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Z jednání obecního zastupitelstva
19. listopadu 2012 
Starosta přivítal přítomné, seznámil s děním v obci od minulého zasedání a nechal schválit program jednání. 
Dění v obci – setkání seniorů, vítání občánků, námětové cvičení, požár 214, jednání o demolici, zahájení 
demoličních prací formou výcviku Záchranného útvaru HZS, prohlídka kanalizace KD. 
Návrh územního plánu. Usnesení 2/ XI-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s návrhem Stavební 
komise na úpravy návrhu ÚP obce Nekoř ze dne 18.10.2012. 7 - 0 - 0
Pravidla pronájmu bytů a platba stočného. Návrh vypracovaný bytovou komisí na pravidla pro přidělo-
vání obecních bytů a přijímání žádostí. K tomuto návrhu nebyly vznesený žádné připomínky. Usn. 3/ XI-
2012: ZO Nekoř souhlasí s Návrhem pravidel pro přidělování obecních bytů pro obec Nekoř a stanovuje 
postupovat dle tohoto návrhu od 1.1.2013.  7 - 0 - 0
Dále na základě usnesení zastupitelstva 2/ XI-2011 předložen upravený návrh smluv k vybírání stočného na 
sídlišti Nad kulturním domem. Usn. 4/ XI-2012: ZO Nekoř schvaluje Návrh smlouvy o odvádění odpad-
ních vod na ČOV Nekoř  7 - 0 - 0
Různé
Rozpočtová změna. Účetní obce paní M. Glonková předložila rozpočtovou změnu č. 2 Usn. 5a/ XI –2012: 
ZO Nekoř schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2 obce Nekoř  7 - 0 - 0
Žádost o příspěvek gymnázia Žamberk. Předložena žádost Gymnázia Žamberk o příspěvek na úpravu 
a vybavení školy. Usn. 5b/ XI-2012: ZO Nekoř se zamítá žádost o příspěvek Gymnázia Žamberk.  6 - 0 - 1
Žádost o příspěvek na opravu zvonu v kostele sv. Mikuláše. Předložena žádost administrátora ŘK far-
nosti o příspěvek na opravu uchycení a úpravu zvonění zvonu ve věži kostela sv. Mikuláše. Rozhodnuto 
využít nabídky o prohlídku a seznámení se se situací přímo na místě. 
Dodatky smluv s firmou Ekola České Libchavy. Starosta předložil dodatky smluv s firmou Ekola České 
Libchavy na likvidaci odpadů pro rok 2013. Obsahují zhruba 3% navýšení ceny poskytovaných služeb. 
Dodatky budou doplněny o upřesněná místa svozu. ( na základě připomínek z jednání ZO Nekoř IX/2012). 
Usn. 5c/ XI-2012: ZO Nekoř schvaluje dodatek č. 11 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu, 
dodatek č. 11 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu, dodatek 
č. 10 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z velkoobjemových kontejnerů a doda-
tek č. 10 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob a po doplnění 
svozových míst pověřuje starostu obce jejich podepsáním.  7 - 0 - 0
Požární žebřík. Starosta informoval o výsledcích žádosti na PK o dotaci na nákup požárního nastavova-
cího žebříku. Usn. 5d/ XI-2012: ZO Nekoř se schvaluje smlouvu mezi Pardubickým krajem a obcí Nekoř 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 2012 a pověřuje 
starostu jejím podepsáním  7 - 0 - 0
Adventní výstava. Usn. 5e/ XI-2012: ZO Nekoř schvaluje bezplatné zapůjčení sálu KD spolku Nekořala 
k uspořádání Adventní výstavy.  7 - 0 - 0
Plán inventur. Účetní obce a starosta seznámili zastupitele s plánem inventur na rok 2012 
Pronájem Petrova palouku. Usn. 5f/ XI-2012: ZO Nekoř na základě veřejné vyhlášky 3/2012P/N ze dne 
19.10.2012 schvaluje žádost pana Milana Luxe o pronájem Petrova palouku na rok 2013, podmínky 
pronájmu stanovuje shodné s rokem 2012.  7 - 0 - 0
Návrhy a připomínky
J. Lehký - nefunkční světlo u čp. 104; nákup komunální techniky – řešit samostatným bodem na příštím 
jednání
J. Kubíčková Berková - zhoršení jakosti vody, zatemnění oken KD – J. Lehký se členy oddílu stolního 
tenisu sežene vzorky látky na zatemnění; dořešit provoz a pojištění hasičského auta
L. Faltusová - požadavek na častější informace ze ZŠ a MŠ 
F. Mikyska - poruchy obecního rozhlasu a špatně slyšitelné hlášení 
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17. prosince 2012 
Starosta po přivítání přítomných jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, krátce seznámil s děním v obci 
od minulého zasedání: dokončení výsadby na stráni nad stationem a podání žádost o dotaci na výsadbu; pří-
prava voleb prezidenta republiky – jmenování a svolání OVK; demolice 214; výcvik psů probíhající na zbo-
řeništi; nastříkání ledu na zimní stadion; odečty elektřiny v obecních budovách, které proběhly v souvislosti 
s přechodem na jiného dodavatele; výsledky kamerové zkoušky kanalizace KD; vysvětlení VAK Jablonné 
n.O. ohledně změněné jakosti vody; instalace nového kontejneru Elektrowin na vyřazená elektrozařízení, 
problematika poskytování informací. Poté byl schválen program jednání. Starosta prošel jednotlivé úkoly 
a připomínky z minulého zápisu: doplnit přílohu o jednání SK; dořešit příspěvek na opravy zvonění; dodat-
ky smluv Ekola – upraveny, přidána zastávka U Lehků; dotace požární žebřík – jen 6000,- Kč; světlo u čp 
104 opraveno, problém s rozhlasem; kom. technika – bod 3 jednání XII/2012; jakost vody – výše citovaná 
odpověď VAK Jablonné n.O.; zatemnění - bod různé jednání XII/2012; dořešit provoz a pojištění hasičské-
ho auta – zůstává; požadavek na častější informace ze ZŠ a MŠ – pracovní jednání v ZŠ nad rozpočtem 
školy v lednu, navrženo provést i přípravu ankety; připomínky ke kvalitě hlášení obecního rozhlasu – poru-
cha staré ústředny, nová, prozatím zapůjčená ústředna není plně sesouladěna s vedením obecního rozhlasu
Návrh rozpočtu 2013. Účetní obce M. Glonkovou předloženo a zdůvodněno rozpočtové provizorium. 
Usnesení 2a/ XII-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium obce Nekoř na rok 
2013.  8 – 0 - 0
Dále byl účetní obce M. Glonkovou předložen návrh rozpočtu na rok 2013. Příští jednání zastupitelstva 
(28.1.2013) bude rozpočet při konečném schvalování probrán podrobně podle jednotlivých podkapitol, roz-
počet školy probrán při plánované návštěvě školy 14.1.2013. 
Do rozpočtu zahrnout instalaci košů na psí exkrementy. J. Lehký – návrh na navýšení finančních příspěvků 
spolkům. Usn. 2b/ XII-2012: ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu obce Nekoř na rok 2013 .  8 – 0 - 0
Dále předložen návrh na doplatek příspěvku na kroužky v ZŠ Nekoř, Usn. 2c/ XII-2012: ZO Nekoř schva-
luje příspěvek 8.400,- Kč ZŠ na odměny vedoucím zájmových kroužků za období IX – XI/2012 .  8 – 0 - 0
Usn. 2d/ XII-2012: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v roce 2012.  8 – 0 - 0
Usn. 2e/ XII-2012: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu finančního výboru Obce Nekoř ze dne 23.10.2012, 
s uvedenou zprávou souhlasí bez výhrad.  8 – 0 - 0
Mechanizace pro práci v obci. Pavel Lehký prezentoval mechanizaci použitelnou pro údržbu zeleně a prá-
ci v obci. Starosta seznámil přítomné se stávajícím vybavením obce mechanizací a nástroji k údržbě zeleně 
a pracemi v obci. Následně proběhla živá diskuse. Nebylo předloženo žádné usnesení. 
Různé
Příspěvky sdružení obcí Orlicko. S činností sdružení a podklady pro valnou hromadu konanou 18.12.2012 
seznámil starosta obce. Usn. 4a/ XII-2012: ZO Nekoř bere na vědomí materiály na valnou hromadu Sdru-
žení obcí Orlicko, schvaluje navrženou výši členského příspěvku obce v roce 2013 - 28.593,- Kč  8 – 0 - 0
Zatemnění oken KD. Vzorky materiálů na zatemnění formou závěsů vykorespondované T. Krejčím z od-
dílu stolního tenisu předložil k nahlédnutí J. Lehký. Zastupitelé seznámeni s nabídkou firmy CANAPé decor 
na řešení kolejničkami k zavěšení závěsů a záclon. Instalace bude provedena po výměně oken v druhé části 
sálu KD, s firmou o dopřesnění nabídky bude nadále komunikovat starosta a místostarostka. 
Zpracování strategického rozvojového plánu. Starosta obce seznámil se záměrem zpracovat v rámci pi-
lotního projektu (8 vybraných obcí PK) strategický rozvojový plán obce – „Program rozvoje obce Nekoř“ 
pod metodickým vedením odborné firmy a kraje, jehož součástí by měla být i anketa mezi obyvateli. Usn. 
4b/ XII-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zpracování strategického rozvojového plánu obce – 
„Program rozvoje obce Nekoř“  8 – 0 - 0
Příspěvek na opravu zvonění. Bude dořešen na příštím jednání při schvalování rozpočtu. Obec má zájem 
o odkup pozemků kolem „Luxovy hospody“, na které by se měly vztahovat církevní restituce. 
Projektová dokumentace. Starosta předložil nabídku Ing. Buryšky na zpracování projektové dokumentace 
na „Stavební úpravy KD“ – úpravu oken u zadního schodiště a úpravu vstupu do kotelny. A nabídku zpra-
cování demoliční dokumentace k čp. 144 od Ing. Ježka
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Usn.4c/XII-2012: ZO Nekoř schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na „Stavební úpra-
vy KD“ Ing. Buryškovi za 3.600,- Kč a schvaluje zadat zpracování demoliční dokumentace k čp. 144  
od Ing. Ježkovi za 5.800,- Kč.  8 – 0 - 0
Pozemkové záležitosti. Usn. 4d/ XII-2012: ZO Nekoř se schvaluje veřejnou vyhl. 4/2012P/N se záměrem 
pronájmu v příloze specifikovaných pozemků patřících do zemědělského půdního fondu v majetku Obce 
Nekoř nacházejících se na k.ú. Nekoř.  8 – 0 – 0
Návrhy a připomínky
L. Faltusová - poškozená mapa u zastávky na Náměstíčku - reakce starosty – pravděpodobně mrazem, 
nezjištěny stopy úmyslného poškození, provizorně opravena, vyvolat jednání s KČT o její výměně.

