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Z jednání obecního zastupitelstva
12. února 2008
Rozpočet na rok 2008. Účetní OÚ a předseda fin. výboru B. Dušek seznámil OZ a přítomné s  návrhem rozpočtu 
pro rok 2008. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce od 5.12. 2007 do 11.2. 2008. OZ návrh rozpočtu podrobně 
projednalo, a následně schválilo. Rozpočet tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu.  9 – 0 – 0
Příspěvky z rozpočtu obce, organizacím a spolkům na činnost v roce 2008. Místostarosta Ing. Pomikálek podal 
návrh na příspěvek místním spolkům a organizacím pro rok 2008. Po projednání s organizacemi a spolky navrhuje 
výši příspěvku stejnou, jako v roce 2007.
TJ Sokol Nekoř 26 000,- Kč + 1 000,- Kč na turnaj spolků v malé kopané
SHM Nekoř 20 000,- Kč + 3 000,- Kč na zajištění cen pro dětský karneval
ČRS MO Nekoř  10 500,- Kč SDH Nekoř 23 000,- Kč
MS Nekoř    5 000,- Kč ČČK Nekoř    1 000,- Kč
OZ s poskytnutým příspěvkem v uvedené výši souhlasí.  9 – 0 – 0
Inventury a závěrečný účet 2007. Účetní OU seznámila OZ s návrhem závěrečného účtu obce. Dále seznámila 
OZ s provedením inventur a zápisem a stavem majetku.  9 – 0 – 0
OZ schvaluje zprávu o provedení auditu hospodaření obce. OZ schvaluje hospodaření ZŠ a MŠ Nekoř - ukládá 
ředitelce MŠ hospodařit tak, aby byla pokryta ztráta z předchozích let.  9 – 0 – 0
Plán akcí na rok 2008. 
Příprava projektu „Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři“. OZ pověřilo místostarostu Ing. Po-
mikálka vedením a koordinací této akce. Ing. Pomikálek seznámil OZ a přítomnou veřejnost s tímto projektem, 
který spočívá v rekonstrukci a celkové úpravě sportovního areálu v centru obce za pomocí prostředků získaných 
z Regionálního operačního programu.
OZ ustanovilo Projektový tým pro provoz projektu „Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři“ 
ve složení:
zástupce obce (technická odbornost) Ing. Pomikálek Jiří, Dostálek Josef, 
zástupce obce (ekonomická odbornost) Dušek Bohuslav, Glonková Marie
zástupce hlavního uživatele- Krejsa Josef, Slavík Zdeněk, Lehký Jaroslav, Bezstarosti Bohuslav
dodavatel projektového poradenství - RNDr. Fiala Antonín
Z obce schvaluje tuto rámcovou náplň práce projektového týmu pro provoz projektu :

- monitorování splnění podmínek udržitelnosti projektu
- monitorování provozní využitelnosti výsledků projektu
- monitorování ekonomiky provozu projektu
- spolupráce při případných kontrolách splnění dotačních podmínek a podmínek udržitelnosti 
- komunikace s dodavatelem projektu nebo jeho částí při řešení případných záručních oprav 

OZ s navrženým týmem i rámcovou náplní práce souhlasí. První jednání týmu se uskuteční 14.2.2008. 
9 – 0 – 0

Další akce připravované na rok 2008: 
• Oprava nástupních ostrůvků u zastávek, propojení chodníku u zastávky pod Vejrovem
• Oprava obecního bytu a možnost zateplení kadeřnictví, oprava části místních komunikací
Různé
• OZ schvaluje odkoupení od „ČR, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových “ st.parcelu 657, pod čekár-

nou na náměstíčku, a část p.p. před bývalou prodejnou na horní Nekoři.  9 – 0 – 0
• OZ souhlasí s žádostí o  úpravu chaty p. Novotného ve Studenecké zátoce. 9 – 0 – 0
• OZ schválilo prodloužení pronájmu na rok 2008 kempu Petrův palouk p. Milanu Luxovi za podmínek roku 2007.

 9 – 0 – 0
• OZ schválilo prořez keřů okolo místní komunikace ke hrázi Pastvinské přehrady. Prořez provede p. Špinler. 
• P. Buryšková požádala o možnost pronájmu garsoniéry. Obec v současné době nemá žádný volný byt ani gar-

sonku.
• Firma RIO Brno provozovatel VHA požádala o prominutí místního poplatku za 1. pololetí 2007 za VHA umístě-

ný v chodbě KD. OZ žádost zamítá.      9 – 0 – 0
• OZ pověřuje starostu zajištěním projektu na propojení chodníku u zastávky pod Vejrovem., oslovením 3 vybra-
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ných firem za účelem zajištění projektu: Agrostav a.s., Vakstav, s.r.o., Ing. E. Dostál. 
• P. Lehký připomíná závady na sále KD a svícení VO po celou noc při akcích konaných v obci.
• P. Bezstarosti upozorňuje na nerovnost kanálových deklů a chodníku na novém sídlišti.
• Ing. Pomikálek připomíná zakoupení nůžek a kleští pro úpravu veřejné zeleně. Dále vyčištění povrchu víceúče-

lového hřiště. 
• P. Faltusová vznáší dotaz na kácení kaštanové aleje u silnice I/11 (Obora). Všechny 4 dotčené obce souhlasí, 

zaleží na vyjádření ŽP.
• Ing. Kubíčková-Berková vznáší dotaz na zaměstnance obce pro údržbu obecních a veřejných ploch. OZ tuto 

situaci řeší v návaznosti na ostatní potřeby obce.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

chci vás informovat co OZ připravuje za akce pro letošní rok. V rámci finanční nákladnosti největší 
podíl půjde na splácení dluhu za infrastrukturu nového sídliště, vykoupení pozemků u bývalé továrny 
a zajištění provozu místní základní a mateřské školy. Dále se připravuje propojení chodníků u au-
tobusové zastávky pod Vejrovem a oprava nástupních míst i u několika ostatních zastávek. Oprava 
obecního bytu v budově pošty, nutná oprava několika částí místních prašných komunikací, pokračovat 
v nedokončených akcích trvalejšího charakteru a průběžně zajišťovat potřeby občanů. 

