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Z jednání obecního zastupitelstva
6. října 2014 
Starosta přivítal přítomné určil zapisovatele a ověřovatele zápisu a nechal schválit program posledního 
jednání tohoto volebního období. 
Usnesení 1a/IX-2014: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 6.10. 2014. 9 0 0

Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Události v obci od minulého jednání byly starostou přiblíženy promítnutím fotografií: 
•	Kolaudace SDN proběhla 12.9.2014, rozhodnutí obdrženo 19.9. 2014, začal fungovat pravidelně od 

středy 24.9. 2014, slavnostní otevření dne 1.10.2014, do sběrného dvora přesunuty všeho kontejnery 
z obce

•	Proběhlo VŘ na dodavatele „Nekoř – vybavení sběrného dvora“
•	Vyasfaltování parkoviště u firmy ALF a vyznačení parkovacích míst
•	Zahájeny stavební práce na čp. 286 
•	Obdržen kontejner na barevné sklo od EKO-KOM, umístěn do SDN
•	Natřeny podlaha sálu KD emulzí 
•	Požár v obci sobota 4.10. - č.e. 117
•	Nekořský pohár
•	 Jednání projektantů k výstavbě MŠ na místě samém
•	Vítání občánků z objektivních důvodů naplánováno na 26.10.2014
Vytipování zajímavých míst v obci k  jejich propagaci na mapách obce: Trojice Líšnice, Trojice Vej-
rov, Trojice a zvonička Bredůvka, Malá přehrada, vyhlídka u cesty Šedivec – Nekoř, vyhlídkové místo 
U smrku, Vejrov Hradisko, Šance, Zvonička a kaplička Údolí, Lávka pod malou přehradou, hasičské 
hřiště, hřiště Bredůvka, rybářská líheň, Myslivecká chata, 
Usn. 1b/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VIII-2014 ze dne 9.9.2014  9 0 0

Finanční, majetkové a pozemkové záležitosti
Jednotlivé záležitosti včetně návrhů na usnesení předloženy a krátce okomentovány starostou
Komunikace Vejrov. Usn.2a/IX-2014: V návaznosti na usn. 2a/VIII-2014 ZO Nekoř schvaluje před-
loženou smlouvu o dílo Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a reali-
zaci stavby - KOMUNIKACE VEJROV s firmou PK Adamec s.r.o.  9 0 0
Parkoviště u firmy Alf. Usn. 2b/ IX-2014: V návaznosti na usnesení 2b/ VIII-2014 a vyhl. 9/2014 P/N 
ZO Nekoř schvaluje parametry nájemní smlouvy na p.p.č. 1061/21 v k.ú. Nekoř pro firmu Alf spol. 
s r.o. – roční cena nájmu 45.000 - náklady rozložené ve 4 splátkách, smlouva na 5 let s prodloužením, 
pověřuje starostu jejím uzavřením od 1.1.2015 do 31.12.2019.  9 0 0
Hřiště Bredůvka. Usn.2c/IX-2014: V  návaznosti na usn. 2d/VIII-2014 ZO Nekoř schvaluje uza-
vření směnné smlouvy s A.H. k dořešení majetkových poměrů na hřišti na Bredůvce dle GP 899-
1018/2014, pověřuje starostu jejím uzavřením.  9 0 0
Vodovod u SDN. Usn. 2d IX-2014: ZO Nekoř schvaluje předání přeložky vodovodního řádu VAK 
Jabl.n.O. a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle GP 895-129/2014 na p.p.č. 
1061/8, p.p.č. 3062 – obě ostatní plocha/jiná plocha a p.p.č. 1061/12 – ostatní plocha/ostatní komu-
nikace, v  katastrálním území Nekoř na vodovodní přípojku vedoucí přes SDN, pověřuje starostu 
podepsáním této smlouvy.  9 0 0
Pozemky kolem prodejny Konzum. Usn.2e/IX-2014: V  návaznosti na předchozí usnesení a  vyhl 
11/2014/P/N k dořešení majetkových poměrů veřejně přístupné účelové komunikace kolem prodejny 
KONZUM v Nekoři dle GP 894-182/201. - ZO Nekoř schvaluje odprodej p.p.č 2127/49 TTP o výměře 
30 m2 a p.p.č. 2127/50 TTP o výměře 12 m2 za cenu 20,- Kč za m2, pověřuje starostu jednáním o ceně 
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nakupovaných pozemků p.p.č. 346/8, 346/7, 346/6, 3576, přípravou příslušné smlouvy, jejím předlo-
žením do dalšího jednání zastupitelstva.  9 0 0
Rekonstrukce čp. 286. 
Usn.2f/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje Příkazní smlouvu na technický dozor investora rekonstrukce čp. 
286 I. Etapa  8 0 1
Usn.2f/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje seznam předložených víceprací na venkovní úpravy při rekon-
strukci čp. 286  9 0 0
Rozpočtové záležitosti. Usn. 2h/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Nekoř o částku 
20.000 určenou na opravy dřevěných prvků v zahradě  9 0 0
Usn.2i/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 10.000 ,- z daru obci určeného pro sportovní a kultur-
ní potřeby na přímé uhrazení nákladů pronájmů zimního stadionu Lanškroun pro tréninky oddílu 
mládeže hokejového oddílu TJ Sokol Nekoř.  9 0 0
Usn. 2j/IX-2014: ZO Nekoř doporučuje zastupitelstvu vzešlému z voleb v roce 2014 zabývat se výší 
odměn pro neuvolněné zastupitele a pro členy kontrolní, finanční a stavební komise.  9 0 0
Usn. 2k/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 3.  9 0 0