28. ledna 2013 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta krátce seznámil s děním v obci od minu-
lého zasedání: projednávání ÚP obce Nekoř – fáze zveřejnění a vyvěšení návrhu; zpracování dokumentace 
přístřešku u ZŠ a jeho projednání stavebním úřadem; prezidentské volby; výsledek Tříkrálové sbírky 2013 
– 35.629,-Kč - (o 315,- Kč více než v roce 2012); silvestrovské poškození stromků třešňové aleje; „vá-
noční hraní flétniček“; novoroční besídka u betléma před kostelem sv. Mikuláše; odstranění vyvrácených 
stromů u MŠ; oprava veřejného osvětlení a rozhlasu – bohužel nová ústředna stále detekuje krat ve vedení 
a neumožňuje využít plný výkon zesilovače; jednání o změnách JŘ; přátelské hokejové utkání; poděkování 
dobrovolníkům stříkajícím led.
Dále starosta prošel jednotlivé úkoly a připomínky z minulého zápisu: doplnit přílohu o jednání SK; dořešit 
příspěvek na opravy zvonění; dořešit provoz a pojištění hasičského auta; mechanizace pro práci v obci – 
návrh do příštího jednání přistaví starosta, B. Bezstarosti, P. Lehký, J. Lehký; představen vzorek závěsů na 
okna KD; poškozená mapa u čekárny na náměstíčku provizorně opravena, jednání s KČT – dosud nepro-
běhlo.
Návrh rozpočtu 2013. Účetní obce M. Glonková okomentovala jednotlivé kapitoly návrhu rozpočtu. Usn. 
2a/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje rozpočet obce Nekoř na rok 2013.    8 – 0 – 0
Usn. 2b/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek MŠ na provoz ve výši 200 000 s tím, že obsahuje pro-
středky na opravy a kovový regál do skladu. Jednotlivé položky rozpočtu je nutno považovat za závazně 
stanovené ukazatele.   8 – 0 – 0
Usn. 2c/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek ZŠ na provoz ve výši 400 000,- Kč, v tom jsou obsaženy 
prostředky na vybudování přístřešku před vchodem, doplnění vybavení kuchyně odsáváním a smažící 
pánví. Jednotlivé položky rozpočtu je nutno považovat za závazně stanovené ukazatele. Částka 112 064,- 
Kč schválená nad výše uvedený příspěvek obce je určena na dokrytí mzdy pedagogických i nepedagogic-
kých pracovníků ZŠ z důvodu schválené výjimky v období 1.1. 2013 – 31.8. 2013.   8 – 0 – 0
Usn. 2d/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek ŘK na opravu zvonění ve výši 30.000,- Kč, příspěvek bude 
vyplacen až po předložení faktury za dokončenou opravu.   6 – 1 – 1
Usn.2e/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje následující příspěvky spolkům: SDH 23 000., SHM 20 000+ 3000 
dětský den a karn, TJ Sokol 25 500, ČRS 10 500, MS 5 000., NEKOŘALA 3000, ČČK 1000, ŘK farnost 
- na koncert OKVF 5000,-   8 – 0 – 0
Usn. 2f/ I-2013: ZO Nekoř v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., měnící zákon č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech schvaluje založit účet obce u ČNB.   8 – 0 – 0
Strategický dokument PLÁN ROZVOJE OBCE NEKOŘ. Představena podoba ankety pro MAS Or-
licko i pro potřeby PRO Nekoř, navrženo složení pracovní skupiny. Usn. 3a/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje 
znění ankety pro PRO Nekoř. Usn. 3b/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje složení pracovní skupiny PRO Nekoř 
– členové OZ + J. Dostálek, M. Jirčík, Z. Dvořák; k připomínkování materiály zasílat představitelům 
spolků  8 – 0 – 0
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ. Starosta informoval o průběhu projednávání projektu stavebním úřadem, před-
ložil návrhy na zabezpečení výběru dodavatele, stavebního dozoru a vypracování žádosti. Požádal do příš-
tího jednání zastupitelstva o návrhy na zhotovitelské firmy. Usn. 4a/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje uzavřít 
mandátní smlouvu mezi Obcí Nekoř a firmou Forenta s.r.o. na zabezpečení výběru dodavatele a stavební 
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dozor při realizaci stavby SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ za celkovou částku 67.760,- Kč vč. DPH  9 – 0 – 0
Usn. 4a/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje uzavřít mandátní smlouvu mezi Obcí Nekoř a firmou REDEA 
Žamberk s.r.o na přípravu sepsání žádostí a podkladů pro podání žádosti Obce Nekoř o finanční podporu 
v rámci realizace strategie MAS Orlicko, FICHE č.1, Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí k rea-
lizaci stavby SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ za celkovou částku 24.200 Kč vč. DPH.  9 – 0 – 0
Pozemkové záležitosti a nájmy. Usn. 5a/ I-2013: ZO Nekoř na základě veřejné vyhlášky 4/2012P/N ze 
dne 19.12.2012 schvaluje žádost zemědělské společnosti Klas Nekoř a.s. o pronájem v příloze specifiko-
vaných pozemků patřících do zemědělského půdního fondu, tj. orné půdy, luk a pastvin v majetku Obce 
Nekoř nacházejících se na k.ú. Nekoř. Na základě připravované úpravy návrhu ÚP pověřuje starostu 
obce dopracováním nájemních smluv a jejich předložením do příštího jednání zastupitelstva.  9 – 0 – 0
Usn.5b/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 1/2013 P/N se záměrem prodeje p.p.č. 2387/2 
TTP o výměře 693m2, p.p.č. 2389 zahrada o výměře 1115 m2 a st.p.č. 261 o výměře 86 m2 nacházejících se 
na k.ú. Nekoř.  9 – 0 – 0
Různé
Nákup laviček. Na základě předchozích jednání starosta předložil nabídku firmy KOVO-KRAB a srovna-
telné nabídky venkovních laviček a košů. Usn. 6a/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje nákup 5 ks laviček a 5 ks 
košů dle nabídky firmy KOVO-KRAB ve variantě smrkového dřeva.  9 – 0 – 0
Dále předložil návrh víceúčelového koše před KD pro potřeby kuřáků vyplývající ze zákazů kouření v bu-
dově. Usn. 6b/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje nákup popelníkového koše dle předložené nabídky ve variantě 
zelené barvy.  9 – 0 – 0
Výměna oken KD + zatemnění sálu. Usn. 6c/ I-2013: ZO Nekoř pověřuje SK do příštího jednání přípra-
vou VŘ na výměnu druhé poloviny oken sálu a přísálí KD.  9 – 0 – 0
Knihovna. Starosta předložil dopis KC Letohrad – knihovny s informacemi o připravovaných změnách 
v souvislosti se zavedením knihovního systému REKS i s návrhem Dohody o odborné pomoci mezi Obcí 
Nekoř a KCL o nákupu knih do výměnného fondu. Diskutováno o výši příspěvku k nákupu knih do výměn-
ného fondu. Návrh dohody 5.000,- Kč, protinávrh 2.500,- Kč
Návrh usnesení 6d/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o odborné pomoci mezi Obcí Nekoř a KCL o ná-
kupu knih do výměnného fondu s příspěvkem 2.500,-Kč .  4 – 4 – 1
Návrh usnesení 6d/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o odborné pomoci mezi Obcí Nekoř a KCL o ná-
kupu knih do výměnného fondu s příspěvkem 5.000,-Kč .  4 – 4 – 1
Žádné usnesení nebylo schváleno. Starosta vyzval zastupitele k návštěvě knihovny a rozmyšlení celé zále-
žitosti do příštího jednání. 
Jízdní řády. Starosta seznámil s podrobnosti z jednání na ORP Žamberk si firmou OREDO o úpravách JŘ. 
Usn. 6d/ I-2013: ZO Nekoř bere na vědomí informace o změnách JŘ a chystaných změnách, podporuje 
návrh města Letohrad i dohodu s obcí Líšnice o zachování spoje 24 linky 700983  9 – 0 – 0
Prodej hasič. auta Avia. Usn. 6e/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje vyřazení starého hasič. auta 30 K DVS 12 
a jeho prodej za cenu železného šrotu firmě Plundra Žamberk  9 – 0 – 0
Dohoda TJ Sokol Nekoř. Starosta obce, i členové TJ Sokol Nekoř B. Bezstarosti a J. Lehký informovali 
o navržených pravidlech k užívání sportovišť TJ Sokol Nekoř. Usn. 6f/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje před-
ložená pravidla využívání sportovišť TJ Sokol Nekoř  9 – 0 – 0
Návrh dohody kontejner žárovky a zářivky. Starosta předložil návrh na instalaci kontejneru na zpětný 
odběr použitých žárovek a zářivek. Usnesení 6g/ I-2013: ZO Nekoř schvaluje předloženou smlouvu insta-
laci na kontejneru zpětného odběru žárovek a zářivek  9 – 0 – 0
Zpráva finančního výboru. Předseda finančního výboru B. Bezstarosti předložil zprávu tohoto orgánu. 
Usn. 6h/ I-2013: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu finančního výboru a s uvedenou zprávou souhlasí bez 
výhrad.  9 – 0 – 0
Mechanizace na práci v obci a výsadba zeleně. Usn. 6i/ I-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje 
starostu, předsedu finanční komise a předsedu kontrolní komise přípravou, vyhlášením a vyhodnocením 
veřejných zakázek malého rozsahu na zakoupení zahradního sekacího traktůrku a provedení výsadby 
ovocné aleje na Vejrově .  9 – 0 – 0
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Návrhy a připomínky
L. Faltusová - šeredná okna na budově OÚ; ukazatel skóre na hokejovém hřišti
P. Lehký - Připomínky ke slyšitelnosti hlášení obecního rozhlasu – reakce starosty – oprava vedení odbor-
nou firmou až v jarních měsících
V . Zářecká - Informace o počtu přihlášených dětí – řešit stav MŠ
J. Kubíčková Berková - Informace o stavu zpracování zadání PD na rekonstrukci čp. 286
J. Lehký - Zvážit možnost hlášení obecního rozhlasu v pravidelných hodinách; připomínky k průběhu 
vyhrnování chodníků na mostě - dříve a častěji

