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Titulní strana – Železnice v Nekoři
Železnice do Nekoře měla skutečně vést. A to dokonce ve dvou projektech. 
Železnice Praha – Hradec Králové – Kyšperk se stavěla v roce 1872. A již v roce 1897 se jednalo o stav-
bě dráhy do Orlických hor. Žamberk usiloval o trať Žamberk – Bartošovice – Trčkov, Kyšperk však 
usiloval o trať, která by vedla z Kyšperka přes Nekoř, Kunvald a Rokytnici. To se možná stalo železnici 
do Nekoře osudné, protože oba projekty mezi sebou zápolily, až byla nakonec vystavěna trať do Ro-
kytnice z Doudleb. Projekčně byl zpracován projekt Žamberk - Trčkov, byl zpracován detailní projekt 
Polohopisný a výkupní plán i Ohnivzdorná zařízení. Železniční stanice měla být umístěna za textilní 
továrnou, trať poté vedla za Matyášovým statkem u továrny, kolem Netušilů a po Vejrově k Pastvinám. 
Kyšperský projekt nebyl projekčně zpracován a tak nevíme, kudy měl vést. V důsledku 1. světové války 
na žádnou dráhu nedošlo.
Situace Nekořské železniční stanice na poslední straně zpravodaje z projektu dokreslují tyto
skutečnosti. Detailněji jsme se historii železnice v Nekoři věnovali v Nekořském zpravodaji v  ročníku 
2010.
Velice zajímavé je stanovisko zemského stavebního rady, ve kterém je zmínka, že již v roce 1911 se 
velmi vážně uvažovalo o stavbě přehrady: „V místech těch vzato jest v úvahu zřízení údolní přehrady t. 
zv. Nekořské. ….“ sluší v zájmu veřejném trvati na tom, aby se projektovanou dráhou ze Žamberka do 
Trčkova neznemožnilo neb neztížilo jich zbudování. Dále bylo požadováno, aby – ježto pro vedení této 
dráhy jest výhodným obvod vzdutí nádrže u Nekoře – vzata byla v předu uvedená shora kota nadržené 
vody 448,00 m.“

V ilustraci P. Langhanse na první stránce jsme si zkusili představit, jak by stanice vypadala v údolí pod 
hrází Pastvinské přehrady (přerušovaná čára vyznačuje vrchol dnešní hráze přehrady)…. 

Z jednání obecního zastupitelstva
17. května 2021

Starosta na úvod přivítal přítomné, připomenul trvající nutnost dodržování protiepidemických opatření 
v  uzavřených prostorách, režim jednání zastupitelstva dle jednacího řádu, představil návrh programu, 
požádal o hlasování o schválení programu a o hlasování o jeho doplnění. 
Usnesení. 1a/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání  7 0 0
Usn. 1b/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje doplnění bodu programu jednání OZ dne 17.5.2021 o bod 2.3. 
záměr odkupu části p.p.č. 743/11  7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Lesy –dokončení opravy cesty po těžbě LČR pod Páchovou chatou- finanční dorovnání – řeší J. Malý 

s těžařskou firmou; Dosázení paseky Kulturka, paseky na Brodku, zahájeno vyžínání, dosázení Pustinky 
– poděkování MS, dosázení javor Lesejček a paseka nad Malou přehradou – poděkování J. Malý; opra-
vena oplocenka nad táborem pod Malou přehradou, dotěžení vývraty Kulturka, 

• Výsadby – informace –J. Malého o výsadbách ovocných stromů, místostarostky o vysazení sukulentů na 
opěrné zdi u křižovatky u mostu – poděkování dobrovolníkům, 

• SDN – odvozu odpadů, řešíme vnikání do areálu kolem náhonu, nová legislativa – ohlášení odvozu 
nebezpečného odpadu ze SDN

• Rekonstrukce čp. 286 –pokračování prací, probíhají kontrolní dny, odvětrání, podhledy sádrokarton, 
nastupují topenáři, jednání s dodavatelem slaboproudu – internet a televizní rozvody,

