několika fotografiemi se krátce vracíme k tradičnímu setkání seniorů v první dubnovou neděli tohoto roku.
Probíhalo tradičně. Vystoupení starosty, dětí z mateřské i základní školy, káva, zákusek, taneční vystoupení děvčat ze ZŠ Nekoř i nekořských hasiček a hasičů, přednáška starosty okrsku č. 22 M. Jirčíka
o požární prevenci, k tanci a poslechu jamenská muzika, rozvoz obecním minibusem….
Děkujeme všem, kteří se přičinili o to, že nekořští senioři prožili příjemné a pohodové odpoledne.

Netradiční bylo, že po
několika hodinách na něj
navázalo divadelní představení dobroučských ochotníků s komedií ze současnosti
Monsieur Amédeé. Kdo si
divadlo nenechal ujít, mohl
se dobře bavit situačním
vtípkům pouličních gangsterů i trefnými replikami
12
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nejen hlavního hrdiny, ale i děvčat přestavujících holky z ulice a zejména vstoupením nestora dobroučských ochotníků v roli rozšafného duchovního…. Kdo byl, dobře se bavil a určitě se těší na další
divadelní hru v našem sále KD – na listopad se připravuje „Dívčí válka“ F. R. Čecha v podání divadelního souboru Bouda…. 
red

MŠ Nekoř
Není to tak dávno, co děti nastoupily do nové mateřské školy a už se blíží konec školního roku.
Každý den v naší školce je pestrý, zajímavý a nabízí dětem pořád něco nového k výuce, odpočinku a setkávání. Nedávno jsme se s dětmi připravovaly na velikonoční výstavu v KD. Celý kolektiv
s nadšením pracoval a tvořil. Též patří poděkování rodičům, kteří se s dětmi zapojili a přinesli pěkné
výrobky. Výstava se jen hemžila spoustou krásných
dětských prací. Další jarní tradicí je Plavecká škola
v Ústí nad Orlicí. Škola má deset lekcí výuky. Začíná 1.4. a končí poslední pondělí v červnu. Téměř 40
dětí se projede autobusem, což mnozí ocení daleko
více než běžnou jízdu autem. Kluky a holčičky láká
návštěva plaveckého bazénu se slanou vodou. Po příjezdu do bazénu děti dodají svému tělu energii a sílu
vydatnou svačinkou ze školní kuchyně. Dovádění
a hry s pěnovými pomůckami, skluzavka či skoky do
vody – hravé činnosti všechny přesvědčí, že jsme sem
přivezli nebojácné VODOMILY. Usušené a převlečené děti doplní pitný režim a zakousnou jablíčka.
Cestou zpět se objeví drobná únava malých plavců,
avšak z očí jim září jiskřička spokojenosti a radosti
z příjemně prožitého dne.
S blížícími se letními měsíci se děti mohou těšit
na další akce. Dětský den, výlet na Babiččin statek,
kde prožijí den malého statkáře. Besedu s policií
ČR, kde se dozví, jak se bezpečně chovat na silnici,
obezřetnosti k cizí osobě a další zajímavosti. Jenže
konec roku se kvapem blíží a je čas na přípravu tabla a realizaci aktivity „Rozloučení s předškoláky“.
Po slavnostním pasování na školáky děti dostanou drobné dárečky, mimo jiné
také pěkné knihy a dort. Kolektiv mateřské školy se postará
o chutné a osvěžující občerstvení. Všichni si budou užívat her
a zábavy na prostorách školní
zahrady.
Děti totiž každou hodinu,
každou minutu, každý okamžik
prožívají různé situace se svými
kamarády ve třídě, s paními uči13
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telkami a dalšími se kterými se setkávají. Všechen čas, tak může být přínosem pro vzdělávání a celkový rozvoj jejich osobnosti. Ale to je možné uskutečnit pouze v prostředí bezpečném, s laskavým
porozuměním, klidnou a přátelskou atmosférou, ale též velkou trpělivostí a láskou k dětem i našemu
učitelskému povolání.
Za kolektiv MŠ Vlasta Zářecká

