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Z jednání obecního zastupitelstva
14. října 2013 
•	Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta projekcí fotografií přiblížil dění 

v obci od zářijového zasedání: 
•	 Předaudit hospodaření obce pracovníky krajského úřadu 16.9.2013 
•	Osečení příkopů, Instalace košů na psí exkrementy
•	Natření podlahy sálu KD – poděkování oddílu stolního tenisu
•	Výstavba sběrného dvora - firma ABV zahájí stavební práce v prosinci 2013
•	Akce spolků: SDH - 10. Ročník Nekořského poháru, TJ Sokol - 1. Nekořský Blešáček 
•	 Poděkování SDH za úklid dřeva z demolice čp. 214
•	Oprava veřejného osvětlení
•	Vejrov – vodovodní přípojka + stále probíhají jednání, smlouva o sml. bud. u stávajícího vodovodu 
•	Žádost o kolaudaci KD – 15.10. 2013 proběhne kontrola stavebních úprav z hlediska požární bezpeč-

nosti pracovnicí HZS; Proběhla revize komína, revize hasicích přístrojů KD
•	Návštěva 4 členů zastupitelstva v MŠ Ostrov – náměty pro výstavbu MŠ
•	Týden seniorů Letohrad – beseda na Tvrzi Orlice –7 účastníků z  Nekoře využilo nabídku dopravy 

a účasti
•	 Proběhlo jednání Stavební komise – studie MŠ, práce na PD rekonstrukce čp. 286
•	Varhanní koncert v rámci 17. ročníku Orlickokladského varhanního festivalu - 29.9.2013
•	 Příjem platby za odevzdané vyřazené elektrospotřebiče od systému Elektrowin – cca 700 Kč
•	Vítání nově narozených nekořáčků 29.9.2013 – poděkování zúčastněným, fotografovi
•	Námětové cvičení zásahové jednotky v budově RS Lorien (škola v přírodě)
Dále byl připomenut zápis z minulého jednání a věci dosud nerealizované, poté byl zápis schválen.
Územní plán Nekoř. Usnesení 2a/X-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř vydává Územní plán Nekoř. 
Usnesení 2b/X-2013: ZO Nekoř schvaluje nákup zalaminovaného výtisku základního výkresu ÚP Ne-
koř dle nabídky firmy Institut regionálních informací  9 0 0
Plán rozvoje Obce Nekoř navrhl starosta schválit až s projednáváním rozpočtu 
Pronájem KD. Starostou předložena jediná doručená nabídka k pronájmu restaurace KD
Usnesení 3a/X-2013: ZO Nekoř na základě vyhl. 4/2013 P/N schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na 
restauraci a byt KD s jediným žadatelem, paní J. Čápovou a pověřuje starostu uzavřením nájemní 
smlouvy od 1.12.2013 do 31.12.2015. Usnesení 3b/X-2013: ZO Nekoř v souvislosti s usn. 3a/X-2013 
pověřuje a) Kontrolní výbor provedením inventury vybavení restaurace a  bytu KD v  souvislosti 
s předáním a převzetím objektu pronájmu 
b)Finanční výbor zhodnocením nabídky odkupu vybavení restaurace a bytu KD do příštího jednání 
OZ 9 0 0
Rozpočtové, finanční a pozemkové záležitosti. Jednotlivé body krátce uvedl starosta
Usnesení 4a/X-2013: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 5/2013 P/N - záměr prodeje p.p.č. 3105/4 ostatní plo-
cha o výměře 58m2, p.p.č. 3105/5 zahrada o výměře 48 m2 ostatní plocha vyčleněných dle GP 829-
26/2012 z p.p.č. 3105 ostatní plocha, nacházejících se na k.ú. Nekoř.  9 0 0
Usnesení 4b/X-2013: ZO Nekoř na základě vyhl. 3/2013 P/N schvaluje uzavření nájemní smlouvy Č. 
15 758 / 2013-O mezi obcí Nekoř a Klas Nekoř a.s. na část p.p. č. 44/1 o výměře 0,1000 ha z celku 
0,1830 ha TTP, a na část p.p. č. 100 o výměře 0,05 ha TTP za dohodnuté nájemné ve výši 4% z ceny 
pozemků, která činí 2,30 Kč za 1m2  9 0 0
Usnesení 4c/X-2013: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 6/2013 P/N - záměr prodeje p.p.č. 3048/6 zahrada 
o výměře 37m2, st.p.č. 887/2 o výměře 2 m2 zastavěná plocha vyčleněných dle GP 842-151/2012 z p.
p.č. 3105 ostatní plocha, nacházejících se na k.ú. Nekoř.  9 0 0
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Usnesení 4d/X-2013: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požár-
ní ochraně na výdaje za odstraňování následků povodně v červnu 2013 mezi Pardubickým krajem 
a obcí Nekoř  9 0 0
Usnesení 4e/X-2013: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 7/2013 P/N záměr pronájmu na rok 2014 zařízení 
kempu ‚‘Petrův palouk“, nacházejících se na k.ú. Nekoř.  9 0 0
Studie MŠ. Informace o jednání SK a seznámení s vypracovanými studiemi provedla místostarostka 
a předsedkyně stavební komise Ing. Jana Kubíčková Berková. Usnesení 5/X-2013: ZO Nekoř na zákla-
dě doporučení SK schvaluje variantu umístění MŠ v lokalitě u ZŠ dle studie P. Zamazala.  9 0 0
Různé
Žádost Gymnázia Žamberk. Usnesení 6a/X-2013: ZO Nekoř zamítá žádost Gymnázia ŽBk o příspě-
vek  7 0 2
Dopravní značení. Fotografiemi dokumentovány rozhledové poměry u křižovatky na Vejrově i na 
sídlišti Nad obecním úřadem, shledány jako vyhovující bez potřeby umístění dopravního zrcadla. 
Dále starostou navržena obměna několika dopravních značek na místních a účelových komunikacích. 
Usnesení 6b/X-2013: ZO Nekoř schvaluje nákup dopravních značek Dej přednost v jízdě a Slepá ulice 
k obnovení dopravního značení na části místních a účelových komunikací, pověřuje starostu jejich 
poptávkou a nákupem  9 0 0
Regál archiv. Usnesení 6c/X-2013: ZO Nekoř schvaluje nákup archivních regálů do archivní místnosti 
Obecního úřadu, pověřuje starostu jejich výběrem a nákupem  9 0 0
Inventury. Starosta seznámil se směrnicí pro provedení inventur 2013
Formulář žádosti o byt. Dle připomínky na minulém jednání zastupitelstva předložen Formulář žá-
dosti o byt - bude zaslán zastupitelům k připomínkování.
Třídění odpadů. Informace starosty o obdržení kontejnerů ze společnosti EKO-KOM – plasty, papír, 
návrh zapojení se do sběru použitých baterií, možnost zakoupení barevných tašek na tříděný odpad 
do domácností
Návrhy a připomínky
J. Kubíčková Berková - stojan na kola dětí k MŠ
J. Lehký - stojan na kola k CVAN
J. Pomikálek - SK vytipovat projektanty dopravních staveb pro úpravu prostoru u zastávky u továrny

