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Z jednání obecního zastupitelstva
28. listopadu 2012
Územní plán obce Nekoř. ZO bylo seznámeno s veřejnou vyhláškou „Projednání návrhu zadání ÚP
Nekoř“ zveřejněnou 22.11.2011. Dále starosta po konzultaci s vedoucím oddělení územního plánování MěÚ Žamberk předložil návrh několika drobných úprav smlouvy o dílo na Zpracování Územního
plánu Nekoř. Zastupitelstvo Obce Nekoř schvaluje upravenou smlouvu o dílo „Zpracování Územního
plánu Nekoř“ navrženou vybraným zhotovitelem ÚP, firmou Institut regionálních informací, s.r.o., Brno a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.
9–0–0
O přípravě zpracování Územního plánu bylo podána informace na setkání podnikatelů, následně bude
předsedkyní SK připraven článek do vánočního čísla Nekořského zpravodaje a do všech domácností
bude zaslán informační leták. Za obec Nekoř podklady k zpracování ÚP připraví Stavební a územně
plánovací komise a předloží ke schválení ZO na jednání v lednu 2012. ZO Nekoř pověřuje Stavební
a územně plánovací komisi přípravou podkladů k zpracování ÚP obce Nekoř a posouzení podnětů
k ÚP vzešlých od občanů obce.
9–0–0
Příprava rozpočtu obce na rok 2012. Účetní obce předložila návrh rozpočtového provizoria, aby do
doby schválení rozpočtu na rok 2012 mohla obec vykonávat běžnou činnost. ZO Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium Obce Nekoř na rok
9–0–0
Provedení inventur: ZO Nekoř schvaluje Plán inventur k 31.12.2011, instruktáž a složení inventarizačních komisí - hlavní inventarizační komise: starosta obce, účetní OÚ Nekoř, předseda kontrolního výboru a předseda finančního výboru; členové dílčích inventarizačních komisí: H. Růžičková. M. Lux.
9–0–0
Zastupitelé poté diskutovali o věcech, které zapracovat do návrhu z rozpočtu na rok 2012, návrh rozpočtu bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva obce 19.12.2011, po 30 denní době zveřejnění na Úřední desce pak bude schvalován na dalším jednání počátkem roku 2012.
Požární ochrana. Starosta informoval o tématické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ze strany HZS PK, územního odboru Ústí nad Orlicí, která na obci Nekoř
proběhla 31. října 2011. odstranění zjištěných nedostatků je potřeba doplnit a aktualizovat stanovenou
dokumentaci, „Požární řád obce“ – zajistí starosta, a v souladu s § 29 odst. 1 písm i) a o) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně s přihlédnutím k §9 NV č. 172/2001 Sb., vypracovat stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob – zajistí P. Lehký.
Dále je potřeba odstranit nedostatky této kontroly zjištěné v objektu čp. 16 Kulturní dům; nedostatky
postupně nechá odstranit starosta obce, kolaudační rozhodnutí či obdobnou dokumentaci zajistí Ing.
Kubíčková Berková. Dále bylo diskutováno o nákupu nového zásahového vozidla, starosta informoval
o nutnosti podat do konce roku žádost o příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje. ZO Nekoř souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu PK na požární techniku a pověřuje starostu obce vypracováním
a podáním této žádosti.
9–0–0
Žádost o odkup pozemku u čp. 118. Při geodetickém doměřování nekořského potoka ze strany LČR
majitelé čp. 118 zjistili, že část oplocené zahrady a zahradní kůlny stojí na pozemku obce Nekoř, písemně požádali o odprodej příslušné části tohoto pozemku. ZO Nekoř schvaluje záměr prodeje části
p.p.č. 3048 o výměře 50m2 v majetku obce Nekoř.
9–0–0
Záměr odkupu. Na žádost obyvatel čp. 31 a 238 nad stadionem bylo jednáno o vyřešení přístupové
cesty p.p.č. 3038 a 3168/4 k těmto nemovitostem. Majitel není ochoten soukromým osobám cestu
odprodat ani situaci řešit vložením věcného břemene o přístupu. Při osobním jednání však projevil
ochotu prodat část této cesty obci. Dále při jednání vyplynula jeho ochota odprodat i pozemky nahoře nad sídlištěm Nad Stadionem, které navazují na pozemky zamýšlené pro další bytovou výstavbu
a pozemek, který by umožnil vybudování přístupové cestičky ze sídliště vrchem směrem ke škole.
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Vzhledem k tomu navrhl starosta využít ochotu majitele příslušných pozemků a tyto pozemky odkoupit. Místostarostka navrhla pokračovat ve vyhledávání dalších majitelů navazujících na tyto pozemky
a jejich postupné oslovení pro zřízení přístupové cestičky směrem ke škole. ZO Nekoř schvaluje záměr
odkupu části p.p.č. 3038, p.p.č. 3168/4, části p.p.č. 3168/3, části p.p.č. 1864/2 a PKN 1874/1, PKN
1874/2, PKN 1874/3
9–0–0
Zvýšení nájemného byt čp. 286. S nájemnicí v bytě v čp. 286 byl projednán návrh postupného zvyšování nájmu s cílem přiblížit se úrovní obvyklého nájemného (28,- Kč/m2). Nájemnice je ochotna přistoupit na vzájemnou dohodu o úpravě nájmu. ZO Nekoř schvaluje návrh postupného zvyšování nájmu
v bytě v čp. 286, schvaluje zadat vypracování dodatku k nájemní smlouvě právní kanceláři
9–0–0
Skácení lípy mezi čp. 14 a 49 na Vejrově nad Malou přehradou - ohrožuje obě nemovitosti, ze dvou
stran navíc elektrické vedení, lípa stojí na obecním pozemku ZO Nekoř souhlasí s vydáním kladného
stanoviska ke skácení lípy ohrožující čp. 14 a 19 na Vejrově. ZO Nekoř na základě podané nabídky objednává provedení kácení lanovou technikou u pana Jiřího Malého, DiS, Nekoř
9–0–0
Vykácení lesa nad CVAN. Starosta informoval o jednání s lesním správcem, les je určen k vytěžení,
navrhnuto zpracovat část dřeva na prkna, část prodat, osloveny dvě firmy ke skácení a vytahání. ZO
Nekoř souhlasí s vykácením vzrostlého lesa na p.p.č. 1173/3, vytěžené dřevo určuje k pořezu pro potřeby obce a případné palivové dřevo pro topení v ZŠ a MŠ
9–0–0
Různé:
• Firma EKOLA České Libchavy s.r.o. předložila dodatky ke smlouvám na likvidaci odpadů na rok
2012 - zvýšení cca o 3%, částečně pokryto zvýšením zpětných plateb za tříděný odpad o 10% od
firmy EKOKOM na základě certifikace firmy EKOLA. V dodatcích je potřeba upravit svozná místa.
• ZO Nekoř schvaluje: Dodatek č.9 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z velkoobjemových kontejnerů; Dodatek č.10 Sml. o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu; Dodatek č.9 Sml. o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob; Dodatek č. 9 Sml. o dílo na služby spojené s tříděním odpadu
9–0–0
• Zastávka U Dvora Letohrad. Starosta informoval o tom, že rada města Letohrad 12.10.2011 souhlasila se zřízením kryté autobusové zastávky U Dvora a zahrnutím této investice do rozpočtu města
2012.
• Zapůjčování sálu KD pro oddíl stolního tenisu. Starosta předložil návrh dohody o využívání sálu
KD oddílem stolního tenisu. ZO Nekoř schvaluje Dohodu o užívání sálu KD oddílem stolního tenisu
TJ Sokol Nekoř
9–0–0
• Dále byl starostou předložen rozpis prací při úklidu sálu KD před a po akci a návrh na úpravu odměny za úklid. ZO Nekoř bere na vědomí souhrn prací úklidu sálu KD a schvaluje odměnu za úklid:
pohřby, výročí, schůze 300,-Kč, plesy 400,- Kč
9–0–0
• Na základě usnesení z minulého jednáno ZO byly předloženy aktualizované zásady zimní údržby
a seznam komunikací pro zimní údržbu. ZO Nekoř schvaluje Zásady zimní údržby pro zimní období
2011/12 a seznam komunikací pro zimní údržbu
9–0–0
Návrhy a připomínky
P. Lehký vymalování zastávky na Vejrově, oprava lavičky v této zastávce; světlo na čidlo u MŠ
J. Kubíčková Berková - aktualizovat seznam zastupitelů na stránkách obce Nekoř; úpravy terénu a svodu dešťové vody u kotelny ŽS – předložena cenová nabídka, provedení prací, realizovat dle počasí
v roce 2012, zahrnout do návrhu rozpočtu ZŠ
19. prosince 2012
Na začátku jednání členové zastupitelstva uctili minutou ticha památku zesnulého exprezidenta Václava Havla.
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Návrh rozpočtu obce Nekoř na rok 2012. Účetní obce M. Glonková seznámila ZO Nekoř s vypracovaným návrhem rozpočtu obce Nekoř na rok 2012, ve kterém byly zahrnuty hlavní plánované akce pro
rok 2012. ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu obce Nekoř na rok 2012 8 – 0 - 0
Dále Účetní obce M. Glonková seznámila s rozpočtovou změnou č.4. ZO Nekoř schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4 obce Nekoř