Vybavení SBĚRNÉHO DVORA NEKOŘ. 
Informace o výběrovém řízení a doporučení hodnotící komise přednesla předsedkyně stavební komise 
a místostarostka Ing. J. Kubíčková Berková. Usn. 3a/IX-2014: ZO Nekoř dle doporučení komise pro 
hodnocení nabídek schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Nekoř – vybavení sběrné-
ho dvora“ dle podmínek OPŽP, v pořadí 1. Marek Šulc - Agroservis Mladkov za nabídkovou cenu 
772.653,-- Kč, 2. EKOLA České Libchavy s.r.o. za nabídkovou cenu 779.361,-- Kč, 3. LUX-PTZ, s.r.o. 
za nabídkovou cenu 848.234,- Kč. Schvaluje zakázku zadat firmě Marek Šulc - Agroservis Mladkov, 
jejíž cena 772.653,-- Kč je nejvýhodnější, schvaluje s tímto uchazečem uzavřít smlouvu, v případě 
odstoupení od zakázky pak s dalším uchazečem v pořadí.   9 0 0

Různé
Vyhláška Plakáty. Usn. 4a/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
o užívání plakátovacích ploch v majetku obce s platností od 1.1.2015, schvaluje ceník výlepu pro rok 
2015  9 0 0
Kulturní akce na sále KD. Usn. 4b/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje bezplatné zapůjčení sálu spolku Ne-
kořala na uspořádání Podzimní výstavy dne 19.října 2014 a na divadelní vystoupení Limonádový 
Joe 8. listopadu 2014.  9 0 0
Smlouva obecní zaměstnanec. Usn. 4b/IX-2014: ZO Nekoř schvaluje prodloužit smlouvu s J.K. do 
31.12.2014 za stávajících podmínek.  9 0 0
Návrhy a připomínky
L. Faltusová - Poděkování za opravu čekárny na Vejrově; Úprava jeviště pro divadelní představení
B. Bezstarosti - Odpadkový koš k vyhlídce na cestě mez Nekoří a Šedivcem; Dosypání krajů opravené 
silnice k Bredůvce – reakce starosty – bude dodělávat SÚS
J. Kubíčková Berková - Kaluž před venkovním skladem hraček u MŠ, posečení trávy u MŠ; jednat 
s Českou poštou o přesunutí pobočky pošty do Konzumu; Srovnání obrubníků u parkoviště u firmy 
ALF, řešit zábradlí
J. Lehký - hlásit hokejbalová utkání; Volné úchyty mantinelů CVAN
J. Pomikálek - Poděkování zastupitelům za čas a práci věnovanou obci v uplynulém období

3. listopadu 2014
Schválená usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nekoř:
Usn. 1/X-2014: ZO Nekoř schvaluje program ustavujícího zasedání.  9 0 0
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Usn. 2/X-2014: ZO Nekoř schvaluje zvolení jednoho místostarosty  9 0 0
Usn. 3/X-2014: ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funk-
ce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  9 0 0
Usn. 4/X-2014: ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že výkon funkce 
místostarosty obce bude člen zastupitelstva vykonávat dlouhodobě neuvolněn.  9 0 0
Usn. 5/X-2014: ZO Nekoř schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 
 9 0 0
Usn. 6/X-2014: ZO Nekoř volí starostou Ing. Jiřího Pomikálka  6 0 3
Usn. 7/X-2014: ZO Nekoř volí místostarostou Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou  9 0 0
Usn. 8/X-2014: ZO Nekoř zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

9 0 0
Usn. 9/X-2014: ZO Nekoř volí předsedou finančního výboru Bohuslava Bezstarosti  9 0 0
Usn. 10/X-2014: ZO Nekoř volí předsedou kontrolního výboru Ing. Pavla Smejkala.  6 1 2

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

je mi ctí oslovit Vás opět v této rubrice jako opětovně zvolený starosta obce. Děkuji za důvěru, kterou 
jsem od Vás prostřednictvím odevzdaných hlasů obdržel. Vnímám ji jako ocenění stávající práce, ale ze-
jména jako výrazný závazek pro následující období. 

Dovoluji si vyjádřit poděkování za obdržené hlasy i jménem ostatních zvolených zastupitelů. A staro-
nově i nově zvoleným kolegům v zastupitelstvu přeji hodně sil a vytrvalosti k práci ve prospěch naší ob-
ce… Je před námi hodně práce, mnohé věci jsou předpřipraveny ve schváleném územním plánu i přijatém 
Programu rozvoje obce Nekoř a věřím, že se nám podaří je realizovat. 

A  nyní opět k  několika aktuálním věcem. Rozběhl se provoz Sběrného dvora Nekoř, na následující 
stránce naleznete kromě termínů svozu jednotlivých odpadů i termíny otevření sběrného dvora zejména 
v zimním období, kdy je otevřen 1x za 14 dní o sobotním dopoledni. Úspěchem v žádosti o dotaci na vyba-
vení novými kontejnery bude možné od jara ve sběrném dvoře odevzdávat i nebezpečné odpady. Nicméně 
prozatím bude v letošním roce mobilní sběr nebezpečných odpadů po jednotlivých zastávkových místech 
v dubnu a září jako doposud zachován. 