Myslivecký spolek Nekoř
Tak už prázdniny volají a neb ještě do školy
Od posledního článku v jarním Zpravodaji, kde jsme předeslali několik nejbližších aktivit
• výsadbu nové aleje ovocných stromů
• účast na akci Ukliďme Česko
• účast na soutěži Zlatá srnčí trofej se tak skutečně stalo.
Mez kolem obecní cesty k bývalému Šípkovu lomu je
skutečností. Stejně tak proběhla na katastru obce akce
Ukliďme Česko ve spolupráci s SDH. Zúčastnilo se mnoho
dětí a rodičů a nasbírali 1,5 tuny odpadu, který vytřídili ve
sběrném dvoře obce. Uvízla mi v paměti „rekordní čísla“,
ale ne v pozitivní hodnotě. Jen kolem státní silnice I/11 od
ČS Agro Žamberk po Bredůvku bylo sebráno 19 pytlů odpadu. To je skutečně alarmující objem. Všem, kteří se podíleli, zaslouží si poděkování.
V době konání Kopečkové pouti proběhlo okresní
kolo ZST ve které skvěle reprezentovala Nekoř Anežka
Hubálková v kategorii starších žáků. Na první pokus
a mezi dětmi z celého okresu, které soutěží již pár let
a jsou to ostřílení borci, obsadila skvělé 10. místo. Srdečně blahopřejeme.
Pro nadcházející červnové schůzky máme připraven
slíbený výlet po stezce za lovci mamutů v Přerově Předmostí. Dokončíme prohlídku Muzea Jana Ámose Komenského a expozice historických učeben a pomůcek. Potřebujeme jen počasí a dobrou náladu k závěrečné výpravě.
Neloučíme se a o prázdninách vyrazíme na společnou
výpravu do tábora v Bohousové. Mezi turnusy od 13. 7. do 17. 7. využijeme nabídku SHM o využití
prostor tábora. Přijali jsme s nadšením a připravíme doufám
zajímavý celodenní program k poučení i zábavě. I tradiční
srpnové zvěřinové hody letos budou mít jednu novinku a to
dětský koutek, na kterém se budou podílet děti z MMaOP.
Povedou své kamarády a budou jim průvodci v připravených atrakcích. Rodiče jistě ocení klidnou chvilku k posezení s přáteli .
Za Kroužek MMaOP Radek Šroler
14
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Dětský den
Další z každoročních tradičních nekořských akcí – po dlouhé době netradičně na zimním stadionu
uprostřed obce v neděli 23. června…. Nekořké spolky připravily soutěžní disciplíny i ceny, TJ Sokol
občerstvení, akci obohatil tradiční skákací hrad zajištěný Klubem SHM, hasiči přistavili k ukázce zásahové auto a jako bonus se podařilo starostovi objednat zábavní stánek EKO-KOM s několika soutěženi
spojenými s tříděním odpadů…. Komu vystoupení tanečního kroužku z Orliček…. Program nabitý,
61 dětí si po splnění všech disciplín odnášelo odměnu, i přes značné vedro si myslím všichni malí
účastníci i jejich rodičovský, či prarodičovský doprovod dětský den náležitě užili….