• Sběr železa a oděvů – odvezeny oděvy, obdržena výkupka železa –fakturace – 
Usn. 1c/IV-2021: ZO Nekoř na základě Usn. 1c/III-2021 schvaluje darovací smlouvu na částku 43.110,- 
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Kč.pro SDH Nekoř - výtěžek ze sběru železného odpadu.  7 0 0
Pronajatý pozemek u MŠ – návoz hlíny a jednomletky, upřesnění napojení, cestiček, umístění lodi, úpra-
va plotu, rozhrnování a rozvážení materiálu
• Petrův palouk–vykácení náletových dřevin za správní chatkou přístřeškem umývárnami; Jednání s ma-

jitelem přilehlé nemovitosti. Nutná oprava elektřiny v chatkách, na podzim rozvody a stožáry veřejného 
osvětlení a stojánky na napojení karavanů a stanů - příprava J. Kubíčková Berková , dlouhodobý plán 
rozvoje – P. Koblížek, prkna na lavičky dovezeny k truhláři. Usn. 1d/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje výmě-
nu veřejného osvětlení a instalaci sloupků s napojením el. pro karavany a stany na Petrově palouku, 
rekonstrukcí elektrorozvodů v chatkách (realizace v podzimních měsících), vymezením úpravy plochy 
pro karavany pověřuje J. Kubíčkovou Berkovou, zpracováním dlouhodobého plánu rozvoje Petrova 
palouku P. Koblížka  7 0 0

• Covid – nová opatření, doplňování informací na web obce, testování zaměstnanců, zahájení plného 
provozu MŠ 

• Program rozvoje obce Nekoř – pracovní jednání 11.5.2021
• Hasičárna – zahájení rekonstrukce elektřiny
Zaměstnanci: Úklid odpadů – 2x týdně, odvoz tříděného odpadu od hřbitova, nakládání svozu oděvů, 
zabezpečení provozu SDN, koše, úklid svozových míst; Vysázení květinové výzdoby do truhlíků – rozvoz; 
Odvoz posypového materiálu od mostu a Vejrova zanechaného občany – oprava cesty Lesejček; Úprava 
cesty Lesejek po těžbě – nové svoznice, dosyp a upěchování jednomletky; Výlep plakátů a oznámení; Do-
sázení paseky Kulturka, zahájeno vyžínání; Údržba a opravy techniky, oprava prolejzaček u MŠ
Informace starosty o činnosti obecního úřadu, dokumentech zapsaných do spisové služby, vyvěšených na 
úřední desku a zveřejněných materiálech 
Kontrola usnesení., návrhů a připomínek a úkolů z minulých jednání, schválení zápisu z minulého jedná-
ní. Usn. 1e/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje zápis III/2021 z 26.4.2021  7 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Oprava komunikace Nekoř – Studené. Na základě předchozích usnesení. starosta předložil smlouvu 
o dílo na opravu komunikace. Usn. 2a/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o opravě komunikace –
„Oprava polní cesty v k.ú. Nekoř V Poli – Brodek směr Studené“ stříkaným makadamem dle nabídky fi. 
JD Dlouhý  7 0 0
Smlouva byt KD. Příprava smlouvy - starosta navrhuje odsunout do příštího jednání, smlouvu nechat 
zkontrolovat právničkou sdružení obcí Orlicko, řeší se i změna sazby s dodavatelem elektřiny. 
Záměr odkupu části p.p.č. 743/11. Na základě jednání s majiteli předložen GP 1063-77/2019 – domě-
řeny parcel od plotu ke komunikaci k Petrovu Palouku– odkupem vyřešeny majetkoprávní poměry pod 
komunikací k Petrově palouku. Usn. 2b/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu části p.p.č 743/11 
ležící pod komunikací vedoucí k Petrovu palouku, dle GP 1063-77/2019 - p.p.č 743/18 o výměře 54m2 
a 743/11 o výměře 109 m2 za cenu určenou znalcem jako v cena v místě obvyklá – 80 Kč/m2 – komuni-
kace zpevněná  7 0 0 
Finanční záležitosti
Příspěvky spolkům. Předloženy každoroční žádosti spolků o příspěvek – společný návrh předsedů – za-
chovat výši jako předchozím roce. Usn. 3a/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu 
obce Nekoř na rok 2021: SDH 26 000, Klub SHM 23 000, TJ Sokol 25 000, ČRS 16 000, MS 16 000, 
NEKOŘALA 4000; 2.500 Kč Kulturní centrum Letohrad na „nákup literatury výměnného fondu pro 
Obecní knihovnu v Nekoři“. Usn. 3b/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotaci po-
skytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2021:s SDH Nekoř, s Klubem SHM, s TJ Sokol Nekoř, ČRS z.s. 
MO Nekoř, MS Nekoř, spolkem NEKOŘALA, KC Knihovna Letohrad  7 0 0.
Žádosti o příspěvek. Žádost Oblastní Charity UO o příspěvek. Usn. 3c/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje dar 
Oblastní Charitě UO 10.000.- Kč  7 0 0
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Různé
Vítání občánků. Termín – neděle 13.6. 2021, cekem 20 dětí, individuálně po rodinách, začátek v 14 hodin. 
Pozvánky starosta, květiny, fotograf, pamětní kniha. Přání – L. Faltusová, účast starosta, místostarostka, 
účetní obce, L. Faltusová
POV – výměna židlí v KD. Předložena smlouva POV s PK. Usn. 4a/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova PK č. OŽPZ/21/72194  7 0 0
Usn. 4b/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje nabídku firmy Ressed s.r.o. na dodání 120 židlí na síl KD. Schva-
luje s předloženu kupní smlouvu  7 0 0
Program rozvoje obce Nekoř. 
• Probrán dokument „III-2021 kontrola usn. z minulých jednání a řešení návrhů a připomínek“ s úkoly 

