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Z jednání obecního zastupitelstva
9. prosince 2013
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Dění v obci od předchozího jednání s použitím projekce fotografií přiblížil starosta:
• Countrybál 23.11.2013
• Poděkování B. Bezstarosti za štípání dřeva u CVAN
• Instalace svodidel do Studenecké zátoky místo zničeného zábradlí
• Parcely Vejrov – žádost o povolení napojení cesty podána na Povodí Labe, s.p., jednání s VAK a.s.
Jablonné n.O. – přislíbeno zasíťování v roce 2014
• Jednání na st. úřadě Letohrad a Katastrálním úřadě – nesrovnalosti v LV u č.e 37
• Jednání o odkupu pozemkové parcely PZE 1874/2
• Jednání s majiteli kolem místní komunikace Vejrov - vyměření, dořešení vl.vztahů
• Proběhla 5 denní rekonstrukce VN – další termín odstávky proudu na jaře, dokončení rekonstrukce, urovnání terénu
• Předání KD novému nájemci
• Stojan na kola u CVAN věnován panem Štěpánkem firmy W-Energie
• Zvonička Bredůvka - vyhotoven GP
• Poděkování P.Lehkému za pomoc při instalaci radlice na zahradní traktůrek
• Rozsvěcení vánočního stromu – poděkování dětem a paní P. Motlové
• Jednání SK
• Vánoční stromky pro MŠ a ZŠ věnovány V. Faltusem – poděkování
• Informace ze sdružení obcí ORLICKO
• Proběhla Inventarizace Petrova palouku a posouzení stromů těsně sousedících s chatkami – žádost
na majitele o odstranění
Dále byl pročten zápis z minulého jednání a bylo přistoupeno k jeho schválení.
Majetkové a pozemkové záležitosti. Jednotlivé body uvedl starosta doprovodil obrazovým materiálem
Usnesení 2a/XII-2013: V návaznosti na usnesení 2f/VIII-2013 Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje
kupní smlouvu s panem F. Š. na nákup pozemkové parcely PZE 1874/2 o výměře 17562m2 za cenu
20,-Kč/m2, pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
9 0 0
Usn. 2b/XII-2013 V návaznosti na Usn. 2b/XI-2013 ZO Nekoř schvaluje předloženou smlouvu na
pronájem zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“ dle nabídky panu Milanu Luxovi. 
9 0 0
Usn. 2c/XII-2013: V návaznosti na Usn. 2e/XI-2013 a vyhl. 8/2013 P/N ZO Nekoř schvaluje prodej
paní J. K. p.p.č. 3110/4 ostatní plocha o výměře 55m2 vyčleněné GP 865-353/2013 z p.p.č. 3110
ostatní plocha nacházejících se na k.ú. Nekoř za cenu 20,-Kč/m2. Pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy. 
9 0 0
Usn. 2d/XII-2013: V návaznosti na Usn. 2f/XI-2013 zastupitelstvo schvaluje odkup p.p.č. 801/10
vzniklé zaměřením skutečného stavu komunikace dle GP 870-377/2013 od paní J. K. za cenu 20,-Kč/
m2. Pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 
9 0 0
Usn. 2e/XII-2013: V návaznosti na Usn. 2f/XI-2013 ZO Nekoř schvaluje odkup p.p.č. 800/4 vzniklé
zaměřením skutečného stavu komunikace dle GP 870-377/2013 od D. H. a I.H. za cenu 20,-Kč/m2.
Pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 
9 0 0
Návrh rozpočtu. Jednotlivé body přiblíženy účetní obce pí. M. Glonkovou
Usn. 3a/ XII-2013: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium obce Nekoř na rok 2014. 
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Usn. 3b/ XII-2013: ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu obce Nekoř na rok 2014 
9 0 0
Usn. 3c/ XII-2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 10.200,- Kč ZŠ na odměny vedoucím zájmových
kroužků za období IX – XII/2013, pověřuje FK kontrolou správnosti těchto prostředků. Usn. 3d/ XII2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 2160,- Kč MŠ na odměny vedoucí kroužku flétny a angličtiny
za období IX – XII/2013, pověřuje FK kontrolou správnosti těchto prostředků. 
9 0 0
Usn. 3e/ XII-2013: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 v roce 2013. 
9 0 0
Usn. 3f/ XII-2013:ZO Nekoř schvaluje prominutí poplatků dle předloženého seznamu u nevymahatelných pohledávek, u kterých by náklady vymáhání převýšily vymoženou částku. 
9 0 0
Hospodaření v lesích. Se stavem obecních lesů a k návrhem koncepce hospodaření v nich seznámil
Jiří Malý.
Usn. 4a/XII-2013: ZO Nekoř bere na vědomí předložený materiál o hospodaření v lesích.
Usn. 4b/XII-2013: ZO Nekoř schvaluje vykácet část porostu určeného v těžbě na p.p.č. 2397, pověřuje
starostu, správce lesa a předsedu FK výběrem zhotovitele prací 
9 0 0
Různé.
Informace SK. Přednesla místostarostka a předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková
• postup prací přípravy PD budovy čp. 286 – Pošta
• studie MŠ
• ventilačka půda ZŠ
• zastávkový pruh u bytovek u továrny
• zástavbová studie na pokračování výstavby Sídliště nad stadionem
Knihovna Letohrad. Usn. 5a/XII-2013: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o odborné pomoci mezi Obcí
Nekoř a KCL o nákupu knih do výměnného fondu s příspěvkem 2.500,-Kč . 
9 0 0
Žádost Orlickoústecké nemocnice. Usn. 5b/XII-2013: ZO Nekoř neschvaluje přípěvek do nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ 
9 0 0
Žádost ÚSP Žampach. Usn. 5c/XII-2013: ZO Nekoř bere na vědomí žádost ÚSP Žampach o příspěvek 3.000,- Kč na sociální péči o občana obce umístěného v zařízení v roce 2014, ukládá zapracovat
finanční částku ke krytí těchto potřeb do návrhu rozpočtu na rok 2014 
9 0 0
Dohoda ZIF dotace SDN. Usn. 5d/XII-2013: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova CR, pověřuje starostu jejím podepsáním 
9 0 0
Zvonička Bredůvka. Informace starosty o zpracovaném GP
3. února 2014
Pronájem kadeřnictví. Na základě veřejné vyhlášky 1/2014 P/N záměru pronájmu prostor k provozu kadeřnictví v budově čp. 32 starosta předložil zastupitelům dvě obdržené nabídky pí. Brandejsové
a sl. Klášterecké. Obě nezávisle na sobě prezentovaly své záměry na provozování kadeřnictví. Paní
Brandejsová – v současnosti provozuje kadeřnictví v Jablonném n.O., veškeré zařízení má své včetně kamen, provoz 5-6 dní v týdnu, termín zahájení od V 2014. Sl. Klášterecká zatím bez ŽL pracuje
pod patronací jiné kadeřnice, do ukončení školy v červnu předpokládaná doba provozu pondělí, středa, pátek odpoledne, postupně by vybavovala. Poté hlasováno o jednotlivých zájemkyních. Usnesení
1b/I-2014: V návaznosti na vyhl. 1/2014 P/N Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje pronájem prostor
k provozu kadeřnictví v budově čp. 32 na st.p. 657 od dubna 2014 dle žádosti a nabídky paní Petře