Tak jako v loňském roce zasáhla naši obec vichřice se škodami na lesním porostu, tak i letošní „Em-
ma“ 1. března, napáchala opět značné škody v obecním lese. Nyní bude prvořadým úkolem uvolnit 
neprůchozí cestu kolem Malé přehrady do Údolí a odstranit vzniklé polomy.

Dále oznamujeme občanům, že v rámci zavedení služby „CZECH POINT“ - míst pro vydávání 
veřejných výstupů z informačního systému veřejné správy, lze získat ověřené výpisy z rejstříků živnos-
tenského, obchodního, trestů a katastru nemovitosti také i na okolních městských úřadech Žamberk, 
Letohrad, Jablonné nad Orlicí.

Na závěr uvádím zprávu Policie ČR, OOP Žamberk o bezpečnostní situaci v obci Nekoř za rok 
2007. V loňském roce bylo v katastru obce Nekoř šetřeno 6 trestných činů z toho 4 na úseku majetku. 
Vedle trestných činů bylo v loňském roce v obci Nekoř řešeno 11 přestupků, na úseku majetku 1 pře-
stupek, na úseku občanského soužití 2 přestupky, na pozemních komunikacích 8 přestupků. V katastru 
obce Nekoř došlo v roce 2007 k 6 dopravním nehodám. Z uvedené zprávy je zřejmé, že i v naši obci je 
v této oblasti stále co zlepšovat. 

Josef Dostálek – starosta

Humanitární sbírka
Na žádost Občanského hnutí Diakonie Broumov pořádá obec Humanitární sbírku:

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka se uskuteční:  v pátek 25. dubna 2008 od 15 do 18 hodin 
     v sobotu 26. dubna 2008 od 9 do 12 hodin 
   v zasedací místnosti Obecního úřadu Nekoř
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Rozpočet obce na rok 2008
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Přehled srážek a teplot v roce 2007
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Termíny svozu odpadů v roce 2008
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna
Březen: 3, 10, 17, 24, 31   
Duben: 14, 28
Květen: 12, 26           
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: 23. 4.  a 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: 26.3., 23.4., 21.5., 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 obecním 
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 ba-
revné sklo patří pouze: barevné sklo, prázdné barevné láhve bez uzávěrů a bílé sklo tabulové (okenní). 
Do zvonů na bílé sklo lze ukládat pouze bílé sklo mimo tabulového a prázdné bílé láhve bez uzávěrů. Netří-
děné 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 loňském roce se osvědčil systém sběru bioodpadů - děkujeme všem, kteří tento odpad ukládají tímto způ-
sobem 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. 
Sběr železa
Sběr železa provedou hasiči v průběhu měsíce dubna, přesný termín bude vyhlášen. 

Co se chystá v roce 2008 

duben
svoz železného šrotu – SDH Nekoř
květen
25. května Nekořský kros – TJ Sokol
červen
1. června Dětský den - spolky a OU Nekoř
14. června  Rybářský táborák – MO ČRS Nekoř 
červenec
4. července Hasičský táborák – SDH Nekoř

5. - 6. července Turnaj v minifotbale – TJ Sokol
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 požárním sportu – SDH Nekoř
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žáků – 
klub SHM Nekoř

Letní dětský tábor Bohousová
I letos pořádá Klub SHM Nekoř tábory pro děti z Nekoře a okolí. Tradičně budou dva termíny:

5. – 12. 7.; tábor je vhodný pro děti od 7 let. Hlavní vedoucí je Tomáš Hrdina; cena: 1 000,--Kč; 
přihlášky posílat přímo k Hrdinom: Šedivec 67, 564 01 Žamberk
12. - 22. 7.; Tábor je určen pro mládež od 12 let. Hlavní vedoucí je Petra Glonková; cena 1400,-- 
Kč; přihlášky posílat ke Glonkom: Nekoř 26, 561 63, Nekoř nebo na e-mail: petra.glonkova@seznam.
cz
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Děti budou ubytovány v indiánských stanech tee-pee. Náplní obou táborů jsou různé táborové 
a sportovní hry, táborák, noční hlídky v táboře i služby v kuchyni a mnoho různých překvapení. 

Děti povedou hlavní vedoucí s akreditací MŠMT a laičtí dobrovolní instruktoři. Lékařská péče je 
smluvní s dětským lékařem v Letohradě. Na táboře zajišťují zdravotnický dohled zdravotníci školení 
ČČK a hygienický dozor Okresní hygienická stanice v Ústí nad Orlicí.

Přihlášky budou k dispozici na OÚ v Nekoři nebo přímo u vedoucích tábora. Lze si je vyžádat 
i elektronicky na e-mailové adrese: petra.glonkova@seznam.cz. Maximální kapacita jednotlivých tá-
borů je 40 dětí.  Lukáš Král

Vichřice Emma řádila i v Nekoři
Sotva se podařilo uklidit škody po loňské letní bouři u elektrárny a na březích Malé přehrady, po-

škodila vichřice další lesy v majetku obce i soukromých osob. Vichřice EMMA, která se nad naším 
regionem prohnala v sobotu 1. března 2008, i na několika místech v Nekoři způsobila značné škody.

Vítr o rychlosti až 103 - 116 km/hod., podle Beaufortoivy stupnice 
síly větru - vichřice, která se nad Českou republikou přehnala v sobo-
tu 1. března 2008, pustošila i v Nekoři. Do našeho regionu silný vítr 
dorazil po 11 hodině dopolední a jeho silné nápory vyvracely a lámaly 
mohutné vzrostlé stromy. 

