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Z jednání obecního zastupitelstva
7. prosince 2015 
Starosta na posledním zasedání v roce 2015 přivítal přítomné, jmenoval zapisovatele a ověřovatele zá-
pisu, předložil návrh na doplnění programu jednání: Usnesení 1a/XI-2015: Zastupitelstvo obce Nekoř 
schvaluje program jednání 7.12. 2015.  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Promítnutím fotografií starosta přiblížil události v obci od posledního jednání zastupitelstva 
• Oprava veřejného osvětlení, instalace osvětlení vánočního stromku, revize KD, CVAN, 
• Čp. 144 – poptány firmy na drcení, předpoklad drcení brzké jaro 
• Měřič rychlosti Vejrov - objednána úprava úhlu měření 
• Oprava sousoší Trojice na Bredůvce - proběhla kontrola ze strany Pardubického kraje, vyúčtování 

v pořádku, dotace zaslána na účet obce
• Jednání s fi. Mecawel - smlouva na využívání ploch před SDN 
• Proběhlo slavnostní otevření pobočky pošty Konzum Partner 
• Dokončen nátěr boudy Bredůvka
• Probíhá obnova katastrálního operátu
• Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo v pátek 4.12.2015
• Vítání občánků se uskutečnilo 8.11.2015 
• Vymeten kotel pro vytápění sálu KD
• Nekoř Vejrov – výstavba ZTV - jednání s firmou Strabag, vyčlenění ze ZPF
• Instalace svodidel Studenecká zátoka – za poškozená pády stromů při letní vichřici
• Jednání s majiteli čp. 19 Údolí – zimní provoz účelové komunikace 
• Připravován vánoční Nekořský Zpravodaj a PF
Pracovníci obce: Úklid SDN – rozebírání elektrošrotu; Úpravy pojezdové plochy pod kontejnery,za-
jištění provozu, Oprava veřejného osvětlení; Příprava techniky na zimu; Rozvoz posypu, úklid zvířat 
MŠ; Topení lékařská ordinace; Úklid a odvoz listí a staré trávy; Úklid odpadků, kontrola pořádku na 
zastávkách, za hrází, vyvěšení plakátů, provoz ČOV, údržba mechanizace; Příprava a úklid sálu KD 
před a po akcích; Dosázení paseky pod Borky po jarní těžbě – stávající výsadba v létě uschla; Úklid 
kontejnerů u hřbitov
Zápis z  minulého jednání opravený a  doplněný dle zaslaných připomínek zastupitelů předložen 
k schválení. Usn.1b/XI-2015:ZO Nekoř schvaluje zápis X-2015 ze dne 9.11.2015  8 0 0
Majetkové záležitosti
Pronájem pozemků 3199/1 a 1052/2. Na základě vyhlášky 12/2015/P/N o záměru pronájmu starosta 
předložil doručenou nabídku firmy Mecawel, náklady na úpravu pozemků doposud činily cca 25.000, 
navrhována smlouva na 5 let s možností prodloužení, návrh nájem 12.000/rok.
Usn 2a/XI-2015: V návaznosti na předchozí usnesení a vyhl. 12/2015 P/N ZO Nekoř schvaluje para-
metry nájemní smlouvy na p.p.č. 3199/1 a 1052/2 v k.ú. Nekoř pro firmu Mecawel spol. s r.o. – roční 
cena nájmu 12.000,- Kč, smlouva na 5 let s možností prodloužení, pověřuje starostu jejím uzavřením 
od 1.1.2016 do 31.12.2020.  8 0 0
Žádost nájem PP. Na základě vyhlášky 11/2015/P/N o záměru pronájmu starosta předložil doručenou 
nabídku pana M. Luxe. Usn. 2b/XI-2015: ZO Nekoř doporučuje uzavřít smlouvu na pronájem PP s M. 
Luxem za podmínek stejných jako v roce 2014 a 2015  8 0 0
SK předložit návrh řešení přístřešku PP T do1.3.2016, Inventura PP - T do 31.12.2015
Záměr odkupu p.p.č 304 a st.p. č. 97. Usn. 2c/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č 304 
a st.p. č. 97 – celkem 502 m2 za cenu v místě obvyklou  8 0 0
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Sml. o sml. bud - Věcné břemeno – přípojka NN k čp. 143. Usn. 2d/XI-2015: ZO Nekoř bere na vě-
domí informace o přípravě přípojky k čp. 143, po úpravě dokumentace předložit upravenou smlouvu 
o sml. bud.  8 0 0
Komunikace Vejrov. S návrhem smluv vycházející z podmínek zveřejněných ve výběrové řízení a do-
poručením hodnotící komise seznámil starosta. Usn.3a/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje smlouvu s doda-
vatelem díla fi. Strabag na stavbu „Nekoř – Vejrov výstavba ZTV“. Osobou odpovědnou za obec a za 
technický dozor zastupitelstvo jmenuje Ing. J. Kubíčkovou Berkovou a Ing. P. Smejkala  8 0 0
Informace starosty a  místostarostky o  jednání s  majiteli parcel kolem připravované akce „Nekoř – 
Vejrov - výstavba ZTV“, předložena kalkulace předpokládaných nákladů v porovnání s návrhem pří-
spěvku na zasíťování , při jednání se dospělo k návrhu příspěvku na zasíťování při prodeji parcely 
stavebníkovi 130,- Kč/m2. Usn. 3c/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje parametry plánovací smlouvy „Nekoř 
– Vejrov výstavba ZTV“. – spoluúčast budoucích nabyvatelů stavebních parcel na zasíťování infra-
struktury – 130,- Kč/m2  8 0 0
Připomínka R. D. k respektování stávajícího živého plotu, při zveřejňování informací o této akci postu-
povat v souladu se stávajícími majiteli pozemků
Rozpočtové záležitosti 
Rozpočtové provizorium 2016. S návrhem rozpočtového provizoria seznámila účetní obce p. Glon-
ková. Usn. 4a/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium 2016  8 0 0
Rozpočtový výhled. S návrhem rozpočtového výhledu seznámila účetní obce p. Glonková. 
Usn. 4b/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtový výhled do roku 2020  9 0 0
Návrh rozpočtu 2016. S návrhem rozpočtu na rok 2016 seznámila účetní obce p. Glonková. Usn. 4c/
XI-2015 ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu 2016  9 0 0
Rozpočtová změna č. 7. Usn. 4d/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na kroužky ZŠ Nekoř 8.640,-
Kč. Usn. 4e/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na kroužky MŠ Nekoř 12.120,- Kč
Usn. 4f/XI-2015: ZO Nekoř pověřuje fin komisi kontrolou vyúčtování kroužků 9 0 0
Usn. 4g/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje příspěvek dle smlouvy o dotaci s Konzum, obchodní družstvo 
v Ústí nad Orlicí, schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nekoř, po-
věřuje kontrolní komisi kontrolou vyúčtování.  9 0 0 
Usn. 4h/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje příspěvek ZŠ na „projekt Anglie“ 6.000.-  8 1 0
Usn. 4i/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 7  9 0 0
Informace o plátcovství DPH obcí Nekoř v  roce 2016. Usn. 4j/XI-2015: ZO Nekoř bere na vědomí 
plátcovství PDH od roku 2016  9 0 0
Dotační program podpory spolků. Starosta předložil dopracovaný návrh dotačního programu pod-
pory spolků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Usn. 4k/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje Dotační program podpory spolků na rok 2016.  9 0 0
Předloženy došlé žádosti o příspěvek Gymnázia Žamberk a Farní Charity Litomyšl, příspěvek Knihov-
ně Letohrad řešit v rámci schváleného programu. Usn. 4l/XI-2015: ZO Nekoř neschvaluje příspěvek 
Gymnáziu Žamberk a Farní Charitě Litomyšl.  9 0 0
Povodňový plán. Usn. 5/XI-2015: ZO Nekoř schvaluje aktualizovaný povodňový plán obce Nekoř  

