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Z jednání obecního zastupitelstva
16. května 2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání. Zápis byl chválen.  9-0-0
2. Oprava střechy ZŠ Nekoř. Místostarostka a předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková 
Berková seznámila s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny a nátěr 
fasády na ZŠ Nekoř“. Hodnotící komise doporučuje dílo zadat zhotoviteli s nejnižší nabídkou – obeslá-
no 8 firem, podáno 6 nabídek v pořadí: 1. MIROSLAV LUX, Pastviny - 940.610,-Kč; 2. KPV SYSTÉM 
s.r.o. Ústí nad Orlicí - 950.506,-Kč; 3. KLEMPÍŘSTVÍ MAN, s.r.o. Lanškroun - 1 043.070,-Kč; 4. AG-
ROSTAV, a.s. Ústí nad Orlicí - 1 074.005,-Kč; 5. STAVEBNÍ REALITY, s.r.o. Lanškroun - 1 227.814,-
Kč; 6. DS INTEX, Česká Třebová - 1 232.367,60 Kč. ZO Nekoř schvaluje předložený návrh hodnotící 
komise vyzvat k uzavření smlouvy o dílo firmu s nejnižší nabídkou - MIROSLAV LUX, Pastviny - za 
940.610,- Kč a pověřuje předsedkyni stavební komise jednáním se zhotovitelem a starostu obce uzavře-
ním smlouvy o dílo dle podmínek zadaných ve výzvě k podání nabídek.  9-0-0
Starosta navrhl před opravou střechy a nátěrem fasády dořešit opravu betonové střechy nad uhelnou ZŠ 
dle nabídky firmy J. Bednář, zednictví (nový beton, osazení poklopu, a oprava římsy), dále nutno do-
řešit izolaci této střechy a nové sloupky zábradlí. Místostarostka připomněla umístění osvětlení na roh 
uhelny. ZO schválilo zadat opravu betonové střechy nad uhelnou ZŠ Nekoř firmě J. Bednář zednictví 
(20 556 Kč) a pověřilo starostu obce dořešit provedení izolace folií a výměnu plotových sloupků.  9-0-0
3. Oprava komunikace k CVAN. Starosta seznámil ZO s výsledkem jednání s firmou VAKSTAV spol 
s.r.o. o opravě komunikace k CVAN. Na základě vypracované projektové dokumentace, ohlášení stav-
by a spoluúčasti firmy na opravách (komunikace byla částečně poškozena při budování CVAN) činí 
navržená cena opravy komunikace včetně DPH 221 647,- Kč. ZO schválilo zadat opravu komunikace 
k CVAN v nabídnuté ceně firmě VAKSTAV Jablonné n.O.  9-0-0
Dále starosta navrhuje dokončit veřejné osvětlení této komunikace a po vyčíslení celkových oprav po-
kračovat v opravách dalších místních komunikací dle návrhu připraveného starostou, B. Bezstarosti a J. 
Lehkým. 
4. Závěrečný účet obce. Účetní obce P. Glonková seznámila se závěrečným výsledkem hospodaření 
obce za rok 2010 a s výsledkem auditu hospodaření provedeném Krajským úřadem PK. ZO projednalo 
výsledek hospodaření Obce Nekoř za rok 2010 - (účet 493) 3.023.900,60 Kč. ZO schválilo závěrečný 
účet roku 2010 s výhradou zjištěného méně závažného nedostatku. Návrh na opatření se nepřijímá, ne-
boť nedostatek byl již odstraněn.   9-0-0
ZO projednalo hospodářský výsledek MŠ a jeho vypořádání určuje takto: výsledek ve výši 14,59 Kč 
bude převeden do rezervního fondu.  9-0-0
ZO projednalo hospodářský výsledek ZŠ a jeho vypořádání určuje takto: výsledek ve výši 31,91 Kč bu-
de převeden do rezervního fondu.  9-0-0
5. Pozemkové záležitosti. Starosta obce stručně uvedl jednotlivé návrhy usnesení: 

ZO schválilo prodej p.p.č. 3020/4 o výměře 48m• 2 , p.p.č. 3020/5 o výměře 8m2 za 20 Kč/m2 a st. p 
98/2 o výměře 2m2 za 50,- Kč/m2 v k.ú. Nekoř vydělených geometrickým plánem č. 789-565/2010 
v majetku obce Nekoř.  9-0-0
ZO schválilo prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě p.p.č. 1934/6 sjednané dne 20.8.2008 dle • 
článku VIII odst. 3 této smlouvy o 36 měsíců.  9-0-0
ZO schvaluje uzavření smlouvy č.UZSVM/HUO/601/2011-HUOM-Rp /UO/2008/3558/SK o nájmu • 
nemovitosti - p.p.č. 43 zahrada o výměře 308 m2, v majetku České republiky. ZO schválilo záměr 
odkupu p.p.č. 43 zahrada, p.p.č. 44/1 TTP a p.p.č. 97/2 ostatní plocha v k.ú. Nekoř z majetku České 
republiky 9-0-0

6. Provozní řád CVAN. Starosta obce seznámil se stávajícími provozními řády CVAN a víceúčelového 
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hřiště, do příštího jednání ZO vyzval k jejich doplnění a návrhům na případné změny výše úhrad za za-
půjčení jednotlivých prostor, aby mohla být zadána výroba trvalého informačního panelu. 
7. Různé

Zpráva finančního výboru• . Předseda finančního výboru B. Bezstarosti seznámil se zápisem kontroly 
provedené finančním výborem obce Nekoř. ZO vzalo na vědomí právu finančního výboru, s uvedenou 
zprávou souhlasí bez výhrad  9-0-0
Návrh na zpoplatnění hlášení• . Starosta přednesl návrh na zpoplatnění komerčních hlášení obecním 
rozhlasem. ZO stanovuje cenu pro komerční využití obecního rozhlasu na 50,- Kč za jednu hlasovou 
relaci.  9-0-0
Židličky do MŠ• . Starosta seznámil s poptávkou na dodávku 30 židliček a 5 stolků do MŠ. Vzhledem 
ke kvalitě provedení a záruce trvanlivosti navrhl využít nabídku firmy Nábytek Bobík s.r.o. za celko-
vou cenu 37 800 Kč. ZO souhlasi.  9-0-0
Hasičské auto• . Starosta seznámil se situací kolem hasičského zásahového auta (v letošním roce prošlo 
TK, bez dalších velkých investic v příštím roce již TK neprojde). Bylo jednáno s ředitelem ÚO HZS 
plk. Ing. Studeným o možnostech dotací na nové vozidlo, členové zásahové jednotky připravují vari-
anty dalšího řešení, podrobně seznámí na příštím jednání ZO.
Oprava obecních památek• . Starosta seznámil s návrhem ak. sochaře a restaurátora p. Krátkého na 
opravy čtyř kamenných soch v katastru obce. V nejhorším stavu je Svatá Trojice u silnice k Líšnici, 
proto navrhl požádat v rámci dotačního titulu Sdružení obcí Orlicko – „Malé památky Orlicka“ o do-
taci na opravu tohoto sousoší (celková cena opravy je vyčíslena na 136 000 Kč). ZO souhlasí s restau-
rováním Svaté Trojice u silnice k Líšnici a pověřuje starostu obce zpracováním žádosti o dotaci na 
opravu této památky  9-0-0
Bytové záležitosti• . Starosta seznámil s žádostí na prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu v čp. 
330 a s žádostí o přidělení obecního bytu v budově čp. 286. Navrhuje zpracovat pravidla přidělování 
bytů a vedení pořadníku žádostí a věcí se zabývat na příštím jednání ZO. 
Územní plán• . Starosta navrhl uspořádat během měsíce června pracovní jednání k zpracování nové-
ho Územního plánu obce a přizvat vedoucího oddělení územního plánování MěÚ Žamberk pana M. 
Mimru. 
Vytápění obecní budovy čp. 286• . Místostarostka předložila 2 nabídky na zpracování studie vytápě-
ní obecní budovy čp. 286. ZO schválilo zadat studii vytápění čp. 286 firmě Jiří Kamenický za cenu 
7 200,- Kč.  9-0-0
Nabídka vlhkoměrů• . P. Lehký předložil variantní nabídku vlhkoměrů pro ZŠ. Vlhkoměry v jednodu-
ché variantě za cenu 129 Kč/kus objedná starosta. 
Mateřská školka• . Informace ředitelky MŠ o proběhlé inspekci a o kontrole hygieny – nutno opravit 
omítky v skladovacích prostorách kuchyně, zajistit odvětrávání, doplnit chybějící dětské WC (dle 
normy k počtu dětí), zajistit elektronickou adresu MŠ. P. Lehký – návrh na zřízení internetového při-
pojení, zakoupení přenosného PC + stravovacího programu. 
Návrhy a připomínky• 

