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Na to, že se na jedné straně Zářec-
kova kopce pasou ovce a lamy, jsme 
si dávno zvykli. Podívejte se, co se 
však od května začalo „pást“ na 
druhé straně kopce u mateřské ško-
ly a jak rychle si na to zvykly děti…
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Z jednání obecního zastupitelstva
11. února 2013 
Starosta přivítal přítomné, nechal schválit program jednání a určil zapisovatele a ověřovatele. Poté krátce 
seznámil s událostmi v obci od minulého zasedání: vyřazení starého hasičského auta – Avie A 30K a jeho 
odhlášení z evidence vozidel; nabytí právní moci územního rozhodnutí a podání žádostí na stavební 
úřady na akci SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ; poděkování dobrovolníkům zabezpečujícím stříkání ledu; po-
děkování členů SDH Nekoř za sběr ankety. Dále prošel jednotlivé úkoly a připomínky z minulého zápisu, 
který byl poté schválen.
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. Starosta seznámil s předloženou dokumentací k vyhlášení výběrového řízení. 
Usnesení 2/II-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku VZ 1/2013 na stavební práce 
„SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ“, schvaluje zadávací dokumentaci, obchodní podmínky, písemnou výzvu 
k podání nabídky této zakázky, jmenuje komisi pro otvírání obálek a komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek ve složení: Ing. Šeda (Forenta s.r.o.), Ing. Kubíčková-Berková, Ing. Dostál a náhradníky 
komise: Arch. Buben (Forenta s.r.o.), Ing. Pomikálek, Ing. Smejkal. Termín plnění VZ 1/2013: říjen 
2013 – květen 2014, lhůta pro podávání nabídek do 15.3.2013 do 12,00 hodin, místo: OÚ Nekoř. Oslo-
vit firmy: Vakstav spol. s.r.o. Jablonné n. O., Agrostav a.s., Ústí n.O., AGILE spol s.r.o. Vysoké Mýto, , 
MADOS MT s.r.o. Lupenice, ABV spol s.r.o., Ústí n. O.  7 0 0
Výměna oken KD. Předloženy podmínky poptávky na výměnu druhé části oken KD a vstupních dveří. 
Usn. 3/II-2013: ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 2/2013 „Výměna druhé části 
oken na sále a vstupních dveří KD čp. 16“, schvaluje zadávací dokumentaci této zakázky, jmenuje ko-
misi pro otvírání obálek a komisi hodnotící ve složení: Ing. Kubíčková Berková. Ing. Dostál, R. Baláš, 
náhradníky komise: Ing. Pomikálek, Ing. Smejkal, J. Bednář, schvaluje termín pro předkládání nabí-
dek od 15.2.2012 do 15.3.2013 do 12,00 hodin; schvaluje oslovit firmy: Gerapa, Sulko, Wavaro, Mifer, 
Stavona, Proplast, Vekra.  7 0 0
Strategický dokument PLÁN ROZVOJE OBCE NEKOŘ. Starostou byla podána informace o proza-
tímním průběhu ankety, a dalším průběhu přípravy. Usn. 4/II-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje 
pro potřeby PRON uspořádat setkání s podnikateli.  7 0 0
Mechanizace na údržbu obce. S nabídkami firem Živa Klášterec n.O., LGD Pastviny a SKH Sebranice 
seznámil B. Bezstarosti, předložil návrh komise ve složení B. Bezstarosti, J. Lehký a J. Pomikálek, která 
v uplynulém týdnu nabídky zhodnotila. Usn. 5/II-2013: ZO Nekoř schvaluje nákup travního traktoru 
Starjet AJ 102-21, žací a mulčovací ústrojí, pluh a sněhové řetězy za 125.718,- Kč včetně DPH od firmy 
LGD Technika Pastviny.  7 0 1
Různé
Nákupu knih do výměnného fondu. Po neschválení žádného usnesení na minulém jednání zastupi-
telstva starosta znovu předložil návrh dohody o odborné pomoci a nákupu knih do výměnného fondu 
s Kulturním centrem Letohrad s přípěvkem 2.500,- Kč. J. Lehký vznesl protinávrh na příspěvek 5.000,-
Kč, o kterém bylo hlasováno: 2 5 1. Následně bylo hlasováno o původním návrhu: Usn.6a/ II-2013: ZO 
Nekoř schvaluje Dohodu o  odborné pomoci mezi Obcí Nekoř a  KCL o  nákupu knih do výměnného 
fondu s příspěvkem 2500,-Kč .  5 2 1
Nájemní smlouvy. Na základě usnesení 5a/I-2013 předložil starosta návrh nájemních smluv. 
Usn. 6b/II-2013: ZO Nekoř na základě usn. 5a/I-2013 schvaluje předložené nájemní smlouvy, na pro-
nájem v.příloze specifikovaných pozemků patřících do zemědělského půdního fondu, tj. orné půdy, luk 
a pastvin v majetku Obce Nekoř nacházejících se na k.ú. Nekoř, pověřuje starostu jejich podepsáním. 
 8 0 0
Uzavření budoucích smluv. Starosta v souvislosti s připravovanou výstavbou SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ 
předložil návrhy smluv o smlouvách budoucích k zabezpečení přípojky elektrické energie a k přeložce 
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vodovodu. Usn. 6c/II-2013: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu stavby „Nekoř p.č. 171/1 OBEC Nekoř, knn přípojka“. Usn. 6d/II-2013: ZO 
Nekoř schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlas se zříze-
ním stavby SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ - přeložka vodovodu a terénní úpravy na p.p.č. 1061/11. Usn.6e/
II-2013: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností z.investorství SBĚRNÝ DVŮR 
NEKOŘ SO 07 přípojka elektro - „Nekoř p.č. 171/1 OBEC Nekoř, knn přípojka“  8 0 0 
Kácení kolem I/11. Starosta informoval zastupitelstvo o žádostí ŘSD o kácení 28 ks stromů Jírovce ma-
ďala podél silnice I/11, přerušení správního řízení a požádání AOPK Pardubice o posouzení stavu stro-
mů navržených ke kácení. 
Inventury. Usn. 6f/ II-2013: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu o provedení inventur 2012 a schvaluje ji 
včetně účetní uzávěrky za rok 2012 bez výhrad  8 0 0
Hospodaření v lesích. Starosta na základě posouzení odborným lesním hospodářem navrhl provést růs-
tovou probírku v obecních lesích v lokalitě Pod Borky, zažádat o dataci na tuto činnost a nabídnout pro-
dej paliva z označené samotěžby z těchto lesních pozemků dle platného ceníku LČR. Usn. 6g/II-2013: ZO 
Nekoř schvaluje navržený způsob hospodaření v lesních parcelách 1987/1, 1987/2, 1988, 1975, 1911/1, 
ZE 1912 a prodej paliva v těchto lokalitách dle ceníku LČR  8 0 0
Nákup elektřiny. Starosta na základě aktivity sdružení obcí Orlicko předložil návrh na opětovný společ-
ný nákup elektřiny v rámci sdružení obcí Orlicko. Usn.6h/II-2013: ZO Nekoř schvaluje společný nákup 
elektřiny pro rok 2014 v rámci sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. 
 8 0 0
Zpráva finančního výboru. Předseda finančního výboru B. Bezstarosti předložil zprávu tohoto orgánu. 
Usn.6h/II-2013: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu finančního výboru a s uvedenou zprávou souhlasí 
bez výhrad.  8 0 0
Výsadba ovocné aleje na Vejrově. Na základě pověření z minulého jednáno zastupitelstva předložil sta-
rosta výsledky poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nekoř – výsadba ovocné aleje na 
Vejrově“. Usn.6i/II-2013: ZO Nekoř schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Nekoř – výsadba ovocné aleje na Vejrově“ a dle návrhu hodnotící komise ve složení 
J. Pomikálek, B. Bezstatosti, J. Lehký schvaluje zadat tuto akci firmě Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 51 
Letohrad, IČ 63201038 za nabídnutou cenu 114.364,40 Kč vč. DPH. Usn.6j/II-2013: ZO Nekoř pověřuje 
starostu dopracováním a podáním žádosti na akci „Nekoř – výsadba ovocné aleje na Vejrově“.  9 0 0 
Návrhy a připomínky
F. Mikyska - Odvětrání autobusových čekáren + jejich úklid
P. Lehký - Informace o možnostech nákupu devítimístného automobilu pro potřeby obce a spolků
J. Lehký - realizace výmalby dalších čekáren dětmi ze ZŠ, možnost nabídky služeb obce na sečení, úklid 
sněhu, apod. 
V  . Faltus - Dotaz na zalesňování p.p.č.1996/2 a  1995, možnost zřízení odpočtového vodoměru pro 
zalévání stromků