9 0 0
Vyhláška 3/2015 poplatek odpady. Starosta na základě podnětu Ministerstva vnitra, odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Pardubice předložil aktualizovanou vyhlášku o poplatcích 
za odpady. Změna vynucena změnou legislativy, poplatek zůstává zachován ve stejné výši. Usn. 6a/
XI-2015: ZO Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 9 0 0
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Různé.
Veřejnoprávní smlouva Žamberk. Informace o nabídce Města Žamberk na Veřejnoprávní smlouvu 
na výkon speciálního stavebního úřadu pro stavební řízení na místní komunikace
Orlicko – společný nákup energií. Usn. 7a/XI-2015: ZO Nekoř souhlasí s pokračováním ve společ-
ném nákupu energií sdružení obcí Orlicko  9 0 0
Překop u čp. 165. Usn. 7b/XI-2015: ZO Nekoř souhlasí s případným překopem komunikace na p.p.č. 
3009 u čp. 165 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř za podmínek: uvedení p.p.č. 3009 do původního 
stavu, oznámení o započetí výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a jeho 
označení výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti, po zhutnění zásypu výkopu po delším 
časovém úseku žadatel zajistí a uhradí náklady spojené s doasfaltováním narušeného povrchu pře-
kopu.  9 0 0

Návrhy a připomínky 
J. Lehký - připomenutí instalace závěsu na zadní chodbě KD vzadu, dotaz na konání „Traktoriády“ - 
odpověděl Filip Mikyska - bude se konat v roce 2016
Jana Kubíčková Berková - Rozsvěcování vánočního stromu – návrh na příští rok - vystupující zpívat 
uprostřed náměstíčka, občerstvení – umístit stánek ven, přidat ozdoby na vánoční strom
L. Faltusová - upozornění na otevřený telefonní sloupek na sídlišti nad KD mezi čp. 292 a 48 

18. ledna 2016 
Starosta na mimořádném prvním jedání v roce 2016 přivítal přítomné, jmenoval zapisovatele a ově-
řovatele zápisu, předložil návrh na doplnění programu a navrhl program schválit: Usn. 1a/I-2016: ZO 
Nekoř schvaluje doplněný program jednání I-2016 dne 18.1.2016  7 0 0 
Restituční žaloba. S problematikou určovací žaloby ŘK farnosti Nekoř na p.p.č.. 1748, trvalý travní 
porost, 1756/3, orná půda, 1779/8, orná půda (dříve PK č. 1756/1) v majetku obce Nekoř seznámil 
starosta. K žalobě se vyjádřil administrátor ŘK farnosti P. Sandánus. Starosta informoval o dosavad-
ním postupu - vyžádání nabývacích titulů z katastru nemovitostí, konzultaci na právním odboru MěÚ 
Žamberk, kontaktování JUDr. Lukáše z  Ústí nad Orlicí s  žádostí o  vypracování právního rozboru, 
doporučení dalšího postupu a návrhem zastupování obce v této věci. Materiály a korespondence před-
loženy členům zastupitelstva. Usn. 1b/I-2016: ZO Nekoř bere na vědomí dosavadní postup ve věci 
určovací žaloby. Usn. 1c/I-2016: ZO Nekoř souhlasí s právním zastupováním v této věci dle nabídky 
JUDr. Lukáše.  7 0 0
Pasport místních komunikací. Starostou předložen aktualizovaný seznam komunikací připravených 
do zařazení do Pasportu místních komunikací. Usn. 2a/I-2016: ZO Nekoř navrhuje změnu v seznamu 
komunikací zařazených do Pasportu MK - navržené MK 11c a 17c zařadit do kategorie d  7 0 0
Dopis hejtmana - pokrytí mobilním signálem. Usn.3a/I-2016: ZO Nekoř žádá všechny zastupitele 
zajistit podklady k seznamu míst s nedostatečným či zhoršujícím se signálem mobilních operátorů
  7 0 0
Žádost o dotaci na ošetření lip na Vejrově. Usn. 4a/I-2016: ZO schvaluje podat žádost o dotaci na 
projekt „Nekoř – ošetření vybraných stromů na Vejrově“ – ve stejném rozsahu jako v roce 2015, kdy 
obec s žádostí neuspěla.  7 0 0
Vzhledem k tomu, že celková cena zakázky činí 63 162,- Kč, na základě referencí o podobných zakáz-
kách realizovaných touto firmou v okolních obcích a na základě realizovaného obdobného opatření 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2016

