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Z jednání obecního zastupitelstva
13. března 2008
Pozemkové záležitosti. OZ schvaluje odprodej p.p. na sídlišti „Nad Stadionem“ stavebníkům, kteří 
již mají stavbu započatou a pozemky zakoupené na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Jedná se 
o manžele Dvořákovi a p. Dolečka z důvodu získání půjčky. Dále OZ schvaluje odprodej p.p. p. Boro-
vičkovi, tato parcela je odměřena z p.p.č. 1938/1 a pro zápis do KN je nutné uzavření kupní smlouvy. 
 8 – 0 – 0
Základní škola 

Platové zařazení ředitele ZŠ. Dle platného zákona a zákoníku práce dochází k novému platebním • 
výměru . OZ schválilo podle § 122 odst. 2, § 136 odst.2 a 3 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 
ve znění nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a zákona číslo 
563/2004 Sb., o pedagogických zaměstnancích (stanovení odborné kvalifikace) rozhodlo s účinností 
od 1.2. 2008 řediteli ZŠ platový tarif dle § 123 zák. č. 262/2006 Sb., -příloha 2 NV 564/2006 Sb., pla-
tová třída: 3 podle NV 469/2002 Sb., platový stupeň: 10 podle započtené délky odborné praxe, přípla-
tek za vedení dle § 124 zák. č. 262/2006 Sb. ve výši 20%, osobní příplatek dle § 131 zák. č. 262/2006 
Sb. ve výši 12%, příplatek za třídnictví dle § 8 odst. 2 NV č. 564/2006 Sb ve výší 700,- Kč.

Dále OZ rozhodlo způsob propočtů doplatků ZŠ z nedostatku počtu žáků, od 1.1. 2008 do 31.8. • 
2008. Obec Nekoř bude doplácet ZŠ dle budoucích propočtů rozdíl mezi 60 – 48 žáky v propočtu jak 
by to bylo financováno od státu, do max. výše 180 000,- Kč. Pedagog. pracovníci 4,392 – 3,515 = 
0,877, Nepedag. pracovníci 1,345 – 1,076 = 0,269. Násobeno průměrnými mzdovými prostředky, pro 
určené skupiny od státu na rok 2008.  8 – 0 – 0
Rozpočtové změny přednesl z důvodu nepřítomnosti p. účetní starosta. OZ s provedenými změnami 
souhlasí. Změny tvoří samostatnou přílohu zápisu.  8 – 0 – 0
Různé

OZ projednalo žádost man. Krotilových bytem: bývalá hájovna na Bredůvce (Orlice 72). Tato par-• 
cela č. 870/3 s st.p.č. 111 je již v k.ú. Letohrad-Orlice. S tímto stavem jsou stálé problémy, převážně 
majitelů nemovitosti. OZ rozhodlo požádat o změnu k.ú. a tyto dvě parcely převést do k.ú. Nekoř.  
 8 – 0 – 0

Starosta informoval OZ o podpisu smlouvy na výkup pozemků od fi. W-energie p. Štěpánka. Po • 
provedení zápisu u k.ú. musí dojít ke změně kultury u části pozemků z ostatní plochy na komunikace. 
 8 – 0 – 0

OZ rozhodlo požádat sdružení „Orlicko“ o dotaci na opravu malých kulturních památek. Dále se • 
připojuje k návrhu možné instalace stálého měření rychlosti v obci za podpory sdružení.  8 – 0 – 0

OZ schválilo připojení obce do humanitární sbírky (oblečení, boty) pořádané občanským sdruže-• 
ním „Diakonie Broumov“. V naši obci bude sbírka provedena 25. – 26. dubna. 

OZ vyslovilo poděkování zúčastněným místním spolkům na brigádě pořezu palivového dřeva • 
u MŠ a ZŠ. 

p. Lehký upozorňuje a vyčištění propustku před KD, p. Bezstarosti připomíná nutnost okamžitého • 
a řádného úklidu komunikací při odvozu zeminy pod ZŠ. P. Faltusová navrhuje umístění odpadkové-
ho koše na cestičku u tel. ústředny. 

22. dubna 2008
1. Program prací 2008 

Starosta seznámil OZ s průběhem odstraňování polomu v obecním lese způsobené vichřicí EMMA. • 
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Dřevo bude převezeno na prostor před Faltusovi. Užitkové bude nabídnuto k prodeji, rovněž palivo 
bude odprodáno. Cena paliva bude stanovena podle nákladů. Starosta dále dohodne s p. hajným vy-
značení palivového dřeva v „Kulturce“, následně bude nabídnuto k samovýrobě.

Oprava chodníku pod Vejrovem, bude zadána poptávka u 4. firem: Vakstav, Agrostav, Agile, ABV. • 
Provedení červen nebo září 2008. Výběr firmy bude proveden na základě cenové nabídky. 

Vyčištění víceúčelového hřiště bude zadáno fá. Tennis Zlín.  9 – 0 – 0• 
Různé:

Ing. Pomikálek požádal z důvodu výstavby RD o odkoupení části p.p.č. 2127/34 (133 m2). OZ • 
s odprodejem souhlasí. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 30.8.2007 do 1.10.2007. 

9 – 0 – 0
OZ rozhodlo odkoupit pro potřeby obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, • 

(od státu) pozemkové parcely u bývalé prodejny na horní Nekoři. Poz.p.č. 43 - 308m2, č. 44/1 - 
1830m2, č. 97/1 - 1210m2, č.97/2 – 1505m2, č.100 – 1400m2.  9 – 0 – 0

Starosta informoval OZ o žádosti o oplocení pozemků na sídlišti „Nad stadionem“. OZ rozhodlo • 
pruh v majetku obce na protilehlé straně chodníku nechat nezaplocen pro možnost vyhrnování sněhu.
 9 – 0 – 0

Humanitární sbírka pořádaná Občanským sdružením Diakonie Broumov je připravena. Převzetí • 
věcí zajistí p. Bednářová a p. Faltusová.