Brandejsové, Nekoř 127. Usn. 1c/I-2014: V návaznosti na Usn. 1b/I-2014 ZO Nekoř pověřuje starostu
přípravou smlouvy na pronájem prostor k provozu kadeřnictví v budově čp. 32 na st.p. 657 s paní
Petrou Brandejsovou
7 0 2
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Dění v obci od prosincového jednání s použitím projekce fotografií přiblížil starosta:
• Vánoční turnaj ve stolním tenise 30.12.2013
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• Pracovní jednání zastupitelstva k přípravě rozpočtu proběhlo 20.1.2014 –– poděkování za podněty
a připomínky i tříbení názorů
• Sběrný dvůr Nekoř – popsán postup výstavby, probíhají kontrolní dny
• Poděkování dárcům i koledníkům Tříkrálové sbírky 2014 - v obci vybráno 36.112,- Kč
• Úspěšné zápasy žáků HC Nekoř a žákovského oddílu stolního tenisu
• Pozemky k výstavbě Vejrov – žádost o povolení napojení cesty zaslána Povodí Labe a.s.,
• Informace o kontrole chyb v Registru územní identifikace adres a nemovitostí RUIAN i kontrole
volebních okrsků pro volby EP
• 17. 1. 2014 Myslivecký ples
• Setkání spolků proběhlo 30.1.2014 – plánování akcí roku 2014
• Úprava cesty nad truhlárnou p. Puchmeltra
• Otlučen strop ve volném bytě v čp. 286
• Majetkové věci - zapsány všechny smlouvy z roku 2013, dořešit nájem zakoupených pozemků
• Pozemek pod zvoničkou a sousoším na Bredůvce - podána žádost na SÚS
• Poděkování P.Lehkému za soupis údržby mechanizace
• Informace z Valné hromady Orlicka 19.12.2013
• Studie MŠ – jednání o systému vytápění v ZŠ, projektant jednal na OHS, provedeno geodetické zaměření terénu
• Zahájeno kácení části obecního lesa nad tábořištěm pod Malou přehradou – před tím provedeno
doměření hranic
• Poděkování Ing. Venclovi SOU Letohrad za kovové cedulky na dětmi vysázené stromky
• „Zimní počasí“ na obrázcích Nekoře
Dále starosta připomenul nedořešené věci z předchozích jednání.
Usn. 2/I-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání XII-2013 ze dne 9.12.2013 
9 0 0
Rozpočet 2014
Pozměňovací návrhy členů OZ k návrhu rozpočtu 2014
• Příjem z lesa zvýšit z 50 000 na 100.000
• Do příjmů z služeb zahrnout zvýšený nájem kadeřnictví o 3000,• Do výdajů z služeb přidat 25.000 na nákup matrací a rekonstrukci postelí PP
• Do výdajů kanalizace a ČOV přidat 35 000 na opravu ČOV
• Knihovna navýšit o 2500 na sdružení prostř. na nákup knih - Letohrad
• Dotace spolkům navýšit na 120.000
• Územní rozvoj – o 20.000 navýšit částku na nákup služeb – vyměřování pozemků
• Požární ochrana navýšit o 24.000 na opravy a udržování
• O navýšení výdajů snížit rezervu na nepředvídané události, v ní zahrnuty i případné příspěvky na
soc. služby poskytovatelům – dle konkrétního schválení OZ
Na dotazy zastupitelů podala vysvětlení účetní obce M. Glonková. Usn. 3a/ I-2014: ZO Nekoř schvaluje pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu obce Nekoř na rok 2014. 
9 0 0
Usn. 3b/ I-2014: ZO Nekoř schvaluje rozpočet obce Nekoř na rok 2014. 
9 0 0
Usn. 3c/ I-2014:ZO Nekoř schvaluje příspěvek MŠ na provoz ve výši 200 000, příspěvek ZŠ na provoz
ve výši 400 000,- Kč a 112 064,- Kč na dokrytí mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ
z důvodu schválené výjimky v období 1.1. 2014 – 31.8. 2014. Ke schválení podrobného položkového
rozpočtu ZŠ a MŠ požaduje předložit vyhodnocení úspor energií v souvislosti se společným nákupem
el. energie a zateplením ZŠ. 
9 0 0
Usn. 3d/ I-2014:: ZO Nekoř schvaluje následující příspěvky spolkům: SDH 26 000, SHM 23 000, Sokol
28 500 + 3000 dětský den a karn, ČRS 13 500, MS 8 000., NEKOŘALA 3 000, vybavení lékárniček
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1 000, ŘK farnost - na koncert OKVF 5 000,- 
9 0 0
Usn. 3e/ I-2014: ZO Nekoř na základě ustanovení § 122 odst. 2, § 136 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, NV 448/2011 Sb.,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 (stanovení odborné kvalifikace) schvaluje platový výměr pro ředitelku MŠ Nekoř s platností od 1.8.2013. 
9 0 0
Program rozvoje obce a Plán prací 2014. Usn. 4a/ I-2014: ZO Nekoř schvaluje Program rozvoje obce
na období 2014–2020. 
9 0 0
Dále někteří zastupitelé předložili seznam prací pro obecního zaměstnance, do příštího jednání starosta zpracuje sumář a zastupitelstvo se jím dále bude zabývat
Majetkové a pozemkové záležitosti. Usn. 5/I-2014: V návaznosti na vyhl. 1-2014P/N ZO Nekoř
schvaluje pronajmout zakoupený pozemek zjednodušené evidence – parcelu původního Pozemkového katastru č. 1874/2 o výměře 17.562 m2 ležících v kat. území Nekoř zem. společnosti Klas Nekoř
a.s., pověřuje starostu dořešením smluvních náležitostí nájmu. 
9 0 0
Orlicko – změna stanov. Usn. 6a/I-2014: ZO Nekoř schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke Stanovám
Sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostu jeho podpisem
Usn. 6b/I-2014: ZO Nekoř schvaluje začlenění území obce Nekoř do územní působnosti Místní akční
skupiny ORLICKO pro období let 2014 – 2020. 
9 0 0
Zprávy výborů. Zprávy předneseny předsedou finančního výboru B. Bezstarosti a předsedou kontrolního výboru J. Lehkým
Usn. 7a/I-2014: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 17.4.2013 a 13.8. 2013
a 16.1.2014, s uvedenými zprávami souhlasí bez výhrad. 
9 0 0
Usn. 7a/I-2014 ZO Nekoř bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 3.2.2014 s uvedenou
zprávou souhlasí bez výhrad. 
9 0 0
Informace o činnosti Stavební komise přednesla její předsedkyně Ing. J. Kubíčková Berková
Různé
Kácení. Usn. 8a/I-201: ZO Nekoř schvaluje Usn. per rollam: Pr1 /I-2014 ZO Nekoř schvaluje zadat
provedení mýtní úmyslné těžby a koupi vytěženého dřeva z porostu 373 c 11 firmě Zelená Biomasa
a.s., Bohdaneč 87, dle dodané cenové nabídky. 
9 0 0
Žádost Spolek Lungta. Usn. 8b/I-2014: ZO Nekoř bere na vědomí žádost Spolku Lungta o zapojení se
do akce Vlajka pro Tibet  9 0 0
Žádost zapůjčení sálu. Usn. 8c/I-2014: ZO Nekoř schvaluje zapůjčení sálu KD Nekoř na akci SPV Letohrad, promíjí poplatek za zapůjčení sálu z důvodů neziskové akce pro děti. Podmínkou je následný
úklid sálu. 
9 0 0
Sbírka použitého ošacení. Usn. 8d/I-2014: ZO Nekoř schvaluje provedení sběru použitého ošacení ve
spolupráci s Diakonií Broumov a pověřuje starostu a L. Faltusovou její realizací v sobotu 26.4.2014