Úplně zatarasena změtí vyvrácených kmenů je cesta po levém bře-
hu Malé přehrady ke kapličce v Údolí, Rovněž silnice „K Hádce“ od 
Malových „V Poli“ byla kvůli vyvráceným stromům neprůjezdná. Sil-
ný vítr si pohrál a zlomil vývěsní tabuli u Vinárny u Zářecků, zniče-
ný porost je i v lese na pravém břehu nad Malou přehradou ve směru 
od“Šancí“ k Vejrovu. 

Na obytných domech 
a ostatních budovách naštěstí 
kromě několika ohnutých ple-

chů, odnesených hřebenáčů a nadzvednutých tašek žádná vět-
ší škoda nevznikla. 

Velké škody na lesních porostech jsou v okolí naší obce, 
kolem silnice č. 11 „V Oboře“, zčásti povalena je u „Dubin-
ka“ - lesík po pravé straně silnice od Letohradu k Šedivci 
a další a další místa v okolí. 
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Poděkování spolkům
V sobotu 8. března se u mateřské školky od rána ozý-

val pronikavý zvuk motorových pil. Zástupci všech ne-
kořských spolků se sešli ke společné práci - rozřezání 
a rozštípání dřeva na topení. Už několik let se zástupci 
všech spolků a obecního zastupitelstva scházejí, aby spo-
lečně naplánovali dětský maškarní karneval, dětský den, 
turnaj spolků, sladili kalendář pořádaných akcí a dohodli 
se i na nějaké společné práci pro obec. 

V letošním roce bylo třeba rozřezat a rozštípat hro-
madu dřeva, kterou nám „nadělila“ loňská letní vichřice 

a která byla určena pro topení u mateřské školky a školy. 
Od časného rána to u školky vypadalo jako v mra-

veništi. Pronikavý hukot motorových pil, rány při ští-
pání dřeva, velké špalky měnící místo svého uložení, 
rostoucí „štůs“ naštípaného dřeva. Autor těchto článků 
nestihl vyfotit mnoho obrázků dokumentujících tuto 
práci, protože se nechtěl nechat zahanbit a raději bral 
do rukou polena než digitální aparát... 

Ochotných rukou myslivců(7), hasičů(3), sokolů(3), 
rybářů(6), mladých z klubu SHM(3) z nichž někteří 
jsou rovněž členy obecního zastupitelstva se nakonec 
sešlo tolik, že stihli pořezat a srovnat i velkou hromadu dřeva u základní školy. 

Všem, kteří celé sobotní dopoledne věnovali práci 
pro obec, patří veliké poděkování. V dnešní době není 
až tak úplně samozřejmé, že se najde tolik ochotných 
něco společně zadarmo udělat pro blaho druhých. 

Jiří Pomikálek
Veliké poděkování patří členům jednotlivých spolků, 

kteří se zúčastnili dne 8.3.2008 brigády na úklid dříví 
v Mateřské škole Nekoř.  

Za kolektiv MŠ Nekoř děkuje Vlasta Zářecká

Neobvyklý koníček
Pokračujeme v našem seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků. Pro toto číslo  
jsme zvolili autora a vydavatele kalendáře s fotografiemi obce Nekoř na letošní rok Lukáše Krále: 

V současné chvíli je na obecním úřadě k dispozici ještě 
několik těchto velmi pěkných kalendářů za zlevněnou cenu 
160,- Kč. 

Protože je to asi poprvé, co obyvatelé naší obce obec mají 
k dispozici takovýto kalendář s krásnými fotkami naší obce, 
chceme trochu přiblížit jeho vznik.

Lukáš Král není sice  rodilý nekořák a ani nemá v naší 
obci trvalé bydliště. K Nekoři má však velmi blízko. Nekoř 
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zná již od dětství, když jezdíval za svou babičkou paní Malou „Do Pole“ , a z Nekoře si vybral i svoji 
manželku. Dnes sice bydlí v Žamberku, ale v budoucnosti – kdo ví?

Sám o svém vztahu k naší obci říká: „Nekoř je pro mě druhý domov. Mám tady mnoho přátel 
a známých.“

Vybrat  nejlepší fotografie pro kalendář není vůbec snadné. Výsledný výběr pochází z celkem asi 
1200 fotografií, které Lukáš o Nekoři prozatím nafotil. „Představuje to  spoustu hodin práce, ale pře-
devším to je zábava. Mám dobrý pocit, když se mi povede hezká fotka. Taky se dostanu do míst, kam 
bych normálně nikdy nešel.“

Při fotografování  se snažil postihnout všechna roční období i všechny zajímavé kouty naší obce. 
Jeho fotografické pochůzky byly náhodně nebo spíše cílené? „V drtivé většině cílené. Taky většinou 
chodím sám, protože by se mnou nikdo nevydržel. Když fotím, přestávám vnímat všechno kolem, 
usilovně přemýšlím jak vyfotit to, co chci, abych zachytil alespoň trošku nálady daného místa.“

A která jsou jeho  nejoblíbenější oblíbená místa v Nekoři? 
„Asi nejoblíbenějším místem v Nekoři pro mě bývalo „Pod 
Borky“. Od malička jsem tam chodil na objevitelské výpra-
vy. To údolí pro mě má pořád své kouzlo, ale v posledních 
letech už tam tak často nechodím. Objevili jsme i jiná krásná 
místa.“

Jak se vůbec k fotografování dostal? „Jako malý jsem do-
cela rád fotil. Taťka vlastnil japonskou zrcadlovku. Pak jsem 
měl delší pomlku. K digitální fotografii jsem se dostal okli-

kou přes počítačovou grafiku. Taky k tomu přispěl fakt, že digitální snímky jsou vlastně podstatně 
levnější a výsledek okamžitě vidím.“

A co je k tomu potřeba? Kromě kvalitního vybavení pohybujícího se v ceně desítek tisíc korun 
- Lukáš má velmi dobrou digitální zrcadlovku s vyměnitelnými objektivy a kvalitní blesk, i smysl 
pro fotografie v oku. V dnešní době digitálním fotoaparátem 
fotí téměř každý z nás, ovšem kvalitní, ostrou a dobře pro-
kreslenou fotografii, která odráží atmosféru či náladu místa,  
napětí situace či zajímavý postřeh umí stále málokdo. To se 
nedá koupit, to se člověk musí dlouhá léta učit a mít k tomu 
i vrozený cit. 

