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Z jednání obecního zastupitelstva
13. prosince 2010 

Kontrola zápisu z minulého jednání1. . Starosta obce prošel zápis z minulého jednání, následně jej nechal 
schválit.  9 0 0

Provozní řád sportoviště2. . Starosta seznámil s návrhem TJ Sokol Nekoř na provozní řád sportoviště. Diskuse 
zastupitelů o náplni práce správce a doplnění provozního řádu o zákaz kouření na ledové ploše a střídačkách. 
Zastupitelstvo schvaluje dočasný provozní řád CVAN a správcem areálu pana Josefa Domese. 9 0 0 

Stavební komise3. . Místostarostka seznámila s návrhem náplně práce stavební a územně plánovací komise 
a s jejími členy. Seznámila s průběhem prvního jednání a se zpracovaným stavem KD a možnostmi oprav a úprav. 
Zastupitelstvo schvaluje náplň práce a složení stavební komise a pověřuje ji vypracováváním stanovisek v oblasti 
stavební a územní, v závažných záležitostech žádá o podání informací na jednání zast.  9 0 0

Pozemkové záležitosti4.  – cesta k čp. 192. Starosta seznámil s jednáním mezi obyvateli čp. 192 a majite-
lem pozemku, konaným dne 1.12.2010 na OÚ Nekoř. Na základě tohoto jednání navrhl připravit směnu přísluš-
ných pozemků. Zastupitelstvo schvaluje záměr směny p.p.č. 2936/6 o výměře 152m2 vyčleněné geometr. plánem 
z p.p.č. 2936 9 0 0

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje v k.ú. Nekoř5. . Starosta seznámil s průběhem jednání se zpra-
covatelem podkladů k vyhlášení pásma vodního zdroje v k.ú. Nekoř – RNDr.Popelářem z firmy OHGS, které 
absolvoval spolu s ředitelem firmy Klas Nekoř,a.s. Výsledkem jsou navržené předběžné podmínky v některých 
parametrech výrazně snížené oproti původnímu návrhu. 

Návrh rozpočtu obce Nekoř na rok 20116. . Účetní obce paní M. Glonková seznámila s navrženými rozpoč-
tovými změnami rozpočtu 2010, s návrhem rozpočtového provizoria a návrhem rozpočtu na rok 2011. Starosta 
navrhl sejít se nad přípravou rozpočtu na prac. jednání dne 17.1.2010. Dále seznámil v s návrhem rozpočtu MŠ 
a ZŠ Nekoř, žádostí o navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2010. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny, rozpočtové 
provizorium, návrh rozpočtu na rok 2011, navýšení rozpočtu ZŠ o prostředky na financování pedagogů zájmo-
vých kroužků a na úhradu faktury za žaluzie do oken. Zastupitelstvo pověřuje hlavní inventarizační komisi ve 
složení: starosta, účetní obce, předsedové kontrolního finančního výboru provedením inventur obecního majetku 
k 31.12.2010 9 0 0

Školné Letohrad7. . Starosta obce seznámil zastupitele s podmínkami dohody o úhradě neinvestičních nákladů 
školských zařízení spravovaných městem Letohrad na 1. pololetí školního roku 2010/11. Zastupitelstvo dohodu 
schvaluje. 9 0 0
Dále seznámil zastupitele s žádostí gymnázia Žamberk o příspěvek na studující děti z obce Nekoř. Zastupitelstvo 
neschvaluje příspěvek Gymnáziu Žamberk 9 0 0

Různé8. 
Dodatky smluv s firmou EKOLA• . Zastupitelstvo schvaluje: Dodatek č.8 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňo-
vání komunálního odpadu z velkoobjemových kontejnerů; Dodatek č.9 Sml. o dílo na sběr a odstraňování ne-
bezpečných složek komunálního odpadu; Dodatek č.8 Sml. o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu 
z odpadových nádob; Dodatek č.7 Sml. o dílo na služby spojené s tříděním odpadu 9 0 0
Žádost o pronájem Petrova palouku• . Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Milana Luxe o pronájem Petrova 
palouku na rok 2011, podmínky pronájmu stanovuje shodné s rokem 2010. 9 0 0
Žádost o p• ronájem bytu. Starosta seznámil s žádostí paní K.F. o pronájem obecního bytu. Starosta uvedl, že 
v současné době obec žádným volným obecním bytem nedisponuje, nicméně vidí nutnost do budoucna stanovit 
pravidla pronájmu a přidělování obecních bytů, i vzhledem k připravované rekonstrukci bytů v obecní budově 
čp. 286. V tomto smyslu také paní F. připraví odpověď.
Žádost o prodej pozemku• . Starosta seznámil s žádostí pana Z. o prodej části p.p.č. 3020 k umožnění rekon-
strukce nemovitosti. Věcí se již zabývalo předchozí zastupitelstvo s předběžným vyslovením souhlasu. Zastupi-
telstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje 9 0 0
Školská rada• . Zastupitelstvo volí P. Lehkého a Ing. V. Kareše za členy školské rady ZŠ Nekoř 9 0 0
Oprava střechy ZŠ• . Starosta s místostarostkou seznámili se stavem střechy budovy ZŠ, zatékání pod krytinu 
a do nově položené izolace. Starosta po jednání na krajském úřadě načrtl možnost žádat o zvýšenou dotaci na 
havarijní stav střech z krajského POV a stanovit tuto akci jako prioritu v rámci POV místo výměny části oken 
KD. SK zpracuje výměry plochy a stanoví přibližný návrh ceny. 
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Vyhlášky• . Starosta vzhledem k změně legislativního rámce navrhl a okomentoval změny tří obecně závazných 
vyhlášek obce Nekoř. Nemění se v nich parametry, ale upravuje se jejich znění do souladu s platnou legislativou. 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 2/2010 o místním poplatku ze psů, Obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Nekoř č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  9 0 0
Žádost o umístění obecního znaku• . Starosta seznámil s žádostí firmy Aktiv Opava s.r.o. o souhlas s umístěním 
obecního znaku na reklamních sběratelských předmětech „Buton“. Zastupitelstvo souhlasí za podmínky bez-
platného zaslání 100 ks těchto předmětů obci Nekoř. 9 0 0
Změny územního plánu obce Nekoř• . Starosta seznámil ZO Nekoř s odsouhlasenými změnami UP obce Nekoř 
(viz jednání ZO č. 7/2010) a dále s nutností schválit další náležitosti nutné k pokračování projednání změn UP. 
Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zpracování změn územního plánu obce Nekoř a v souladu s uvedeným zákonem rozhoduje zaslat písemnou 
objednávku jednomu zhotoviteli – firmě Atelier Aurea,spol. s.r.o., Ing.arch.Z. Auer, zastupitelstvo stanovuje 
starostu a místostarostku spolupracujícími zastupiteli při zpracování změn ÚP obce Nekoř 9 0 0
Prominutí poplatků za TDO v roce 2010• . Zastupitelstvo souhlasí s prominutím poplatků za TDO v roce 2010 
osobám uvedeným v příloze, které se pohybují na neznámém místě a jimž není možno doručit písemnou upo-
mínku, či hradí poplatek v místě současného bydliště.  9 0 0
Návrhy a připomínky• 

- M. Faltusová upozornila na neaktuální údaje o obci na webových stránkách encyklopedie Wikipedie
- B. Bezstarosti – žádost o informace o stavu Czech Point; - umístit nádobu s posypovým materiálem k paní Smej-
kalové (čp. 137); - financování vyhrnování sněhu kluziště
- P. Lehký – stanovit přesné povinnosti správci areálu CVAN
- J. Kubíčková Berková – žádost o zasílání Nekořského zpravodaje do Národní knihovny – starosta prověří; -ne-
svítící světlo u bytových domů u továrny – info starosty – přerušený přívod ze strany ČEZ, nutno vykopat a položit 
několik metrů kabelu, provede se dle klimatických podmínek; - možnost dílny pro obecního zaměstnance hledat 
v prostorách OÚ
- J. Krejsa – nutnost nákupu lopat a košťat pro správce na úklid sněhu areálu CVAN
- J. Lehký – dotaz na závadu na kotelně ZŠ – starosta podal informaci - příčina - vadný pojišť. ventil chladící 
smyčky; - návrh na zavedení jednosměrného provozu od V. Adamce po Vinárnu u Mostu – starosta reagoval - toto 
již v minulosti několikrát zvažováno, vzhledem k potřebám obyvatel a podnikatelů nebylo k tomuto řešení při-
stoupeno, ani nyní to nedoporučuje; - návrh na umístění zrcadla na výjezd výše uvedené cesty u Vinárny u Mostu 
na komunikaci III. třídy

31. ledna 2011
Kontrola zápisu z minulého jednání1. . Starosta obce prošel zápis z minulého jednání, následně jej nechal 

schválit. 8 0 0
Návrh rozpočtu na rok 20112. . Starosta uvedl některé navržené změny oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu 

obce Nekoř na rok 2011, účetní obce pí. M. Glonková seznámila s podrobnostmi a podrobným rozčleněním jed-
notlivých kapitol navrženého rozpočtu, reagovala na dotazy zastupitelů. Z podnětu Ing. J. Kubíčkové Berkové 
probíhala dlouhá diskuse k charakteru vykazování a kompenzačnímu účtování některých položek v kapitole Turis-
mus, služby, Petrův palouk a Ostatní služby. Pro řešení problematiky stočného a odkanalizování obce a výše nájmů 
a problematiky nájemních smluv a systému a pořadníku pronajímání obecních bytů bude svoláno samostatné 
pracovní jednání. Termín - do poloviny roku zajistí starosta obce. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočet 
obce Nekoř na rok 2011; schvaluje příspěvek MŠ ve výši 160 000 s tím, že připravované úpravy skladu v horním 
patře a nákup nábytku bude řešen rozpočtovou změnou; schvaluje příspěvek ZŠ ve výši 490 000,- Kč, v tom je 
obsaženo 360 000,- Kč příspěvek obce na provoz, 114 000,- Kč na dokrytí mezd pedagogických i nepedagogic-
kých pracovníků ZŠ z důvodu schválené výjimky pro období 1.1. 2011 – 31.8. 2011, dále 16 000,- Kč na uhrazení 
faktury žaluzií. Příspěvek na kroužky bude proplacen dle skutečnosti k 30.6. a k 31.12. na základě požadavku 
ředitele ZŠ v max. výši 120,- Kč/1hod. Z důvodů velké opravy střechy ZŠ budou další nutné opravy a investice 
řešeny případnou rozpočtovou změnou.  8 0 0