9 0 0
Pronájem pozemku. Usn. 8e/I-2014: ZO Nekoř schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 3156/2 o výměře cca 410m2 
9 0 0
Spolky. Usn. 8f/I-2014: ZO Nekoř souhlasí s uvedením čp. 330 k sídlům spolků pro potřeby jejich registrace u úřadů 
9 0 0
Usn. 8g/I-2014: ZO Nekoř schvaluje seznam pověřených řidičů k řízení Boxer Peugeot dle schválených podmínek zapůjčování obecního minibusu 

9 0 0
Návrhy a připomínky
J. Kubíčková Berková - řešit webové stránky MŠ, informace zasílané elektronicky MŠ i ZŠ
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
opět Vás vítám nad stránkami dalšího ročníku NEKOŘSKÉHO ZPRAVODAJE. Dočtete se o událostech posledních měsíců v naší obci, blíže nahlédneme na statistiky počasí loňského roku s porovnáním
s předchozími roky. Zavítáme do historie obce – v letošním roce slaví dva nekořské spolky významné
výročí, v tomto čísle Vás hasiči začnou seznamovat se stočtyřicetiletou historií svého spolku. A opět se
pokusíme nahlédnout do historie některých nekořských domů či zapomenutých míst.
Jsem velmi vděčný panu Pavlu Langhansovi, který se ochotně nabídl oživit obálku letošních čísel svými
kolorovanými perokresbami. A děkuji všem, zejména zástupcům nekořských spolků, kteří Vás svými příspěvky informují o dění v obci i jednotlivých spolcích.
Přeji nám všem, aby nám čtyřka na konci letopočtu, kromě neobvyklé letošní zimy nepřinášela žádná
další nečekaná překvapení, ale aby tento rok byl pro nás všechny poklidný, pohodový, šťastně prožitý ve
zdraví, radosti a dobré náladě…
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•
•
•
•

Členům TJ Sokol oddíl stolního tenisu za zorganizování tradičního Vánočního turnaje
Malým členům i vedoucím skupinek Tříkrálové sbírky za ochotu a čas věnovaný dobré věci….
Pořadatelům nekořských bálů za udržování tradice a společenského dění v naší obci
Členům nekořských spolků za pomoc při organizování dětského maškarního karnevalu a nekořským firmám a podnikatelům za sponzorské příspěvky na zakoupení tomboly…
• Poděkování Ing. Venclovi a SOU Letohrad za výrobu kovových cedulek na dětmi vysázené ovocné
stromky
• Pánům F Mikyskovi a B., M., J. a D. Bezstarostiovým za pomoc se stržením chátrající části kůlny
u bývalé Luxovy hospody
• Všem, kteří pomáhají s úklidem v obci, zejména zbytků posypu u krajů silnice

Krátké zprávy a oznámení
• Změna jízdních řádů. S potěšením jsme zjistili, že březnové změny autobusových jízdních řádů se
autobusových linek v naší obci nedotknou. Upozorňujeme však na změnu způsobu přepravy vlakových cestujících z Letohradu do Ústí nad Orlicí, kde v důsledku rekonstrukce koridoru u ústeckého
nádraží je přeprava cestujících prováděna autobusy do stanice Ústí n.O. město, kde budou zastavovat všechny rychlíkové spoje, s možnými negativními důsledky na návaznost či zpoždění spojů.
• Nové nájemní smlouvy hrobů. Na obecním úřadě jsou připraveny nové desetileté nájemní smlouvy na hrobová místa, prosíme proto všechny nájemce hrobů o zaplacení nájmu hrobových míst
a o uzavření nové nájemní smlouvy.
• Upozorňujeme, že od 1.4 2014 nebudou popelnice vyvezeny bez vylepení známky na rok 2014,
Dále připomínáme povinnost uhradit do 31.3.2014 „poplatek za odpady“ dle vyhl. 4/2012 u trvale
bydlících osob, do 31.8.2014 za rekreační objekty.
• Úhrada poplatku za psa je splatná do 31.3.2013 dle vyhl. č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
• Poplatky lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě či převodem z účtu na účet obce Nekoř,
6822611/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.
• Přerušení dodávky elektrického proudu v celé obci kromě bytovek u továrny a horní části Vejrova
od prodejny směr Pastviny ve dnech 7.,8.,16., 17. a 24. dubna 2014 od 8 do 18 hodin.
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Termíny svozu odpadů 2014
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Březen: 3, 10, 17, 24, 31
Duben: 7, 21
Květen: 5, 19
Červen: 2, 16, 30

