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Z jednání obecního zastupitelstva
5. března 2012
Územní plán - podněty občanů. Předsedkyně stavební komise a starosta seznámili zastupitele s přija-
tými připomínkami občanů k novému ÚP a se stanoviskem SK k jednotlivým podnětům. Zastupitelstvo 
obce Nekoř bere na vědomí stanoviska SK k podnětům občanů k novému ÚP, doporučuje zpracovatelům 
ÚP k těmto stanoviskům přihlédnout při respektování zásad územně plánovací dokumentace, zachování 
rázu krajiny i rozvoje obce Nekoř. 9 – 0 – 0
Závěrečný účet roku 2011. Účetní obce Nekoř M. Glonková seznámila ZO s výsledkem hospodaření 
obce Nekoř za rok 2011. ZO Nekoř projednalo výsledek hospodaření Obce Nekoř za rok 2011. ZO Nekoř 
schvaluje závěrečný účet roku 2011 bez výhrad.  9 – 0 – 0
Rozpočet obce Nekoř na rok 2012. Účetní obce Nekoř M. Glonková seznámila ZO s navrženým 
a upraveným rozpočtem obce Nekoř na rok 2012. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočet obce 
Nekoř na rok 2012.  9 – 0 – 0
ZO Nekoř schvaluje příspěvek MŠ na provoz ve výši 200 000 s tím, že obsahuje prostředky na výmalbu, 
úpravu světel a kovový regál do skladu. Jednotlivé položky rozpočtu je nutno považovat za závazně sta-
novené ukazatele. ZO Nekoř schvaluje příspěvek ZŠ na provoz ve výši 450 000,- Kč, v tom jsou obsaženy 
prostředky na instalaci expanzních nádob a finanční prostředky na odkanalizování a zpevněnou plochu 
před kotelnou. Částka 100 000,- Kč schválená nad výše uvedený příspěvek obce je určena na dokrytí 
mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ z důvodu schválené výjimky v období 1.1. 2012 
– 31.8. 2012, konečná částka k dokrytí vyjímky bude stanovena do konce pololetí 2012 a rozpočtovou 
změnou bude schválen doplatek. Příspěvek na kroužky bude proplacen dle skutečnosti k 30.6. a k 31.12. 
na základě požadavku ředitele ZŠ v max. výši 120,- Kč/1hod. rovněž rozpočtovou změnou. Jednotlivé 
položky rozpočtu je nutno považovat za závazně stanovené ukazatele.  9 – 0 – 0
ZO Nekoř schvaluje podle ustanovení § 122 odst. 2, § 136 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, NV 448/2011 Sb.,NV 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s NV 469/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví katalog prací, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
zaměstnancích (stanovení odborné kvalifikace) platový výměr pro ředitele ZŠ Nekoř a ředitelku MŠ Ne-
koř s platností od 1.1. 2012 a pro ředitele ZŠ Nekoř s platností od 1.2. 2012  9 – 0 – 0
Výměna oken KD Předsedkyně stavební komise seznámila zastupitelstvo s výsledkem výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/2/2012 „Výměna části oken KD“: 1. SULKO s.r.o. 
179.941,- Kč; 2. STAVONA s.r.o. 190.492,- Kč; 3. GERAPPA s.r.o. 191.762,- Kč; 4.MIFFER SERVIS 
s.r.o 193.938,-Kč;5. WAVARO COMP s.r.o. 196.269,- Kč; 6. PROPLAST s.r.o. 208.086,- Kč. ZO Nekoř 
bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/2/2012 „Výmě-
na části oken KD“ a schvaluje předložený návrh hodnotící komise vyzvat k uzavření smlouvy nabídku 
s nejnižší cenou varianty A od firmy Sulko s.r.o. Zábřeh, za cenu 179.941,-Kč včetně DPH. ZO Nekoř 
pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou s dobou realizace od 16.4.2012 po dobu 
30 dní. ZO Nekoř schvaluje zadat vybourání oken a zednické zapravení nových oken firmě Jan Bednář, 
Nekoř. 9 – 0 – 0
Zprávy výborů. Zprávu finanční komise přednesl její předseda B. Bezstarosti. ZO Nekoř bere na vědo-
mí zprávu finančního výboru Obce Nekoř ze dne 22.12.2011, s uvedenou zprávou souhlasí bez výhrad
 9 – 0 – 0
Různé:
• Školné Letohrad. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů 
školských zařízení spravovaných městem Letohrad za 2. pololetí šk. roku 2011/2012 ve výši 2.500,- Kč 
na žáka, v celkové částce 70.000,- Kč při 28 žácích z obce Nekoř navštěvujících tato školská zařízení. 
 9 – 0 – 0
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• Kupní smlouva čp. 214. Zastupitelstvo obce Nekoř na základě usnesení 3d/ I-2012 schvaluje kup-
ní smlouvu mezi obcí Nekoř a Pstruhařstvím Žamberk v.o.s. na odkup budovy čp. 214 a p.p.č.1052/1; 
1052/2; 1057/1; 1057/2; 1057/3; 1061/8; 3198/4 a st. parcel 171/1 a 418 v k.ú, Nekoř od Pstruhařství 
Žamberk v.o.s. za cenu 20,- Kč/m2, celkovou cenu 61.800,- Kč.  9 – 0 – 0
• Žádost přípojka NN R. Bednář. Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s vedením elektrické přípojky 
NN přes p.p.č. 1061/21 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř za podmínek: uvedení p.p.č. 1061/21 do 
původního stavu, oznámení o započetí výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu 
osob a jeho označení výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti, po zhutnění zásypu výkopu po 
delším časovém úseku dosypáním do úrovně okolního terénu materiálem stejného složení. Kabel bude 
v předepsané hloubce a opatřen výstražnou fólií. V místě křížení komunikací bude kabel uložen v chrá-
ničce. Žadatel zajistí a uhradí náklady spojené se zaměřením a vkladem věcného břemene do katastru 
nemovitostí.  9 – 0 – 0
• Návrh smlouvy na zásahové vozidlo. Zastupitelstvo obce Nekoř na základě Usnesení 2a/ II-2012 
schvaluje kupní smlouvu s THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička na DA 15 – IVECO DAILY 
70C15 D 4x2 včetně požární výbavy v provedení základním dle technické specifikace č. 029691_2 vy-
cházející výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/1/2012„Dodání hasičského zá-
sahového vozidla DA“.   9 – 0 – 0
• Pavel Lehký přednesl návrh na jednání o zvýšení výkonu motoru výše uvedeného zásahového vozidla 
DA 15. Starosta pověřen dalším jednáním v této věci. 
• Smlouva na provádění odborných služeb BOZP. Starosta informoval o společném jednání s obcí 
Šedivec k splnění zákonných povinností BOZP a předložil návrh smlouvy vyplývající z těchto jednání 
s panem Václavem Dobiášem, Žamberk na provádění těchto odborných služeb za částku do 2.000,- Kč 
ročně. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu na provádění odborných služeb BOZP s panem V. 
Dobiášem na období od : 1.2.2012 do 1.2.2013.  9 – 0 – 0
• Smlouva o věcném břemeni. Starosta předložil upravenou smlouvu na věcné břemeno na obecní ka-
nalizaci na p.p.č. 21423/2 zahrada v majetku Ing. D. S. Zastupitelstvo obce Nekoř na základě Usnesení 
6 b/ VIII-2011 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 21423/2 zahrada v majetku Ing. 
D. S.  9 – 0 – 0
• Rušení svátečního a nočního klidu. Na základě návrhu Bc. Milady Faltusové o zabývání se touto 
věcí starosta navrhl prozatím převzít praxi z obce Šedivec, kde tyto věci mají upraveny jen veřejným 
doporučením. 
• Návrhy a připomínky
J. Pomikálek - Poděkování členům zásahové jednotky SDH za shazování sněhu ze střech MŠ a Husova 
sboru; Informace o událostech v obci od minulého jednání zastupitelstva
J. Lehký - Nabídka nových dřevěných štaflí na sál KD za 4.000,- Kč
J. Kubíčková Berková - Informace o nutnosti změny otevřené expanzní nádoby ústředního vytápění ZŠ 
za tlakové nádoby - z důvodů srážení vlhkosti na stropě ZŠ – nabídková cena 31.000,- Kč; Rozhodnout 
řešení vytápění budovy čp. 286
L. Faltusová -Prořez lip u Trojice na Vejrově; Zlepšit přístupnost kontejnerů na sklo