Dovoluji si upozornit, že od 14. prosince 2014 dochází k několika změnám autobusového jízdního řádu 
linky 700971 Letohrad – Klášterec n.O. –České Petrovice. Jedná se drobné minutové změny ve vazbě na 
přípojné spoje, nejzásadnější změnou je posunutí večerního spoje v pondělí – čtvrtek s odjezdem z Leto-
hradu z 19,11 na 18,16. Argumentem změny ze strany Pardubického kraje bylo malé využití tohoto spoje. 
Druhá linka Jablonné – Žamberk je beze změn.

Vzhledem k snad již blížící se zimě a z ní vyplývající potřebě zimní údržby komunikací žádám všechny 
majitelé vozidel, aby neparkovali na udržovaných komunikacích a umožnili tak jejich bezproblémové 
prohrnutí, případně posypání. 

Opět chci poděkovat všem Vám, kteří se podílíte na přípravě a realizaci sportovních i kulturních ak-
cí v obci, kteří se staráte o vzhled a pořádek v obci i přispíváte na webové stránky obce i do Nekořského 
zpravodaje. 

A na závěr si dovoluji popřát Vám poklidné, radostné a požehnané prožití vánočních svátků a vše dobré 
v roce 2015.

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Termíny svozu odpadů 2015
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Leden:5,12,19,26
Únor: 2,9,16,23
Březen: 2,9,16,23 
Duben: 6, 20

Květen: 4,18
Červen: 1,15,29
Červenec: 13, 27
Srpen: 10, 24

Září: 7, 21, 28 
Říjen: 5, 12, 19, 26 
Listopad: 2,9, 16, 23, 30 
Prosinec: 7, 14, 21, 28

Sběr plastů v  průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v  červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa - úterý: 20.I.; 17.II.; 17.III.; 14.IV.; 12.V.; 9.VI.; 7.VII.; 4.VIII.; 1.IX.; 29.IX.; 27.X.; 
24.XI.; 22.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 4.III.; 3.VI.; 2.IX.; 2.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 26.I.; 23.II.; 23.III.; 20.IV.; 18.V.; 15.VI.; 
13.VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.; 28.XII..
Sběr elektrozařízení: provádí 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 chod-
bě před vstupem na pobočku České pošty. Slouží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel a úspor-
ných 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, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě. 
Poplatky za likvidaci odpadů se hradí do 31.3.2015, kde rovněž obdržíte známky na popelnice na 
rok 2015. Od 1. 4. 2015 popelnice neoznačené novými známkami svozová firma nevyveze. 

Sběrný dvůr Nekoř
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneu-
matik, nábytku i směsného komunálního odpadu (prozatím ne nebezpečného odpadu). Jeho provoz 
je obsluhován pracovníkem obce. 

Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN  středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 

(do konce března 2015 v termínech 3.I.;17.I.; 31.I.; 14.II.; 28.II.;14.III.; 28.III.) 

Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné bližší informace na tel. 724 181 465.
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Z historie obce - 130 let rybářského spolku
Nekořský rybářský spolek byl založen 20. 

března 1884 sedmi nekořskými ob čany. Byli to 
pánové Josef Víteček, Hugo Schiktanz, František 
Rejholda, Franti šek Vejcl, Petr Hu bálek, Alois 
Felc man a  Josef Šmok. Oněch 7 lidí se vydalo 
na zku šenou do nedalekého Kostelce nad Orlicí, 
kde bylo sídlo tehdy prvního rybářského spolku 
a  jeho před seda pan Sýkora jim vše dopodrob-
na vysvětlil. Pro hlédli si líheň (jak říkali ústav) 
a rozhodli se začít stejně tak v Nekoři, neboť jak 
říkali: “poloha krajiny zdála se jim mnohem pří-
hodnější než v  Kostelci“ Po návratu svolali do 
školy schůzi občanu na den 6. dubna, pozvali 
kosteleckého předse du s přednáškou o umělém chovu, aby pak „založení spolku urychlil a jim přátel 
sjednal“. Na závěr společně vypustili 15.000 losůsků do nekořské ho potoka. Přihlásilo se 40 občanů 

a spolek byl založen. Založení spolku oznámili prof. Dr. Antonínu Fričovi, 
tehdejšímu významnému našemu ichtyologovi.

Jako první počin spolku bylo odhodlání posta vit líheň.Tehdy postavili 
první líheň naproti škole, ve stráni na louce, kde vytékal pramen. Protože 
první postavená líheň neměla dostatečnou kapacitu a nebyla i na tehdejší 
po měry moderní, začali stavět někdy kolem začátku května 1888 líheň no-
vou, která byla asi 50 m pod líhní první. Činnost spolku zdárně pokračovala 
za první republiky, přes II. světovou válku až do roku 1952, kdy dochází 
ke sloučení se žambereckým rybářským spolkem. Třetí líheň na současném 
místě byla dokončena v  roce 1956. Nelze vyjmenovat všechny významné 
a  aktivní členy nekořského ry-
bářského spolku, aniž bychom 
někoho opomněli. Za všechny 
proto zmíníme jen jednoho, na 

jehož počest se letos konal již 23. ročník Memoriálu Jaro-
míra Plocka, rybářských závodů na Malé přehradě. 