a termíny
• K navržené anketě k PRON zastupitelé nepodali žádné připomínky 
• Úkoly SK – stanovit termín jednání - vyhodnotit pracovní výkres studie chodník Bredůvka - místosta-

rostka
• Odsouhlasení vzhledu a úprav fasády hasičské zbrojnice po vybourání zárubní starých vrat
• Podat žádost na výměnu pneumatik zásahového vozidla do dotačního programu pro hasiče na PK - 

starosta
• Informace starosty o jednání s firmou ISTA na měření spotřeby tepla v čp. 286
• Usn. 4c/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje návrh systému ISTA k odečtu tepla v čp. 286  7 0 0
• Starostou předložena nabídka firmy Strabag, a.s. na doasfaltování plochy před hasičskou zbrojnicí a ko-

lem obecního úřadu a přístřešku na hasičské stříkačky – návaznost na asfaltování komunikace v minu-
lých dvou letech. Usn. 4d/IV-2021: ZO Nekoř schvaluje úpravu prostranství před OÚ dle nabídky firmy 
Strabag   7 0 0

Návrhy a připomínky:
Dušan Matyáš - Dotaz na zahájení budování nové přípojka vody na Vejrově
J. Malý - Informace o možném termínu pořezání vytěženého modřínového dřeva na opláštění zvoničky 
v Údolí - od 13. září 2021 (prkna na Zvoničku, na přístřešek pod Malou přehradou a na bedny – lavičky 
ke škole); Vytipovat možné herní prvky ke škole a na náměstíčko – děti ve škole namalovat své návrhy do 
konce června - reakce místostarostky - herní prvky řeší ve spolupráci s ředitelkou školy
J. Kubíčková Berková - Exkrementy od koní na komunikacích – upozornit chovatele koní; lavičky u hřiště 
před školou
J. Lehký. nátěr zábradlí u přístřešku na Petrově Palouku – reakce starosty – místostarostka konzultovat typ 
barvy s z firmou Dům barev