8–0-0
A dále účetní obce předložila návrh na odepsání nevymahatelných pohledávek vidovaných na účtě
315 - pohledávky vzniklé z poplatků za TDO z minulých let u osob vedených na ohlašovně OÚ Nekoř
a náklady na jejichž další vymáhání by převýšily vymoženou částku. ZO Nekoř schvaluje odepsat nevymahatelné pohledávky ve výši 1420,- Kč
8–0-0
Různé
• Starosta předložil ZO návrh dohody o odborné pomoci s Kulturním centrem Letohrad – knihovnou
pro nákup knih do výměnného fondu. Částka navržená k placení obci Nekoř činí 5000.- Kč ročně.
V diskusi navrženo prověřit počet čtenářů knihovny využívající výměnný fond a účast dalších obcí
na tomto projektu
• Místostarostka informovala o jednání stavební a územně plánovací komise dne 21.12.2011 v 18
hodin k přípravě Územního plánu obce Nekoř.
• Kácení nad CVAN. ZO Nekoř na základě předložených nabídek schvaluje zadat vykácení vzrostlého lesa na p.p.č. 1173/3 panu Miroslavu Lehkému za cenu 270,- Kč/m3
8–0-0
• Starosta poděkoval zastupitelům obce za práci v roce 2011 a popřál vše dobré do roku 2012
16. ledna 2012
Zadání Územního plánu Nekoř. Po krátkém úvodu k problematice předal starosta slovo místostarostce, která jako předsedkyně stavební komise seznámila zastupitele se stanoviskem Stavební komise
k doposud shromážděným podnětům k zpracování ÚP. ZO Nekoř schvaluje Zadání ÚP Nekoř. ZO Nekoř bere na vědomí stanoviska SK k podnětům k ÚP Nekoř
9–0-0
Různé.
Žádost M. Luxe o pronájem Petrova palouku na rok 2012. ZO Nekoř schvaluje žádost pana M. Luxe
o pronájem Petrova palouku na rok 2012, podmínky pronájmu stanovuje shodné s rokem 2011.
9–0–0
Žádost o vedení přípojky. Majitel rekonstruovaného čp. 73 na Vejrově požádal o souhlas s provedením přípojky NN k této nemovitosti přes p.p.č. 3102 v majetku obce Nekoř. ZO Nekoř souhlasí s provedení přípojky NN ze sloupu nad č.p.78, k.ú. Nekoř na p.p.č.594, k.ú. Nekoř přes p.p.č. 3102 v majetku
obce Nekoř za podmínek určených vyjádřením SK.
9–0–0
Dále je nutno majetkově dořešit napojení místní komunikace na p.p.č. 3102 –na silnici III. tř.
Zrušení vyhl. 3/2010. Starosta seznámil s metodickým pokynem MV ohledně stávajících vyhlášek
na zpoplatnění výherních hracích automatů, které se změnou legislativy stávají neaplikovatelnými.
MV doporučuje stávající vyhlášky zrušit. ZO Nekoř, na základě z.č. 300/2011 Sb., kterým se mění z.č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předp. a další související zákony, ruší obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného pr. př.
9–0–0
Čp. 214. Starosta seznámil s výsledkem jednání s majitelem čp. 214, Pstruhařství Žamberk, v.o.s.. ZO
Nekoř souhlasí s nákupem p.p.č.1052/1; 1052/2; 1057/1; 1057/2; 1057/3; 1061/8; 3198/4 a st. parcel
171/1 a 418 v k.ú, Nekoř od Pstruhařství Žamberk v.o.s. za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce
přípravou kupní smlouvy.
9–0–0
Místostarostka seznámila s dvěma nabídkami na vypracování projektové dokumentace na demolici čp.
214. ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na demolici čp. 214 u Projekční
a znalecké kanceláře Ing. Jaroslav Ježek za cenu 5.600,- Kč.
9–0–0
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Příprava výběrových řízení. SK pověřena připravit podklady k poptávce na výměnu oken do KD,
výměnu světel v MŠ Nekoř (intenzita osvětlení nevyhovuje požadavkům hygieny)
Prostor před kotelnou ZŠ. ZO Nekoř schvaluje zadat realizaci odkanalizování prostoru a vybudování
zpevněné plochy před kotelnou ZŠ Nekoř J. Bednářovi
9–0–0
Hasičské zásahové vozidlo. Starosta obce seznámil zastupitele s připravenou veřejnou zakázkou malého rozsahu na „Dodání hasičského zásahového vozidla DA“. P. Lehký seznámil zastupitele s požadovanými technickými parametry na toto vozidlo, které připravila jmenovaná komise. ZO Nekoř
vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodání hasičského zásahového vozidla DA“, schvaluje
zadávací dokumentaci této zakázky, jmenuje komisi pro otvírání obálek a komisi hodnotící ve složení:
Ing. J.Pomikálek, V.Lehký, Ing. A.Novák, náhradníky komise: P.Pomikálek, P.Lehký, J.Krejsa; schvaluje termín pro předkládání nabídek od 23.1. do 6.2.2012 do 12,00 hod.; schvaluje oslovit následující
firmy: Agrotec a.s., Hustopeče, ZAHAS a.s., Lipník nad Bečvou, SPS- VKP, s.r.o. Slatiňany, THT, s.r.o.
Polička.
9–0–0
Návrhy a připomínky
B. Bezstarosti - Zakoupit lopaty na vyhrnování hřiště; duplikáty klíčů od skladu čerpadla; dořešení
světel CVAN; připomínky k deformacím popelnic vozidlem svozové firmy
P. Lehký - Návrh na oslovení místních podnikatelů s prosbou o příspěvek na vybavení hasičského vozidla
J. Lehký - kouření na sále KD – návrh na celkový zákaz
10. února 2012
Hasičské zásahové vozidlo. S výsledkem jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu
na „Dodání hasičského zásahového vozidla DA“ seznámil P. Lehký. ZO Nekoř bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/1/2012 „Dodání hasičského zásahového vozidla DA“ a schvaluje předložený návrh hodnotící komise vyzvat k uzavření smlouvy nabídku
s nejnižší cenou od firmy THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, za cenu 1.794.000,-Kč včetně
DPH.
8–0-0
P. Lehký dále připomněl záměr oslovit místní firmy a podnikatele s prosbou o příspěvek na případné
dovybavení hasičského zásahového vozidla.
Výměna oken KD. S návrhem stavební komise na technické podmínky vyhlášení veřejné zakázky
malého rozsahu na „Výměnu části oken KD“ seznámila předsedkyně stavební komise Ing. J. Kubíčková Berková. Okna s plastovými bílými rámy, dvojsklem, se zachováním stávajícího členění, nabídku
vyhotovit ve dvou variantách otevírání a navíc doplnit cenovou nabídkou na vnitřní stahovací rolety.
Okna budou vyměněna na sále KD na straně k silnici, v nářaďovně, v čele KD směrem k náměstíčku
a přidáno malé okno dole v koupelně bytu. ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna části oken KD“, schvaluje zadávací dokumentaci této zakázky, jmenuje komisi pro otvírání
obálek a komisi hodnotící ve složení: Ing.Kubíčková Berková. Ing.M. Prikner, R.Baláš náhradníky komise: Z.Slavík, J.Bednář, P.Zamazal; schvaluje termín pro předkládání nabídek od 13.2. do 2.3.2012
do 12,00 hod.; schvaluje oslovit následující firmy: Gerapa, Sulko, Vavaro, Mifer, Stavona, Macek, Svět
Oken, Proplast.
8–0-0
Projekt sběrného místa. Dále předsedkyně st. komise seznámila s nabídkou na zpracování projektové
dokumentace na sběrné místo v místě dnešního čp. 214. Vzhledem ke zkušenosti projektanta v této oblasti (projektoval oba sběrné dvory v Letohradě) je navrženo tuto nabídku využít. ZO Nekoř schvaluje
zadat zpracování projektové dokumentace na sběrné místo u čp. 214 dle nabídky Atelieru životního
prostředí panu Ing. Cyrilu Mikyškovi za cenu 70.800,- Kč.
8–0-0
Věcné břemeno. Starosta předložil ZO Nekoř ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene na
p.p.č. 3520 v majetku obce Nekoř, přes kterou vede přípojka NN k nemovitosti na p.p.č. 3521/4. ZO
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Nekoř na základě usnesení 3d /I-2011 z 31.1.2011 schvaluje uzavření předložené smlouvy o zřízení
věcného břemene na p.p.č. 3520 dle GP 796-123/2011
8–0-0
Osvětlení MŠ. Předsedkyně st. komise seznámila s návrhem na vyřešení problému s nedostatečným
osvětlením v učebně a hernách MŠ Nekoř, které svým měřením zjistila Krajská hygienická stanice. ZO
Nekoř schvaluje navýšit rozpočet MŠ o částku 10.051,- Kč dle nabídky pana M.Zářeckého na instalaci
osvětlení odpovídajícího požadavkům hygieny na umělé osvětlení v MŠ.
8–0-0
Příjezdová cesta. Předsedkyně st. komise seznámila s kladným stanoviskem SK k žádosti o vedení
příjezdové cesty k čp. 172. ZO Nekoř souhlasí s vedením příjezdové cesty k čp. 172 přes p.p.č. 2957
v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř.
8–0-0
Návrhy a připomínky
J. Lehký - zjistit nabídku nových štaflí na sál KD umožňujících výzdobu sálu a čištění oken, nabídky
zjistí Pavel Lehký; vyhlašovat jednání ZO Nekoř rozhlasem, snažit se dodržovat stálé termíny a časy
J. Kubíčková Berková Svolání bytové komise k řešení podmínek nakládání s obecními byty