Činnost samostatného spolku v  Nekoři v  byla obnove-
na v roce 1996. Současní členové spolku se snaží navazovat 

na to, co děla-
li jejich před-
chůdci – umě-
lý výtěr lipana 
a pstruha potočního a jeho vysazování za účelem zacho-
vání populace těchto ryb v Divoké Orlici, jejich činnost 
se zaměřuje na zvelebování líhně, chov pstruha duhového 
a sivena amerického pro prodej tržních ryb, propagaci ry-
bářství tradičními plesy a táboráky, prodej vánočních ryb, 
péčí o mládež a samozřejmě, že je naleznete i s udicemi na 
břehu řeky či přehrady…. 
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V současnosti má nekořský Rybářský spolek 67 dospělých členů, 
z  toho 2 ženy, 5 mládežníků a  14 dětí. Na rybářský kroužek cho-
dí ještě dalších 7 malých adeptů Petrova cechu. Na letošní výroční 
členské schůzi 1. března byl zvolen nový 9 členný výbor Českého 
rybářského svazu, místní organizace Nekoř (oficielní název nekoř-
kého rybářského spolku), od dlouholetého předsedy Radima Čápa 
převzal vedení spolku jako předseda Jaroslav Cvejn. Dalšími členy 
výboru jsou místopředseda MUDr. Jaroslav Kučírek, jednatel Ing. Ji-
ří Pomikálek, hospodář Mgr. Miloš Krejsa, zástupce hospodáře Zde-
něk Brožek ml., líhňař Michal Čáp, pokladník Miroslav Klíž, brigády 
má na starosti Radek Strasmeier, akce pro veřejnost Roman Kalous. 

Na závěr této krátké exkurze do historie nekořských rybářů při-
jměte pozvání na již VII. Rybářský ples v sobotu 17. ledna 2015. 

S pozdravem Petrův zdar! Jiří Pomikálek

Vysazeny další ovocné stromy
Ve  čtvrtek 9. října 2014 se v  Nekoři opět sázelo. Byla realizována akce 

„Vysazení ovocne aleje Vejrov - II“. Vedle cesty k Vejrovské Trojici byly za 
přispění dotačních prostředků MŽP prostřednictvím Agentury ochrany pří-
rody vysazeny další ovocné stromy. 

Nekořské školní děti - letošní prvňáčci si stejně jako děti v předchozích 
letech vysadili vlastní stromek. 
Nad těmito jabloněmi poté 
pracovníci firmy Haupt, která 
projekt realizuje, vysadili ješ-
tě několik třešní a  kolem cesty 
u Trojice doplnili mezi stávající 
dvě nové lípy. 

Po  třešňové aleji k  Šediv-
ci,  jabloních a  hrušních u  cesty 
Do Pole,  švestkách na zadní cestě na Vejrově  tak budou 
další cestu v Nekoři lemovat nové ovocné stromy.....  red

Podzimní výstava a Nekořský sprint
V  neděli 19. října 2014 přilákal sál Kulturního 

domu v Nekoři a přilehlé parkoviště velké množství 
místních i přespolních. Spolek NEKOŘala ve spo-
lupráci s obcí Nekoř, a základní a mateřskou školou 
v Nekoři pořádal podzimní výstavu výpěstků , kvě-
tin, ovoce, zeleniny i  výrobků s  podzimní témati-
kou. Základní škola i mateřská škola v Nekoři se již 
tradičně pochlubily ukázku šikovnosti dětí, zvláště 
množství a nápaditost výrobků školáků budila za-
sloužený obdiv. Výstavu doplnily fotografie přibli-
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žující letošní 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Nekoři i historie 130 let nekořského rybářského 
spolku. Součástí výstavy byl i II. ročník „Nekořského štrůdlování“– soutěže o nejlepší závin (štrůdl), 
který mohli sami návštěvníci svým ochutnáním a  hodnocením vybrat z  9 přinesených vzorků ne-
kořských kuchařek. V rohu sálu mohly děti využít tvůrčí dílny a vydlabat si dýni, udělat bramborové 
tiskátko či vyzkoušet své znalosti. Dospělí mohli využít nápaditého „koutku proti podzimní depce“. 
A prostranství před kulturákem v nedělním odpoledni obsadily podomácku vyráběné a upravované 
traktůrky a  samohyby, které si to pak v Nekořském sprintu rozdaly v  rychlostní soutěži v  jízdě do 
vrchu. Velké množství návštěvníků využilo pěkného počasí a přišlo se podívat na vystavené výrobky, 
výpěstky i stroje a to bylo asi největší odměnou pořadatelům za jejich úsilí s přípravou celé akce.

Jiří Pomikálek

Podzimní výstavu zpestřila soutěž o nejchutnější domácí štrúdl, 10 vzorků hodnotili sami návštěv-
níci výstavy a popravdě nebyl to lehký úkol. Pochutnávali si jak muži, ženy, tak děti a často jsem slý-
chávala: „ten chutná, jak od babičky“. Nakonec zvítězila paní Matyášová z Vejrova, stříbro putovalo za 
výborný kynutý štrúdl k paní Novotné a třetí místo si odnesla paní Kosková. Děkujeme všem ženám, 
které nelenili a napekly pro ostatní a výzva především pro muže, aby též zkusili štěstí a předvedli svůj 
kuchařský um. 