5

v předchozích letech touto firmou v obci Nekoř a vzhledem k tomu, že se jedná o cenu v místě obvyk-
lou a srovnatelnou s cenami podobných zakázek, v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek v platném znění, je navrhováno zadat zhotovení projektu Nekoř – ošetření vybraných 
stromů na Vejrově – firmě Pavel Haupt – údržba zeleně, se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad za 
nabídnutou cenu 63 162,- Kč vč. DPH
Usn. 4b/I-2016: ZO schvaluje zadat zhotovení projektu Nekoř – ošetření vybraných stromů na Vejro-
vě– firmě Pavel Haupt – údržba zeleně, se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad za nabídnutou cenu 
63 162,- Kč, projekt bude realizován pouze v případě získání dotačních prostředků prostřednictvím 
AOPK.  7 0 0
Doměření cesty pod čp. 178. Usn. 5a/I-2016: ZO souhlasí s  doměřením skutečného stavu cesty - 
místní komunikace pod čp. 178, na základě používaných pravidel o odkupu pozemků obec uhradí 
náklady rozšířeného GP  7 0 0
Žádost o překop. Předložena žádost V. F. o překop cesty u čp. 160 pro elektro přípojku a nově budo-
vanou přípojku vody. Usn. 6a/I-2016: ZO Nekoř souhlasí s překopem komunikace na p.p.č. 2986 u čp. 
160 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř za podmínek: uvedení p.p.č. 2986 do původního stavu, ozná-
mení o započetí výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a jeho označení 
výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti, po zhutnění zásypu výkopu po delším časovém 
úseku žadatel zajistí a uhradí náklady spojené s doasfaltováním narušeného povrchu překopu ( po 
zhutnění překopu komunikace po cca 6měsících). Kabel bude uložen v dostatečné hloubce v chránič-
ce, místo uložení bude ošetřeno věcným břemenem.  7 0 0
Předkupní právo p.p.č. 1943/1. S problematikou seznámil starosta obce. Usn. 7a/I-2016: ZO Nekoř 
bere na vědomí žádost o nevyužití předkupního práva obce Nekoř na p.p.č. 1943/1, požaduje zjistit 
možnosti zakotvení předkupního práva obce i pro následujícího vlastníka, případné jeho bližší vy-
mezení  7 0 0
Informace o plánovaném vedení cyklostezky u továrny. Usn. 8a/I-2016: ZO Nekoř souhlasí s navr-
ženým vedením cyklostezky u továrny tak, aby od základny hasičského sportoviště kolmo bylo100 m 
po okraj asfaltu 7 0 0
Smlouva SDN. Starosta předložil aktualizovanou smlouvu na služby spojené s odstraňováním odpadu 
ze SDN. Usn. 8a/I-2016: ZO Nekoř souhlasí se smlouvou o dílo s firmou Ekola na služby spojené s od-
straňováním odpadu.  7 0 0
Návrhy a připomínky. 
J. Lehký - vynechávající vypínač světel na sále KD 
Jana Kubíčková Berková Výroční zpráva ZŠ Nekoř - obci prozatím nezaslána
Bohuslav Bezstarosti - oprava zadních dveří Peugeot Boxer - nejde centrální zamykání
L. Faltusová - - tuje u MŠ poškozené požárem - vysázet všechny nové, informace starosty- původci 
požáru uznali způsobenou škodu, sepsána dohoda o vysazení nových tují, šatna pracovnicí obce 
Mgr. Miloš Krejsa - seznámil se svými postřehy ohledně zájezdu do Anglie, příspěvku obce Nekoř, 
žádost o poskytnutí informací o termínech konání školské rady, zúčastní se těchto jednání jako rodič. 
diskuse zastupitelů k této věci. Návrh starosty na základě změny skutečností na revokaci usnesení
Usn. 8a/I-2016: ZO Nekoř revokuje usnesení č. 4h/XI-2015, zamítá příspěvek ZŠ na „projekt Anglie“ 
6.000.- , poukázané finanční prostředky určuje ZŠ zařadit do přebytku hospodaření v  roce 2015 
a určuje je ke krytí zvýšených nákladů stavebních úprav ZŠ v roce 2016. 7 0 0

Redakčně upraveno
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Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

dovoluji si Vás přivítat nad dalším ročníkem Nekořského zpravodaje. Je snahou jej stále obohacovat 
o něco nového, jsem rád, že se podařilo dohodnout spolupráci s panem Štrupem z MěÚ Žamberk, který 
nám bude postupně připomínat všechny nástrahy a kličky dopravních předpisů, aby nás na silnicích nic 
zbytečně nepřekvapilo…. Opět se podíváme do historie obce, zhodnotíme počasí a díky příspěvkům spolků 
i škol se dozvíte, co se kdy dělo a děje. Děkuji všem, kteří do našeho zpravodaje přispívají…..

Jako v každém čísle si dovolím upozornit na aktuální záležitosti: připomínám, že od dubna popeláři 
nevyvezou popelnici s odpady, pokud na ní nebude nalepena známka na rok 2016. A vzhledem k do-
pravním incidentům ve středu obce upozorňuji, že u nás Policie ČR provádí častější kontrolní činnost 
zaměřenou na dodržování pravidel silničního provozu a jízdu pod vlivem alkoholu…… 

Věřím, že Vám neuniknou termíny každoročního sběru železného šrotu a sbírky použitého ošacení. 
Závěrem děkuji všem, kteří mají zájem o vzhled i dění v naší obci a těmto záležitostem věnují svoji 

pozornost, úsilí i čas…… 
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2016
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Březen: 7, 14, 21, 28 
Duben: 4, 18
Květen: 2, 16, 30
Červen: 13, 27

Červenec: 11, 25
Srpen: 8, 22
Září: 5, 19 
Říjen: 3, 10, 17, 24,31 

Listopad: 7, 14, 21, 28 
Prosinec: 5, 12, 19, 26

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ
Odevzdání na svozová místa - úterý: 15.III.; 12.IV.; 10.V.; 7.VI.; 5.VII.; 2.VIII.;30.XIII.; 27.IX.; 
25.X.; 22.XI.; 20.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: 8.VI.; 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 21.III.; 18.IV.; 16.V.; 13.VI.; 11.VII.; 
8.VIII.; 5.IX.; 3.X.; 31.X.; 28.XI.; 26.XII..
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, veškeré elektrospo-
třebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do 
kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde 
je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě. 

SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. 
Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
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Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN   středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 v termínech: 
12.III.; 26.III.; 
5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 17.XII.;
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné bližší informace na tel. 724 181 465.
Upozorňujeme , že poplatky za likvidaci odpadů se hradí do 31.3.2016, kde rovněž obdržíte znám-
ky na popelnice na rok 2016. Od 1. 4. 2016 popelnice neoznačené novými známkami svozová 
firma nevyveze. 

Provozní doba poštovních služeb Partner Konzum

Pondělí , pátek 8,00 – 14,00 
Úterý, čtvrtek 11,30 – 16,30
Středa 14,00- 17,00

Bezpečnostní situace v obci Nekoř za rok 2015

V roce 2015 bylo Policií ČR v obci Nekoř evidováno celkem 5 trestných činů, ve dvou případech ohro-
žení pod vlivem návykové látky – jízda pod vlivem alkoholu, 1x neoprávněné pobírání rodičovského 
příspěvku, 1x pracovní úraz a 1x ostatní. V oblasti přestupků se jednalo o 26 přestupků v dopravě 
včetně 3x dopravní nehody, 25 vyřešeno blokovou pokutou. Jednou je evidován majetkový přestupek 
a jednou jízda pod vlivem toxi, v jednom případě správní vyhoštění a 1x proběhla asistence hasičské-
mu záchrannému sboru. 

OO Policie ČR Žamberk

Co se chystá v roce 2016

7.V.  Lodičky
22.V.  Nekořský kros
18.VI.  Rybářský táborák
19.VI.  Dětský den a divadlo u ZŠ Nekoř
2.VII.  Hasičský táborák + VII. Srandamač
30. VII.  Nekořský špacír 

6. - 7. VIII.  Pouťové posezení pod lipami
20. VIII.  Myslivecké hody
27.VIII.  Pohádková cesta
17.IX.  Velká cena SDH 
 – „Nekořský pohár“
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Sběr železného šrotu
Pořádá SDH Nekoř 

V sobotu 23. dubna 2016 od 8,00 hod
Kontaktní osoby: Jirčík Miroslav, tel: 605 214 784

Lehký Václav ml. tel. 606 707 785

Sběr požitého ošacení
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Nekoř pořádá

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

V sobotu 23. dubna 2016
od 9,30 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.

místo sběru - budova obecního úřadu Nekoř
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, péřové přikrývky a polštáře
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Dětské kočárky

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce –nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Případné dotazy tel. 724 181 465 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby 
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 

i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org 
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 Přehled teplot a srážek v roce 2015
V porovnání s předchozími roky dle sledování na vodním díle Pastviny 
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Informace nejen pro motoristy
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči, vážení účastníci silničního provozu.
Jmenuji se Ivo Štrup a jsem zkušebním komisařem, odboru správního a dopravy Městského úřadu 

Žamberk.
Vašim starostou panem Ing. Jiřím Pomikálkem jsem byl osloven a požádán, zda bych byl ochoten 

přispívat do Vašeho „Nekořského zpravodaje“ svými příspěvky z oblasti bezpečnosti silničního pro-
vozu - BESIP.

Jako dlouholetý pracovník v silniční dopravě v oblastech silničního provozu jsem souhlasil (ačkoliv 
jsem pracovně dosti vytížen), a prostřednictvím zpravodaje alespoň trochu přiblížím široké veřejnosti, 
tzn. všem věkovým kategoriím, jejich práva, povinnosti a skutečnosti dané zákony a vyhláškami. Budu 
se snažit ze zákonů vyzdvihnout to nejdůležitější a zajímavé. Články budou věnovány všem účastníkům 
silničního provozu, kteří se ať již přímo nebo nepřímo podílejí na provozu na pozemních komunika-
cích. Vím, že v dřívějších dobách probíhala různá školení, semináře, přednášky atd. pro zaměstnance 
podniků a pro širokou veřejnost o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Domnívám se, 
že si člověk alespoň trošku „oprášil“ znalosti, které získal mnohdy i několik let dozadu, kdy si „dělal“ 
autoškolu. Mnohé se od té doby změnilo, stále jsou nové a nové legislativy, které se hrnou na člověka 
a ten se v tom musí orientovat.

Dnešní článek bude věnován všem 
řidičům motorového vozidla a  hlavně 
řidičům v pokročilejším věku. 

Bude se jednat o doklady, které musí 
mít řidič motorového vozidla při říze-
ní u sebe a o pravidelných lékařských 
prohlídkách.

Dle ustanovení § 6 odstavec 7 zákona 
č. 361/2000 Sb. o  provozu na pozem-

ních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o  silničním provozu) řidič motorového 
vozidla musí mít při řízení u sebe:

• řidičský průkaz,
• osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
• doklad o zdravotní způsobilosti, 
 pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 zákona o silničním provozu.

Dle ustanovení § 87 odstavec 3 zákona o silničním provozu je držitel řidičského oprávnění povinen 
se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 
šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nej-
později v den dovršení stanoveného věku, po dovr-
šení 68 let věku pak každé dva roky.