J. Lehký - zrcadlo u vinárny - informace starosty – provedení dohodnuto se SÚS, předběžný souhlas DI, 
zbývá písemné vyjádření DI
- návrh na zvýšení cen za odpady, dořešit rolety v baru KD, malování čekárny u ZŠ 
J. Krejsa – ucpaný svod koryt u CVAN
P. Lehký – řešit dobu nočního svícení, případné + rozdělení větví
M. Cyprián - oprava světel v Údolí, cesta v Údolí, oprava sousoší v Údolí
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16. června 2011 
1. Kontrola zápisu z minulého jednání. Vzhledem k nedoručení zápisu zastupitelům starosta obce 
prošel zápis z minulého jednání, jeho schválení bylo přesunuto na příští jednání zastupitelstva.
2. Výjimka počtu žáků ZŠ Nekoř. Ředitel základní školy Nekoř PaedDr. P. Bouška seznámil zastupite-
le s žádostí o vyjímku z počtu žáků a s finančními nároky ZŠ z této vyjímky vyplývajícími, starosta obce 
doplnil o informace ze vzájemného jednání s ředitelem ZŠ Nekoř a návrhem z tohoto jednání vzešlým. 
Předpokládaný chybějící počet žáků - 5. 
ZO na žádost ředitele Základní školy Nekoř souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v ZŠ Nekoř podle 
§ 23 odst. 3 a odst. 4 nebo odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon na školní rok 2011/2012 a za-
vazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským 
normativem; souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedag. i nepedag. pracovníků ZŠ z důvodu 
schválené výjimky na období 1.1. – 31.8. 2011, (již schválených 114 000,- + doplatek 29 000 Kč - z toho 
½ na neped. prac); souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedag. i nepedag. pracovníků ZŠ 
z důvodu schválené výjimky na období 1.9. – 31.12. 2011 ve výši 71 800,- Kč; souhlasí s příspěvkem 
z rozpočtu obce na kroužky ZŠ v období leden – červen 2011 ve výši 17 040- Kč;souhlasí se zálohou 
příspěvku z rozpočtu obce na mzdy pedag. i nepedag. pracovníků ZŠ z důvodu schválené výjimky v ro-
ce 2012 ve výši 100 000- Kč + částku 20 000 Kč na kroužky. 9-0-0
3. Zásahová jednotka SDH. Velitel zásahové jednotky JPO 5 SDH Nekoř seznámil přítomné se sta-
vem požárního zásahového vozidla a s potřebou pořízení náhradního vozu. Nákladná oprava stávajícího 
vzhledem k jeho stáří a stavu se jeví jako neekonomická a do budoucna nejistá. Starosta seznámil zastu-
pitele s možností dotací na požární vozidlo, velitel JPO poté s nabídkami řešení a s potřebami jednotky 
a požadavky na vybavení vozidla. 
ZO vzalo na vědomí informaci velitele zásahové jednotky JPO 5 o stavu vozidla zásahové jednotky, 
schválilo požádat o dotaci na pořízení náhradního vozidla z dotačních prostředků PK, schválilo vyčlenit 
při přípravě rozpočtu na rok 2012 částku potřebnou k pořízení náhradního vozidla, pověřuje další přípra-
vou a shromaždováním informací velitele a zástupce velitele zásahové jednotky, starostu a zastupitele 
P. Lehkého, J. Lehkého  9-0-0
4. Územní plán obce. 8.6.2011 proběhlo jednání s M. Mimrou, vedoucím oddělení územního plánování 
MěU Žamberk, za přítomnosti členů stavební komise a dalších k přípravě zpracování nového územního 
plánu. ZO schvaluje vypracování nového územního plánu Obce Nekoř, pověřuje jednáním v této věci 
s odborem reg. rozvoje a územního plánování MěU Žamberk a přípravou zadání a výběrového řízení 
na pořizovatele nového ÚP, starostu a místostarostku, pověřuje prací na přípravě nového ÚP stavební 
a územně plánovací komisi  9-0-0
5. Pozemkové záležitosti. ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na p.p.č. 2945/2 z důvodů výměny vodovodu k čp. 173 –čp. 267, pověřilo starostu podpisem této 
smlouvy o smlouvě budoucí 9-0-0
6. Problematika obecních bytů. Starosta obce uvedl do problematiky obecních bytů, legislativních 
možností zvyšování nájemného, seznámil s cenovou relací nájemného v okolních srovnatelných obcích. 
Zastupitelstvo se již dříve shodlo na nutnosti řešit způsob přidělování obecních bytů, dosud nebylo ře-
šeno. Starosta navrhl zřídit komisi na určení pravidel přijímání žádostí, přidělování bytů a řešení výše 
nájemného. Následovala diskuse o výši a postupném zvyšování nájemného na srovnatelnou úroveň 
v druhém obecním bytě a po rekonstrukci i v dalších bytech. ZO Nekoř pověřuje komisi ve složení sta-
rosta Ing. J. Pomikálek, místostarostka Ing. J. Kubíčková Berková, Ing. V. Kareš, Ing. F. Mikyska. Bc. 
M. Faltusová vypracováním pravidel pořadníku a přidělování bytů do konce kalendářního roku 2011; 
určuje nájemné v obecním bytě čp.330 na 28 Kč/m2; schvaluje uzavřít nájemní smlouvu v obecním bytě 
čp. 330 s paní M. F. s nájmem 28 Kč/m2 do 31.8.2012.  9-0-0
7. Změna jízdních řádů. Starosta obce seznámil s průběhem jednání s firmou OREDO ohledně změny 
jízdních řádů, návrh nových autobusových jízdních řádů by měl být k dispozici 1.7.2011, ZO vzalo na 
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vědomí informace o změnách v systému veřejné dopravy, pověřuje starostu seznámit ZO a veřejnost se 
změnami v jízdních řádech a žádá zastupitele i občany o připomínky k navrženým novým jízdním řá-
dům 9-0-0
8. Různé
Smlouva výměna krytiny ZŠ. Starosta seznámil s návrhem smlouvy na Výměnu střešní krytiny a nátěr 
fasády ZŠ, předsedkyně stavební komise Ing. J. Kubíčková Berková seznámila s přípravou akce a dal-
šími pracemi, které bude nutné udělat navíc. ZO schválilo smlouvu o dílo na výměnu krytiny a nátěr 
fasády ZŠ s firmou Miroslav Lux.  9-0-0
Rozpočtová změna. Starosta uvedl návrh na Rozpočtovou změnu č. 2. spočívající v přijetí dotace PK 
na opravu střechy ZŠ, navýšení prostředků reinvestovaných do areálu Petrův palouk a změny přiděle-
ných finančních prostředků ZŠ Nekoř vyplývajících ze schválené vyjímky v počtu žáků. ZO schválilo 
rozpočtové změny č. 2  9-0-0
Opravy cest. ZO Nekoř schválilo seznam oprav cest do limitu aného rozpočtem na rok 2011
Dokončení osvětlení. ZO schválilo dodělání svítidel k CVAN, odsouhlasilo práci zadat fi. Glonek Petr 
dle nabídky za 11 960 Kč  9-0-0

Užívání hřiště, sálu KD• . Starosta předložil návrh úhrad za zapůjčení víceúčelového hřiště s umělou 
trávou, sportoviště CVAN i sálu KD se snahou tyto úhrady sjednotit, nutné je ještě dopracovat pravidla 
zapůjčování. ZO s návrhem souhlasilo.  9-0-0

Vítání občánků. Starosta navrhl stanovit termín letošního vítání občánků. Vybrán datum 11.9.2011. 
Návrhy a připomínky• 

L. Faltusová - informace o rozsahu sociálních služeb Žamberk 
J. Kubíčková-Berková - umístění nádob na tříděný odpad u bytovek – starosta bude jednat koncem červ-
na se zástupcem firmy EKO-KOM 
B. Bezstarosti - oprava mantinelů stadionu – uvolnění uchycení – starosta řešil s firmou VAKSTAV 
J. Lehký - dotaz na funkci CZECH Pointu – informace starosty – zavedena služba výpisů z KN
návrh na zvýšení poplatků za odpady, Nekoř má nejnižší z okolních obcí ( 360 – 500 Kč), navrhuje zvý-
šit o 50 Kč, návrh připravit na příští jednání ZO