Červenec: 14, 28
Srpen: 11, 25
Září: 8, 22, 29
Říjen: 6, 13, 20, 27

Listopad: 3, 10, 17, 24
Prosinec: 1, 8, 15, 22, 29

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na svozová místa - úterý: 15.IV.; 13.V.; 10.VI.; 8.VII.; 5.VIII.; 2.IX.; 30.IX.; 28.X.; 25.XI.; 23.XII.; Pytle
lze zakoupit v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 4.VI.; 3.IX.; 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 24.III.; 21.IV.; 19.V.; 16.VI.; 14.VII.;
11.VIII.; 8.IX.; 6.X.; 3.XI.; 1.XII.; 29.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – zastávkovým způsobem 16. dubna a 5. září 2014.
Sběr železa: provedou hasiči 12. dubna 2014, po zbytek roku je kontejner k odložení železného odpadu k dispozici, jeho umístění bude zájemcům sděleno na obecním úřadu.
Sběr elektrozařízení: provádí pravidelně hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, kromě
toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem. Nepatří do
něho baterie a žárovky.
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 286 - „Pošty“
v chodbě před vstupem na pobočku České pošty. Slouží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel
a úsporných žárovek, které obsahují nebezpečné kovy a nepatří do běžného odpadu.
Zde je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek.
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony) jsou k zakoupení na obecním úřadě. Jsou k dispozici i speciální bílé pytle s logem sběrové společnosti na běžný komunální
odpad, které mohou být uloženy vedle popelnic, pro ty, kterým se ve vyjímečných případech odpad
nevejde do popelnice nebo pro ty, kteří bydlí dále od sběrné linky

Co se chystá v obci Nekoř roce 2014
1. - 3. VIII. Pouťové posezení pod lipami
16. VIII. Myslivecké hody
VIII Pohádková cesta
13.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
IX – X Podzimní výstava + Nekořský sprint
XII Rozsvěcení ván. stromu

3.V. „Lodičky“
25.V. Nekořský kros
21.VI. Rybářský táborák
22.VI. Dětský den a divadlo u ZŠ Nekoř
5.VII. Hasičský táborák + V. Srandamač
26. VII. Nekořský špacír
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číslo 1

Maximální teplota + 32,4°C dne 8.8.2013, minimální teplota – 14,1 °C dne 21.2.2013, max. teplota vody v pĜehradČ 25,5°C
dne 8.8.2013, max. výška snČhu 25 cm dne 21.2.2013, max. síla ledu 11.4.2013 - 33 cm.
Eva DvoĜáková
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PĜehled prĤmČrných mČsíþních teplot a mČsíþních srážek v roce 2013 ve srovnání s pĜedchozími roky
sledovaných na vodním díle Pastviny
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Přehled průměrných teplot a srážek 2013
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Jak nás trápí počasí?
Jaká byla letošní „podivná“ zima jsme si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži. Na předchozí stránce
můžete porovnat teploty v jednotlivých měsících roku 2013, které se, až na pár vyjímek, příliš neliší
od počasí předchozího roku 2012 (snad jen maximální výška sněhu – rok 2012 - 66 cm, rok 2013 jen
25 cm, max. síla ledu 2012 –48 cm, 2013 - 33 cm). Jen srážkové měsíční maximum se nám neobvykle
přesunulo do září na od roku 1977 rekordních 191,9 mm srážek.
Díky podkladům poskytnutým ze statistik hrázného Pastvinské přehrady jsme mohli porovnat čtyřicetileté údaje o teplotách vánočních svátků – konkrétně Božího hodu vánočního 25.12. a Tří králů 6.1.
Dne 25.12.2013 byla průměrná teplota naměřená na vodním díle Pastviny 4,7°C, beze srážek, sněhu
a ledu na přehradě. Nejtepleji bylo 25.12.2009 + 9,8 0C, nejchladněji 25.12.2003 – 16,9 0C. Pro zajímavost uvádíme, že pod bodem mrazu byly v 40leté historii sledování teploty v tento den 26x, nejvíce
sněhu bylo v roce 2001 – 61 cm, nejsilnější led byl v roce 2010 – 23 cm.
Na Tři krále 6.1.2014 byla průměrná teplota 3,3°C, 1,7mm srážek, bez sněhu a ledu. Nejtepleji bylo 6.1.1982 + 6,0 0C, nejchladněji 6.1.2002 – 20,0 0C. Za 40 let byla pod bodem mrazu teplota také
26x, sněhová pokrývka byla 29x, sněžilo 29x, nejvíce sněhu - 68 cm bylo v roce 2002, nejsilnější led
byl naměřen na Pastvinské přehradě roce 1997 – 38 cm
Za použití materiálů a statistik hrázného Povodí Labe obětavě vyhledaných a sepsaných Evou Dvořákovou
Jiří Pomikálek

Sběr požitého ošacení
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Nekoř pořádá

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
V sobotu 26. dubna 2014
od 9,30 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.

místo sběru - budova obecního úřadu Nekoř
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
• znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Případné dotazy tel. 724 181 465
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
Děkujeme za Vaši pomoc.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Z historie obce
Výročí 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Nekoři.
V letošním roce 1. 7. 2014 uběhne 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Nekoři. Dovolte
mi seznámit Vás s jeho vznikem.
Náš sbor byl založen v roce 1874 a tím patří k nejstarším sborům v žamberecké oblasti. Z požární
kroniky - ze vzorně vedených jednatelských zpráv, které jsou vedeny od roku 1877 až po dnešní dobu se dozvídáme, že 28. dubna 1874 koupila obec Nekoř dvoukolovou stříkačku. Do té doby v obci kromě
velkých háků a několika žebříků žádného jiného náčiní k hašení požárů nebylo. Umístěna byla na faře
v kůlně. Prvně bylo této stříkačky použito 13. září 1874 u Tadeáše Felcmana, hostinského u kostela.
Ale protože nebyl nikdo, kdo by velel a stroj řídil, nastal zmatek a lidé reptali na zařízení stříkačky. Po
tomto požáru zastupitelstvo obce zvolilo Josefa Brůnu, aby k sobě přibral několik mužů a se stříkačkou
se vycvičili, a tak vznikl sbor stříkačníků.