18. března 2013 
Starosta přivítal přítomné, nechal schválit program jednání, určil zapisovatele a ověřovatele. Poté před-
nesl informaci o událostech v obci v uplynulém období :– probíhá stavební řízení speciálním stavebním 
úřadem v Žamberku (komunikace) na SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ; SDH Nekoř uspořádal zimní branný 
závod; proběhl dětský maškarní karneval; informace z průběhu sezóny mládežnického HC Nekoř; insta-
lován nový kontejner na zářivková svítidla, zametání zimního posypu; 7.3.2013 proběhlo setkání s pod-
nikateli; informace o výcviku s dýchací technikou JPO Nekoř dne 14.3.2013; zpracovávána monitorovací 
zpráva CVAN; úpravy elektroinstalace CVAN. Při kontrole zápisu starosta prošel jednotlivé boby zápisu 
z minulého jednání a podal k nim vysvětlení: dořešit provoz a pojištění hasičského auta; informace a ná-
vrhy k nákupu dodávky předneseny V. Lehkým a B. Bezstarosti; nájemní smlouvy na pronájem pozemků 
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podepsány; sml. o sml. bud související s SDN také; podepsána dohoda o předání investorství k přípojce 
nn k SDN s firmou ČEZ; kácení kaštanů u I/11 – obdržen vyžádaný posudek AOPK Pardubice - povole-
no skácet 25 ks, nařízena náhradní výsadba; kácení v obecních lesích – znovu posouzena lokalita Rou-
baniny, výzva uveřejněna ve zpravodaji; podána žádost na výsadbu na Vejrově; dořešit nabídku služeb 
mechanizace a pracovníka obce občanům, k dořešení zůstává odvětrání i výmalba čekáren - jednat se ZŠ. 
Usn. 1b/III-2013: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2013 z 11.2.2013  8 0 0
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ . Informace o výběrovém řízení – obesláno 5 firem, 4 podaly nabídku, další 
jednání hodnotící komise 26.3. St. povolení spec. stavebního úřadu (pozemní komunikace) Žamberk 
vydáno; probíhá příprava žádosti do MAS Orlicko, Usn. 2/III-2013: ZO Nekoř bere na vědomí informace 
o stavu přípravy stavby SDN  8 0 0
Výměna oken KD. Informace o poptávkovém řízení – vyžádány informace k doplnění a dopřesnění 
nabídek. Dokončena projektová dokumentace stavebních úprav KD, navrhnuto provést zároveň s tím 
rekonstrukci elektroinstalace v kotelně. Usn. 3/III-2013: ZO Nekoř bere na vědomí informace o stavu 
přípravy stavebních úprav KD  8 0 0
Pozemkové záležitosti. Starosta krátce uvedl jednotlivé záležitosti. 
Usn. 4a/ III-2013: ZO Nekoř na základě Usnesení 6i/ I-2013 a veřejné vyhl. 2/2013P/N schvaluje prona-
jmout p.p.č. 363/1 zahrada o výměře 1023 m2, p.p.č. 2127/6 TTP o výměře 628 m2, p.p.č. 363/2 zahrada 
o výměře 800 m2, p.p.č. 363/3 zahrada o výměře 413 m2, p.p.č. 2127/15 TTP o výměře 2461 m2, p.p.č. 
2125/1 TTP o výměře 1742 m2, p.p.č. 2127/5 TTP o výměře 1440 m2, nacházejících se na k.ú. Nekoř 
za podmínek - roční výpovědní lhůta, nájemné činí 1% z ceny pozemků , která činí 2,35 Kč za 1m2. – 
0,8507 ha, pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.  8 0 0
Usn. 4b/ III-2013: ZO Nekoř na základě Usnesení 5b/ I-2013 a veřejné vyhl. 1/2013P/N schvaluje prodej 
p.p.č. 2387/2 TTP o výměře 693m2, p.p.č. 2389 zahrada o výměře 1115 m2 a st.p.č. 261 o výměře 86 m2 
za cenu 22.380,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 6950a jako cenu v místě obvyklou.  8 0 0
Usn. 4c/ III-2013: ZO Nekoř schvaluje možnost využití parkování automobilů k rekreačnímu objektu 
postavenému na st.p. č. 499 v kú Nekoř na stávajícím parkovišti p.p.č. 3516/3  8 0 0
Poptávka UZSVM - „pozemky po sl. Píčové“ – p.p.č. 43, 44/1, 100 v k.ú. Nekoř - cena 50,87 Kč/m2. Usn. 
4d/ III-2013: ZO Nekoř rozhodlo na předloženou nabídku nereagovat.  8 0 0
PRON. Dohodnuto setkání pracovní skupiny a vyhodnocení ankety provedou se starostou obce L. Fal-
tusová, V. Zářecká dne 26.3.2013. Usn. 5/ III-2013: ZO Nekoř schvaluje svolání pracovní skupiny PRON 
na 2.4.2013   8 0 0
Různé
Sdružení obcí Orlicko. Diskutovány investiční záměry na roky 2013-2017. Usn. 6a/ III-2013: ZO Nekoř 
bere na vědomí informace ohledně sdružení obcí Orlicko. 
Usn. 6b/ III-2013: ZO Nekoř schvaluje podat žádost do grantového řízení Malé památky Orlicka a po-
věřuje starostu jejím vypracováním a podáním - restaurování Trojice na Bredůvce podle zpracované 
restaurátorské zprávy  8 0 0
Sběr ošacení. Usn.6c/ III-2013: ZO Nekoř schvaluje provedení sběru použitého ošacení ve spolupráci 
s Diakonií Broumov a pověřuje starostu a L. Faltusovou její realizací 27.4.2013  8 0 0
Opravy cest. Projít, zhodnotit a navrhnout postup oprav – starosta, J. Lehký, B. Bezstarosti
Návrhy a připomínky
J. Lehký - na setkání s podnikateli příště zajistit malé občerstvení, zvážit účast na novém programu na 
úspory energií - okna, topení 
J. Kubíčková Berková, - využití zastávky na náměstíčku, umístění nové školky
L. Faltusová - Posoudit stav stromů nad chatkami Petrova palouku, dotaz na úpravu provozní doby KD

2. dubna 2013 
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele 
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SBĚRNÉHO DVORA NEKOŘ poskytla předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková, z 5 
oslovených firem podaly nabídku 4, jako nejvhodnější vyhodnotila komise nabídku firmy A.B.V. spol. 
s.r.o. Ústí n. O.- 1.927.015,- Kč, pořadí dalších nabídek: AGILE spol s.r.o. Ústí n. O. - 2.025.748,- Kč, 
VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné n. O. 2.228.528.- Kč, MADOS MT s.r.o. Lupenice 2.255.244,-Kč. Komise 
doporučuje uzavřít smlouvu s firmou, která podala nejvýhodnější nabídku - A.B.V. spol. s.r.o. Ústí nad 
Orlicí. Usn. 1b/IV-2013: ZO Nekoř schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce SBĚRNÝ 
DVŮR NEKOŘ, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od firmy A.B.V. spol s.r.o. Ústí n. O. - za cenu 
1.927.015,- Kč, pověřuje starostu jednáním s vybraným zhotovitelem a přípravou smlouvy o dílo  9 0 0
Výměna oken KD. Informace o dosavadním průběhu poptávky na zhotovitele podal starosta a předsed-
kyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková 
Různé
Informace TJ Sokol z výroční členské schůze tlumočil B. Bezstarosti: zajistit ceduli se šipkou WC, vý-
věsní tabuli pro akce umístit na vnější zeď budovy, nabídka přípravy a úklidu sálu členy oddílu stolního 
tenisu dle schváleného rozsahu a odměny 
Projektová dokumentace k čp. 286 – „Poště“ - s požadavky na vypracování projektové dokumentace 
seznámila předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková s žádostí o předložení připomínek 
do příštího jednání zastupitelstva 