OZ rozhodlo o nevyhovění žádosti na slevu za TDO občanům kteří nezaplatí do konce dubna 2008.• 
 9 – 0 – 0

Místostarosta ing. Pomikálek informoval OZ o možnosti opravy památek v obci. OZ rozhodlo • 
požádat „Orlicko“ o příspěvek 55 000,- Kč. na opravu Sv. Trojice u místní komunikace na Vejrově. 
Dále OZ rozhodlo požádat o provedení restaurátorské zprávy na opravu kulturní památky „Kamenný 
kříž“před budovou místního kostela.  9 – 0 – 0

OZ rozhodlo zakoupit nové dveře do restaurace a salonku KD Nekoř. Předpokládaná cena 9 000,- • 
Kč + DPH.  9 – 0 – 0

P. Krejsa připomíná vyprázdnění ohrad pro kompostovatelný odpad, i ohrady na klestí. Zjistí mož-• 
nost štěpkování větví

P. Lehký navrhuje provedení úpravy v parčíku, oprava čekárny Bredůvka. Dále požádal o řešení • 
parkovacích míst na sídlišti „Nad KD“.

p. Faltusová vznáší dotaz na úklid silnice po obci. Starosta informoval, že tato záležitost je řešena • 
se SUS Žamberk. Ze zákona mají povinnost provést úklid do konce května.

p. Kubíčková-Berková vznesla dotaz ohledně dlouhodobého výhledu opravy budovy pošty. Dále • 
pak najít řešení nedostatku míst v MŠ. OZ bere na vědomí a postupně se bude uvedené připomínky 
zpracovávat. 

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 
začíná období sečení trávy a opět někteří místní občané i chalupáři odnášejí trávu do kontejnerů. 

Na tento bio odpad máme v obci dvě ohrady. U bývalé prodejny na horní Nekoři a proti truhlárně 
p. Puchmeltra. Posekanou trávu a kompostovatelný odpad ze zahrádek odkládejte na tato stanovená 
místa. Ohrada na větve, je zatím pouze na horní Nekoři a hledáme další vhodné místo pro tento od-
pad. Kontejnery jsou pouze na domovní odpad pro domácnosti. Často se setkáváme, že tyto kontejnery 
využívají drobní podnikatelé pro ukládání odpadů ze své činnosti. Jedná se nejen o cizí ale i o místní. 
Ceny za likvidaci odpadů se stále zvyšují, v letošním roce stojí ukládka 1050,- Kč/t + 32,-Kč/km od-
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voz. Chovejme se ohleduplně, aby vynaložené finance na odpady mohly sloužit lépe, pro jiné účely. 
Ve dnech 24. a 25. dubna byla provedena v naši obci humanitární sbírka pro občanské sdružení 

Diakonie Broumov. Celkem se nasbíralo 176 pytlů a 43 krabic bot a ošacení, 11 krabic nádobí, skla 
a porcelánu, 3 krabice hraček a 1 krabice knih. Za všechny vaše příspěvky děkujeme a věříme, že 
poslouží potřebným.

Dále Vás chci informovat o stížnostech k překážení vozidel na místních komunikacích. Jedná se 
převážně o sídliště nad Kulturním domem a prostranství před kostelem. Žádáme majitele těchto aut, 
aby svá vozidla parkovali v takových místech, kde nebudou překážet provozu ani obyvatelům sídliš-
tě. 

Další stížnost je na ztrácení věcí a květin z místního hřbitova. Z tohoto důvodu je hřbitov zkušebně 
monitorován. 

Závěrem Vám všem přeji do nadcházející letní sezóny pěkné počasí, klid a pohodu.
Josef Dostálek – starosta

Termíny svozu odpadů v roce 2008
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna

Červen:  9, 23 
Červenec:  7, 21
Srpen:  4, 18 
Září:  1, 15, 29

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

Sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ v roce 2008: 9. 9. 2008
 
SBĚR PLASTŮ - v průhledných pytlích a sběr NÁPOJOVÝCH KARTONŮ (krabice od džusů, 
mléka, vína apod.) v oranžových pytlích. – svozový den STŘEDA . Termíny pro rok 2008: 18.6., 
16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12.
Nápojové kartony ukládejte do oranžových speciálních pytlů, které jsou rovněž k dispozici na obec-
ním úřadě. 
Sběr tříděného skla
Sklo je nutno začít důsledně třídit na barevné a bílé. V obci byly na čtyřech místech – Bredůvku, 
Nekoř horní, Nekoř u OU, a Vejrov u prodejny u Lehků umístěny zvony na barevné a bílé sklo. Do 
zvonů na barevné sklo patří pouze: barevné sklo, prázdné barevné láhve bez uzávěrů a bílé sklo ta-
bulové (okenní). 
Do zvonů na bílé sklo lze ukládat pouze bílé sklo mimo tabulového a prázdné bílé láhve bez uzávěrů. 
Netříděné sklo nebude odváženo. Lepená skla a skla s ocelovým drátem patří do velkých kontejnerů 
na TDO. 
Sběr papíru
Zároveň byly na dvou místech umístěny modré kontejnery na papír – Nekoř u OU a Nekoř Horní. 
Sběr bioodpadů
V letošním roce se osvědčil systém sběru bioodpadů - děkujeme všem, kteří tento odpad ukládají tím-
to způsobem a zbytečně jím neplní velkobjemové kontejnery a popelnice. Prozatím jsou funkční dvě 
místa - za sídlištěm nad OU a Nekoř horní, kde je i místo k odkládání větví. 
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Co se chystá v roce 2008 