18. listopadu 2013 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta seznámil zastupitele s dění v obci od 
předchozího jednání s použitím projekce fotografií: 
•	Výsadba stromky Vejrov – proběhla kontrola Agentury ochrany příroda a krajiny 7.11.2013
•	Drakiáda – pořádána TJ Sokol Nekoř v sobotu 19.10.2013
•	 Setkání důchodců 20.10.2013 – poděkování všem zúčastněným
•	 Parlamentní volby – výsledky v obci Nekoř
•	Výsadbu 4 lip dne 28.10.2013 – provedl spolek NEKOŘala a bývalí členové zahrádkářské organizace
•	Nekořský sprint pořádal 28.10.2013 spolek NEKOŘala
•	 Poděkování TJ Sokol za kácení a odvoz dřeva k CVAN – srovnáno obecním zaměstnancem – větší 

polena potřeba rozštípat
•	 Poděkování paní Domesové za venkovní výzdobu u obecního úřadu z  jehličnanů, poděkování paní 

učitelce Bouškové za výzdobu na dveřích obecního úřadu
•	 Poděkování členům zásahové jednotky za zajištění věcí na dotaci – vše již zakoupeno
•	 Informace z  probíhajících jednání Vejrov – vodovodní přípojka + rozparcelování + zaměření části 

cesty 
•	Konzultace na stavebním úřadu Letohrad –- hřbitov - urnový háj, žádost o vynětí ZPF, podat žádost 
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kraj + ochranné pásmo; Demolice čp. 144 - Luxova hospoda – žádost o vyjádření Krajské hyg. stani-
ce k způsobu odstranění azbestové krytiny

•	 Jednání Ekola České Libchavy – termíny svozu, upřesnění nádob na tříděný odpad, nové svozové vozi-
dlo s vážením svezeného odpadu umístěno na naši svozovou linku od roku 2014

•	 Poděkování za brigádu řezání a rovnání dřeva u MŠ rodičům a členům Mysliveckého sdružení– dorov-
nání dřeva a překrytí zaměstnancem obce

•	Dosázení a nátěr stromků v obecním lese nad stadionem a u Malé přehrady
•	 Probíhající rekonstrukce stožárů vysokého napětí v obci
•	Uzavřena smlouva na pronájem restaurace a bytu KD s paní Čápovou 
•	Doplnění a výměna části kontejnerů plasty + papír na svozových místech
•	 Stojan na kola vyroben a umístěn u MŠ
•	Zvonička Bredůvka - jednání s SÚS Ústí n.O. o odměření pozemku
•	Úspěchy mladých nekořských sportovců – stolní tenis, lední hokej žáci 
•	 Informace KK o kontrole vodoměru u V.F. 
•	Obecní zaměstnanec
Dále byl připomenut zápis z minulého jednání a věci dosud nerealizované, zápis schválen. 
Finanční a pozemkové záležitosti. Jednotlivé body uved starosta doprovodil obrazovým materiálem. 
Usnesení 2a/XI-2013:V návaznosti na usnesení 4c/X-2013 a vyhl. 6/2013 P/N ZO Nekoř schvaluje 
kupní smlouvu s paní J. H. na prodej pozemkové parcely číslo 3048/6 – zahrada za cenu 20,-Kč/m2 
a stavební parcelu číslo 887/2 – zastavěná plocha za cenu 50,-Kč/m2, oddělené GP č. 842-151/2012 
a pověřuje starostu jejím podepsáním  8 0 0
Usnesení 2b/XI-2013 V návaznosti na usnesení 4e/X-2013 a vyhl. 7/2013 P/N ZO Nekoř schvaluje 
pronájem zařízení kempu ‚‘Petrův palouk“ dle žádosti a nabídky panu Milanu Luxovi za stejných 
podmínek, jako v předchozích letech a pověřuje starostu přípravou smlouvy  8 0 0
Usnesení 2c/XI-2013:V návaznosti na usnesení 4a/X-2013 a vyhl. 5/2013 P/N ZO Nekoř schvaluje 
prodej p.p.č. 3105/4 ostatní plocha o výměře 58m2, p.p.č. 3105/5 zahrada o výměře 48 m2 ostatní 
plocha vyčleněných dle GP 829-26/2012 z p.p.č. 3105 ostatní plocha za cenu 20,-Kč/m2 J.K. a M. K. 
za podmínek zajištění zákonného přístupu pro majitele p.p.č. 3105/5, 650 a 655  8 0 0
Usnesení 2d/XI-2013:V návaznosti na usnesení 2f/IX-2013 ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. Vb/111 /13/Hd s VAK Jablonné nad Orlicí, a. s. na p.č. 3076/1 a p.č. 3078/2 v k.ú. 
Nekoř. pro v zemi uložený vodovod  8 0 0
Usnesení 2e/XI-2013:ZO Nekoř schvaluje vyhl. 8/2013 P/N záměr prodeje p.p.č. 3110/4 ostatní plocha 
o výměře 55m2 vyčleněné GP 865-353/2013 z p.p.č. 3110 ostatní plocha nacházejících se na k.ú. Ne-
koř.  8 0 0
Usnesení 2f/XI-2013:ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu p.p.č. 800/4 a 801/10 vzniklé zaměřením sku-
tečného stavu komunikace na Vejrově proti čp. 51 a pověřuje starostu dalším v jednáním v této věci 
 8 0 0
Usnesení 2g/XI-2013:ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu potřebného pozemku k  zajištění přístupu 
a uložení sítí v zastavitelné lokalitě Z9/BV na Vejrově a pověřuje starostu a místostarostku dalším 
jednání v této věci  8 0 0
Usnesení 2h/X-2013: ZO Nekoř na základě Usnesení 3b/X-2013 schvaluje nákup vybavení KD – brá-
na, stůl, dezertní talířky, džbánky 1l, ubrusy dle nabídky bývalých pronajímatelů restaurace KD