Dobové výjevy požárů

První koněspřežná stříkačka v Nekoři r. 1874 

Sáně ke stříkačce 1874

Nekořský sbor se vyznamenal 25. dubna 1875 při zásahu v Mladkově, kdy tam vyhořelo celé náměstí
a požár se šířil ulicí k Celnému. Přičiněním nekořských hasičů byl oheň v této ulici zastaven a bylo
uchráněno několik stavení. Obec Mladkovská poslala obci Nekořské písemné poděkování a vyobrazení vsi po tomto ohni. Vyhořelý pan Antonín Lenxfelg daroval sboru stříkačníků nůž pro velitele.
Pražský pojišťovací spolek zaslal sboru 25 zlatých.
Po tomto úspěchu se další muži hlásili do sboru. Do čela byl zvolen za předsedu pan Josef Víteček řídící učitel v Nekoři, za velitele pan Josef Brůna, náčelníkem lezců pan Klement Matyáš a náčelníkem
stříkačníků pan Josef Šmok. První čtyřčlenný výbor pozůstával z pánů: Václava Brůny - starosty obce,
10
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Jana Noska - nekořského faráře, Ignáce Matyáše - obchodníka a mlynáře Hugo Schiktanze.
Dne 1. května 1882 v jednu hodinu ráno bylo ponocným oznámeno, že blízko nad Oborou vyšlehl
oheň. Dle udání hajného Motyčky, ještě neminula půlhodina, co oheň vyšlehl a celý sbor nekořských
hasičů stál již na místě požáru (šli pěšky s veškerým vybavením). Hájovna se však již uchránit nedala,
ale svou starostlivostí a pečlivostí, se kterou smetali ze střechy vedle stojící stodoly žhavé uhlíky, stodolu zachránili a také okolní les. Správa velkostatku Kyšperka vyslovila dobrovolnému spolku hasičů
Nekořských díky za rychlé a ochotné přispěchání k požáru tomu a za obezřetnou a starostlivou činnost
na ochranu ohroženého lesa vyvinutou.
Berlovka
Dne 17. července 1887 konala se v Nekoři schůze Župní jednoty pohoří Orlického. Tato schůze byla slavností pro celou obec. V půl desáté
odbyla se župní schůze, poté se zasedlo ke společnému obědu. V půl
druhé odpoledne sjely se sbory bratrské hasičské.
Ve třičtvrtě na čtyři, ozval se táhlý smutný poplašný signál, oznamující požár. Ačkoli každý věděl, že je to pouhé cvičení, bylo možno
pozorovati, jak mocně působí. S náčiním a se stříkačkou dorazili hasiči kvapem k hořícímu stavení (čp. 227) a po obdržení rozkazů zaujalo
každé oddělení své místo. Za sedm a půl minuty od zaznění poplachu
chrlí již stříkačka hadicemi proudy vody na hořící stavení a na stodolu
a budovu školní, kterou má uchrániti. Když trvá chvíli hájení, zazní
signál k ústupu. Z hořícího stavení spouští se lezci po provazech, z budovy školní po lanech, přičemž K. Šípek a J. Poláček sešplhají po rukou dolů, odměněni potleskem. „Po
ukončení cvičení, sešla se komise ku kritice, která však velmi dobře dopadla. Rychlé a jisté pohyby lezců, velmi se líbily, podobně rychlé podání vody s přihlédnutím k nepříznivému terénu pochváleno bylo. Seřadily se tedy veškeré sbory k pochodu k místu
výletnímu do sadu pana Karla Kapouna. Zde teprve
oddal se každý bezstarostně volné zábavě“. S večerem opouštěly bratrské sbory s veselou náladou naši
dědinu. Tak skončil den pro náš sbor památný a významný.
V roce 1887 byl postaven stožár na sušení hadic
Dne 17. července 1892 konalo se slavnostní okrskové cvičení, opět u školy, počasí bylo pěkné, zúčastnil se sbor z Líšnice. Mimo to se přijeli podívat
hasiči z Jablonného -18členů, Lukavice – 24 členů,
Žamberku – 10 členů a z Klášterce – 4 členové.
Zbrojnice na „Rybníce“
I když naše první stříkačka byla dobrá, členové
sboru usilovali o zakoupení nového stroje. Začátkem roku 1896 byla dodána čtyřkolová silnější stříkačka a 22. dubna 1896 byla provedena zatěžkávací zkouška. Cena za stříkačku byla 930 zlatých, ale
jelikož firma dodala stříkačku o týden dříve, než bylo ujednáno, slevila z ceny 5 zlatých, takže skutečná
cena byla 925 zlatých.
V roce 1897 bylo postaveno nové hasičské skladiště u Krejsova statku čp. 12.
Členové nekořského sboru byli tak prodchnuti hasičským bratrstvem, že chtěli nejen ruku v ruce za
svého života pro vznešenou myšlenku hasičskou pracovat, ale i po ukončení životní práce spolu bratrsky odpočívat, pod pomníkem na místním hřbitově s nápisem:
„SPOLUBRATŘÍM SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“
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Pomník po rekonstrukci

Pomník před rekonstrukcí
V roce 1905 založil císař pán „ Čestné medaile za
25.letou záslužnou činnost ve sboru služby hasičské
a záchranné“. Dne 18. srpna 1906, bylo těmito medailemi vyznamenáno 18 členů našeho sboru.
Hasičský sbor byl od svého založení i po kulturní
stránce činný. Pořádal různé taneční zábavy, pravidelně každý rok hasičský bál, veřejná cvičení, okrskové srazy a soutěže.
Dne 17. června 1900 jsme oslavili pětadvacáté trvání spolku, stříbrnou svatbu činnosti spolkové, neslavili jsme sami, spojila se s námi celá obec a široké
okolí.
Dne 18. října 1908 zemřel po krátké nemoci náš
dlouholetý předseda Václav Brůna. Byl jedním ze zakladatelů našeho sboru, 32 let byl starostou obce.
Na valné hromadě 3. ledna 1909 byl za předsedu sboru zvolen pan učitel František Rejholda.
V roce 1910 se koná v Nekoři velké okrskové cvičení a členská základna se rozšiřuje.
V roce 1913 začíná svou činnost v Nekoři Sokol a náš sbor s ním úzce spolupracuje. Nezapomíná přitom na technický pokrok a v roce
1909 nakupujeme výměnou a doplatkem
1.440,-k pérovou stříkačku.
Dne 19. července 1914 byla slavnost
v Matyášově sadu, kde zasloužilým členům byly předány diplomy a celý sbor
se nechal vyfotografovat. Fotografie je
velmi zdařilá a dochovala se v mnoha
rodinách dosud. Tuto fotografii rovněž
vlastní a uchovává sbor.
Nejstarší tablo – r.1913
Přišla však 1. světová válka a většina mužů odchází na frontu, řada členů
padla ve válce. Činnost sboru se oživuje teprve v roce 1920, kdy se vrátil z vojny velitel sboru Karel
Kapoun.
Slavnostní zasedání k 50. výročí sboru se konalo 26. dubna 1926 v sále hostince na Rybníku. Celkem
se sešlo 57 členů a 3 hosté. Slavnostní projev měl předseda František Rejholda. Každý člen obdržel 2
párky, 1 housku a 2 piva. Vše bylo hrazeno ze spolkové pokladny.
Dne 6. července 1930 se konalo okrskové cvičení. Námět cvičení byl na Vejrově a voda se dodávala
z řeky k Dolečkovu stavení č. p. 85 a 213.
V roce 1932 je postavena nová hasičská zbrojnice v Údolí na Brodku, do které byla uložena první
proslavená hasičská stříkačka, čtyřkolová zůstává v Nekoři.
Dne 17. ledna 1937, v první hodině po půlnoci, bylo na plese vzpomenuto starostou obce Vilémem
Mikulou záslužné práce dvou představitelů sboru. Karel Kapoun dovršil 17. ledna toho roku 60let
a František Rejholda 10. ledna téhož roku 75 let. Oba byli odměněni hromovým potleskem a na valné
hromadě konané 9. ledna 1938 navrženi a schváleni na vyšší vyznamenání včetně čestného členství
za 30letou činnost u sboru. Pro blížící se chaos Hitlerova režimu nebylo však dekorování provedeno.
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V období roku 1938, kdy se schyluje k druhé světové válce, je v hasičských sborech vyžadován jednotný vojenský výcvik. Hasičské čamary patří minulosti, ruční stříkačky se postupně nahrazují motorovými. Tehdy se stává velitelem sboru důstojník v záloze ing. Mikuláš Šmok.
Pořízení přenosné motorové stříkačky v roce 1941, se neobešlo bez těžkostí, peněžních výpůjček
a bez přesvědčování, že hydranty pro jejich nízký tlak nevyhovují moderním požadavkům. Její pořizovací hodnota byla 24.000,-k.