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

držíte v rukou první číslo dalšího ročníku NEKOŘSKÉHO ZPRAVODAJE …. Je to jeho již 20. 
ročník (první číslo vyšlo v srpnu 1994), a redaktorem a tvorcem prvních pěti ročníků byl vloni zesnulý 
František Slavík. Dalších, s tím letošním již 15 ročníků, mám tu čest i potěšení pro Vás připravovat 
a redakčně zpracovávat já. Je vždy velkým potěšením a povzbuzením Váš zájem o to, kdy již bude 
další číslo, Vaše podněty a nápady, o čem se ve zpravodaji zmínit a nebo i přímo připravené články. 
I v tom letošním ročníku se chceme kromě aktuálních zpráv o dění v obci podívat trochu do historie, 
díky paní Ing. Růženě Vintrové, DrSc. můžeme číst její vzpomínky na doby předválečné i poválečné, 
snad se najde i někdo další z Vás, kdo nám poodkryje historii dalšího nekořského domu… Po dlouhém 
putování s manželi Kocmánkovými po vzdálené Asii bychom rádi přivítali vzpomínky dalších nekoř-
ských cestovatelů – pokud někdo další najde odvahu se o ně podělit. A jistě se najdou i další zajímavé 
fotografie obce i jednotlivých domů….. Předem děkuji za všechny náměty a příspěvky. 

Přestože mě práce s přípravou Nekořského zpravodaje baví, rád bych v ní viděl nějakého dalšího 
spolupracovníka, kterému by byla možnost o náš obecní časopis postupně předat na starost. Stejně 
tak nás trápí, že se prozatím nenašel nikdo, kdo by pokračoval ve vedení a zápisech do obecní kroniky. 
Najde se někdo.…. ? 
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
• Madle Hubálkové za zorganizování předvánočního 

flétničkového přání a všem hráčům flétniček i vánoč-
ního divadla předvedeného 1. ledna 2013 před ven-
kovním betlémem u kostela sv. Mikuláše. 

• Pořadatelům, sponzorům a organizátorům vánočního 
turnaje ve stolním tenise

• Vedení a trenérům mládežnického hokejového oddí-
lu za čas a úsilí věnované mladým hokejistům

• Pánům B., M., J. a D. Bezstarostiovým, L.Kubíčko-
vi, J. Krejsovi,. L. Skalickému, M. Mazurkiewičovi 
a V. Lehkému za přípravu zimního stadionu a oběta-
vému stříkání ledu.

• Všem organizátorům, velkým i malým členům osmi 
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tříkrálových skupinek, za uskutečnění letošní Tříkrálové sbírky v sobotu 5. ledna 2013, při které se 
vybralo 35.629,-Kč - (o 315,- Kč více než v roce 2012). Všem dárcům pak za jejich štědrost.

• Sponzorům a organizátorům z řad nekořských spolků za tradiční dětský maškarní karneval

• Všem, kteří se aktivně zúčastnili ankety k rozvoji obce a regionu, členům SDH Nekoř za vyzvednutí 
vyplněných anketních lístků z domácností. 

• Děkujeme všem, kteří úklidem svých i přilehlých pozemků, zejména komunikací, přispívají k zlep-
šení podmínek i vzhledu naší obce

Krátké zprávy a oznámení
• Upozorňujeme na drobné změny autobusových jízdních řádů platné od pondělí 3. března 2013. 

Jedná se zejména o posunutí odjezdu z Letohradu dvou odpoledních spojů - původně 16,40 a 18,40, 
nyní 16,55 a 19,00 ve vazbě na příjezdy vlaků a pak částečná redukce a změny víkendových spojů 
z důvodů úsporných opatření nového krajského radního Pardubického kraje pro dopravu Jaromíra 
Duška. Věnujte, prosíme, pozornost nově vyvěšeným jízdním řádům na autobusových zastávkách 
nebo jejich nové podobě přiložené v příloze.

• Nový kontejner na sběr zářivkových svítidel - umístěn v obecní budově čp. 286 - budova Pošty 
- podrobnosti viz níže

• Upozornění Policie ČR – poslední dobrou se po obcích v našem regionu pohybují sběrači kovů 
a podomní prodejci různého zboží, ekonomických či pojistných produktů a energií. Buďte prosím 
opatrní při vpouštění těchto osob do svých nemovitostí, ne ve všech případech se jedná o skutečně 
nabízenou činnost. Mnohdy jde o páchání majetkové trestné činnosti. Pokud zjistíte pohyb tako-
výchto osob v obci, zejména sběračů kovů, prosím nahlaste tuto skutečnost na obecní úřad 465 625 
122, 724 181 465 nebo i přímo na obvodní oddělení Policie ČR 465 614 333

• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nekoři k 31.12.2012 definitivně ukon-
čila svoji činnost. Kroniku spolku a další dokumenty předali k zaarchivování a uchování na obecní 
úřad. Finanční hotovost, která zbyla po ukončení jejich činnosti, věnovali darem Obci Nekoř, aby 
byla využita pro výsadbu nové zeleně nebo květin ke zkrášlení obce…

• Obec Nekoř nabízí k samotěžbě palivové dřevo z porostů nutných v jarních měsících k probírce – 
převážně v lokalitě Pod Borky, cena 100,- Kč za prostorový metr, informace na tel. 724 181 465

• Žádáme všechny majitele psů, aby po svých čtyřhnohých přátelích uklízeli „dárečky“, které 
při svých procházkách zanechávají na obecních i soukromých pozemcích v obci. 
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Výsledky volby prezidenta republiky 2013 v obci Nekoř

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo 741 529 71,39 529 528 99,81
2. kolo 741 484 65,32 484 483 99,79

Kandidát Navrhu-
jící

strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 42 7,95 X X
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 127 24,05 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 12 2,27 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 21 3,97 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 11 2,08 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 93 17,61 218 45,13
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 51 9,65 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 50 9,46 X X

+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 121 22,91 265 54,86

+) postupující kandidát   *) zvolený kandidát zdroj  www.volby.cz

Termíny svozu odpadů 2013
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Březen: 4., 11., 18., 25. Červenec: 1., 15., 29. Listopad: 4., 11., 18., 25.
Duben: 8., 22. Srpen: 12., 26. Prosinec: 2.,9., 16., 23., 30.
Květen: 6., 20. Září: 9., 23., 30. 
Červen: 3., 17. Říjen: 7., 14., 21., 28.