2. dubna 2012
Po kontrole a odsouhlasení zápisu z minulého jednání starosta seznámil s událostmi v obci od poslední-
ho jednání: řešení autobusových spojů, okna KD, kácení Lípy u Hrdinů na Vejrově, dovoz palivového 
dřeva z obecního lesa k ZŠ a MŠ – SDH Nekoř, brigáda MS na řezání a rovnání dřeva u MŠ, výmalba 
MŠ, jednání o navýšení výkonu motoru zásahového vozidla, jednání s projektantem sběrného dvora
Požární řád obce. Na základě podzimní kontroly požární ochrany v obci starosta předložil ke schválení 
nově vypracovaný požární řád obce a pracovní návrh vyhlášky podmínek zabezpečení PO při hromad-
ných akcích v obci. Bude doplněna po vypracování požární dokumentace KD. ZO Nekoř schvaluje 
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obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se vydává požární řád obce Nekoř. ZO Nekoř schvaluje pra-
covní návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany 
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř.  9 – 0 - 0
Příprava akcí 2012. 
• Vytápění obecní budovy čp. 286 - s variantami možnosti vytápění seznámila místostarostka: 1. Elek-
trické vytápění - elektrokotle v jednotlivých bytech 2. Centrální vytápění - automatický kotel na hnědé 
uhlí 3. Centrální vytápění tepelným čerpadlem. Diskutována možnost přitápění lokálními topidly na 
dřevo v jednotlivých bytech a s tím spojená nutnost vyvložkování všech komínů.: ZO Nekoř schvaluje 
vyvložkování všech komínů v čp. 286  8 – 0 – 1
Dále diskutovány klady a zápory jednotlivých variant topení, varianta tepelného čerpadla vypuštěna, 
hlasováno o prvních dvou variantách, varianta eletrokotle - pro 3, varianta centrální vytápění - pro 5. ZO 
Nekoř schvaluje vytápění budovy čp. 286 centrálním vytápěním s odečtem tepla a automatickým kotlem 
na tuhá paliva.  5 – 3 – 1
ZO Nekoř pověřuje SK vypracováním podkladů k zadání projektové dokumentace.  9 – 0 - 0
• Oprava komunikací. Starosta předložil návrh oprav jednotlivých místních komunikací dle možností 
schváleného rozpočtu. ZO Nekoř schvaluje plán oprav komunikací na rok 2012  9 – 0 - 0
• Veřejné osvětlení Na základě předchozích jednání zastupitelstva starosta seznámil s možnostmi růz-
ného časování svícení veřejného osvětlení v obci. Vhodnou variantou je změnit dobu svícení na větvi 
veřejného osvětlení v Údolí a u cesty kolem Povodí Labe. Na jiných místech by náklady převýšily úspo-
ru nebo by byli částečně omezeni trvale bydlící obyvatelé obce. Dále na základě častých poruch způ-
sobených prorůstáním větví do vedení veřejného osvětlení navrhl úseky nahrazení kabelem. ZO Nekoř 
schvaluje opravu veřejného osvětlení - následující úseky vést kabelem místo volnými vodiči: Vejrov – od 
čp 274. k čp. 326 , od kříže u cesty do Pole k čp. 210, ze Drah od čp. 156 k čp. 148  7 – 0 - 0
• Ošetření památné lípy. Starosta předložil dokumentaci k ošetření poslední památné lípy u kostela sv. 
Mikuláše. ZO Nekoř schvaluje podat žádost na ošetření památného stromu - lípy velkolisté rostoucí na 
p.p.č. 1754/1 v k.ú Nekoř.  7 – 0 - 0
Obec Nekoř v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na 
projekt „Nekoř – ošetření památné lípy u fary“ a v souladu s výše uvedeným zákonem rozhoduje zaslat 
písemnou objednávku jednomu zhotoviteli – firmě Pavel Haupt – údržba zeleně, se sídlem Kunčice 274, 
561 51 Letohrad  7 – 0 - 0
Dále starosta informoval o přípravě vysazení další ovocné aleje kolem polních cest v Nekoři, připravo-
vány dvě varianty – cesta do Pole k Malom nebo na Vejrově od Trojice k autokempu.
Různé 
• Orlicko Starosta seznámil zastupitele se záměrem Sdružení obcí Orlicko požádat o dotaci na vý-
stavbu rozhleden u chaty pod Adamem a mezi Líšnicí a Lukavicí. Zastupitelstvo obce k této iniciativě 
zaujalo neutrální stanovisko. Dále informoval o záměru společného postupu obcí při nákupu energií. ZO 
Nekoř schvaluje zapojení obce Nekoř do společného postupu sdružení obcí Orlicko v nákupu energií 
a schvaluje smlouvu mezi Obcí Nekoř a Sdružením obcí Orlicko o společném postupu k zabezpečení 
realizace veřejné zakázky „Nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno pro Sdružení 
obcí Orlicko a Lanškrounsko, jejich členské obce, příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které 
členské obce zřídily, a další zapojené subjekty z území svazku obcí Sdružení obcí Orlicko a Lanškroun-
sko.“  7 – 0 - 0
Jako poslední informace z Valné hromady Sdružení obcí Orlicko byla podána informace o připravova-
ných oslavách 20 let Orlicka 8. září 2012 v Pastvinách
• Dodatek ke smlouvě O pronájmu p.p.č. 43 v k.ú. Nekoř od státu – pozemek pod shromaždištěm vět-
ví a trávy na horní Nekoři – dodatek určuje nájemné na rok 2012 – ve stejné výši jako v roce 2011 ZO 
Nekoř schvaluje dodatek ke smlouvě č. ÚZSVM/HUO/601/2011-HUOM-3558/SK ze dne 26.5.2011 7 
– 0 - 0
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• Veřejně prospěšné práce. ZO Nekoř souhlasí s odpracováním alternativního trestu 200 hodin v obci 
Nekoř.  7 – 0 - 0
• Humanitární sbírka ošacení. Starosta informoval o připraveném letáku k humanitární sbírce oděvů 
pořádané ve spolupráci s Diakonií Broumov. Vlastní sbírku konanou 28.4.2011 organizačně zajistí L. 
Faltusová
• Nákup náhradních dýchacích přístrojů. Starosta informoval o úsilí velitele zásahové jednotky obce 
JSDH o nákup náhradních lahví k dýchacím přístrojům přiděleným jednotce od HZS
• Dotace spolkům. ZO Nekoř schvaluje následující příspěvky spolkům: SDH 23 000, SHM 20 000, TJ 
Sokol 25 500, ČRS 10 500, MS 5 000 + 3000 na dětský den a karn., ČČK 1000.  7 – 0 - 0
• Dohoda o odborné pomoci s KC Letohrad. Starosta znovu otevřel otázku Dohody s Kulturním cen-
trem Letohrad o příspěvku na nákup knih do výměnného fondu. Zastupitelé se po krátké diskusi shodli 
na názoru v letošním roce tuto dohodu neuzavírat. 
• Hokejbalové mistrovství ČR přípravek. Starosta předložil návrh Hokejbalového oddílu Letohrad 
v rámci letošního MČR v hokejbale přípravek pořádaného 1. – 3.6.2012 v Letohradě odehrát jednu ze 
dvou hracích skupin na hokejovém hřišti CVAN. ZO Nekoř schvaluje využití areálu CVAN pro MČR 
v hokejbale přípravek.  7 – 0 – 0
• Bytová problematika. ZO Nekoř stanovuje, aby v rámci nájemních smluv na byty byla hranicí pro 
výši malé opravy, které ze smlouvy hradí nájemce, výše měsíčního nájemného.  7 – 0 – 0
• Výmalba KD. Po předchozích kladných zkušenostech s výmalbou MŠ starosta předložil nabídku od 
firmy Maleček-Růčka, malířské a natěračské práce, Králíky, na vymalování části sálu KD s vyměněný-
mi okny včetně vstupního schodiště. ZO Nekoř schvaluje zadat výmalbu KD dle nabídky firmě Maleček-
-Růčka , Králíky za cenu 12.985,- Kč  7 – 0 – 0
• Prořez lip u Trojice na Vejrově. Dále starosta předložil nabídku firmy Přibyl na zdravotní prořez 4 
lip u Trojice na Vejrově. ZO Nekoř schvaluje zadat zdravotní prořez 4 ks lip u Trojice na Vejrově firmě 
Přibyl, Hradec Králové za cenu 7.400,- Kč 7 – 0 – 0
Návrhy a připomínky 
J. Kubíčková Berková - Informace o postupu přípravy dokumentace a schvalování demolice objektu čp. 
214 u továrny
V. Zářecká - Poděkování mysliveckému sdružení Nekoř za pořezání a srovnání dřeva