15. dubna 2013 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta krátce seznámil s událostmi v obci od 
minulého zasedání: kontrola Inspekce ŽP na kácení kolem silnice I/11; kontrola na kontejner Ekolamp; 
v Letohradě instalována čekárna za zastávce v ulici Šedivská; proběhlo ukončení sezony HC Nekoř mlá-
dež, i hokejového oddílu Klas Nekoř; poděkování M. Bezstarosti za opravu kůlů u třešní u cesty od koste-
la na Šedivec; ZŠ – instalováno odsávání v kuchyni, hasiči vynesena nepotřebná expanzí nádrž z půdy ZŠ, 
doděláváno zateplení na půdě, zjištěno vyústění stoupačky (odpad, odsávání?) do půdního prostoru – SK 
– obhlédnout a vyřešit; vytažení patníků u silnice ke hrázi; podána žádost Orlicko Malé památky a Osla-
vy 100 let TJ Sokol Nekoř; poděkování P. Lehký, V. Lehký, T. Tauchnann za vytipování dodávky, pak ve 
čtvrtek 10.4. P.Pomikálek, V. Lehký, a V. Schneberger – přivezení, pátek 11.4. STK evidenční prohlídka, 
ve středu 17.4.2013 přihlášena do evidence vozidel; odeslána monitorovací zpráva CVAN; v budově 286 
„pošta“ instalován kontejner na sběr prázdných náplní do tiskáren a kopírek, nabídka obdobného sběru 
i na baterie. 
Dále byl zkontrolován a schválen zápis z minulého jednání s uvedením dosud nesplněných věcí. 
PRON. Starosta seznámil s hodnocením Pracovní skupiny silných a slabých stránek obce. Diskuse kolem 
MŠ – požadovaná kapacita, umístění, úvazky pedagogů, velikost pozemků pro hřiště, velikost a požadav-
ky na stravovací provoz – zjistit do příštího jednání. 
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. Informace starosty o rozpracované žádosti do MAS Orlicko, probíhajícím 
vybírání dřeva, chystaném jednání se zhotovitelskou firmou 22.4.2013. Předložen návrh smlouvy se 
zhotovitelem. Profil zadavatele pro uveřejnění smlouvy přihlášen. Upozornění zastupitelů na zachování 
průjezdu k parcelám za SDN během stavby. Usn. 3/V-2013: ZO Nekoř pověřuje starostu jednáním s vy-
braným zhotovitelem firmou A.B.V. spol s.r.o. Ústí n. O., schvaluje znění smlouvy o dílo dle zadávací 
dokumentace a pověřuje starostu jejím podepsáním. Po zaregistrování žádosti.  9 0 0
Pozemkové záležitosti. Jednotlivé body krátce uvedl starosta:
Usn. 4a/ V-2013: ZO Nekoř na základě Usn. 5/ VII-2011 ze dne 16.6.2011 v souvislosti s ukončenou in-
vestiční akcí „Nekoř-výměna vodovod: čp. 173 –čp. 267“ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. Vb/35/13/Hd na p.p.č. 2945/1 a pověřuje starostu podepsáním  9 0 0
Usn. 4b/ V-2013: ZO Nekoř na základě Usn. 6b/ III-2013 schvaluje záměr odkupu části p.p.č. 1445 k.ú. 
Nekoř, části Bredůvka, nacházející se pod sousoším Nejsv. Trojice a pod zvoničkou u silnice I/11 na 
Bredůvce a pověřuje starostu jednání s majiteli pozemku, jeho odměřením a přípravou kupní smlouvy. 
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  9 0 0
Usn. 4c/ V-2013: ZO Nekoř na základě předchozích usnesení schvaluje záměr odkupu části st.p.č. 453 
k.ú. Nekoř, nacházející se pod čekárnou na Vejrově a pověřuje starostu jednání s majiteli pozemku 
a přípravou kupní smlouvy.  9 0 0
Různé
Projekt čp. 286 – „Pošta“. S návrhem na požadavky ke zpracování projektové dokumentace na rekon-
strukci budovy čp. 286 seznámila předsedkyně stavební komise Ing. J. Kubíčková Berková. Diskuse nad 
počtem bytů v 1. patře, shoda na 4. Usn. 5a/ V-2013: ZO Nekoř schvaluje zadávací dokumentaci VZMR 
3/2013 2013 „Projekční práce stavebních úprav na čp. 286 Nekoř“ na vypracování a dodání projektové 
dokumentace dle předložené specifikace, nabídky předkládat na obecní úřad Nekoř do 17.5.2013 do 
12,00 hod.; Stanovuje oslovit firmy: Projekční kancelář Ing Jiří Adamec, Letohrad; Ing. Miroslav Stej-
skal, Žamberk; Ing. Jaroslav Ježek, Česká Třebová; Ing. Josef Buryška, Jamné n.O.; Ing. Michal Kokula, 
Ústí n. O.; PRODIN a.s. Pardubice, pověřuje členy SK Ing. J.Kubíčkovou Berkovou, Ing. P. Smejkala, J. 
Bednáře, náhradníky Ing. M. Priknera, zhodnocením nabídek – v pátek 17. 5. v 16,00 hod.  9 0 0
Webové stránky obce. T. Adamcem představen návrh na vzhled a redakční systém nových webových 
stránek obce. Usn. 5b/ V-2013: ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování nového vzhledu a  redakčního 
systému Webových stránek obce T. Adamcovi dle nabídky - celkem za tvorbu webu a naplnění obsahu: 
14.000 Kč s DPH, roční průběžná instalace bezpečnostních aktualizací webových stránek a dozor sys-
tému - měsíční poplatek: 242 Kč s DPH.  9 0 0
Stavební úpravy KD. Usn. 5c/ V-2013: ZO Nekoř schvaluje oslovit k provedení stavebních úprav KD 
stejného zhotovitele jako v loňském roce, firmu Jan Bednář. Usn. 5d/ V-2013: ZO Nekoř schvaluje vy-
měnit okna v zadní části restaurace KD dle předložené nabídky. Usn. 5e/ V-2013: ZO Nekoř schvaluje 
provedení zatemnění sálu KD dle předložené nabídky firmy Canapé dekor. Usn. 5f/ V-2013: ZO Nekoř 
souhlasí s předloženými parametry vstupních dveří KD, schvaluje zadat výměnu oken a dveří KD fir-
mě Sulko dle předložené nabídky  9 0 0
Mapový portál. Usn. 5g/ V-2013: ZO Nekoř souhlasí s nákupem mapového portálu G-obec pro potřeby 
obce Nekoř v koordinaci s obcemi Orlicka.  9 0 0
Protipovodňová opatření v rámci projektu obcí Orlicko. Starosta seznámil s návrhy protipovodňových 
opatření. Usn. 5h/ V-2013: ZO Nekoř nesouhlasí s realizací navržených protipovodňových opatřeními 
zpracovanými v rámci Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v regionu 
Sdružení obcí Orlicko, navrhuje studii využít v rámci budoucích komlexních pozemkových úprav  9 0 
0
Rozpočtová změna. Usn. 5i/ V-2013: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013 9 0 0 
Zapůjčování obecního minibusu. Starosta navrhl prozatimní podmínky zapůjčování pro potřeby spol-
ků. 

Návrhy a připomínky
L. Faltusová – dotaz na obnovení provozu kadeřnictví a na fungování vlhkoměrů v ZŠ
F. Mikyska - výběr dodavatele elektřiny pro obyvatele – někde již řešeno přes obec
J. Kubíčková Berková - MŠ – zadání požadavků a specifikací do příštího jednání
J. Lehký - dotaz na termín úklidu cest SÚS a na systém úhrad za svoz odpadu Ekolou
V. Faltus – návrh na využití obecních ploch k pěstování rychle s rostoucích dřevin a vytápění obecních 
budov dřevní štěpkou
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
Dnes se v  této rubrice rozepíšu jen velmi krátce, co se v  obci v  uplynulém období událo, je zřejmé 

z předchozích řádků z jednání zastupitelstva i z následujících jednotlivých článků. Více prostoru chci dát 
následujícímu poděkování. 

Dále se v tomto čísle více věnujeme třídění odpadů, chci vyjádřit poděkování všem, kteří poctivě třídí 
a tak šetří přírodu i naši společnou kapsu. 

A s blížícími se prázdninami a dobou dovolených si dovoluji dětem popřát pohodové, klidné, dlouhé 
a na zážitky bohaté prázdniny a Vám všem klid, pohodu a načerpání nových sil při dovolené… 

 Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•	Všem, kteří přispěli materiální pomocí na při humanitární sbírce na posti-

žené povodněmi. Sbírka ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Ústí nad 
Orlicí byla předána členy zásahové jednotky SDH při pomoci v obci Hořín. 
Děkuji členům zásahové jednotky, kteří do Hořína obětavě odjeli pomáhat.

•	Pořadatelům, sponzorům a organizátorům Nekořského krosu.
•	Všem, kteří obětavě připravili 

a poté postavili obecní „máj-
ku“. Bohužel vydržela jen 11 
dní, než si nějaká parta potře-
bovala dokázat, jak je akční 
a v noci ji skácela a rozřezala

•	Členům SDH Nekoř za zajiš-
tění organizační služby a odstavného parkoviště 
při letošních lodičkách. Díky tomu se podařilo 
již druhým rokem zamezit neprůjezdnosti, zmat-
kům a  vřavě způsobené neukázněnými vodáky 
kolem mostu a řeky Divoké Orlice. 