Opět poděkování všem, kteří se na jeho přípravě i průběhu podíleli. 
15
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Nekořští rybáři
Kauza „Projekt“
Jako kluk jsem začal rybařit se svým tátou ve čtyřech letech a když to sečtu se svým věkem, tak to
příští rok bude rovných 80 let. Jsem doposud aktivním členem výboru naší organizace, ve které se starám ještě s jedním kolegou o líheň, která byla založena již roku 1884 jako druhé rybochovné zařízení
v tehdejším Českém království pro umělý výtěr a odchov lososovitých ryb v regionu horního toku řeky
Divoká Orlice. V letošním roce to je 135 let
Proto se nemohu smířit se situací, která za poslední 3 roky se vyvíjí do stavu, kdy postupně zmizí
klasické druhy české rybí fauny, jako je pstruh obecný potoční a lipan podhorní. Plněním zarybňovacích plánů se dařilo i při stále narůstajícím tlaku zvyšujícího se počtu sportovních rybářů, udržovat
tradiční druhy ryb a zachovávat tak stabilní rybí obsádku v řece Divoká Orlice. V posledních několika
letech je však možné pozorovat postupný ústup tradičních ryb na základě nových nepříznivě se projevujících faktorů
Některé jsou zcela zjevné a neoddiskutovatelné jako je
• Zvýšený tlak sportovních rybářů po zavedení celokrajského a celosvazového hospodaření. I když
dnes je moderní používat háčky bez zpětných hrotů, samotný zásek ryby a její zdolávání vyvolávají stresovou rekci a i šetrné zacházení vede k poškození slizové vrstvy kůže a následné zaplísnění
a uhynutí.
• nebývalý nárůst predátorů (volavka šedá, černý čáp, kormorán, vydra) a jejich nepocho-pitelné hájení.
• úbytek průtoků řekou vlivem atmosférických změn (přívaly, sucha). Zejména sucho, které v poslední
době trápí Česko jako celek, kdy průtok řekou klesne na minimum, ryby ztratí úkryty a predátoři,
jako jsou vydry a volavky mají žně. Navíc v zimě k tomu přibyli kormoráni. Jejich hejna na tekoucí
vodě jsou pravá jatka.
• nevhodnými manipulacemi v době pohlavní aktivity (vodácký sjezd řeky Orlická patnáctka), kdy se
průtok řekou zvýší až pětinásobně a více. Již v roce 2007 jsme se obrátili v souvislosti s projednáváním nového manipulačního řádu ÚN Pastviny I. a Ii. na MěÚ v Žamberku a Krajský úřad v Pardubicích, aby termín „Orlické patnáctky“ se vrátil do původních měsíců, které nejprve byly v březnu
a později v dubnu a přitom se využilo tzv. sněhové vody a nemusela se provádět mimořádná manipulace s vodou. Přesto, že Krajský úřad dal doporučující stanovisko, boj s vodáckou loby jsme prohráli.
Méně zjevné jsou tyto:
• Zatím nevysvětlená narůstající sterilita ryb, kde jako jeden z možných důvodů se uvádí nadměrné
používání hormonální antikoncepce, kdy podávaný estrogen se dostává do odpadních vod a tím i do
řeky a vede k infantilitě jedinců.
• Úbytek hmyzu jako přirozené potravy ryb intenzivním sečením luk a zahrad (každý chce mít „kanadský“ trávník) a chemickým ošetřováním polí.
• Snad jsou i další faktory, které dosud nedovedeme pojmenovat.
Je skutečností, že si v revírech pod přehradou PASTVINY II. můžete lipana škrtnout, protože již po
dva roky při odlovech generačního pstruha jsme nenarazili ani na jeden kus. Přitom dík práci našich
předchůdců, tehdy pod vedením Ing Jana Šmoka, byla zde vychována speciální varianta lipana, nádherného s překrásnou stavbou těla, kterému se zcela oficiálně začalo říkat „Orlický lipan podhorní“.
Jsou o tom články ve starých číslech časopisu „Rybářství“. Podle mých kolegů pod naším revírem
v Žamberku zmizela i ostroretka.
Nechci být špatným prorokem, ale se pstruhem to bude za nějaký čas obdobné jako s lipanem. Když
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se na někoho obrátíte, tak vám řekne, že to musejí zařídit „ti nahoře“. Ale ti jsou příliš daleko a naše
problémy je moc nezajímají, ba naopak mám čím dále tim větší dojem, že podléhají komerčním tlakům (vydávání měsíčních rybářských lístků bez zkoušek nerybářům). Dobře vím, že bez „těch dole“
se situace nezmění.
Dokud lidé nedostanou rozum a nepřestanou do přírody negativně zasahovat, jediným okamžitým