8 0 0
Inventarizace + předání vybavení restaurace a bytu KD čp. 16 proběhne 30.11.2013 za účasti bývalého 
i nového pronajímatele, starosty a předsedy kontrolní komise
Usnesení 2i/X-2013: ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 12 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním 
odpadu s Ekolou České Libchavy s.r.o.  8 0 0
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Příprava rozpočtu. Diskutovány akce připravované na rok 2014 a jejich zaražení do rozpočtu 2014: 
 - Studie sídliště – SK návrh zadávacích podmínek studie a projekčních firem k obeslání 
 - Studie a PD MŠ 
 - Oprava komunikací – u sběrného dvora před mostem náhonu u továrny
 - Hřbitov a urnový háj – chodníky
 - Rekonstrukce zasedačky OÚ a podlahy kanceláře účetní, případná výměna oken celé budovy
 - Odkupy pozemků
 - Dokončení rekonstrukce sálu KD – žádost POV na rok 2015 – podium, závěsy - opona, dveře, par-

kety
Různé
Šlapadla Petrův palouk. Usnesení 3a/XI-2013: ZO Nekoř souhlasí s  umístěním šlapadel v  areálu 
kempu Petrův Palouk na rok 2014  8 0 0
Žádost DD Ústí nad Orlicí. Usnesení 3b/XI-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí žádost 
DD Ústí nad Orlicí i o příspěvek 6.000,- Kč na péči občany obce umístěného v zařízení v roce 2014 – 
zapracovat do návrhu rozpočtu  8 0 0
Svodidla Studenecká zátoka. Usnesení 3c/XI-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nákup a in-
stalaci svodidel do Studenecké zátoky v místě poškozeného zábradlí dle nabídky firmy Dostál zámeč-
nictví za 57.325,- Kč  8 0 0
Příspěvek kroužky MŠ. Usnesení 3d/XI-2013: ZO Nekoř schvaluje navýšení rozpočtu MŠ o úhradu 
nákladů ve výši 120,- Kč/hod na výuku kroužků flétničky a angličtiny se stejnými podmínkami jako 
pro kroužky probíhající v ZŠ 8 0 0
Návrhy a připomínky
J. Kubíčková Berková - Cesta od Šedivce ke kostelu– umístit směrem od silnice I. tř. č.11  značku 
„silnice se v zimě neudržuje“
L. Faltusová - Poděkování za světlo u hřbitova

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
 

s prožíváním posledních dní letošního roku Vás opět vítám nad stránkami dalšího čísla Nekořského 
zpravodaje. Shrnujeme zase události posledních 2 měsíců v naší obci, opět v něm porovnáváme počasí po-
sledních dvou měsíců, podíváme se do historie obce – v tomto čísle se ještě jednou vrátíme k zbouranému 
čp. 214 článkem Ing. Vítka o nekořské papírně, která tam kdysi byla. 

S blížícími vánocemi se nám již ohlásila zima, trochou sněhu a nepříjemným náledím. Proto prosím 
o opatrnost při pohybu po chodnících a komunikacích v obci, při vší snaze nejsme schopni vždy hned 
zabezpečit jejich bezpečný průchod a průjezd…

S blížícími se vánočními svátky a koncem roku Vám chci rovněž popřát poklidné, pohodové a radostné 
prožití svátečních dnů, šťastné i optimistické vykročení do Nového roku 2014 a mnoho úspěchů při všem, 
do čeho se v novém roce budete pouštět. K tomu všemu hojnost potřebného zdraví, spokojenosti i dobré 
pohody… 

Zároveň chci poděkovat všem, kteří cokoliv u plynulém roce udělali pro naši obec. Snažíme se jim po-
děkovat v každém čísle zpravodaje, ale nikdy nejsme schopni postihnout vše a všechny. Takže ještě jednou 
všem děkujeme. 
  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              vánoce 2013

6

Poděkování
•	Členům TJ Sokol - Luboši Skalickému, Bohouši Bezstarosti, Jiřímu Krejsovi, Davidu Krejsovi, Lukáši 

Kubíčkovi, Jardovi Hubálkovi, Martinu Mazurkiewiczovi, Václavu Lehkému za kácení a odvoz dřeva 
k CVAN 

•	 B. Bezstarostiovi za rozštípání dřeva u CVAN 
•	  Paní Domesové za venkovní výzdobu u obecního úřadu z jehličnanů, poděkování paní učitelce Bouš-

kové za výzdobu na dveřích obecního úřadu
•	Členům zásahové jednotky – V. Lehkému, R. Motlovi a J. Krejsovi za zajištění nákupu a dovezení vy-

bavení jednotky z dotace za pomoc při povodních
•	 P. Lehkému za pomoc při instalaci pluhu na obecní traktůrek 
•	Dětem ZŠ Nekoř pod vedením paní P. Bednaříkové za vystoupení s flétničkami při rozsvěcování vá-

nočního stromu
•	Rodičům dětí MŠ a členům Mysliveckého sdružení za brigádu na dřevo u MŠ
•	V. Faltusovi za darování vánočních stromků pro ZŠ a MŠ
•	Členům spolku NEKOŘala a bývalým zahrádkářům za vysazení 4 lip na cestě mezi Nekoří a Šedivcem
•	 Panu M. Mimrovi za pomoc a metodické vedení při zpracovávání a schvalování nového Územního 

plánu Nekoř

Krátké zprávy a oznámení
•	Dotace za pomoc při povodních. Prostřednictvím Pardubického kraje obdržela obec dotaci 86. 639 

na refundace mezd, náhradu poškozeného materiálu a dovybavení zásahové jednotky, bylo zakoupeno 
kalové čerpadlo, nové zásahové proudnice, univerzální klíč na elektrorozvodné skříně, pracovní oděvy 
jednotky, dvě přenosné radiostanice, kanálový krtek, plovací vesta, rozdělovač a nahrazeny poškozené 
hadice.