Další soutěž byla vyhlášena o  největší dýni. První 
místo obsadil pan Pomikálek (starosta) s  dýní dvou-
mužnou, kterou jistě dlouho a s veškerou láskou ope-
čovával, aby dostal metál, nakonec s parametry obvodu 
187cm na délku a 167 cm na šířku zvítězil. Ale souboj 
to byl těsný. Druhé místo obsadil také pan Pomikálek 
(Jan), jehož dýně měla obvod na délku 173cm a  na 
šířku 145cm. Třetí příčku měl výpěstek paní Faltuso-
vé (čp.251) s rozměry dýně – 168cm obvodu na délku 
a 144cm na šířku. Děkujeme všem pěstitelům, že se do 

soutěže zapojili a mnohotonážní dýně dopravili na sál. Teď se jistě radují nejen s dobrého umístění, ale 
i z chutného kompotu.   Veronika Mikysková

Divadelní představení
Spolek divadelních ochotníků z Dolní Čemrné sehrál v sobotu 8. listopadu 2014 na sále kulturního 
domu v Nekoři divadelní představení Jiřího Brdečky „Limonádový Joe“. Přes stovku diváků velmi pří-
jemně překvapilo, jak se čermenští ochotníci vypořádali s nezvyklým podiem i oponou nekořského sá-
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lu (poděkování patří Romanu Kalousovi za obětavou a bezplatnou úpravu propojením obou bočních 
podií). Bouřlivý závěrečný potlesk i pochvalná vyjádření diváků – to byla zasloužená odměna herců 
za předvedenou českou klasiku s živým zpěvem a zajímavou inovovaci promítanými videosekvence-
mi….. A poděkování patří i obci Nekoř za podporu tohoto představení i všem, kteří se na jeho organi-
zaci podíleli….. Věříme, že se zanedlouho opět dočkáme dalšího divadelního představení… red

Sázení památné lípy
K výročí 25 let od památného 17. listopadu 1989 byla spolkem Nekořala vysazena lípa. Doplnila 

tak čtveřici lip vysazených loňského 28. října u cesty mezi Nekoří a Šedivcem. Ruku k dílu přiložili i ti 
hodně mladí, kteří události před 25 lety znají jen z vyprávění rodičů a učitelů.... 
Snad i tato lípa nám bude připomínat hodnoty, které jsou pro náš život důležité....  red

Setkání seniorů
Prvním úkolem nově zvoleného zastupitelstva 

bylo zorganizovat každoroční setkání seniorů. 
A tak se sál nekořského kulturního domu v nedě-
li 9. listopadu zaplnil nejen těmi dříve narozený-
mi, ale i nekořskými předškoláky a školáky. Jejich 
vystoupení totiž tradičně patří k  tomuto setkání. 
Letos bylo vystoupení dětí z mateřské školky a zá-
kladní školy obohaceno ještě vystoupením školní-

ho kroužku flétniček. A  na doplnění programu 
vystoupily mažoretky letohradského tanečního 
K-klubu, mezi nimiž byla i některá nekořská děv-
čata. Informace o  službách poskytovaných Ob-
lastní charitou podala její ředitelka Ing. M.Malá. 
Samozřejmě nechybělo ani každoroční promít-
nutí fotografií s událostmi uplynulého období.... 
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě, orga-
nizaci a průběhu podíleli. 
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Hokejový oddíl mládeže
Milí fandové hokejistů žáčků HC Nekoř,
nastala chvíle, abych vám napsal, jak se zatím vyvíjí 

nová sezona. Od první zářijové soboty chodíme do Lanš-
krouna na led. Tréninky jsou vedeny stejným týmem tre-
nérů a  je stále kladen velký důraz na techniku bruslení. 
Kluci a dvě děvčata, to je náš letošní tým, dělají velké po-
kroky a je to čím dál tím lepší pohled na celkový pohyb na 
ledě. Dva naši brankáři chodí trénovat za Lanškroun a zde 
také hrají krajské soutěže mladších a starších žáků. Když 
máme termín našeho zápasu, jsou oba připraveni hájit 
branku HC Nekoř. Marek i Radim udělali veliký pokrok 
v brankářském umění. Zápas jsme odehráli zatím jen jeden a to se Žamberkem. Byl to boj až do po-
slední minuty, kdy se podařilo Žamberku vyrovnat na konečných 6:6. V soutěži se dále potkáme s tý-
my Rychnova a Čestic. Držte nám palce, ať se nám podaří letos vybojovat místo na bedně. Víťa Kareš