řešením je zvýšené vysazování a nahrazování úbytku populace. Zde bych se vrátil do historické části
s odkazem na zápis v kronice
Následuje odkaz na úryvek z kroniky z roku 1886
„Abychom chov ryb, zejména pro naši krajinu chov pstruhů účinněji provádět mohli, vystavěli jsme na
pozemku od vrchnosti kyšperské najmutém rybník pro semenáče pstruhové a zároveň najmuli od téže
vrchnosti právo lovit ryby v řece Divoké Orlici v obvodu obce Nekořské na dobu 12 po sobě jdoucích let.“
Již v roce 1889 nekořští rybáři začali zakládat generační stáda, aby zajistili zvýšené vysazování do řeky.
Platí staré pravidlo: „Čím vyšší jsou ztráty, tím vyšší musí být příjem“. Proto nekořští rybáři na výroční schůzi v roce 2018 odsouhlasili zadání projektu na přestavbu a rozšíření líhně v Nekoři. Je to
dáno nejen snahou udržet tradiční ryby tím, že zvýšíme produkci rybochovného zařízení, ale současně
i zabezpečit sádky před narůstajícími nájezdy predátorů. To nelze uskutečnit bez založení matečných
stád, zvýšení počtu výtažníkových rybníčků a nádrží pro odchov jednoletých a dvouletých ryb vhodných k vysazování do řeky. Je to zoufalá snaha nejen revitalizovat ale i renaturalizovat zmíněný úsek
řeky Divoké Orlice. Proto se organizace rozhodla ve vlastní režii rozšířit plochu pro odchov matečné
a dvouleté ryby založením 3 nádrží na svých pozemcích, jako součást stávající líhně. Projekt pamatuje
i na havarijní situace při extrémním suchu recirkulací vody. Do této činnosti jsme již investovali zhruba 100.000 Kč z vlastních prostředků. To je na charakter naší organizace hodně peněz.
Tedy nic jiného, než zvýšení produkce a tím i zvýšené vysazování do řeky situaci rychle nevyřeší.
Všechna další řešení je „běh na dlouhou trať“ s nejistým výsledkem a může přijít již až bude pozdě.
Ke konci května byl projekt vypracován a předán k vodoprávnímu řízení na Městský úřad v Žamberku. Na výsledek a vydání stavebního povolení se čeká.
Hodnota díla formou dodání t.zv. „na klíč“ však představuje částku 975.594,36 Kč v cenách k 17.
lednu 2019.
Toto je částka, která pro neziskovou zájmovou organizaci, realizovat svými příjmy je zcela neřešitelná,
protože z jednání s MZe vyplynulo, že jediným zdrojem financování projektu by byla žádost o dotaci
s prostředků EU a následné úhradě 50% proinvestované částky. Půjčka 1 milionu korun a pak úhrada
pouze 500.000 Kč při možnostech příjmů organizace z příjmů chovu ryb (zvláště při zhoršující se situaci na Divoké Orlici) by téměř jistě nestačila ani na splátky půjčky.
Jedinou možnou cestou je realizace vlastními zdroji za výrazné pracovní účasti našich členů, což by
vedlo ke značnému snížení nutných finančních prostředků.
A pak je tu ještě jeden citát z Kroniky starý již 130 let
„Jako první počin spolku bylo odhodlání postavit líheň. Tehdy postavili první líheň naproti školy, ve stráni
na louce pana Josefa Koska, kde vytékal pramen. Samozřejmě naráželi na finanční obtíže a proto jakýkoliv příspěvek vítali. Uspořádali mezi sebou sbírku, do které přispěla celá řada nekořských občanů. Zvláště
si považovali daru “velmi urozené paní hraběnky Anny ze Stubenbergů, majitelky panství Kyšperského“,
která darovala za 30 zlatých stavebního materiálu a prof. Antonína Friče, který přispěl 6 kalifornskými
aparáty a ještě jinými rekvizitami k umělému chovu ryb potřebnými.“
A tu před námi stojí otázka. Zachováme se stejně jako naší pradědové ?
Pro tento projekt byl zřízen u Fio banky transparentní účet určený pouze pro realizaci uvedeného
projektu, kde každý dárce může kontrolovat nakládání se svými darovanými prostředky
číslo účtu - 2801634774/2010
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(Nahlížet lze na www.fio.cz – bankovní služby – bankovní účty - transparentní účet – číslo účtu
2801634774.)
Obracíme se tedy na všechny, kterým není výše popsaná situace lhostejná, ať rybáře nebo i nerybáře,
pokud jim není lhostejné co se děje s přírodou kolem nich, aby přispěli na dobrou věc. Můžeme slíbit
a zaručit, že darované peníze budou využity s rozvahou a účelně.
Za jakýkoliv dar upřímně děkujeme.
MUDr. Jaroslav Kučírek