Sběr plastů v žlutých pytlích a sběr nápojových kartonů v oranžových pytlích. 
Odevzdání na svozová místa – úterý: 19.III.; 16.IV.; 14.V.; 11.VI.; 10.VII.; 6.VIII.; 3.IX.; 1.X.; 
29.X.; 26.XI.; 24.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 5.VI.; 4.IX.; 4.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den 25.III.; 23.IV.; 21.V.; 18.VI.; 16.VII.; 13.VIII.; 
10.IX.; 7.X.; 4.XI.; 2.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – termíny stře-
da 17.4.2013 a čtvrtek 5.9. 2013. 
Sběr železa: provedou hasiči v sobotu 6. dubna 2013, 
více informací dále ve zpravodaji. 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 
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bude oznámen na plakátech a letácích, kromě toho 
menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontej-
neru před obecním úřadem. Nepatří do něho baterie 
a žárovky. 
Nový kontejner na sběr použitých zářivkových 
svítidel je umístěn obecní budově čp. 286 - „Pošty“ 
v chodbě před vstupem na pobočku České pošty. Slou-
ží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel a úspor-
ných žárovek, které obsahují nebezpečné kovy a ne-
patří do běžného odpadu: 

NENÍ URČEN NA BĚŽNÉ, KLASICKÉ ŽÁROVKY
Pytle na tříděný odpad (žluté – na plasty a oranžové na nápojové kartony) jsou k zakoupení na 

obecním úřadě. Jsou k dispozici i specielní bílé pytle s logem sběrové společnosti na běžný komunální 
odpad pro ty, kterým se ve vyjímečných případech odpad nevejde do popelnice nebo pro ty, kteří bydlí 
dále od sběrné linky. Ty mohou být položeny vedle popelnic a budou odvezeny. Žádné jiné neozna-
čené pytle se směsným komunálním odpadem obsluha sběrného vozu nenaloží. Prosíme, abychom si 
na tento nový systém pomalu zvykali.

Dále připomínáme povinnost uhradit „poplatek za odpady“ dle vyhl. 4/2012 do 31.3.2013 
u trvale bydlících osob, do 31.8.2013 za neobydlené a rekreační objekty. 

A do 31.3.2013 poplatek za psa. 
Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě či převodem z účtu na účet obce Nekoř 

6822611/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné. 
Po zaplacení poplatku obdrží poplatníci známku na popelnici, bez které by od měsíce dubna nebyla 

svozovou firmou sběrná nádoba vysypána a odpad odvezen. 

Sběr použitého ošacení – sobota 27.4.2013
Obec Nekoř jako každoročně ve spolupráci s Diakoníí Broumov organizuje sbírku použitého oša-

cení. V letošním roce se bude konat v sobotu 27. dubna 2013 na obecním úřadě, podrobnosti obdržíte 
na letáčcích zaslaných obcí. 

V poslední době se v naší obci pokouší organizovat obdobný sběr i jiné firmy (např. RE-CO 
CZECH, nebo nyní i polská firma Tesso), bohužel nejsou schopny objet nemovitosti v obci a provést 
avizovaný sběr oděvů v pytlích a krabicích přímo od Vašich domů, jak ve svých letácích a výzvách 
ke sběru avizují. Navíc se pod rouškou jejich „charitního sběru“ skrývá komerční firma, která nemá 
s charitativní činností nic společného a veškeré ošacení, které jim lidé darují, putuje do zahraničních 
firem, kde dále slouží k prodeji. 

Obec Nekoř každoročně organizuje takovýto sběr ošacení ve spolupráci s Diakoníí Broumov, která 
si pro sesbírané věci přijede ke shromažďovacímu místu na obecním úřadě. Tato organizace provo-
zuje charitativní činnost, takže u ní je záruka, že se sebírané věci dostanou k potřebným a při jejich 
zpracovávání a třídění jsou poskytována chráněná pracovní místa ostiženým a potřebným. 

Je samozřejmě na každém, jaké možnosti takovéhoto sběru využije.  -red
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Přehled srážek a teplot 2012
Přehled prům

ěrných m
ěsíčních teplot a m

ěsíčních srážek v roce 2012 ve srovnání s předchozím
i roky    

sledovaných na vodním
 díle  Pastviny 

 
 

prům
ěrná m

ěsíční teplota v oC
 

 
úhrn srážek v m

m
 

 výška 
sněhu 
m

m
 

m
ěsíc 

2005 
2006 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 
2005 

2006 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2012 
leden 

-1,16
-6,95 

0,8 
-5,0 

-5,0 
-1,9 

-1,2 
139,1 

50,5 
88,5 

52,3 
94,0 

81,1 
149,3

33 
únor 

-3,97
-4,17 

1,4 
-1,8 

-2,6 
-3,2 

-7,2 
114,7 

87,8 
20,8 

93,4 
34,6 

16,8 
70,2 

66 
březen 

-1,05
-1,47 

2,2 
2,1 

1,6 
2,6 

3,6 
53,8 

89,0 
87,1 

115,3 
60,4 

28,5 
15,6 

25 
duben 

7,74
6,98 

7,1 
10,9 

7,1 
9,2 

7,0 
33,3 

83,4 
39,6 

27,0 
90,1 

45,0 
26,2 

1 
květen 

11,93
11,49 

12,4 
12,2 

10,7 
12,0 

13,8 
116,0 

142,7 
68,3 
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73,8 
59,3 

  
červen 
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16,3 
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91,0 
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90,3 
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16,58
20,18 

17 
17,1 

19,0 
15,7 

17,8 
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29,3 
48,6 
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169,2
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14,77
14,55 

16,5 
17,0 

16,4 
17,2 

17,4 
84,9 

226,2 
63,4 

30,3 
149,3 

81,6 
39,8 

  
září 

13,94
14,57 

11,7 
14,0 

10,8 
13,6 

12,5 
56,0 

42,0 
30,4 

23,3 
132,4 

99,0 
97,1 

  
říjen 

8,85
10,08 

7,7 
6,7 

5,8 
7,6 

7,1 
12,9 

47,9 
31,8 

113,8 
14,6 

45,8 
64,9 

  
listopad 

1,92
5,3 

4,4 
4,1 

4,1 
2,5 

5,2 
52,2 

131,6 
57 

39,8 
84,4 

0,2 
39,7 

  
prosinec 

-1,73
-0,33 

0,8 
-1,2 

-5,2 
1,0 

-2,3 
138,6 

55,9 
25,9 

60,6 
72,3 

103,1 
66,9 
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vořáková 
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Co se událo v Nekoři roce 2012
Konec světa koncem roku 2012 nenastal a tak můžeme krátce shrnout všechny významné události, 
které nás v jeho průběhu v obci potkaly:

 - Mysliveckým (14.I.), hasičským (4.II.), masopustním (10.II.) plesem a dětským maškarním karne-
valem (26.II.) jsme si užili plesovou sezónu 

 - 18.2. – závod mezinárodní mistrovství ČR mortoskijoringu u továrny
 - Nekořští mladí hokejisté absolvovali svoji první soutěžní sezonu 
 - Vypracován návrh nového Územního plánu obce Nekoř
 - Na přelomu dubna a května výměna části oken na sále KD, na podzim zrekonstruováno nevyhovu-

jící šatnové okénko u sálu, stanoven zákaz kouření v celé budově KD (kromě výčepu) 
 - 12.5. pomohli členové SDH zorganizovat pořadatelskou službu u tradičních „lodiček“, lodičkáře 

odklonili na odstavné parkoviště na hasičském cvičišti a v obci tak byla vyřešena každoroční téměř 
neřešitelná dopravní situace kolem „lodiček“ 

 - 1. - 3.6. proběhlo na hřišti CVAN mistrovství ČR hokejbalových přípravek
 - Rybářským táborákem (23.6.), hasičským táborákem a III. Srandamačem spolků (7.7.), pouťovým 

posezením pod lipami, mysliveckými hody (18.8.), koncertem skupiny TONIC (1.9.), varhanním 
koncertem v rámci Orl. Kladského varh. festivalu (16.9.) a Adventní výstavou (2.12.) jsme si uží-
vali kulturní a společenské akce

 - Děti si mohly naplno užít Dětský den (24.6.), Pohádkovou cestu (1.9.), letní prázdninové tábory 
klubu SHM

 - Sportovní vyžití poskytl Nekořský kros (27.5.), 28.7. poprvé TJ Sokol Nekoř organizovaný „Ne-
kořský špacír“, pravidelné hraní stolního tenisu na sále KD, i cvičení žen tamtéž či v tělocvičně ZŠ

 - Oddíl stolního tenisu úspěšně reprezentoval obec ve dvou kategoriích (OP3 a OP4) okresní soutěže 
ve stolním tenisu, sezóna vyvrcholila Vánočním turnajem 30.12.

 - Zakoupeno a zásahové jednotce SDH o pouťové neděli slavnostně předáno nové zásahové vozidlo 
DA IVECO DAILY 70C17D o celkové hodnotě 2.024.000 Kč, příspěvek na jeho dovybavení od 
místních firem a podnikatelů více než dvojnásobně převýšil obdrženou dotaci 120 000 Kč na jeho 
pořízení

 - IX. ročník nekořského poháru v požárním sportu (15.9.) přivítalo obnovené zázemí hasičského 
cvičiště, na kterém hasiči dlouho usilovně pracovali

 - Obnovena ovocná alej u cesty Do Pole, opět sázely nekořské školní děti, prořezáním ošetřeny 4 
lípy u Trojice na Vejrově a památná lípa u kostela sv. Mikuláše

 - Opravena část cesty od budovy Povodí Labe do Údolí, nové dopravní zrcadlo na Vejrově
 - Nové vývěsní tabule na Bredůvce a u chodníku ke Konzumu
 - Na třech místech v obci přibyly nové kontejnery na sběr skla
 - Odkoupen starý bytový dům u továrny čp. 214; 19.10. se v něm a na přilehlém hasičském cvičišti 

konalo námětové cvičení SDH okrsku 22, večer 3.11. dům vyhořel, ve dnech 19. – 23. 11. byla 
nebezpečná budova demolována záchranným útvarem HZS ČR z ostravského Hlučína