Jak Lukáš vybírá  místa pro své snímky? „Většinu záběrů 
nosím v hlavě. Snažím se zapamatovat, ve kterém ročním 
období bude snímek atraktivní, ze kterého místa, při jakém 
postavení slunce a podobně. Z každého místa pak udělám několik desítek záběrů. Z nich jsou tak dva 
až tři, se kterými jsem spokojen. To je rozdíl proti profesionálům, těm stačí pár špičkových záběrů 
a mají hotovo.“

A jak se z těchto nafocených snímků stane kalendář? „To je hlavně hodně času stráveného u po-
čítače. Nejtěžší je vybrat právě těch několik fotek z toho množství, pak je musím upravit. V dalším 
programu si už zpracuji výslednou podobu jednotlivých stran kalendáře, které se pak odnesou do 

tiskárny. Ve skutečnosti je to trochu 
složitější, ale dá se říct, že tohle jsou 
základní kroky.“

Jak vlastně vznikla myšlenka na 
vydání  tohoto kalendáře? Původně to 
byl dárek k Vánocům.

A jak je to finančně náročné jej vy-
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dat? „Moc. První kalendář co mi vytiskli (to byl ten vánoční dárek) vyšel v počtu 1 kus – dali mi na 
něj slevu, protože i jim to přišlo drahé – i tak stál 600,-Kč. Známým se líbil a vyhecovali mě, abych ho 
vydal oficiálně. Udělal jsem to, ale v nákladu 300 kusů je cena ještě pořád moc vysoká. Vyšší náklad 
snižuje cenu, ale pro Nekoř nemá smysl víc kusů. Stejně by se neprodali. Možná taky proto málokdy 
najdete kalendář vesnice nebo malého města.“

Lukáše fotografování baví, a tak lze předpokládat, že se v budoucnosti dočkáme dalších pěkných 
snímků, třeba zase v podobném kalendáři. Kdo chce, může se s fotografiemi Lukáše Krále potkat i na 
webových stránkách naší obce. Jiří Pomikálek

Základní škola Nekoř
Začátek nového roku byl ve znamení přípravy zápisu do 1. ročníku základní školy. 26. leden se stal 

dnem, kdy naši budoucí prvňáčci přišli ke své malé první životní zkoušce.Všichni obstáli se ctí a ve 
škole se už těšíme, až se s nimi 1. září setkáme a budeme je moci přivítat v 1. třídě. Pokud někteří 
rodiče nepožádají o odklad, tak do školních lavic zasedne 10 prvňáčků.

Dalším velkým úkolem pro naši školu je dokončení divadelního amfiteátru. Jak může každý občan 
vidět, je dokončeno schodiště a z velké části i jeviště. Schodiště bylo vybudováno z finančních pro-
středků obce a terénní úpravy a vybudování jeviště zajišťovala škola z finančních prostředků, které 
získala z grantů, do kterých se přihlásila a uspěla v nich.

Zbývá tedy dobudovat hlediště. V případě hlediště 
bychom chtěli pro získání finančních prostředků oslovit 
všechny občany Nekoře, místní firmy i firmy v jiných ob-
cích a městech, kde je předpoklad, že nám mohou po-
moci. Uvítáme každý finanční příspěvek, který pomůže 
k dokončení celého přírodního divadelního amfiteátru, 
což i následně povede k dalšímu kulturnímu rozvoji ško-
ly a obce.

Další informace o naší škole je možné získat na našich 
webových stránkách (www.zsnekor.skolniweb.cz), kde 

kromě psaného textu je i bohatá fotogalerie, ve které jsou fotky z akcí, které pořádá škola a fotky 
výrobků, kterými se škola prezentuje na různých výstavách.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Škola pro aktivní spolupráci a my věříme, že v jeho du-
chu se bude odvíjet celá následná činnost ve vztahu k dětem, rodičům, obci a občanům obce. 

PaedDr. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř

Nekořští včelaři
Po malé ukázce o včelaření na zahrádkářské výstavě, jsme byli 

vyzváni, abychom napsali něco o činnosti včelařů v Nekoři.
V současné době se zabývá chovem včel v Nekoři 10 včelařů, kteří 

mají v katastru obce 87 včelstev. Organizačně jsme členy ZO v Le-
tohradě.

Včelaření je trochu specifické chovatelství. Včela se nedá domes-
tikovat jako ostatní domácí zvířata. I když jsme včely přemístili z je-
jich  původních obydlí v dutinách stromů do úlů, zachovávají si svůj 
způsob života a my ho jen velice málo můžeme ovlivňovat. Uvádí se, 
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že včely patří mezi tři druhy nejlépe organizovanému hmyzu na světě.
Na počátku sedmdesátých let minulého století se k nám rozšířil roztoč, který parazituje na vče-

lách a jejich plodu. Při větším rozšíření včelstva zlikviduje. První výskyt byl zjištěn v našem okrese. 
Protože se předpokládalo, že je to jediné ohnisko u nás, bylo vyhlášeno ochranné pásmo, do kterého 
byla zahrnuta i naše obec a v něm všechny včely utraceny, aby se zabránilo dalšímu rozšiřování této 
nemoci. Jak se později ukázalo, roztoč byl v té době už rozšířen  téměř v celé republice, takže toto 
opatření se minulo účinkem. 