•	  Na obecním úřadě je k nahlédnutí nový schválený územní plán a pod vedením Stavební komise vy-
pracovaná studie výstavby nové mateřské školky 

•	  Žádáme všechny majitele vozidel, aby v zimním období volili uvážlivě parkování na místních komu-
nikacích vzhledem k potřebě zimní údržby, aby bylo umožněno bezproblémové vyhrnování napada-
ného sněhu.

Jak nás trápí počasí? 
Počasí v říjnu a listopadu. 
Srpnové a zářijové počasí jsme srovnávali v minulém čísle, nyní se tedy podíváme na následující 

dva měsíce:
V ŘÍJNU byla průměrná teplota naměřená na vodním díle Pastviny 8,9°C, maxima bylo dosaženo 

11.10. v 15 hodin + 17,3 0C, minima 3.10 a 31.10. – 1,3 0C. Pro zajímavost uvádíme, že za celý měsíc 
napršelo 54,4 mm srážek, z toho téměř polovina napršela 12.10. – celkem 20,9 mm. A jak to bylo v uply-
nulých letech? 

Teplotu sledujeme 25 let zpátky od roku 1988, teplejší říjen než letos byl jen 6x - 1995, průměrná 
teplota činila 9,42°C, 2000 11,06°C, 2001 10,37°C, 2002 10,90°C, 2004 9,16°C a 2006 10,08°C, v roce 
2000 bylo nejtepleji, kdy říjnový průměr jedinkrát přesáhl 11 0C. Nejchladnější říjny byly v roce 1997 
+4,83°C a v roce 2003 s nejnižším průměrem +4,44°C. Dešťově byl letošní říjen průměrný, výrazně 
více od roku 1977 napršelo v roce 1981 – rekordních 156,4mm, v letech 1991-95,8mm, 1997-84mm, 
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1998-140,1mm, 2002-126,4mm, 2009-113,8mm Oproti tomu nejméně pršelo v  říjnu 2005 – jen 
12,9mm, méně než letošní maximální denní úhrn z 12.10.2013 napršelo za celý měsíc říjen v roce 
1979-20,0mm, 1985-14,4mm, 1995-16,7mm a 2010-14,6mm. 
A letošní LISTOPAD ? Průměrná teplota 4,1°C, maxima bylo dosaženo 8.11. v 14,45 hodin + 13,3 
0C, minima 27.11. – 6,2 0C. Napršelo 46,8 mm srážek, maximální srážka byla naměřena 22.11.2013 
s hodnotou 10,1 mm, a maximální sněhová pokryvka byla zaznamenána 30.11.2013, kdy činila 6 cm, 
což představovalo 8,2 mm srážek. 
Tepleji bylo za posledních 25 let jen 6x, 1996 +4,47°C, 2000 rekordních +5,94°C, 2002 +4,84°C, 2003 
+4,76°C, 2006 +5,3°C a 2012 +5,2°C, nechladnější listopad byl v roce 1988 s průměrnou teplotou 
pod bodem mrazu -1,5°C, obdobně pod bodem mrazu byly průměrné teploty ještě v  letech 1993 
–0,47°C, 1995 –0,25°C a 1998 –0,48°C. 
A  listopadové srážky? Letošní byly mírně podprůměrné, téměř dvojnásobné srážky byly v  letech 
1977–87 mm, 1979–84mm, 1991-94,2mm, 1995-81,3mm, 2001-98,4mm, 2004-116,6mm, v roce 2006 
rekordních 131,6mm, 2007-121,2mm, 2010-84,4mm, hodně málo spadlo v roce 1978-13mm a v roce 
2011 v listopadu téměř nepršelo ani nepadal sníh – úhrn srážek činil pouze 0,2mm. Takže letošní 
říjen ani listopad opět žádný rekord…
Za použití materiálů a statistik hrázného Povodí Labe obětavě vyhledaných a sepsaných Evou Dvořáko-
vou Jiří Pomikálek

Termíny svozu odpadů 2014
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Leden: 6, 13, 20, 27, 
Únor: 3, 10, 17, 24
Březen: 3, 10, 17, 24, 31
Duben: 7, 21

Květen: 5, 19
Červen: 2, 16, 30
Červenec: 14, 28
Srpen: 11, 25

Září: 8, 22, 29 
Říjen: 6, 13, 20, 27 
Listopad: 3, 10, 17, 24 
Prosinec: 1, 8, 15, 22, 29

Sběr plastů v  průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v  červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa - úterý: 21.I.; 18.II.; 18.III.; 15.IV.; 13.V.; 10.VI.; 8.VII.; 5.VIII.; 2.IX.; 30.IX.; 28.X.; 
25.XI.; 23.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 5.III.; 4.VI.; 3.IX.; 3.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 27.I.; 24.II.; 24.III.; 21.IV.; 19.V.; 16.VI.; 
14.VII.; 11.VIII.; 8.IX.; 6.X.; 3.XI.; 1.XII.; 29.XII.
Sběr nebezpečných odpadů - termíny v dubnu a září 2014 budou vyhlášeny. 
Sběr železa: provedou hasiči v měsíci dubnu, po zbytek roku je kontejner k odložení železného odpadu 
k dispozici, jeho umístění bude zájemcům sděleno na obecním úřadu. 
Sběr elektrozařízení: provádí pravidelně hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, kromě 
toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem. Nepatří do 
něho baterie a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 286 - „Pošty“ v chod-
bě před vstupem na pobočku České pošty. Slouží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel a úspor-
ných žárovek, které obsahují nebezpečné kovy a nepatří do běžného odpadu. 
Zde je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek.
 Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony) jsou k zakoupení na obec-
ním úřadě. Jsou k  dispozici i  speciální bílé pytle s  logem sběrové společnosti na běžný komunální 
odpad, které mohou být uloženy vedle popelnic, pro ty, kterým se ve vyjímečných případech odpad 
nevejde do popelnice nebo pro ty, kteří bydlí dále od sběrné linky
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Třídíme odpady
Nekoř má nové kontejnery na tříděný odpad

Již několik let třídí odpad v obci Nekoř, která spadá pod bývalý okres Ústí nad Orlicí. Kromě třídění 
do sběrných nádob využívá obec i systému pytlového sběru. Jenže ten má určitá omezení a Nekoři tak 
velmi pomůže desítka nových kontejnerů, která možnosti třídění rozšíří nejen pro stálé obyvatele, ale 
i pro návštěvníky obce nebo chataře.