Zápasem s hokejovým týmem Žamberk zahájili mladí nekořští hokejisté svoji další turnajovou se-
zonu. Každosobotní ranní tréninky od začátku září na lanškrounském hokejovém stadionu se týmu 
v  tomto zápase velmi hodily. V  oslabené sestavě jen ve dvanácti hráčích proti čtyřem kompletním 
pětkám soupeře podali v neděli 16. listopadu 2014 na lanškrounském ledě velmi kvalitní a obětavý 
výkon. Hokejové umění obou celků ocenili jak jejich příznivci, tak i mnozí místní přihlížející. Žam-
berecký tým se brzy ujal dvoubrankového vedení, do konce první třetiny se však nekořským podařilo 
srovnat. V další části se ujali vedení, žamberečtí však vždy dokázali dotáhnout. Škoda jejich posled-
ního gólu v poslední minutě zápasu, kterým srovnali na konečných 6:6. Velmi vypjatý a pro oba týmy 
prestižní zápas přinesl velmi pěkné hokejové okamžiky. Bylo vidět, že oba týmy ve svém hokejovém 
umění velmi pokročily. O to cennější byla pro nekořské vydřená remíza proti výrazně početnějšímu 
týmu..... red

LHL Lanškroun
HC Klas Nekoř

Již tradičně Nekořští seniorští hokejisté hrají Lanškrounskou hokejovou ligu. Ta je rozdělena na 
4 ligy a Nekoř hrála opět v té nejvyšší. V té skončila sice v dolní části tabulky, ale se třemi výhrami 
mezi velice silnými konkurenty, ukázala své kvality. Pro další pokračování se LHL rozdělí na 5 lig 

a Nekoř bude nastupovat ve druhé s dalšími 7 
týmy. V  té bude zřejmě hrát společně se sou-
sedním Těchonínem, Letohradem, Bystřecí… 
,ale kompletní sestavení soupeřů druhé ligy 
bude známo až po 19.12., kdy se hraje poslední 
zápas první části. 

Od 20.12. začne pokračování LHL, kde se 
hraje opět od nuly a  tedy všichni mají stejné 
šance. Úplné informace o průběhu Lanškroun-
ské hokejové ligy jsou na stránkách LHL , kde 
je i rozpis zápasů HC Klas Nekoř.  Jiří Krejsa
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TJ Sokol Nekoř – oddíl stolního tenisu
Zdravím všechny příznivce sportu, stolního tenisu zvláště.
Sezona stolního tenisu je již v plném proudu a proto bych Vám chtěl přiblížit dění v našem oddíle.
Po odchodu Tomáše Krejčího staršího do Mistrovic a Lucie Burešové do Těchonína 
(oba podepsali lukrativnější smlouvy), utrpěl náš tým citelné ztráty, které bylo nutné zacelit.
A protože náš skaut zapracoval na výbornou, podařilo se nám podepsat volného hráče krajských kvalit 
Radka Bělského, rodáka z Nekoře, který ochotně a bez nároku na mzdu souhlasil s reprezentováním 
své rodné obce.

Sezona pro nás začala nezvykle brzo a to konkrétně v srpnu, kdy se 
tvrdé jádro stolního tenisu v  Nekoři rozhodlo nepodcenit případ-
nou tuhou zimu a udělalo si dříví na vytápění sálu v zimních měsí-
cích. Tímto bychom také chtěli poděkovat za možnost vytěžení dřeva 
z obecního lesa.
Jako první začalo sezonu družstvo žáků, do kterého přibyli Jiří Ho-
vad a Tomáš Faltus. 

Žáci hrají turnajovým systémem, kdy jednou za měsíc odehrají mezi sebou ve stanovené herně zápasy.
V Nekoři se tyto turnaje odehrají hned dvakrát. Nejdříve 21. 12. 2014 a poté 1. 2. 2015 vždy v 9:00 
a 10:30 hodin. Potřebujete-li důvod navíc, proč podpořit mladé nekořské naděje, vězte, že jsou to právě 
oni, kdož vévodí tabulce žactva.
V případě „B“ týmu, který hraje okresní přebor páté třídy, tomu tak bohužel není. 
Tým, jenž prochází razantní změnou v podobě omlazení týmu, se pere o každý bod 
a momentálně se musí spokojit s jediným vítězstvím z Mistrovic. K většímu bodovému zisku nepři-
spívá ani fakt že jedna z opor týmu, v hracích dnech zápasů krouží po parketech při tanečních lekcích.
Jinak je tomu ovšem v „A“ týmu, který těží z příchodu Radka Bělského , což ovšem mírně kompenzují 
novopečenné rodičovské povinnosti Jiřího Lehkého, které ho limitují v účasti na tréninkových jednot-
kách. Tým „A“ se po prvních sedmi zápasech nachází na krásném čtvrtém místě, které je po předse-
zonních obavách o udržení soutěže jistě milým překvapením.
 Také bych chtěl říci, že všechna domácí utkání našich týmů naleznete v kalendáři na novém webu 
obce Nekoř.
Za hlavní cíl sezony jsme si pro všechny mužstva stanovili radost z odehraných zápasů, kterou by jistě 
vylepšilo upravení stávajícího osvětlení, které můžeme po změření revizním technikem považovat za 
nevyhovující, zejména pro starší hráče je to značně limitující faktor.
V probíhající sezoně, bychom také rádi uskutečnili nákup nových dresů, na které momentálně shá-
níme peníze, touto cestou bychom chtěli oslovit potencionální sponzory, kterým nabízíme možnost 
umístění reklamy.
 Dovolil bych si Vás také za oddíl stolního tenisu pozvat jednak na pravidelné nedělní tréninky stolní-
ho tenisu pro veřejnost ( od 17:00h) a zároveň také na Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů a ro-
dáků z obce Nekoř „O pohár starosty Obce Nekoř“, který se koná 27. 12. 2014. Od 15:00h proběhne 
turnaj neregistrovaných dětí do 15 let. Od 17:00h poté proběhne turnaj neregistrovaných dospělých. 
Po loňském kontroverzním ročníku, kdy byly nasazeny žáci z našeho oddílu, mohu říci že letos tomu 
tak nebude.
Závěrem si dovolím přiložit soupisky našich týmů a tabulky soutěží v nichž hrajeme.
Žáci - Ježek Jakub, Tauchman Jakub, Tauchman Matěj, Faltus Tomáš, Hovad Jiří
„B“ – Uhlíř Ladislav, Bezstarosti Jan, Beneš Jan, Tauchman Vojtěch, Faltus Pavel
„A“ – Bělský Radek, Lehký Jiří, Krejčí Tomáš, Kaplan Jakub, Lehký Jaroslav