Kotlíkové dotace
5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Název projektu: „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III“
Číslo projektu: „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924“
Pardubický kraj připravuje pro majitele rodinných domů 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených
na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Vyhlášení výzvy
je předpokládáno v září letošního roku, příjem žádostí o poskytnutí dotace následně v říjnu.
V nové výzvě již nebudou podporovány kombinované kotle spalující uhlí/biomasu.
Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března
2000. Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!!!
Nebude proplácena výměna nového zdroje - tepelné čerpadlo KompaktAir Premium 15 kW
Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Cyklobus
Jako v loňském roce, i letos zastavuje v Nekoři každou sobotu a neděli od 1. června
do 30. září na zastávce za mostem směr Pastviny cyklobus.
V 8,30 při jízdě směrem na Pastviny, Klášterec, Bartošovice,
Orlické Záhoří až na Šerlich k Masarykově chatě
V 16,38 na cestě zpět směrem Letohrad, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Lanškroun
Více podrobností http://www.idos.cz - Linka 700949

Pozvání na:

Šachový turnaj – TJ Sokol Nekoř

sobota 20. července 2019
od 14,00 hod na zimním stadionu v Nekoři
---------------------

Rocková zábava– TJ Sokol Nekoř

sobota 20. července 2019
od 20,00 hod na zimním stadionu v Nekoři
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Oslavy 145. let SDH Nekoř
V SOBOTU 3. srpna 2019
od 14,00 hod na zimním stadionu v Nekoři
---------------------

Pouťové posezení pod lipami
Sobota a neděle 3. a 4. srpna 2019
Prostranství u kostela sv. Mikuláše
společenská kronika
Rozloučili jsme se 			
Přivítali jsme mezi námi
Kylar Pavel			
Mach Filip
Šilar Martin			 Hyláková Anežka
Kopecký Vladimír
Zeman Libor
				
Významného životního jubilea se dožili v období 1. 4. – 30. 6. 2019
60 let

Slavíková Anna
Feltl Jaroslav

65 let

Kolomá Alena
Ježek Stanislav
Novotná Eliška
Červinková Marcela

70 let

Lorenc Jan
Šlesingerová Růžena

75 let

Schmidt Rudolf
Vodičková Libuše
Bednář Miroslav
Bělská Jana

80 let

Lehká Růžena

82 let

Foglová Alenka

85 let Stejskalová Zdeňka
Poláček Jan
86 let

Stejskal Josef
Bednář Miroslav

Blahopřejeme.
Marie Glonková
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Bývalý hostinec „Na Rybníku“, na prvním snímku ještě s bývalým čp.221 - Kolomovo
uprostřed dnešního náměstíčka

Uzávěrky čísel v roce 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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