Že mají obyvatelé obce o třídění velký zájem, potvrzuje starosta Jiří Pomikálek. „V obci máme už 
nějakou tu dobu pytlový sběr plastů. To znamená, že lidé jednou za měsíc dávají PET láhve a další plasty 
do pytlů, které umisťují na místa, odkud se odváží. Bohužel tím ale nejsme schopní pokrýt rekreační 
objekty nebo občasné návštěvníky obce, kteří tímhle způsobem netřídí. Kontejnery tak umožní třídění 
plastů i jim,“ vysvětluje dlouhodobou situaci v obci starosta. Právě třídění plastů je přitom obzvlášť 
důležité. Jedna igelitová taška vyhozená do lesa se tam může rozkládat až třicet let. PET lahev dokonce 
až osmdesát. Správné třídění nejen plastů je proto důležité nejen pro úsporu energie, ale i pro šetření 
našeho životního prostředí. 

Pět nových kontejnerů na plasty doplní v Nekoři dalších pět kontejnerů na papír. „Některé jsme měli 
v zápůjčce, tak ty vrátíme a nahradíme je těmito od společnosti EKO-KOM. Na některá místa je pak mu-
síme doplnit, protože lidé třídí velmi aktivně a stávající kapacita nestačí,“ dodává starosta, který je s tím, 
jak lidé v obci třídí celkově spokojen.

Regionální manažer autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Milan Křehlík v souvislosti 
s  novými kontejnery ocenil hlavně kvalitní spolupráci s  vedením obce. „Počet kontejnerů v  Nekoři 
letos významným způsobem narostl. Jsem přesvědčen, že objem odpadu, který obyvatelé Nekoře správně 
vytřídí, může růst ještě rychleji,“ uvedl.

Projekt společnosti EKO-KOM, a.s. je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a s Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Informace o třídění v regionu je možné najít na interne-
tových stránkách www.ekontejnery.cz. Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web www.
jaktridit.cz. Ing. Milan Křehlík, regionální manažer autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Úsporné žárovky – co o nich nevíme
Kompaktní zářivky (lidově přejmenované na úsporné žárovky) a další moderní světelné zdroje, po-

malu, ale jistě vstupují do našich domácností a jejich počet neustále stoupá. Jedním z hlavních důvodů, 
který stojí za nárůstem zářivek, je zákaz prodeje nových wolframových (klasických) žárovek. Dalším 
důvodem je snaha domácností ušetřit za energie, neboť zářivky pracují na jiném principu než klasické 
žárovky a v poměru k nim spotřebují pouze ¼ energie. 

S růstem počtu kompaktních zářivek, roste také potřeba jejich recyklace. Ta je nutná kvůli toxické 
rtuti, kterou obsahují světelné zdroje. Podle společnosti Ekolamp, která pro výrobce zajišťuje likvidaci 
zářivek, netřídí tyto světelné zdroje cca 60 % domácností. „To představuje značnou ekologickou zátěž 
více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně,“ říká Rado-
slav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP. 

Hlavním důvodem pro recyklaci zářivek je zmiňovaná rtuť, která je 
uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Problém nastá-
vá v okamžiku uložení úsporných žárovek na skládku komunálního od-
padu, kdy při rozbití dochází k únikům rtuti do ovzduší, půdy a vody, 
která se následně posouvá v  potravním řetězci k  lidem. Dlouhodobé 
působení rtuti na lidský organismus způsobuje závažná zdravotní rizika 
(např. nervová soustava). Při destrukci žárovek jsou kromě rtuti vymý-
vány do okolí toxické sloučeniny thalia, kadmia a barya.
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Pro sběr osvětlovacího zařízení funguje v ČR již osmým rokem kolektivní systém EKOLAMP. Bě-
hem této doby se prostřednictvím kolektivního systému podařilo shromáždit cca 30 milionů line-
árních a  kompaktních zářivek, výbojek a  LED světelných zdrojů. Z  nich se využilo tisíce tun skla, 
ušlechtilých kovů, plastů a rtuti. Mosaz, hliník a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. 
pro součástky jízdních kol. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro 
výrobu nových zářivek. K průmyslovému využití nebo bezpečné likvidaci putovalo 161 kg rtuti. Toto 
množství by ve volné přírodě mohlo znečistit vodu v objemu víc než sedmi vodních nádrží Lipno.

Obyvatelé celého Pardubického kraje mohou vrátit vyřazené světelné zdroje v obchodě při nákupu 
nových zářivek, ve sběrných dvorech nebo je uložit do malých sběrných nádob, které jsou umístěné 
v obchodních centrech, školách apod. Podmínkou je, aby byly zářivky celé a nepoškozené.

Závěrem můžeme dodat, že recyklace nefunkčních zářivek má smysl nejen z důvodu ochrany život-
ního prostředí před toxickou rtutí, ale taky z důvodu opětovného materiálového využití, čímž šetříme 
přírodní zdroje surovin.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a od-
padového 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. 