Po roční pauze jsme opět mohli začít osazovat naše včelíny. Od té doby se včely intenzivně léčí, 
aby se zdravotní stav včelstev udržel na dobré úrovni. Veškeré léčení je u nás řízeno veterinární služ-
bou a hlavně se dbá, aby se zbytky léčiv nedostaly do medu. Proto se léky aplikují pozdě na podzim, 
kdy v přírodě už není žádná snůška nektaru. Že je toto opatření nutné, dokazuje, že při namátkových 
kontrolách medu dovážených ze států, kde se léčí živelně, bez jakýchkoliv kontrol, bylo vráceno nebo 
zlikvidováno přes 40 tun medu, ve kterém byly zjištěny rezidua léčiv.

Abychom nepsali jen o problémech s chovem. Je radost, když po dlouhé zimě se probouzí život 
v úle a každá první kytička na zahrádce je pilně navštěvována včelami. V době květu ovocných stro-
mů to už v korunách jen hučí. To už jsou včely velmi aktivní, aby úly naplnily novými generacemi 
včel k využití letní snůšky. Prospěšnost včel je hlavně v opylování hmyzomilných rostlin jak kultur-
ních tak i planě rostoucích. Uvádí se, že až 90% těchto rostlin opylují právě včely. Pro včelaře je také 
důležité, kolik pro efektivnost včelaření může vytvořit medu pro svoji potřebu. Jedno včelstvo spo-
třebuje během svého rozvoje v roce asi 60-80 kg nektaru a teprve nad toto množství si může od nich 
odebrat. Další už méně sledované produkty jsou vosk, propolis, případně pyl nebo mateří kašička. 

Protože v republice chovatelů včel ubývá a s tím i počet včelstev, snaží se státní orgány tuto činnost 
podporovat dotacemi. V poslední době mohou začínající včelaři požádat o dotaci k nákupu potřebné-
ho zařízení k chovu. 

Snad to pomůže, aby se další zájemci rozhodli k této činnosti. Kdo jednou včelařství propadne, 
většinou dokud mu fyzické síly stačí, včelaření neopustí. Josef Stejskal 

Masopustní bál 2008
Jako již tradičně poslední pátek před popeleční středou, letos 

1.února, se na Masopustním bále sešlo bezpočet maškar, masek a za-
kuklenců v duchu masopustní tradice. Přitančili kominíci, kočky, 
bájné římské bytosti, pravý Skot, kosmická stanice, pavouci a jiná 
havěť. Letošní již čtvrtý ročník bálu byl pojat v duchu cimrmanov-
ského veledíla o „dobytí Severního pólu“. Během večera ochotní 
ochotníci v dobových kostýmech předved-
li dva krátké vstupy z této známé hry a tak 
mohli pamětníci zavzpomínat na premi-
éru této hry se stejným obsazením, která 
se odehrála zhruba před 20 lety ve stodole 
na Vejrově. Úryvky mistrovy hry, kterak 
se Čech Karel Němec s kamarády otužil-
ci vydává dobýt severní pól, sklidily velký 
úspěch. Výprava se s námi rozloučila písní 
do nepohody, kterou složil pomocný učitel 
Václav Poustka. Zajímavé exponáty z této 
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výpravy na severní pól byly v kulturáku vystaveny a opatřeny komentářem předních cimrmanologů. 
A tak na parketě tančili i lyžaři, sáňkaři a podobní zimní turisté. Soutěži o nejlepší masku zaslouženě 
kralovala dvojice pavouků, která tak možná nevědomky všem obdivovatelům Cimrmama a jeho díla 
připomněla legendární rozhlasový pořad Vinárna u Pavouka. O tradiční tipovací soutěž byl tento rok 
velký zájem. V pětilitrové sklenici byly totiž hřebíky, které se vždy hodí. Vešlo se jich tam přesně 
1756 a jistá maska se sekla jen o 4, a tak si domů odnášela jak sklenici plnou hřebíků, tak láhev dob-
rého moravského vína. O půlnoci jsme symbolicky pohřbili basu na znamení konce veselí a začátku 
nadcházejícího půstu.

Těšme se tedy společně na příští již pátý ročník Masopustního bálu. Na adrese pořádajícího spolku 
NEKOŘalá Spolek pro zachování tradic masopust.nekorala@seznam.cz můžete zanechávat všechny 
vzkazy, nápady a podněty. Rozlučme se tedy slovy slavného génia: „Zvlášť jsou vítány vzkazy licho-
tivé až obdivné. Ani konstruktivním připomínkám se nebráníme. A jsme dokonce schopni občas unést 
i případnou kritiku. V rozumné míře, ovšem…“ Veronika Mikysková

Dětský maškarní karneval
Se jako každoročně 

konal ve spolupráci 
obce a spolků. Neděle 
po hasičském bále 24. 
února 2008 opět zapl-
nila nekořský sál – 68 
děvčat, 49 kluků, 99 
platících dospělých. 
Co je čekalo? Tra-
diční pohádka – letos 
„O Smolíčkovi a jele-
novi s červenými pa-
rohy“ v podání děvčat 

z klubu SHM, několik soutěží – přetahovanou tradičně opět vyhrála 
s přehledem děvčata, otrhat pera ptáka ohniváka... Vybrat dvacet 
nejlepších masek se pro pořadatele stává rok od roku těžším úko-

lem… Překvapením bylo vystoupení „Čarodějnic ze Še-
divce“ , no a samozřejmě nesměla chybět tombola – díky 
podpoře nekořských sponzorů si opět mohlo každé z dětí 
odnést nějakou hračku. 
Děkujeme pořadatelům 
a sponzorům :  Pekárna 
Adamec, Klas Neko-
ř,a.s., Autodoprava B. 
Dušek, Obchod u Leh-
ků, DDD Mgr. Miloš 
Krejsa, Miroslav Zá-
řecký – Vinárna u mos-

tu, manželé Dvořákovi – restaurace KD, Petr Glonek Elektroinsta-
lace, Elektro Novotný, Kovokrab J. Dušek, L.Doleček, truhlářství 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              březen 2008

13

P. Pomikálek, František Slavík, Zdeněk Slavík, Hellas Nekoř, Josef Dušek, Truhlářství J. Puchmeltr, 
Jiří Pomikálek, MS Nekoř, TJ Sokol Nekoř, SDH Nekoř, ČRS Nekoř, Klub SHM Nekoř a Obec Ne-
koř.  red

Tříkrálová sbírka 2008
Stalo se tradicí, že začátkem ledna organizuje Oblastní 

charita Ústí nad Orlicí v jednotlivých městech a obcích 
orlickoústecka Tříkrálovou sbírku. 