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

v úvodu musím upozornit na již platnou drobnou změnu jízdních řádů spočívající v několika změ-
nách odjezdu či příjezdu autobusů v době letních prázdnin. Pro podrobnější informace doporučuji 
sledovat vylepené jízdní řády. 

V těchto dnech firma zpracovávající nový Územní plán obce Nekoř, dokončuje zpracování návr-
hu, bude k nahlédnutí jak na webových stránkách a v listinné podobě i na obecním úřadě, o termínu 
veřejného projednání Vás budeme informovat, předpokládáme, že veřejné projednání proběhne po 
vyjádření dotčenými orgány koncem léta či začátkem podzimu. 

Před dobou letních prázdnin a dovolených Vám všem přeji jejich příjemné a poklidné prožití se 
spoustou pohodových chvil a zajímavých zážitků. 

Na závěr opět děkuji všem, kteří pro obec něco obětavě dělají a na které se ani v následujících řád-
cích s vyjádření poděkování nedostalo… 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Poděkování
• Členům SDH za zajištění organizace a odklánění dopravy a řízení odstavného parkoviště při letoš-

ních lodičkách, SÚS PK, cestmistrovství Žamberk za zapůjčení dopravního značení na tuto akci
• Panu Bohuslavu Duškovi za darování nových kol a pneumatik k hasičské avii 
• Členům TJ Sokol Nekoř za zorganizování Nekořského krosu a zajištění zázemí Mistrovství ČR 

v hokejbale přípravek, Mirkovi Zářeckému za úpravu elektroinstalace k umožnění připojení časo-
míry na tomto MČR v hokejbale. 

• Všem, kteří se podíleli svými dary na humanitární sbírce ošacení, M. Faltusové, I. Bednářové a B. 
Páchové za její organizační zajištění

• Všem, kteří se podílejí na každoročním postavení májky 
• Mladým hasičům za úklid okolí obecního úřadu i za reprezentaci obce na okresních soutěžích
• Členům oddílu stolního tenisu za umytí nových oken na sále KD, firmě ALF za zapůjčení lešení 

k výměně oken, výmalbě a následnému umytí o nových oken a za sportovní reprezentaci obce
• Bredůvským organizátorům za každoroční uspořádání čarodejnic na hřišti na Bredůvce 
• ŘK farnosti Nekoř za zajímavou akci „Noc kostelů“ a umožnění prohlídky a výstupu na věž kostela 

sv. Mikuláše
• A poděkování patří i všem vám, kteří pečujete a zkrášlujete své příbytky a jejich okolí, aby naše 

obec byla zase o trochu hezčí.

Humanitární sbírka šatstva
V sobotu 28. dubna 2012 se uskutečnila další humanitární sbírka šatstva, kterou pro Diakonii Brou-

mov pomohla zorganizovat obec Nekoř ve spolupráci s členkami ČČK. Garáž obecního úřadu byla 
opět zcela naplněna krabicemi s vybraným ošacením a dalšími věcmi. Poděkování patří paní Ladě 
Faltusové za organizační zajištění a paní Ivě Bednářové a Blance Páchové za pomoc při výběru sbí-
raných věcí. Na dotaz mnohých dárců zveřejňujeme informace Diakonie o tom, co se s vybíranými 
věcmi děje dále. 

Zpracování sbírek použitého ošacení lze zjednodušeně popsat tak, že z místa, kde jste své obnoše-
né oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen a odeslán do Broumo-
va. V Broumově je vše uskladněno v našich 
skladech a postupně předáváno ke zpraco-
vání. Na zpracování sbírek se podílí cca 
50 osob z okraje společnosti. Tito lidé dí-
ky vám mají možnost pracovat v částečně 
chráněném prostředí. Mnozí se tak připra-
vují na vstup na otevřený trh práce a na 
návrat do společnosti. Pracovní programy 
významným způsobem přispívají k posky-
tovaným sociálním službám

Bohužel do našich sbírek se často do-
stanou i věci, které si už nikdo nechce vzít 
a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím 
bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci 
musíme platit. Přesto děkujeme všem, kteří 
se o naši práci zajímají a pomáhají.
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Termíny svozu odpadů 2012
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Červenec: 2, 16, 30
Srpen: 13, 27

Září: 10, 24 
Říjen: 1, 8, 15, 22, 29 

Listopad: 5, 12, 19, 26 
Prosinec: 3, 10, 17, 24

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání 
na svozová místa – úterý: 10,VII.; 7.VIII.; 4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.;25.XII.; Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - středa 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 17.VII.; 14.VIII.; 11.IX.; 9.X.; 6.XI.; 4.XII.
Sběr nebezpečných odpadů –5. září 2012 
Sběr železa provedli hasiči v měsíci dubnu, kontejner k odložení železného odpadu je k dispozici, 
jeho umístění bude zájemcům sděleno na obecním úřadu. 
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči ve vyhlášených termínech 

Co se chystá v obci Nekoř 

23.6.  Rybářský táborák
24.6.  Dětský den – u ZŠ Nekoř
  7.7.  Hasičský táborák + III. Srandamač 
14.7.  Turnaj v minifotbale
28.7.  Špacír 

  4.8.  Pouťový nohejbalový turnaj
18.8.  Myslivecké hody
  1.9.  Pohádková cesta
  1.9.  Koncert na zimním stadionu

A co se událo v obci Nekoř 
Výměna oken v KD

Na základě výběrového řízení vybraná firma SULKO Zábřeh, k vybourání a zednickému zaprave-
ní již vloni vyzkoušená zednická firma J. Bednáře a za dva dny koncem dubna byla okna v čele KD 
a polovina oken na sále vyměněna. 

Následně pak ještě vymalování chodby a části sálu kolem vyměněných oken. A poděkování členům 
oddílu stolního tenisu za umytí nových oken a firmě ALF za zapůjčení lešení k zajištění celé této akce. 