Za oddíl stolního tenisu Jan Bezstarosti
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Rozsvěcení vánočního stromu
Druhou adventní neděli byl v Nekoři na náměstíčku slavnostně rozsvícen vánoční strom. Počasí 

nám naštěstí přálo, nepršelo ani nefoukalo, přesto byla zima a horký čaj nebo svařák přišel vhod. Hu-
dební program zahájil pěvecký sbor Petrklíč ze ZUŠ Letohrad pod taktovkou Mirky Stejskalové, který 
navodil slavnostní vánoční atmosféru a  v  podobném duchu pokračovaly děti z  nekořské mateřské 
školy. Zaznělo několik koled a básniček, děti se nerozutekly a my ostatní jsme se mohli potěšit novým 
nekořským dorostem. Poté vystoupily Flétničky z naší základní školy pod vedením paní Petry Bedna-
říkové a dvě odvážné sólistky, Nela Cvejnová a Denisa Skalická, které zpestřily program hrou na kyta-
ru. Díky patří paní učitelce Zářecké a Lehké, paní Stejskalové, paní Bednaříkové, všem muzikantům, 
zpěvákům a organizátorům za pěkně strávený podvečer. 

Součástí programu byl i malý vánoční jarmark, kde se prodávaly výrobky z keramiky, textilu a jiné 
drobnosti. Naše děti přišlo podpořit spousta návštěvníků, místních i přespolních a myslím, že jsme si 
to všichni užili. Přeji všem klidný předvánoční i vánoční čas.  Veronika Mikysková

Jak nás trápí počasí? 
Je letošní počasí stále výjimečné až extrémní? 

I v tomto čísle se podíváme na úhrn srážek a průměrné měsíční teploty uplynulých tří měsíců v porov-
nání s téměř 40 letými záznamy o počasí hrázných Pastvinské přehrady (od roku 1977 srážky, od roku 
1988 pak i teploty). 

V letošním září 2014 napršelo 112,8 mm srážek při průměrné teplotě +13,5°C. Přes 100 mm srážek 
v září je údaj nadprůměrný, srážkový úhrn přes 100 mm nalézáme v záznamech od roku 1977 pouze 
v dalších 7 letech, nejvíce napršelo v roce 2013 – 191,9 mm. Nejméně naopak v roce 1997 – jen 14,9 
mm. I teplotně bylo letošní září nadprůměrné, od roku 1988 byla průměrná zářijová teplota nad 13oC 
jen v dalších 8 letech. Nejchladnější září bylo v roce 1996 s průměrnou teplotou jen +8,93°C, nejteplejší 
zase v roce 1999 s průměrem +15,9°C. 

A letošní říjen 2014 s 50,4 mm srážek a o průměrné teplotě +9,6°C byl srážkově průměrný, dvakrát 
více, tedy nad 100 mm napršelo za sledovaných 38 let v roce 2009 – 113,8 mm, 2002 – 126,4 mm, 1998 
– 140,1mm, nejvíce deštivý byl říjen 1981 se 156,8 mm srážek. Nejméně pršelo v říjnu v roce 2005 – 
jen 12,9 mm (hodně málo pršelo ještě v letech 2010 – jen 14,8 mm, 1995 – 16,7 mm a 1985 – 14,4mm.) 
Letošní říjnová průměrná teplota +9,6oC znamenala druhý nejteplejší říjen za posledních 10 let, a 4 
nejteplejší za sledované 27 leté období, nejtepleji bylo v roce 2000 +11,06oC, nejchladněji bylo v říjnu, 
2003 s průměrem +4,44°C. 

A listopad 2014? Úhrn srážek 19,2 mm a průměrná teplota +6,3°C.
Srážkově hluboce podprůměrný, třetí nejnižší za sledované období, méně napršelo od roku 1977 jen 

v roce 1978 – 13 mm a úplně nejméně v roce 2011 – téměř neměřitelných 0,2 mm.
A  průměrná teplota letošního listopadu +6,3°C dosáhla rekordu, byl to nejteplejší listopad od 

roku 1988, hodně teplý - s průměrem nad +4oC byl listopad ještě v dalších 10 ročních měřeních, z toho 
7x v posledním desetiletí. Průměrnou teplotu pod bodem mrazu jsme měli naposledy v roce 1998 – a to 
nejchladnějších –0,48oC, a pak ještě v letech 1995 s –0,28oC, 1993 s –0,47 oC a v roce 1988 s –0,28oC. 