Letos již poosmé přišli do vašich domovů tříkráloví 
koledníci, aby vám zazpívali, přinesli radost a koledo-
vali pro ty, kteří to nejvíce potřebují a kteří se, mnohdy 
ne vlastním zaviněním, dostali do svízelné situace a není 
v jejich silách ji řešit. 

Z Tříkrálové sbírky 2008 budou podpořeny tyto projekty Oblastní charity Ústí nad Orlicí:
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (působí téměř po celém okrese)
• Centrum „Pod Střechou“ v Letohradě 
• Občanská poradna Ústí nad Orlicí ( pro občany z celého okresu)
• Rodinné centrum Kopretina ve Sloupnici
• Pečovatelská služba v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích

Část výtěžku bude použita na přímou pomoc konkrétním lidem a ro-
dinám v nouzi. 

Celkový přehled o dosavadních Tříkrálových sbírkách si můžete 
prohlédnout na www.uo.caritas.cz a na www.hk.caritas.cz .

V Nekoři 6 skupinek vybralo 27.715,- Kč, na Studeném 4.537,50 Kč, 
v Šedivci 9.682,- Kč, v Sobkovicích 4.273,50Kč, v Líšnici 17.599,50 Kč, 
v Mistrovicích 18.856,-Kč, v Klášterci n.O. 7.472,- Kč, ve Verměřovi-
cích 11.665,- Kč, v Letohradě 151.220,50Kč. 

V orlickoústeckém okrese letos 378 skupinek vybralo celkem 
1.610.073, 50 Kč. 

Charita děkuje všem, kteří přispěli do této sbírky. Všem, kteří se podí-
leli na organizaci sbírky, patří naše upřímné poděkování za čas, energii, 
píli a trpělivost věnované této akci. Za OCH: Marcela Náhlíková

TJ Sokol Nekoř - stolní tenis
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Nastal čas vánoční a povánoční a tak jak loni, tak i letos v tomto čase 
se konal Vánoční turnaj ve stolním tenise. Přesněji řečeno, v pátek 28. 12. 
2007. 

Letošní účast na tomto turnaji docela překvapila. Dětí přišlo 12, dospělích 
23 a z toho byla 1 žena a 1 kluk až z Polska – Arkadiusz Markow! Takže jsme 
zde měli letos poprvé mezinárodní účast. 

U dětí byla letos vytvořena pouze jedna skupina a tak si každý mohl zahrát 
s každym. Souboje byly velice vyrovnané. Nejvíce se to letos vydařilo Fili-
povi Slavíkovi, který turnaj v kategorii dětí vyhrál. Druhé místo si vybojoval 
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Vojta Marek a jako třetí skončil Bezstarosti Jan. První tři dostali hod-
notné balíčky a nějakou maličkost k tomu. A ostatní, kteří se umístili 
těsně pod stupni vítězů, tak nemohli smutnit, protože byli také oceněni 
nějakou malou cenou. 

Dospělí byli rozděleni do čtyř skupin a do každé skupiny byl na-
sazen jeden člověk. Pí Dušková Jana si musela zahrát s muži, jelikož 
neměla k sobě protihráčky. Ale podle mého názoru se jí to i zamlou-
valo... Ze skupin vždy postoupili první 2 lidé do finálových skupin. 
Byly utvořeny dvě finálové skupiny, kde se hrálo o prvních osm míst. 
Ostatní byli zařazeni do tzv. „pavouka“. Každý bojoval, jak nejlépe to 
uměl. Nejvíce zajímavý a vyrovnaný zápas byl o první místo. 

Byl to boj mezi nekořským a polským hráčem. Nakonec vyhrál 
s přehledem a většími zkušenostmi pan Uhlíř.

Poděkování patří samozřejmě našim sponzorům, kterými jsou: Hellas, Klas Nekoř a. s., Vinárna 
U Mostu, TJ Sokol Nekoř, Pekárna Nekoř – Petr Adamec, Špinler Broněk a OEZ Letohrad, Obec 
Nekoř. 

Na závěr bych chtěla připomenout, že je možné si přijít zahrát každý pátek na sále v KD. Děti od 
17:30 hod. A dospělí od 19:00 hod.

Výsledky:
Děti: 
1. Slavík Filip
2. Marek Vojta
3. Bezstarotsi Jan
4. Bednář Libor
5. Kaplan Jakub
6. Bednář Kamil
7. Čáp Patrik
8. Bezstarosti David
9. Beneš Jakub
10. Šnebergr Jan
11. Bezstarostiová Martina
12. Faltus Aleš

Dospělí:
1. Uhlíř Ladislav
2. Arkadiusz Markow
3. Brožek Zdeněk
4. Šulc Pavel
5. Faltus Pavel
6. Greguš Štefan

7. Lehký Jiří ml.
8. Marek Láďa
9. Bednář Jiří
10. Dušek Bohuslav ml.
11. - 12. Čáp Michal
11. - 12. Lux Jindřich st.
13. - 16. Rupeš Jiří
13. - 16. Bednář Ondra
13. - 16. Doleček Jiří
13. - 16. Dušková Jana
17. - 23. Bednář Jan ml.
17. - 23. Beneš Tadeáš
17. - 23. Beneš Michal
17. - 23. Bednář Jan st.
17. - 23. Beneš Milan
17. - 23. Vilímek Petr
17 - 23. Faltus Karel

Lehká Anička
P. S.: Moje poděkování patří Anič-
ce Lehké za pomoc a organizaci 
při tomto turnaji! 