Pozemkové záležitosti3. . Starosta krátce uvedl návrhy schválení prodeje a směny pozemků, jejichž záměr byl 
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schválen při minulém jednání. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodej p.p.č. 3020/3 o výměře 70 m2 vyčleněné 
geometr. plánem z p.p.č. 3020/2 v k. ú. Nekoř v majetku obce Nekoř za cenu 20,- Kč/m2; schvaluje směnu p.p.č. 
2936/6 o výměře 152 m2 vyčleněné geometr. plánem z p.p.č. 2936 v k. ú. Nekoř v majetku obce Nekoř za p.p.č. 
25/5 o výměře 82 m2 a p.p.č 2998/4 o výměře 70 m2 dle téhož geometrického plánu,  8 0 0
Záměr dalšího prodeje byl schválen jednáním zastupitelstva č.6/2010 dne 23.6.2010, prodej schválen na jednání 
7/2010 dne 31.8.2010, navržené usnesení je revokací tohoto schváleného usnesení, pozemky nekupuje pan N. 
ale jeho dcera, která má dnes v čp. stojící na zmíněné st.p. trvalé bydliště. Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 
2127/4 o výměře 622 m2 za 20,- Kč a st.p. č. 509 o výměře 112 m2 za 50,- Kč/m2  8 0 0
Dále starosta uvedl žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnese-
ním 8/XI 2010 zastupitelstvo souhlasilo s vybudováním kabelové přípojky přes p.p.3520. Zastupitelstvo obce Ne-
koř schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 3520 k umístění zařízení 
distribuční soustavy pro stavbu na p.p.č. 3521/4 8 0 0
Místostarostka Ing. J. Kubíčková Berková vznesla dotaz na stav směnné smlouvy u čp. 301, - zjistí starosta, - a na 
smlouvu o smlouvě budoucí na odkup stavební parcely na Sídlišti nad stadionem – do příštího jednání ZO předloží 
starosta 8 0 0

Vyhlášky4. . Starosta předložil aktualizované vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
a o místním poplatku a užívání veřejného prostranství, Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Nekoř č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 
2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Obě vyhlášky nabývají účinnosti 1.2.2011 z důvodů 
naléhavého obecného zájmu  8 0 0

Aktualizace Povodňového plánu obce5. . Starosta seznámil se změnami v Povodňovém plánu obce Nekoř, 
jedná se o personální změny v povodňové komisi a hlídkové službě vyplývající ze změn v zastupitelstvu po pod-
zimních komunálních volbách. Zastupitelstvo schvaluje Povodňový plán obce Nekoř ve znění aktualizovaném 
k 31.1.2011 8 0 0

Zateplení stropu KD6. . Místostarostka Ing. J. Kubíčková Berková seznámila s návrhem poptávky na zateplení 
stropu Kulturního domu v Nekoři, V diskusi se členy zastupitestva byly upřesněny podmínky výběrového řízení 
a upřesněn seznam oslovených firem. Zastupitelstvo v souladu se zákonem 132/2006 Sb., vyhlašuje veřejnou za-
kázku malého rozsahu na „Zateplení stropu KD Nekoř“ a v souladu s výše uvedeným zákonem rozhoduje písemně 
oslovit tyto firmy: Ing. Evžen Dostál, Jan Bednář, Josef Dušek, Zdeněk Slavík, František Slavík, Jiří Novotný, 
Josef Novotný, Josef Kalous, Josef Šimek, Michal Beneš. Termín zhotovení: 1.3.2011 – 30.4.2011; Nabídky v za-
lepené obálce označené „Neotvírat - Soutěž zateplení KD“ zaslat poštou či předat osobně na obecním úřadě v Ne-
koři; Termín předkládání nabídek – do 18.2.2011 do 13,00 hodin; Hodnotící kritérium – nabídková cena (včetně 
DPH) + splnění požadovaného součinitele prostupu tepla konstrukce U ≤0,24 W/m²K; Komise otvírání obálek 
a hodnotící komise ve složení Ing. Jana Kubíčková Berková, Ing. Martin Prikner, Ing. Pavel Smejkal.  8 0 0

Různé7. 
Oprava střechy ZŠ Nekoř• . Starosta seznámil ZO s výsledkem jednání na Krajském úřadě PK ohledně 
změny žádosti POV a navýšení požadované částky z důvodů havarijního stavu střechy ZŠ. Místostarostka 
seznámila ZO s třemi variantami řešení krytiny – plech, vláknocement, plast. P. Lehký navrhl zvážit vari-
antu hliníkových šablon, na příští jednání SK komise připraví i cenovou kalkulaci této varianty. 
Platové výměry• . Na základě nařízení vlády č 381/2010 Sb ze dne 7.12.2010, kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění poz-
dějších předpisů ZO Nekoř schvaluje podle ustanovení § 122 odst. 2, § 136 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, NV 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s NV 469/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví katalog prací, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
zaměstnancích platový výměr pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ s platností od 1.1. 2011 8 0 0
Na základě nařízení vlády č 375/2010 Sb. ze dne 7.12.2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 • 
Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ZO Nekoř schvaluje nový o 5% ponížený platový 
výměr starosty obce  8 0 0
Webové stránky obce• . Starosta požádal zastupitele o vypracování a zaslání připomínek pro změnu we-
bových stránek obce Nekoř.
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CZECH POINT• . Starosta seznámil ZO se stavem a fungováním CZECH POINTU na Obecním úřadě 
Nekoř. Navrhuje jej rozšířit smlouvou s KÚ o výpisy z KN. Dále informoval o potřebě zakoupení datapro-
jektoru pro potřeby obce i spolků, do příštího jednání zjistí cenovou nabídku těchto přístrojů. 
Oprava kadeřnictví• . Žádost nájemce kadeřnictví sl. H. Novotné o opravu podlahy, komína, umístění 
mříže a její návrh na další využití a úpravy objektu včetně zrušení a přemístění autobusové čekárny. Mís-
tostarostka tlumočila názor SK – opravit podlahu a komín, dalšími návrhy se zabývat v rámci celkové 
koncepce později. 
POV• . Starosta navrhuje zabývat se na jednom z pracovních jednání aktualizací Programu obnovy ven-
kova obce Nekoř
Kácení a výsadba stromů• . Starosta informoval o žádostech občanů na kácení dřevin rostoucích mimo 
les, navrhuje pro náhradní výsadbu za lípy a jirovce vybrat okolí některých místních komunikací, např. 
cestu vedoucí od kostela k Šedivci či starou cestu k autokempu na Vejrově. Navrhuje zajistit vypracování 
projektů na osázení těchto lokalit s případnými vyhlídkovými a odpočinkovými místy. 
Prořez stromů• . Starosta informoval o jednání s firmou zabývající se prořezem památkově chráněných 
stromů a o možnostech zpracování žádosti na dotace na tuto činnost. Zároveň vyzval zastupitele k vyti-
pování dalších stromů v katastru obce stojících na obecním pozemku, u kterých je třeba provést proře-
závku. 
Veřejné osvětlení• . Starosta požádal zastupitele o i občany obce o nahlášení svítidel veřejného osvětlení, 
které nesvítí nebo blikají, aby mohla být najednou provedena jejich oprava. 
Revize komínů• . Starosta informoval o jednání s kominickými firmami, které v regionu obce provádějí 
revizi komínů. Na základě dotazů a žádostí občanů o domluvení jednoho nebo dvou termínů, kdy by tato 
revize byla prováděna v Nekoři u těch, kdo o to projeví zájem. Kominíci navrhují jako vhodný termín 
měsíc duben či květen. Informace bude zveřejněna ve zpravodaji a obecní úřad povede seznam zájemců 
a následně jim sdělí dohodnutý termín provádění revize komínů. 
Motoskijoring• . Na základě blížících se závodů Hobby motoskijoringu v Nekoři starosta navrhl stanovit 
podmínky pro jejich pořádání – závodní trať povede mimo hasičské hřiště, pozemek hasičského hřiště bu-
de možné využít pouze pro parkování aut, přístupová komunikace zůstane plně průjezdná i pro nákladní 
automobily, po odtání sněhu si starosta pozemek převezme a s pořadatelem závodů se dohodne na odstra-
nění případného poškození jak obecního pozemku, po němž trať závodů vedla, tak i přilehlých pozemků 
hasičského hřiště. Zastupitelstvo schvaluje.  8 0 0
Obecní historie• . Starosta informoval o jednání s ředitelem Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí. 
SOA bude nápomocen přípravě publikace o obci Nekoř zpracováním, seřazením a rešeršemi materiálů 
o obci Nekoř, které jsou v SOA uloženy; Po odevzdání staré obecní kroniky SOA bude tato kniha digita-
lizována a vyvěšena k běžnému nahlížení na webu SOA. 