červen
1. června Dětský den - spolky a OU Nekoř
14. června Rybářský táborák – MO ČRS Ne-
koř 
28. – 29. června Turnaj v minifotbale – TJ So-
kol
červenec
4. července Hasičský táborák – SDH Nekoř

srpen
2. srpna Pouťový turnaj v nohejbalu
16. srpna Myslivecké hody – MS Nekoř
září
6.(13.) září Turnaj spolků a OZ v minifotbale
20. září Soutěž v požár. sportu – SDH Nekoř
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žáků 
– klub SHM Nekoř

Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři
Pod tímto složitým názvem se skrývá 

projekt na celkovou rekonstrukci areálu 
sportoviště, kde se nyní nachází zimní sta-
dion. Cílem realizace projektu je zvýšení 
kvality života obyvatel obce Nekoř vytvo-
řením zázemí pro sportovní, kulturní a spo-

lečenské aktivity v obci a zlepšením fyzického vzhledu areálu. Obec Nekoř se ve spolupráci s TJ 
Sokol Nekoř touto myšlenkou již dlouhodobě zabývá. TJ Sokol nechal v roce 2005 vypracovat studii 
možné rekonstrukce, obec Nekoř požádala Pardubický kraj o dotaci na přípravu tohoto projektu, 
z velké části přičiněním pana radního ing. Šilara jsme obdrželi částku 700.000,-Kč na projektovou 
přípravu této akce. 

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Hudeček s.r.o., která na základě výše jmenované studie 
a připomínek a požadavků projektového týmu pro přípravu projektu začala zpracovávat projekto-
vou dokumentaci pro územní i stavební řízení tohoto projektu. Zastupitelstvem jmenovaný tým pro 
přípravu projektu, ve kterém kromě členů zastupitelstva jsou zastoupeni i členové TJ Sokol a ostat-
ních spolků, ve spolupráci s projektanty a posléze i s vybraným zpracovatelem žádosti – firmou 
Redea s.r.o. Žamberk začal připravovat i samot-
nou žádost o prostředky z fondů EU. Žádost by-
la podána do regionálního operačního programu 
NUTS II severovýchod, prioritní osy 2. Rozvoj 
městských a venkovských oblastí, oblasti podpo-
ry 2.3. rozvoj venkova. Celková částka projektu 
činí 18 662 100,-Kč, z toho požadavek na dotaci 
fondů EU 15 862 785,- Kč. 

Projekt obsahuje rekonstrukci a přístavbu pro-
vozní budovy (nynější „Roxet“) rekonstrukci provozní budovy č. 2 – podium a skladovací prosto-
ry, hlediště, vyasfaltované hokejové hřiště včetně odnímatelných mantinelů a osvětlení, rekonstrukci 
stávajícího asfaltového tenisového kutru, vybudování jímky na odpadní vody, nutná protipovodňová 
opatření břehů potoka, přípojku el. energie, oplocení, dešťovou kanalizaci s odvodněním a zpevně-
ním ploch a vybavení inventářem a sportovním zařízením - několik prvků skate hřiště, pevný stůl na 
stolní tenis, stojany na street ball, dětské herní koutky. V současné době napjatě čekáme, jak dopadne 
hodnocení naší žádosti a zda nám bude dotace přidělena.  Jiří Pomikálek
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Neobvyklý koníček
Pokračujeme v našem novém seriálu o neobvyklém trávení 
volného času některých nekořáků. Na někořských výstavách ve 
škole i v KD i na výstavách v okolí se můžete potkávat s perní-
kařským uměním paní Ivany Adamcové. 

Se sladkými vý-
robky paní Adam-
cové jsme se setká-
vali v uplynulých 
letech na vánoční 
i podzimní výstavě 
v kulturním domě, 

při výstavách ve škole, na výstavách v okolních městech 
a obcích, zejména v Žamberku, Dolní Dobrouči i jinde. 
Někořské děti si každý rok odnášejí ze školy na vánoce či 
velikonoce pěkný zdobený perníček… 

Jak se k pečení a zdobění perníčků vlastně dostala? Paní 
Adamcová pochází ze Studeného, kde ženské hodně pek-
ly. Pekly i perníky, dělaly se tam i perníkové bály. Jednou 
tam měly pozva-
nou paní, která 
je perníkařině 
učila. Pozorně 
se dívala, pak to 
zkusila a od té 
doby peče a zdo-
bí… Nikde jinde 

se to neučila, něco okoukala, postupně si vytvořila vlastní 
styl i nápady… 

Jak je to náročné na čas? „Je to odsezený, celé večery, soboty, ne-
děle, zdobení je velmi náročné na čas. Na takovou vánoční výstavu do 
Žamberka se to chystá dva měsíce předem, i když moc víc dopředu 
se to dělat nedá. Zdobí se pomocí pytlíčků svařených ze silnější folie, 
podle velikosti dírky se vytváří slabší či silnější proužek sněhu. Na 
klasický medový perník se používá se sníh z bílků, cukru a citronové 
šťávy….“ 

Na otázku, zda ji to pořád 
baví, odpovídá: „ Hrozně“. 

Kromě toho vyrábí velice 
nádherné dorty i neobvyklých 
tvarů… 

Přejeme ji hodně zdraví, aby 
se i nadále mohly naše smysly 
kochat jejími krásnými výtvo-
ry… Jiří Pomikálek
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Jarní úklid
Parta obětavých mladých sportovců 

a jejich vedoucích opět uklidila střed ob-
ce... 

Jako každoročně mladí hokejisté a čle-
nové oddílu stolního tenisu se svými tre-
néry uklidili prostor před kulturním do-
mem a poštou od zbytků zimního posypu. 
A naše obec je zase o trochu hezčí.