Lehký Jaroslav

Lední hokej - LHL
 Již druhým rokem se tým KLAS Nekoř účastní Lanškrounské Hokejové Ligy. Letos jsme posílili 

o 6 hráčů, kteří hráli okresní přebor za Nekoř, takže v současné době hraje 16 hráčů plus brankař. 
Stejně jako v loňském roce hraje 27 mužstev, ale oproti minulé sezoně, kdy hrál každý s každým, 
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byla soutěž rozdělena do tří kol. V prvním kole byly týmy rozlosovány do tří skupin podle loňského 
umístění. V základních skupinách hrálo vždy 9 týmů systémem každý s každým a z těchto skupin 
postoupily vždy první tři týmy do první ligy, další tři týmy do druhé ligy a poslední tři týmy do třetí 
ligy.
Zápasy první části: 
Šumavští tygři-KLAS Nekoř   4:2
KLAS Nekoř-Forez          4:1
Qanto Bystřec- KLAS Nekoř   4:1
KLAS Nekoř- SOMA       4:4

Horní Čermná -KLAS Nekoř  1:10
KLAS Nekoř-HC Petrovice  6:1
Rybníkáři- KLAS Nekoř   2:4
KLAS Nekoř – Tatenice      3:0

Po první části jsme se umístili na třetím místě a postou-
pili jsme do první ligy, kde jsme sehráli tyto zápasy:
Kačeři-KLAS Nekoř 5:0
KLAS Nekoř-Hoštejn      5:3
Junioři-KLAS Nekoř      3:6
KLAS Nekoř- OEZ        8:0
SOMA-KLAS Nekoř  10:1
KLAS Nekoř-Nuget         4:10
KLAS Nekoř-Tygři       5:7
Wilband-KLAS Nekoř    4:1
Po druhé části jsme se umístili na pátém místě, zůstali 
jsme v první lize a odehráli tyto zápasy:
KLAS Nekoř-Tygři            6:5
Wilband-KLAS Nekoř      4:5
KLAS Nekoř-SOMA           1:13
KLAS Nekoř-Nuget   6:10
Kačeři-KLAS Nekoř    1:3
FOREZ-KLAS  Nekoř    5:6

A ještě nás čekají tyto zápasy:
KLAS Nekoř-HC Soren Třeb. 
út  18.3. 21:15 
Junioři-KLAS Nekoř
pá 21.3. 16:00

A tak na závěrečné hodnocení si ještě musíme počkat. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat divákům, kteří nás 

jezdí podporovat a kteří nelení jet až do vzdáleného Lan-
škrounu aby viděli,,pořádný“ hokej.  Bohuslav Bezstarosti
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Ležící: Ríša Novotný, Klečící zleva:Tomáš Kubíček, Radek Nun, Milan Motyčka, David Krejsa, Jiří 
Krejsa, Jiří Konečný, Pavel Šulc, Stojící zleva:Luboš Skalický, Martin Mazurkievicz,Vašek Lehký, Bo-
houš Bezstarosti,Jarda Hubálek, Michal Černohous, Jakub Doleček. (Chybí:Lukáš Kubíček, Honza 
Baier)

Cestománie - Bajkal
Kdesi na jižní Sibiři, kousek od Mongolské hranice leží obrovské jezero. Jezero hodně hluboké, 

jezero hodně tajemné a opředené mnoha mýty. Perla Sibiře. Bajkal.
Navštívit tento kraj bylo mým dávným snem a tak 

jsem ani na chvíli neváhal, když se tato šance vyskyt-
la. Se dvěma kamarády z Letohradu, Petrem Adamcem 
a Jiřím Dolečkem jsme se tak po měsících příprav a zís-
kávání informací ocitli 15. května na Ruzyňském letišti 
v letadle směr Moskva. Tak začalo naše bezmála měsíč-
ní putování.

Již po příletu do Moskvy se projevil náš největší ne-
duh. „Nikdo z nás neumí rusky.“ Azbuku jsme se sice 
naučili, ale slovíčka ne. Jak se později ukázalo, Slované 
se při troše snahy vždy dokáží dorozumět vždy a všude 

a tak navečer již sedíme v TU-154 v barvách Aeroflotu a čeká nás šesti hodinový noční let směr Ir-
kutsk. Posunujeme si hodinky o 7 hodin dopředu a užíváme si pohostinnosti na palubě. Ráno v šest 
hodin přistáváme. Venku je zima a prší. Takhle jsme si sice přivítání nepředstavovali, ale co naplat. 
Vydáváme se do centra města vyměnit si dolary za rubly a vstřebáváme první dojmy ještě ospalého 
města. Potřebujeme najít hlavní autobusové nádraží. 

V Irkutsku se nechceme dlouho zdržovat a náš dnešní cíl je dostat se na Olchon, největší bajkalský 
ostrov vzdálený asi 250 km od Irkutsku. Štěstí nám moc nepřeje, autobus nám o 20 minut ujel a dal-
ší jede až zítra. Kupujeme si tedy lístky na jiný, který nás zaveze na půl cesty a dále se pokoušíme 
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stopovat. Spoléháme se na „maršutky“ – soukromé mik-
robusy jež doplňují nedostačující autobusové spoje a za-
stavují na mávnutí, cena je smluvní ale většinou jsou tak 
přeplněné že ani nezastaví. Navečer se tak dostáváme 
do vesnice Elysan. K jezeru nám zbývá ještě 45 km, ale 
maršutka tam už nejede. Domlouváme se tedy s místní-
mi mladíky že nás tam zavezou, chtějí 250 rublů, pře-
dem. Dávám jim jenom 100r , že zbytek doplatíme poz-
ději až budeme na místě…..a tak jsme poprvé naletěli. 
Peníze jsme již neviděli. Navíc se začali tak podivně 
chovat až jsme se začali obávat o naši bezpečnost a tak 

jsme v rychlosti na silnici odchytli 
něco jako „taxi“ a vydali se k trajek-
tu na Olchon. Byla to adrenalinová 
jízda. Ručička tachometru ukazovala 
pořád kolem stovky, žigulík poletoval 
po prašné cestě ze strany na stranu, za 
námi oblaka prachu, ale řidič v kože-
ných rukavičkách si to evidentně uží-
val. Shodli jsme se s chlapci, že divo-
čejší jízdu jsme nikdo nikdy předtím 
nezažili a debatovali o tom, co nás ještě všechno asi potká. 