Návrhy a připomínky 
J. Lehký - řešení uzavírání baru na sále KD, - umístění zrcadla na vyústění místní komunikace na silnici u Vinárny 
u Zářecků
J. Krejsa - ochrana oken ve střeše objektu CVAN - ochranná folie - zjistit podrobnosti
J. Kubíčková Berková - žádost paní D. ohledně fotografií studánky – starosta reagoval sdělením, že v archivu obce 
se fotografie studánek nezachovaly; - informace o rekonstrukci a možném využití obecní budovy čp. (pošta) – SK 
zpracovává záměr a návrhy prostorového řešení, vyřešit otázku vytápění, v letošním roce zpracovat podklady 
k zadání projektu; - stanovení pozdějšího času zahájení jednání ZO – po diskusi a hlasování stanoveno zahájení 
v 18,00 hodin

21. února 2011
Kontrola zápisu z minulého jednání1. . Starosta obce nechal schválit zápis z minulého jednání.  9 0 0
KD – zateplení stropu2. . Předsedkyně SK Ing. Jana Kubíčková Berková seznámila s výsledkem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zateplení stropu KD Nekoř“. Podáno celkem 5 nabídek, z toho 
jedna vyřazena z důvodu neuvedení typu a značky použitého materiálu, což neumožnilo kontrolu splnění poža-
dovaného součinitele prostupu tepla konstrukce U≤ 0,24 W/m²K. Pořadí nabídek: 1. J. Bednář - 64.410,-Kč, 2. Z. 
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Slavík – 69.686,-Kč, 3. F. Slavík – 72.000,-Kč, 4. J. Šimek – 88.967,- Kč, vyřazen J. Kalous, J. Novotný (nabídka 
75.000,- Kč). Výběrová komise doporučuje zadat zhotovení zakázky J. Bednářovi. Zastupitelstvo schvaluje  9 0 0

Oprava podlahy kadeřnictví3. . Předsedkyně SK Ing. Jana Kubíčková Berková seznámila zastupitelstvo s na-
vrženými požadavky na opravu podlahy v kadeřnictví. Zastupitelstvo vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách ve znění p.p. veřejnou zakázku malého rozsahu na „Opravu podlahy kadeřnictví Ne-
koř“ a v souladu s výše uvedeným zákonem rozhoduje písemně oslovit tyto firmy: Jan Bednář, Jiří Lehký, Jaromír 
Novotný, Zdeněk Slavík, František Slavík, Josef Šimek. Termín zhotovení: 1.4.2011 – 31.5.2011; Nabídky v za-
lepené obálce označené „Neotvírat - Soutěž dlažba kadeřnictví“ zaslat poštou či předat osobně na obecním úřadě 
v Nekoři; Termín předkládání nabídek – do 14.3.2011 do 13,00 hodin; Hodnotící kritérium – nabídková cena + 
splnění požadavků na materiál, uvést nabídnuté materiály + dodání vzorku; Komise otvírání obálek a hodnotící 
komise ve složení Ing. Jana Kubíčková Berková, Ing. Martin Prikner, Ing. Pavel Smejkal.  9 0 0

Oprava střechy Základní školy Nekoř4. . Na výzvu starosty předsedkyně SK seznámila zastupitelstvo s navr-
ženými materiály na opravu střechy školy. V následné diskusi byly probírány klady a zápory jednotlivých variant. 
Stavební komise doporučuje šablony vlánkocementové (cembrit nebo eternit). Zastupitelstvo pověřuje SK vypra-
covat návrh poptávky na provedení opravy střechy ZŠ Nekoř.  9 0 0
Dále SK navrhuje provést barevnou úpravu fasády části ZŠ pouze nátěrem. Je snaha využít jednoho postavení 
lešení. Diskutováno, zda obě zakázky poptat najednou prostřednictvím jedné firmy či na každou vyhlásit samo-
statnou poptávku. Zastupitelstvo pověřuje SK vypracovat návrh poptávky na provedení barevného nátěru omítky 
ZŠ Nekoř v provázanosti na opravu střechy.   9 0 0 

Změny Územního plánu5. . Starosta seznámil se stavem projednávání změn Územního plánu obce Nekoř, 
informoval o komplikacích provázející zařazení p.p.č. 2728/3 do plochy určené pro bytovou výstavbu a o krocím 
majitelů této a sousedních parcel k vyřešení situace. Dále starosta informoval o jednání na Odboru regionálního 
rozvoje a územního plánovaní pověřeného úřadu Žamberk ohledně přepracování celého ÚP obce Nekoř dle poža-
davků stávající legislativy - vzhledem k možnostem získat dotaci Pardubického kraje na územně plánovací doku-
mentaci je doporučováno do konce roku 2011 vybrat zhotovitele a vypracovat návrh zadání. Proto starosta navrhl 
v jarních měsících udělat pracovní jednání nad stávajícím ÚP s přizváním pracovníka Odboru REUP Žamberk. 
Zároveň starosta navrhl uspořádat pracovní jednání k aktualizaci POV obce Nekoř a k problematice odkanalizová-
ní obce, z dohodnutých závěrů vycházet při územním plánování.

Různé6. 
Pozemkové záležitosti• . Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1934/8 v k.ú. Nekoř v majetku ob-
ce Nekoř  9 0 0
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny p.p.č. 217/3 vyčleněné z p.p.č. 217/1 a 217/2 v majetku obce Nekoř • 
 9 0 0
Inventury• . Starosta seznámil s průběhem inventur obecního majetku, protokolem o vyřazeném majetku 
i s protokolem o převedení některého majetku z účetní do operativní evidence.
Koncert• . Starosta seznámil s došlou nabídkou na uspořádání koncertu k poctě sv. Mikuláše s nákladem 
přes 10.000,- Kč, zastupitelstvo v diskusi vyjádřilo záměr nadále finančně podporovat každoroční varhan-
ní koncert v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu, další koncerty ponechat v režii jednotlivých 
pořadatelů. 
Zimní údržba• . Starosta informoval o některých vyvstalých problémech v oblasti zimní údržby. 
Nákup dataprojektoru• . Starosta seznámil s nabídkami dataprojektoru pro potřeby obce a spolků. Zastu-
pitelstvo se shodlo na záměru zakoupit tento přístroj v poloprofesionální úrovni v ceně kolem 16.500,- 
Kč, aby jej bylo možno využít i pro promítání na sále KD, kde jsou komplikovanější světelné podmínky. 
Starosta navrhuje přístroj před zakoupením vyzkoušet přímo na sále KD. 
Zasílání informačních zpráv• . Starosta seznámil ZO Nekoř s nabídkou HZS PK na zasílání informačních 
zpráv při vyhlašování poplachu Zásahové jednotce SDH, o výjezdu jednotky PO na katastr obce a předá-
vání informací „Systému integrované výstražné služby“. V rámci nabídnutých možností starosta navrhuje 
zasílání těchto informací na krizový telefon starosty obce, místostarostce a veliteli zásahové jednotky. 
Výstražné indformace bude starosta zasílat jako doposud v rámci elektronického zasílání informačních 
zpráv obce. 
Oprava vodovodního řádu• . Starosta informoval o dopisu majitelů čp. 175, 173 a 267 společnosti VAK 
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Jablonné n.O. ohledně rekonstrukce nevyhovujícího vodovodního řádu do jejich nemovitostí. Zároveň 
seznámil i s odpovědí společnosti VAK Jablonné n.O. o zahrnutí této rekonstrukce do plánu oprav a rea-
lizaci této věci do konce roku 2012. 
Webové stránky obce• . Starosta poděkoval za obdržené připomínky a návrhy na úpravu webových strá-
nek obce a vyzval zastupitele k dalším návrhům do příštího jednání. 
Setkání s místními podnikateli• . Starosta navrhl uspořádat setkání s místními podnikateli – jednak jako 
poděkování za sponzorování společenských a sportovních akcí v obci, jednak i k zvýšení informovanosti 
vzhledem k z připravovaném přepracování ÚP obce Nekoř. 
Návrhy a připomínky• 

J. Lehký - cesta ke mlýnu – upozornění na zvedání asfaltu kořeny stromů - starosta reagoval, toto upozornění již 
obdržel, cestu prohlížel a žádné takovéto výrazné místo nenalezl; - urgence opravy světel, nejlépe do konce měsíce 
února; - žaluzie k uzavření baru v KD
J. Krejsa - dotaz na stav hasičského hřiště po motoskijoringu – informaci podal starosta, hřiště procházel s velite-
lem SDH, po závodech Hobby motoskijoringu hřiště nepoškozeno, jedna kolej po silvestrovském ježdění, starosta 
dořeší s pořadatelem; - ochrana oken ve střeše objektu CVAN - ochranná folie – pouze proti vysypání skla, ne 
jako ochrana proti rozbití; - nábytková stěna s policemi na trofeje TJ Sokol Nekoř do klubovny CVAN – řešit až 
po proběhlé kontrole; - řešení barvy hojekové plochy proti vytávání svitem slunce, bílá barva – folie nebo nástřik 
vápnem
J. Kubíčková Berková - správné větrání novými okny ZŠ - zašle řediteli; dotaz na umístění znaku obce na butony 
(placky) – starosta reagoval – firma souhlasí s podmínkou 100 ks placek pro obec, zašle grafickou podobu znaku 
+ dořeší smluvně; - nabídka na digestoř v kuchyni ZŠ – starosta reagoval – zpracovaná nabídka činí 65.000,- Kč, 
nutno získat další nabídky, starosta navrhl realizaci prozatím pozdržet do vyřešení a upřesnění finanční náročnosti 
opravy střechy a dobarvení fasády ZŠ
P. Lehký – hasičské auto - výhled, ujasnění co chceme a co potřebujeme – starosta reagoval – průběžné jednání 
s velitelem SDH a konzultace i s vedením HZS Ústí nad Orlicí 
B. Bezstarosti - návrh na výjezdní jednání zastupitelstva na Petrově palouku
L.Faltusová - návrh procházkových cest v rámci obce k řešení zeleně a náhradní výsadby stromů; připomínka ke 
kouřícím komínům a nevhodnému spalování; nepořádek u mlýna vedle toku Divoké Orlice; dotaz na sbírku oble-
čení pro charitu – starosta zjistí, L. Faltusová si vezme na starost
E. Dostál - chybějící prkno u lávky pod Malou Přehradou –– reakce starosty – prkna stále někdo hází do řeky, 
P. Glonek pravidelně doplňuje – zkusit zjistit finanční náročnost řešení pochůznými sítěmi; - poškozené zástěrky 
sloupů veřejného osvětlení na Bredůvce

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

setkáváme se nad stránkami dalšího ročníku Nekořského zpravodaje. Je pro mne skoro neuvěřitelné, že je to 
již 13. ročník, který připravuji, trochu jsem doufal, že si zpravodaj vezme na starost někdo jiný z nově zvoleného 
obecního zastupitelstva, jiným stylem či nápady na nové rubriky jej oživí a pozmění, bohužel tato moje touha zůsta-
la neoslyšena. Přesto věřím, že se při jeho člení nebudete nudit a že vám přinese spoustu aktuálních i zajímavých 
informací….