11. července 2011
Na úvod jednání zastupitelé věnovali minutu ticha vzpomínce na náhle zesnulého zastupitele Josefa 
Krejsu. 
Na návrh místostarostky byly přehozeny první dva body v navrženém programu. Poté byl program jed-
nání schválen
1. Doplnění člena Zastupitelstva obce Nekoř. Za zesnulého člena ZO Nekoř Josefa Krejsu z volební 
strany č. 1 Společně pro Nekoř nastupuje náhradník téže volební strany dle pořadí určeného komunál-
ními volbami v roce 2010. První náhradník z této volební strany pan Radim Čáp se vzniklého mandátu 
vzdal, dalším v pořadí zvoleným náhradníkem je paní Vlasta Zářecká, která s prací v Zastupitelstvu 
obce Nekoř souhlasí. Složením slibu dle § 69 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích se stala členem 
Zastupitelstva obce Nekoř. 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání. Vzhledem k problémům s elektronickým doručením zápisu 
zastupitelům byl po doplnění schválen pouze zápis č. VI/2011. Dále byly místostarostkou J. Kubíčko-
vou Berkovou vzneseny následující připomínky: do zápisu doplňovat termíny a osobu zodpovědnou za 
splnění usnesení, zápisy psát jako usnesení celého zastupitelstva, věci projednávané v bodě „Různé“ 
zasílat současně s pozvánkou. Vzhledem k problémům s elektronickým doručováním starosta žádá o po-
tvrzování přijetí zpráv. ZO Nekoř schválilo zápis jednání VI-2011 z 16.5.2011.  8-0-0
3.Změna Územního plánu. ZO schválilo zadání 1. změny Územního plánu obce Nekoř  8-0-0
4. Rekonstrukce střechy ZŠ. Místostarostka J. Kubíčková Berková seznámila s průběhem prací na 
opravě střechy a nátěru fasády na budově ZŠ a s vícepracemi, které vznikly potřebou řešit a odstra-



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pout 2011

6

nit další problémy a nedostatky objevené při výměně krytiny (oprava komínů, dodatečné oplechování 
římsy, nátěry podhledů, řešení sněhových zábran, zvýšení počtu svodů dešťové vody…) a nátěru fasády 
(špatné provedení zapravení ostění při výměně oken –starosta pověřen řešením reklamace provádějící 
firmě). ZO schválilo provedení víceprací  8-0-0
5. Oprava komunikací. Starosta seznámil zastupitele s průběhem oprav komunikací, nákupem 200t 
frézinku na opravy těchto cest, návrhem dopravního značení cesty k CVAN a místní komunikace od kři-
žovatky přes hráz Pastvinské přehrady. V následné diskusi zastupitelstvo vybralo úseky vhodné k úpra-
vě frézinkem: vyhýbací odbočku u pana Novotného na cestě od sídliště nad KD k mostu, výjezd u kříže 
u cesty do Pole, výjezd od myslivecké chaty, upravenou komunikaci nad čp. 323-312, začátek cesty od 
Povodí Labe do Údolí po instalování svornic na odvod vody. V příštím roce poté vybrat na komunikaci 
III. tř. 31216 v obci Nekoř nebezpečné úseky a ve spolupráci se SÚS je řešit. 
ZO schválilo návrh osazení značek na místní komunikaci k CVAN včetně umístění zábrany, schválilo 
výměnu značek na místní komunikaci k Pastvinské přehradě dle návrhu, schválilo zadat realizaci firmě 
Mados  8-0-0
6. Různé

Věcné břemeno• . ZO pověřuje starostu přípravou smlouvy o zřízení věcného břemene vycházející ze 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy týkající se obecní kanalizace na p.p.č.2123/2. ZO se zavazuje, 
že v rámci připravované digitalizace katastru obce Nekoř provede úpravu hranice s p.p.č. 2123/2 tak, 
aby odpovídala skutečnému stavu komunikace 3156/4 sousedící se zmíněnou parcelou  8-0-0
Pojištění obecních budov• . Starosta informoval o průběhu přípravy nové komplexní pojistky obecních 
budov, místostarostka navrhla zahrnout do tohoto seznamu i hasičárnu v Údolí, ZO schválilo vypo-
vězení stávajících již nevyhovujících pojistných smluv, pověřuje starostu přípravou nové komplexní 
pojistné smlouvy a předložení jejího návrhu na příštím jednání  8-0-0
Brigádníci• . ZO schvaluje přijetí studentů k prázdninové brigádní práci pro zlepšení vzhledu obce, 
schvaluje odměnu pro brigádníky 50 Kč/hod hrubého  8-0-0
Pastvinský expres• . ZO schválilo provoz „Pastvinského expresu“ do roku 2014  8-0-0
Hudební produkce Kiosku Na hrázi• . ZO schválilo vyjímku z Obecně závazné vyhlášky obce Nekoř 
č. 1/2006k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích pro hudeb-
ní produkce kiosku Na hrázi o pátcích a sobotách v měsíci červenci a srpnu. Vyjímka se uděluje do 24 
hodiny. V případě problémů a stížností si zastupitelstvo vyhrazuje právo tuto vyjímku zrušit.  8-0-0
Varhanní koncert• . ZO schvaluje každoroční příspěvek 5000,- Kč na varhanní koncert Orlicko-klad-
ského varhanního festivalu, který se bude konat 25.9. 2011 v kostele sv. Mikuláše v Nekoři
Poplatek za TDO• . Starosta obce na základě návrhu J. Lehkého na zvýšení poplatků za likvidaci od-
padů z minulého jednání ZO Nekoř předložil ekonomický rozbor nákladů likvidace odpadů. Náklady 
roku 2010 účtované společností EKOLA České Libchavy na svoz, třídění a likvidaci včetně poplatků 
za uložení činily 441.774,- Kč, příjmy tvořené výběrem poplatků od občanů a majitelů rekreačních 
objektů, příjem od smluvních partnerů a příjmy z prémií za třídění činily 409.274,- Kč. Rozdíl k tíži 
obce činí 32.500,- Kč. 

ZO pověřuje starostu po konzultaci s odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR o mechanis-
mu výpočtu poplatků předložit na příštím jednání ZO Nekoř návrh změny Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů s navrženým zvýšením poplatků  8-0-0

Anketa v MŠ• . Starosta seznámil s anketou v MŠ. J. Lehký kritizoval postup ankety (bez vědomí 
zastupitelstva obce). J. Kubíčková Berková kritizovala otázky v anketě, navrhuje udělat anketu lépe 
připravenou a v obou zařízeních (MŠ i ZŠ). F. Mikyska jako rodič s anketou souhlasil. Zastupitelstvo 
navrhuje udělat anketu novou ve škole a školce za spolupráce se školskou radou společně s ředitelem 
ZŠ a ředitelkou MŠ. K diskuzi o konkrétní formě se ještě vrátit. 
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Návrhy a připomínky• .
L. Faltusová - tlumočila poděkování za umístění lavičky u sousoší Nejsv. Trojice na Vejrově, další la-
vičku umístit do Údolí případně na další místa – reakce starosty - v Údolí již jednáno o umístění lavičky 
s majiteli pozemků okolo kapličky 
J. Kubíčková Berková – návrh nových jízdních řádů měl být od 1.7.2011 - zatím není, starosta již posílal 
dotaz firmě Oredo, kdy budou jízdní řády k dispozici
- osvětlení v obci – do příštího jednání ZO zjistit možnost rozdělení větví
- dotaz na body obsažené v zápisech z minulých jednání, které zatím nebyly řešeny - internetové stránky, 
setkání s podnikateli, digestoř ve škole, lávka pod Malou přehradou, zastávka „U Dvora Letohrad“ – 
vysvětlení starosty k jednotlivým bodům
J. Lehký - osečení příkopu u cesty k firmě ALF s.r.o. 

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
těsně před naší tradiční nekořskou poutí otvíráte další číslo Nekořského zpravodaje. 
Rád bych na úvod vzpomenul na Pepu Krejsu, jehož nečekaný odchod koncem června nás všech-

ny bolestně zaskočil. Svým životem se nesmazatelně zapsal do historie naší obce, bude v obci a ze-
jména v TJ Sokol výrazně chybět… Na dalších stránkách zpravodaje přinášíme krátké ohlédnutí nad 
jeho životem, přesto bych mu chtěl ještě naposledy alespoň takto v Nekořském zpravodaji poděkovat 
za vše, co pro Nekoř a mladé sportovce po mnoho let obětavě dělal… 

V těchto dnech vrcholí oprava střechy základní školy a nátěr fasády. Po ukončení všech prací 
Vás budeme o této letošní finančně nejnáročnější akci podrobně informovat. Nyní chci alespoň po-
děkovat všem, kdo se na přípravě, realizaci, stavebním dozoru a všech dalších potřebných věcech 
podíleli. 

V tomto čísle zpravodaje jsme Vás chtěli informovat o návrhu nových jízdních autobusových 
řádů. Ze strany firmy OREDO, která je pro Pardubický kraj připravuje, nám bylo slibováno, že budou 
od 1. července k dispozici. Bohužel doposud i přes intervence nemáme zatím nic, takže prosím o tr-
pělivost. A až zmíněné návrhy jízdních řádů obec obdrží, budeme se snažit je všemi způsoby (webové 
stránky, vývěsní plochy apod. )Vám dát k dispozici k vyjádření případných připomínek. 