14. června 2021 
Přivítání starostou, zahájení jednání, upozornění, že z jednání OZ je pořizován zvukový záznam. Starosta 
představil návrh programu, požádal o hlasování o jeho schválení. 
Usn. 1a/V-2021: ZO Nekoř schvaluje navržený program jednání 14.6.2021  7 0 0
Návrh starosty na změnu programu a návrh J. Malého na doplnění o záměr směny Usn. 1b/V-2021: ZO 
Nekoř schvaluje změnu programu 14.6.2021 - bod 2.5 změnit na „Nákup p.p.č. 2356“, doplnit bod 2.8. 
Záměr směny pozemků Povodí Labe – obec Nekoř  7 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Lesy –vyžínání paseky nad Malou přehradou 
• Rekonstrukce čp. 286 –pokračování prací - sádrokarton, hotové topení, začínají obklady
• Terénní úpravy pronajatý pozemek u MŠ – rozhrnutí hlíny a jednomletky
• Petrův palouk– vyměření hranic, dovezeny nové sedací sety
• Hasičárna – dokončení rekonstrukce elektřiny, úprava zdi u vrat, zapravení elektrorozvodů
• Zahájena oprava komunikace Nekoř V Poli – směr Studené - Brodek
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• Hasičský přístřešek – předání stavby, nedodělky odstranit zhotovitelná firma, chystá se kolaudace
• vítání občánků
• Info MŠ a ZŠ
• ORLICKO + svazek Rozvoj regionu obcí pod Zemskou bránu – řeší se domy s byty pro seniory Kláš-