 - Vykácena a následně vysázena část obecního lesa nad CVAN
 - Žádost zastupitelstva o dodržování svátečního a nedělního klidu
 - K naší velké lítosti přestal po mnoha letech obětavé služby prodávat obchod na Vejrově 
 - Proběhlo tradiční „Setkání důchodců“ (21.10.) i „Vítání občánků“ – (11.11)
 - A jaké bylo počasí jste si mohli přečíst na předcházející stránce….
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Program rozvoje obce Nekoř
V únoru tohoto roku byli všichni občané obce Nekoř osloveni s prosbou o vyplnění ankety, která 

měla sloužit jednak pro potřeby regionu Orlicko a jednak k potřebám samotné obce Nekoř pro zpra-
cování vlastního Programu rozvoje obce Nekoř. Obec Nekoř je totiž jednou z 8 vybraných pilotních 
obcí Pardubického kraje, u kterých se v rámci realizace projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
zaměřeného na metodickou podporu obcí, ověřuje metodika tvorby rozvojových dokumentů obcí – 
programů rozvoje obcí (PRO). 
Ověřovaná kompletní verze metodiky je k dispozici na http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-
-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-pro-
jektu. Výsledná metodika bude napomáhat vytvořit strategický rozvojový dokument pro danou obec 
pro rozhodování o jejich budoucích klíčových otázkách. 
Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec 
důležité zejména z důvodu: 
- potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce a efektivní realizaci 
budoucích rozvojových aktivit;
- úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie;
- potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách 
zásadního významu.

V rámci tohoto projektu bude zdarma obci Nekoř poskytnuta metodická expertní podpora pro zpra-
cování vlastního Programu rozvoje obce Nekoř na období 2014–2020 s výhledem rozvoje obce na 
dalších 20 let. Hlavními řešiteli dokumentu je starosta a místostarostka, průběh zpracování bude kon-
zultován se speciální pracovní skupinou tvořenou členy zastupitelstva obce a zástupci nekořských 
spolků.

Výsledný Program rozvoje obce Nekoř bude prezentován jak na webových stránkách obce, tak 
i v zkrácené podobě v Nekořském zpravodaji a i při veřejném projednání s občany, které je plánová-
no cca na měsíc květen. Výše uvedená anketa, za jejíž vyplnění velmi děkujeme, je jedním z hlav-
ních podkladů pro analytickou část dokumentu. Na analýzy v příštím měsíci naváže tvorba návrhové 
části tak, aby v první polovině tohoto roku byla dokončena finální podoba Programu rozvoje obce 
Nekoř. 

Budoucí strategické záměry státu a kraje reprezentované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Par-
dubickým krajem předpokládají, že u většiny dotačních programů bude nutné mít jako nutnou pod-
mínku pro přidělení dotace zpracovaný vlastní strategický dokument, takže vytvořením Programu 
rozvoje obce Nekoř budeme mít v této oblasti náskok…
A co jsme se mimo jiné dozvěděli v anketě? 
• Sešlo se nám 103 odpovědí, odpovídalo 52,4 % mužů, 44,7% žen, 2,9% respondentů své pohlaví 

neuvedlo. 
• 31% procent respondentů bylo ve věku nad 60 let, 25,2% v rozmezí věku 40-49 let, třetí nejsilnější 

zastoupení měl věk 30-39 let - 21,4%. 
• Ze tří možností v otázce, „Co se Vám na obci líbí?“ vzešly tyto odpovědi: blízkost přírody 73,1%; 

klidný život 67,3%; příznivé životní prostředí 42,3%; dobré mezilidské vztahy 24%; vzhled obce 
20,2%; kulturní a společenský život 19,2%. 

• A naopak ze tří možností otázky „Co se Vám na Vaší obci nelíbí?“: nedostatek pracovních příleži-
tostí 48,5%, nezájem lidí o obec 33%; nedostatečná či špatná dostupnost obce 29,1%; špatné vztahy 
mezi lidmi 13,6%; nepořádek v obci 13,6%; nedostatečná bytová výstavba 12,6%. 

K výsledkům ankety a jejímu úplnému zhodnocení se ještě v dalším čísle vrátíme.  -red
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Co se chystá v obci Nekoř

4.5. „Lodičky“
26.5. Nekořský kros.
15.6. Rybářský táborák
30.6. Dětský den – u ZŠ Nekoř
  6.7. Hasičský táborák + IV. Srandamač
27.7. Nekořský špacír 

2. - 4.8. Pouťové posezení pod lipami
17.8. Myslivecké hody
24.8. OSLAVY 100 let TJ Sokol + koncert
31.8. Pohádková cesta
21.9. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“

Z historie obce
Ze života v Nekoři v době předválečné a válečné (Střípky vzpomínek z rodinné kroniky)
Změny, ke kterým došlo v naší obci se za více než osm desetiletí mého života jsou takového rázu, 

že srovnání životních podmínek tehdy a nyní se jeví jako návrat do zcela jiného světa. Pokusím 
se zachytit některé své dávné vzpomínky s vědomím jejich veskrze subjektivního charakteru. Ty 
nejranější jsou poznamenány dětským chápáním událostí doby předválečné, ty pozdější omezenými 
zkušenostmi dospívajícího v době válečné, obojí pak podmínkami rodiny, nacházející se na nízkém 
stupni společenského žebříčku. 

Záměrně vybírám vzpomínky a příhody, v nichž se odlišnost od dnešních poměrů projevuje co 
nejvýrazněji. Srovnání základních životních situací tak může výstižně dokumentovat odlišný charak-
ter, palčivost a závažnost tehdejších a dnešních lidských starostí. Jistěže každá doba má své obtíže 
a problémy. Nikterak nechci bagatelizovat závažné problémy globálního i místního charakteru, které 
musí řešit současná mladá generace. Jsou dalekosáhlé a vyžadují velké soustředění umu i odvahy, 
především pak chuť se angažovat. Co zůstává trvale jedním z nejtíživějších společenských problémů 
ovlivňujících lidskou důstojnost tehdy i nyní je nezaměstnanost, i když při ní již v našich současných 
podmínkách nikdo neumírá hlady. Při srovnávání problémů dnešní doby s těžkostmi, které musela 
řešit dosud žijící nejstarší generace osmdesátníků a starších bych si přála, aby mnou zachycené střípky 
vzpomínek, určené původně pouze pro rodinnou kroniku, dodaly při svém širším využití trochu více 
optimismu do dnešní nedobré nálady, se kterou veřejnost vnímá současnou situaci.

Doba předválečná
Události kolem svého narození znám pochopitelně jen z vyprávění. Byl konec roku 1929, všude 

kolem zle doléhala těžká hospodářská krize a vysoká nezaměstnanost. Matka – nekořská starousedlice 
– pracovala jako tkadlena ve zdejší textilce, vlastněné firmou Henrych a syn. Otec Augustin Streubel, 
který do Nekoře „přivandroval“ z Podkrkonoší, zde práci nenašel a sháněl ji všude možně po světě. 
(Mé rodné příjmení po otci se psalo odlišně jako Štrajblová, neboť vlastenecký farář církve českoslo-
venské-husitské Šebek mi jej hned při křtu v nekořském kostele podle své úvahy zčeštil.)

Matka se při mém narození obávala ztráty zaměstnání. Šlo o existenční záležitost celé rodiny. Ne-
rozpakovala se proto vstát hned první den po porodu a šla do továrny tkalcovat. Mne nechala doma 
v chalupě samotnou. Spoléhala na to, že k nám domů je to z továrny jen pár kroků, takže bylo možné 
občas odběhnout mne nakojit a přebalit. Matčiny tkalcovské stavy přitom dále běžely, neboť ochotná 
sousedka - spolupracovnice jí je chvíli pohlídala a zastavila je, když se v osnově přetrhla niť. Mně 
jako kojenci se takové zacházení příliš nelíbilo, takže se okolím často rozléhal můj křik. Postižený 
chlapec od sousedů Skalických, který se kolem naší chalupy denně procházel, mne litoval a na mou 
matku si u sousedů stěžoval. Avšak jen díky jejímu vyčerpávajícímu úsilí jsme přežili. V dnešní době 
jsou maminky i se svými miminky opečovávány a hýčkány v porodnicích. Není vůbec představitelné, 
že by třeba i ta nejchudší z nich byla okolnostmi nucena jít hned první den po porodu pracovat a za-
nechat své novorozeně doma samotné.  
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Jako batole mám již některé vlastní vzpomínky, podpořené vyprávěním členů rodiny. O jeslích 
či školkách si v té době bylo možno nechat jen zdát. Lidé si však dokázali poradit i za takovýchto 
okolností. Matka se potřebovala udržet v práci za každou cenu. Jako spolehlivá a osvědčená výkonná 
tkadlena – dříčka se při dočasném uzavření továrny v Nekoři přesunovala za prací u stejné firmy do 
Doudleb nebo Ústí nad Orlicí, kde bydlela na ubytovně. V takovém případě nezbylo než mne odvézt 
na hlídání k babičce do Červeného Kostelce. Pokud byla v provozu nekořská továrna, tak mne matka 
před odchodem do práce zavedla naproti do dvora statku. Tam byl u Matyášových – továrníkových, 
kteří vlastnili textilku v Dobrušce a v Nekoři se zdržovali jen občas, zaměstnán správce s manžel-
kou. (Říkalo se mu po starodávnu šafář, i když s dozíráním na čeleď ve feudálním panství neměl nic 
společného.) Ti pro své pány obstarávali selské hospodářství a měli za tím účelem v budově statku 
vyhrazenu jednu malou místnost na bydlení. Při své práci se celý den pohybovali v blízkosti dvora, 
takže na mne mohli občas dohlédnout. Díky této ochotné sousedské výpomoci jsem tam v bezpečí 
za dřevěným plotem trávila svůj čas až do návratu matky ze zaměstnání. Mým hlavním společníkem 
a pečovatelem byl hlídací pes, chovaný u dřevěné boudy. Byl to dobrý kamarád. Akorát neměl rád, 
když jsem mu brala žrádlo z jeho misky, to velice zle vrčel a odháněl mne. Nikdy mne však přitom 
nepokousal. Jak by asi dnes hodnotila sociální pracovnice takovouto starostlivou zvířecí péči, když 
v současnosti je to právě naopak – zvířecí miláčkové jsou lidmi něžně hýčkáni a rozmazlováni?