Hasičská zbrojnice v Údolí 		
Pokračování příště.

Okrskové cvičení v r. 1941
Miroslav Jirčík, Jitka Dolečková

Zapomenutá zákoutí - obecní chudobinec - historie čp. 31
Vykácením lesa nad lávkou pod Malou přehradou se nám jednak z nekořské strany objevil zajímavý
pohled na Vejrov, z Vejrova pak na místa, kde kdysi stávalo čp. 31 – nekořský chudobinec. V Historii
obce Nekoř Vaclav Faltus zmiňuje , že obecní zastupitelstvo v roce
1910 schválilo koupi chalupy čp. 31, která se nacházela nad skálou
proti Hamernici (na pravé straně nad cestou, když se jde kolem malé přehrady k Údolí) Za kolik jej obec koupila, není známo. Nechala
jej opravit a pokrýt pálenými taškami. Byly v něm dvě prostorné
světnice. Obec do tohoto čp. umísťovala ty nejchudší, proto se tomu domku říkalo „chudobinec“ a sloužil k tomuto účelu až do roku
1945, kdy jej obec nechala zbořit.
V soupisu historie nekořských domů sepsaném rovněž Václavem
Faltusem je dodáváno, že jej v roce 1950 prodala na bouračku p. Paukovi. Místo postupně chátralo
a zarůstalo křovím a stromy. Až současný majitel sousedního čp. 221, postaveného na místě původního čp. 30, Josef Puchmeltr, se nyní po vykácení celého náletového porostu snaží místo postupně
zkulturnit.
Ve výše citovaném soupisu nekořských domů se dočítáme, ža v domě čp. 31
postupně bydleli: v roce 1806 chalupník Josef Hubálek se ženou Veronikou,
v roce 1866 podruh Josef Poláček a jeho žena Josefa, v roce 1880 chalupník Antonín Tacl s ženou Josefou. A pak, asi již v obecním domě byli umístěni od roku
1910 do 1945 dělnice Marie Malečková s dětmi Josefem, Aloisií a Boženou,
Kopecká Marie s dcerou Antonií a synem Janem, námezdní dělník Josef Brůna,
choromyslný Filip Kosek, Tomiška František s manželkou Barborou. Poslední
zmínka je z roku 1942, kdy jsou zde uváděni bývalý košikář Václav Šmok, dělníci Antonín Kopecký a František Lorenc a Františka Venclová. Jiří Pomikálek
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Ohlédnutí za mysliveckým plesem
V letošním roce zahájil nekořskou plesovou
sezonu Myslivecký ples. Stalo se tak tradičně po
dvou letech, kdy se střídáme s rybáři a netradičně
v pátek 17.1.2014. K tanci i poslechu hrála kapela J.K. Band. Dále se spolu s Radkem Šrolerem
představili ve dvou vystoupeních myslivečtí trubači OMS Přerov, kteří předvedli několik signálů,
kterými se při lovech myslivci řídí.
Mile nás, přes početné akce v okolí, potěšila
hojná účast. Byla připravena bohatá tombola, tradičně i se zvěřinovými cenami včetně divočáka,
a zde bychom rádi ještě jednou poděkovali všem
štědrým sponzorům. Část losů, která se losovaly
o půlnoci byla míchána posledním technickým
výdobytkem – bezdotykovým, gravitačně pneumatickým odstředivým osudím s náhodným generováním losů.
Nestihl jsem, jak je mým zvykem ochutnat všechna jídla, které nový personál restaurace připravil,
ale podle spokojeného funění zejména pánů, kteří po večeři stoupali zpět do sálu a marného snažení
některých tanečnic rozpohybovat po večeři své partnery bylo i zde vše v pořádku. A protože alespoň
pro některé je tanec pěkně tvrdá dřina, a bylo vidět, že se jí nikdo nevyhýbá, je logické že v baru šel
nejvíc na odbyt rumeček, tentokrát s kávovou příchutí.
Libor Matyáš