Kromě každoroční drobné proměny vzhledu obálky (fotografie v záhlaví) nás snad žádné větší změny nečekají, 
kromě informování o jednáních zastupitelstva, potřebných důležitých informacích, reportáží z proběhlých akcí 
i zprávách z dění v nekořských spolcích se, pokud nám zbyde místo, zatouláme do historie naší obce, v rubri-
ce „Kam vkročila noha nekořáka…“ a „Cestománie“ se budeme toulat po světě, oživením budou „Zajímavosti 
z cest“ - krátké články o tom, kde a jak rostou nám dobře známé a přesto neznámé exotické rostliny a ovoce 
(v tomto čísle je to „Malý příběh kávy“), obálky dalších letošních čísel vám představí zapomenutá zákoutí naší 
obce a domy dávno zbořené, na zadní stránku k poznávání čísel popisných se sice rok od roku stále hůře vybírají 
fotografie nekořských domů, ale i v tom budeme pokračovat. Velice rád přivítám jakékoliv další náměty a nápady 
a hlavně napsané články - lze je zasílat na známou adresu uonekor@orlicko.cz, či na starosta.nekor@orlicko.cz. 
A moc děkuji všem, kteří do Nekořského zpravodaje přispívají. 
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O připravovaných investičních akcích v obci se v článku o stavební komisi zmiňuje místostarostka Ing. J. Kubíč-
ková Berková. Já se krátce dotknu jen o několika problémů, které nás v obci trápí… Jsou to jednak psi, respektive 
jejich exkrementy, které se bohužel stále častěji objevují na chodnících, silnicích i travnatých pásech před ploty. 
Samotným pejskům to asi nelze vyčítat, bohužel jejich pánům je často úplně jedno, že si „v tom“ ostatní znečistí 
obuv nebo to po nich musí úplně někdo jiný uklízet…

Druhým problémem jsou kouřící komíny, skrze něž mnohde prochází i odpad, jehož spalování je ostatním ne-
příjemné kouřem, zápachem i zdraví škodlivými látkami, které při tom vznikají. Bohužel i majitelům takových to 
komínů je to často úplně jedno…

Pro majitele domů je určeno oznámení, že jsme s kominickými formami dohodli na jarní měsíce termíny, kdy 
kominíci v obci budou provádět požadované revize komínů. Na Obecním úřadě se mohou hlásit zájemci o zpro-
středkování této služby.

S přáním pěkných, slunných jarních dnů bez čoudů a psích…….. na botách
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta 

Termíny svozu odpadů 2011
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2011zůstáva stejný svozový den: pondělí - odpolední směna

Březen: 7, 14,21,28
Duben: 11, 25
Květen: 9,23
Červen: 6, 20

Červenec: 4, 18
Srpen: 1, 15, 29
Září: 12, 26 
Říjen: 3, 10, 17, 24, 31 

Listopad: 7, 14, 21, 28 
Prosinec: 5, 12, 19, 26

   

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den středa: 
23.III.; 20.IV.; 18.V.; 15.VI.; 13,VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.;28.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 8.VI.; 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den úterý: 29.III.; 26.IV.; 24.V.; 21.VI.; 19.VII.; 16.VII.; 13.IX.; 
11.X.; 8.XI.; 6.XII.
Sběr nebezpečných odpadů - 20. 4 a 6.9. 2011. Sběr železa provedou hasiči v průběhu měsíce dubna, přesný 
termín bude vyhlášen. 

vyhlášky
Vzhledem k nové legislativní úpravě - zákonu 280ú2009 Sb., daňový řád, platnému od 1.1.2011 bylo nutné 

v závěru loňského a v počátku letošního roku dát do souladu s tímto zákonem všechny obecně závazné vyhlášky 
obce Nekoř. 

Proto byla zastupitelstvem schválena: 
Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. • 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. • 2/2010 o místním poplatku ze psů 
Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. • 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pří-
stroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Obecně závazná vyhláška č. • 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
Obecně závazná vyhláška č. • 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Výše poplatků, kromě zvýšení poplatku za psa z 70 na 100 Kč, zůstala zachována na stejné výši jako v před-

chozích letech. Upozorňujeme, že poplatky jsou splatné do 31.3. běžného roku, u poplatku za komunální odpad 
z rekreačních objektů do 31.8.b.r. 

Značnou komplikací a nepříjemností pro poplatníky i pro obecní úřad jako správce poplatků vyplývající z nové 
legislativní úpravy je povinnost při nezaplacení poplatků ve stanovené lhůtě vést na poplatníka daňový spis a vy-
máhání prostřednictvím vyměření platebního výměru, i možnost zvýšení nezaplaceného poplatku až na trojnáso-
bek. 
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Z platného zákona, výše uvedeného daňového řádu, vychází povinnost veškerých poplatníků ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla.

Znění vyhlášek je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě nebo v elektronické podobě na webových stránkách 
obce 

Přehled srážek a teplot v roce 2010
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Co se chystá v roce 2011

duben
16. IV. turnaj s ve stolním tenise - TJ Sokol
květen
29. V. Nekořský kros – TJ Sokol
červen
18.VI. Rybářský táborák –ČRS Nekoř
26.VI. Dětský den - spolky a OU Nekoř
červenec
2. VII. Srandamač - zábavný Turnaj spolků a OZ 
2. VII. Hasičský táborák – SDH Nekoř
4.-5. VII. Turnaj v minifotbale – TJ Sokol 
srpen
6.VIII. Pouťový turnaj v nohejbalu

6. – 7. VIII. Pouťové posezení pod lipami
13. VIII. Myslivecké hody – MS Nekoř
27. VIII. Pohádková cesta – TJ Sokol
září
17. IX. Soutěž v požárním sportu – SDH Nekoř
prosinec 
27.XII. Vánoční turnaj ve st. tenise – TJ Sokol

plesy 2012 
14.1.2012 – Myslivecký ples
4.2.2012 – Hasičký ples
10.2.1012 - Masopustní ples

Stavební komise
Milí nekořáci,
Přiznám se, že založit stavební komisi a být jejím členem, bylo mojí hlavní ambicí při vstupu do voleb.
Obecní zastupitelstvo založilo stavební komisi a mě zvolili jejím předsedou. Je to pro mě ctí a výzvou. 

Všichni členové jsou zkušení odborníci a praktici, což je pro práci stavební komise velikým přínosem.
Co je třeba udělat všichni vidíme a shodneme se na tom jistě i všichni zastupitelé. Rozdíl může být jen 

v prioritách řešení jednotlivých projektů, ale to ničemu nevadí, nakonec se vždy pro konkrétní projekt 
většinově rozhodne. 

Existence a činnost stavební komise byla obnovena po mnohaleté přestávce a věřím, že svou činností 
přispěje k efektivní práci obecního zastupitelstva v oblasti investic. Její práce vychází z volebních progra-
mů a připomínek jednotlivých zastupitelů. Jednotlivé projekty připraví a zpracuje v rámci své odbornosti 
a možností k pozdější realizaci.

Chtěla bych vám nyní představit členy stavební komise - má deset členů, jmenovitě:
Roman Baláš
Jan Bednář
Ing. Evžen Dostál

Ing. Jana Kubíčková Berková
Ing. Martin Prikner
Zdeněk Slavík
Ing. Pavel Smejkal

Michal Sršeň
MgA. Patrik Zamazal
Miroslav Zářecký

Čeká nás mnoho práce a bylo by naivní si myslet, že za následující čtyři roky se zvládne vše. Důležité je, 
nastavit způsob práce, zdokumentovat stávající stav, seřadit priority pro řešení a začít postupně jednotlivé 
projekty připravovat, aby se v návaznosti na získané finanční prostředky (včetně možných dotací) mohly 
realizovat.

Stavební komise si určila a Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo následující náplň práce:
- Konzultace OZ a zkoumání návrhů staveb a veškerých stavebních činností dotýkajících se katastru obce 
a zpracování odpovědí na žádosti stavebníků či orgánů státní správy.
- Příprava podkladů a návrhů k novému zpracování územního plánu obce, infrastruktury a ochraně život-
ního prostředí
- Vypracování stanovisek ke stavebním projektům na investice a údržbu majetku obce a příprava podkladů 
pro zpracovatele nových projektů na údržbu majetku obce
- Zpracování podkladů pro výběrová řízení na stavební práce pro projekty financované (i z části) obcí
- Účast (některých) určených členů komise při výběrových řízeních
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- Provádění investorského dozoru na obecních projektech
- Aktualizace (vytvoření) mapy popisných čísel

Koncem minulého roku se dokončil velký projekt „Centra volnočasových aktivit“. V současnosti je bo-
hužel jedinou částečně připravenou akcí na obecním majetku nátěr fasády ZŠ. Proto jsme ve stavební ko-
misi začali dokumentací současného stavu obecních budov, abychom mohli předložit OZ návrhy na řešení 
akutních oprav a budoucích investic.

V letošním roce se čeká vyúčtování dotace „Centra volnočasových aktivit“ a velké projekty potřebují 
čas na kvalitní přípravu. Začalo se tedy s menšími akcemi, které nejsou tak náročné na přípravu a finanční 
prostředky:

- vybourání zbytečných příček, opravy omítek a vymalování v zázemí sálu KD a vymalování štítových 
stěn na sále (ostatní po výměně oken plánované na příští rok). Připravuje se „rozbití“ velkých štítových 
ploch částečným dřevěným obkladem nadále využívaným na výzdobu sálu.