V červnu tohoto roku začali dobrovolní hasiči naší obce nabízet prostřednictvím firmy Elek-
trowin další službu v naší obci, a to sběr nepotřebných a vyřazených elektrozařízení. V této aktivi-
tě budou v srpnu, říjnu a prosinci tohoto roku pokračovat, informační leták jste v červnu obdrželi 
prostřednictvím pošty, v dnešním čísle zpravodaje přinášíme některé další podrobnosti Elektrpwinu 
ohledně tohoto zpětného odběru elektrozařízení. Na přesný termín dalšího sběru budete rovněž včas 
upozorněni. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné prožití nekořské pouti a pohodové prožití zbytku do-
volené a letních prázdnin. 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pout 2011

8

Termíny svozu odpadů 2011
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Srpen: 1, 15, 29
Září: 12, 26 

Říjen: 3, 10, 17, 24, 31 
Listopad: 7, 14, 21, 28 

Prosinec: 5, 12, 19, 26

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den 
středa: 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.;28.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně, zbývající termíny: 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 16.VIII.; 13.IX.; 11.X.; 8.XI.; 6.XII.
Sběr nebezpečných odpadů - 6.IX. 2011. Sběr železa provedli hasiči v průběhu měsíce dubna, 
pokud někdo potřebuje uklidit nějaké další kovové věci, je k dispozici kontejner k jejich odložení, 
vzhledem k občas se objevujícím zlodějům kovů bude potřebným zájemcům jeho umístění sděleno na 
obecním úřadě. Sběr elektrozařízení: termíny budou SDH vyhlášeny 

Drobné zprávy a oznámení
Elektronické zasílání zpráv hlášených obecním rozhlasem. Již delší dobu je pro ty z Vás, kteří z růz-
ných důvodů nemohou vyslechnout oznámení vyhlašovaná naším obecním rozhlasem, funkční služba 
zasílání těchto hlášení elektronickou formou na e-mailovou adresu. Zájemci o elektronické zasílání 
těchto oznámení stačí nahlásit na adresu starosta.nekor@orlicko.cz svoji elektronickou adresu a vše, 
co jde z tlampačů po Nekoři do „éteru“, dostane do své e-mailové schránky.

Co se ještě chystá v obci Nekoř roce 2011

srpen
6. – 7. VIII.  Pouťové posezení pod lipami
13. VIII.  Myslivecké hody – MS Nekoř
27. VIII.  Pohádková cesta – TJ Sokol
září
3.  IX. Koncert skupiny TONIC – 
 nekořské spolky
17.  IX. Soutěž v požár. sportu – SDH Nekoř

prosinec 
27.XII. Vánoční turnaj ve st. tenise – TJ Sokol

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

Změna úředních hodin pošty
Vážení zákazníci České pošty, s.p.,
dovolujeme si Vám oznámit změnu hodin pro veřejnost od 1.8.2011 na poště Nekoř 
adresa: Nekoř 286, telefon: 465 625 179
Nová otevírací doba:
Pondělí:  8:00 - 9:30, 14:30 - 16:30
Úterý:  8:00 - 9:30
Středa:  8:00 - 9:30, 14:30 - 16:30
Čtvrtek:  8:00 - 9:30, 14:30 - 15:30
Pátek:  8:00 - 9:30, 14:30 - 15:30
Česká pošta, s.p.
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Věžní hodiny již opět ukazují přesný čas
23. července 2009 vlivem blesku došlo k poškození věžních hodin na kostele sv. Mikuláše. Po 

všech obtížích spojených s jejich opravou se podařilo k 31. květnu tohoto roku obnovit jejich chod 
včetně odbíjení a uvést je do plného provozu. 

Musela být vyměněna a nainstalována nová elektronická řídící jednotka, upravena převodovka mo-
torů pohonu zvonění, bylo nutné převinout elektromagnety odbíjení a jiné drobné práce. Součástí 
oprav bylo nainstalováno i nové ovládací zařízení s přesnou korekcí času řízenou rádiovým signálem. 
Částka opravy hodin činila 94 447, - Kč.

Chci tímto poděkovat za příspěvek obce na tyto opravy nejen jménem svým a farníků, ale i ostat-
ních občanů a návštěvníků obce, kteří vnímají tímto život obce, když věžní hodiny ukazují správný 
čas.

P. Mgr. Pavol Sandánus, administrátor farnosti

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v obci obětavě starají o zachování našich historických památek. 

Zvláště patří poděkování panu Stanislavu Ska-
lickému za generální opravu pískovcového „sva-
tého obrátku“ stojícího vedle silnice od Bredův-
ky ke Studenému – kousek pod vodojemem. Při 
opravě tohoto kamenného sloupku z roku 1845, 
o jehož historii bohužel více nevíme, mu pomá-
hali pan Petr Hubálek a Pavel Smejkal. Děkuje-
me za čas věnovaný zkrásnění dalšího koutku na-
ší obce a zachování památky na naše předky….

Vzpomínka na Josefa KREJSU
Josef Krejsa *3.2.1959 27.6.2011 
Jako blesk v náhlé letní bouřce nás zastihla bolestná zpráva, o náhlém úmr-

tí pana Josefa Krejsy. Rozum tuto myšlenku odmítal přijmout, zanechávala 
bolest v srdci a slzy v našich očích… A přece to byla krutá a pro mnohé z nás 
do této chvíle nepochopitelná pravda…

V naší obci zanechal nesmazatelnou stopu, proto alespoň krátce připomeň-
me jeho život…

Pan Josef Krejsa se narodil jako nejstarší syn v rodině Josefa a Aloisie Krej-
sových na horní Nekoři v čp. 187. Vyrůstal se svou mladší sestrou Alenou 
a o deset let mladším bratrem Jiřím. 

Navštěvoval základní školu v Nekoři a poté jako všechny nekořské děti měšťanku v Letohradě. Po 
jejím vychození nastoupil do učení na letohradské střední odborné učiliště do oboru strojní zámečník. 
A jako zámečník údržby hned po vyučení v roce 1977 začal pracovat v podniku Vodovody a kanali-
zace v Jablonném nad Orlicí. Krátce nato nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, sloužil na 
letišti v Plzni. Po návratu z vojny zůstal až do současnosti věrný firmě VAK Jablonné. Jako montéra 
vodohospodářského zařízení si jej pro jeho šikovné ruce cenili nadřízení i spolupracovníci. 
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Své rodné obci a svému domu zůstal věrný, ve vedlejší přilehlé budově s čp. 295 si zřídil malý 
pokojík a obětavě se tam staral o své prarodiče Krejsovy. Po jejich smrti zdědil tento „vejměnek“ 
a postupně jej začal předělávat na své trvalé bydlení. Nejprve ovšem zařizoval dílnu, ve které strá-
vil hodně času a kde našly uplatnění jeho šikovné ruce. Cokoli bylo potřeba od černého řemesla pro 
známé, hasiče či sokol, vše dokázal udělat a upravit… V letech 1992-1994 pomáhal svému bratrovi 
Jiřímu v přestavbě rodného domu čp. 187, a teprve pak se pustil do postupných úprav svého bydlení. 
K tomu od útlého mládí práce se svým otcem na hospodářství, brigády v JZD, péče o své sourozence 
a později i o své neteře a synovce, byl nejen u jejích prvních krůčků, ale obě neteře sestry Aleny vedl 
při jejich svatbě k oltáři… 

Od mládí, od roku 1976 byl členem Sboru dobrovolných hasičů v Nekoři, zapojil se do činnosti 
sboru, nechyběl na brigádách ani při požárních soutěžích, pracoval i ve výboru SDH, za svou obě-
tavost byl několikrát oceněn hasičskými medailemi. Ještě v polovině června se starou gardou hasičů 
vyhrál okresní kolo ve své kategorii s časem výrazně lepším než většina mnohem mladších družstev 
a stal se přeborníkem okresu…

Jeho celoživotní láskou byl sport a Tělovýchovná jednota Sokol Nekoř, ve které byl od mládí 
členem. Od malička aktivně sportoval, žádná sokolská akce se bez něho neobešla, a hlavně trénoval 
mladé, jak fotbalisty, tak zejména malé hokejisty, kterým věnoval neomezené množství svého času 
a sil. Jeho trenérské ruce dávaly po mnoho let až do současnosti základ úspěchům nekořského hokeje, 
mnozí úspěšní letohradští hokejbalisté, kteří získali v tomto příbuzném sportu evropské nebo světové 
tituly, získávali první zkušenosti s tímto kolektivním sportem na nekořském ledě pod vedením Pepy 
Krejsy. Vyvrcholením a odměnou jeho trenérské práce bylo získání titulu přeborník okresu v mladších 
žácích dvakrát za sebou v sezonách 2005 – 2007, kdy mladí nekořští hokejisté jako jediní účastníci 
z vesnice vyhráli v konkurenci velkých měst…