RRA PK, www.rrapk.cz
Pozn. Red.: kontejner na odkládání použitých zářivkových svítidel je v Nekoři umístěn na chodbě 

budovy Pošty
 

Výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny PČR v obci Nekoř

 

Okrsky
celkem zpr. v %

Voli i 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
ú ast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlas

1 1 100,00 749 516 68,89 516 515 99,81
 

Strana Platné 
hlasy

ís
lo název celk

em v %

1 eská str.sociáln  demokrat. 85 16,50
2 Strana svobodných ob an 12 2,33
3 eská pirátská strana 18 3,49
4 TOP 09 55 10,67
5 HLAVU VZH RU 1 0,19
6 Ob anská demokratická strana 23 4,46
8 Klub angažovaných nestraník 0 0,00
9 politické hnutí Zm na 3 0,58
10 Strana soukromník  R 2 0,38
11 K es .demokr.unie- s.str.lid. 116 22,52
 

Strana Platné 
hlasy

ís
lo název celk

em v %

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 4 0,77
15 Strana Práv Ob an  ZEMANOVCI 12 2,33
17 Úsvit p ímé demokr.T.Okamury 41 7,96
18 D lnic.str.sociální spravedl. 5 0,97
20 ANO 2011 81 15,72
21 Komunistická str. ech a Moravy 49 9,51
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00
23 Strana zelených 7 1,35
24 Koruna eská (monarch.strana) 1 0,19
- - - -
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Z historie obce
Ze života v Nekoři v době předválečné a válečné (Střípky vzpomínek z rodinné kroniky). Dokončení
Doba válečná

Společenský život mládeže v Nekoři se ani v době války zcela nezastavil, i když byl zejména v době 
po zákazu shromažďování, vyhlášeném po bitvě u Stalingradu, pod stálou hrozbou přísného trestu. 
Horlivá Sokolka Jiřina Nastoupilová z domku proti Netušilově statku nacvičovala s námi – mládež-
níky, bývalými členy nyní přísně zakázaného Sokola, recitační pásmo z básníka Wolkra. (Její otec byl 
místní krejčí a matka známá zdravotní sestra, na kterou se zdejší lidé obraceli s běžnými zdravotními 
problémy, neboť k lékaři se chodilo jen když bylo opravdu zle.) Za účelem nácviku pásma jsme se tajně 
scházeli v hospodě Na rybníku, která stála proti kostelu církve československé, kde se dnes rozprostírá 
hřiště. Tato hospoda byla před válkou i v době války centrem kulturního života celé obce. V hlavním 
sále bylo vyvýšené pódium, kde se v lepších časech hrálo ochotnické divadlo, později se sál využíval 
pro promítání prvních filmů. Právě jsem recitovala Wolkerovy verše „ … Smrti se nebojím – smrt 
není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co těžké je, co zlé je, to umírání je …“ V tom jsme zaslechli 
zvuk motorky, což byl v té době řídký úkaz, neboť příděly benzinu byly pro civilní účely zcela omezeny. 
Zareagovali jsme rychle a zadem jsme se po jednom vytráceli z místnosti na dvůr, poschovávali se nej-
prve v dřevnících na dvoře a poté jsme opatrně opět po jednom prchali pryč. Ukázalo se, že přijeli dva 
němečtí důstojníci ze žamberecké posádky v motorce se sajdkárou. Paní hostinská, polomrtvá strachy, 
jim rychle smažila vajíčka, v té době vzácnost na příděl. Dopadlo to tenkrát dobře, nezpozorovali naše 
zakázané srocení a odjeli.

Mládež se nedala spoutat v živelné zábavě ani ve válce, i když při vyzrazení hrozilo značné riziko. 
V době zákazu shromažďování se v Nekoři dokonce i tancovalo, a to v Netušilově stodole na mlatě, při 
hudbě tahací harmoniky. Stodola stojí trochu stranou od hlavní silnice, vedoucí od mostu na Pastviny. 
Úkolem nás – puberťáků, které tanec ještě tak docela nebavil, bylo hlídat na odbočce u silnice, zda ne-
jede někdo nezvaný, kdo by mohl tuto zakázanou zábavu udat. Měli jsme na to vypracovaný důmyslný 
systém hlídek, na který jsme byli pyšní a který bezchybně fungoval.

Na jaře 1945 se již fronta prokazatelně přiblížila a sovětská vojska postupovala přes Moravu blíže 
k našim končinám. Nastal začátek května 1945 a zřetelně se přiblížil konec hrůzného totalitního reži-
mu. Konečně jsme se dočkali konce války a osvobození! Nezažila jsem ve svém životě nic tak radostné-
ho, spontánního a jásavého. Ten uvolněný pocit nelze s ničím srovnat. Těšili jsme se, že vše bude jinak, 
neboť konečně nastává čas svobody. V továrně jsme v těchto prvních květnových dnech zanechali jen 
minimální službu u telefonu a téměř celé osazenstvo běželo na křižovatku silnice U smrku a státovky 
vítat sovětská vojska, která se po hlavní silnici valila překotným tempem. Pospíchali, neboť se chtěli 
rychle dostat co nejblíže ku Praze, která ještě nebyla osvobozená. Mávali jsme národními vlaječkami 
(už nevím, kde jsme je tehdy tak rychle sehnali), křičeli jsme „Hurá“ a jiné uvítací pozdravy. Zrovna 
projížděla kolem armáda na koních. (Nejspíš šlo o armádu maršála Malinovského.) Nás, děti a ne-
dospělou mládež, vysazovali vojáci na koňské hřbety a kousek po státní silnici nás svezli. Mne také 
vysadil nějaký důstojník na koně a vezl mne od křižovatky silnic až k lesu Oboře. Tam mne sesadil 
a něco mi rusky naznačoval, ať pospíchám ke svým. Vícekrát v životě jsem na koni nejela, jen tehdy 
v tom opojném poválečném nadšení.