Pánové, děkujeme vám...

Tradice nebo vandalismus? 
Májovou pohodu s letošním krásným počasím narušil hloupý 

čin. Májky, které zdobily obec a dotvářely krásný obraz kvetoucí 
krajiny, někdo v noci na 14. května zničil...

Májku stojící u kulturního domu i u Vinárny u mostu jsme ráno 
nalezli zničené na zemi. Stejně dopadly i májky v okolních obcích. 
Kdysi patřilo k tradici stavění májek postavených před oknem ne-
věsty, že je bylo nutno noc po postavení hlídat, dnes podříznutá 
májka postavená pro ozdobu obce vzbudí smutek těch, kdo si s je-
jím postavením dali práci i ostatních, kteří se na ní rádi dívali. 

Znovu postavenou májku u Vinárny u mostu o týden později opět 
potkal stejný osud, ze svalené obecní zmizel vršek a věnec včetně 
kovového kruhu, kolem kterého byl věnec každoročně vyráběn.

Nevím, co si tím kdo chce dokázat, rozhodně to není žádné hr-
dinství ani tradice, ale nebetyčná hloupost a vandalství....
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SDH Nekoř
Zima uběhla jako voda a už nás láká jarní sluníčko ven. Je tu další hasičská sezona, závody, a tak 

jsem jednoho dne napsala esemesky a svolala hasičky na trénink. 
Ten první byl „netradičně tradiční“ úklid hasičárny, další jsme absolvovaly s hráběmi na úpravě 

hřiště u továrny. Poté jsme konečně vyrazily na trať s hadicemi a s vodou v závěsu.
Naše první letošní závody proběhly 17.5. v Jablonném nad Orlicí okrskovým kolem. Z Nekoře 

se zúčastnilo družstvo mužů mladších, mužů starších, žen starších a dětí. Počasí nám docela přálo 
a i když se na nebi kupily deštivé mraky a všude po okolí pršelo, spadlo jen několik kapek a trošku 
nás postrašila bouřka. 

Nejprve nastoupili na trať muži mladší a ženy mladší, kteří běhali 100m překážek. Souběžně probí-
haly požární útoky. My ženy starší jsme si odbyly pořadové cvičení (povely pochodem vchod, vpravo, 
vlevo vbok…. nám nedělaly potíže a prošly jsme se ctí). Po útocích mužů nastoupily ženy a nakonec 
nejmladší generace hasičů – děti. 

Děti skončily na krásném druhém místě, muži mladší s časem 22:21 na prvním místě, muži starší 
s časem 28:13 také na prvním místě a ženy starší s časem 29:75 obsadily také první místo v okrsku. 
V jednotlivcích na 100 m překážek byl z nekořských mužů nejlepší Petr Kosek, který s časem 22:40 
obsadil třetí místo. 

Všichni jsme postoupili do okresního kola a 14.6. nám můžete v Jablonném nad Orlicí fandit.
Hana Faltusová 

Okresní hra Plamen

Začalo jaro, také mladí hasiči vytáhli své náčiní a vyrazili závodit. Před velkými závody si útok 
vyzkoušeli na okrskové soutěži. Tam skončili na bedně - získali 2. místo. A pak už je čekala dětská hra 
Plamen. Letos se jeho okresní kolo konalo v Mladkově, kde pro tento účel postavili krásný nový areál. 
Vše vypuklo 30. května v poledních hodinách, kdy se začali sjíždět okolní hasičské sbory z celého 
okresu. V jednu hodinu všechny čekalo slavnostní zahájení a poté už se připravená družstva vydala pl-
nit povinné disciplíny. Nekoř vyslala na dráhu družstvo starších, jež muselo být pro nedostatek dětí do-
plněno i členy, kteří patří do kategorie mladších hasičů. Závodilo se v pěti disciplínách (požární útok, 
požární útok CTIF, štafeta 
CTIF, štafeta 4x60 a šta-
feta požárních dvojic) ve 
dvou kolech, kdy byl vždy 
započítán lepší čas. I o zá-
bavu měly děti postaráno. 
Po splnění disciplín, které 
byly na onen den přichystá-
ny, směly běhat v prostoru 
areálu, nebo odpočívat ve 
stanu a večer je čekala dis-
kotéka. Přes úmorné teplo, 
které nám tento víkend při-
chystal, podávali všichni 
opravdu úctyhodné výko-
ny. Proto si zaslouží veli-
kou pochvalu. Patří nám 
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25. místo, které bylo mezi ostatními kolektivy opravdu tvrdě vybojováno. 
Tím pro nás ale práce nekončí, protože bychom se rádi podívali i na další závody v útocích, které 

pro nás chystají okolní hasičské sbory.  Leona Bezstarostiová, Petra Motlová

TJ Sokol Nekoř – nekořský kros
V neděli 25.5.2008 se uskutečnil již 9. ročník Nekořského krosu, který pořádá výbor Tělovýchovné 

jednoty Sokol Nekoř. 
Soutěžilo se ve 12 kategoriích a jako vložený závod byl běh předškoláků na 120 m. Celkem se 

zúčastnilo 103 závodníků. Jako tradičně nejvíce zastoupená kategorie byla právě kategorie předško-
láků. Přihlásilo se celkem 20 mladých běžců. Protože mezi závodníky byl dosti velký věkový rozdíl, 
byli závodníci ještě rozděleni do dvou skupin. Pěti a šestiletí a druhá skupina dvou až čtyřletí. Z té-
to kategorie vyšly dvě nejmladší závodnice, které za velké podpory rodičů a přihlížejících statečně 
doběhly do cíle. Nejmladší závodnice byla Natálka Dušková z Nekoře a Veronika Reslerová z Lan-
škrouna. Obě jsou narozené v roce 2006. Další kategorií, která byla hojně zastoupena byli žáci ročník 
1999-2001. Těch bylo na startu 14. Vítězem této kategorie se stal Josef Kašpar z oddílu Orel Rytně 
v Podkrkonoší. Tato kategorie běžela 1000,-m a čas vítěze byl 3:40. Druhý skončil Tomáš Mikyska 
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z oddílu SK Žamberk. Jeho čas byl 3:49. Třetí se pak umístil Aleš Moravec z TJ Jiskra a Králíky 
s časem 4:31. 