Nezapomeňte také na důležitou věc, kdy při pro-
vozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič 
povinen mít u  sebe zelenou kartu nebo doklad 
o hraničním pojištění (doklad prokazující pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vo-
zidla podle zvláštního právního předpisu) a na po-
žádání je povinen jej předložit příslušníku Policie 
České republiky.  Bc. Ivo Štrup
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Střípky z historie 
V  roce 1930 probíhala v  obci elektrifikace. Dochovala se stížnost obyvatel osady Bořitava, která 

tehdy byla součástí Nekoře, že sloupy pro elektrické vedení jsou postavené těsně při obecní cestě, takže 
jízda s mandely obilí z pole je znemožněna. „Stěžovaly sme si dne 16/5 jak zde byl ústně, sám podnikatel 
té stavby a on nás odbyl docela krátce, že on měnit nic nebude, že má vše od úřadu povoleno, ačkoliv již 
při vyměřování byl upozorněn by ty sloupi posunul o něco málo níže od cesty, ale on dělal dle svého….“

Věcí se následně zabývala komunikační komise, která konstatovala, že sloupy byly postaveny chybně 
a že znemožňují svážení sklizně. Dle sdělení „Družstva pro rozvoj elektr. energie v Nekoři“ odepřel 
podnikatel přeložení v cestě stojících sloupů v osadě Bořitov pro velký náklad s tím spojený. Bylo na-
vrženo řešit tuto závadu lacinějším způsobem – rozšířením obecní veřejné cesty v místech závady……

J. Pomikálek 

Základní škola 
Nekořská škola v Anglii

Koncem minulého roku se v týdnu před Vánocemi uskutečnil zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 
žáků naší školy v Anglii. Vycestovalo 19 dětí, několik rodičů a 2 učitelé. Noční cesta přes Německo pro-
běhla bez potíží. Přestože nás ráno v Bruselu značně zpomalily dopravní zácpy, kolem poledne jsme 
dorazili do francouzského Calais. Na divoký tábor běženců kus před přístavem nebyl pěkný pohled 
a dělil nás od něj několikametrový plot střežený policisty. Samotný přístav byl ale jako vymetený. Moře 
bylo klidné, nepršelo a tak jsme část plavby na téměř liduprázdném trajektu strávili na horní palubě, 
pozorujíce moře a nebojácné racky. Anglický Dover nás uvítal mlhou, jemným mrholením a nezvyk-
lým teplem. Naše první větší zastávka bylo přímořské letovisko Broadstairs. Pobřeží mimo sezonu bylo 
pochopitelně vylidněné. Děti tu poprvé uviděly malebnost starých anglických obchůdků a hospůdek 
v úzkých uličkách. Další letovisko Margate se stalo místem našeho ubytování. Majitelkou hostalu na 
mořském pobřeží byla příjemná paní, původem Maďarka, mluvící srozumitelnou angličtinou. Večeře, 
obligátní fish and chips všem moc chutnala. Příští ráno jsme museli brzo vstávat, neboť nás čekala ce-

lodenní návštěva Londýna. Asi sto-
kilometrová cesta díky dopravním 
zácpám trvala 3 hodiny. Prohlídku 
s  průvodkyní jsme zahájili v  cen-
tru u  Westminsteru s  Big Benem 
a opatstvím, dál jsme šli přes parky 
plné ochočených veverek a  ptáků 
(něco pro děti) až k  Buckingham-
skému paláci. Dle vlajky královna 
byla doma, ale na čaj nás nepozvala. 
Pozdě odpoledne jsme dorazili na 
Piccadilly. Cestou na Trafalgarské 
náměstí jsme se ještě stačili připlést 
rovnou do centra příprav na slav-
nostní světovou premieru nového 
dílu Hvězdných válek. Po krátké 
návštěvě Národní galerie jsme už za 
tmy dorazili zpět na nábřeží Temže, 
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kde čekal náš autobus. Tam jsme 
s  kolegyní děti naposledy asi po 
stopadesáté přepočítali a pořádně 
si oddechli. Výlet se i  díky pěk-
nému počasí vydařil. Návštěva 
Londýna byla pro nás možností 
setkat se na chvíli s „velkým svě-
tem“, s  lidmi nejrůznějších barev 
pleti a kultur ze všech koutů světa. 
S bohatými byznysmeny, i veselý-
mi černochy – zaměstnanci WC. 
My v  zimním oblečení v  17°C 
jsme v sobě také cizince nazapřeli. 

Celý třetí a  čtvrtý den jsme 
strávili ve městě Canterbury kam 

jsme museli asi 30km dojíždět. Toto město je známé především svojí bohatou historií. Pamatuje nad-
vládu Římanů i počátky křesťanství v Anglii v 6.století. Jeho historickému jádru vévodí mohutná gotic-
ká katedrála z 11.století, kde byl r.1170 zavražděn arcibiskup Tomáš Becket. Při prohlídce jsme objevili 
i honosný náhrobek „Černého prince“. Tento krutý rytíř bojoval už jako mladík v bitvě u Kresčaku 
r.1346, kde jak známo zahynul český král Jan Lucemburský. Naše děti navštěvovaly soukromou ang-
lickou školu ve starém dvoupatrovém domě poblíž katedrály. Díky milým, svérázným, ale zkušeným 
učitelům se rozhodně nenudily. Byly rozděleny do dvou tříd. Význam pro ně měl především intenzivní 
kontakt s rodilým mluvčím. Ve škole nebyli žádní jiní žáci. Čas po výuce jsme opět trávili společně 
poznáváním města a  návštěvami obchůdků. Děti si samy vyzkoušely nakupování a  moc je musím 
pochválit za samostatnost a dodržování našich pokynů. Jeden příjemný podvečer jsme strávili prů-
zkumem rozsáhlé pláže, u které jsme bydleli. Tamější moře je úživné a naši nejvýkonnější sběrači měli 
zanedlouho na kila „suvenýrů“. Když je s tou smrdutou změtí pazourků a velkých polomrtých škeblí 
obalených řasami a pískem nachytala u dveří paní bytná, hned se projevil její maďarský původ.

V  pátek večer se čas našeho pobytu naplnil. Z  Canterbury jsme se vydali už přímo do Doveru. 
Protože začínal víkend a navíc se blížily Vánoce, vypadala podle toho i situace v přístavu. Navzdory 
spoustám aut jsme se brzy nalo-
dili a tentokrát v plně obsazeném 
trajektu jsme se vydali zpět na 
kontinent – domů. 