•	Děkujeme všem, kteří jarním úklidem komuni-
kací pomáhají k zkrášlování vzhledu naší obce

•	Panům M. a M. Bezstarostiovi za zhotovení no-
vých a  opravení rozbitých kůlů ke strůmkům 
v třešnové aleji u cesty k Šedivci.

•	Děkujeme členkám nekořského ČČK za organi-
zační pomoc při sbírce použitého ošacení, 

•	 Dále tlumočíme poděkování 
z  dopisu ředitele Diakonie Brou-
mov: „Chceme Vám upřimně podě-
kovat za zorganizování sběru použi-
tého ošacení. Nosnou činností, která 
nám umožňuje plnit poslání diakonie 
Broumov - pomoc potřebným, je prá-
ce s  darovaným textilem. Sbírkami 
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získáváme nejen materiál pro bezprostřední poskytování materiální pomoci potřebným, ale i pracovní 
příležitost pro klienty, kteří využívají našich ubytovacích služeb. Působením komerčních firem v této 
oblasti došlo ke katastrofálnímu nedostatku sbírek ošacení pro potřebné, vaše pomoc a štědrost proto 
znamená pro naši práci velký přínos… (redakčně zkráceno)

Pozn.: Jak jsme již několikrát uvedli, za letáky, které se opět v naší obci objevily, a které vyzývají k cha-
ritativní sbírce ošacení, se skrývá firma využívající ošacení pro ryze komerční účely a zisk. 
Obec opět uspořádá tuto sbírku v příštím roce ve spolupráci s Diakonií.

Krátké zprávy a oznámení
Setkání mladých sportovců s reprezentací ČR v Biatlonu. V restauraci na Šedivci proběhlo v pátek 

5.4. 2013 setkání mladých biatlonistů s  reprezentací ČR v zastoupení M.Šlesingrem, O. Moravcem, 
M.Krčmářem a  V. Vítkovou, spojené s  autogrami-
ádou a  vyhodnocením uplynulé sezóny. V  přeboru 
Pardubického kraje 2013 v běhu na lyžích v kategorii 
nejmladší žáci obsadil L. Kosek 15. místo a M. Dvo-
řák 4 místo..
•	Upozornění na měření rychlosti – vzhledem 

k neukázněnosti některých řidičů, kteří nerespek-
tují rychlostní limit v obci a  tak ohrožují bezpeč-
nost a zdraví všech, kdo se po komunikaci v obci 
pohybují, bude opět přikročeno k měření rychlosti 
v  obci Městskou policií Žamberk v  těch místech 
obce, kde je největší riziko bezpečnosti provozu ….

•	Žádáme opětovně všechny majitele psů, aby po 
svých čtyřnohých přátelích uklízeli „dárečky“, kte-
ré při svých procházkách zanechávají na obecních 
i soukromých pozemcích v obci. 
•	Nevím, zda všichni zaznamenali,že došlo k drobné 
úpravě jízdních řádů platné od 9.6.2013. 
•	V části obce instalovány nové lavičky od firmy KO-
VOKRAB. 
•	Klub SHM oznamuje, že jsou ještě volná místa 
na dětský tábor v  Bohousové pro starší děti – 1. – 
12.7.2013 i pro mladší děti 13. – 20.7 2013. Informa-
ce na obecním úřadě

Co se chystá v obci Nekoř

30.6. Dětský den – u ZŠ Nekoř
6.7. Hasičský táborák + IV. Srandamač
27.7. Nekořský špacír 
2. - 4.8. Pouťové posezení pod lipami
17.8. Myslivecké hody

24.8. OSLAVY 100 let TJ Sokol + koncert
31.8. Pohádková cesta
21.9. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
23.11 County bál
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Jak nás trápí počasí? 
Nejdříve žádná a pak dlouhá zima, květnové a červ-

nové deště způsobující povodně, studený máj… Ale 
byl opravdu tak vyjímečně studený a deštivý? 

V letošním květnu byla průměrná teplota 11,7°C, 
a spadlo 119,6 mm srážek. A jak to bylo v jiných le-
tech? 

V loni – 2012 bylo výrazně tepleji – prům. teplo-
ta dosahovala 13,8°C a spadlo jen 59,3 mm, v roce 
2010 a 2006 bylo naopak chladněji a pršelo ještě více 
- 2010: 10,7 °C a 129,1 mm, 2006: 11,5 °C a 142,7 
mm. Nejchladněji v květnu bylo v roce 1991: jen 8°C 
a  jen 56,4 mm srážek. Nejtepleji zase v  roce 2002: 
15,3°C a 51 mm, v posledních 25 letech bylo stejně 
nebo chladněji jen v 6 letech jako v letošním máji. Ovšem napršelo obdobně jen v 3 dalších letech. 

A  jak bylo první jarní den. Za posledních 40 let bylo nejtepleji v  roce 2004 (11°C), nejchladněji 
v roce 1997 (-8,2°C), mrzlo v celkem 20 letech z toho v 18 letech ležel sníh (rekordních 86 cm v roce 
2006), a led na přehradě byl o prvním jarním dnu ve 26 letech ze 40 sledovaných, z toho rekordně silný 
54 cm v roce 1996. Však se přesvěčte sami: 

Za použití materiálů a statistik hrázného Povodí Labe obětavě vyhledaných a sepsaných Evou Dvořáko-
vou Jiří Pomikálek
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Termíny svozu odpadů 2013
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Červenec: 1., 15., 29. Září: 9., 23., 30.  Listopad: 4., 11., 18., 25.
Srpen: 12., 26. Říjen: 7., 14., 21., 28. Prosinec: 2.,9., 16., 23., 30.
Sběr plastů v žlutých pytlích a sběr nápojových kartonů v oranžových pytlích. 
Odevzdání na svozová místa – úterý: 10.VII.; 6.VIII.; 3.IX.; 1.X.; 29.X.; 26.XI.; 24.XII.; 
Svoz skla –: středa 4.IX.; 4.XII. Svoz papíru –16.VII.; 13.VIII.; 10.IX.; 7.X.; 4.XI.; 2.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – termín čtvrtek 5.9. 2013. 
Sběr železa: umístění kontejneru k odložení železného odpadu bude zájemcům sděleno na vyžádání
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. 
Nový 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 obec-
ním úřadě. Jsou k  dispozici i  specielní bílé pytle s  logem sběrové společnosti na běžný komunální 
odpad pro ty, kterým se ve vyjímečných případech odpad nevejde do popelnice nebo pro ty, kteří bydlí 
dále od sběrné linky. Ty mohou být položeny vedle popelnic a budou odvezeny. 
Dále připomínáme povinnost uhradit „poplatek za odpady“ dle vyhl. 4/2012 do 31.8.2013 za ne-
obydlené a rekreační objekty. Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě či převodem z účtu 
na účet obce Nekoř 6822611/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné. 

Pravida správného třídění odpadů pro každého
Pardubice, 1. 2. 2013 – Pro správné třídění odpadů platí poměrně 
jasná pravidla, podle kterých ve většině případů při vyhazování 
odpadů nezaváháme. 
Informace, kterými bychom se měli při třídění odpadu řídit, nalez-
neme také přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech 
jsou umístěny nálepky s přesným popisem toho, co do nich patří, a co 
ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy 
rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem. Přesto je pro 
efektivní třídění nejjednodušší zapamatovat si 5 pravidel společných 
pro všechny.
1. Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií.
Toto pravidlo oceníte zejména v případě, kdy odpad shromažďujete delší dobu doma. Druhou strán-
kou věci je skutečnost, že znečištěný odpad se ve většině případů vůbec nedá zpracovat. Naštěstí exis-
tuje jednoduché řešení - obaly stačí vypláchnout třeba ve vodě po nádobí. Nespotřebujete žádnou 
vodu navíc a vytříděné obaly můžete doma skladovat bez následků libovolně dlouho.
2. Dobře se informujte.
Každá obec má svůj vlastní systém nakládání s odpady, každá si určuje, jaké odpady se třídí, a na která 
místa se odkládají. Informujte se na Vašem obecním úřadě, ušetříte si tak zbytečné komplikace.
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3. Dodržujte pokyny uvedené na nádobách.
Do bílého kontejneru na sklo patří jen sklo bílé, do zeleného pak směsné, tedy 
barevné, dále pak tabulové – možno vhazovat podlouhlým výřezem a případně 
i sklo bílé (pokud je nádoba na bílé sklo již plná). 
4. Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob k tomu určených.
To samé platí i obráceně, komunální odpady do kontejnerů na tříděný odpad 
nepatří, nežádoucí příměsi v kontejnerech znemožňují další využití odpadů.
5. Zmenšujte objem odpadu.
Plastové obaly sešlapujte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadů se do 
kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. To neplatí u skla. Sklo 
pokud možno nerozbíjejte na malé kousky - pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně 
rozbité.
Třídíme s rozumem!  www.jaktridit.cz
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolu-
práci se společností EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubic-
kého kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Jak se recykluje papír?
Papír patří mezi nejtradičnější sběrné suroviny. Zároveň je také materiálem, který lze snadno opa-

kovaně využít, a to jako papírenskou vlákninu či při termickém zpracování jako zdroj energie. Nejvý-
znamnější formou recyklace papíru je právě jeho využití pro další papírenské zpracování.