- do konce dubna proběhne zateplení stropu KD, výběrové řízení již proběhlo
- do konce května položení dlažby v kadeřnictví, výběrové řízení probíhá
- Vzhledem k prudce se zhoršujícímu stavu střešní krytiny na ZŠ probíhá příprava výběrového řízení na 

novou krytinu, plechování a odvodnění střechy a nátěr fasády.
- Dále pracujeme na přípravě zadání projektu na opravu budovy č.p.286 (Pošty). Ten by měl být hotov do 

konce roku 2011, aby se mohlo v roce 2012 opravovat. Rekonstrukcí by mělo dojít k zefektivnění využití 
ploch pro bydlení včetně půdních bytů, při zachování služeb ordinace, pošty a knihovny.

To není na tento rok všechno. Je před námi nový územní plán a oprava střechy na hasičské zbrojnici 
v Údolí.

Přeji stavební komisi mnoho sil a chuti do práce. Vám občanům přeji mnoho trpělivosti s námi a věřím, 
že budete moci naše snažení ve prospěch obce jednou docenit . Jana Kubíčková Berková

sčítání lidu
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na 
našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, 
kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. 
Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nej-
starší dochovaný soupis na českém území je považován 
soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva 
II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každo-
ročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání 
provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací 
i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na 
našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 
2. světové válce.

Sčítání lidu krok za krokem 
1) První návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schrán-
ce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček 
Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře 
přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém 
provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčas-
těji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet 
do schránek od 26. února do 6. března 2011.
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2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který 
bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes 
rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro 
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku 
v domácnosti třeba jen přechodně). 
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 

Zelený sčítací list osoby•  (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list • (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list•  (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají 
osobně proti podpisu. Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři 
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní 
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, 
a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůz-
ky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtiš-
těnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, 
ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
4) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu 
doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dosta-
ví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 
a domluvit si jiný čas návštěvy. 
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu do-
ručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. 
dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. 
5) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do 
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je 
třeba jej do sčítání uvést. 
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 
6) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně 
a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 
14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude 
možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na 
internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích 
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najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla 
a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. 
V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny. 
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud 
máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné 
stažení potřebné vyšší verze Acrobatu. 
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domlu-
vený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc 
požádáte. 
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas 
doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích 
formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznáme-
ní uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit 
podle vašich potřeb. 
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou 
P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, 
jak můžete formuláře odeslat v obálce.
7) 14. dubna 2011 - Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat 
přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. 
8) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:  800 87 97 02  bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz        web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo 
nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komi-
saři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře 
za ně kompletně vyplní.  Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
Opět vám chceme přiblížit, jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly před mnoha lety 

až po současnou podobu. K dalšímu článku jsme poprosili o spolupráci paní Elišku Šejvlovou, takže vás 
seznámíme s čp. 164 na horní Nekoři. 

Oproti domům zmiňovaným v předchozích číslech, vzhled tohoto domu neprošel tolika proměnami, pře-
sto se v průběhu let výrazně změnil, jak je z přiložených fotografiích patrné. Zmínku o čp. 164 nacházíme 
v roce 1867, kdy je zmiňováno, že Josefu Mikyskovi a jeho ženě Anně, rozené Kaškové ze Šedivce čp. 19, 
sedláku na čp. 164, se narodil syn Klement. Klement Mikyska, pozdější člen obecního zastupitelstva a v le-

tech 1914 – 1923 starosta obce Nekoř, byl mezi za-
kladateli nekořské družstevní mlékárny, v roce 1907 
v době jejího založení byl zvolen předsedou mléká-
renského družstva. V tomto roce také vystřídal zemře-
lého Václava Brůnu ve funkci pokladníka Občanské 
záložny v Nekoři 

Klement Mikyska byl třikrát ženatý, jeho dvě dce-
ry, Jarmila a Eliška si vzaly dva bratry, Karla a Čeňka 
Krejsu z Šedivského čp. 20. Eliška a Čeněk Krejsovi 
v roce 1948 převzali hospodářství a chalupu čp. 164 
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Za polárním kruhem v roce 2003 aneb  „Kam vkročila noha nekořáka….“

… tentokrát MUDr. Jaroslava Kučírka, který se svojí paní překročil pří své severské cestě  v roce 
2003 dvakrát polární kruh…. 

V letech 1999 a 2000 jsme se v rámci rubriky Cestománie v našem Nekořském 
zpravodaji toulali s MUDr. Kučírkem po Norsku.  V tomto vyprávění nemohla 
být  obsažena  další cesta Mudr. Kučírka  v roce 2003 na sever -  jak říká: 
„Takový skandinávský okruh – od Dánska, Norska přes Švédsko, Finsko,  až 
po pobaltské státy a přes  Polsko, Slovensko domů…“ 
Jel  s manželkou a se známými – dalším manželským párem dvěma auty a  v 
necelých šesti týdnech srpna a začátkem září   ujeli  celkem přes 9000 km, a 
při této cestě dvakrát překročili polární kruh – 66o 33´ severní šířky  Tam také  
dostali certifikát, že překročili polární kruh, 

Cestou na sever navštívíli světoznámý přístav Narvik – ležící  za polárním kruhem, v jehož zálivu je  po-
topeno přes  35 válečných lodí německých i spojeneckých ze  II sv. války, stavili se u největšího mořského 
víru na světě – Sals Träumen, kde se několik set, přesně 370 milionů kubíků vody při odlivu a přílivu  valí  
úzkým hrdlem 150 m širokým do fjordu a  naráží na dva ostrůvky v hrdle  a  voda  se žene  rychlostí cca 
45km hod.,  při maximálním přílivu či odlivu dosahuje vír průměru  deseti a hloubky pět metrů   a  tím 
představuje nebezpečí i pro střední lodě. Další zastávkou bylo Trömsö o kterém se říká že je „Paříží severu“ 
se světoznámou Polární katedrálou.  Pokračováním cesty pak  bylo nejsevernější město světa Hammerfest, 
ležící na 70 o stupni severní šířky
Další cestu  popisuje Dr Kučírek takto:
„Z Hammerfestu jsme se dostali na nejsevernější výběžek Evropy Nordkapp,  odtud potom jsme se chtěli 
vracet, ale naskytla se příležitost přenocovat  ve vesnici  s přístavem pro  rybáře. „Večer do rybářského 
penziónku přijeli nějací  rybáři  s lodí,  kteří přivezli ryby a při  posezení s nimi  jsme  nahodili řeč, že by-
chom  se chtěli podívat na Špicberky, nebo ještě výše. Hoši měli rádi alkohol,  a tak se uskutečnil obchod 
za  2 l koňaku a 900  euro, kdy jsme  si  jejich loď pronajali…… Bylo příhodné počasí a  tak  jsme ráno  

a postupně ji přestavěli. Rozsáhlejší přestavba 
usedlosti do současné podoby byla zahájena až 
v roce 1968 jejich dcerou Eliškou a jejím man-
želem Františkem Šejvlem. S mini dnes na čp. 
164 bydlí jejich nejmladší syn Milan. 

Z původního statku se ve stále stejné podo-
bě zachovala krásná roubená stodola… 

S použitím materiálů 
a fotografií paní Elišky Šejvlové 

- Jiří Pomikálek
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vyrazili a dostali se až za Špicberky, kde již přestávalo být 
volné moře. Dopluli jsme  mezi ledové kry až k téměř souvis-
lému ledovému poli.  Zhruba na 85o s.š.  Bylo to zhruba 700 
km nad polárním kruhem. Teprve  pozdě  večer jsme se pak 
vrátili  do výchozí rybářské vesničky.  Na  samotné Špicberky 
jsme se nedostali, je to přísně chráněná rezervace se zvláštním 
povolením ke vstupu, ale vůbec jsme toho nelitovali, protože to, co jsme zažili cestou na sever, bychom 
na Svalbergu, jak se správně Špicberky jmenuji nezažili. Cestou jsme potkali kosatky,  velryby,  mrože,  a  
pak jsme narazili na ledního medvěda, jak přeskakoval ze kry na kru. Chvíli jsme ho sledovali, ale opatrně 
abychom nenarazili na větší kry, kterých kolem nás bylo skutečně mnoho“.
„V předchozích článcích jsem mluvil o  místopisu a povaze Norů, o setkání s lidmi, o  norských pověstech, 
ale norský sever  je něco neskutečného, zde se  dá mluvit  snad  jen o fantastické strohé, tajemné a nepří-
stupné přírodě, zde těch lidí už moc není…..“ doplňuje  Dr Kučírek.
„A ještě něco, co bychom tam nikdy nečekali. Za polárním kruhem je neskutečně hub. – Krásné křemeňáky 
rostly téměř všude, i v popraskaném asfaltu u silnice“.
Severu se říká Lapland – zem  Laponců, jinak nazývaná  i Finmarka,  tato oblast  zasahuje i do Finska.  Kul-
turním střediskem oblasti je  Alta, je  tam muzeum, v jejím okolí se nachází skalní kresby  s odhadovaným 
stářím 6-8000 let, čímž jsou jedny z nejstarších.  „Atrakcí bylo setkání s Laponci jako takovými,  v někte-
rých osadách  žijí ve stanech, ale oni sami říkají – Tradice je tradice ale byznys je byznys a proto vyráží k 
hlavním silničním tahům a  tam v takových shopech prodávají  výrobky své tradiční kultury – vyřezávky ze 
dřeva, pletené věci,  a  sobí  vyřezávané parohy….“ 