Obec Nekoř na výměnu oken zažádala a obdržela dotaci 100.000,- Kč z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje, která pokryla polovinu nákladů. Na příští rok zažádáme o dotaci opět a pokusíme 
se vyměnit i okna zbývající … 
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Lodičky 12.5.2012 
Každoroční pouštění vody pro vodácké závody pramiček, pro diváky lákavá podívaná, pro řidiče 

a obyvatele kolem řeky v posledních letech černá můra v důsledku neukázněnosti řidičů a vodáků 
turistů, kteří svými auty na několik hodin zatarasili všechny komunikace kolem mostu a pošlapaly 

soukromé pozemky a břehové porosty. 
Po loňských již tristních zkušenostech bylo nutno situaci ra-

dikálně řešit, po dohodě s SDH Nekoř bylo zřízeno odstav-
né parkoviště na hasičském cvičišti u továrny, obec požádala 
o přechodnou změnu dopravního značení, zabezpečila značky 
a ukazatele směru a členové SDH zajistili pořadatelskou služ-
bu. Ve spolupráci s Vodáckým klubem Žamberk se podařilo 
informovat i část vodáků a zejména cestovní kanceláře o změ-
něné situaci a svou roli sehrálo i deštivé s chladné počasí a tím 
menší účast vodáků. Každopádně vyžádaná přítomnost hlídky 
Policie ČR nebyla skoro ani potřeba, téměř všechny přijíždějící 
vodáky se podařilo odklonit na odstavné parkoviště, kde hasiči 

organizovali provoz a zajistili i potřebné zázemí včetně 
občerstvení. Spokojeni byli nakonec nejen lidé bydlící 
kolem mostu, ale i vodáci; jen ten, kdo chtěl sledovat 
loďky plující po vodě, musel dojít až k továrně…

Poděkování patří zejména hasičům za zajištění pořa-
datelské služby i za to, že z výtěžku z parkovného chtějí 
obnovit něco z vybavení zásahové jednotky. 

Věřím, že jsme si v letošním roce vyzkoušeli, jak to 
může fungovat a i v příštím roce se akci „lodičky“ podaří 
opět takovýmto způsobem zabezpečit. 

Májka
Letos vydržela. Děkuji všem, zejména 

obyvatelům sídliště nad Kulturním domem, 
kteří se každoročně na jejím postavení podí-
lejí. A také Bohoušovi Bezstarosti za již léty 
zkušené vedení trakto-
ru k potáhnutí lanem, 
aby stála. Letos jsme se 
jí pokusili alespoň tro-
chu zabezpečit pomocí 

železné sítě, aby ji nenechavá ruka ne-
vítaných nočních návštěvníků neská-
cela, jako v předešlých letech. A proto-
že vydržela až do konce května, je na 
zamyšlení, zda neobnovit tradici jejího 
slavnostního kácení… Letos to proběh-
lo v tichu za přiťuknutí štamprličkou za 
přítomnosti části z těch, kteří ji stavěli… 

Jiří Pomikálek
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Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
Pokračujeme ve snaze přiblížit Vám, jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly 

před mnoha lety až po současnou podobu. V tomto čísle to bude krátká historie čp. 313, správní bu-
dovy Povodí Labe u Pastvinské přehrady. 

To, že hráz Pastvinské přehrady 
stojí na katastru obce Nekoř je asi 
všeobecně známé. Nedílnou součástí 
této stavby je jednak budova elektrár-
ny, dnes v majetku firmy ČEZ obno-
vitelné zdroje, čp. 310, a na druhém 
břehu správní budova Povodí Labe, 
čp. 313. byla vystavěna jako součást 
vodního díla Pastviny, zkolaudová-
na v roce 1941. Od počátku v ní byl 
umístěn byt hrázného a a úřadovna – 
kancelář. 

Od roku 1940 v ní bydlela rodina 
Kocmánkova, vedoucí hrázný Stani-
slav Kocmánek se do Nekoře přistě-
hoval v roce 1938 z Přibyslavic okres 

Třebíč. Od roku 1973 
převzal funkci vedoucího 
hrázného jeho syn Miro-
slav Kocmánek, který tu-
to práci vykonával až do 
své předčasné smrti v ro-
ce 2003. Po něm práci 
vedoucího hrázného pře-
vzal Zdeněk Dvořák. 

Už od roku 1995 byla 
Povodím Labe připravo-

vána výstavba nové správní a obytné budovy, která by vyhovovala všem potřebám správy vodního 
díla, tedy kromě kanceláře a bytu hrázného i potřebného dílenského a skladovacího zázemí. Vlastní 
stavba po několika odkladech a úpravách projektu probíhala v letech 2010 – 2011, zkolaudována byla 

v lednu 2012. Její 
současnou podobu 
s dnes už i upra-
veným okolím při 
svých procházkách 
kolem přehrady jis-
tě nepřehlédnete….

S použitím materi-
álů Z. Dvořáka - 
Jiří Pomikálek
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Zajímavosti z evidence obyvatel
Statistika věda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí….
Všeobecně se dá říci, že statististické výkazy v nás nevzbuzují velké nadšení, ba naopak. Bereme je 
jako nutné zlo, a pravdivost lidové definice, že statistika je přesný součet nepřesných čísel si z nás 
leckdo vyzkoušel. Někdy, (statistici tvrdí, že vždy) je ale zdrojem celkem zajímavých informací, po-
suďte sami. Pokud Vás následující informace zaujmou, můžeme v příštím čísle pokračovat a nebojte 
se, „neklesám na mysli“, protože část neradostné a úmorné práce statistického zjišťování jsem přene-
chala počítači. A teď již k číslům.

• K datu 1.1.2012 měla obec Nekoř celkem 950 obyvatel. Z toho bylo 465 žen a 485 mužů.
• Na Bredůvce bylo přihlášeno 71, v Nekoři 876 a v Údolí 3 obyvatelé.
• Průměrný věk všech obyvatel činil 40 let. 
• Průměrný věk u žen byl 42 let a u mužů 38 let. 
• Nejstarší muž se narodil 20.4.1920 a nejstarší žena 6.8.1921.
• Dětí do 18- ti let bylo 188, občanů v rozmezí 18 – 64 let bylo 618, v rozmezí 65 –79 let bylo 

113 a nad 80 let 31. 
• Dospělých občanů, tedy starších 18-ti let bylo 373 mužů a 389 žen.

Glonková Marie

Nové zásahové vozidlo 
Když se řekne hasiči, lidé si představí hned slovo požár, ale hasiči dělají spoustu jiné práce, které 

mají jedno společné-záchranu osob, zvířat a majetku. Všestrannost je základní podmínkou nynější 
naší činnosti. Vybavenost řadou technických novinek z nás dělá účinný nástroj připravený v co nej-
kratším čase zasáhnout. Být rychle a včas tam, kde někdo čeká na naši pomoc a minuta je pro něho 
věčností. Víme o nelehké ekonomické situaci, financí je v dnešní době málo. I tak má nákup nového 
zásahového automobilu smysl, i kdyby zachránil pouze jediný život.

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřizována obcí, toto je zakotveno v zákoně 
č.133/1985Sb., o požární ochraně. Základním dokumentem JSDH je zřizovací listina, velitele JSDH 
na doporučení sboru opět jmenuje obec jmenovacím dekretem. Vzhledem ke stále se snižujícím vý-
dajům státu na profesionální hasiče se stát spoléhá na dobrovolné hasiče a obce. Tímto je třeba pro 
bezpečnost našich spoluobčanů dobré a funkční vybavení zásahové jednotky. Naše jednotka je před-
určena na likvidaci živelných pohrom a ochrany obyvatelstva v rámci Pardubického kraje. Z našeho 
okresu se tato specifikace týká pouze 5 jednotek, tímto směrem se ubírá i školení členů výjezdové 
jednotky.

Rovněž je třeba upozornit na záměnu pojmů“výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů ob-
ce“a“Sdružení dobrovolných hasičů“. JSDH obce je skupina zřizována obcí a obcí plně zabezpečová-
na. SDH je název základní organizace občanského sdružení na úseku požární ochrany. Této organizaci 
obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti požární ochrany. Naše obec po-
skytuje dotaci SDH, tato dotace je vázána na práci s mládeží a výlučně využívána pro rozvoj mládeže. 
V naší obci je obdobná dotace čerpána všemi spolky. Chod SDH, požární sport dospělých, zvelebo-
vání klubového zařízení u bývalé textilky je plně financován z činnosti sboru a příspěvků sponzorů.