Jako již tradičně byly závody ukončeny kategorií muži B a muži A. Mužů bylo na startu celkem 16. 
Čtyři mladší, datum narození 1990 až do roku 1968. V této kategorii zvítězil Petr Bielčík z Lichkova 
s časem 14:01. Starších mužů bylo na startu 12. Zvítězil Petr Dostálek z ASPV Těchonín s časem 
14:14, druhý skončil Stanislav Krejčí také z ASPV Těchonín a třetí Pavel Liška z TK Ústí nad Orlicí. 
Nejstarším účastníkem běhu byl Jindřich Bielčík z Lichkova. Do cíle doběhl za 19:02 minut.

Kategorii žen reprezentovaly pouze dvě závodnice a to Jarmila Novotná z TJ Sokol Nekoř a Alena 
Mazurkiewiczová také z Nekoře. Obě ženy i když netrénovaly, statečně doběhly do cíle a za svůj vý-
kon byly odměněny pěknými cenami. Marie Dušková 

TJ Sokol Nekoř – hokejový oddíl mládeže
Hokejový oddíl mládeže v uplynulé sezóně 2007-2008 

soutěžil v kategorii starších žáků. Z 16 členného mužstva 
pod tréninkem Josefa Krejsy a Bohouše Bezstarosti je 
7 hráčů z Nekoře, (kromě toho 4 mladší hráči – Libor 
a Kamil Bednářovi, Jakub Cvejn a Radim Kunc hostují 

v Králíkách, kde hrají za mladší 
žáky). Soupeří našich hokejistů 
byli hráči z velkých měst - Ústí 
nad Orlicí, České Třebové, Žam-
berka a Rychnova n. Kněžnou. 
V této konkurenci nekořští hoke-
jisté obsadili 3. místo, o dva góly 
horším skore jim uniklo celkové druhé místo. 

Kromě toho v listopadu 2007 na turnaji v Česká Třebové, de jejich soupeři 
byli hráči z Poličky, Litomyšle a České Třebové obsadili 3. místo. Na dalším 
turnaji v České Třebové - 1. ročníku memoriálu Vlastimila Řehoře 15. března 
2008 – vybojovali 1. místo před týmy Česká Třebová A, Česká Třebová B 
a Žamberk. 
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Přestože se v kategorii starších žáků nelze srovnávat s podmínkami týmů velkých měst, uplynulá 
sezona dopadla oproti očekávání velice dobře. Z kanadského bodování jasně vyplývá, kdo byl tahou-
nem týmu- Slavík Filip a Faltus Libor. Bohužel se sezonou ledního hokeje koliduje některým hráčům 
sezona hokejbalu v Letohradě, a tak se někteří hráči nezúčastnili všech zápasů. 

Na příští rok se asi po odchodu některých hráčů nepodaří dát dohromady mužstvo pro okresní 
přebor, oddíl ledního hokeje chce alespoň se zbytkem mužstva trénovat na umělém ledě a účastnit se 
příležitostných turnajů. 

Bohužel zima po dva roky nepřála přírodnímu ledu v Nekoři, a tak nejmladší hokejový dorost nemá 
kde získávat své první bruslařské a hokejové zkušenosti…. Josef Krejsa
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Myslivecký spolek Nekoř
S drobným zpožděním bych chtěl jménem MS Nekoř poděkovat všem sponzorům, kteří v míře hoj-

né a dostatečné, natřesené a natlačené (ale to samozřejmě neznamená, že by za dva roky nemohli být 
štědřejší) podpořili náš spolek při přípravě tomboly na Myslivecký ples.

Cen bylo vrchovatě, musím ale konstatovat, že při prodávání tomboly, jsem se často setkal s přá-
ním: “Hlavně abych nevyhrál (a) to prase” Přitom zrovna na této ceně – přiměřeně zmrzlém divočá-
kovi, si zakládáme, protože co jiného by měli myslivci jako hlavní cenu nabídnout ?

(Podnikl jsem v tomto směru soukromou drobnou anketu, a například parohy se u respondentů, 
a rozdíl od respondentek, netěšili přílišné oblibě)

Samozřejmě, jak se sluší a patří na dobře vychovaný Spolek, bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu 
za shovívavost při pronájmu sálu (posed – kazatelna se prý těšil, jako každoročně přízni při dalších 
šibřinkách), a dále bych chtěl poděkovat všem dalším organizátorům (výčep, šatna, jídelna i babka 
toaletářka) za hladký průběh celé akce....

Po mnohaletém, mnohdy nadlidském úsilí zvládat kormidlovat koráb plný vlastních názorů, pře-
kročených rozpočtů, brigádnických hodin, malých, nebo příliš velkých prasátek, vnitřních řádů, jele-
nů, srnců, volně pobíhajících kun, koček a psíků a nezaměřených mysliveckých chat (medvědy nevy-
jímaje) , se ze zdravotních důvodů vzdal funkce předsedy MS náš dlouholetý člen Lubomír Čuřík. Ve 
funkci ho vystřídal po řádných volbách na Výroční členské schůzi Pavel Šulc. Kamarádovi Lubošovi 
za pevné nervy a rozvážnost děkujeme, a novému předsedovi přejeme hodně zdaru.