Nejsmutnější předválečná událost mne postihla v roce 1935, ještě před nástupem do školy. Bylo mi 
tehdy jen 5 a půl let, avšak mám vše ponuře v živé paměti. Byl dopolední čas obyčejné květnové ne-
děle. Maminka vařila nějaký bezmasý oběd, tatínek hrál v hospodě u Brožků kuželky. Byl již zpátky 
ze světa doma s námi, neboť v té době se již kolem Nekoře začala vyskytovat práce v souvislosti se 
stavbou přehrady a později pak pohraničních opevnění. Otec nejprve pracoval jako stavební dělník 
při stavbě přehradní hráze, časem se vypracoval na střelmistra v blízkých kamenolomech. Mou povin-
ností oné osudové neděle bylo postarat se o mladšího bratříčka Mirečka, kterému bylo dva a půl let. 
Chovala a hýčkala jsem jej v náručí, zatímco maminka dojila kozy a poté míchala jídlo na kachlových 
kamnech. Bratříček sebou najednou začal škubat a docházel mu dech. Vykřikla jsem na maminku, 
která mne hned poslala pro otce. Utíkala jsem přes zarostlou louku, na kterou jsme před sečí nesměli 
vstupovat, sotva dechu popadaje. Doběhla jsem k Brožkom a volala: „Tatínku, pojďte domů, Mireček 
nám umírá!“ (Otci jsme v té době k vyjádření úcty museli vykat, zatímco mamince již bylo možno 
tykat). Otec ze všech sil utíkal domů, Mireček však mezitím již svůj dětský věk dožil. 

Brzy nato přijel doktor Sázavský, který dlouhodobě působil 
jako praktický lékař v Kyšperku. Příliš nad diagnózou neváhal 
a konstatoval: „Příčina smrti – hlad a podvýživa.“ Těžko soudit, 
zda tomu tak skutečně bylo. Rodiče si smrt bratra navzájem oš-
klivě vyčítali, kdo je více vinen. Zda věčně nezaměstnaný táta, 
který rodinu ze žebračenek neuživil, nebo matka, která se honila 
v továrně i v malém domácím hospodářství a na péči o děti měla 
málo času. Vše však bylo již marné. Fakt je, že rodina předtím 
třela bídu. Chléb přede mnou schovávali a maminka skrývala 
i své souchotiny, které léčila tajně, aby okolí nevědělo. Zrovna v roce 1935, kdy bratr Mirek zemřel, se 
však již situace začínala pomalu lepšit. Rodina se později znovu rozrostla do čtyřčlenné podoby, když 
se nám v roce 1938 narodil další bratříček Zdeněk. Pamatuji se, že obec v té nejhorší době vyvařovala 
pro děti nezaměstnaných polévky. Nejraději vzpomínám na dobrou zelňačku, kterou vařila a rozlévala 
třesoucí se rukou obtížně chodící poměrně zavalitá paní Bednářová od mostu, z domku proti řezníkům 
Motyčkovým. (Možná se jmenovala křestním jménem Anežka, ale v tom se na svou paměť nemohu 
zcela spolehnout.)  Ing. Růžena Vintrová, DrSc.
Pokračování příště
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TJ Sokol Nekoř - stolní tenis
Z činnosti oddílu stolního tenisu

Sezona 2012-2013 je v plném proudu, a se střídavými úspěchy se do ní zapojila i obě naše družstva. 
Cíle jsme se snažili nastavit tak, abychom je mohli splnit. Musím konstatovat, že zatím se nám to daří.

V soutěži Okresního přeboru 4.třídy, kde nás reprezentuje naše „B“, se nám daří držet se uprostřed 
tabulky. Díky stabilním výkonům opor, si můžeme dovolit postupně do mužstva zapracovávat i nové 
hráče. Konkrétně jde o Honzu Bezstarosti a Honzu Beneše. Oba dva teprve sbírají zkušenosti, ale 
jejich výkony a první vyhrané zápasy dávají naděje do budoucna. 

V soutěži Okresního přeboru 3.třídy je naše „A“ mimo 
sestupová místa, takže pokud se podaří udržet nastavenou 
laťku, budeme i v příští sezoně bojovat v této soutěži. Asi 
by bylo dobré vyzdvihnout zejména pokrok, který udělal 
Jakub Kaplan. Během jedné sezony se stal jednou z opor 
družstva. Doufám, že se jemu i ostatním podaří dokončit 
sezonu tak, jak jsme si předsevzali.

Během podzimu a v průběhu zimy, se naše řady roz-
rostli o několik nových tváří. Zájem hrát a třeba se i za-
pojit do soutěže projevilo několik chlapců. Jakub Ježek, 
Ondra, Kuba a Mates Tauchmanovi s námi začali pravidelně trénovat, a už jsou na nich vidět první 
pokroky. Ke zlepšení herních návyků, a hlavně k výuce základních úderů nám pomáhá i robot, který 
byl zakoupen za pomoci Sokola Nekoř a s vydatnou finanční pomocí všech aktivních hráčů oddílu.

Prosinec byl pro nás časem vánoční přestávky, kterou již tradičně vyplňuje několik turnajů. Pro 
nás jsou samozřejmě nejdůležitější oba domácí. 29.12.2012 se uskutečnil turnaj pro hráče registro-
vané v soutěžích OP4 a OP3. Velmi kvalitně obsazený turnaj, kde se objevili hráči Těchonína, Dolní 
Dobrouče, Mostku, Libchav a domácí Nekoře nakonec vyhrál Jirka Lehký z pořádajícího TJ Sokola 
Nekoř, před Radkem Peškem z Libchav a Miroslavem Frydrychem z Mostku. 

30.12.2012 jsme uspořádali turnaj pro neregistrované hráče z Nekoře a okolí. Dětskou kategorii 
ovládl Tomáš Faltus z Bredůvky před Jakubem Tauchmanem a Matějem Tauchmanem. Už teď se tě-
šíme na další ročník turnaje, kde by se mělo projevit, že právě oba Tauchmanovi s námi pilně trénují. 
Kategorie dospělých se nakonec na žádost přítomných žen hrála jako jedna, a ukázalo se, že to byla 
správná volba. Shodou okolností pořadí zápasů vyšlo tak, že poslední zápas byl soubojem o první 
místo. V něm se potkal loňský vítěz kategorie dětí Dominik Faltus s Danielou Šobertovou z Orlice. 
Po napínavém boji, který sledovali všichni přítomní, se radovala právě Daniela Šobertová. Na Domi-
nika Faltuse tak zbylo druhé místo, a na stupně vítězů je doprovodil ještě třetí René Žáček. Jen těsně 
čtvrtý pak skončil Pavel Faltus. Pro všechny účastníky turnaje se nám podařilo zajistit pěkné ceny, za 
což bych chtěl poděkovat zvláště všem sponzorům. Nakonec ani nevadilo, že se turnaj musel konat 
v náhradním termínu z důvodu obsazení sálu. A tak jedinou kaňkou zůstala malá vstřícnost restaurace 
KD při zajištění občerstvení.

Do nastávajícího období máme jako oddíl několik přání a cílů. Mezi hlavní cíle patří, jak jsem 
již uvedl, udržení obou družstev v soutěžích. Přáním pak je, aby se podařilo dokončit co nejrychleji 
rekonstrukci oken na sále a hlavně pak, aby bylo provedeno slibované a odkládané zatemnění sálu. 
Samozřejmě jsme připraveni přiložit ruce k dílu a pomoci kde bude potřeba. Dalším přáním pak je, 
aby se nám pro další sezonu podařila dohoda mezi obcí, Sokolem a naším oddílem k vyřešení problé-
mů s vytápěním sálu. 

Závěrem mi dovolte, abych vám všem, kteří se zajímáte, pomáháte, a nebo jen fandíte, nám ama-
térským sportovcům poděkoval.  Za oddíl stolního tenisu Tomáš Krejčí st.
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SDH Nekoř 
Příspěvek do zpravodaje jaro 2013

Úspěšné vykročení do roku 2013 jsme zahájili tradičním hasičským bálem v sobotu 9.2.2013. První 
únorový víkend jsme, jako již tradičně, obešli vesnici a na tuto akci své spoluobčany osobně pozvali. 
Bál zahájila kapela Betl band a současně byl zahájen prodej tomboly. 

Postupně se atmosféra plesu dostávala do obrátek 
a ve 22.00hod vystoupily naše ženy s překvapením 
a pro velký úspěch jsme se dočkali přídavku. 