 V  těchto bouřlivých dnech se však stala v naší obci i  tragická událost. Nějaký válkou zdivočelý 
voják, který po příchodu od Sudet snad ani dobře nevěděl kde se nachází, připravil o život hospodáře 
Netušila. Tehdy byla tato smutná událost zahalena tajemstvím. Pouze šeptandou se šířila zvěst, že do-
tyčný voják byl přísně potrestán, ne-li dokonce popraven. Dodnes nevím, jak to tehdy všechno přesně 
bylo. Snad to s odstupem času odhalí nebo již částečně odhalila obecní kronika.
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Hned v květnu jsem se vrátila zpět do školy, která se otevřela, ačkoliv bylo nedlouho před prázd-
ninami. Z vyprávění rodičů vím, že v naší chalupě, v níž byla těsně před válkou přebudována stodola 
na druhou obytnou místnost, bydlela část sovětské posádky, která se nevešla do ředitelského domku 
a dalších továrních obytných objektů. Brzy po válce naše rodina odešla do pohraničí hledat lepší bu-
doucnost. Nejprve odešel otec se mnou do Trutnova. Byl vyučeným řezníkem, ale nikdy si nemohl 
zařídit svou živnost, neboť od 15 let pomáhal své matce – vdově živit 3 mladší sourozence. Já jsem 
v září 1945 nastoupila do 2. ročníku obchodní akademie v Trutnově. Obchodní škola tam 2. ročník 
neměla, takže jsem automaticky povýšila do čtyřletého studia. Matka s bratrem vyčkávala, neboť jako 
místní rodačka byla s Nekoří více spjata a do pohraničí, kde v té době ještě sídlili neodsunutí sudetští 
Němci, se zpočátku odejít bála. Po roce se vše zklidnilo a matka i s bratrem se přestěhovali za námi. 

Rodin obávajících se, že ve zdejší obci nenajdou po válce uplatnění bylo povícero. Nekoř se tehdy 
výrazně zmenšila. I můj život se přesunul jinam. Z těchto důvodů v tomto místě mé osobní vzpomínky 
na zdejší život končí. Jsem jen ráda, že matka mou rodnou chalupu neprodala, pouze ji pronajala paní 
Balcarové, která spolu s ní pracovala v místní textilní továrně. Většina rodin, které se stěhovaly do po-
hraničí, se svého zdejšího nemovitého majetku zbavovala. Naše chalupa je na pěkném místě u stráně 
nad řekou a pro prázdninovou rekreaci ji mohly využívat jak moje děti, tak i vnoučata. Jestli ji využije 
i generace pravnoučat, to se uvidí.

Hlavní pocit, který ve mně utkvěl ze života v Nekoři v předválečném období, je všeobecně sdílený 
a vřele projevovaný blízký vztah k vlasti. Lidé měli i přes své odlišné názory a hašteření v různých spol-
cích svou masarykovskou republiku rádi. Byli ochotni se pro ni angažovat a snášet různé oběti. Z vá-
lečného období jsem získala hlavní dojem společně sdíleného odporu proti okupantům a všeobecně 
projevované obecní pospolitosti a solidarity. Na tyto základy by se mělo i v současné době navazovat. 
Ráda bych za tyto základní hodnoty, které jsme jako děti a dospívající mládež zde vstřebávali, vřele 
poděkovala svým nekořským spoluobčanům. Současně se omlouvám těm, jichž by se mé vzpomínky, 
ovlivněné nedostatečnými zkušenostmi dítěte a dospívajícího, mohly nepříjemně dotknout. 

Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

Nekořská papírna
Nejkratší dobu existence z českých papíren vykazuje papírna v Dolní Nekoři (dnes Nekoři) na teh-

dejším panství letohradském v okrese Ústí nad Orlicí. Na řece Divoké Orlici na pozemku koupeném 
od největšího zdejšího statku Matyášova – ji postavil (včetně náhonu) v roce 1830 papírník slezského 
původu Roch Knobloch a vybavil vodním kolem a papírenským zařízením se stoupami. Dle Schema-
tismů zahájil zde provoz zřejmě až roku 1834 a i když byl papírnickým odborníkem – v podnikání se 
mu příliš nedařilo. Proto roku 1844 převzal řízení papírny jeho příbuzný Kliment Schicktanz a ten zde 
již v následujícím roce vyrobil 400 balíků kancelářského a konceptního papíru. Tím více překvapuje, 
že prosperující papírnu (včetně vzniklé vatárny) v roce 1848 zrušil a přeměnil na obilní mlýn a bělidlo. 

Zánik papírny zřejmě však uspíšil Německý celní spolek, který za-
kázal vývoz papíru a také konkurence strojních papíren. 

Tento objekt po roce 1900 od jeho dědiců koupila firma Florián 
Hernych a syn, která na přilehlých loukách bělidla v letech 1904-6 
vybudovala textilní továrnu (mechanickou přádelnu) a mlýn (býva-
lou papírnu) č.p. 214 přestavěla na obytný dům pro zaměstnance. 
Po období různých peripetií ve vývoji podniku : dobách úpadku při 
přerušovaném provozu (v období 1. světové války a v dobách svě-
tové krize) a opětného vzestupu vedoucího k modernizaci provozu 
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(např. k instalaci parního kotle aj.) – smrt Floriána H. roku 1923 (a vznik 
akciové společnosti) znamenaly prakticky konec působení rodiny Her-
nychů v  podniku. Továrna v  dalším období (zvláště po 2. světové válce) 
procházela řadou dalších organizačních, výrobních aj. změn a také odbyto-
vých problémů, privatizací a neúspěšnými podnikatelskými záměry, které 
vedly k jejímu definitivnímu zániku roku 2009.

Obdobný byl i „osud“ uvedeného domu č.p. 214, který sloužil jako uby-
tovna až do roku 2002 a od té doby chátral a po požáru hrozil zřícením. 
Proto jeho existenci ukončila roku 2012 totální demolice a současně byly 
zlikvidovány i do té doby (pod strání před budovou) patrné zbytky náhonu 
přivádějícího vodu na mlýnské kolo. Na místě bývalé papírny vznikne do 

jara roku 2014 sběrný dvůr a odstavná parkovací plocha.
Firma ALF, spol.s.r.o. vstoupila do objektu textilního 

závodu na konci roku 2007 a v roce 2008-2011 byl objekt 
kompletně zrekonstruován s  pomocí dotací z  evropské 
unie. Od roku 2009 až do současnosti zde probíhá strojí-
renská výroba a  montáž, se zaměřením na výrobu strojů 
a komponentů pro nábytkářský průmysl.

Ze zachovalých filigránů je možno uvést značení papíru 
K. Schicktanzem písmeny K.S. NEKORZ. 