Jednu noc strávili v Karasjoku   - což je politické centrum norského Laponska.  
Laponci (Sámové) mají jakousi autonomii,  v Karasjoku mají svůj vlastní par-
lament -  Sameting.   Pak  vyrazili Finskem dolů  a kousek od  norsko finských 
hranic přenocovali…. „A tam  jsem zažil poprvé v průběhu naší cesty  polární 
záři (Aurora borealis). Mám ji nafilmovanou a je to  úžasné,  nedá se o tom 
povídat, kdo to nevidí, neví. Moje představa byla, že je to studené modrobílé 
světlo. Jaké bylo překvapení, když  zářila  červenou, fialovou, žlutou barvou…. 
Seveřané říkají, že má tajemnou moc, že kdo na ní zamává, toho si ho vezme s 
sebou, že se víc  nevrátí…. V zimních měsících je prý tak intenzivní, že se při 
ní dají číst i noviny…,“ nadšeně líčí MUDr. Kučírek. 
„Tím to jsme se  dostali na druhou část polárního kruhu, který jsme překročili 
ve Finsku v Rovaniemi, Je administrativním a obchodním centrem finského 
nejsevernějšího kraje, Laponska. Leží nedaleko severního polárního kruhu mezi 
vrchy Ounas a Korkalo na soutoku řek Kemi a Ounas. Na začátku roku 2006 se 
město sloučilo se svým vesnickým okolím do jediné obce, čímž se město stalo 

jedním z rozlohou největších měst na světě a největším v Evropě, ačkoli v něm bydlí jen asi 60 000 lidí. Na 
polárním kruhu nedaleko  Rovaniemi  je  park Santa Klause,  velký prodejní a zábavní park, celý vytesaný 
ve skalní jeskyni a kousek odtud  prý bydlí Santa Klaus, má zde svoji poštovní stanici odkud jsme posílali z 
poštovního úřadu Santa Klause pozdravy domů.  .“ – končí náš rozhovor Dr Kučírek
A pak již jejich  cesta pokračovala  dolů  až do Helsinek……
Celou cestu točili na kameru,  pro zájemce by bylo možné shlédnout zhruba  hodinové video z této  zajímavé 
výpravy….

Flétničky
Flétničky jsou bezva. Nejdřív nám Magda rozdala písničky a potom jsme se rozdělili na skupinky po 

kterých jsme hráli. Pak jsme si řekli jaký kdo bude hrát hlas a začali jsme po skupinkách přehrávat.Když 
jsme přišli podruhé, tak jsme přehrávali a najedli se třeba upečených buchet. Když jsme dojedli, tak pro nás 
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přijely tety nebo maminky a odjeli 
jsme domů a takhle to bylo dokola asi 
dva měsíce. Den před Štědrým dnem 
jsme šli hrát po vesnici. Nejdřív jsme 
po skupinkách prošli domy, kde bydlí 
staří lidé, co jsou sami a potom jsme 
šli zahrát babičkám a maminkám. 
Nakonec jsme šli zahrát do Konzumu 
a potom přímo za novým panem sta-
rostou a tam jsme hráli úplně všichni 
a úplně všechny koledy. Dostali jsme 
pitíčko a sušenku a chvililinku jsme si povídali. Pak někoho na-

padlo, že bychom mohli hrát v obecním rozhlase a pan starosta souhlasil a tak jsme šli zahrát do rozhlasu 
a aspoň ten, u koho jsme se nezastavili, tak všechny koledy slyšel.
Tento sboreček se scházel každý pátek v Sibérii u Hubálků nebo u Zdíši Bednářové. Bylo nás asi 10 a těšíme 
se na příští Vánoce.   Doubravka Mikysková

TJ Sokol Nekoř - zprávy z oddílu stolního tenisu
Vánoční turnaje ve stolním tenise
VIII. ročník tradičního vánočního turnaje ve stolním tenise se v Nekoři konal 28. prosince 2010.
Loňský rok byl pro všechny příznivce stolního tenisu v naší obci okořeněn nějakou novinkou. Vše se nako-
nec odrazilo i při organizaci letošního již VIII. ročníku Vánočního turnaje. Vyslyšeli jsme hlasy volající po 
rozdělení na registrované a neregistrované, a rozhodli se letos uspořádat turnaje dva.
Na 28. prosince 2010 jsme naplánovali turnaj neregistrovaných, který byl rozdělen do tří skupin. Od 13:00 
hodin byl zahájen turnaj dětí. Za účasti 6 chlapců, bylo možné vidět, že o talenty v Nekoři a na Bredůvce 
není nouze. Některé výměny byli opravdu povedené, hlavně na souboje finalistů se opravdu dalo dívat. 
Celkovým vítězem se nakonec stal Dominik Faltus před Tomášem Faltusem a Alešem Faltusem. Letošní 
novinkou byly i medaile pro nejlepší, které se setkaly s velkým ohlasem. 
Na 17:00 hodin byl naplánován začátek soutěže dospělých. S napětím jsme očekávali, zda se dostaví i po-
třebný počet žen, tak aby mohla být vypsána jejich samostatná kategorie. Naštěstí jsme nemuseli čekat dlou-
ho, a konečný počet 7 žen a 20 mužů nám jen potvrdil, že o stolní tenis je v Nekoři zájem. Na všech stolech 
se rozpoutaly nelítostné boje. Ženy systémem každá s každou, muži byli nalosováni do čtyř pětičlenných 
skupin. Z každé skupiny postupovali dva do závěrečné finálové skupiny, další dva do skupiny o 9.-16. místo 
a poslední ze skupin o umístění na 17.-20. místě. Celý turnaj se hrál na čtyřech stolech a trval neskutečné 
čtyři hodiny. V devět večer bylo dobojováno.
V kategorii žen byla nejúspěšnější Iva Bezstarostiová, která celým turnajem prošla s jediným ztraceným 
setem. Druhá v pořadí se umístila Nicola Šimková, která ukázala, že hodiny, které stolnímu tenisu věnovala, 
nejsou ztracený čas. A na bronzovém třetím místě se umístila Marcela Kolářová, které k umístění pomohly 
lepší vzájemné zápasy s ostatními účastnicemi turnaje. 
V kategorii mužů se na prvním místě umístil Jiří Vítovec z Bredůvky, který nezaváhal ani v jednom zápase. 
Na druhém místě pak skončil Ondra Bednář, na kterém bylo vidět, že si s pálkou a míčkem rozumí, a my 
tak můžeme jen litovat, že není v našem soutěžním družstvu. Třetí příčku obsadil Pavel Faltus, který tak 
potvrdil oprávněnost svého nasazení při losování. 
Hodnotit celý turnaj by asi měli ti, kteří hráli a kterým byl určen. Za pořadatele jen musím konstatovat, že 
jsme byli potěšeni velkým zájmem, a snad se nám podařilo zorganizovat pro občany obce příjemné zpest-
ření vánočních svátků.
Aby to nám registrovaným nebylo líto, že se nemůžeme zúčastnit turnaje, rozhodli jsme se pro letošní rok 
uspořádat nultý ročník „Nekořského Davis cupu“. Každý z osmičky hráčů hrajících soutěž si měl pozvat 
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jednoho spoluhráče, tak abychom pro turnaj měli osm dvojic. 29. prosince se tak na sále KD sešlo 8 dvojic, 
které se spolu popasovali v turnaji sehraném stejným systémem jako slavný tenisový Davis cup. Celé odpo-
ledne se bojovalo a až v 19:00 hodin bylo známé konečné pořadí. 
Vítězství ukořistila dvojice Tomáš Krejčí ml. se svým spoluhráčem z Mistrovic Robinem Krejčím, kteří 
ve finálovém klání udolali dvojici Jarda Lehký, Jiří Černohous z Těchonína. Třetí místo pak patřilo dvojici 
Jirka Lehký, Jan Brőkl z Líšnice. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům a hráčkám, ve všech kategoriích za sportovní výkony, i za bez-
problémový průběh po oba dva dny. Ten největší dík ale patří těm, kteří nám pomohli v tom, že jsme mohli 
turnaj v takovém rozsahu uskutečnit a to tak, aby byl zajímavý pro všechny zúčastněné. Proto bych chtěl 
závěrem poděkovat všem našim sponzorům. Mezi nimi bych chtěl vyzvednout zejména obec Nekoř v čele 
se starostou p. Pomikálkem, Sokol Nekoř, firmy DDD p. Krejsy, pekařství p. Adamce, Klas Nekoř, Hellas 
Nekoř, potraviny pí. Lehké a všechny ostatní, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci turnajů.

Za oddíl stolního tenisu Tomáš Krejčí st.
Pozn. red.: Nekořské mužstvo stolních tenistů v současné době bojuje o umístění v tabulce o 1. – 7. místo 
v čtrnáctičlenném Regionálním přeboru VI. mužů, zápasy v domácím prostředí ještě proběhnou 18.3. a 8.4. 
2011 od 17 hodin v KD Nekoř. Přijďte povzbudit nekořské stolní tenisty…
A pak je tu na str. … pozvání na další nekořský turnaj pro neregistrované hráče…

Sousedské novinky
Kdo se v minulém roce vydal na procházku, nebo projížďku 

do oblasti Údolí a přehrady, mohl si povšimnout že se chystá 
velká změna.

Došlo k demolici služebního, obytného domku Povodí La-
be,s.p., č.p. 313, který od výstavby přehrady 2 generace obýval 
rod Kocmánků, kteří pracovali na přehradě jako hrázní. 

Zahájení této akce předcházela dlouholetá příprava, ovlivňo-
vaná politickými zvraty a vývojem ekonomiky státu. První ná-
vrhy a studie v roce 1995 se zabývaly výstavbou nového objek-
tu, který by odpovídal potřebám uložení současného vybavení 
strojů a mechanizace, potřebných pro údržbu přehrady. Řešil 

TJ Sokol Nekoř oddíl stolního tenisu 

Vás zve na 

 

který se koná dne 16.dubna 2011 v sále KD 
Nekoř od 16:00 hod  

Prezentace 15 minut před začátkem. V turnaji startují pouze neregistrovaní hráči obce 
Nekoř.  Při účasti 4 a více žen bude sehrána tato kategorie samostatně. Systém turnaje 
a rozlosování bude stanoven podle počtu hráčů. 