Sám aktivně hokej léta hrál za nekořské muže, v poslední době si nenechal ujít alespoň s nekořskou 
starou partou pravidelný turnaj starých gard , a s chutí si zahrál i v letošní zimě v exhibičních zápa-
sech na rekonstruovaném sportovišti. Pracoval ve výboru TJ Sokol a od roku 1997 na sebe vzal i tíhu 
funkce předsedy tělovýchovné jednoty, cokoli bylo v sokole potřeba, všichni se obraceli na Pepu, on 
zařizoval, organizoval a hlavně sám obětavě a bez ohledu na čas dělal…

Obnovil tradici nekořského přespolního běhu, byl jeho hlavním organizátorem a také aktivním 
účastníkem, při letošním XII. ročníku nekořského krosu jako jediný dospělý nekořský účastník 2x 
vyběhl „Zářečák“ a nechal za sebou mnohé mladší závodníky…. Jezdil i po okolních závodech okres-
ního běžeckého Iscarex poháru, aby získal zkušenosti, jak závody dělají jinde a mohl nekořské běhy 
ještě vylepšovat. Některých se i sám aktivně jako závodník účastnil, pravidelně navečer vybíhal na 
svůj trénink, aby si udržel kondici…

Měl v oblibě i další sporty, kolo, v zimě lyže, pravidelně se účastnil Vodárenských běžeckých lyžař-
ských závodů, na které vždy předem poctivě po večerech trénoval a které i několikrát vyhrál…

Měl rád přírodu a hory, velkou zálibou mu byla turistika, s klubem turistů ze Sopotnice a s kama-
rády z práce i z Nekoře procestovali hory téměř celé Evropy, od Sicílie přes Alpy až po sever Evropy, 
v Itálii se dostal do míst, kde jeho děda Josef Krejsa byl v I. světové válce jako zajatec a legionář. Ze 
svých cest přivezl spoustu diapozitivů… 

Měl radost z dokončené rekonstrukce nekořského sportoviště, byl ochoten sám a zadarmo udělat 
ještě nějaké další úpravy, aby vše fungovalo co nejlépe… 

Byl organizátorem stříkání ledu, vyhrnování sněhu, vše vždy i doma pečlivě předem připravil 
a udržoval, a hned vloni po rekonstrukcí vynucené přestávce začal trénovat nové nekořské hokejové 
elévy… je škoda, že si nového areálů tak málo užil…

Zapojil se do práce v obci, od roku 1986 byl s jednou čtyřletou přestávkou až doposud členem Za-
stupitelstva obce Nekoř. 
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Těchto pár řádků nestačí k vystihnutí, stihl vykonat… A měl mnoho dalších plánů do budouc-
na….. 

V roce 2002 se mu narodil milovaný syn Pepíček, který byl jeho velkou radostí, a když jej po roz-
padnutí partnerského vztahu získal do trvalé péče, příkladně se o něho staral, věnoval se mu naplno, 
s malým Pepou se poctivě každý den učil , předával mu své zkušenosti a rady… Někdo svůj život 
prožívá tiše a v ústraní, za jiným je vidět jeho práce, málokdo toho stihne udělat pro druhé tolik, že 
jeho odchod vnímáme jako citelnou ztrátu a pokud má srdce široké a plné ochoty rozdávat a obětovat 
svůj čas pro druhé, po jeho odchodu najednou vedle sebe v životě cítíme nenahraditelnou prázdnotu. 
A právě takový Pepa Krejsa byl, vždy ochotný pomoci, přiložit ruku k dílu, obětovat své síly a svůj 
čas pro druhé…. Je paradoxem, že ve chvílích kdy podle svých slov prožíval nejspokojenější období 
svého života v partnerském vztahu a při péči o svého milovaného syna, ho jeho široké srdce, ve kte-
rém bylo místo pro všechny, tak nečekaně zradilo…. 

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 pokračování Vás seznámíme s čp. 18 a 23 – Mim-
rovo, Mikyskovo – Kubínovo. 

Tento dům, vlastně dva spojené domy, dnes s dvěma čísly popis-
nými, měl dříve pouze čp. 23. Dům prošel nejen nejednou změnou 
vzhledu, byl dvakrát generálně přestavěn, ale několikrát se měnili i je-
ho majitelé a obyvatelé… 

Kolem poloviny 19. století, je na 
tomto čp. zmiňován Josef Adamec, 
chalupník a šenkýř, v roce 1872 je-
ho syn Linhart Adamec, který si vzal 

vdovu Annu Šípkovou, na počátku 20. století je na čp. 23 připomínán 
rolník Josef Šípek, v roce 1913 je zmínka o jeho synu Mikuláši Šíp-

kovi, truhláři z čp. 23. V roce 1931 byl 
majitelem a na čp. 23 bydlel Mikuláš 
Vencl, truhlář. V letech 1930-31 přestavěl část chalupy na truhlářskou 
dílnu, tím se silně zadlužil a z finančních důvodů dům v roce 1936 
odprodal manželům Václavu a Růženě 
Mikyskovým. (Mikuláš Vencl si zří-
dil truhlářskou dílnu v pronajaté části 
obecní budovy – Krejsově statku – čp. 

12). Václav Mikyska, kovář, dílnu přestavěl na kovárnu, která k tomu-
to účelu sloužila až do roku 1963. Kovářská dílna byla v přízemí levé, 

vyšší části, nad ní byla dřevěná obytná 
nástavba, druhá, obytná část domu, by-
la pak nižší, z čelního pohledu pravá. Kovář Václav Mikyska se koupí 
domu také zadlužil, splácel jej až do své smrti v roce 1960. 

Jako zajímavost lze uvést, že nad okny dílny viditelný nápis musel 
být byl během války překryt prkny a nahrazen na rohu budovy umístě-
nou deskou s českoněmeckým názvem firmy. 

V roce 1956 v dřevěné nástavbě nad kovárnou začala bydlet dcera 
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kováře Mikysky Marta se svým manželem Zdeňkem Mimrou, učitelem a později ředitelem nekořské 
základní školy. Manželé Mimrovi celou levou část kompletně v letech 1970-1973 přestavěli, dřevěná 
obytná nástavba byla vyzděna, byl zřízen samostatný vchod a opravené budově přiděleno číslo po-
pisné 18. Původní obytnou část s číslem popisným 23 pak následně do roku 1976 do stávající podoby 
přestavěla se svým manželem Františkem Kubínem druhá dcera kováře Mikysky, Růžena. 

Současnou podobu danou několika dalšími drobnými úpravami dali oběma částem čp. 18 a 23 je-
jich současní, již noví majitelé. 

S použitím materiálů V. Faltuse a fotografií paní. M. Mimrové - Jiří Pomikálek

Zapomenutá zákoutí
Kolomova chalupa – čp. 221 stála uprostřed dnešního náměstíčka, 

byla postavena v roce 1825, bydlela zde v nájmu rodina Františka 
Slaniny (1880), pak František Šmok s rodinou (1892), do roku 1931 
výměnice Anna Krejsová, pak do roku 1936 kovář Václav Mikyska 
s rodinou – (v roce 1936 koupil čp. 23 – viz předchozí článek.)a nako-
nec Josef Kolomý, který se s rodinou v roce 1945 odstěhoval do Králík 
a chalupa byla z důvodů velké komunikační závady (úzká nepřehledná 
zatáčka mezi touto chalupou a hostincem Na rybníku) již v roce 1948 zbourána… Jiří Pomikálek

Čerstvé zážitky z tábora v Bohousové
Letos již podvacáté strávily část letních prázdnin některé nekořské 

děti v indiánských stanech na táboře, který pořádal Klub SHM. V do-
bě uzávěrky zpravodaje byli ještě ti starší na svém táborovém pobytu, 
přinášíme postřehy těch mladších, kteří mají tábor již za sebou… 

Tento rok jsme měli na táboře v Bohousové za téma pevnost 
BoyArt. Měli jsme za úkol hledat indicie a s jejich pomocí klíče 
a kód. Ve středu jsme dostali za úkol postavit loď z duše a barelu 
a při plavbě zpět do tábora jsme také hledali indicie. V dalších dnech 
jsme slaňovali, byli na výletě v Liticích, kde jsme nalezli poslední 

klíč, kterým jsme pak v táboře otevřeli truhlu s pokladem. V ní kluci našli peněženky a holky šátky. 
 Terezka Tauchmanová

Nejvíce se mi líbila noční hra když „týpek z týpka“, jen co jsme zalezli do spacáku, zburcoval celý 
tábor a honili jsme na louce za táborem svítící strašidla. Nakonec se ukázalo že to byli naši vedoucí.