Od založení SDH Nekoř v roce 1874 hasiči opečovávali celkem 4 hasičská vozidla, legendární 
Mercedes Benz, Gaz, Robur a dnešní Avii, ani jedno z vozidel nebylo nové a všechny vlastnila obec. 
Dnešní vozidlo Avia 30 roku výroby 1974 si hasiči předělali svépomocí. V posledních letech stále 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                      číslo 2                              červen 2012

11

nákladnější opravy a následné problémy z STK (poslední STK se povedlo udělat díky panu Bohouši 
Duškovi, který daroval pneumatiky, ještě jednou děkujeme) přiměly obec k zakoupení nového zása-
hového vozidla. Jak jste se již dočetli v minulém čísle Nekořského zpravodaje, výběrové řízení vy-
hrála firma THT Polička s nejnižší cenovou nabídkou 1 794 000kč. Na automobil obec úspěšně žádala 
o dotaci z Pardubického kraje, ta činí 120 000,-Kč. Bohužel i přes tyto nemalé finanční prostředky na 
dovybavení zásahového vozidla částka nestačí.

Krátce k novému vozidlu: podvozek IVECO DAILY se 7místnou kabinou, v nástavbě umístěné 
vysokotlaké zařízení se 700l vody. Samozřejmě zde je i místo pro další nezbytnou výbavu. Automobil 
v této chvíli je jíž ve výstavbě a probíhají intenzivní jednání s výrobcem o detailním rozmístění doda-
tečné výbavy. Pro nás to znamená i návštěvy přímo v montážním závodě v Poličce. Dodaní vozidla je 
smluvně vázáno na srpen letošního roku.

Závěrem bych chtěl poděkovat celému obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou obce p. Jiřím 
Pomikálkem za vstřícné a především pozitivní jednání v celé této záležitosti.

Za výjezdovou jednotku SDH Nekoř Václav Lehký -zástupce velitele.

Informace VAK Jablonné n.O. 
Vážení občané,
akciová společnost jako dodavatel vody ve Vaší obci Vám nabízí moderní způsoby placení vodného 
formou SIPA nebo pomocí trvalých příkazů z osobního účtu (PC-banking).
Pokud máte přístup k internetu, pak si můžete formulář pro vyplnění požadovaných údajů stáhnout na 
odkazu: http://www.vak.cz/soubory/tz_sipo_15%2012%202011.pdf nebo jej získáte na kterémkoliv 
provoze vodovodů, resp. v sídle firmy.
 Vyplněný a podepsaný formulář je možno odeslat poštou do sídla společnosti na adresu:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. , Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Proč si zřídit SIPO?
1. Šetříte čas i peníze 
Zkratka SIPO znamená „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ a také pomocníka při placení pravi-
delných výdajů. SIPO je pohodlný způsob, jak společně zaplatit různé výdaje, které se v domácnosti 
měsíčně opakují. Funguje to jednoduše – Česká pošta vybírá od plátců peníze za všechny platby (elek-
třina, voda, plyn, rozhlas a televize atd.) společně a příjemcům je rozdělí a rozešle sama.
2. Pomocí SIPO zaplatíte nájemné, účet za elektřinu, plyn, vodu, komunální odpad, rozhlasové a tele-
vizní poplatky, kabelovou televizi, předplatné tisku, stavební spoření, pojištění…
3. Zařídit SIPO není těžké. Na nejbližší pobočce pošty nebo na jejích stránkách vyplníte formulář 
žádosti o SIPO. Tím získáte tzv. spojovací číslo, pod kterým budete v celém systému figurovat. Po-
platky za rozhlas a televizi za vás vyřídí pošta (opět po vyplnění formuláře), ostatní platby (tzv. platby 
organizacím, např. pojišťovně či bytovému družstvu) domluvíte přímo na pobočce dané organizace 
nahlášením svého spojovacího čísla.
4. Způsoby placení. SIPO můžete zaplatit buď v hotovosti na poště nebo poštovnímu doručovateli, 
bezhotovostně z účtu, (vystavíte povolení pro SIPO a banka odešle platbu za vás) nebo i jednorázo-
vým platebním příkazem. Platby za operace spojené se SIPO (zaplacení položky, zhotovení výpisu 
atd.) se pohybují v řádech korun a rozhodně se vyplatí ve srovnání s úsporou oproti placení jednotli-
vými složenkami. Elektronický výpis a rozpis plateb je zdarma.
5. Díky SIPO ušetříte čas, nemusíte myslet na to, kdy co zaplatit a máte o svých platbách přehled. 
Odvody peněz probíhají okamžitě a potvrzeným dokladem o placení SIPO můžete doložit platbu kte-
rémukoliv příjemci.  Vedení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
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Stolní tenis
Z činnosti oddílu stolního tenisu

Naše druhá sezona je u konce. Myslím si, že jsme ji ukončili důstojně a se ctí, ale začněme popo-
řádku. Jak jsme vloni řekli, přihlásili jsme pro sezonu 2011/2012 dvě družstva. Do Okresního přeboru 
4.třídy „B“ mužstvo a do Okresního přeboru 3.třídy „A“. 

Okresní pohár IV.třídy
Soutěž byla opět rozdělena na dvě skupiny. V naší „A“ skupině bylo celkem 11 družstev. V koneč-

ném součtu, se po základní části naše družstvo umístilo na hezkém 8. místě, když v posledních dvou 
kolech nedokázalo udržet nadějnou 6. příčku a prohrou v Horních Heřmanicích ztratilo naději na lepší 
umístění. Škoda že jsme klíčové utkání nemohli sehrát v domácím prostředí (výroční schůze na sále 
KD). V zápasech o konečné 13.-16. místo nás tak čekal soupeř z Vysokého Mýta. Nadějně rozehrané 
zápasy se nám nakonec nepodařilo vyhrát, a tak po výsledcích 8:10 doma a 10:8 venku nás čekali Pl-
chovice „B“ a nejlépe 15.místo. Zde už jsme nezaváhali a po dvou vítězstvích ho vybojovali.

V základní části bylo sehráno 20 utkání, v nichž jsme získali 36 bodů za 7/2/11, při celkovém po-
měru setů 151:191.Jako úspěch bych zmínil především remízu s Orlem Orlice, naopak mrzet nás musí 
prohra v Bartošovicích, a zejména remíza s Líšnicí, kterou ovlivnilo onemocnění dvou hráčů. Celé 
družstvo herně táhnul Jarda Lehký(40/18;68,97%) a Kuba Kaplan(34/32;51,52%). V play-off jsme se 
pak mohli opřít a body které vybojovala Lucka Burešová. Potěšující je, že svoje první zápasy vyhrál 
i střídající Honza Bezstarosti. Zároveň se potvrdilo, že soutěž nelze hrát s pěti lidmi na soupisce. Sice 
nás zpočátku bylo šest, ale skončil Patrik Čáp, a v rozehrané sezoně již nebylo v našich silách sou-
pisku nějak doplnit.

Okresní pohár III.třídy
Soutěž OP III. třídy byla pro nás velkou neznámou, ale po prvním roce působení v této soutěži 

kdy jsme se „rozkoukávali“ panuje v našich řadách spokojenost. Našemu „A“ se podařilo udržet se 
v soutěži a z celkového počtu 12-ti přihlášených, jsme obsadili myslím hezké 9. místo. Ve 22 zápa-
sech jsme vybojovali 27 bodů za 7/1/14 a k 8. místu nám chyběl jediný bodík. Celkem jsme odehráli 
328 setů (136:192), což je porce 82 na jednoho. Předností našeho družstva byla vyrovnanost tří hráčů. 
Nejlépe si vedl Jirka Lehký (42/36;53,85%), další Tomáš Krejčí ml. (38/38;50%) a Tomáš Krejčí st. 
(35/40;46,67%).