Sběr papíru má v České republice velkou tradici, historicky se začal sbírat už v 50. letech minulého 
století. Do sběru papíru je zahrnut sběr v obcích do speciálních modrých kontejnerů, ve sběrných 
dvorech a také sběr ve školách. Veškerý tento papír je zahrnován do statistik tříděného sběru papíru 
v systému EKO-KOM.

Papír, stejně jako ostatní druhy tříděného odpadu, se sváží vo-
zidly určenými pouze pro svoz tříděného odpadu Papír je svážen 
na dotřiďovací linku, kde se ručně dotřídí podle druhů papíru 
(noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní papír) dle požadavků 
jednotlivých odběratelů, a  také se zde odstraní nežádoucí pří-
měsi (špatně vytříděné odpady). Takto dotříděný papír se od-
váží slisovaný v balících k recyklaci do papíren a dalších zaříze-
ní.  

Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba 
v papírnách. V nich se papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsa-
hující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek 
a další nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi spolu s dalšími plnidly 
na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Dále následuje její lisování. Nejdůležitějším 
procesem je sušení papíru, jelikož při nanášení na síto obsahuje papírovina až 96 % vody. Papír se dá 
v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se ale papírenské vlákno zkracuje

Z typických recyklovaných výrobků každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, 
kancelářský papír a různé krabice z lepenky. Ve škole děti píší do recyklovaných sešitů a ve výtvarné 
výchově s papírem také často pracují. Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo papí-
rové stavební izolace, papírenské vlákno má i další využití při výstavbě silnic či zatravňování svahů, 
papírenské vlákno může také sloužit k výrobě nasávané kartonáže, což jsou například obaly od vajíček.
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Problémem České republiky na poli recyklace papíru je především to, že i když je sběr papíru a jeho 
třídění na poměrně dobré úrovni, nejsou zde k dispozici dostatečné zpracovatelské kapacity. Podpo-
rován je totiž převážně sběr a třídění odpadového papíru, nikoliv však výstavba nových papírenských 
závodů, kde by mohl být tento papír zpracován a recyklační cyklus završen. Momentálně se v papíren-
ském průmyslu v České republice recykluje 69 % sebraného sběrového papíru. Zbytek se exportuje do 
zahraničí, zejména do Rakouska, Slovenska a Německa (více než 240 tisíc tun). Recyklací sběrového 
papíru se v České republice zabývá zhruba 15 papíren, výrobou papírových izolací a vláken pak spo-
lečnost CIUR v Brandýse nad Labem. 

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Tématem recyklace papíru se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v  rámci 
„Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového 
hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je 
zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu 
naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Program rozvoje obce Nekoř 
Na základě ankety a z ní stanovených priorit při jednání pracovní skupiny byl v těchto dnech do-

pracován strategický plán rozvoje obce. Obsáhlý dokument je prozatím k nahlédnutí na webových 
stránkách obce, jeho veřejné projednání a následné schválení se předpokládá spolu s novým Územním 
plánem koncem léta či začátkem podzimu. 

Z historie obce
Ze života v Nekoři v době předválečné a válečné (Střípky vzpomínek z rodinné kroniky) II.
Doba předválečná (pokračování)

Mé nejsvětlejší vzpomínky z těch dob představuje nástup do školy. Škola, to bylo pro mne povyraže-
ní a radost. Do první obecné jsem začala chodit v září 1935, ačkoliv teprve koncem roku mi bylo šest 
let. První třídu tehdy vyučoval pan řídící Ressl, jehož mám ve svých vzpomínkách zachyceného jako 
rozšafného strážce naší vzdělanosti, pro něhož starost o školu byla vždy na prvním místě. 

Ze druhé třídy mám čerstvé vzpomínky na pana učitele Plocka, s nímž jsem měla vzpurný výstup. 
Chtěl po nás, ať namalujeme brány – tehdy běžné hospodářské nářadí na uvláčení zorané půdy. Brány 
měli spoustu hřebíků, ale jak je zachytit v prostorovém vyjádření? Nikomu to moc nešlo, mně z toho 
vyšel zubatý hřeben. Mé sousedce v lavici Věře Kvapilové pan učitel pomohl a brány jí nakreslil. Svou 
pomoc a radu poskytl i dalším spolužákům. Pokud si vzpomínám, mezi těmito šťastlivci byla Růžena 
Luxová z Bredůvky i její bratranec Josef Lux, syn řezníka a hostinského vedle od školy. (Šlo o otce poz-
ději známého ministra stejného jména). Těm pan učitel nakreslil alespoň základní obrys. Mně kresba 
nešla a nešla. Cítila jsem vztek a lítost. Za nespravedlivé jsem považovala, že se pan učitel věnoval jen, 
jak jsem to chápala, privilegovaným oblíbencům. Vzpurně jsem prohlásila, ať si to namaluje sám. To 
byla ovšem na tehdejší poměry do očí bijící drzost, která se trestala klečením na stupínku. Po celou 
hlavní přestávku spolužáci kolem mne poskakovali a posmívali se mi. Hořkost příkoří, ponížení a vše-
obecného posměchu neztratila ani po létech svou pachuť. Nicméně na pana učitele Plocka s odstupem 
vzpomínám ráda, neboť uměl učivo vyložit dostupně a  srozumitelně. Dnes vyvádějí žáci učitelům 
horší neplechy. Klečení na stupínku jako ponižující trest je již dávno odvoláno.

Když mi bylo něco přes deset let, bylo mou povinností se hned po školním vyučování postarat 
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o mladšího bratra Zdeňka, kterého matka před odchodem do práce odváděla do stejné „školky“ ve 
dvoře protějšího statku jako kdysi mne. Bratr měl oproti mně výhodu mladšího sourozence, takže ve 
dvoře se psem nemusel trávit celý den. Bylo samozřejmou povinností starších a zejména prvorozených 
dětí, že pečovali o své mladší bratříčky a sestřičky. Z té doby si již pamatuji jméno i rasu tehdejšího psí-
ho hlídače. Byl to foxteriér a jmenoval se Žolík. Zdeněk byl mladší než já o více než osm let, takže mně 
jeho hlídání připadalo chvílemi nudné. Oč zajímavější by bylo hrát si s továrními dětmi na četníky a na 
zloděje, což byla tehdy naše nejoblíbenější hra. 

Hlídání mladších sourozenců staršími nedospělci nebylo ovšem zrovna bezpečné. I  já jsem jako 
opatrovnice mohla způsobit rodině neštěstí. Vypravila jsem se jednou s  asi dvouletým Zdeněčkem 
k řece pod strání s tím, že se budeme plavit. Místo lodičky jsem po prudké cestičce snesla dolů ple-
chovou koupací vanu. Vana měla kulaté dno, vpředu protažené a na vodě byla velmi vratká. Místo 
vesel jsem na ruce navlékla dvě pokličky z kuchyňských hrnců. Bratříčkovi se plavba zpočátku líbila, 
pozoroval rybičky a celé hemžení na vodě (tehdy byli v Divoké Orlici ještě i raci). Pak se však neopa-
trně ve vratkém plavidle nahnul a spadl do vody, která měla hloubku přes půl metru. Pořádně se na-
lokal. Ještěže jsem měla tolik duchapřítomnosti a síly, že jsem jej vytáhla ven, obrátila vzhůru nohama 
a vodu jsem z něj pohotově vytřepala. Večer po návratu matky z práce jí bylo divné, proč je Zdeněček 
tak vyděšený a stále cosi nesrozumitelného vykřikuje. Jelikož však neuměl ještě pořádně mluvit, nemohl 
ani žalovat. Snadno jsem tak unikla trestu od rodičů za neopatrné zacházení se svěřeným sourozencem. 
Přiznala jsem se až s odstupem času, když vše bylo již promlčené.