Dětský maškarní karneval
Dětským maškarním karnevalem v neděli 23. února 2014 vyvrcholila plesová sezona v Nekoři. Téměř 100 dětí si na této akci pořádané ve spolupráci nekořských spolků a obce Nekoř pořádně zadovádělo v rytmu hudby, shlédlo „Šmoulí pohádku“ v podání dramatického kroužku z Letohradu
a zasoutěžilo si v tradičních soutěžích - přetahu lanem, sbírání per Ptáka Ohniváka, i „balonkových
disciplínách“. Asi nejtěžším úkolem pořadatelů bylo určit nejkrásnější a nejnápaditější masky, což je
z přiložených fotografií více než zřejmé. Díky sponzorským darům obce Nekoř, všech šesti nekořských
spolků a nekořských firem a podnikatelů si v závěrečném slosování vstupenek každé z dětí z karnevalu
odnášelo i pěknou hračku. Poděkování patří všem sponzorům i pořadatelům za vydařené odpoledne
a spokojené tváře dětí
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Zprávy z oddílu stolního tenisu
Rok 2014 již dávno začal, což pro nás, stolní tenisty znamená, že naše sezona se přehoupla do své
druhé poloviny. Proto mi dovolte, abych zhodnotil to, co se odehrálo v té uplynulé polovině.
Náš oddíl v letošní sezoně, tedy v sezoně 2013-2014, obsazuje hned tři soutěže. Krom dvou soutěží
dospělých, jsme nově vstoupili do soutěže žáků. V kategorii dospělých jsme stejně jako vloni přihlásili
družstvo do soutěží Okresního přeboru 3. a 4. třídy. Obě družstva si vedou dobře a v polovině sezony
jim patřila místa zhruba v polovině tabulky. Družstvo žáků vzniklo po té, co jsme na podzim loňského roku zaznamenali nebývalý zájem o stolní tenis, právě z řad žáků. Družstvo dnes má pět hráčů na
soupisce, ale na trénink nám dochází v současnosti již osm žáků. Měli bychom na to být náležitě pyšní,
jelikož krom mládežnických středisek v Lanškrouně a v Ústí n.O. se můžeme pochlubit jednou z největších základen mladých hráčů. Družstvo, které herně táhne Honza Beneš z Jablonného n.O. a doplňují Kuba Ježek a sourozenci Matěj, Kuba a Ondra Tauchmanovi v soutěži figuruje na krásném pátém
místě. Když vezmeme v úvahu, že tihle kluci, mimo Honzy Beneše, hrají a trénují teprve rok, a při tom
dosahují takových výsledků, můžeme být hrdí. Je to pro nás výzva a zároveň závazek do dalších let,
a to vytrvat i přes drobné problémy hlavně v zajištění odpovídajících podmínek pro kvalitní trénink.
V druhé polovině sezony bychom byli rádi, kdyby se nám povedlo zopakovat výsledky z podzimní
části, a zajistit si tak dobrou výchozí pozici pro následující sezonu. Čeká nás rozdělení soutěže OP4.třídy na dvě skupiny, a to z důvodu velkých výkonnostních rozdílů mezi mužstvy. Zcela jistě se budeme
bavit po sezoně o tom, jakým směrem se ubírat v práci s mládeží. Jedno víme jistě. Pokračovat chceme,
jen je potřeba abychom pro svou práci měli odpovídající zázemí. Tím myslím hlavně to, že tréninky
15
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v zimních měsících nejsou možné, pokud teplota na sále KD klesá k 5°C. Pokusíme se vstoupit do jednání s obcí a Sokolem, o vyřešení tohoto problému.
Již tradičně se v době vánočních svátků schází příznivci stolního tenisu na turnajích. Naši hráči
bojovali na turnaji v Bartošovicích v O.h., kde ve velmi silné konkurenci obsadili Honza Bezstarosti
14.místo, Lucka Burešová 9. místo a Tomáš Krejčí st. 6.místo. Na dalším turnaji v Mistrovicích obsadila Lucka Burešová dělené 9.-12. místo a T.Krejčí st. 2.místo, když ve finále prohrál s hráčem hrajícím divizní soutěž. Domácí turnaj v Nekoři se pak stal kořistí T.Krejčího st., který ve finále porazil
loňského vítěze Jirku Lehkého. Na dalších místech pak skončili Pavel Janďourek z Plchovic a Marek
Mackowiak z Bartošovic vO.h.
Další akcí pořádanou naším oddílem byl 2. ročník vánočního turnaje o putovní pohár starosty obce.
Hlavnímu turnaji předcházel jako každoročně turnaj mládeže. Osobně jsem čeka, jak se projeví práce
v trénincích na těch, kteří se jich účastní. Musím říci, že nezklamali. Na téhle kategorii bylo jasně vidět,
jaký skok udělali naši mládežníci. Vítězem turnaje se stal Jirka Hovad před Honzou Benešem a Kubou
Tauchmanem. V jednotlivých zápasech bylo vidět,
že potenciál téhle kategorie je opravdu značný, a záleží na tom, jak ho dokážeme využít. Od 17:00 hodin pak začal hlavní turnaj. Hned na začátku bych
chtěl uvést, že z něj mám dodnes rozporuplné pocity. Jako pořadatelé jsme udělali několik chyb, které
se nám vymstili, a na které si budeme muset v příštích letech dát pozor. První „chybou“ bylo podcenění (v dobrém slova smyslu) našich mladých hráčů.
Já sám jsem nevěřil, že rozdíl ve výkonosti mezi rok
trénujícími žáky a amatérskými hráči z řad dospělých bude tak propastný. Na jednu stranu mě hřeje pocit dobře odvedené práce v trénincích, na druhou
stranu …. byla to chyba. Další chybou bylo to, že jsme do turnaje pustili hráče, kteří nejsou obyvatelé
Nekoře, nebo k Nekoři nemají žádné „pouto“. I toto si musíme v příštím turnaji lépe pohlídat. Vyhneme se tak nepříjemnostem při vlastním turnaji, ale i tomu že si někteří cizí „hráči“ budou vynucovat
start v turnaji a to i formou verbálního napadání pořadatelů.
Ve vlastním turnaji tak hrál nebývalý a rekordní počet 64 hráčů. Hrálo se neskutečných 5 hodin,
a počet zápasů, které se odehrály, dosáhl více než 150. Vítězem se nakonec stal Honza Beneš, jeden
z našich žáků, před Jirkou Hovadem(další z našich žáků) a Broňou Špinlerem. Tady se sluší poděkovat
všem sponzorům, za které bych si dovolil jmenovat zejména :
starostu obce p. Pomikálka; Sokol Nekoř; Klass Nekoř; vinárnu „U Mostu“ a p. Zářeckého; pekárnu
p.Adamce; paní Ježkovou; p. Vencla a všechny ostatní přátele a hráče oddílu stolního tenisu.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem kdo se zajímáte o dění v našem oddíle poděkoval za podporu,
kterou ve vás máme, a pozval Vás každou neděli od 17:00 na sál KD, kde máte možnost si stolní tenis
vyzkoušet v praxi.
Za oddíl stolního tenisu Tomáš Krejčí st.