V jarních měsících, nás zejména na Vejrově potrápila jedna vykutálená prasečí rodinka, která chtě-
la svými rypáčky převrátit dobré vztahy mezi myslivci a majiteli zahrad. Dlouhodobým školením se 
povedlo její působení přesunout za hranice honitby. Doufáme, že po dosažení přiměřené zmasilosti 
se jednotliví zástupci výše jmenované rodinky přihlásí u členů MS, neúnavně střežících zemědělské 
plodiny před zkázou od polní zvěře a dalšího polního pychu, tak, abychom Vás mohli pozvat na
MYSLIVECKÉ HODY (se zaměřením na kančí specialitky ....) 16. srpna 2008 Libor Matyáš

Rybářský spolek
V polovině dubna, konkrétně 16-tého začala opět rybářská 

sezóna. Nářadí je opraveno, háčky jsou nabroušeny, na navijá-
cích jsou nové imitace a všechno může začít. Ještě před tímto 
dnem se však rybáři sešli k ročnímu bilancování na výroční 
členské schůzi, protože je třeba si říci, jaký byl rok minulý 
a jaká je představa pro rok příští. 

Vždyť podmínky, zejména přírodní, se velmi rychle mění 
což se projevuje nejen ve stavu rybí populace v řece, ale i na 
výsledcích líhně v produkci pstružího, nebo lipaního plůdku. 
Na rozdíl od našeho presidenta se většina odborné veřejnosti domnívá, že skutečně dochází k trvalým 
klimatickým změnám a že pokud chceme pokračovat v tradicích nekořské líhně, musíme na ně ade-
kvátně reagovat. Několik let jsme sbírali zkušenosti s odchovem generačních ryb. Domnívám se, že 
umíme dnes generační rybu vychovat, vytřít s kvalitní jikrou, ale dochovat plůdek k realizaci prode-
jem nebo k dalšímu užití a nebo zabezpečit generační rybu po výtěru, aby nedocházelo ke zbytečným 
ztrátám je doposud problém. 

Máme zpracovány hygienické a desinfekční postupy, ale přesto výsledky nejsou stále dobré. Lze 
obecně tvrdit, že hygiena a desinfekce jsou předpokladem zdárného chovu všech kategorií ryb, proto-
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že jde především o prevenci rybu uchovat v dobrém tělesné i zdravotní kondici. Komunální znečištění 
povrchových vod má velký vliv na zdravotní stav rybí obsádky, vývoji jiker a plůdku. Je nutné využí-
vat dezinfekčních, především chlorových a jodových preparátů.

Obecně se pozoruje, že přívalové deště značně decimují obsádku 
a zvyšují možnost zaplísnění ryb. Současné získávání generačních 
ryb je stále obtížnější a ekonomicky náročné. Proto je nezbytné ale-
spoň část generačních ryb chovat na líhních v odchovných žlabech 
s dostatečným průtokem vody a za použití kvalitního krmiva.

Líheň na potoku je skutečně problematická, zejména v období su-
chého a velmi horkého léta vhledem k teplotě vody a minimálního 
průtoku. Tak v minulém roce došlo ke kolapsu a úhynu veškerého 
plůdku pstruha a lipana v obou rybníčcích za líhní. V průběhu jedno-
ho týdne bylo vše dokonáno. Zde se více jak kdekoliv jinde projeví 
změněné klimatické poměry. Jakákoliv větší přeháňka spláchne do 
potoka sediment z polí, včetně choroboplodných zárodků a chemic-
kých látek, takže dojde jen ke krátkodobému, zato o to prudšímu ná-

razu chemického složení, který může rybu zahubit.

Co dělat dál. Alfou a omegou všeho je zajistit dostatečné množství kvalitní vody do všech součástí 
líhně, nejen k aparátům, ale i do sádek a výtažníkových rybníčků za líhní. To je možné udělat pouze 
dvěma možnými způsoby: vyřešením ztrát vody z potoka do sádek a kvalitním a dostatečným fil-
tračním zařízením nejen k aparátům ale i do sádek a rybníčků nebo vrtem získat pro líheň dostatečné 
množství pramenité vody alespoň do zařízení líhně a okolí.

Vysazování ryb. V přepočtu na plán vysazování ročního plůdku lipana podhorního se v roce 2007 
vysadilo 3.789 ks, pstruha obecného potočního pak 3.650 ks, kapra obecného 600ks v celkové váze 
450 kg. Navíc se pak do řeky vysadilo 370 ks již tržního sivena amerického

Akce o vysazování lososa byla díky účinkování zelených na životním prostředí vzhledem k hájení 
kormorána a volavky Radou ČRS zrušena..

Občas se začínají objevovat přelety kormoránů – zvědů a je možná jen otázkou času, než se rozšíří 
i sem. Na Tiché Orlici v Letohradě zdecimovali co se dalo. Náhrady škod jsou obtížné, nedostatečné. 
Všechno se odvíjí od obtížnosti v byrokratickém způsobu úředního šimla zdokumentovat vzniklé 
škody
Chytání ryb. Naopak rybáři na našem úseku Divoke Orlice v roce 2007 chytili:
• 241 kaprů o celkové hmotnosti 478 kg
• 47 okounů
• 71 pstruhů obecných
• 46 pstruhů duhových
• 40 lipanů podhorních
• 271 sivenů
• 3 štiky
V roce 2008 jsou pro organizaci významné následující akce:
• rybářské závody Memoriál Jaromíra Plocka – proběhly 
31.5.2008
• rybářský táborák 14. června 2008
• prodej vánočních kaprů
• rybářský ples v roce 2009 MUDr. Jaroslav Kučírek 
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Dětský den
Osmdesát nekořsklých dětí a zaplnilo při dětském dni zimní stadion. Ke svátku dětí připravili v ne-

děli 1. června 2008 na zimním stadionu nekořské spolky ve spolupráci s obcí Nekoř tradiční dětský 
den.