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v úvodu prvního letošního čísla Nekořského zpravodaje se musím omluvit za jeho opožděné vydání. Bylo způsobeno tím, že jsme čekali na definitivní podobu nových jízdních řádů, aby mohly být ve
zpravodaji zveřejněny, vzhledem k tomu, že od 1. dubna 2012 dochází k jejich značné změně, zejména
linky Letohrad - Nekoř – Klášterec n.O..
S jízdními řády všichni zápolíme od jejich prosincové změny. Nepochopitelně „překopaný sled“ autobusů, nenavazující a zpožděné spoje, dokonce jsem musel jet řešit neomluvené hodiny do letohradské školy, když se školáci v mraze ani po půlhodině čekání nedočkali autobusu, „zabalili to“ a ten den
do školy nejeli…. Bylo absolvováno několik jednání na setkání starostů v Žamberku s firmou OREDO
se vznášením připomínek. Ale nakonec se dohodlo jednání přímo v Nekoři za účasti pracovníka firmy
OREDO a starostů okolních obcí naší autobusové linky a po tříhodinovém sezení se podařilo jednak
odvrátit například zrušení prvního ranního autobusu před pátou hodinou, provázat některé spoje na
přípoje vlaků v Letohradě a hlavně byla naše linka navržena zcela nově už ne ve všední dny až do
a z Českých Petrovic, ale většinou jen do Pastvin, takže zpoždění způsobená příliš dlouhou linkou zejména v zimě snad už budou minulostí… Dokonce se navrátil i školní autobus ze Šedivce, sice hodně
brzy, ale přece. A navíc, mnohé spoje jedoucí od nás do Letohradu pak budou přímo pokračovat do
Ústí nad Orlicí (v jízdním řádu označeny p) a naopak, takže se snad alespoň trochu eliminuje nesoulad s vlakovým jízdním řádem… Bohužel byly vypuštěny i některé dopolední nevyužívané spoje.
Na lince Žamberk – Nekoř – Jablonné n.O. je jen asi dvouminutový posun a bohužel také vypuštěny
nevyužívané víkendové spoje. Obec bude i nadále přijímat připomínky a snažit se je na dalších jednáních s firmou OREDO tlumočit.
Z dění v obci v prvních měsících letošního roku se chci jen krátce zmínit o rozhodnutí pořídit nové
hasičské zásahové vozidlo, více informací o této problematice bude v příštím čísle zpravodaje. V době
vydání tohoto čísla bude již docházet k realizaci výměny části oken sálu KD. Vybraná firma - Institut
regionálních studií s.r.o. začala zpracovávat nový Územní plán obce Nekoř, předpokládáme, že k návrhu jeho zpracování v druhé polovině roku uspořádáme veřejné setkání.
Podařilo se majetkově vyřešit chátrající budovu čp. 214 u továrny, je zpracována demoliční dokumentace a zpracovává se projekt využití tohoto prostoru na sběrné místo komunálního odpadu.
Na závěr děkuji všem, kteří pro obec něco obětavě dělají a na které se v následujících řádcích s vyjádření poděkování nedostalo… 
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Poděkování
• Členům zásahové jednotky SDH za sházení sněhu ze střechy mateřské školy a Husova sboru
• Panu Luboši Dolečkovi za sponzorské potažení stříšek posypových nádob folií.
• Pánům Bohouši Bezstarosti a jeho synům, Václavu Lehkému, Jiřímu Krejsovi, Luboši Skalickému
a jejich dalším pomocníkům za stříkání ledu.
• Láďovi Kubíčkovi, Lukáši Kubíčkovi a Víťovi Karešovi za „rozjetí“ hokejové sezóny nekořských
mladých hokejistů, panu Jiřímu Foglovi za zasponzorování jejich nových dresů.
• Všem sponzorům tradičního dětského maškarního karnevalu.
• Poděkování patří všem, kteří obětavě uklízeli nebývalou nadílku únorového sněhu nejen ze svých
pozemků, ale také z míst využívaných ostatními občany.
• Členům SDH za nakrácení a přivezení palivového dřeva k ZŠ a MŠ, členům Mysliveckého sdružení
za jeho pořezání a srovnání u MŠ.
• A poděkování patří i všem vám, kteří nyní v jarních měsících bez pobízení uklízíte z komunikací
zbytky zimního posypu, aby se zbytečně neprášilo a naše obec byla zase o trochu hezčí.