Ing. Miloslav Vítek
Foto –listu papíru vložený do kroniky obce a zobrazení jeho průsvitky

Setkání seniorů
Několik fotografií Jiřího Krejsy Vám připomene letošní setkání seniorů
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Sázení švestkové aleje
V Nekoři opět vysazovali stromky

Příznivé říjnové počasí umožnilo ve dnech 21 a 22.října realizovat výsadbu další ovocné aleje, po 
třešních, jabloních a hrušních v minulých letech to letos byly švestky. Opět jsme využili dotačních 
možností v rámci programu péče o krajinu a prostřednictvím odborné firmy Haupt jsme vysadili 61 
švestek a 7 jeřábů vedle polní cesty na Vejrově. 

A i v letošním roce si svůj vlastní stromek vysadily děti z nekořské základní školy, tedy deset našich 
prvňáčků. Věříme, že i tímto způsobem dokážeme v našich dětech povzbuzovat jejich vztah ke krajině 
a své obci. red

Sázení lip
Na státní svátek 28.10.2013 připomínající vznik samostatné republiky byly v Nekoři vysazeny 4 lípy. 

Po lípě vysazené na památku nekořského rodáka Josef Luxe při příležitosti stejného státního svátku 
v roce 2000 u kostela sv. Mikuláše a po vloni vysazené lípě u kříže vedle cesty k Malom do „Pole“ při-
byly letos tyto další čtyři památné stromy. Tentokrát v místě vyhlídky na obec na cestě mezi kostelem 
a obcí Šedivec. Zde doplnily před dvěma lety obnovenou a vysázenou třešňovou alej. 

Mladé stromky lip vysázeli bývalí nekořští zahrádkáři, byly zakoupeny z prostředků, které zahrád-
kářské organizaci zbyly po jejím zrušení a které darovala obci Nekoř na ozelenění obce. Akce byla 
připravena a zorganizována spolkem NEKOŘala. 
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Nekořský sprint
Alespoň fotografiemi chceme přiblížit další akci pořádanou na státní svátek 28.10.2013 – tzv. 0. ročník 

Nekořského sprintu – závodů samohybů a zahradních traktůrků ustájených v obci Nekoř

Rozsvícení vánočního stromu 
A  poslední akci, kterou chceme přiblížit několika slovy a  foto-

grafií je rozsvěcení vánočního stromu před KD v neděli 8. prosince 
2013. Konalo v naší se asi vůbec poprvé, je potěšitelné, že impuls 
k jeho konání vzešel od těch, kdo tam vystupovali a kdo připravovali 
vánoční charitativní jarmark. Hojná účast nekořských nás všechny 
mile překvapila, nevyvedla však z míry děti vystupující s flétničkami 
i kytarou. Velké poděkování za program rozsvěcení patří paní Petře 
Bednaříkové, která s dětmi z kroužku hraní na flétny z nekořské ško-
ly připravila hudební program. A velký zájem přítomných je závaz-
kem pro příští rok připravit obdobnou akci s vhodnějším osvětlením 
i bohatším programem…. red

Tříkrálová sbírka 2014
V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. (V Nekoři 

asi v sobotu 4. ledna 2014 - poz. red.) Už počtrnácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním štěstí, 
zdraví a pokoje. Všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Ústí nad Orlicí organizuje v orlickoústeckém regionu pa-
tří k největším v celé královéhradecké diecézi. To je možné jen díky stovkám obětavých dobrovolníků, 
kteří se sbírkou pomáhají v místě svého bydliště. Sbírka si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní 
charitě daří podporovat některé služby. 

VE SBÍRCE ZA ROK 2013 vybralo v našem regionu 458 skupinek celkem 1.943.681,- Kč. 65 % 
z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry, např.na zajištění čin-
nosti služby „Šance pro rodinu“ – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na zajištění domácí 
hospicové péče nebo stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě.
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ZÁMĚRY POUŽITÍ TS 2014 jsou tyto:
 - Občanská poradna - rozšíření služby (provozní doby)
 - Sociální rehabilitace Lanškroun 
 - Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova Lanškroun – zajištění služby
 - Centrum pod střechou Letohrad – technické úpravy
 - „Šance pro rodinu“ – zajištění služby
 - Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče – úprava suterénních prostor (zázemí)
 - Rodinné centrum Kopretina Sloupnice – zajištění služby
 - Fond na rozvoj stávajících projektů
 - Přímá pomoc
 - Pomoc do Indie (domky pro chudé)

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity 
ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, 
kterým se v případě potřeby prokazuje.

Podporou charitních služeb pomáhá Tříkrálová sbírka konkrétním lidem. Každý, kdo přispěje do 
Tříkrálové sbírky, může prostřednictvím Charity pomáhat.Bližší informace naleznete na webu www.
uo.charita.cz nebo v časopise Charitní aktuality, který budou roznášet koledníci.

Iva Marková, Oblastní charita Letohrad

Pozvání

Společenská kronika

HASIČSKÝ PLES 
8. února 2014 
od 20,00 hod. 

KD Nekoř

Vzpomínáme

Dne 26.12.2013 si připomeneme desáté výročí 
úmrtí Miroslava Kocmánka, druhého vedoucího 
hrázného vodního díla Pastviny. 

Vzpomíná rodina.

Přivítali jsme 
Sebastian Chmelíček  

Rozloučili jsme se
Netušilová Ema



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 5 vánoce 2013
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli Eva Dvořáková, Ing. Růžena Vintrová 
DrSc., Marie Glonková, Ing. Miroslav Vítek, Ing. Milan Křehlík, Jiří Pomikálek, foto: Jiří Pomikálek, Jiří 
Krejsa, Lukáš Král autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod 
evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 250 výtisků, cena 10,- Kč

V říjnovém čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie těchto čp. na Vejrově: 1. čp. 
102, Maryškovo u cesty od Lehků čp. 82 ke Koskom; 2. čp. 93 bývalé Venclovo a čp. 290 Šlesingrovo – 
původní vějměnek k čp. 93, přestavěno manželi Šlesingrovými; 3. čp.94 Koskovo. V posledním letošním 
čísle Vám předkládáme perokresby z roku 1955, prozatím neznámého autora. Poznáte o které nemovitosti 
se jedná? 

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2014, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. www.nekor.cz