Skvělá hra byla na partyzány, brali jsme si koule z novin, které představovaly zásoby jídla, snažili 
jsme se je donést do 3 vesnic, které byly obklíčeny a honil nás oddíl vojáků, což byli děti s bílými 
pásky. Krásně se mi také usínalo při ohníčku v indiánském stanu. Martin Dvořák
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SDH Nekoř
Co se nám podařilo 
Letošní rok jsme zahájili administrativou okolo rekonstrukce klubového zázemí, na sportovišti 

u bývalé Perly. Přes několik stupňů administrativních a fyzických kontrol nadřízených a státních úřa-
dů, jsme se prokousali až ke konečnému přiznání státní dotace, i když ne zcela beze ztrát. Dnes již má-
me tuto kapitolu uzavřenu a klubovnu užíváme k naši i obecné radosti obce a našich spoluobčanů. 

S obecním zásahovým vozidlem Avie, o které se staráme, jsme se v jarních měsících potýkali 
s STK. Bohužel přišlo to, co se zatím s velkým úsilím dařilo odkládat. Toto hasičské auto je již na 
konci svého života a nastala otázka co dál. Proběhlo několik jednání zástupců obecního zastupitelstva, 
zásahové jednotky a HZS ohledně možností řešení situace a směru působení zásahové jednotky v ob-
ci. Z jednání vzešel směr, kterým by se měla zásahová jednotka ubírat a jedná se dále. Zjišťují a třídí 
se informace o technických vlastnostech vozidel, možností vybavení a výcviku, včetně finančních 
možností obce s ohledem na její potřeby.

Současně probíhala i odborná příprava členů zásahové jednotky a dalších členů sboru. V naši klu-
bovně se 14.4.2011 sešlo na 45 hasiček a hasičů našeho okrsku, k získání vyšší odbornosti v oblasti 
požární ochrany, která byla zakončením zimní přípravy, kdy absolvovali několik školení. Zkouška 
odbornosti měla část písemnou a ústní. Obstáli jsme dobře a z našich členů získali 4 odbornost II. 
stupně a 7 odbornost III. stupně.

V dubnu jsme uspořádali tradiční sběr železného šrotu a v současné době probíhá sběr použitých 
elektrozařízení, který probíhá po celý rok, až do 15.4.2012. V červnu byly rozeslány do domácností 
seznamy co se sbírá a co ne a další plánované sběry proběhnou v měsíci srpnu, říjnu, prosinci 2011 
a březnu 2012. Dny sběru, v jednotlivých uvedených měsících, budou oznámeny letáky a obecním 
rozhlasem. 

Také soutěžíme. Děti se účastnily jarní soutěže „Pla-
men“. Ženy a muži soutěží v požárním sportu v okrsku, 
okrese i ve Velké ceně Ústeckoorlicka v požárním úto-
ku, jejíž vyvrcholení proběhne 17.9.2011 u nás v Nekoři 
posledním kolem a slavnostním vyhodnocením. Okrsko-
vé kolo v požárním útoku proběhlo v květnu v Mistrovi-
cích. O výsledcích jsme již informovali na naší nástěnce. 
V červnu poté i okresní soutěž požárního sportu v Jablon-
ném nad Orlicí. Na této soutěži s námi naposledy soutěžil, 
za „Muže II“ i Pepa Krejsa a na této soutěži jsme dosáhli 
třetího nejlepšího času v soutěži všech družstev mužů.

V červenci jsme uspořádali již tradiční „Hasičský tábo-
rák“ na sportovišti u Perly a naší klubovně. I přes nepřízeň 
počasí, která nás provázela, byla účast dobrá a účastníci se 
dobře bavili.

V průběhu letošního roku jsme pomohli, ve spolupráci 
se Sokolem, připravit palivové dřevo pro kabiny na no-
vém sportovišti. Účastnili jsme se na zajištění dětského 
maškarního bálu, naše členky pomohly při organizaci 
dětského dne v červnu a dále se připravuje ve spolupráci 
s obcí oprava střechy na hasičské zbrojnici v Údolí.

Mirek Jirčík 
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Dětský den
Poslední červnové nedělní odpoledne s podmračenou oblohou hrozící deštěm, areál hřiště a am-

fiteátru u základní školy, letos trochu omezený prostor již započatými pracemi na opravě střechy 
školy, 15 rozmanitých disciplín připravených nekořskými spolky, divadelní představení „Tři rezavé 
vousy Děda Nevěda“ sehrané divadelním kroužkem základní školy, vystoupení šermířské skupiny 
Rytíři krále Jana, 65 malých účastníků, … tak by se dal krátce popsat letošní dětský den k zakončení 
školního roku či přivítání blížících se prázdnin, který dokreslují přiložené fotografie Jiřího Krejsy. To 
by však bylo příliš strohé a minimálně dvě z výše uvedených skutečností je potřeba přiblížit trochu 
podrobněji…

Divadelní představení základní školy – přibývající zkušenosti herců i režiséra po loňské premiéře 
v letošním roce připravily krásné zahájení tohoto nedělního odpoledne. Zvláště výkony některých 
malých herců – mě zaujal zejména král v podání Jakuba Ježka - byly pozoruhodné a ten, kdo si nechal 
představení ujít, udělal velkou chybu…

Vystoupení šermířů - nebylo jen třeskem kovu a úpornými výkřiky, jak mnohdy tato přestavení 
vypadají. Bylo provázeno zajímavým slovem a názornou procházkou výzbrojí a způsobem boje od ra-
ného do vrcholného středověku, do kterého byli přímo zapojeni někteří z diváků. A pak na závěr mož-
nost pro děti i dospělé osahat a přímo si vyzkoušet zbraně i výstroj – to byla velmi vítaná atrakce… 

Poděkování patří všem, kteří program dětského dne připravili a zorganizovali. A je nutné ještě jed-
nou poděkovat všem nekořským podnikatelům, kteří svými dary umožnili konání zimního dětského 
karnevalu a z jeho výtěžku a zbylých prostředků i tohoto předprázdninového odpoledne…  red
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Proměny nekořských zastávek
V druhém červencovém týdnu 

prošla dvojí proměnou autobu-
sová čekárna u hráze Pastvinské 
přehrady.

Neznámí vandalové přes 
úterní noc sprejem změnili její 
vzhled, takže obecní zaměstna-
nec a brigádník se museli hodně 
snažit, aby jí vrátili její bývalý 
vzhled......

Koncem června prošla změnou 
i autobusová čekárna u základní 
školy. Mladí nekořští umělci ze 
základní školy ji pod vedením 
svých učitelek proměnili v zají-
mavý prostor. Místo čmouh od 
cigaret a vyrytých nápisů se tam 
ocitneme v mořském světě. 
Nádherné. Přesvědčete se sami... 
 Red

Proměny nekořské školy
Alespoň několika fotografiemi se snažíme přiblížit proměny nekořské základní školy při opravě 

střechy a nátěru fasády… 
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Základní škola Nekoř
Takový byl školní rok 2010/2011
Školní rok 2010/2011 byl pro nás jako vždy rokem plným 

tvořivé perné práce, jak po stránce vzdělávací, tak i po stránce 
tvořivé. Pro vzdělávání jsme nakoupili z dotace EU peníze ško-
lám nové vybavení do počítačové učebny a do každé třídy jsme 
instalovali interaktivní tabuli. Všechna tato zařízení jsou dal-
ším kvalitativním posunem pro vzdělávání a výchovu našich 
dětí. Na škole dále pracují zájmové kroužky, ve kterých si dě-
ti dále rozvíjejí své dovednosti a znalosti.V rámci divadelního 
kroužku žáci pod vedením pana ředitele Petra Boušky nacvičili 
divadelní hru Tři rezavé fousy Děda Nevěda. Naši mladí herci 
svůj úkol zvládli výborně a po zásluze sklidili za své vystou-
pení velký aplaus.

Letní prázdninové dny jsou vždy pro žáky vyvrcholením 
konce příslušného školního roku. Přejeme všem dětem jejich 
krásné prožití s přáním , aby se nám zase ve zdraví 1. září vráti-
ly do školy. Žákům pátého ročníku pak přejeme , aby ve svých nových působištích měli takové úspě-
chy, kterých dosahovali na škole v Nekoři. Zároveň jim chceme upřímně říci, že dveře jejich první 
školy jsou jim vždy otevřené, pokud budou potřebovat poradit, pomoci nebo si jen tak popovídat. 

Pro zaměstnance školy jsou to dny, kdy si musí čerpat své dovolené a kdy také připravují školu na 
nadcházející školní rok. V průběhu prázdnin se na škole vymění střešní krytina a celá budova se ob-
leče do nového barevného pláště.