Humanitární sbírka šatstva
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
vyhlašuje ve spolupráci s Obcí Nekoř

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• 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
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –nábytek,
• jízdní kola a dětské kočárky
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V sobotu 28. dubna 2012 od 9,30 do 12,00 hod. a od 13,00 do15,00 hod.
Budova obecního úřadu Nekoř
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Zdeněk Dvořák

číslo 1

Maximální teplota + 30,9 dne 26.8.2011, minimální teplota – 16.6 dne 24.2.2011, max. výška sněhu 22 cm dne 4.1.2011
4.5.2011 napadlo 4 cm sněhu
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Přehled průměrných měsíčních teplot a měsíčních srážek v roce 2011 ve srovnání s předchozími roky
sledovaných na vodním díle Pastviny

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ
duben 2012

Přehled srážek a teplot v roce 2011
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Termíny svozu odpadů 2012
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Duben: 9, 23
Květen: 7,21
Červen: 4, 18

Červenec: 2, 16, 30
Srpen: 13, 27
Září: 10, 24

Říjen: 1, 8, 15, 22, 29
Listopad: 5, 12, 19, 26
Prosinec: 3, 10, 17, 24

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na
svozová místa – úterý: 17.IV.; 15.V.; 12.VI.; 10,VII.; 7.VIII.; 4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.;25.XII.;
Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ.
Svoz skla – kontejnery na sklo - středa 6.VI.; 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 24.IV.; 22.V.; 19.VI.; 17.VII.; 14.VIII.;
11.IX.; 9.X.; 6.XI.; 4.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – 18. dubna a 5. září 2012
Sběr železa provedou hasiči v sobotu 21. dubna 2012
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči ve vyhlášených termínech

Co se chystá v obci Nekoř
27.5. Nekořský kros.
23.6. Rybářský táborák
24.6. Dětský den – u ZŠ Nekoř
7.7.
Hasičský táborák + III. Srandamač
5. - 6.7. Turnaj v minifotbale

4.8.
18.8.
25.8.
1.9.

Pouťový nohejbalový turnaj
Myslivecké hody
Pohádková cesta
Koncert na zimním stadionu

Letní stanový tábor klubu SHM: 7. – 15. července 2012 mladší děti do 5. třídy
			
15. – 25. července 2012 starší děti od 6. třídy
Přihlášky budou k dispozici po velikonocích na webových stránkách obce a na obecním úřadě.

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp.
Pokračujeme ve snaze přiblížit Vám, jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly
před mnoha lety až po současnou podobu. V tomto čísle to bude čp. 93 Venclovo na Vejrově.
Z daleka viditelná zemědělská usedlost velký statek, lánice, tyčící se na kopci na Vejrově. V roce
1848 k této usedlosti patřilo 45 jiter pozemků (cca 25 ha).
V tomto roce 1848 byl majitelem Josef Vencl.
V roce 1863 nacházíme zmínku o svatbě jeho syna
Josefa Vencla, (nar. 1842), který je na čp. 93 zmiňován
v matrice nekořské farnosti i v roce 1880. Na usedlosti
poté hospodařil jeho syn Klement Vencl, narozený 1881,
o jehož svatbě je zmínka v roce 1910. O něm nacházíme
zmínku na čp. 93 v roce 1931 (zemřel v r. 1956) spolu
s jeho synem Klementem Venclem narozeným 1912, (zemřel v roce 1998), který po svém otci převzal hospodářství na čp. 93.
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Bratr Klementa Vencla Josef je v roce 1949 zmiňován jako obyvatel v sousedním čp. 290, což byla
chalupa postavená jako výměnek pro čp. 93.(Josef Vencl později koupil a přestěhoval se se svojí ženou do čp. 145 pod farou.)
V čp. 290
v roce 1931
bydlela rodina
Ignáce Dolečka, poté rodina Františka
Bednáře, která
se odstěhovala do Sázavy.
V roce 1958
byly obě dosud dřevěnné budovy přestavěny a vyzděny, v roce 1968
byla na obou domech udělána fasáda. Po roce 1970 provedla dcera Klementa Vencla Růžena se svým manželem
Janem Šlesingerem generální přestavbu čp. 290, v roce
1985 – 87 jeho další úpravy do dnešní podoby.
To, že čp. 93 byla velká zemědělská usedlost, svědčí i do dnešní doby dochovaná a současným majitelem
pečlivě udržovaná roubená stodola, která prý je jedna
z nejstarších v Nekoři. Vedle stála i mohutná lípa, která
byla z důvodů rozlomení a hrozícího pádu na nemovitost
v roce 1996 skácena
S použitím materiálů V. Faltuse a manželů Šlesingerových - Jiří Pomikálek