Po absolvování 15 nejrůznějších disciplín - stavění kostek, bludiště, překážková dráha, skákání 
v pytli, poznávání rostlin, střelba na „Hašana“, kopaní míčem na cíl, lovení ryb, házení na cíl a mnoha 
dalších z rukou starosty obdržely zaslouženou odměnu. V mezičase mohly využít skákací hrad zajiš-
těný Klubem SHM, občerstvit se a na závěr shlédnout ukázku činnosti hasičské zásahové jednotky 
z Jablonného nad Orlicí. 

Dobrovolní hasiči z Jablonného n. O. nám předvedli činnost při dopravní nehodě, vyproštění osoby 
z havarovaného vozidla, práci hydraulické vyprošťovací soupravy. Za zasvěceného komentáře velite-
le jablonských hasičů O. Šilara nám názorně ukázali pokrytí hašeného objektu pěnou i práci hasičské 
cisterny. Spokojené úsměvy dětí byli jistě náležitou odměnou pořadatelům, přesto všem, kteří se na 
organizaci a průběhu dětského dne podíleli, patří dík.

Dík patří i těm, kteří svými sponzorskými dary podpořili zimní dětský maškarní karneval, z jehož 
výtěžku byl dětský den financován.  Jiří Pomikálek
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Cestománie - Bajkal – pokračování 
Brzy ráno se probouzím a nemohu již usnout, jdu 
tedy na pláž udělat několik fotek a vařím čaj. Po 
vydatné snídani, chleba s paštikou vyrážíme dál. 
Cestou míjíme poslední vesnici na ostrově a do-
kupujeme potřebný proviant, mj. i sušené omuly 
(ryba podobná pstruhovi) a vydáváme se na neko-
nečnou pláň. Cesta příliš neubývá a i když v dáli 
vidíme náš postupný cíl, okraj lesa, ještě nám ně-
kolik hodin trvá než se k němu dostaneme. Cestou 
pořizujeme spoustu fotek a užíváme si nádherných 

výhledu na jezero. Tedy ne přímo na širý Bajkal, zatím pouze na jednu z jeho zátok. Minuli jsme po-
slední osadu stávající se z několik a málo již opuštěných dřevěnek a u kraje lesa narážíme na červenou 
ceduli ležící na zemi. Bylo na ní napsáno: Zakázaná zóna. Trochu nás to zarazilo, ale otočili jsme ji 
čelem k zemi a vydali se dál. Les byl čerstvě vyhořelý, odhadem tak rok a po temné cestě jsme asi za 
půl hodiny dorazili do míst, odkud na nás dýchla ponurá atmosféra. Došli jsme do míst kde ještě před 
několika desetiletími stál gulag. Teď po něm zbylo jen pár základů, ohořelých trámů a rozpadající se 
molo. S podivnými pocity jsme se podívali po blízkém 
okolí a pak unaveni sedli na břeh jezera. Rozhodovali 
jsme se co dál, na konec ostrova by nám to trvalo ještě 
určitě jeden den, tj. s návratem do Chutoru další tři dny, 
proto jsme zvolili variantu nejít až na konec, vrátit se do 
Chužiru, následně do Irkutsku a jet vlakem na druhou 
stranu jezera. Měli jsme štěstí, zrovna když jsme opět 
vcházeli zpět do lesa, tak jel Gazik, který se nám poda-
řilo stopnout. Tak jsme se ještě před soumrakem ocitli 
v Chužiru a ušetřili tak den času.
Přespali jsme u našich známých rybářů a ráno se vydali na obhlídku přístavu. Představu jak bude pří-
stav vypadat jsem měl z domu. V jedné, asi třicet let staré knize jsem totiž viděl fotku přístavu na které 
bylo viděl spousta lodí, spousta lidí a čilý ruch. Vše ale nasvědčovalo, že již tomu tak není a o tom 
jsme se také přesvědčili. Ze závodu na zpracování ryb zbyly jen opuštěné budovy a molo v přístavu 
je před rozpadnutím. Většina lodí byla vytažena na břehu a rezatěla a jenom pár z nich se pohupovalo 
na vodě a byly udržované. Jak jsme se dozvěděli, rybáři v této oblasti svým neuvážlivým chováním 
vychytali všechny ryby v okolí a tak už není co lovit. Není to ale jenom problém Chužiru, ale celého 
jižního cípu Bajkalu. Pak se vydáváme pěšky na cestu zpět k trajektu. Maršutka ani autobus v ten 
den nejely a tak jsme spoléhali, že něco stopneme. To se nám podařilo za dvě hodiny (asi třetí auto) 

a dojeli jsme tak s až k trajektu, kde nás ne příliš ochotný 
pan řidič vysadil. 
Při čekání na loď jsme měli opět štěstí. Oslovila nás jedna 
paní s dodávkou, která také čekala na převoz a optala se 
nás: „Kam jedete?“ Lámanou ruštinou jsem odpověděli 
že se potřebujeme dostat do Irkutsku. Paní nám nabídla 
svezení ve své dodávce a tak jsme neváhali ani minutu 
a na trajekt jsme se nalodili už sedíc v autě. Cesta ubí-
hala svižně a po několika hodinách jízdy tajgou a úrod-
nými nížinami jsme se dostali již za tmy poblíž Irkutsku. 
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Požádali jsme paní, aby nás vysadila těsně před 
hranicí města, sice nechápala co tam budeme v 11 
večer dělat, ale vysvětlovat ji že je pro nás lepší 
spát v bezpečí v lese než v městském parku nemě-
lo moc cenu. Mezi hromadami odpadků se nám 
dlouho nedaří najít místo pro stan, nakonec nalé-
záme celkem čistý plácek a usínáme. Dnešní den 
jsme najeli necelých 300 km a ušetřili tak další 
drahocenný čas.