Myslím, že zájezd se podařil 
a  svůj účel splnil. Děti toho na 
vlastní oči viděly a zažily mnoho 
a  zůstanou jim celoživotní vzpo-
mínky. Chtěl bych zde poděkovat 
panu R.Strasmeierovi, který vše 
velmi kvalitně fotograficky zdo-
kumentoval. Některé fotografie 
lze vidět na web.stránkách naší 
školy. Co se týče předchozích 
obav ohledně bezpečnosti našich 
žáků v  západní Evropě, zajímavý 
byl názor mé anglické přítelkyně, 
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vždy trochu šokované množstvím pomníčků a svíček kolem naší „jedenáctky“. „Vaším dětem hrozí 
nebezpečí především na českých silnicích.“  

A jak zájezd hodnotili naši malí cestovatelé?
Líbila se mi jízda autobusem a taky obědy a sbírání mušlí na pláži. (David)
V Londýně se mi nejvíce líbil Big Ben a London Eye a také moře. (Natálka)
Mně se líbilo ve škole, protože jsme hráli hry. (Anetka)
Líbil se mi celodenní výlet do Londýna a škola. Taky dobře vařili. (Šárka)
Měli jsme hezký ubytování. Mohli jsme si koupit pohledy a dárky. (Jeremiáš)
Líbilo se mi všechno. Nejvíc se mi ale líbil zámek královny a moře. (Věrka)

Petr Malý

SDH Nekoř
Dobrý den vážení spoluobčané,
sešel se rok s  rokem a  je potřeba udělat zhodnocení činnosti hasičského sboru v  roce minulém. 

Rok 2015 byl pro hasiče rokem mimořádným, protože se konaly volby na všech úrovních řízení sdru-
žení dobrovolných hasičů. Proběhly okresní, krajské konference a v červenci pak republikový sjezd 
SHČMS.

Naše činnost začala v únoru tradičním hasičským plesem. K tanci nám hrála kapela Betl band a ple-
su se zúčastnilo asi 190 spoluobčanů. Byla připravena bohatá tombola a pro oživení plesu si naše ženy 
připravily kulturní vložku, která sklidila bouřlivý potlesk.

Koncem února jsme na požádání starosty obce brigádně smýtili zbytek obecního lesa a za pomoci 
koně a pánů Bezstarostiových připravili dřevo k odvozu.

Další akcí byl sběr starého železa, který proběhl v dubnu, tak jako každoročně v rámci úklidu obce 
před nastupujícím létem. Začátkem května jsme se podíleli na organizačním zajištění vodácké akce, 
sjezdu Divoké Orlice. Již po několikáté ve spolupráci s  obcí naši členové zajistili regulaci dopravy 
turistů – vodáků a jejich parkování na hasičském sportovišti, kde měli k dispozici před nástupem na 
vodu i malé občerstvení.

V květnu jsme také začali s tréninkem na okrskové a okresní kolo soutěže v požárním sportu. Naše 
mladé ženy se také připravovali na soutěže ve Velké ceně Ústecko - Orlicka. V červnu jsme pomáhali 
obecnímu úřadu při pořádání dětského dne a v červenci pak s tradičním srandamačem . V červenci 
se také uskutečnil hasičský táborák. Na konci srpna jsme pro naše členy a jejich rodinné příslušníky 
uspořádali jako poděkování za jejich práci zájezd do Jeseníků. V září proběhla soutěž Nekořský pohár 
jako poslední soutěž Velké ceny Ústecko-Orlicka. 

V průběhu roku jsme provedli několik úprav naší hasičské „boudy“ - rozšíření venkovní terasy, vý-
měnu dveří u dámských toalet a úklid venkovních prostor, které máme pronajaté od obce.

I naši mladí hasiči se v průběhu roku řádně připravovali a v březnu absolvovali zkoušky k získání 
odborek. V jarních měsících se také připravovali na hry Plamen v Mladkově. Účastnili se soutěží v po-
žárním sportu, branných závodů a v říjnu zakončili soutěžní sezónu závodem branné všestrannosti. 

V průběhu roku členové zásahové jednotky zajišťovali pomoc při mimořádných událostech. Pomá-
hali při čištění ucpaných kanalizací, s úklidem popadaných větví a při dalších pracech na vyžádání 
obecního úřadu.

Na závěr výbor sboru děkuje všem našim členům za odvedenou práci. Dále chceme poděkovat za 
podporu a pomoc v naší činnosti nejen obecnímu úřadu, ale i zástupcům nekořských spolků, organi-
zací a našim spoluobčanům. Miroslav Jirčík
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MŠ Lyžuje 
V lednu od 11. 1. – 15. 1 . 2016 

jezdily děti z  mateřské školy na 
„lyžák“ do Červené vody. I přes to, 
že letošní zima nenabízela (v tom-
to týdnu obzvlášť) moc pěkných 
prosluněných a  zasněžených dnů, 
lyžařský výcvik proběhl. O  tom 
jaké to bylo a jak jsme si to užívali, 
jsme vám připravili pár řádků.

Z deníku paní učitelky:
Každý den ráno zastavil autobus 

u školky, kde naložil šestnáct ma-
lých lyžníků, paní školnici a  mě. 
Hned po pohodlném usazení kaž-
dého školkáčka, jsme vyrazili směr 
sjezdovka. (Ze slovníku učitelky: 

pohodlné usazení = sundání batůžku, ulože-
ní čepice, šály a rukavic na bezpečné místo, 
vyřešení rozmístění dětí a  vyhovění jejich 
přání a požadavků na umístění na sedačku.) 
Ve skiareálu v  Červené Vodě na nás čekali 
zkušení a natěšení instruktoři a instruktorky 
lyžování, kteří si s radostí převzali vyčůrané 
a přezuté děti do své péče. A pak jsem měla 
možnost vidět něco, co bylo opravdu ne-
popsatelné, něco kvůli čemu se schovávání 
a  hledání všeho vyplatilo. Všechny ty malé 
nabalené dětičky stály na lyžích a  s  nadše-
ním sjížděly svahy. Nejprve se učily na ma-

lém svahu, což záhy některým nestačilo 
a po vydatné svačince se přesunuly na vět-
ší svah, kde jezdily samy na pomě. Největší 
překvapení mě čekalo třetí den, kdy jsem 
byla svědkem, jak šest předškoláků sjelo 
velkou sjezdovku. Poslední den nás čekalo 
překvapení v podobě Karnevalu na lyžích, 
řádění na sněhu, soutěžení a kopec srandy. 
Výkony dětí, instruktorů a  instruktorek, 
celého areálu udělali z toho týdne nezapo-
menutelný zážitek. Doufám, že i příští rok 
se lyžařského výcviku zúčastníme.