Plesová sezóna
Myslivecký ples 2012
V letošním roce opět přišla řada na nekořské myslivce, aby uspořádali pro své sousedy, příznivce
a kamarády z družebních honiteb akci, na které se mohou setkat a poklábosit. Navíc je zde možnost
dokázat při tanečním reji svým partnerkám, že dlouhodobé pobyty v revíru, někdy i za mrazivých nocí, hurikánů deště a krupobití, působí blahodárně na pohybový aparát a umožňují myslivcům předvést
při tanci i neobyčejné figury a taneční kreace.
Ples, který se konal 14. ledna, zahájil Radek Šroler troubením několika fanfár na lesnici, při kterých
celý pořadatelský sbor předvedl ukázkový nástup. Při něm mohlo pozorné oko divákovo postřehnout,
že významnou část členů našeho spolku stále tvoří hbitá omladina, které následná obsluha a běhání
s prázdnými půllitry nedělala problémy.
Večerem nás provázela osvědčená kapela BETTY, a program ještě zpestřilo vystoupení tanečnic ze
Sobkovic, které asi tráví v přírodě více času, protože byly přece jenom trochu ohebnější, než někteří
jedinci z řad myslivců.
Kozlík tekl proudem, jídla k večeři bylo také dost, a parket i bar byl stále v obležení, protože prozíraví myslivci musí dbát na přiměřenou a rovnoměrnou zátěž všech svých orgánů. Myslím, že většina
tento nelehký úkol zvládla se ctí. Jako pořadatelé doufáme, že všichni byli spokojení. Snad tomu nasvědčuje i poměrně pozdní zakončení.
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Děkujeme Obci Nekoř za zapůjčení sálu a všem našim příznivcům za podporu naší činnosti.
Myslivosti zdar 
Libor Matyáš
Ohlédnutí za masopustním bálem
Po dvouleté odmlce se v Nekoři opět konal Masopustní bál, který byl již tradičně v pátek, tentokrát
10. února. Hrál všem dobře známý Barek rock, který se do Nekoře vždy těší a rád se sem vrací – to
jsou jejich slova. Letošní bál byl ve stylu KABARETu a tomu odpovídala jak výzdoba lehkého šantánu tak možnost obléci se v tomto stylu. Na parketu se to hemžilo elegantními dámami, šaty samá krajka, přes ramena opeřené boa, ve vlasech čelenky roztodivných tvarů, rty zbarvené do ruda… no prostě
úžasná podívaná. Je na každém, jak se vymódí, takže ke shlédnutí a obdivu bylo nespočet nápaditých
masek -smečka vodníků, pár hlaviček brokolice, hašlerky, nádherná Kleopatra s Césarem, počestné
jeptišky ( bez faráře), záchranka, policie, hasiči, Erazim a jeho pátračka, kočovní cikáni a další parády.
Kulturní zážitek ještě umocnilo předtančení
a to klasické zpracování labutího jezera v podání klasických vesnických hasičů z Dolní
Dobroučce spoře oděných do bílých balětáckých úborů ( bez piškotů). Tombola byla letos
k nakousnutí – sešlo se neskutečných 150 krásných cen a snad nikdo neodešel s prázdnou.
Děkujeme všem sponzorům, dále maminkám
a babičkám, které napekly. A kdo nevyhrál, tak
se aspoň dozvěděl něco zajímavého. Věděli
jste, například, že si člověk nedokáže olíznout
vlastní loket?
Již teď si do kalendáře poznamenejte termín příštího masopustního bálu. Budeme-li živi, bude to
v pátek 1. února 2013.
Na adrese pořádajícího spolku NEKOŘalá Spolek pro zachování tradic masopust.nekorala@seznam.cz můžete zanechávat vaše vzkazy, nápady a podněty. Jaký styl bálu si přejete na příště? Byl tu
bál alá „havaj“, pak „polární“ a „kabaretní“.
Masopust má každý rád,
může masku udělat!
„Za co půjdeš?“ ptá se Jenda.
„...a co třeba za medvěda!“
Už to vidím jitrnice,
plno muziky a více,
všude samé maškary,

hned se ti to zalíbí.
Tak já řeknu mojí milé,
ať jde se mnou do Nekoře!
Masopust tam mají
a člověk se tam nají!!!
Veronika Mikysková

Malí tanečníci v maskách naplnili sál KD
Tradiční , každoroční Dětský maškarní karneval se v neděli 26. února 2012 odpoledne konal v Nekoři. Rovných 90 malých tanečníků v nejroztodivnějších maskách - princezen, víl, vodníčků, čertic,
pirátů, loupežníků, nejroztodivnějších zvířátek a všech ostatních druhů pohádkových bytostí, mezi
kterými nechyběli ani ty novodobé jako Zorro, modrý Šmoula, žákyně Šebestová, Jack Sparrow či
Ivánek s Nastěnkou, zaplnilo sál kulturního domu.
Čekal je obvyklý program připravený obcí Nekoř ve spolupráci se všemi místními spolky: také již
mnoho let tradiční hraná pohádka - letos jeden z dílů o Krakonošovi a Trautenberkovi v podání členek
Klubu SHM, několik soutěží, mezi kterými nesmělo chybět přetahování lanem (letos klání děvčata x
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chlapci skončilo nerozhodně, v doplňkovém souboji tatínkové x maminky po tuhém boji vítězství na svoji stranu nakonec dotáhli tatínkové).
Nesmíme opomenout soutěž o nejkrásnější masky, kde
měla porota složená s herců pohádky a pořadatelů velmi
těžkou práci, protože v nápadech a výsledných podobách
masek se rodiče a hlavně asi maminky opravdu velmi
tvůrčím způsobem realizovaly.
A všechny děti si nakonec spokojeně odnášely nějakou
hračku při slosování vstupenek, za což ne potřeba poděkovat jak pořádajícím spolkům a obci Nekoř,
tak místním podnikatelům, kteří svými finančními dary toto také již tradiční slosování všech dětských
vstupenek umožňují. O soutěže, občerstvení, šatnu, hudbu, přípravu a nelehké slosování vstupenek
se postarali členové obecního zastupitelstva, Mysliveckého sdružení, Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol Nekoř,
Českého rybářského svazu a spolku pro obnovu tradic NEKOŘALA. Všem, kteří se zasloužili o spokojený úsměv ve
tvářích malých maskovaných účastníků karnevalu patří poděkování.
Akce to byla tak věhlasná, že o ní hned dvakrát v následujícím týdnu psal dokonce i Orlický deník
J. Pomikálek

Motoskijöring v Nekoři narušila obleva
V sobotu 18. února 2012 se v Nekoři konal předposlední závod mezinárodního mistrovství České republiky v motoskijöringu, který organizoval AMK
Letohrad.
Areál kolem hasičského cvičiště u továrny již několikrát toto sportovní klání
hostil. Letošní okruh měřil 750 metrů s minimální šířkou sedm metrů. I přes nečekané příděly sněhu byla ještě den před závodem perfektně připravená a slibovala rychlý a dramatický závod. Bohužel víkendová obleva zhatila snahu party
místních nadšenců, kteří trať připravovali celý týden, Hluboké vyježděné koleje
v mokrém sněhu, který hned motorky takto rozjezdily byly pastí pro jezdce i lyžaře. Pro nikoho nebyla jízda v hlubokých kolejích snadná. Na start se postavilo
jedenáct posádek, které bojovaly o zisk bodů do mezinárodního mistrovství, a šestadvacet posádek,
které se účastnily hobby závodů. Mezi nimi i dvě nekořské.