Co se týče personálního obsazení školy, tak pro nadcházející období školního roku 2011/2012 ne-
dochází k žádné změně u pedagogického sboru. Třídním učitelem pro I. třídu

( 1.ročník) bude PaedDr. Petr Bouška , pro II. třídu ( 2. ročník ) Petra Blažek Luxová Dis., pro III. 
třídu ( 3. a 4. ročník ) Mgr. Petra Macháčková Novotná a pro IV. třídu (5. ročník ) Mgr. Lenka Bouš-
ková. Vychovatelkou ve školní družině je Gabriela Moravcovou. U správních zaměstnanců je vedoucí 
stravování a zároveň uklízečkou paní Ivana Adamcová a vedoucí kuchařkou paní Aneta Sršňová. 
O úklid se dále stará paní Marie Skalická a topičem je pan Josef Matyáš. 

Školní jídelna výborně vaří pro naše děti a i nadále poskytuje možnost obědů pro cizí strávníky,-
čímž pomáhá zkvalitňovat služby pro občany Nekoře. Pro informaci uvádíme, že cena oběda je 38 Kč 
a stále je možnost se kdykoli o začátku září přihlásit k odběru obědů.

Rozhodnutím obecního zastupitelstva bude škola znovu čtyřtřídní, takže dojde ke spojení jen dvou 
ročníků.Je to moudré rozhodnutí, které přispívá ke spokojenosti rodičů našich dětí a mám umožňuje 
větší individuální péči pro jednotlivé žáky. .

I v nadcházejícím školním roce budeme otvírat zájmové kroužky pro naše žáky. A zde se opět oteví-
rá prostor pro externí pracovníky, kteří by měli zájem nějaký kroužek na naší škole vést. Tato činnost 
je opět díky dotace obce honorována hodinovou sazbou 120 Kč. Se svým záměrem se mohou případní 
zájemci hlásit na ředitelství školy do první poloviny září. 

Na našich webových stránkách ( www. zsnekor.skolniweb.cz) je umístěn už aktuální rozvrh a in-
formace pro budoucí prvňáčky.

Je začátek prázdnin, ale než se nadějeme, tak tu bude první školní den, kdy se zase sejdeme na slav-
nostním zahájení školního roku a kdy mezi námi přivítáme nové prvňáčky,

na které se už moc těšíme. PaedDr. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř
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Cestománie - Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii ještě i letos putujeme s Martinem a Zuzanou Kocmánkovými po 

Asii - pokračování č.13 
Ocitli jsme se na půdě Kambodžského království, které je po ne-

dávném působení Rudých Khmerů snad nejzaminovanější zemí na 
světě. Od dob zániku slavné a mocné Khmérské říše se Kambodža-

nům nežilo nejlépe, přes útisk sousedních 
států, francouzskou kolonizaci až po zmí-
něnou nadvládu Rudých Khmerů. Před 
více než deseti lety Kambodža setřásla 
rány minulosti a otevřela se světu a dnes 
také nám. Do Kambodži jsme zamířili s cílem navštívit prastaré khmerské 
památky a písčité pláže na pobřeží Thajského zálivu. 

Jak se nám cestovalo? Z okýnek dodávky jsme pozorovali zemi, která je na rozdíl od Laosu v dr-
tivé většině plochá. Cestu lemovaly palmové chýše a země se nezdála být obdělaná ve větší šíři než 
je jeden kilometr. První zastávkou bylo městečko Stung Treng. V malé restauraci jsme čekali, co se 
bude dít. Ulice a tržiště byly plné odpadků, které nikdo neuklízí. Ubylo nás 
a tak nás naskládali už jen do jedné polorozbité dodávky. Netrvalo dlouho 
a vůz zastavila porucha. Začínali jsme tušit, že dnes do Siem Reap určitě 
nedorazíme. Po odstranění závady a několika hodin jízdy naši kambodžští 

přepravci cestu přerušili v centru městečka Kratie. Museli 
jsme přespat. V Kratie je úplně stejná špína jako v před-
chozím městečku. Zašli jsme i někam do periferie. Hned 
se okolo nás seběhlo několik usměvavých dětí a chytili se nás za prsty. Platí se tu 
vesměs dolarem, jediný bankomat vydával pouze americké bankovky, nikoliv kam-
bodžský riel. Večer jsme se při západu prošli podél Mekongu a ochutnali poprvé 
kambodžské pivo Angkor.

Ráno jsme nastoupili do autobusu s tím, že se přímo posunem do Siem Reap. 
Nad Mekongem bylo krásné ráno. Záhy se krajina mírně zvlnila. Rozpoznali jsme, že tu pěstují ta-
bák a kaučukovník. Cestou jsme se dozvěděli, že bus nejede do Siem Ream, nýbrž do Phnompenh. 
Měli jsme přesednout někde v Kompong Cham. To už s hladkým přesunem nemělo nic společného. 
Útěchou byly scenérie s množstvím jezer na nichž plavaly obrovské vory a na břehu trčela vahadla 
s rybářskými sítěmi. Projeli jsme Kompong Cham. Za městem nás vyložili na odpočívadle. Čeka-

li jsme. Nakonec autobus přijel. Všichni si oddechli. Plochou krajinou 
s rýžovými políčky, palmami a waty postavenými uprostřed malých há-
ječků jsme se blížili k Siem Reap. Původní prales byl vymýcen kam až 
oko dohlédne. V pozdním odpoledni 
jsme dojeli do Siem Reap, nejturistič-
tějšího města Kambodži. Hned po pří-
jezdu nás ulovil jeden tuktukář s nímž 
jsme si na příští ráno domluvili jízdu 

ke chrámům, které tu po staletí budovali mocní Khmerové. Dopo-
ručil nám také hotýlek, kde jsme se za pouhé čtyři dolary za noc 
ubytovali. Nastal čas ochutnat místní kuchyni. Procházkou podél 
řeky Siem Reap jsme narazili na tradiční khmerskou jídelnu, kde připravují pouze několik jídel a nosí 
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točené pivo ve džbánech. Pečené žáby jsou skutečnou pochoutkou. To už byly jiné dojmy.
Ráno jsme si dali khmerskou snídani v malé kuchyňce na ulici a pak už nás vyzvedl tuktukář a vy-

razili jsme směrem k hlavní bráně, kde jsme si zakoupili vstup na tři dny. Zanedlouho jsme projížděli 
podél vodního příkopu Angkor Watu, ale ten jsme minuli. Pro návštěvu nejznámějšího chrámu jsme si 
připravili úplně jiný plán. Projeli jsme hradbami starobylého města Angkor Thom, kde prý kdysi žil až 
jeden milion obyvatel, a začali s prohlídkami vybraných chrámů. Na území několika tisíc čtverečních 
kilometrů se jich zde nachází necelá stovka. Mezi stěnami rozvalin pokrytými různobarevnými lišej-
níky a prorostlými staletými stromy na nás dýchla mystika staré civilizace a jen jsme tajili dech a přáli 
si, aby to ještě víc nespadlo. Kolem chrámu běhala spousta dětí, které se nám snažili prodat pohledy, 
látky a spoustu cetek. Nebylo možné stále něco kupovat, obranou byl útěk. Výlet se trochu protáhl, 
neboť jsme dvakrát píchli. Požádali jsme tuktukáře, ať se s námi poobědvá. Vybral skutečně dobrou 
jídelnu. Pochutnali jsme si tak na khmerské polévce s čerstvými bylinkami a velmi chutnými květy. 

Cestou jsme viděli několik nákladních vozidel, které ne-
měly kabinu. Potkat náklaďák s řidičem v motopřilbě je 
něco nevídaného.

Na druhý den návštěvy chrámového komplexu jsme 
zvolili daleko romantičtější a namáhavější způsob do-
pravy. Bicykl. Za půl hodiny jsme už parkovali před 
vstupní bránou Angkor Watu. Hinduistický Angkor Wat 
je největším a nejlépe zachovalým chrámem celé ob-
lasti. Je také považován za nejvýznamnější a proto se 
stal se symbolem této země. Pak jsme pokračovali zpět 
do Angkor Tom. Centrem je stupňovitý chrám Bayon 
s množstvím věží s vytesanými obřími obličeji.

Třetí den jsme naposled sedli do sedel našich bicyk-
lů a vydali se mezi chrámy tyčícími se mezi rýžovými 
políčky. Někdy jsme se museli vyhýbat stádečkům bu-
volů. Zastavili jsme se u Sra Srang, což není chrám, ale 
obrovská nádrž pro posvátné koupele, občas se zdrželi 
nákupy, přičemž jsme s místními žertovali po dobrém 
obchodu u lahve piva. Cestou zpět do města jsme ještě 
vyšplhali na kopec, kde je chrám Phnom Pakheng a ta-
ké nádherný výhled na Angkor Wat a jezero Tonle Sap, 
které se v období dešťů plní vzdouvající se hladinou 
rozvodněného Mekongu a zavlažuje tak rozlehlá pole. 
Přítomnost úrodných ploch přispěla ke vzniku mocné ří-
še Khmerů . Večer jsme opět potkali dvojici Američanů 
a domluvili si s nimi na zítra výlet ke vzdálenému chrá-
mu Beng Mealea. Cesta tuktukem k Beng Mealea trvala 
přes dvě hodiny, ale nenudili jsme se, stále jsme mávali 
na smějící se Kambodžany.