Do měšťanky v Kyšperku (po válce přejmenovaném na Letohrad) jsem nastoupila v září 1938, těsně 
před Mnichovem. Měšťanka byla tehdy podle úrovně a náročnosti vzdělání považována za něco upro-
střed mezi pokračováním na vyšším stupni obecné školy a gymnáziem. Povinnou školní docházku na 
obecné škole v Nekoři dokončovala jen menšina žáků naší třídy, většina nás postoupila na měšťanku. 
Na gymnázium se z naší ani z paralelní třídy nedostal nikdo, to byla v Nekoři vzácnost. Pro zajíma-
vost lze poznamenat, že do stejné měšťanky chodil svého času i Josef Korbel, pozdější československý 
diplomat a otec exministryně zahraničích věcí USA Madeleine Albrightové. (Ještě v době svého mi-
nistrování se byla M. Albrightová na bydliště svého otce v domě proti nádraží v Letohradě podívat.) 

Na měšťance to bylo ještě zábavnější než v obecné škole, neboť učitelé na jednotlivé předměty se 
střídali a učivo bylo pestřejší. Začali jsme se učit též cizí jazyky – nejpopulárnější byla v té době fran-
couzština. Výuka tohoto jazyka ovšem dlouho nevydržela, neboť hned po německé okupaci od března 
1939 se jediným cizím jazykem, který se směl vyučovat, stala němčina. My Nekořáci jsme se zpočátku 
v 1. třídě měšťanky drželi pohromadě. Hned za mnou a spolusedící Máňou Uhlířovou seděl v lavici 
již zmíněný Josef Lux z horního konce a Mirek Wolf z továrního domu. I když se k nám jako ke svým 
spolužačkám chovali jako parťáci a kamarádi, nebránilo jim to provádět nám různé rošťárny. Tahali 
nás například zezadu za vlasy a zkoušeli je namáčet do inkoustového kalamáře, který byl tehdy v každé 
lavici. Před ostatními „cizími“ kluky se nás však dovedli zastat. 

Časem se na měšťance dala dohromady „parta od továrny“. Chodili jsme spolu do školy denně 
pěšky přes dřevěnou lávku, která byla tehdy pod splavem, a dále po překročení „státní“ silnice jsme 
obvykle pokračovali stezkou lesem Bažantnicí. Před lesem Oborou se k nám připojovala moje nejlepší 
kamarádka Máňa Uhlířová ze zemědělské usedlosti pod Ondřejovým statkem. Cestou ze školy jsme 
s Máňou vedly „zásadní“ filosofické debaty o smyslu života, přičemž jsme se vášnivě přely. Ona byla 
totiž hluboce věřící katoličkou a horlivou členkou Orla, zatímco já jsem byla vychována v církvi česko-
slovenské a chodila jsem spolu s továrními dětmi do Sokola. V kamarádství nám tyto rozpory kupodivu 
nepřekážely, měly jsme se alespoň o čem bavit a přít.

Autobusem jezdili tehdy do školy jen žáci ze zámožnějších rodin z horního konce, a to ještě spíše jen 
v zimě. Pěšky, resp. v zimě na domácky vyrobených lyžích, jsme do školy chodili nebo jezdili i v nej-
krutějších zimách, které se ve válečných letech vyskytovaly častěji než jindy. Mám dodnes památku na 
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jednu takovou jízdu v třicetistupňových mrazech, při níž mi omrzly malíčky na obou nohou. Pěšinka 
do školy je dnes většinou zarostlá, i když část trasy je společná s novou žlutě značenou turistickou stez-
kou. Kdo by však dnes chodil z Nekoře do Letohradu denně pěšky? Snad občas se najde nějaký podi-
vín, ale pro pravidelnou docházku do školy nebo do práce slouží jako samozřejmost autobusová linka.

Pokračování příště Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

TJ Sokol Nekoř - Mladí hokejisté 
Zhodnocení hokejové sezony 2012/13 žáčků HC Nekoř

  Tak je další sezona za námi. Co přinesla? Koneč-
ně už má náš tým na svém kontě i  první výhry, kte-
ré vybojoval v  přátelských utkáních se Žamberkem 
a s týmem Lanškrouna roč. 2003. Je na našich žácích 
znát, že už druhý rok na sobě poctivě pracují  a přeji 
jim, aby vytrvali ve svém přístupu i do dalších sezon. 
Chci poděkovat TJ Sokol a panu Jiřímu Foglovi za fi-
nanční podporu pro náš oddíl. Dále chci říct velké dík 

trenérům Láďovi Kubíčkovi a Jardovi Hrdino-
vi, všem rodičům, kteří pomáhali během celé 
sezony svými auty a pak svými hlasivkami na 
stadionech povzbuzovat. Děkuji také obci Ne-
koř, že ji můžeme reprezentovat a za poskyto-
vání místního stadionu ke tréninku.

Kdo by chtěl sám nebo ví o někom, koho by 
bavilo hrát hokej za žáky HC Nekoř, tak ať při-
jde 1.9. v 10 hodin na stadion do Nekoře, kde 
začneme novou sezonu. Ing. Vítězslav Kareš

Lední hokej - LHL Lanškroun 
Po maratónu 323 zápasů se uzavřel 9 ročník LHL –amatérské soutěže nere-

gistrovaných hráčů ledního hokeje v  lanškrounském zimním stadionu- Hale 
B.Modrého. Počet týmů 35 znamenal sice úbytek proti rekordní loňské sezoně, 
ale i tak je co do kvantity LHL vyjímečná nejen v regionálním měřítku. Kvali-
tou hráčských kádrů a tedy i předváděnou hrou jsou pak některé „lepší“ týmy 
na úrovni okresního přeboru.

Letošní soutěž pro tým KLAS Nekoř měla dvě napínavé poloviny.V té první 
jsme byli podle výsledků nasazeni do 1. Ligy, kde nám po těžkých bojích chyběl 
v tabulce 1.bod,který by nám stačil na udržení v elitní skupině. Bohužel se tak 
nestalo,takže druhou polovinu soutěže jsme odehráli v 2.lize,kde jsme si ale vše 
vynahradili. Po 7. vítězstvích a 1. remíze jsme suverénně vyhráli 2. Ligu a příští 
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sezónu budeme opět nasazeni mezi 
skupinu těch nejlepších. 

Celkově se aktivně zapojilo do 
LHL 650 hráčů průměrného věku 36 
let. Věkové složení bylo velmi široké. 
Proti sobě se postavili hráči od 17 do 
63let. Hrálo se od 22.9.2013 až do 
posledního dne, kdy se bruslilo, tj. 
do 31.3.2013. Tedy více než půl roku 
a padlo 2448 gólů.

Děkujeme našim sponzorům 
firmě KLAS Nekoř a.s  a  firmě 
AGRALL zemědělská technika,kteří 
nás v našem snažení podporují. 

Jiří Krejsa

Nekořský kros 
14. ročník Nekořského krosu

26. 5. 2013 proběhl 
v  Nekoři již 14. ročník 
Nekořského Krosu. Na 
startu se tento rok sešel 
rekordní počet účast-
níků a  to v  počtu 177 
závodníků. Bylo obsa-
zeno všech 21 kategorií, 
i když v kategorii junior-
ky a  ženy D byla pouze 
jedna závodnice. Tra-
dičně proběhl i  vložený 
závod předškoláků, kte-
ří byly rozděleny do tří 
skupin a  těchto malých 
závodníků bylo celkem 

29. Každý závodník do třetího místa v  kategorii obdržel medaili, diplom a  hodnotnou cenu. Ceny 
mohli závodníci obdržet díky sponzorům, kteří byli ochotni výboru darovat hodnotné ceny. Byli to 
tito sponzoři: Živa Klášterec , Klas Nekoř, firma Hellas Nekoř, Pekařství Adamec Nekoř, Barvy laky 
Žamberk, Miroslav Zářecký, Zdeněk Slavík a také členové výboru.
Vítězem hlavní mužské kategorie se stal Tomáš Cink z týmu Iscarex Česká Třebová s časem 12.49 na 
druhém místě se umístil Petr Nechvíl z týmu AC Choceň s časem 12:53 a třetí se umístil Radim Vetchý 
z týmu Aktivity Lanškroun s časem 13:06. Nejstarším účastníkem byl pan Jaroslav Merta ročník 1935 
z týmu Iscarex Česká Třebová.
V hlavní ženské kategorii zvítězila Adéla Stránská z týmu Iscarex Česká Třebová s časem 7:33, na dru-
hém místě se umístila Lenka Dušková také z týmu Iscarex Česká Třebová a na třetím místě se umístila 
Lucie Marholdová z Chocně s časem 8:57.
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Díky spolupráci s  ISCAREXEM 
Česká Třebová se tento závod dostal 
do povědomí závodníků z  širokého 
okolí. Přijeli závodníci z  Jaroměře, 
Poličky, Teplic, Pardubic, Ústí nad 
Orlicí, Lanškrouna , Letohradu, 
Žamberka , Chocně a  dalších měst 
a vesnic v blízkém okolí.
Nekořský kros tak propaguje Nekoř 
i v jiných okresech a je vidět, že se ve 
vesnici něco děje.