Stolní tenis
Z činnosti oddílu stolního tenisu
Obsáhlejší informace o činnosti oddílu stolního tenisu včetně vánočních turnajů...
Začátkem podzimu, začala pro nás, stolní tenisty, tolik očekávaná sezóna. Obě naše družstva se
zapojila do soutěžních klání. Pro „A“ družstvo se jedná především o to, zúročit letní přípravu a dokázat, že loňský postup nebyl náhodný. Pro „B“ družstvo pak jde především o to, nasbírat co nejvíce
zkušeností v soutěžních utkáních. Cíle pro sezónu byly stanoveny vcelku jasně. „A“ mužstvo udržet
v soutěži OP 3.třídy, a v OP 4.třídy, aby mužstvo „B“ nabralo hlavně zkušenosti a umístilo se někde ve
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středu tabulky. Po odehrání poloviny soutěže můžeme
konstatovat, že cíle se daří plnit. Mužstvu „A“ se podařilo vyhrát 4 z 11 odehraných utkání, a umístění na 9. místě z celkových 12-ti družstev zaručuje setrvání v soutěži
i v příštím roce. Musíme jen doufat, že se podaří potvrdit
výsledky z první poloviny sezóny. Družstvo táhne Jirka
Lehký, Tomáš Krejčí st., a Tomáš Krejčí ml.. Škoda je,
že se nepodařilo sehnat kvalitního čtvrtého hráče. V „B“
mužstvu se pro změnu potýkáme se zcela odlišnými problémy. Sice se podařilo sestavit vcelku kvalitní družstvo,
které tvoří Jarda Lehký, Jakub Kaplan, Lucka Burešová,
Vojta Marek a Jan Bezstarosti, ale ukazuje se, že pět hráčů je pro zajištění soutěže málo. Několikrát
jsme tak již museli řešit problém, jak odehrát soutěžní utkání, pokud někdo ze základní sestavy není
schopen nastoupit. I přes to, se však podařilo „B“ mužstvu obsadit v polovině sezony velmi solidní
7. místo z 11-ti účastníků. Ztráta na 4. místo je přitom pouhé tři body.
Přestávka v soutěžích v době vánočních a novoročních svátků, byla
ve znamení tradičních turnajů, které se konaly snad ve všech oddílech okresu. Výsledky těch, kterých se naši hráči zúčastnili, najdete na našich webových stránkách (http://www.pinec-nekor.php5.cz/
index.htm). Pro ty z vás, kteří nemají přístup na internet bych uvedl
dva nejlepší. 25.12.2011, na memoriálu F.Koďouska v Bartošovicích
v Orl.H. skončila L. Burešová ne 6. místě a vítězem se stal T.Krejčí
st.. Hned 26.12.2011 obsadil Jirka Lehký na turnaji v České Rybné
hezké 4. místo. U nás v Nekoři, se 30.12.2011 konal 1. ročník „Nekořského Davis Cupu“. Vítězství
v tomto turnaji dvojic vybojovali Jirka Lehký s Janem Broklem z Líšnice, kteří ve finále porazili dvojici Tomáš Krejčí ml. s Robinem Krejčím z Mistrovic.
Stalo se již tradicí, že příležitost prokázat své umění za stolem, dostanou i neregistrovaní hráči obce. Tak se 28.12.2011 sešlo celkem
29 hráčů z Nekoře, aby se mezi sebou utkali premiérově o putovní
pohár, který věnoval starosta obce. Hrálo se v kategoriích dětí do
15-ti let, žen, a hlavní kategorii mužů. I přesto že se jednalo o neregistrované, a spíše sváteční hráče stolního tenisu, byla k vidění řada
opravdu kvalitních utkání. Klání dětí začalo již v 15:00 hodin. Z pěti
přítomných si nejlépe vedl Dominik Faltus, který nezaváhal v žádném zápase a obsadil tak 1. místo před celkově druhou Klárou Faltusovou. Jako třetí se umístil Jakub Šulc. V kategorii žen byla nejúspěšnější Iva Bezstarostiová před
Janou Langerovou a Nicolou Šimkovou. Obě tyto kategorie byly sehrány systémem každý s každým.
Do prestižní kategorie dospělých se přihlásilo 19 hráčů. Ti byli rozděleni do čtyř skupin, z nichž
vždy nejlepší dva postupovali do skupiny finálové. Bez ztráty bodu se vítězem stal a poprvé převzal
putovní pohár starosty obce Broňa Špinler. Jako druhý se umístil Libor Bednář, a třetí Pavel Šulc. Je
příjemné konstatovat, že o stolní tenis je v naší obci zájem, o čemž svědčí hojná účast a dobrá pohoda,
která v průběhu celého turnaje panovala. Za to vše bych chtěl poděkovat organizátorům, především
pak Jardovi Lehkému, který celý turnaj řídil a v neposlední řadě i sponzorům, bez jejichž pomoci
bychom se neobešli. Byla jich celá řada: Klass a.s. Nekoř, pekárna p.Adamce , starosta obce p. Pomikálek, obecní úřad Nekoř, Testa Letohrad, TJ Sokol Nekoř a registrovaní hráči oddílu stolního tenisu.
Zcela jistě jsem nevyjmenoval všechny, čímž bych se chtěl těm nejmenovaným omluvit, a všem
poděkovat za pomoc. 
Tomáš Krejčí
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Úspěch bubeníků
Úspěch bubeníčků Petra Oravce v Krajské soutěži bicích nástrojů-sólo ve Vysokém Mýtě.
Jakub Macháček z Čermné (ZUŠ Lanškroun) se probubnoval na 1.
místo a Jan Novotný z Nekoře (ZUŠ Jablonné nad Orlicí) na 2. místo
v Krajské soutěži bicích nástrojů - sólo. Kluci byli sice trochu nervózní, Honza dokonce uprostřed skladby zlomil paličku, ale hráli výborně.
Moc mne to potěšilo a jsem rád, když naše děti dělají muziku. Těchto
soutěží se mohou zúčastnit pouze žáci ZUŠ, takže jsem nemohl vyslat
bubeníčky z mé soukromé školičky ORdrums.
Soutěže moc nemiluji, poněvadž hudba a hra na nástroj se nedá objektivně posoudit jako třeba tenis, nebo hokej, ale vidím v tom smysl ten,
že žáci na soutěžích sledují ostatní žáky z různých hudebních škol a je to
pro ně velká zkušenost. Mohou se s nimi porovnat a kouknout do svého
svědomí, jak hodně, nebo málo cvičí. Z mého pohledu je to pro ně spíše
motivace, než touha po nejlepším umístění. Gratuluji Honzo a Jakube!
Petr Oravec učitel, předseda bicí sekce Pardubického kraje
ORdrums Chtěl bych ještě žáky a rodiče upozornit na to, že vyučuji v nových prostorách. Přestěhoval jsem se s mou školičkou do KD v Letohradě. Vchod je z levé strany budovy. Máme to tam hezké,
ještě pár maličkých úprav a „JE TO“.
Petr Oravec