Pokud bychom měli návštěvu Siem Reap nějak zhod-
notit, tak se díky trvale hezkému počasí a celkem dobré 
pohostinnosti vydařila. Večer jsme si zakoupili lístky do 
přímořského Sihanoukville.
Pokračování příště Martin a Zuzana Kocmánkovi

Inzerce
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Informace Oblastní charity
„Šance“ po půl roce
Nový projekt Oblastní charity Ústí nad Orlicí „Šance pro rodinu“ má za se-

bou šest měsíců svého trvání. Podstatou této aktivity je prevence v rodinách, 
ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy. Sociální pracovníci Charity 
docházejí k lidem, kterým pomáhají vytvořit v rodině takové prostředí, aby v ní 
děti mohly bezpečně vyrůstat. Snaží se učit rodiče, kteří mnohdy sami pocházejí 
ze sociálně slabých poměrů, jak pečovat o děti a domácnost.

Je jasné, že ve sféře rodinných vztahů je půl roku příliš krátká doba na to, abychom cokoliv hodno-
tili. Přesto se za tu dobu leccos událo - služeb sociálních pracovníků „Šance“ využívá již osm rodin 
na území orlickoústecka, stále se prohlubuje spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dětí, byl 
zaznamenán zájem médií atd. 

Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí projektu, Daniely Dorčincové:
S kolika OSPODy spolupracujete?
K dnešnímu dni jsme navázali kontakty s odbory sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Žam-

berku, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně a Králíkách. Spolupráce a komunikace s nimi je 
velmi dobrá - průběžně si předáváme informace a případy konzultujeme. Je to velmi důležité, protože 
právě OSPODy nám doporučují rodiny, vhodné do našeho projektu.

Kolik pracovníků tento projekt v rámci Oblastní charity zajišťuje?
Zatím jsme dva a máme na starosti osm rodin. Aby naše práce byla efektivní, museli jsme přijmout 

další zaměstnance, takže během léta budeme čtyři.
Můžete nám říci, s jakými problémy obecně přicházíte v rodinách do kontaktu?
V několika případech řešíme potíže s financemi a dluhy, ze kterých často vyplývá nedobrý psychic-

ký stav u rodičů, a následně porušené vztahy s dětmi. S finančními potížemi často souvisí neplacení 
výživného, nezaměstnanost atd. Dále řešíme třeba agresivitu dětí ve škole, hyperaktivitu, toulání se 
po ulicích atd. V mnoha případech se setkáváme s tím, že si rodiče neumí zorganizovat čas, neumí 
si naplánovat den, mají problém s běžnými činnostmi jako uvařit nebo uklidit, a pak nemají sílu na 
výchovu dětí.

Dá se říci, že problémy dětí vycházejí z nepříznivého rodinného prostředí?
Určitě ano, jenže rodiče si to často neuvědomují. Proto se snažíme dovést je k tomu, aby si tento 

fakt připustili, aby na sobě začali pracovat a dokázali udělat sebemenší změnu k lepšímu. Často to je 
pouze otázka komunikace. Docházíme třeba do rodiny, ve které maminka neumí jednat se svou dce-
rou. Její komunikace je omezená pouze na příkazy, na které dcera nereaguje, a maminka to pak umí 
řešit pouze křikem, vyhrožováním nebo nářezem. V tomto případě se snažíme mamince vysvětlovat, 
jakým způsobem má s dcerou mluvit, jak ji může motivovat, aby něco udělala, a komunikaci mezi 
nimi se snažíme přímo korigovat. 

Tato práce musí být někdy vyčerpávající, jak to snášíte?
Je to hodně náročné a často to je jako na houpačce. Jsou okamžiky, kdy si říkáme, že se věci daří, 

že je dobře nakročeno k pozitivní změně, a pak zas přijde nějaký pád, pocit marnosti a beznaděje… 
V týmu o všem hodně mluvíme, abychom se z těchto pocitů vypovídali a našli motivaci pro další 
práci s rodinou.

Co se vám za půl roku podařilo a jak vás vnímají rodiny, do kterých chodíte?
Dvě rodiny jsme navázali na psycholožku, ke které rodiče s dětmi docházejí. Podařilo se nám 

přimět několik lidí k tomu, aby si zašli vyřídit své odkládané záležitosti na úřady nebo vyřešit dlou-
hodobý problém se zapojením elektřiny. V těchto případech stačilo naše klienty do institucí pouze 
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doprovodit, protože se báli tam jít sami.
Všechny rodiny nás berou jako pomoc, máme u nich důvěru a mohou se na nás kdykoli obrátit. Ob-

čas to od lidí i slyšíme – že jsou rádi, že na to nejsou sami, a že jsme pro ně psychickou oporou.
Tento projekt můžete podpořit dárcovskou SMS:
jednorázově ve tvaru: DMS SANCEPRORODINU na číslo 87777
roční podpora: DMS ROK SANCEPRORODINU na číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ústí n.O. obdrží 27 Kč. Při roční podpoře vám bude auto-

maticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Více na www.darcovskasms.cz Děkujeme.

Pozvání

Tradiční 
POUŤOVÉ POSEZENÍ POD LIPAMI

5. – 7. srpna 2011
prostranství pod Lipami u kostela sv. Mikuláše v Nekoři

hraje Wejvrat a Mistrovanka, další doprovodný program, bohaté občerstvení

KONCERT LEgENDáRNÍ SKUPINy TONIC
Sobota 3. září 2011 od 19,30 hod Nekoř

hřiště zimního stadionu, v případě deště sál KD

Kulturní centrum Letohrad 
vás zve na koncert

MARIE ROTROVÉ A KAPELy NEŘEŽ
který se koná 15. 9. 2011 od 19:30 hod. v Domě kultury v Letohradě

předprodej vstupenek v informačním centru Letohrad, tel.: 465 622 092
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Inzerce
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ELEKTROWIN
ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let 
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci 

elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými 
spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce 
roku 2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 100 000 tun elektroodpadu. 

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních 
partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy zre-
cyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty. 

Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané 
teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun 
nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými 
odpady.

ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný 
odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozaří-
zení v České republice tvoří více než 50 %.

Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. 

Dokazuje to mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na ev-
ropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily speciální 
kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží 
se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vy-
sloužilá elektrozařízení.

ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst 
zpětného odběru a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely 
možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst 
a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali 
se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy a další 
místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotře-
bič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za šes-
tileté období ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivač-
ních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na provoz 
sběrných míst i na jejich zlepšování. 

Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na 
organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informa-

ce o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez 

sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím 

a zejména jejich obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen ob-
cím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je kvůli umístění 
pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu 
zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než 239 000 ob-
čanům poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotře-
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biče. V roce 2010 tuto možnost využilo 24 svazků obcí a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putu-
jícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly 
náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech 
nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fungo-
vání přinesly putující kontejnery, dosáhla celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již obce a organizující 
svazky obcí vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění 
zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí. 

ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elek-
trospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály a navíc vyplatí za 
uskutečněnou akci odměnu. 

Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu 
nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat na 
jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeně-
žitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře 
fungujícího systému zpětného odběru.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života 
 
Fuksa Megan
Majvaldová Sabina
Bednaříková Zuzana

Rozloučili jsme se

Krejsa Josef

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.7.2011– 30.9.2011

60 let Kolomý Josef
 Pavlíček Antonín
 Ulrichová Jarmila
 Plánský Slavomír

65 let Kopecký Vladimír
 Šimková Emilie
 Ulrich Jaroslav
 Lehká Marie
 
75 let Luxová Miluška
 Bednářová Zdeňka
 Poláčková Jaroslava

80 let  Lux Jaroslav
 

82 let  Dušková Marie
 Hubálek Josef

83 let  Hrdinová Danuška

84 let Mrkvičková Blažena
 
85 let Pacholík Jaroslav
 Netušilová Ema
 
87 let Lux Karel

90 let  Čápová Vlasta

Srdečně blahopřejeme
Marie Glonková



V minulém čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z horní Nekoře: I. 
Smejekalovo – stará chalupa čp. 172 u silnice z Bredůvky ke Studenému , II. Matyášovo Sibérie čp. 
173, majitel ing. Meduna; III. Hubálkovi v Sibérii čp. 267. 
A co tyto? Poznáte…?

Poznáte…?
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