Pro zajímavost bych chtěl uvést poslední kolo soutěže, kdy jsme porazili Mostek 10:8 a prohráli 
s prvním TTC Sedlec 7:10. V tomto kole bylo odehráno 36 zápasů; 129 setů; což je porce 32 setů na 
jednoho. Ze zajímavosti jsme za použití krokoměru změřili, že v jednom zápase hráč ujde (uběhne) 
5000 kroků, jeden zápas trvá asi 30 minut. Takže v tomto kole jsme hráli asi 4 hodiny a každý nacho-
dil či naběhal asi 15 km. Jako zajímavost celé sezony bych uvedl, že za svým koníčkem jsme najezdili 
788 km (ve vlastní režii) po celém okrese. A to nejsou započítána přátelská utkání. 

Naše představy pro příští rok jsou pokusit se vylepšit postavení na žebříčku, a odehrát soutěž někde 
v polovině tabulky. Bude to nesmírně náročné zvláště proto, že naše letní příprava nezačala podle 
našich představ. 

Organizačně bychom byli rádi, kdyby se podařilo doladit dohodu o využívání sálu. Rozlosování ce-
lé soutěže je zveřejněno na konci srpna. Překládání dvojzápasů hlavně v OP III. je prakticky nemožné 
protože se musí hledat dohoda mezi 4-mi oddíly. Sice máme možnost využít tělocvičnu ZŠ, ale toto 
řešení je opravdu nouzové, vzhledem k velikosti místnosti a nutnosti zajistit převoz vyhovujících 
stolů. Stejně tak nás trápí i zajištění podmínek pro zápasy, zvláště pak vytopení sálu. Bylo zakoupe-
no plynové dělo, které dostačuje, pokud teplota neklesne pod 10°C. Věříme, že ke zlepšení dojde po 
rekonstrukci oken na sále.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se jakkoli podílejí na chodu a činnosti oddílu stolního 
tenisu. Obecnímu zastupitelstvu za to že nám umožňuje využívat sál KD, starostovi obce za „Putovní 
pohár“ na vánoční turnaj, Sokolu za zakoupení nového stolu, p. Zářeckému, p.Lehkému Jar.; p.Krej-
sovi a firmě DDD za finanční pomoc, díky které se nám daří zajišťovat nákup materiálu pro oddíl, 
řediteli ZŠ p.Bouškovi za možnost využívat tělocvičnu ZŠ k tréninkům v zimním období, firmám 
Klaas, Alf, Testa, OEZ, pekařství p.Adamce za zajištění cen pro vánoční turnaj. Nerad bych na někoho 
zapomněl, určitě těch, kteří pomáhají je víc, těm všem patří dík.

Za oddíl stolního tenisu Tomáš Krejčí st.

Nekořský kros
XIII. ročník přespolního běhu Nekořský kros poprvé bez Pepy Krejsy. 

Již XIII. ročník Nekořského krosu - přespolního běhu zařazeného do ISCAREX POHÁRU 2012 - 
se konal v neděli 27. května 2012 v areálu sportoviště, zimního stadionu v Nekoři. 

Náhlý loňský odchod dlouholetého předsedy TJ Sokol Nekoř a zakladatele a organizátora přespol-
ního běhu Nekořský kros postavil výbor TJ Sokol Nekoř před náročný úkol – zorganizovat letošní 
ročník běhu bez jeho zkušeností a obětavé práce. Nutno říci, že nekořská tělovýchovná organizace se 
zhostila tohoto úkolu se ctí a Pepa Krejsa by jistě byl s letošním průběhem spokojen. Z areálu zim-
ního stadionu – našeho CVAN průběžně na běžecké tratě vyrazilo 177 účastníků od 24 nejmenších 
předškoláků až po muže veterány (nejstarší účastník měl v startovní listině zapsán rok narození 1934). 
Slunečné a teplé počasí přálo pořadatelům i závodníkům, zrekonstruovaný sportovní areál uprostřed 
Nekoře a běžecké tratě v blízkém členitém i kopcovitém terénu se k této akci vysloveně nabízejí.... Je 
jen škoda, že na startovní listině se objevila pouze tři jména běžců z Nekoře.

Poděkování patří jak organizátorům, TJ Sokol Nekoř, tak i sponzorům, firmám: ALF, Klas Nekoř 
a.s., Řeznictví Krejsa, Vakstav a.s., Pekárna Adamec Petr, Obchod u Lehků, Vinárna u Zářecků, DDD 
M. Krejsa, Admos spol s.r.o., Testa Letohrad.  red
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Mistrovství ČR v hokejbale přípravek
Tři dny urputného sportovního klání přinesl víkend 1. – 3. června 

2012, kdy se na ploše sportoviště našeho CVAN hrála jedna ze skupin 
Mistrovství ČR v hokejbale 
přípravek, které hostilo měs-
to Letohrad a jako spolupo-
řadatel i obec Nekoř. 

Byly k vidění strhují-
cí sportovní výkony ma-
lých špuntů v boji o postup 
do finálové skupiny a po-
té i o umístění na 11. – 18. 
místě, které se stadionu ode-
hrávaly. Škoda jen, že zápa-
sy přišlo sledovat jen velmi 
málo diváků z řad místních…. 

Všechny hostu-
jící týmy obdivo-
valy náš areál, no-
vé hřiště a k tomu 
příslušející záze-
mí, a mnozí nám 
jej i záviděli…. 
Pochvalu sklidi-

li i organizátoři, Hokejbalový klub Letohrad, obec Nekoř 
i členové TJ Sokol Nekoř za zajištění servisu a zázemí. 

Obec Nekoř a náš areál si mezi hokejbalovými kluby udě-
laly velmi dobrou reklamu, nové hřiště ocenil i předseda Hokejbalového svazu a věříme, že toto byl 
první krůček k navázání bližší spolupráce a častějšímu využití našeho areálu pro hokejbalová utká-
ní….  Více na http://www.mcrpripravek2012.cz/ 

MAS Orlicko
Aktuálně z kanceláře MAS ORLICKO
Nový projekt pro neziskové organizace, 11 přijatých žádostí na podporu 
podnikání v cestovním ruchu, nebo soubor specielních pomůcek poříze-
ných ve spolupráci s Charitou Ústí nad Orlicí. 
Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou probíhat na Orlicku díky 
iniciativě MAS ORLICKO.
Jarní kolo příjmu žádostí ukončeno, letní výzva se připravuje …
Dne 4.5.2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již páté vyhlášené 
výzvy. Žádosti na podporu cestovního ruchu předložilo celkem 9 žadate-
lů, kteří chtějí z dotačních prostředků rekonstruovat svá ubytovací zařízení 
a pořizovat nové vybavení a 2 obce. Seznam úspěšných žadatelů bude znám 
na konci června. Ve stejném termínu bude také zahájeno další – šesté kolo 
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– příjmu žádostí, tentokrát určené neziskovým a církevním organizacím, mikropodnikům do 10 
zaměstnancům a opět také obcím. Své žádosti tak budou letos poprvé předkládat např. zedníci, malíři, 
truhláři, ale třeba i manikérky, kadeřnice, kosmetičky a ostatní živnostníci. Příjem žádostí je stanoven 
na první týden v září.
Projekt na podporu handicapovaných v plném proudu …
Již od začátku roku probíhá realizace unikátního projektu, který se na území dvou krajů zaměřuje na 
podporu nabídky služeb pro osoby s handicapem. Na území Orlicka bude díky tomuto projektu roz-
šířena nabídka kompenzačních pomůcek. V Kameničné bude vybudováno zázemí pro děti s handica-
pem. Nově pořízené kompenzační pomůcky si občané mohli prohlédnout a vyzkoušet dne 9.6.2012 na 
akci partnerských měst v Letohradě a dále si je budou moci zapůjčit v rámci půjčovny kompenzačních 
pomůcek u Oblastní charity Ústí nad Orlicí, na pobočce v Letohradě. Slavnostní otevření tábořiště 
v Kameničné se chystá na konec srpna.
Nový portál podpoří fungování neziskových organizací
Projekt je teprve na začátku realizační fáze. Neziskovým organizacím na území Orlicka nabídne bez-
platnou možnost prezentace své činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku a poptávku (například vy-
bavení a prostory) a v rámci společného kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní a kulturní 
akce. Tak aby nedocházelo k souběhu obdobných akcí v sousedních obcích.
Do projektu se můžete zapojit na webových stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.cz od červ-
na 2012.
Do dalších let s větším územím
V první polovině letošního roku zahájila MAS ORLICKO jednání se zástupci Regionu Orlicko – Tře-
bovsko. Předmětem pracovních schůzek bylo projednání možnosti rozšíření působnosti MAS OR-
LICKO do tohoto území. To by ve výsledku přineslo možnost využívat nabídky služeb MAS OR-
LICKO dalším obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím v Pardubickém kraji. Rozšíření je 
naplánováno do konce roku 2012. 

Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na: www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS 
na Divišově 669 v Žamberku.

DOTACE PRO SPOLKY, NNO, CÍRKVE A MIKROPODNIKY z ORLICKA 
Výzva – PODZIM 2012
MAS ORLICKO vyhlásí další výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER.
Podpora fiche 4 je zaměřena na stavební obnovu a pořízení materiálně – technického zázemí v oblasti 
sociální a kulturní infrastruktury, vzdělávání, péče o děti, zdraví, sportu a volnočasových aktivit. Do-
tace je poskytována až ve výši 90 %. Doporučená výše dotace činí 150 000 Kč. Určeno pro: Nestátní 
neziskové organizace podle zákona č. 83/1990Sb., č. 248/1995Sb., č. 227/1997Sb.
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb.,
Podpora fiche 6 je zaměřena na nákup strojů a technologií, vybavení a dalších zařízení pro rozvoj mi-
kropodniku a související propagace a marketing. Dotace je poskytována až ve výši 60 %. Doporučená 
výše dotace činí 250 000 Kč O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci dotace jsou):
Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují následující podmínky: žadatel 
musí být zařazen do kategorie mikropodniků (do 10 zaměstnanců, roční obrat nebo bil. suma do 2 mil. 
eur), žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb.
Konzultace a příjem žádostí. Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz (sekce 
DOTACE) a v sídle MAS ORLICKO (Divišova 669, 564 01 Žamberk), kde si také můžete sjednat 
individuelní bezplatnou konzultaci Vašeho projektu. Příjem žádostí probíhá do 6. 9. 2012!!!
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Cestománie - Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii přinášíme 17 pokračování putování s Martinem a Zuzanou Koc-

mánkovými po Asii 
V Darjeelingu jsme vystoupili po sedmi hodinách 

jízdy. V hotýlku jsme potkali dvojici turistů, se kte-
rými jsme se domluvili na brzký ranní výlet. Vstali 
jsme před čtvrtou a šli do města sjednat džíp, který by 
nás vyvezl na Tygří horu. Na vrcholu už byla dobrá 
tisícovka domorodců. Zatímco indický dav jásal nad 
vycházejícím sluncem, my sledovali postupně osvětlo-
vané panorama pohoří v popředí se stotisícovým Dar-
jeelingem. V pozadí jsme dále viděli i trojici osmitisí-

covek Lhotse-Everest-Makalu. Potkat tu Čechy byla třešnička na dortu. Zpátky jsme nejeli džípem, 
ale šli orosenou stezkou a v Ghoomu jsme se stavili snídani. V nepálské jídelničce nás přivítal chlape-
ček s kartáčkem v puse, ale hned ho zase vyndal a vzápětí nám servíroval každému horskou polévku 
Thukpu a čaj s mlékem.

Posledním zážitkem v Darjeelingu byla návštěva veřejných 
záchodků Toilet Complex, kde jsme si mohli vybrat ze stání 
„Urine“ a kabinek „Latrine“. Cestou z hor jsme píchli. Ani se 
tomu nedivíme, když zde sjíždí pneu na plátno. V malé pře-
stávce jsme se alespoň sbratřili a fotili s bangladéšskými spo-
lucestujícími. Také už víme, jak kvete čajovník. Za tři hodiny 
jsme byli zpět v nížině, kvalitní horské čajovníky vystřídala 
rýže a méně kvalitní keře ássámu. Do Siliguri jsme však nedo-
razili, z důvodu nepokojů týkajících se odtržení několika úze-
mí od Indie. Museli jsme jít pěšky. Cestou si nás fotili novináři.

Koupit lístek do Váránasí nám trvalo asi hodinu. Šestihodinové čekání jsme zčásti strávili v restau-
raci, a to bylo srandovní, protože jsme tu všichni museli schovávat pivo pod stolem a rum v kabelce. Ve 
vagónu jsme spali ve třetí úrovni u stropu. Čekali jsme, že po vlaku budou mašírovat pouze švábi, ale 
myšky nás překvapily. Měli jsme před sebou 17 hodin jízdy. Téměř v každé stanici či za ní se soupra-
vou proplazil chlapeček a zametal odpadky, ty pak vymetl z vlaku přímo ven. Druhý den ráno vlak za-
stavil kdesi před hranicí svazového státu Bihar. Čekali jsme tu několik hodin, protože v hlavním městě 
Patna probíhaly studentské nepokoje. Zásoby došly, objednali jsme si tedy věčeři. Po třech hodinách 
čekání jsme si vyčistili zuby a vyhoupli se na pryčny. Za pět minut přinesli večeři. Inu Indie. Museli 
jsme strávit ve vlaku další noc. Indové brali zpoždění s velkorysím klidem. Ani další ráno jsme nebyli 

poblíž Váránasí. Po-
zorovali jsme, jak se 
Indie v mlžných pá-
rách probouzí k ži-
votu. Později jsme 
sledovali vyprahlou 
rovnou krajinu plnou 
polí a políček, lidi-
ček, krav, bůvolů, 
domečků z cihel, hlí-
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ny nebo jen palmových listů. Někdy to nebyl příjemný pohled na palmové 
chýše vyspravené igelity či na igelitové chýše vyspravené starými hadrami. 
Spousta lidí přespává venku pod širým nebem nebo na nádražích. Hodně 
lidí čekalo při trati. Co je dnes potká? Tento den jsme dali chlapci, co vyme-
tal odpadky, bakšis. Asi nebude nikdy umět číst a psát. Jeho vyhlídky jsou 
nedobré. Jsou jich tu miliony.

Do blízkosti města měst jsme přijeli bez pěti minut ve stanovený čas, oko-
rát o den později. V městečku Muglai Sarai jsme i se dvěma Švýcary nasedli 
do motorikši. Cestou se neuveřitelne prášilo. Kdo z rikši vyčníval, ten byl na 
té části černý. Byli jsme ve Váránasí. Konečně jsme pocítili sílu davu druhé 
nejlidnatější země světa. Tlak rikš, cyklistů a chodců nás hnal po úzké ulici 
mezi starobylými domy pokrytými staletými nánosy prachu nezadržitelně 

vpřed. V blízkosti posvátné Gangy jsme se ubytovali v malém pokojíčku s výhledem na nábřeží.
Po řádné koupeli jsme vyšli do úzkých uliček na jídlo a pak se také jen tak projít. Nebýt prodej-

ců mobilů, internetových kaváren a projíždějících motocyklů, 
tak jsme si připadali jako vráceni o několik set let zpět. Obe-
zřetně jsme se protahovali okolo všudypřítomných posvátných 
krav a překračovali spící pejsky. Starobylá stavení s obchůdky, 
některé o rozloze pouhého metru čtverečného, vybavené starým 
opoužívaným zařízením, směsice vůní či zápachů, cinkání při 
motlitbách a náboženských obřadech, prodejci květů, nábožen-
ských relikvijí, ovoce a zeleniny, vonných tyčinek, koření, masa, 
výrobci jogurtu či malých pochoutek, řemeslníci zabývající se 
kovem i dřevem, opravami bot, to jsou útroby města Váránasí.