Hokejová sezona
Hokejová sezóna 2011-2012
Letošní zima si své trumfy nechala až téměř samý závěr, už to vypadalo, že zimní stadion v této zimě nebude možné využít…. Konečně v třetí dekádě ledna přišlo
mrazivé počasí. Díky partě obětavých nadšenců a členů
TJ Sokol Nekoř se podařilo vyhrnout sníh a připravit
zimní stadion k nastříkání ledové plochy. Proti odtávání ledu pod stále silnějšímu slunečními paprsky byla na
část černé asfaltové plochy položena bílá látka. Nepočetná parta obětavců pak pravidelným stříkáním připravila
led a od soboty 28. ledna 2012 se začalo bruslit.
Exibiční utkání nekořských hokejistů starší ženatí x mladší svobodní se odehrálo v neděli 12.
února 2012 v podvečer na zimním stadionu v Nekoři. Po 60 minutách hrací doby skončil zápas 10:10,
o vítězi rozhodovaly samostatné nájezdy. V nich se projevila jak
herní zkušenost starších, tak i vyzrálost jejich brankáře, takže se
starší ženatí radovali z konečného vítězství. A mladší se za „odměnu“ po zápase postarali o úklid hřiště...
Vzpomínkové utkání bývalých spoluhráčů Pepy Krejsy „TJ
Sokol Nekoř proti výběru světa“ se konalo ve čtvrtek 16. února
2012. Bylo nutno nejprve z ledu vyklidit téměř 30 cm nového
sněhu, pomocí mechanizace a ochotných rukou se to i přes stálé
sněžení podařilo. Ve chvíli, kdy hokejisté vyjeli na led, sněžení
14
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rázem přestalo a po odehraném utkání začalo zase „sypat“….
Tým výběru světa přivezl Milan Fišer z Ústí nad Orlicí a po mnoha pěkných hokejových momentech za značného zájmu diváků nekořský tým zvítězil 3:0. Po zápase nesmělo chybět společné posezení při vzpomínání na léta strávená s nekořským hokejem a Pepou Krejsou…
LHL Lanškroun.
I v letošním roce opět hrálo v této soutěži mužstvo Klas Nekoř, po odehrané základní části ve 3
skupinách a postupu mezi nejlepších 9 týmů po závěrečných zápasech obsadilo celkové 5. místo z celkových 38 týmů této soutěže.
Hokejový oddíl mládeže
V loňském roce obnovený hokejový oddíl mládeže HC
Nekoř se v sezoně 2011/12 značně rozrostl o nové mladé
nekořské hráče a zejména o výraznou posilu z Bystřece,
Jablonného a Líšnice, která tvoří téměř polovinu týmu.
Je potěšitelné, že po nečekaném odchodu Pepy Krejsy se trénování dětí ujal Láďa Kubíček a Jarda Hrdina
z Bystřece, o organizační věci se stará Víťa
Kareš. Lukáš Kubíček
a bratři hrdinové z Bystřece. Mládežnický oddíl HC Nekoř má nyní 24 hráčů, z toho jsou 3
děvčata. Mladí hokejisté se zúčastňovali obnovené soutěže mladších
žáků Okresního sdružení ledního hokeje Rychnov n. Kn. , kde změřily síly s mladými hokejisty z Rychnova n. Kn., Semechnic, Čestic a Králík.
Herní dovednosti nabírané na trénincích na stadionech v Lanškrouně,
Žamberku a i Nekoři, konaných podle
počasí a podle toho, jak se podařilo
zajistit volnou ledovou plochu, se ještě ne úplně zúročily v turnajích výše
zmíněné soutěže. Náš tým, početně sice nejsilnější, ale znatelně věkově nejmladší spíše ve své první sezoně sbírá zkušenosti než výrazné výsledky. Každým odehraným zápasem bylo znát zlepšení.
Cestovat na tréninky i zápasy turnajů je možné díky podpoře ro-

dičů, TJ Sokol Nekoř i obci
Nekoř. Velké poděkování patří panu Jiřímu Foglovi z Vejrova, který početnému nekořskému mužstvu zasponzoroval
nové dresy. Pokud chuť a nadšení mladým hokejistům vydrží, je položen dobrý základ do
budoucna…. Vítěslav Kareš
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MAS Orlicko
Výzva k předkládání žádostí o dotaci – jaro 2012
DOTACE PRO PODNIKATELE V OBLASTI AGROTURISTIKY A CESTOVNÍHO RUCHU
MAS ORLICKO vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER
Podpora fiche 7 je zaměřena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů
(do 50 %).
Dotace je poskytována až ve výši 90 %. Doporučená výše dotace činí 300 000 Kč.
Podpora fiche 8 je zaměřena na výstavbu a modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, vybavení půjčoven sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Podpora fiche 7 je zaměřena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských
stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů (do 50 %).
Dotace je poskytována až ve výši 90 %. Doporučená výše dotace činí 300 000 Kč.
Podpora fiche 8 je zaměřena na výstavbu a modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, vybavení půjčoven sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Dotace je poskytována až ve výši 60 %. Doporučená výše dotace činí 250 000 Kč.
O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci dotace jsou):
 svazky obcí (pouze fiche 7)
 fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu
 nestátní neziskové organizace
Konzultace a příjem žádostí
Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz (sekce DOTACE) a v sídle
MAS ORLICKO (Divišova 669, 564 01 Žamberk), kde si také můžete sjednat individuelní
bezplatnou konzultaci Vašeho projektu.
Příjem žádostí probíhá do 4. 5. 2012!!!