terec, Nekoř 
• Boxer – informace místostarostky o dopravní nehodě SDH Nekoř
Informace z jednání Školské rady podala místostarostka: Informace o on-line vyučování; Naučné stezky 
připravené MŠ; Zápis dětí do 1. třídy – nastupuje 17 dětí, odchází 8 páťáků, 5 z nich na víceletá gymnázia; 
15 dětí přijato do MŠ k naplnění kapacity; Výše školného MŠ - 427 Kč/měs.; Možnosti čerpání dotací na 
další roky; Plán oprav a investic na rok 2021/22: chodby a podlahová krytina v šatně, rekonstrukce WC, 
oplocení školní zahrady, pračka se sušičkou do MŠ; Slavnostní zakončení školního roku 25.6.2021
SK- informace z jednání 10.6. podala místostarostka 
Práce zaměstnanců v obci, činnost úřadu – spisová služba, ostatní činnost, vyvěšeno a zveřejněno – se-
známil starosta 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1c/V-2021: ZO Nekoř schvaluje zápis IV/2021 z 17.5.2021 7 0 0
Majetkové a smluvní záležitosti
Nákup p.p.č. 2127/51. Předložen návrh Konzumu na prodej parcely 2127/51 – pozemek leží mezi pozem-
ky obce Nekoř na stráni nad čp. 286 – přes něj je přístup k dalším obecním pozemkům
Usn. 2a/V-2021: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na nákup p.p.č. 2127/51 o výměře 193 m2, trvalý 
travní porost. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle znaleckého posudku znalce z Ing. P. Zářeckého, 
číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 – pozemek užívaný jako veřejné prostranství, které není 
součástí komunikace - 60,- Kč/m2 a je považována za cenu v místě a čase obvyklou.  7 0 0
Smlouva byt KD. Předložena připravená smlouva na pronájem bytu v čp. 16. Usn. 2b/V-2021: ZO Nekoř 
schvaluje návrh nájemní smlouvy na byt umístěný v čp. 16 (Kulturní dům) – 50,23 m2 za 35 Kč/m2 včet-
ně evidenčního listu s uvedeným nájmem za vybavení a zálohami za služby, kauce 3x nájem z plochy 
- 5 274,- Kč  7 0 0
Záměr prodeje p.p.č. 3088/2. V návaznosti na předchozí usnesení předložen starostou záměr prodeje. 
Usn. 2c/V-2021: ZO Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 4/2021P/N záměr prodeje p.p.č 3088/2 o výměře 
22m2. Současně s prodejem p.p.č. 3088/2 bude do KN vloženo věcné břemeno přístupu k sousední st.p. 
640/2 dle GP č.1166-46/2021. Cena prodávaných pozemků je stanovena dle znaleckého posudku znalce 
Ing. Pavla Zářeckého, – pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/
m2  7 0 0
Nákup části p.p.č. 743/11. GP doměřeny parcely od plotu ke komunikaci – odkupem vyřešeny majet-
koprávní poměry pod místní komunikací k PP. Usn. 2d/V-2021: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na 
nákup dle GP č. 1163 – 77/2019 ze dne 10.6.2019 nově změněné p.p.č. 743/11 travní porost o výměře 109 
m2, a nově vzniklou p.p.č. 743/18 travní porost o výměře 54 m2. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena 
dle znaleckého posudku znalce Ing. P. Zářeckého,– pozemek komunikace se zpevněným povrchem – 80 
Kč/m2 a je považována za cenu v místě a čase obvyklou. Nákupem se dorovnávají majetkoprávní vztahy 
pod účelovou komunikací ke kempu Petrův palouk.  7 0 0
Nákup p.p.č. 2356. Usn. 2e/V-2021: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na nákup p.p.č. 2356 trvalý trav-
ní porost o výměře 1007 m2.Cena uvedená ve smlouvě je stanovena dle znaleckého posudku znalce Ing. P. 
Zářeckého, – pozemek komunikace nezpevněná - 70,- Kč/m2 jako cena v místě a čase obvyklá. Nákupem 
se získává pozemek dlouhodobě využívaný k odkládání bioodpadu a větví.  7 0 0
Nákup části p.p.č. 818/3. Usn. 2f/V-2021: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na nákup dle GP 1135-
63/2020 ze dne 9.11.2020 nově oddělené p.p.č. 818/4 travní porost o výměře 627 m2. Cena uvedená ve 
smlouvě je stanovena dle znaleckého posudku znalce Ing. P. Zářeckého, – pozemek užívaný jako veřejné 
prostranství, které není součástí komunikace - 60,- Kč/m2 jako cena v místě a čase obvyklá. Nákupem se 
získává pozemek k vybudování veřejného dětského hřiště v části obce Nekoř – Vejrov.  7 0 0
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Rekonstrukce čp. 286 – Dodatek ke smlouvě o dílo. Na základě zápisů z kontrolních dnů stavby „STA-
VEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA“ - opravy čp. 286 - předložen seznam víceprací a mé-
něprací odsouhlasený st., dozorem i investorem, předložen dodatek ke smlouvě o dílo. Usn. 2g/V-2021: 
ZO Nekoř schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bytového domu – II. etapa – rekon-
strukce západní části“ – zahrnující stavebním dozorem i investorem odsouhlasené méně práce a více-