Na závěr ještě dodáváme, že nejvyšší denní teplota byla v září 2014 naměřena 5.9. a  to +24,6 oC, 
nejnižší 24.9. jen +0,7 oC, v říjnu pak bylo maximum 12.10. + 19,5 oC, minimum 28.10. a to –2,1°C. 
Listopad 2014 nám přinesl nejvyšší teplotu 6.11. s + 14,6 oC, minimum 30.11. - mrazík –3,2°C.

Maximální denní srážka byla naměřena 2.9. – 25,1mm, v říjnu pak 23.10. spadlo 15,5mm. V listopa-
du pršelo velmi málo (měsíční úhrn 19,2 mm), denní maximum 4,2 mm spadlo 8.11.
Otázku, jak je to s tím extrémním až vyjímečným počasím si jistě dovedete zodpovědět sami.

S použitím údajů poskytnutých hráznou Evou Dvořákovou zpracoval Jiří Pomikálek 
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Jízdní řády Letohrad – Pastviny – České Petrovice 
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Zdravotnictví v Letohradě
  

MUDr. Pavel Vychytil, ml. 
   

rad 
tel.: 465 620 441 

 
 

      
tel.: 465 620 888      

 
 

 
tel.: 465 620 115 

, s. r. o. 
 

 
tel.: 465 620 433 

 
  

 
tel.: 972 324 496 
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Sestavila Marcela Šulcová

 
 

 
tel.: 465 620 753 

 
 

 815, Letohrad 

 
Gynekologie 

5, Letohrad  
tel.: 465 620 353 

Mart  
Rehabilitace 

 
tel.: 465 622 224 

 
Rehabilitace  Mona fyzioterapie, s. r. o. 

815, 561 51 Letohrad 
tel.: 605 898 643 
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Tříkrálová sbírka 2015
V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Popatnácté 

nás navštíví tři králové, kteří přinesou do našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, a všem obča-
nům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 15 let své 
existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podpo-
rovat některé služby na orlickoústecku. Ve sbírce za rok 2014 vybralo 
v našem regionu 470 skupinek koledníků celkem 2.143.718,- Kč. 65 % 
z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu 
se záměry zejména na:
- zajištění služby domácí hospicové péče a zakoupení speciálních zdra-
votnických pomůcek
- auto pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- vybavení Centra sociálních služeb v Lanškrouně
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2015 jsou tyto:
- Občanská poradna – zajištění služby
- Domácí hospicová péče – zajištění služby, pořízení speciálních zdravotních pomůcek
- Šance pro rodinu – zajištění služby
- Sociální rehabilitace Lanškroun – zajištění služby
- Centrum pod střechou Letohrad – zajištění služby, vybavení
- Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
- Charitní pečovatelská služba – zajištění služby
- Fond na rozvoj stávajících projektů
- Přímá pomoc
- Pomoc do Indie

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity 
ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, 
kterým se v případě potřeby prokazuje. Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
V Nekoři proběhne Tříkrálová sbírka  v sobotu 10. ledna 2015

Společenská kronika

Rozloučili jsme se
Novotný Jan    Čápová Vlasta

Pavel Langhans

pro ZaSmání 
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pozvání

MO ČRS Nekoř srdečně zve na

VII. RYBÁŘSKÝ PLES 
SOBOTA 17. ledna 2015 

KD NEKOŘ ve 20,00 hod.
Bohatá tombola 

K tanci a poslechu hraje BETTY

SDH Nekoř srdečně zve na tradiční 

HASIČSKÝ PLES 
7. února 2015 od 20,00 hod. KD Nekoř

Bohatá tombola 
hraje BETL BAND 

Spolek Nekořala Vás srdečně zve na již tradiční

MASOPUSTNÍ BÁL
který proběhne v staročeském podorlickém duchu. 

Do taneční nálady Vás naladí kapela Barel rock.
Kdy: v sobotu 14.února 

Kde: Kulturní dům Nekoř
V kolik : 20.00 

Za kolik: 80,- kč
Nebude chybět dobré pivo, skvělá zábava 

a Rampušákovo překvapení. Maska není podmínkou. 
Těšíme se na Vás.
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 5 vánoce 2014
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli Jiří Krejsa, Ing. Vítězslav Kareš, Veronika 
Mikysková, Jan Bezstarosti, Eva Dvořáková, Marcela Šulcová, Ing. Jiří Pomikálek, kresba obálka: Pavel Lan-
ghans, foto: Ing. Jiří Pomikálek, Jiří Krejsa, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba 
JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 250 výtisků, cena 10,- Kč

V podzimním čísle Nekořského zpravodaje na titulní straně jste mohli na kresbě P. Langhanse vidět pohled 
přes Malou přehradu na střechu č.e. 135 – majitelé Šrolerovi, bývalé to čp. 47 Lorencovo „V Korejtkách“. 

A abychom zachovali věrnost nadpisu na této strán-
ce, poznáte na fotografiích místa, kde byly letos vy-
sazeny nové ovocné stromky a několik nových lip? 

PF 2015

Uzávěrka příštího čísla je 10. března 2015, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz.  www.nekor.cz