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí
přinesla opět vyšší výtěžek než loni. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.983.257,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla
být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků,
kteří se na její organizaci každoročně podílejí, a kterým patří velké
poděkování.
Už podvanácté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. Zpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali nad dveře, přinášeli zvěst „Ať
Kristus žehná tomuto domu“, a nabídli lidem také příležitost přispět na
potřebné. Koledníci svým přáním štěstí a zdraví přinášejí radost, a řada
16
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starších občanů už se na ně těší a netrpělivě je očekává.
Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé.
Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek TS určen na podporu služeb, které
poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to např. služby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi
bez domova nebo služby pro rodiny s dětmi.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v celé ČR a účastní se jí kolem 50.000 koledníků,
většinou z řad dětí a mládeže. Také v celookresní působnosti je tato akce podmíněna širokou spoluprací Charity s farnostmi, obecními a městskými úřady a stovkami dobrovolníků.
35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno Charitě ČR na náklady spojené s přípravou sbírky a na
humanitární krizový fond. Zbylých 65 % je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu
organizují.
Jménem Oblastní charity upřímně děkujeme všem, kdo s Tříkrálovou
sbírkou pomáhají: našim asistentům v jednotlivých městech a obcích,
koledníkům, správcům farností, zástupcům města a vám, kdo jste koledníky přijali, a svým finančním darem projevili sounáležitost s bližními.
Bez vás všech by Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna. Úspěšnost
sbírky se obvykle vyjadřuje výší vybrané částky, tedy „jen“ v penězích.
Dobře ale víme, kolik za tím vším stojí práce, času a energie ze strany
našich asistentů a koledníků, zástupců měst a obcí, farností… Upřímně
vám všem děkujeme, vážíme si vaší ochoty a přízně.
Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky je určen mimo jiné na provozní
náklady služby pro ohrožené rodiny s dětmi „Šance pro rodinu“, kterou
zatím využívá 15 rodin z celého okresu, nebo na provozní náklady občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejich kontaktních míst v okrese.
Více informací najdete na: www.uo.charita.cz
V obci Nekoř 8 skupinek koledníků za doprovodu asistentů vybralo v letošním roce - 35 315 Kč.
Všem dárcům patří velké poděkování. 
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Cestománie - Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii přinášíme další putování s Martinem a Zuzanou Kocmánkovými po
Asii - pokračování č.16
Neobyčejný zážitek z putování miniaturním parním vláčkem pokračoval pěším kličkováním po večerním Darjeelingu.
Čas tu běží tak trochu jinak, pomysleli jsme si. V uličkách
jsme míjeli nosiče, kteří na svých zádech či hlavách nesli různé předměty. Stavební materiál, koše se slepicemi nebo vodu.
Hlavní uličky byly lemovány dřevěnými miniobchůdky, ve
kterých se sedící prodavači-obchodníci snažili prodat třeba
jen pár okurek. S Ianem jsme si našli společný hotýlek a šli na
večeři. Málem jsme doslova spadli ze židle, když nám v restauraci sdělili, že nemají čaj. V nejznámější čajové oblasti Indie? Možná světa?
Když o půl šesté vysvitl nad obzorem první sluneční paprsek, probudily nás motlitby s doprovodným cinkáním. Dopoledne jsme zjistili, že jsme se ubytovali v blízkosti náměstí Chowrasta, které je
pomyslným centrem a promenádou. Snažili jsme se najít vhodnou restauraci. Našli, i s výhledem na
velehory a výběrem ze dvou stovek pokrmů indické kuchyně. Po poledni jsme šli do Darjeelingské
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ZOO. Nejvíce nás potěšila panda červená, tibetský vlk, šakal a černý himalájský medvěd. V areálu ZOO je též Mountaineering Museum, což je muzeum
o dobývání nejvyšších vrcholů v Himaláji, obzvláště Everestu. Součástí expozice byla i plastická mapa s nejvyššími horami světa. Trochu nás rozhořčilo, že tam nevysádrovali naši Sněžku, ale menší italský Vesuv ano.
Další den jsme se rozhodli zajistit si povolení do malého státu Sikkim.
Tento malý svazový stát byl kdysi samostatným královstvím, které si Indie
připojila. O získání povolení by se dala napsat celá povídka. Než jsme získali
konečný „štempl“, poznali jsme řádný kus města, několik úředníků a viděli
neuvěřitelné stohy lejster. Jak jsme tak pendlovali po městě, tak jsme pozorovali lidské hemžení, pitoreskní stavbičky a vdechovali směsice vůní mnohdy promísené s pachem
koňského trusu. Ve zbylém čase jsme navštívili výstavu místního umění.
Večer jsme nastavili budíka na pátou a ráno šli na
vyhlídku pod Observatory Hill podívat se na tu krásku
Kanchenjungu [8586 m.n.m]. Třetí nejvyšší hora světa
byla jako na dlani. Později při snídani jsme se dívali na
okolní zasněžené pětitisícovky a rozsáhlé čajové zahrady pod terasou. Připadali jsme si jako v lázních, čerstvý
horský vzduch a přesto bylo ve svitu slunce pěkně teplo. Navečer jsme v nepálské jídelničce potkali krajana.
Ráno jsme si zakoupili nepálské čepice a lístky do
sikkimského Jorethangu a nasedli do Mahindry, což je místní obdoba Jeepu. Do vozidla se sjetými
pneumatikami se nás celkem vešlo 13. Nejdříve jsme asi hodinu klesali po křivolaké úzké a vymleté
silničce vedoucí mezi malými osadami a čajovými plantážemi.
Na dně údolí tekla říčka, kterou jsme přejeli po houpajícím se
mostě a vzápětí se podrobili celní kontrole. Do Jorethangu to už
byl jen kousek. Zde jsme nasedli do dalšího džípu, tentokrát nás
bylo se sedícími na střeše 17, navíc stavební materiál a hora hliníkových nádob. Cestou jsme nevěřícně pozorovali stovky lidí
bušících kladivy v řečišti do kamenů. Co asi hledají? Pak nám to
došlo. Dělali štěrk.
Úsek v soutěsce podél řeky jsme ještě považovali za bezpečný. V Legshipu jsme začali prudce stoupat. Při pohledu ze strmých srázů se nám tajil dech. A co těch
stavení. Dost dobře jsme nechápali, jak si mohli lidé vybudovat své příbytky v takových polohách.
Když už jsme nevěděli jak na našich zadnicích sedět, tak jsme konečně zastavili v Pellingu [2200
m.n.m]. Tištěný průvodce sliboval krásný výhled. Ubytovali jsme se proto v hotelu, kde jsme mohli
na horský masiv zírat z postele. Bylo tu o poznání levněji a také chladněji.
Probudili jsme se s pohledem na Kanchenjungu. Dopoledne jsme si udělali malý výlet k nedaleké gompě (chrámečku)
Pemayagtse. Cestou z gompy objevila Zuzka v korunách stromů rozkvetlé orchideje. Další den jsme se chtěli procházet opět
okolo Pellingu. To platilo, dokud jsme neobjevili nenápadnou
cedulku: „Zkratka k jezeru Khecheopalri“. U cedulky zrovna
stál nějaký domorodec, který na otázku „Jak dlouho to tam
trvá“ odpověděl, že tři hodiny. Nejdříve jsme po kamenných
pěšinkách slezli k horské bystřině, kterou jsme museli přelézt
po ztrouchnivělé zavěšené lávce. Zbývalo už jen se vyštrachat
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nahoru k jezeru dlouhým stoupáním mezi sikkimskými osadami s malebnými hrázděnými domky.
Okouzlila nás i rýžová políčka. Taková jsme neviděli ani v Laosu. S místními jsme zdravili jejich „namasté“. K posvátnému jezírku jsme přišli po téměř pěti hodinách, to už bylo 16 hodin. Pokusy dostat
se zpět autem selhaly, museli jsme pěšky, ovšem s vědomím, že za chvíli padne tma. Za tmy projelo
několik vozidel, ale také nás nikdo nechtěl vzít. Nakonec jsme u cesty objevili malé autíčko a majitel
nás po ujednání ceny ochotně vzal zpět do Pellingu.
Ráno jsme čekali na džíp do Yuksom. Místní říkali, že by měl přijet mezi dvanáctou a třetí. Při
čekání jsme si zakoupili za dvě rupie neznámé ovoce. Bylo to guave. Další zajímavostí byly pneumatiky náklaďáků k další službě vyspravené pomocí ocelových plátů a masívních šroubů. Putování do
Yuksom bylo dost dramatické, kamenitá cesta vedla ve vysekaných skalních zářezech, dolů jsme se
raději moc nedívali. 36km nám trvalo přes 2,5 hodiny. Prvním překvapením bylo množství domestikovaných jaků. Pak jsme se dozvěděli, že divocí jaci jsou křížení, aby zvládli i nižší výškové polohy.
Našli jsme vhodný hotýlek, kde jsme si objednali horský čaj. Byl s mlékem a solí. Zajímavá zkušenost. Yuksom je výchozím bodem treků pod Kanchenjungský masiv, ten jsme ale neplánovali. Nám
stačila zdejší atmosféra. Ochutnali jsme horskou polévku Thukpu,
tibetský chléb s jačím sýrem a v neposlední řadě bhutánské pivo.
Průvodci však po večerech pijí domácí pivo zvané chhaang, což je
zřejmě zkvašené proso, bezprostředně před spotřebou zalité horkou
vodou. Yuksom byl kdysi hlavním městem Sikkimu, ale k vidění tu
byla všeho všudy pouze jedna gompa a nějaké památné místo z dob
království. Nečekali jsme, že tu potkáme Iana, ale potkali. Druhou
noc jsme měli kratší, neboť jsme ráno vstávali na brzkou snídani.
Džíp do Jorethangu odjížděl po šesté.
Martin a Zuzana Kocmánkovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života
Vymetálková Lenka

Rozloučili jsme se
Janíčková Kamila
Glonková Marie
Pacholík Jaroslav
Bednář František

Významného životního jubilea se v období 1.1. – 31.3.2012 dožili:
60 let

65 let

Novotný Josef
Kopecká Anna
Faltus Josef
Faltus Jaroslav
Lorencová Ludmila
Kulhavý Josef

70 let

Luxová Ludmila
Příhodová Valérie
Andresová Aloisie
Vaníček Josef

81 let

Šejvl František
Kadičová Helena
Skalická Marie
Šejvlová Eliška

Buryšková Zdenka
Jironč Jaroslav

85 let

Novotný Bohumil

86 let

Luxová Marie
Maleček Josef

87 let

Novotný Jan
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Marie Glonková

Poznáte…?
V posledním loňském vánočním čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z Vejrova: I a II. č.p. 51, staré Bečkovo, nyní majitelé manželé Hylákovi. III. a IV. čp. 50, Danielovo;
A co tyto „údolecké“ chalupy? Poznáte kde stojí…?

Uzávěrka příštího čísla je 30. května 2012, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz. www.nekor.cz
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