Růžena Dušková

Cestománie 
Jsem rád, že můžeme obnovit rubriku „Cestománie“, tentokrát zavzpomínali Zdenek a Eva Dvořákovi 

na své putování po Rumunsku:

Výlet do minulosti
Při jednom jarním sjíždění Divoké Orlice na lodích, jsme se v roce 1999 na „Potštejnské Vochtánce“ 

rozpovídali o horách s kamarádkou Martinou . Vyprávěla nám o tom jak byla v době letních prázdnin 
na brigádě v Rumunsku u jedné cestovky z Brna. V té době bylo Rumunsko vzdálená, divoká a pro nás 
neprobádaná země. Plán byl okamžitě na světě, pojedeme na hory do Rumunska. 

Cílem se stalo pohoří Banát, zajímavé tím že to je oblast kde se nacházejí české vesnice. Za dob ra-
kousko-uherské monarchie napadlo císaře že když promíchá národy v jednotlivých zemích říše, bude 
pro ně těžší se sjednotit proti němu a vyvolat povstání vedoucí k odtržení od říše. Dále měly vyspělejší 

národy přinést pokrok do méně vyspělých zemí.
Vyhlásil patent ve kterém slíbil přidělení pozemků úrod-

né půdy tomu kdo se vydá a  osídlí jím určenou část Ru-
munska. Pro Čechy to bylo právě pohoří Banát, které se 
zvedá od břehů Dunaje na Srbsko, Rumunských hranicích. 
Češi se nechali zlákat vidinou získání u nás drahocenných 
a nedostupných pozemků. Získání půdy slibovalo vylepšení 
majetkových poměrů a naději na lehčí živobytí. Doma vše 
prodali, aby měli peníze na cestu. V roce 1823 postavili vory 
a s nejnutnějším vybavením se plavili po Dunaji vstříc nové, 
zaslíbené zemi. Čekalo je však zdrcující překvapení. Přidě-
lená oblast bylo pohoří zarostlé neprostupným karpatským 
pralesem, ale domů se už vrátit nemohli a usadit se jinde, to 
také nebylo možné.

Začali tedy těžký zápas s  přírodu. V  prvním roce osíd-
lování si založili osady v lese. Vyhloubili si zemljanky, kde 
přebývali. Veškerý dovezený nábytek, nástroje a  nářadí se 
jim vlivem vlhkosti pod zemí a v lese rozpadl. Ručně kácely 
stromy, vykopávali pařezy a dobývali tak drahocenné met-
ry země pro založení skromných políček aby mohli přežít. 
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Technickou vyspělostí, šikovností, chutí do práce a smyslem pro pořádek se velmi odlišovali od pů-
vodních obyvatel, žijících v nížině. Neměli chuť s tímto národem splynout. Noví osídlenci si proto stále 
mezi sebou udržovali a dodnes udržují rodný jazyk, zvyky a tradice z domoviny. Manželské svazky 
uzavírali výhradně mezi krajany. Po roce 1989 se mnoho rodin vystěhovalo do Čech a v Rumunsku 
zanechali všechen majetek. Tolik v kostce k historii českých vesnic v Rumunsku. 

My jsme cestu naplánovali na přelom července a srpna, domluvili se kamarádem, který vlastnil větší 
auto a namačkaných 14 sardinek s bagáží na týden vyrazilo na jih. Na cestu jsme se pečlivě připravili. 
Nakoupily cigarety a kartony nejlevnějších plechovkových piv, abychom hladce překonávali hraniční 
přechody a kontroly Rumunských policistů, kterým jsme nerozuměli ani slovo. Vyplatilo se. Vznikali 
i legrační situace, když jsme byli odstaveni bokem celnice a námi vyslaná spojka klusala mezi řadami 
čekajících aut s kartonem piv. Provázeli ho ostré pohledy celníků které se změnili ve spokojené, když 
se náš nešťastník snažil neúspěšně procpat krabici piv malým okénkem celnice. Nakonec buňku oběhl 
a „pozornost“ předal dveřmi. Hned se mohlo hladce pokračovat v cestě.

V krásném historickém městě Arat, poznamenaném na fasádách budov obtisky kulek ze samopalů 
po převratu režimu Ceausesca nás zase zastavil dopravní policista, samozřejmě se samopalem na zá-
dech. Podle posunkové řeči jsme vyrozuměli že jsme překročili nejvyšší povolenou rychlost. Nebylo 
nám jasné jakým způsobem ji změřil, asi ji 
odhadl podle zvuku motoru, protože řidič 
si ji bedlivě hlídal na tachometru. Ale když 
byl obdarován několika krabičkami cigaret 
bylo po problému, mi si zhluboka oddechli 
a mohli pokračovat k cíli. Naším cílem byla 
vesnička Svatá Helena (Sf. Elena). Cestou 
nás upoutali přepychové vily na březích 
Dunaje, které se střídali s nuznými chýška-
mi u kterých postávali vychrtlí koníci a že-
břiňáky s  loukoťovými koly. Nedostavěný 
most přes Dunaj který už několik let končí 
cca po ½ km od Rumunského břehu upro-
střed majestátné řeky. 

Do vesnice jsme dorazili už bez větších potíží. Zastavili jsme před jedním opuštěným domem, jehož 
majitelé se vystěhovali do Čech. Ten dům byla naše výchozí základna. Byl to zvláštní pocit vstoupit na 
návštěvu do domku k lidem, kteří tam již několik let nežijí a až na kamarádku Martinu je nikdo z nás 
nikdy neviděl. Záclony, sporák, kuchyňská linka, postele, stůl, židle, vše ve stylu našich prababiček 
rozmístěno tak jako by „domácí“ ráno odešli za prací na políčko. Na dvoře šplhala po přístřešku vinná 
réva, obsypaná sladkými hrozny a vzduch se tetelil horkem, pusto a prázdno. 

Po krátkém odpočinku jsme začali plánovat trasu okruhu. Zajímavých cílů bylo hodně. Oblast je 
protkána krasovými útvary, jeskyněmi, kaňony, soutěska-
mi, propadlišti po jeskyních, kamennými mosty. Chtěli 
jsme projít českými vesnicemi Sf. Elena, Rovensko, Bígr, 
Gernik. Plány nám komplikovalo několik drobností. 
Omezený čas 5 dní na pochod, oblast byla téměř bez tu-
ristického značení, mapy které jsme měli k dispozici ne-
obsahovaly cesty jen silnice a nebylo na nich poznat kde 
je les, byly černobílé. 

Ráno jsme se chtěli při odchodu z  vesnice zastavit 
v jednom stavení a předat pozdravy od sousedů, kteří žijí 
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v Čechách. Když jsme vstoupili do uzavřeného dvora, čekalo tam na nás velké překvapení. Právě pro-
bíhaly žně. Jsme lidé z vesnic a známe ze stodol našich babiček dřevěné mlátičky a fofry na obilí. My je 
používali jako prolézačky ke hrám na schovku, nebo sloužily jako „válečná obrněná vozidla“. Na tom 
malém dvorku to však bylo úplně něco jiného. Všechny stroje pracovali na plné obrátky, lidé přeha-
zovali slámu dřevěnými trojzubými vidlemi od mlátičky na stoh. Vymlácené obilí putovalo do fofru 
k vyčištění. Když se smekl řemen z řemenice nebyl žádný problém, stroj se vypnul a řemenice nasadila. 
Jen konstrukce elektrického vedení na dvoře nás trochu překvapila. Přívod tvořil kabel přibitý ohnu-
tými hřebíky na dřevěnou stodolu, který byl na konci ohnutý do háků s dráty bez izolace. Zástrčku od 
stroje tvořily obnažené, zahnuté drány na kabelu stroje a pověšením se stroj zapnul.