A  jak hodnotí lyžák děti samotné? Jak 
se jim lyžování líbilo? A  co se jim nejvíc 
líbilo?
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„Moc. Nejlepší byla velká sjezdovka a to auto, jak jsme přes něj skákali.“ Míša D.
„Jo. Když jsem jezdil pomalu.“ Honzík B.
„Dobře. Sjezdovka. Líbilo se mi to, jak jsme se to učili. A to, že jsem se naučila lyžovat.“ Zuzka B.
„Dobrý. Mě se líbí ta velká, ale je to moc vyježděný. Když jsme tam byli s mámou, tak to bylo hodně 

vyježděný“. Martin B.
„Mně se líbily ty zatáčky a lyže.“ Anička Č.
„Dobře. Ten velkej kopec, jak jsem na něm jezdila a dělala pizzu.“ Karinka B.
„ Líbilo se mi to. Jak jsem skákal přes to auto.“ Míša K.
„ Líbilo, nejvíc na velký sjezdovce.“ Matýsek M. Dominika Bednářová

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka 2016 skončila tisková zpráva ze dne: 22.1.2016
Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro veřejnost důvěryhodnou 

organizací. Občané devadesáti obcí a měst v okrese Ústí nad Orlicí přispěli do 524 
pokladniček částkou 2.439.598,- Kč.

Organizovat tak rozsáhlou akci je možné jen díky nezištné službě stovek lidí, ze-
jména našich asistentů v jednotlivých obcích. To oni se každoročně s nenápadnou 

samozřejmostí zapojují do náboru koledníků, jednání s institucemi či pořádání doprovodných progra-
mů. V řadě míst mají zásadní podíl na průběhu sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči nebo ško-
ly. Nezbytností je spolupráce s obecními 
úřady. Je potěšitelné, že Tříkrálová sbír-
ka potvrzuje funkční občanské soužití 
v  našich obcích, farnostech i  rodinách, 
v  nichž je přirozené úsilí o  dobré dílo 
a práce pro druhé.

Každému, kdo se jakkoliv podílel na 
dobrém průběhu Tříkrálové sbírky 2016 
vyjadřuje Oblastní charita Ústí nad Or-
licí upřímné poděkování.

Více než 1500 koledníků přineslo 
lidem na Orlickoústecku přání štěstí, 
zdraví a  pokoje do nového roku. Za to 
dostali „tři králové“ nejen pamlsky, ale i dar pro Charitu. Tato sbírka má pro Charitu velký význam, 
protože díky ní se daří podporovat některé služby, a pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky vykoledované 
v našem okrese je 65 % určeno přímo Oblastní charitě Ústí n.O. Ta obnos použije na činnost služeb 
v regionu, např. domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby.

Podrobné informace o  výsledcích sbírky a  použití prostředků z  Tříkrálové sbírky najdete včetně 
fotografií na našem webu www.uo.charita.cz.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n. O. 

V  Nekoři se při Tříkrálové sbírce v  roce 2016 vybralo 41.388,- Kč. Poděkování patří všem štěd-
rým dárcům, vedoucím skupinek: Marii, Jiřímu, Petrovi, Petře, Ladě, Marii, Lídušce, Filipovi a Janě. 
A samozřejmě všem třem králům: Elišce, Anežce, Klárce, Tomášovi, Kubovi, Štěpánovi, Doubravce, 
Marušce, Josefínce, Šimonovi, Anastázce, Štěpánovi, Adélce, Verunce, Julče, Vaškovi, Jáchymovi, Áro-
novi, Petrušce, Majdě, Lucce, Elišce, Lukáškovi, Tomáškovi, Nelče, Karolíně a Denise.
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Dětský maškarní karneval 
Dětský maškarní karneval 
Jarní prázdniny byly v Nekoři zakončeny tradičním dětským maškarním karnevalem. V neděli 28. 

února 2016 zaplnilo sál Kulturního domu v Nekoři množství pohádkových bytostí, filmových, televiz-
ních a večerníčkových postav či tvorů ze zvířecí říše…… tak pestré byly kostýmy téměř 90 dětí, kterým 
patřil v nedělním odpoledni taneční parket. 

 Pořadatelé z řad nekořských spolků ve spolupráci s obcí a za sponzorské podpory místních firem 
a podnikatelů připravili pestrý program. Hry a soutěže - tradiční přetahování lanem, staročeská hra na 
vlka a ovečky, soutěž o nekrásnější masku, pinkání s nafukovacími balonky, doplnila jako každoročně 
hraná pohádka – tentokrát O Budulínkovi. Nechybělo ani bohaté občerstvení. Vrcholem odpoledne 
bylo slosování vstupenek, kdy si každé z dětí díky štědrosti sponzorů odneslo z tomboly hodnotnou 
cenu. A když vše zakončil papírový ohňostroj, z  rozjásaných obličejů dětí jistě měli radost všichni, 
kdo se o pořádání této akce zasloužili. Ze získaného vstupného a zbytku sponzorských darů nekořské 
spolky uspořádají jako každoročně ještě v polovině června dětský den…. 
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V Nekoři se divadlo stále hraje
Vystoupení divadelního spolku Bachadej 

z Rudoltic v sobotu 5. března s hrou Járy Cimr-
mana „Akt“ opět po delší době přineslo do naší 
obce divadelní představení (naposledy v  listo-
padu 2014 Limonádový Joe od čermenských 
ochotníků). Hru shlédlo kolem stovky diváků, 
kteří se po celou dobu velmi dobře bavili, a  to 
nejen díky samotným dialogům hry, ale i díky 
jejím podáním a výkony hereckých protagonis-
tů. Kdo byl, bavil se, kdo nebyl, může jen lito-
vat….

Těm, kdo pamatují o něco více, tedy doby, kde 
se v Nekoři dokonce na několika místech hrálo 

divadlo, se to může zdát málo… Vzpomíná se na staré či lépe řečeno hodně staré časy ( divadelní spo-
lek v Nekoři skončil uzavřením Hostince na rybníku v roce 1963 ), Trošku se zapomíná, a je to škoda, 
že divadelní tradice v Nekoři stále žije. Už mnoho let je každoroční součástí dětského maškarního 
karnevalu hraná pohádka, v  jejímž ztvárnění se vystřídalo více generací mladých z Nekoře i okolí. 