Kapela hrála jak pro mladé, tak i pro dříve naroze-
né. V tříkusových sériích nám dávala prostor k od-
dechu, načerpání nových sil i svlažení hrdla v zátiší 
u baru.

Všichni jsme se dobře bavili a někteří již netrpě-
livě očekávali hlavní hřeb večera – losování velké 
tomboly. Po půlnoci veselá nálada pokračovala až 
do ranních hodin a sál jsme opouštěli skoro již při 
rozbřesku.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují a přispěli nám na naši činnost. Chce-
me poděkovat také všem sponzorům, kteří nám přispěli věcnými a peněžními dary do tomboly. Děku-
jeme všem, kteří se přišli pobavit na náš bál. 

Zimní branný závod pro děti i dospělé
V sobotu 16.února jsme uspořádali zimní branný závod pro 

děti i dospělé. 
Dopoledne jsme připravili trať a zajistili další věci pro 

úspěšný průběh závodu. Ve 14.00 hod mohl být branný závod 
oficiálně zahájen. 

Na start nastoupilo 20 dětí, 
z toho 6 předškoláků, z nichž 
nejmladšímu bylo 2,5roku a 4 
oficiálně přihlášení dospěláci, 
kteří si přinesli lyže našich 
otců. Jednotliví závodníci vy-
bíhali na trať 
ve dvouminu-
tových interva-
lech a postupně 
plnili jednotli-
vé disciplíny. 

Všichni závodníci doběhli do cíle bez zranění 
a s úsměvem na tváři. Po zapsání času a ode-
vzdání startovního čísla se závodníci občerstvili 
čajem a párkem v rohlíku v teple naší klubovny. 
S dětmi se závodu zúčastnili také maminky, ta-
tínkové, babičky a dědečkové, kteří bez regis-
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trace absolvovali celý závod při doprovodu 
svých ratolestí. Po úspěšném průběhu zá-
vodu byly výsledky sečteny a vyhodnoceny 
a všem závodníkům byly předány ceny. 

Závod se nesl ve sportovním duchu a dob-
ré náladě. Všichni nakonec postavili velkého 
sněhuláka pro nejmladší účastníky závodu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
nám pomohli při přípravě závodu, zejména 
Michalu Venclovi za úpravu tratě a Petru 
Adamcovi za zapůjčení terčů. A také člen-
kám a členům našeho sboru za pomoc a čas 
věnovaný pro naše mladé hasiče a ostatní 
mládež v obci. 

Těšíme se na setkání s Vámi při další akci.  Miroslav Jirčík

Dětský maškarní kaneval 
Tradičním dětským maškarním karnevalem byla v neděli 24. února 2013 v Nekoři zakončena ple-

sová sezona. 
Jako každoročně, po rybářském či mysliveckém, hasič-

ském a masopustním plese je pro pořadatele v Nekoři asi 
nejnáročnější akcí Dětský maškarní karneval. Akce, kte-
rou společně pořádají nekořské spolky a Obec Nekoř vždy 
zaplní sál Kulturního domu v Nekoři malými tanečníky 
v maskách a roztodivných převlecích. Je až obdivuhod-
ná fantazie a kreativnost zejména asi maminek, které jistě 
mají na oblečení a maskách malých tanečníků asi největší 
podíl. A pořadatelé mají rok od roku těžší úlohu při vybí-
rání nejlepších masek.

Letos tuto soutěž obohatili i o vyhodnocení nejlépe a nejzajímavěji oděných sourozeneckých dvojic 
či trojic.... Z přiložených fotografií 
dokumentujících vyhodnocení této 
soutěže i celý taneční rej mi jistě 
dáte za pravdu. 

Na programu maškarního odpole-
dne jsou i různé soutěže, každoroční 
přetahování lanem letos vystřídala 
soutěž v přehazování papírových 
koulí, početní převaha děvčat byla 
v tomto klání velmi znát... A tra-
diční dětská hra na ovečky a vlka, 
kterou znají spíše ti mnohem dříve 
narození, než dnešní počítačem od-
chovávaná generace dětí, sklidila 
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také úspěch. 
Nesmíme zapomenout ani na tradiční hra-

nou pohádku, letos dobrovolníci sehráli ne-
zapomenutelný příběh „O Popelce“. 

Vyvrcholením karnevalu je vždy slosová-
ní vstupenek, ve kterém si každý malý účast-
ník odnese hodnotnou cenu. Je to umožněno 
štědrostí 6 pořádajících nekořských spoků, 
Obce Nekoř i místních podnikatelů, kterým 
všem patří za jejich sponzorské dary velké 
poděkování. 
A z výtěžku vstupného bude i letos nekoř-
skými spolky, stejně jako v předchozích le-

tech, uspořádán na školním hřišti poslední červnovou neděli dětský den....  Jiří Pomikálek

Keramika hrou nejen pro nekořáky 
V NASLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 BUDE V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVĚ 

ZALOŽEN KERAMICKÝ KROUŽEK POD NÁZVEM „KERAMIKA HROU“.
Postupně jsme získali praktické zku-

šenosti a odvahu experimentovat samo-
statně. Obliba ručně vyráběné kerami-
ky stále roste a proto jsme se rozhodli 
nabídnout tento typ umění i veřejnosti 
s možností využití keramické pece, kte-
rou ZŠ vlastní. I keramický laik se na-
učí mnoha dovednostem, zapojí svou 
fantazii a málokdy se stane, že vzniknou 
shodné výrobky. Hlavní náplní je tvoření 
z hlíny – práce se šablonou, vykrajová-

Ukázky z tvorby sezónní a užitkové ke-
ramiky:
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ní z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, 
zdobení oxidy kovu, engobami nebo glazování. Domů 
si pak můžete odnést plošná i rozměrnější prostorová 
díla, která mohou nejen vkusně doplnit Váš interiér, 
ale může se jednat i o zahradní keramiku ze šamotové 
hlíny, květináče, truhlíky, sezónní keramiku apod.

Kroužek bude probíhat v době školního roku vždy 
jednou týdně po dobu cca 2 hodin (dle zájmu – před-
běžně 16,00-18,00 hod)), poplatek bude vybírán vždy 
za spotřebovanou keramickou hlínu, oxidy, glazury, 
výpal a pronájem třídy. 
Jen pro představu – 10 kg keramické hlíny lze pořídit 
za 150,-, toto množství postačí na zhruba 4 větší kvě-
tináče o průměru cca 30 cm.
V případě zájmu o tento kroužek keramiky, prosím, 
kontaktujte do konce měsíce května 2013:

Ing. Eva Ježková, mobil : 603 383938, email: evajezkova@email.cz

 „Hvězda Deníku“ 
Ve vyhlášení ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Orlickoústecka pro rok 2012 v pondělí 21. ledna 

2013 cenou za 4. místo v kategorii dorostu a zejména oceněním čtenářů „Hvězda Deníku“ výrazně 
uspěl letohradský hokejbalista – nekořský Jirka Krejsa. Anketa má v okrese dlouholetou tradici, letoš-
ní ročník je v pořadí 44. Jirkovi Krejsovi gratulujeme! 

Mladí hokejisté 
Už druhým rokem se žáci HC Nekoř účastní okresní soutěže žáků. Jejich soupeři jsou Rychnov, 

Čestice, Semechnice a Králíky. Všechna tato mužstva mají své týmy doplněny o hráče, kteří hrají 
ve vyšších soutěžích 
a proto je to i letos pro 
nás těžký boj. Naši 
kluci udělali velký 
posun ve své hokejo-
vé dovednosti, ale na 
tyto mužstva stále ne-
stačíme. Jsme pro ně 
výrazně těžším soupe-
řem než loni, ale zatím 
stále prohráváme.

Přesto naši kluci už 
okusili pocit vítězství, 
když jsme si domluvi-
li tři přátelská utkání 
se Žamberkem a tam 
naši bojovníci vyhráli 
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všechny zápasy vysokým rozdílem. Trénujem do konce března a pak uděláme shrnutí letošní sezóny. 
Všem podporovatelům našeho týmu patří veliký dík a těšíme se na další zápasy, ve kterých můžeme 
reprezentovat náš tým HC Nekoř. Ing. Vítězslav Kareš

Zajímavosti 
Po několika letech, kdy se asi na-

posledy dračky peří scházely při této 
činnosti v horní části Nekoře v Sibé-
rii, se v prvním březnovém týdnu 
opět v Nekoři dralo peří…. 
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V letošním roce zahajuje Místní akční skupina ORLICKO již sedmý rok své čin-
nosti v oblasti rozvoje regionů. Některé aktivity v letošním roce budou stejné, 
jako v roce 2012, letošní rok však přinese i mnoho nových projektů a přede-
vším také výzev a to jak pro MAS ORLICKO, tak pro obce, organizace, podnika-
tele i občany v jejím území. 

určen), tak dalším občanům na Orlicku (kteří mohou využívat 
zde prezentované informace). Zatímco neziskové organizace 
zde naleznou prostor pro své dokumenty, sebeprezentaci, 
nabídku služeb i plánování akcí, občané portál využijí přede-
vším při pátrání po nejbližší zábavě, nebo plesu. 
Spolky, sdružení a další neziskové organizace – portál je 
pro Vás plně spuštěn, neváhejte a registrujte se k přístu-
pu ke všem bezplatným službám!

ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT: „JEDEME VŠICHNI“
Projekt na podporu cestovního ruchu a aktivní-
ho trávení volného času – bez ohledu na věk i 
fyzickou zdatnost – volně navazuje na projekt 
„Orlické hory pro všechny“. V  rámci projektu 
bude docházet k podpoře elektrokol, jako aktivního způsobu 
trávení volného času i ekologické dopravy. 
Do projektu se mohou zapojit všichni provozovatelé půjčo-
ven elektrokol ve stávajícím řádném území MAS, kteří v rám-
ci projektu obdrží bezplatnou propagační a marketingovou 
podporu. Zájemcům o pořízení elektrokol nabízí MAS ORLIC-
KO možnost získání fi nančních prostředků v rámci letošní po-
slední výzvy k předkládání žádostí o dotaci. 
Již nyní plánuje MAS ORLICKO navazující projekt, který by měl 
zahrnout do projektu i přidružená území MAS ORLICKO.  Více 
informací o možnosti zapojení do aktivit projektu naleznete 
na webových stránkách.

HLEDÁME NOVÉ ČLENY
MAS ORLICKO hledá pro svou činnost nové čle-
ny, především z řad neziskových organizací, ob-
lasti školství, vzdělávání, práce s mládeží a z řad nezeměděl-
ských podnikatelských subjektů. Pokud máte zájem aktivně 
se podílet na činnosti MAS ORLICKO a spolurozhodování 
o jeho aktivitách, přihlaste se! Informace o náležitostech 
přihlášky o členství je uvedena na webových stránkách v sek-
ci „O NÁS / ČLENOVÉ“

OTÁZKY?
Chcete se o vybraných aktivitách dozvědět více? 
Obraťte se  na pracovníky kanceláře MAS, kteří 
Vám rádi zodpovědí Vaše otázky. Více informa-
cí, podrobné články ale i rozhovory se žadateli naleznete již 
brzy také v novém čísle zpravodaje, které bude uveřejněno na 
webových stránkách MAS.

Kontaktní údaje, stejně jako více informací 
o činnosti MAS naleznete na 

www.mas.orlicko.cz 

Tak jaký tedy bude rok 2013?
POSLEDNÍ VÝZVA  
„STARÉHO“ DOTAČNÍHO 
OBDOBÍ JE PŘED NÁMI
V letošním roce bude vyhlášena poslední, v po-

řadí sedmá, výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu 
LEADER 2007 – 2013. Prostředky ve výši bezmála 60 000 000 
korun, přidělené MAS ORLICKO v roce 2009 tak budou defi ni-
tivně rozděleny. Doposud z nich bylo podpořeno více než 100 
projektů na území MAS ORLICKO. 
Příjem žádostí do poslední plánované výzvy s  alokací více 
než 9 mil. korun proběhne v letošním roce již na konci měsí-
ce dubna a proto vyzýváme žadatele z řad podnikatelů i ne-
ziskových organizací, aby své projekty začali připravovat 
co nejdříve! Informace o podporovaných aktivitách a vhod-
ných žadatelích naleznete na webových stránkách v  sekci  
„DOTACE / Kdy a jak žádat?“

POZOR: tato výzva není vyhlášena pro žadatele z přidružených území. Více informací 
Vám podá kancelář MAS!

NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ STARTUJE …  
DO ROZHODOVÁNÍ O SVÉM REGIONU 
SE ZAPOJTE I VY!
Stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny 

v České republice stojíme i my před startem nového dotační-
ho období let 2014 – 2020, které by mělo přinést mnohem víc 
kompetencí, fi nančních prostředků i možností do rukou míst-
ních akčních skupin. Abychom uspěli a mohli i do budoucna 
pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme se 
již nyní. K hlavním a nejnutnějším pracím nyní patří příprava 
strategie – tedy dokumentu, ve kterém shrneme informace o  
našem území a jeho potřebách. Pro její úspěšné zpracování 
je pro nás důležitý názor všech občanů, podnikatelů, ne-
ziskových organizací i dalších subjektů z území MAS. 
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách vytvořili 
novou sekci „STRATEGIE 2014 – 2020“. Zde se můžete sezná-
mit s průběžnými dokumenty pro přípravu strategie, termíny 
veřejných projednání, vyplnit zde dotazníková šetření zaměře-
ná do různých oblastí života v regionu, nebo zanést svůj pro-
jekt do databáze projektových záměrů MAS ORLICKO. Vybrané 
dotazníky můžete vyplnit i fyzicky na obecních úřadech.

NOVÝ PORTÁL PŘINÁŠÍ POTŘEBNOU SLUŽBU
Na konci roku byl spuštěn nový portál „Neziskov-
kyOrlicka.cz“. Portál přináší bezplatnou službu 
jak neziskovým organizacím (kterým je primárně 

MAS ORLICKO V ROCE 2013
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Fiche 5
Podpora zemědělského podnikání

Fiche 8
Podpora podnikatelů v cestovním ruchu

Fiche 1
Podpora obcí

Fiche 4
Podpora neziskových organizací

Vhodní žadatelé:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají 

v zemědělské výrobě

Podporované aktivity:
• investice do staveb, technologií a další 

techniky a vybavení pro živočišnou 
výrobu, ovocnářství, pěstování zeleniny, 
zahradnictví a prodejní technologie pro-
duktů zemědělské prvovýroby

Maximální doporučená výše dotace:
250 000 Kč

Předpokládaná alokace: 2 167 544 Kč

Vhodní žadatelé:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají 

v zemědělské výrobě
• nezemědělské podnikatelské subjekty, 

které podnikají v oblasti cestovního ruchu
• nestátní neziskové organizace

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace malokapacitních 

ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, 
kempy, skupiny chat či bungalovů) a stra-
vovacích zařízení, vybavení půjčoven 
sportovního vybavení, objektů a  ploch 
pro sportovní vyžití

Maximální doporučená výše dotace:
300 000 Kč

Předpokládaná alokace: 1 938 799 Kč

Vhodní žadatelé:
• obce dle zákona o obcích

Podporované aktivity:
• zajištění dobré dopravní dostupnosti, 

kvalitní technické infrastruktury a přívěti-
vého vzhledu obcí, jako základního před-
pokladu kvalitního života na venkově, 
rozvoje podnikatelských aktivit

Maximální doporučená výše dotace:
nestanovena

Předpokládaná alokace: 4 020 000 Kč

Vhodní žadatelé:
• nestátní neziskové organizace
• církve a jejich organizace

Podporované aktivity:
• stavební obnova a  pořízení materiálně 

- technického zázemí v  oblasti sociální 
a kulturní infrastruktury, vzdělávání, péče 
o  děti, zdraví, sportu a  volnočasových 
aktivit, např.: hřiště klubovny včetně vy-
bavení

Maximální doporučená výše dotace:
150 000 Kč

Předpokládaná alokace: 1 097 607 Kč

Poslední výzva v dotačním období let 2007 – 2013 bude v MAS ORLICKO realizována na jaře roku 
2013. A protože nové dotační období bude pro žadatele otevřeno nejdříve v roce 2015, radíme 
všem zájemcům o dotaci, aby neváhali a využili poslední vyhlášenou výzvu. 
Předběžný příjem žádostí 22. – 26. 4. 2013.

Kdo tedy bude moci předložit v poslední výzvě své žádosti o dotaci a na jaké projekty?

RoK 2013 Přinese Poslední VýzVu
V toMto dotačníM období
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Společenská kronika

Rozloučili jsme se Přivítali jsme do života

Hubálek Josef Majvaldová Dominika
Lehký Josef Koblížková Johana
Plocková Alena Dostál Tomáš
Šulcová Marie Ondráček Martin
Kadičová Helena
Kosková Věra

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2013 – 31.3.2013 

SDH Nekoř uskuteční 
 

 

v sobotu dne 6. 4. 2013 od 8,00hod 
 

Zároveň prosíme občany, aby šrot vynášeli co nejpozději, 
nejlépe v pátek odpoledne nebo k večeru. 

             Kontaktní osoby:    Hubálek Petr tel.  724 147 960 
Lehký Václav ml. tel. 606 707 785 

 
 

60 let Husníková Ludmila
 Smejkalová Marie
 Lux Josef
 Netušilová Dagmar 

65 let Štichauer Pavel
 Filipová Marie
 Bednář Václav

70 let Kaplanová Emilie
 Hubálek Jiří

75 let Marišková Anna
 Buchtelová Jaroslava
 Tobeš Josef

80 let  Faltusová Marie

82 let Buryšková Zdenka
 
87 let  Luxová Marie
 Maleček Josef

88 let Novotný Jan



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 1 předjaří 2013
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli:, Tomáš Krejčí, Miroslav Jirčík, Eva 
Dvořáková, Ing. Vítězslav Kareš, Ing. Eva Ježková, Ing. Růžena Vintrová DrSc., Marie Glonková, Jiří 
Pomikálek, foto: Lukáš Kubíček, Lukáš Král, Jiří Pomikálek, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí 
nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 300 výtisků, cena 10,- Kč

V loňském posledním čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout další fotografie konce 
čp. 214 u továrny. Dnes s využitím barevného tisku obálky přinášíme ještě jednou, jako vzpomínku 
pro mnohé z Vás, několik pohledů na areál továrny s čp. 214 v pozadí, jako první jednu z nejstarších 
fotografií z doby výstavby textilní továrny, kdy ještě asi čp. ani nestála a patrná je ještě vodní plocha 
původního náhonu ke mlýnu… 

Uzávěrka příštího čísla je 30. dubna 2013, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. www.nekor.cz 