Ráno se nestačíme divit na jaké skládce jsme to spali, ale široko daleko nic lepšího nebylo. Všude 
ležel nějaký ten odpadek. Balíme a jdeme do města. Asi po hodině docházíme na první stanoviště 
městských maršutek a pohodlně se tak za pár rublů dostáváme až do centra města. Tady po chvíli 
zjišťování odkud jezdí vlak sedáme na starou tramvaj a jedeme na vlakové nádraží. V tramvaji nás od-
chytávají dvě revizorky a chtějí po nás lístek. Jízdenky máme všichni tři, to je v pořádku, ale dožadují 
se ještě lístků za naše batohy, které samozřejmě nemáme. U nás to zvykem není, ale v Irkutsku ano, 
navíc je to napsáno na velkých žlutých tabulích nad každými dveřmi, což jsme si ale přečetli až ve 
chvíli kdy už bylo pozdě. Takže nám nezbývalo než to nějak zahrát do ztracena. Zvolili jsme taktiku 
ničemu nerozumějících cizinců s úsměvem na tváři, což se nakonec vyplatilo. Tak dlouho jsme jenom 
kývali hlavami a opětovně jim dávali ty tři naše ušmudlané lístky, až nás pak nechali být. Měli jsme 
štěstí a tak v klidu dojíždíme až na konečnou. Na nádraží se snažíme koupit nejbližší jízdenky na vlak 
do Ulan-Ude, což ale není, jak zjišťujeme, žádná lehká záležitost. Nejbližší spoj jsme sehnali až na 
devátou večer, a to je více jak deset hodin čekání. Tak si alespoň můžeme v klidu prohlédnout okolí 
a hlavně obrovské irkutské nádraží. Čas si také krátíme chutnáním zdejších druhů piv a loupáním 
„sémeček“, pražených slunečnicových semínek. 
Večer pak nastupujeme do lůžkového vlaku který 
nás přes noc převeze po transsibiřské magistrále 
do hlavního města burjatské oblasti, Ulan-Ude. 
Chlapci mají lůžka hned vedle sebe, já pak o půl 
vagónu jinde a na sedačce mi tak dělají společnost 
dvě Číňanky a ruský mladík. Snažím se chvíli ko-
munikovat, ale nakonec lezu do patra na postel, 
nastavuji si budík na pátou ráno a usínám.
Pokračování příště.  Petr Koblížek

Minifotbal
Tělovýchovná jednota Sokol Nekoř pořádá

32. ROČNÍK TURNAJE V MINIFOTBALE
Ve dnech 28. a 29. června 2008

  časový program:
  sobota 28.června  07.30 – 20.30. utkání ve skupinách
  neděle 29.června  09.00 13.30. čtvrtfinále,semifinále, finále 
      14.00. vyhlášení výsledků
 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2008

19

PŘIHLÁŠKY:
 Písemně nebo formou SMS na adresu Josef Krejsa Nekoř 295
 56163 mobil 605 956 204 do pondělí 23.6. 2008 se zasláním vkladu 1000,- Kč
 více podrobností na www.nekor.cz

Provoz kadeřnictví
Od 1. března 2008 nově otevřeno KADEŘNICTVÍ v Nekoři

Stálá pracovní doba
Út 14 – 18
St   9 – 13
Čt 10 – 17

Volná pracovní doba dohodou při objednání
Út 13 – 21
St   7 – 14
Čt 10 - 21

Pá, So – dle objednání, svatby
Objednávejte na 732 175 250

Na vaši návštěvu se těší Hedvika Novotná

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Přivítali jsme do života
 
Bednářová Eliška

Rozloučili jsme se
Pacholíková Ludmila
Beneš Vladimír 
Matoušová Marie

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.4.2008– 30.6.2008 

 60 let Samuel Jaromír
 Krejčová Marta
 Pokorný Miroslav
 
65 let Schmidtová Marie
Uhlíř Ladislav
 Faltusová Marie
 Hubálková Stefanie

75 let Stejskal Josef
 Bednář Miroslav

80 let Hrdina Otakar
 Růžička Jiří

81 let  Plocková Alena
 Luxová Josefa

82 let Žižková Olga
 Bečka Václav

84 let Bednář Václav
 Netušil Václav

88 let  Daniel Lubomír 

90 let Faltusová Božena

Srdečně blahopřejeme
Marie Glonková
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř číslo 2 červen 2008
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek, do tohoto čísla přispěli: Josef Dostálek, Marie Glonková, Josef 
Krejsa, Marie Dušková, Hana Faltusová, Leona Bezstarostiová, Petra Motlová, MUDr. Jaroslav Kučírek, 
Ing. Libor Matyáš, Petr Koblížek, Ing. Jiří Pomikálek, foto: autoři příspěvků, Ing. Jiří Pomikálek, archiv 
obce Nekoř. 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 minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: Faltusovo - Údolí čp. 7 
nyní rekreační eč. 124, majitel Ivo Reichert, Dvůr Králové; Faltusovo ve stráni - nyní neobydleno čp. 285, 
majitel Václav Faltus, Nekoř 251; Matyášův statek u továrny, dříve čp.107, nyní rekreační eč. 111, majitel 
Vladimír Kodytek Praha. A co tyto? Poznáte…?

Uzávěrka příštího čísla je 20. července 
2008, příspěvky možno zanechat na obec-
ním úřadě, případně zasílat faxem na tele-
fonní číslo 465 625 122 či na e-mailovou 
adresu pomikalek@wo.cz
www.nekor.cz