Startovné: každý hráč zajistí dle svých možností jednu cenu pro soupeře. Občerstvení 
v restauraci KD. Informace:  Tomáš Krejčí st., tel.: 736 600 716 ; e‐mail : Tom67Kre@seznam.cz 
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i případné rozšíření počtu pracovníků obsluhy. Do budouc-
na se počítalo s tím že by nahradil stávající, již nevyhovující 
provozní objekt.
Ovšem než došlo k vlastní výstavbě, bylo toto řešení zamít-
nuto a nahrazeno řešením rekonstrukce starého domku.
Vzhledem k tomu že dům č.p. 313 byl vystavěn ve váleč-
ných letech 1940 a 1941, kdy byl velký nedostatek stavební-
ho materiálu, stavělo se z toho co zrovna bylo k sehnání. To 
se výrazně projevilo v současné době po 70 letech provozu.

Po zhodnocení stavu konstrukcí domu – střešního pláště, 
krovu, stropů, podlah, rozvodů a izolací bylo přistoupeno 
k celkové demolici nadzemní části a přístavbě nové tech-
nické budovy ve dvoře areálu. Základy a pískovcová pode-
zdívka původního objektu se ponechaly stávající, opravily 
se a odizolovaly.
Je to věc názoru, ale myslím že se architektovi, vzhledem 
k tomu že byl velmi finančně omezen, povedlo poměrně 
dobře skloubit užitné potřeby provozu přehrady i vizáž celé 
stavby, zasazené do podhorské krajiny. Zdeněk Dvořák

Plesová sezona
Po vydařeném rybářském a hasičském plese se v slunečném a trochu mrazivém nedělním odpoledne 27. 
února 2011 konal tradiční nekořský dětský maškarní karneval.Tato společná akce obce a spolků a sponzor-
sky podporovaná jak, obcí, spolky tak i místními podnikateli a firmami každoročně zakončuje plesovou 
sezonu.

Průběh má tradiční, dalo by se říci stále stejný 
a přece pokaždé jiný. V letošním roce po sále 
v rytmu hudby a někdy i mimo rytmus po-
skakovaly roztodivné masky snad ještě hezčí 
a zajímavější, než v předchozích letech. Však 
také vždy dá pořadatelům - zástupcům obce 
i jednotlivých spolků velkou práci vybrat a od-
měnit dvacet nejlepších masek. Letos vybírali 
z 48 dívčích a 38 chlapeckých účastníků, které 
bedlivě sledovaly oči 74 platících dospělých - 
rodičů, tet, babiček, strejdů či dědečků.
Tradičně hraná pohádka nás letos zanesla do 
hlubokého lesa za Červenou karkulkou, babič-
kou a nezbedným vlkem, tradiční přetahování 

kluci x děvčata letos dopadlo plichtou, zato tatínkové, ač v menšině, maminky hasičským lanem dotáhli 
tam, kam potřebovali. Pták ohnivák, další každoroční hra přinesla všem sladkou odměnu, o občerstvení 
a nanukové poháry se postaral tým TJ Sokol a stolních tenistů. A v závěrečné tombole, kterou je možné 
každoročně pořádat díky štědrosti sponzorů, si všichni malí účastníci vylosovali hodnotnou cenu. Poděko-
vání za finanční či věcný příspěvek patří obci Nekoř, MS Nekoř, TJ Sokol Nekoř, ČRS Nekoř, Klubu SHM 
Nekoř, a firmám Alf, s.r.o., Pekařství Adamec, Helas Nekoř, Klas Nekoř,a.s.,Obchod U Lehků,B. Dušek, 
DDD Mgr. M. Krejsa, M. Zářecký, Dvořákovi – restaurace KD, P. Glonek, Kovokrab J. Dušek, L. Doleček, 
P. Pomikálek, J. Faltus, F. Slavík, Z. Slavík, J. Dušek, J. Puchmeltr, J. Cvejn, J.+F. Koblížek. 
Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, - a malí i velcí se již mohou těšit na další společnou akci 
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spolků - také tradiční dětský den u základní školy v poslední červnovou neděli i na sokolskou pohádkovou 
cestu, kteréžto akce se mohou každoročně pořádat díky štědrosti sponzorů a výtěžku z maškarního karneva-
lu.... Jiří Pomikálek

Zajímavosti z cest
Malý příběh kávy

Když jsme stoupali po svazích vedoucích k sopečnému jezeru Wawo 
Muda na indonéském ostrově Flores, zeptali jsme se našeho průvodce 
Alfonsa na keříčky s malými bílými kvítky. Alfonso odpověděl: „To je 
přeci káva“. Káva? Pak jsme se ptali ještě několikrát a dozvěděli jsme 
se, že kávě se zde nejvíce daří pod stromy, což znamená, že pěstovat 
kávu není vůbec jednoduché. Potřebujete k tomu les a ještě ke všemu 
orientovaný na jih. Alfonso nám ukázal jednotlivá stádia od květu až po 
plod, který se sklízí. Když je květ 
opylován, na místě květu vyraší 
zelená bobule. V každé bobuli se 

ukrývají dvě budoucí kávová zrna. Bobule jsou zralé ke sklizni, když 
zčervenají. Původně jsme si mysleli, že se sklízí ty černé bobule, ale 
to jsou plody přezrálé a ty už jsou k ničemu. Pěstitelé pak bobule suší 
na slunci a postupně z nich dostávají kávová zrna. Zrna mají v tuto 
chvíli světlou, okrovou barvu. Takovou, tedy neupraženou kávu, jsme 

si v jedné vesnici na tržišti koupili 
a doma ji pak pražili na pánvi. Ne-
upražená káva putuje od pěstitelů převážně k překupníkům, upraženou 
prodávají na místních trzích. Nejznámější indonéskou kávou je káva 
z cibetek neboli cibetková káva. Cibetka je malá šelmička, která se živí 
tropickými plody včetně plodu kávovníku. Trus je pak sbírán a z ne-
strávených plodů se připravuje a balí nejdražší káva na světě, kilogram 
stojí asi tak deset tisíc korun českých. Martin a Zuzana Kocmánkovi

Cestománie - Asie
Vážení čtenáři, v naší Cestománii budeme ještě letos putovat s Martinem a Zuzanou Kocmánkovými po 

Asii - pokračování č.11 
Cestou z Phonsavanh jsme si opět vychutnávali krajinu, orosené pavučiny na lukách a probouzející se 

vesnice. Ženy, i když pasou krávy, mají na sobě krásné šaty. Až do Muang Phu Khun jsme jeli po stejné 
trase, tady jsme se však odklonili směrem na jih, k Vang Vieng a Vientiane. Téměř celou dobu jsme jako-

by klesali dolů. Náhle se na obzoru objevila čnící silueta jakési 
tajemně vypadající hory, pod jejímž úpatím jsme záhy projeli. 
Dalo by se říci, že hora byla jakousi branou do tropického krasu 
u Vang Vieng.

Zanedlouho jsme stavěli v Kasi na polévku s bylinkami. Pak 
jsme opustili soutěsku a dál už jeli téměř po rovině v asi 200m 
široké nivě mezi pohlednými kopci, které byli jakýmsi příslibem 
krajiny u Vang Vieng. Posléze se už začaly skutečně objevovat 
kuželové kopce vypadající jako obrovská termitiště.

Městečko Vang Vieng nás přivítalo tropickou průtrží mračen. 
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Po dešti jsme si hledali ubytování za rozumnou cenu, což tr-
valo docela dlouho. S jídlem to bylo naopak, Vang Vieng je 
plné restaurací a pouličních stánků a večer to tu svítí jak ve 
Vegas. Na večerním tržišti jsme ochutnali lidové pochoutky, 
mezi nimi i smažené červy.

Druhý den jsme pronajali moped s nákupním košíkem na 
projížďku do krasu. Hned jsme však museli uhradit mýtné za 
přejezd mostu přes řeku Nam Song protékající Vang Vieng. 
Začali jsme tak městu Vang Vieng říkat „desetitisícové město“, 
protože téměř vše zde bylo za deset tisíc – mýtné, vstup do 
jeskyně, pivo, bageta i palačinka.
Chvíli jsme se kodrcali mezi rýžovými políčky směrem k homolím. Kras je nejen pohledný, ale také je zde 
mnoho jeskyní. Celé odpoledne jsme na dvoutaktu poskakovali podle jednoduché mapky po kamenitých 
cestách a přitom obdivovali krásy venkova mezi vápencovými horami trčícími z úrodné nivy. Prach a sucho 
v ústech jsme večer šli spláchnout na říční ostrov. Zavěšení do hamak (sítí) jsme pozorovali oparový západ 
slunce nad hřebeny hor a také na nahuštěných duších přijíždějící rozjařené turisty. Jednou z největších zá-
bav ve Vang Vieng je takzvaný tubing – jízda na duších. Břehy Nam Song lemují početné hospody, takže je 
o zábavu skutečně postaráno.