A nejinak tomu bylo letos. Pohádka O Budulínkovi v podání mladých nadějných herců zaujala nejen 
ty nejmenší, ale věřím, že i  jejich rodiče a všechny, kteří na dětském karnevalu byli. Překvapila jak 
ztvárněním dekorací a kulis, tak i kostýmy a samozřejmě i hereckými výkony. A to v improvizovaných 
podmínkách nekořského sálu! Věřím, že přiložené fotografie dokreslují výše napsaná slova…… 

J. Pomikálek

Sdružení obcí ORLICKO
Sdružení obcí Orlicko spolupracuje při své propagaci s česko-americkou internetovou televizí Tis-
ková zpráva 8.2.2016
V druhé polovině roku 2015 byla zahájena spolupráce Sdružení obcí Orlicko s internetovou televizí 
Czech-American TV. Czech-American TV je třináct let stará internetová televize, která jako jediný 
televizní program na světě pravidelně vysílá videa v  angličtině propagující Českou republiku a  její 
regiony. 
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V USA televizní vysílání sleduje přes dva a půl milionu domácností v šedesáti městech a přes sto ti-
síc diváků prostřednictvím internetu na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské 
federaci. Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její kultuře. Toto veřejné 
a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví infor-
mace o českých regionech, městech nebo památkách. 
Sdružení obcí Orlicko dostalo příležitost propagovat své území prostřednictvím Czech-American TV 
na konci roku 2015, kdy byla do USA zaslána část videoklipů o některých obcí Orlicka a tyto snímky 
z území Orlicka byly následně prezentovány na www.catvusa.com ( horní menu Broadcast pod datem 
January 18, 2016). Prezentace území Sdružení obcí Orlicko v Czech-American TV je také podporová-
na Pardubickým krajem. 
Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John Honner, který se 
před třinácti lety rozhodl zviditelnit Českou republiku v zámoří. Současný tým, který vysílání pomáhá 
utvářet, je složený z více než čtyřiceti mediálních profesionálů v USA. Do projektu se také zapojují 
studenti Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické při 
ČVUT. Seznam všech partnerů a  informace o  projektu  Czech-American TV najdete na webových 
stránkách této televize. 

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko 

Námětové cvičení zásahové jednotky SDH
Jako každoročně byla ve čtvrtek 3.března 2016 prověřena připravenost zásahové jednotky i  techni-
ky nekořských hasičů. Ostrý poplach je prostřednictvím operačního střediska HZS svolal k požáru 

servisního střediska Klas. 
Až při výjezdu z garáže se 
členové jednotky dozvě-
děli, že se jedná o  prově-
řovací cvičení. Nicméně 
dojezdový čas k  místu 
požáru dodrželi, na místě 
před servisním středis-
kem připravili k  zásahu 
stříkačku, rozvinuli hadi-
ce a z požární nádrže před 
objektem čerpali vodu na 
střechu servisního stře-
diska. Součástí cvičení 
byla i  rekognoskace ob-
jektu v  dýchací technice. 
Poté se seznámili se všemi 

požárními úseky objektu, s umístěním hlavních vypínačů, uzávěrů plynu i vody. 
Každý rok se jednotka je takovýmto způsobem seznamuje s důležitými objekty v naší obci s cílem 
zvýšit připravenost na mimořádné události….
Všem členům zásahové jednotky patří poděkování za čas a úsilí, které věnují této činnosti…..
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Pozvání na tábor
I letos připravuje Klub SHM tábory pro děti z Nekoře a okolí. Stejné zůstává i tábořiště nedaleko Bohou-
sové. Termíny:
1. Tábor: 3.7. 2016 – 10.7.2016. Je určen dětem 1. stupně ZŠ (1. až 5. třída vč.). Vedoucí tábora: Bc. 
Dominika Bednářová, předběžná cena: 1200 Kč.
Přihlášky posílejte na adresu: Ludmila Faltusová, Nekoř 160, 561 63 Nekoř, tel.: 733193054 nebo na 
e-mail: HrdinovaLudmila@seznam.cz
2. Tábor: 14.7.2016 – 24.7.2016. Je určen pro starší děti a mládež od 6. třídy do 18 let. Vedoucí tábora: 
Ing. Petr Glonek, Nekoř 26, předběžná cena: 1700 Kč. 
Přihlášky posílejte na adresu: Petr Glonek, 561 63 Nekoř 26, tel.: 776629915. nebo na e-mail: glo-
nekp@seznam.cz
Přihlášky posílejte na email do: 31. května 2016 Přihlášky lze stáhnout na www. nekor.cz

Společenská kronika
Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
Oldřich Lux Pomikálek Ondřej
 Mazurkiewicz Jakub

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2016 – 31.3.2016 
60 let Novotná Blažena
 Poláček Josef
 Bouchal Ivan
65 let Dostálková Alena
 Netušil Václav
70 let Doleček František
 Puchmeltr Josef
 Bezstarostiová Marie
 Skalický Stanislav

75 let Šroler Josef
80 let Kučírek Jaroslav
81 let Bednáčová Ludmila
82 let  Fiedlerová Jarmila
83 let Faltusová Marie
90 let Luxová Marie
 Maleček Josef

Dne 25. března by se pan Vratislav Motl dožil 60 let. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi
                                             manželka a děti s rodinami
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NEKOŘSKÉ POHLEDNICE

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 1 předjaří 2016
Redakční zpracování Ing. J. Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli E. Dvořáková, Bc. I. Štrup, P. Malý, D. 
Bednářová, M. Jirčík, I. Marková, Ing. J. Pomikálek, M. Glonková, P. Langhans, P. Fiala, foto: L. Král, 
R. Strasmeier, J. Pomikálek, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Regis-
trováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 270 výtisků, cena 10,- Kč

V letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně pokusíme přiblížit naši obec tak, jak byla 
v minulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme čerpat z jeho rodinné 
sbírky…..

Uzávěrka příštího čísla je  
20. května 2016, příspěvky možno 
zanechat na obecním úřadě, 
případně zasílat na e-mailovou 
adresu ounekor@orlicko.cz 
nebo starosta.nekor@orlicko.cz. 
www.nekor.cz 