A tak jsme se ocitli při zapadajícím slunci u mola. Máme štěstí. Z druhé strany k nám se vydal tra-
jekt. Jak jsme zjistili, vezou z Olchonu ryby a tak využíváme příležitosti a jedeme na druhou stranu. 

Na palubě se s námi dává do řeči jeden 
z rybářů, vidí na mém maskáči českou 
vlajku a vypráví jak sloužil v Litvínově, 
že zná Karla Gotta, Helenku Vondráčko-
vou a tak dále. Této družné řeči využí-
vám k otázce: „Kam jedete s tím autem? 
“ Do Chužiru, vesnice, kam máme namí-
řeno, a že nás svezou.Neváháme ani mi-
nutu a už sedíme na korbě za prázdnými 
barely od ryb. Jednu flašku vodky máme 
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my, druhou, o hodně větší mají oni a tak se začínáme moc družit. Po půl hodině jízdy dojíždíme kom-
plet promrzlí do Chužiru, kde nás již naši kamarádi rybáři ubytovávají.

Kolem poledne se probouzíme a děkujeme za nocleh. Kupujeme benzin do vařiče a nezbytný pro-
viant a jdeme poznávat ostrov. Hned za vesnicí je skála velice zajímavá, velice populární a nejvíce 
na Bajkale fotografovaná. Burchan, místo posvátné pro zdejší šamany. My si kousek opodál vaříme 
pozdní oběd na neposlušném vařiči a poprvé také zkoušíme na vlastní nohy teplotu vody. Je ledová, 
ale to je pro Bajkal typické, max. tak 5 stupňů. Nemůžeme se divit, Bajkal rozmrznul teprve před 
měsícem. Po vydatné polévce vyrážíme dál. Brodíme se po pláži, pískem a cesta příliš neubývá. Na-
večer, unaveni stavíme v borovém lesíku stan. Děláme oheň a večeři. Sice jsme chtěli vařit na vařiči, 
ale po tom, kdy povolila pojistka a začaly z něj létat metrové plameny jsme usoudili, že kotlík nad 
ohněm bude jistota. Usínáme. Je jasno a venku pěkná zima, už pomalu poznáváme co je to ta „zima 
jak na Sibiři.“         
Pokračování příště Petr Koblížek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se   Přivítali jsme do života    
Lux Miroslav   Novotná Ludmila

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2008 – 31.3.2008
60 let Štichauer Pavel
 Filipová Marie
 Bednář Václav

65 let Kaplanová Emilie
 Hubálek Jiří

70 let Marišková Anna
 Buchtelová Jaroslava
 Tobeš Josef
 

75 let Novotá Jiřina
 Faltusová Marie

81 let Novotný Bohumil
82 let  Luxová Marie
 Maleček Josef

83 let Kosková Věra
 Novotný Jan
 Lux Josef

Srdečně blahopřejeme
Marie Glonková

Dne 31.1.2008 oslavili manželé Netuši-
lovi 60 let společného života.
Chceme Vám poděkovat za lásku, trpě-
livost a starosti o naše rodiny a zároveň 
popřát do dalších let pevné zdraví, spo-
kojenost, radost a pohodu prožívanou 
v blízkosti svých milých.

S láskou - děti s rodinami



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              březen 2008

19

Inzerce

 
 
 

 
 

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BETONÁRNA
Jamné n. O. naproti žst. 

Dodáváme 36 druhů betonových 
směsí pomocí: 

4 autodomíchávačů 
3 sklápěčů 

1 čerpadla na beton 
(32m do výšky i vzdálenosti) 

 

Rodinné domky, průmyslové 
stavby, garáže, rekreační objekty 
Na ucelenou dodávku sjednáme ak ní cenu 

Kontakt: Milan Černohous, 465649115, 777649103, 
cernohous.milan@vakstav.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P IJMEME
zedníky, obklada e, tesa e, 

montéry vodovod , 
obsluhu zemních stroj , 

idi e sk. C 
Kontakt: pí. Lázničková, 465649115, vakstav@vakstav.cz 
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř číslo 1 březen 2008
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Josef Dostálek, Marie Glonková, Zdeněk 
Dvořák, Josef Stejskal, PaedDr. Petr Bouška, Vlasta Zářecká, Lukáš Král, Veronika Mikysková, Anička 
Lehká, Jaroslav Lehký, Bohuslav Bezstarosti, Marcela Náhlíková, Petr Koblížek,  Ing. Jiří Pomikálek, foto: 
autoři příspěvků, Lukáš Král, Josef Dostálek, Ing. Jiří Pomikálek.  Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. 
Sazba JP.Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 280 výtisků, cena 10,- Kč

V minulém čísle  jste si mohli prohlédnout fotografi e těchto nekořských chalup: Štěpánovo Nekoř čp. 
311 náměstíčko,  majitel  Ing. Lubor a Bohumila Štěpánovi, Hradec Králové;  Nad KD  Nekoř eč. 150, 
majitel  Karel a Jitka Punčochářovi, Rychnov nad Kněžnou; Bulvovo Nekoř Vejrov eč. 140, majitel  
Jiří a Marie Vaňkovi, České Heřmanice.  A co tyto? Poznáte…?

www.nekor.cz 
Uzávěrka příštího čísla je 15. 
května 2008, příspěvky možno 
zanechat na obecním úřadě, pří-
padně zasílat faxem na telefonní 
číslo 465 625 122 či na e-mailo-
vou adresu pomikalek@wo.cz