Druhý den jsme šli opět do města a na gháty. Gháty jsou po-
svátná schodiště směřující do Gangy sloužící k různým účelům. Na dvou ghátech dochází k rituálu 
žehu zesnulých, popel je pak rozprášen do posvátné matky Gangy. Ty jsme raději obešli. Na mnoha 
místech Indové všech národností sestupují smočit svá těla v posvátném obřadu, učí se plavat, perou 

prádlo a pak ho na zde i suší, docházejí sem k motlitbám 
a bohoslužbám nebo pouze k rozmluvám a setkáním či jen 
ukázat svoji kobru v košíku. Toto je nejdůležitější místo ve 
Váránasí možná i v celé Indii. Zde život začíná a i končí, 
koloběh života. Někdo by Váránasí mohl nazvat městem 
duchů. Zbyl i čas na zařízení jízdenek zpět do Kalkaty. Ze 
sedátka rikši na lidský pohon jsme pozorovali život na uli-
cích, všechen ten dopravní zmatek bez zjevných pravidel.

Poslední den jsme před šestou ranní nasedli do pronajaté 
loďky a nechali se vozit podél ghátů. Je jich prý celkem 
365, jako dní v roce. Hojné množství Indů se již smáčelo 

v kalné vodě. Modlili se a prováděli rituály, zejména však „svatí muži“ spoře zahalení a pomalovaní. 
Nad gháty se vypínaly fasády budov, paláců, chrámů, příbytků svatých mužů nebo také hotýlků pro 
turisty z celého světa. Ohně na spalovacích ghátech tu planou nepřetržitě.

Po projížďce jsme šli ještě na chvíli do města, Indové otvírali své obchůdky a vykuřovali je vonný-
mi tyčinkami, aby byl den úspěšný. Mnohdy se nakupuje v sedu, zejména v obchodech s tkaninami 
a jejich výrobky. To je také rituál. Váránasí je proslulé malými manufakturami na výrobu tkaného 
hedvábí. Pobyt v tomto městě pro nás skončil na peróně nádraží.

Martin a Zuzana Kocmánkovi
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Pozvání

RYBÁŘSKÝ TÁBORÁK
Sobota 23. června 2012 od 16,00 hod.

Myslivecká chata 
Bohaté občerstvení – nejen rybářské speciality – 

uzený kapr, pstruh na grilu, uzená kýta, bramboráčky, klobásky z udírny 
Reprodukovaná hudba

DĚTSKÝ DEN
Neděle 24. června 2012 od 13,30 hod
hřiště u základní školy, v případě deště sál KD

13,30 ZŠ sehraje divadlo - „BÁJEČNÝ SVĚT VYNÁLEZŮ“
14,00 tradiční soutěže pro děti

15,00 vojenská technika 
15,30 šermířské vystoupení – MORTEM ITER

SRANDAMAČ 
aneb III. netradiční turnaj spolků

Sobota 7. července 2012 od 16,30 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a obecní zastupitelstvo soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁBORÁK
Sobota 7. července 2012 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života Rozloučili jsme se
Rusnák Radim Priknerová Alena
Kopecká Tereza Bednářová Miroslava
 Bednářová Emilie
 Pácha Jaroslav 

60 let Kylar Pavel
 Faltusová Marie
 Severýn Zdeněk 
65 let Dolečková Jaroslava 
 Hubálková Hana
 Hubálek Petr
 Puchmeltrová Marie
 Vyhnálková Miroslava
 Filip Josef
70 let Uhlířová Hana
 Matyášová Milada
 Koser Reinhold
 Andres Miroslav
 Faltusová Libuše
75 let  Foglová Alenka

80 let  Šulcová Marie

81 let  Luxová Marie
 Bečková Anna

84 let  Hrdina Otokar

85 let Plocková Alena
 
86 let  Žižková Olga
 
88 let Bednář Václav

92 let  Daniel Ludomír 
Marie Glonková

Vzpomínka na kamaráda.
Každý již při svém narození dostává sudičkami do vínku i smrt. Chodí kolem nás a občas se zastaví, 

tu tam, tu onde a my ji vnímáme nezaujatě, jako něco co se stalo, ale co se nás tak bezprostředně netýká 
a to do té doby, dokud neuhodí do našeho středu, doprostřed rodiny, nepotká tátu, mámu, naše děti nebo 
nejbližší známé. Šokuje nás, když přichází náhle, neočekávaně, zdánlivě za plného zdraví. A ten osudný 
pátek 18. května se smrt zastavila a udeřila, zcela náhle a neočekávaně a tvrdě. Ukončila život pana Ja-
roslava Páchy a my jsme mohli jenom přihlížet.

Dovolte mi krátkou vzpomínku. Jaroslav Pácha byl jeden z nejstarších členů rybářského spolku v Ne-
koři. Samozřejmě jako každý kluk nejprve jako pytlák, později již jako řádný rybář nevynechal žádnou 
příležitost chytat ryby. Věnoval tomu značnou část svého volného času. Mohli jste si být jisti, že pokud 
bylo jen trochu solidní počasí, našli jste jej ráno nebo odpoledne u vody. Ze všech rybářských revírů 
měl nejraději malou přehradu, kterou znal zcela dokonale. Věděl zcela přesně za jakých podmínek, nebo 
v kterou denní dobu budou ryby na tomto nebo jiném místě. 

Věkem sice ne mladý, ale zajímal se o vše nové a moderní co se týkalo umělého chovu ryb. Po za-
ložení generačních rybníčků se jeho péče soustředila na ně a jen málokdo si dovede představit, co to 
znamenalo za obrovskou námahu a obětování, zejména v krutých zimních časech.

Byl by to dlouhý článek, kdybych měl vyjmenovat všechny jeho zájmy a aktivity. Chtěl jsem se jen za 
nekořské rybáře rozloučit s kamarádem a popřát mu v těch nebeských řekách ty nejkrásnější a největší 
úlovky. za MO ČRS Nekoř MUDr. Jaroslav Kučírek

Děkujeme za hojnou účast, slova útěchy a květinové dary všem, kteří se 24.5.2012 přišli rozloučit 
s naší maminkou, paní Emilii Bednářovou.  Blanka Páchová s rodinou a sourozenci

Významného životního jubilea se v období 1.4.2012 – 30.6.2012 dožívají: 



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř číslo 2 červen 2012
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Václav Lehký, Tomáš Krejčí, Zdeněk 
Dvořák, Zuzana a Martin Kocmánkovi, MUDr. Jaroslav Kučírek, Marie Glonková, Jiří Pomikálek, foto: Jiří 
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V prvním letošním čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z Údolí: I. 
e.č. 137, v horní části Údolí, při chůzi od Brodku druhá stavba na levé straně, majitelé A. Veselá, O. 
Veselý, Pardubice, II. e.č. 124, bývalé Údolí čp. 7, pátý objekt vlevo od vrchu, nyní majitelé manželé 
Rejchrtovi, Dvůr Králové n.L. III. Údolí čp. 10, ještě níže - sedmý objekt vlevo od vrchu, kousek od 
zvoničky, majitel M. Pechová Praha ; 
Pro inspiraci vašich procházek nabízíme další „Údolecké“ chalupy? Poznáte kde stojí…?

Uzávěrka příštího čísla je 18. července 2012, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz. www.nekor.cz