Zprávy z oddílu ledního hokeje
Milí přátelé hokeje,píši vám pár řádků o sezóně 2013/14 našich žáčků, kteří bojovali srdnatě v dresech nesoucích na hrudi HC Nekoř. Sezónu jsme hráli ve dvou kategoriích. Kategorie přípravek byla
přihlášena do okresní soutěže dodatečně, protože odstoupilo mužstvo Nového Města. Naši nejmladší
si vedli skvěle a v konkurenci mužstev Žamberka, Čestic a Rychnova vybojovali nádherné druhé místo.
V této soutěži jsme měli také nejmladšího hráče ze všech mužstev a byl jim Matěj Rous.
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V okresní soutěži žáků jsme udělali veliký pokrok a v bojích s týmy Žamberka, Čestic, Semechnic a Rychnova se
žáci umístili na čtvrtém místě. Třetí místo nám uteklo jen
o poměr vzájemných zápasů se Semechnicí. Oba jsme měli
stejný počet 10 bodů. Je to velká výzva pro příští sezónu. Už
v této sezóně jsme zaznamenali veliký výkonnostní posun
a mužstva, které nás letos porazila potřebovala pomoc hráčů
z krajských soutěží. Dosáhli jsme skvělého individuálního ocenění, kdy
nejlepším brankářem soutěže byl vyhlášen náš Tomáš Tauchman.
Chci poděkovat všem hráčům, trenérům, sponzorům a rodičům
a těším se s vámi na další sezónu.
S pozdravem „ hokeji zdar „ Víťa Kareš

Tříkrálová sbírka 2014
Největší dobrovolnická akce v ČR se opět setkala s přijetím ladnou odezvou.
V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 2.143.718,- Kč do 470 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci Charity s místními asistenty, kteří jednají
s obecními a městskými úřady, s farnostmi, občanskými spolky, zejména skauty, školami a řadou dobrovolníků. Oblastní charita je za tuto pomoc velmi
Poděkování patří všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.
Oblastní charita organizuje sbírku v 90 obcích a městech orliskoústeckého okresu a řádově nám
pomáhá kolem 1.500 dobrovolníků. Za 14 let své existence si Tříkrálová sbírka získala důvěru občanů, která je založena na hodnověrnosti působení Charity a místních organizátorů. V několika místech proběhly také doprovodné Tříkrálové koncerty (např. Ústí n.O., Česká Třebová, Žamberk, Horní
Čermná atd.), jejichž výtěžek byl určen ve prospěch sbírky.
Tříkrálová sbírka není ale jen samotným vybíráním peněz. Zejména starší lidé se už dlouho dopředu
těší na návštěvu tří králů, protože berou jejich přání štěstí, zdraví a pokoje vážně. Často tak tři králové
vidí radost a úsměv na tváři, někdy i slzy dojetí… Někdy se naopak musí vyrovnat s odmítnutím. I to
patří k Tříkrálové sbírce, stejně jako k životu…
Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se
daří provozovat některé služby, a sloužit tak potřebným. 65 %
z výtěžku je určeno přímo do regionu a tento obnos v r. 2014
použije Oblastní charita těmto záměrům: Občanská poradna rozšíření služby (provozní doby); „Šance pro rodinu“ – zajištění
služby; Sociální rehabilitace Lanškroun; Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova Lanškroun – zajištění služby; Centrum
pod střechou Letohrad – technické úpravy; Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče – úprava suterénních prostor (zázemí); Rodinné centrum Kopretina Sloupnice – zajištění
služby; Fond na rozvoj stávajících projektů; Přímá pomoc; Pomoc do Indie (domky pro chudé).
Upřímně děkujeme každému z vás za to, co jste pro Tříkrálovou sbírku udělali.
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V obci Nekoř devět skupinek koledníků vybralo celkem 36.112,- Kč. (v roce 2013 35.629,-Kč, v roce
2012 -35.314,- Kč, v roce 2011 – 32.808,-Kč)
Děkujeme Marii, Ladě, Jiřímu, Filipovi, Anetě a Michalovi, Kláře, Máje, Krystýně, Petrovi za doprovod tříkrálových skupinek a Nikole, Martě, Lidušce, Tomášovi, Kubovi, Štěpánovi, Douvravce,
Filipovi, Marušce, Samovi, Jáchymovi, Tondovi, Míšovi, Vaškovi, Věrušce, Adélce, Veronice, Julince,Denise, Báře, Karolíně, Lucce, Anežce, Elišce, Madlence, Františkovi, Josefínce a Anastázce za zprostředkování tříkrálových přání...
Více informací naleznete na: www.uo.charita.cz
Iva Marková, Oblastní charita Letohrad

Inzerce

Oznámení

SDH Nekoř uskuteční

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v sobotu dne 12. 4. 2013 od 8,00 hod.

Zároveň prosíme občany, aby šrot vynášeli co nejpozději,
nejlépe v pátek odpoledne nebo k večeru.
Kontaktní osoba: Lehký Václav ml. tel. 606 707 785
18
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Pro zasmání

Společenská kronika
Přivítali jsme 
Dušková Adéla
Adamcová Pavlína
Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2014 – 31.3.2014
60 let

65 let
70 let

Kubíčková Milena
Dušková Růžena
Čanecká Eva
Adamec Josef
Dušková Julianna
Páchová Jaroslava
Čuříková Marie
Faltus Josef
Doleček Jiří
Pomikálek Josef
Pomikálková Ludmila
Šulcová Marie
Sokol Josef

80 let
81 let
83 let
88 let
89 let

Fiedlerová Jarmila
Faltusová Marie
Buryšková Zdenka
Luxová Marie
Maleček Josef
Novotný Jan
Marie Glonková

Vzpomínáme
Dne 13.8.2013 jsme si připomenuli 25. výročí úmrtí syna Josefa Lehkého.
Dne 22. 1. 2014 uplynul rok od úmrtí manžela, Josefa Lehkého.
Kdo znal - vzpomene, kdo miloval – nazapomene.
Se vzpomínkou děkuje maminka a manželka.
19

Poznáte…?
V prosincovém čísle Nekořského zpravodaje jste mohli vidět reprodukce perokreseb z roku 1955: partie
domů pod kostelem, bývalý hostinec Na rybníku a čp. 13 Páchovo, v době kresby obecní dům.
Dnes Vám chceme na barevných fotografiích představit mladé sportovce, kteří reprezentují nekořský oddíl
ledního hokeje a stolního tenisu.

Žáci HC Nekoř -zleva stojící trenéři Láďa Kubíček a Franta Hrdina, hráči Terka Tauchmanová, Jan Hrdina, Adam Gelo, Jakub Pomikálek, Filip Faltus, Michal Macháček, Michal
Bednář, trenér Jarda Hrdina, vedoucí týmu
Víťa Kareš,
zleva klečící: Matouš Hrdina, Tomáš Hrdina,
Honza Šimek, Radim Šimek, Marek Bezstarosti,
Jarda Hrdina, Tobias Tomeš, Petra Hrdinová,
Toník Kareš, ležící Tomáš Tauchman
Žáci stolní tenis: zleva Jan Beneš, Ondra,
Jakub, Matěj Tauchman, Jakub Ježek
Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2014, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz.www.nekor.cz
Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř 
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