Rozjařeně jsme se nahrnuli do dvora a začali 
pózovat s nářadím u strojů. Připadalo nám to 
jako velká zábava a fotky budou pěkná vzpo-
mínka na cestu časem, kdy jsme se vrátili ve 
skutečnosti o 70 let zpět do historie naší země. 
Potom nás ale trochu zamrazilo v zádech když 
jsme si uvědomili že to není skanzen, hra na 
minulost, toto je realita všedního dne. Ti lidé 
to nedělali pro turisty, ale bylo to obstarává-
ní živobytí. Jak jsme se později dozvěděli, pro 
ně byly tyto stroje výkřiky techniky, pokrok, 
ulehčení práce. Najednou to nějak nešlo, vrátit 
jim nářadí, zamávat a zmizet. Rozhodli jsme se 
že jim pomůžeme. Tety a strejčkové kteří naší 

nečekanou návštěvou přišli o práci po chvíli rozpačitého postávání začali mizet v domku. Za nějakou 
dobu přinesli čerstvě napečené koblihy, domácí víno, slivovici a pozvali nás na svačinu. Dalším pře-
kvapením byly podávané pochutiny. Koblihy připravované na sádle se v ústech jen rozplývaly, víno 
kalné, ale voňavé a sladké, slivovice slabá, také kalná, ale chutná, vonící švestkami. Vše bylo vyrobeno 
doma z místních produktů bez jediného gramu konzervantů, či chemie. V pozdním odpoledni byla 
úroda z malých políček obilí zpracována. Sláma okolo dřevěných kůlů srovnána do stohů a čisté obilí 
uloženo v dřevěných sudech. My jsme končili zpocení, zaprášení, ale s pocitem dobře vykonané práce. 

Pokračování příště Zdeněk Dvořák 

Určeno občanům i živnostníkům
V  poslední době i  naší obcí procházejí podomní prodejci elektrické energie, většinou se nekorektně 

zaštiťující firmou ČEZ distribuce, pro kterou vykonávají pouze administrativní převody spotřebitelů, kte-
ré přemluví, aby se upsali „výhodné nabídce“ jejich „skvělé firmy“. Nejsem schopen posoudit výhodnost 
těchto nabídek ani skryté kličky a fígle v jednotlivých nabízených smlouvách. Nicméně byli jsme osloveni 
starostou města Letohrad s tím, abychom i občanům naší obce alespoň takovýmto oznámením zprostřed-
kovali seriózní možnost, kterou společně pro své občany připravily okolní města: 

Města a obce Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, společným postupem umožnila občanům 
a živnostníkům společný postup při nákupu el. energie a plynu. Možnost se společně zapojit do elek-
tronické aukce na nákup elektrické energie a ušetřit je nabídnuta i občanům obce Nekoř. 

Chcete nižší ceny elektrické energie pro vaši domácnost? Očekávaným přínosem je vaše úspora 
nákladů za silovou elektřinu cca 10-15%.
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Je garantováno: 
žádné předčasné závazky, rozhodujete se až na základě výsledku e-aukce
neměnná cenu po celou dobu trvání smlouvy (24 měsíců)
žádné skryté poplatky a neúměrné sankce ve smlouvě
vyřízení administrativy spojené s přechodem k novému dodavateli 
žádné poplatky za zprostředkování výhodnější ceny energií
A  co je zapotřebí? Přinést KOPIE Vašich současných smluv s  dodavateli elektrické energie 

(včetně všech dokladů a obchodních podmínek) a KOPIE ročních vyúčtování Vaší spotřeby elek-
trické energie na kontaktní místo:

Kontaktní místa: 

pondělí 24.6. Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod

středa 26.6. Žamberk Městský úřad 13 hod 19 hod

Kontaktní osoba: Bc. Eva Anders; Tel. 777 344 341; Email: energie@marandis.cz (podklady a žádost 
o účast lze zaslat také elektronicky na emailovou adresu)
Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. Domácnosti nebudou hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením smlouvy 

s vítězným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených právním předpisem.
2. Smlouvy mezi domácnostmi a vybraným dodavatelem budou uzavřeny na dobu určitou na 24 měsíců. 

Pokud poptávající ve lhůtě 30 dnů před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, písemně 
dodavateli neoznámí, že trvá na jejím ukončení, smlouva se automaticky mění na smlouvu na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

3. Nejsou přípustné žádné sankce související s velikostí odběru.
4. Vybraný dodavatel zajistí podání výpovědí stávajícím dodavatelům.
5. Vybraný dodavatel je rovněž povinen jménem a na účet poptávajících u jejich odběrných míst prověřit 

smlouvy o připojení k distribuční soustavě z hlediska změny dodavatele el. energie a zemního plynu 
a případně zajistit registraci u subjektu pro zúčtování.

6. Organizátor poptávkového řízení (Marandis s.r.o.) zajistí podpisy smluv s jednotlivými poptávajícími 
subjekty a následně tyto zašle doporučeně na adresu vítězného dodavatele ke zpracování.

Mediálně známé první soutěží jsou Říčany. Elektronickou aukci občanům obdobným způsobem 
připravují také města Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Králíky a celá řada dalších míst.

Můžete navštívit kterékoli uvedené kontaktní místo v určený den, nezáleží na trvalém pobytu. Mo-
hou se připojit i občané a živnostníci z jiných obcí!

Pozn. Pokud se bude konat ještě druhé kolo této výzvy, pokusíme se zajistit zprostředkovatelské 
místo i přímo v naší obci.   red 

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje

Novela zákona o  odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a  elektronických 
zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektroza-
řízení. 

Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., 
jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povin-
nosti. 
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O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebi-
čů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEK-
TROWIN k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců. 
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznam-
nější podíl na celkovém množství elektroodpadu. 
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 
25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spo-
třebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba 
žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - 
v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 
kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství 
dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení 
na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v  roce 2008, jako jediná 
z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko 
nebo Polsko nechat jen zdát. 
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených 
elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazu-
jících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fun-
gování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo 
to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně ži-
votního prostředí. 
Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

MAS Orlicko 
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Inzerce ELEKTROWIN 
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Inzerce

Máte zájem pracovat na finančním trhu? Chcete využít náborový příspěvek ve 
výši 60 000 Kč? 

Volejte 605 726 948. 

Pozvání

DĚTSKÝ DEN
Neděle 30. června 2013 od 13,30 hod

hřiště u základní školy, v případě deště sál KD
13,30 ZŠ sehraje divadlo - „O BUŘTOVÉ CHALOUPCE“

14,00 tradiční soutěže pro děti
15,30 doprovodný program 

SRANDAMAČ 
aneb IV. netradiční turnaj spolků

Sobota 6. července 2013 od 17,00 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a zastupitelé soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁBORÁK
Sobota 6. července 2013 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA 

TJ SOKOL NEKOŘ pořádá
NEKOŘSKÝ ŠPACÍR   II. ročník

v sobotu 27. 7. 2013
Start: od 8 do 10 hodin na hřišti v Nekoři
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 15-ti let 15,- Kč
Délka trasy: cca 13 km 
Zajímavosti na trase : prohlídka Hráze údolní přehrady Pastviny
návštěva Výcvikového střediska Pastviny Univerzity Palackého v Olomouci ve 
Studenecké zátoce
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Pozvání na oslavy 100 let TJ Sokol Nekoř

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL V NEKOŘI 1913 – 2013
OSLAVY 100 LET organizované tělovýchovy v Nekoři

24. srpna 2013
Slavnostní sportovně společenské odpoledne

Centrum volnočasových aktivit Nekoř - Sportovní stadion Nekoř
Bohatý program:

•	Výstava o 100 leté historii
•	Cvičenky z Králík
•	Vystoupení kulturistů a karatistů
•	 Skupina VERONA a další hudební produkce
•	 Soutěže pro děti i dospělé

Společenská kronika
Rozloučili jsme se Přivítali jsme do života

Vyhnálková Miroslava Smejkal Vojtěch
Novotný Bohumil
Brožková Anna
Hrdinová Marie

Významného životního jubilea se v období 1.4.2013 – 30.6.2013 dožívají: 

60 let Faltus Karel
 Medunová Oluše
 Faltusová Marta 

65 let Krejčová Marta
 
70 let Schmidtová Marie
 Uhlíř Ladislav
 Faltusová Marie
 Bednářová Kristyna
 Hubálková Štefania

80 let  Stejskal Josef
 Bednář Miroslav

82 let Luxová Marie
 
85 let  Hrdina Otokar

87 let Žižková Olga

93 let  Daniel Ludomír
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V  letošním prvním čísle Nekořského zpravodaje  jste  si mohli prohlédnout další  fotografie dnes  již 
bývalého čp. 214 u továrny. A v tomto čísle se již vracíme k jiným nekořským domům, poznáte….? … 

Uzávěrka příštího čísla je 30. července 2013, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
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