Další den nám platil ještě uhrazený pronájem mopedu a tak jsme 
si jeli prohlédnout proti proudu Nam Song krasové útvary, které 
jsme viděli ze špinavých oken autobusu. 15km výmolů a překá-
žek, ponejvíce krávy, nám trvalo 45 minut. Bolely nás zadnice, 
ale stejně jsme měli radost a zazpívali jsme si cestou spoustu 
českých lidovek. Zbytek pobytu jsme věnovali odpočinku.
V den odjezdu jsme se dostavili na malý autobusák. Měli jsme 
ještě čas navštívit tržiště a dát si tradiční laoský salát laab (směs 
masa a bylinek) a polévku. Místní agentury zajišťují pro turisty 
pouze lístky na takzvané v.i.p. spoje, které jsou však mnohem 

dražší. My zvolili normální spoj. Velkou pozornost jsme jako obvykle věnovali pneumatikám. Všechny, až 
na zadní levou, byly v pořádku. Jmenovaná byla na plátno. Vyrazili jsme, dost se prášilo, tak jsme si nasadili 
roušky. V každé pravotočivé zatáčce jsme na pneumatiku mysleli. Však cesta byla zase jedna zatáčka za 
druhou a s častými výmoly. Asi v polovině cesty jsme definitivně opustili pohoří a ocitli se v nížině směřu-
jící k Vientiane. 30km od Vientiane to pneumatika už nevydržela. Řidič autobus přistavil k nejbližší dílně 
i s námi a za pět minut bylo opraveno.
Hlavní město Vientiane se svým vzhledem neliší od ostatních provinčních měst. Na ulicích se běžně pasou 
krávy a i přímo v centru je dost slepic. Při příjezdu do centra jsme minuli snad desítku skvostných chrámů-
watů. Na koncentraci kultury v laoské metropoli jsme byli zvědaví. Večer 
jsme strávili s cestovateli v bambusové restauraci na břehu Mekongu.
Snídaně v jiné laoské restauraci na nábřeží byla jakoby v domácím prostředí, 
tradiční bagetu nám servírovali v pyžamu. Těšili jsme se na ucelenou sbírku 
laoského umění ukrytou ve watu Haw Pha Kaef. Bylo pro nás překvapením, 
že jsme uvnitř nalezli pouze nespočet soch Budhy v rozličných pozicích. Po-
kračovali jsme po hlavní Lane Xang Avenue k památníku obětí války. Vý-
hodou zde je, že vzhledem k malé rozloze nebylo třeba smlouvat tuktuk. 
Památník Patuxai je proveden ve stylu Vítězného oblouku na francouzské 
Champs Elysées a váže se k němu tato zajímavost. Laosané na výstavbu po-
užili beton, který jim věnovaly USA na výstavbu letiště. Proto se vysokému 
památníku říká „svislá ranvej“. Zkusili jsme ještě Národní muzeum, kde jsme 
zjistili, že bylo již dva měsíce zavřené. Kultura dne se tak zúžila na obhlížení 
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pozlacených watů a místních prodejních galerií se současným 
překrásným laoským uměním.
Poslední den ráno jsme došli na autobusák. Cestou jsme se ještě 
stavili v nejstarším watu Sisaket, který přežil i drancování ze 
Siamu, dnešního Thajska. Na nádraží jsme zjistili, že pokud 
chceme do Tha Khek, musíme jet na jiné stanoviště. Posadili nás 
do mikrobusu a jeli jsme kamsi za město, kde jsme konečně na-
stoupili do správného autobusu. Jenže jak jsme z vientianského 
jižního nádraží vyjeli, tak jsme zase hned zastavili a do busu se 
vehnalo tucet prodavačů prodávajících vše, počínaje žvýkačka-
mi až po duchaplné knihy. Po necelé hodině jsme konečně vyjeli a proháněli se úrodnou a malebnou nížinou 
s vesničkami, chrámy, rýžovými políčky a bambusovými chatkami sloužícími k odpočinku dělného lidu za 
palčivého žáru. V této nížině, velmi bohaté na nesčetné toky, jezírka a další vodní plochy, se též lidé živí 
chovem nebo rybolovem sladkovodních ryb. Někde za polovinou cesty se začaly objevovat první vápenco-
vé kopce - Khammouanský národní park. Blížili jsme se do cíle dnešní cesty.
Pokračování příště Martin a Zuzana Kocmánkovi

Oblastní charita
Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, přinesla opět vyšší výtěžek než loni. 
V celém orlickoústeckém regionu se vykoledovalo 1.900.300,- Kč do 436 pokladniček. Díky stovkám koled-
níků a dobrovolníků tak Oblastní charita Ústí n. O. vykoledovala ve svém regionu nejvyšší částku v Diecézi 
Hradec Králové. V Nekoři 8 skupinek koledníků vybralo 32 808,- Kč. 
Jsme rádi, že Tříkrálová sbírka si získala důvěru občanů a upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na její 
organizaci a podpoře - koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním správcům farností, zástupcům měst-
ských a obecních úřadů, vedoucím skautských středisek atd. Velmi děkujeme všem, kdo koledníky přijali, 
kdo se nechali obdarovat přáním štěstí, zdraví, a kdo svým finančním darem projevili solidaritu s potřeb-

nými. Díky všem zúčastněným mohla být sbírka usku-
tečněna v takovém rozsahu. Oblastní charita Ústí n. O. 
může disponovat se 65 % z vybrané částky. Tento obnos 
chce v r. 2011 použít k těmto záměrům:

zakoupení automobilu pro charitní ošetřovatelskou • 
službu a domácí hospicovou péči
materiálové vybavení nového centra sociálních služeb • 
v Lanškrouně
provozní náklady občanské poradny, osobní asistence • 
a Rodinného centra Horní Sloupnice
výměna oken a opravy budovy Centra pod střechou • 
v Letohradě
fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projek-• 
tů 
přímá pomoc • 
5 % na zakoupení školního autobusu pro chudé děti • 
v indickém Mansapuru

Bližší informace naleznete na www.uo.caritas.cz nebo 
www.trikralovasbirka.cz. 

Iva Marková, 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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MAS Orlicko 

Markéta Sršňová, Místní akční skupina ORLICKO

V roce 2011 podpoří MAS ORLICKO další 
projekty a vydá zpravodaj 
I v roce 2011 bude Místní akční skupina ORLICKO přispívat k 
rozvoji regionu Orlicko a v rámci jedné prodloužené výzvy 
mezi vhodné žadatele rozdělí víc než 10 miliónů korun.  

S podpořenými žadateli, i jejich zkušenostmi, seznámí ve 
zpravodaji. 

 

Hlavní aktivitou Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) bude i v roce 2011 
realizace dotačního programu s názvem „LEADER“.  

Právě z tohoto programu bylo v loňském roce podpořeno celkem 32 projektů. Mezi nimi 
15 projektů neziskových organizací (např. vybavení divadelního souboru v Lipce, RAFT 
KLUBU Gymnázia v Letohradě, nebo Vojensko – historického klubu ERIKA ),  
6 projektů obcí (např. obnova veřejného prostranství v Klášterci nad Orlicí, nebo vybudování 
Skateparku v Proutnici) a 11 projektů drobných podnikatelů (např. modernizace truhlářských 
provozoven v Jamném nad Orlicí, Jablonném nad Orlicí, nebo obci Bystřec). 

Se zkušenostmi podpořených žadatelů i podpořenými projekty se občané budou moci 
seznámit ve zpravodaji MAS ORLICKO. První číslo bude vydáno během února a zdarma 
distribuováno jak v informačních centrech a na jednotlivých obcích Orlicka, tak v kanceláři 
MAS ORLICKO. 

Které projekty a v jakém rozsahu budou podporovány v roce 2011 na to jsme se 
zeptali manažerky sdružení, Ivany Vanické: 

„U neziskových organizací budeme podporovat zkvalitňování zázemí pro činnost aktivních 
spolků na Orlicku, a to dotacemi ve výši až 90% z celkových nákladů. Mezi příjemci z řad 
podnikatelských subjektů bude podpora zaměřena na projekty podnikatelů 
v dřevozpracujícím průmyslu (dotace až 60%) a projekty zaměřené na modernizaci 
zemědělských podniků (dotace 40 – 60%). V neposlední řadě budou, podobně jako 
v minulých letech, podporovány projekty obcí, jejichž předmětem bude zkvalitňování 
základní i doprovodné infrastruktury (dotace až 90%).“  

A kdy budou žadatelé moci začít předkládat své žádosti? 

„Předpokládáme, že výzvu k předkládání žádostí vyhlásíme během jara letošního roku. 
Příjem žádostí potom plánujeme na období od poloviny června do poloviny července. Své 
projektové záměry však mohou potenciální žadatelé konzultovat v kanceláři MAS 
průběžně“, doplnila ještě Ivana Vanická. Na závěr uvedla, že všechny aktuální informace 
mohou případní žadatelé najít na webových stránkách sdružení.  

 

 

 

 

Místní akční skupina ORLICKO 
Divišova 669 

564 01 Žamberk 
 

www.mas.orlicko.cz  
tel.: 465 611 150 
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Pozvání
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 23.4.2011

Turistický pochod: LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
X. ročník: Za mystikou plochých návrší

Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-kolka
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00, 
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Na málé i velké turisty se těší pořadatelé. 
Informace na: www.pochody.cz       www.obeclisnice.cz

Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
i po desáté jinudy.

 Lesem zvaným Sekýří
trasy delší zamíří
k plochým kopcům tajemným
v kraji našem přítomným

Zájemce o historii obce Nekoř zveme na 

Besedu nad obecní kronikou
Neděle 3.dubna 2011 od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Nekoř

Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov se bude konat 
v sobotu 16. dubna 2011 

více informací v letáku, který obdržíte před konáním sbírky 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se Přivítali jsme do života
Kosková Jarmila Marek Dostál 
Venclová Marie Adéla Dvořáková

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2011 – 31.3.2011

60 let Dostálková Alena
 Netušil Václav

65 let Doleček František
 Puchmeltr Josef
 Bezstarostiová Marie
 Skalický Stanislav
 
70 let Šroler Josef
   
75 let Luxová Ludmila
 Kučírek Jaroslav

80 let Buryšková Zdenka
 Jironč Jaroslav
 
84 let Novotný Bohumil

84 let  Luxová Marie
 Maleček Josef

86 let Novotný Jan

Srdečně blahopřejeme Marie Glonková



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 1 březen 2011
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Zdeněk Dvořák, Doubravka Mikysková, 
Tomáš Krejčí, Ing. Jana Kubíčková Berková, MUDr. Jaroslav Kučírek, Zuzana a Martin Kocmánkovi, 
pracovníci MAS Orlicko, a Oblastní Charity, Marie Glonková, Ing. Jiří Pomikálek, foto: autoři příspěvků, 
Jiří Krejsa, Lukáš Král, Ing. Jiří Pomikálek. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno 
pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 300 výtisků, cena 10,- Kč

Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2011, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně zasílat 
na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz.  www.nekor.cz

V loňském posledním čísle jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z horní Nekoře:  
I. Krejsovo čp. 187, II. Malečkovo, čp. 188; III. bývalé Krejsovo čp 182, rodný dům ThDr. Mikuláše 
Tomka, dnes majitel M. Kadič. A co tyto? Poznáte…?