práce - cenové navýšení ceny díla 267.905,00 Kč bez DPH  7 0 0
Záměr směny pozemků Povodí Labe – obec Nekoř. Pozemek na levém břehu pod hrází Malé přehrady 
(„Parket“) chce obec využít pro zázemí cyklotrasy a pro turistické a společenské využití, výměnou nabí-
zí vlastní pozemek za chatami za parkovištěm za hrází Pastvinské přehrady. Usn. 2h/V-2021: ZO Nekoř 
schvaluje záměr směny části p.p.č. 2395/2 v majetku Povodí Labe s.p. po oddělení přístupu za p.p.č. 
2910/1 v majetku obce Nekoř  7 0 0
Finanční záležitosti
Mimořádné čl. příspěvky ORLICKO. Předložena smlouva na mimořádný členský příspěvek obcí na za-
jištění financování obnovy rolby na úpravu běžeckých tras. Usn. 3a/V-2021: Zastupitelstvo obce Nekoř 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko 
na zakoupení sněhového pásového vozidla – rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti Bukové 
hory a Suchého vrchu ve výši 30 Kč na trvale žijícího obyvatele (údaje ČSU k 1. 1. 2021), celkem 28 740 
Kč.  7 0 0
Žádost o příspěvek. Žádost SDH Nekoř o příspěvek na otevření minimuzea. Usn. 3b/V-2021: ZO Nekoř 
schvaluje Nekoř schvaluje mimořádnou dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2021 - SDH 
10 000,- Kč na pokrytí nákladů slavnostního otevření hasičského minimuzea, pověřuje starostu uzavře-
ním veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.  7 0 0
Rozpočtové opatření č. 2. – promítnutí schválených usnesení do rozpočtu. Usn. 3c/V-2021: ZO Nekoř 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021  7 0 0
Informace o provozu MŠ a ZŠ. Informace o aktuální situaci v příspěvkové organizaci podala ředitelka 
Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř: výsledky zápisu do MŠ, do 1. ročníku ZŠ, obnovení 
výuky po covidové pauze. Informovala o změnách personálních. Záměr vyhlášení veřejné sbírky na in-
teraktivní tabule do učeben školy. Žádost o příspěvek z Nadace ČEZ. Renovace 1. třídy. Dále seznámila 
s návrhy projektů, na které by školské zařízení mohlo čerpat dotační prostředky – rekonstrukce šatny 
a chodeb, rekonstrukce WC, půdní vestavba, školní zahrada – oplocení. Pozvala zastupitele na slavnostní 
zakončení školního roku. Reagovala na dotazy zastupitelů. Usn. 4a/V-2021: ZO Nekoř bere na vědomí 
informace ředitelky MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř o činnosti školského zařízení, schvaluje předložené pro-
jektové záměry a jejich zahrnutí do PRON, schvaluje realizaci výměny podlahové krytiny v šatně ZŠ. 
Přípravou projektu chodby, sociálky a šatny pověřuje místostarostku, projekt zahrady začne připravo-
vat škola  7 0 0
Usn. 4b/V-2021: ZO Nekoř jako zřizovatel Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř, Nekoř 143, 
561 63 Nekoř schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ – Podpora regionů na nákup interaktivní 
tabule. Příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř je oprávněna při-
jmout nadační příspěvek do svého majetku  7 0 0
Usn. 4c/V-2021: ZO Nekoř schvaluje proplatit MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 11.340,- Kč za odučené krouž-
ky (81 hodin) za období leden-červen 2021  7 0 0
Vyjímka z počtu žáků šk. rok 2021/22. Žádost ředitelky školy o schválení vyjímky z počtu žáků. Usn. 
4d/V-2021: Zastupitelstvo obce Nekoř projednalo v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádost ředi-
telky Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v zá-
kladní škole na školní rok 2020/2021 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve 
znění pozdějších předpisů. Usn. 4e/V-2021: ZO Nekoř povoluje Mateřské škole a základní škole Josefa 
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Luxe Nekoř pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného 
v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s  tím, že uhradí zvýšené 
výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem  7 0 0
Program rozvoje obce Nekoř
Anketa – informace P. Koblížka o připravené anketě k programu rozvoje obce Nekoř
Reklamní předměty – starostou předloženy k odsouhlasení návrhy na reklamní předměty s názvem a zna-
kem obce Nekoř – tužky, reflexní baťůžky, páska na krk na klíče, kovová sportovní láhev. Poptat čepice 
a trika
Info o DPS – starostou předloženy informace o možnosti výstavby domu s byty pro seniory v rámci svazku 
obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou. Diskuse o umístění objektu - jednat o získání nemovitostí 
s pozemkem pro výstavbu 
Orlicko z nebe - informace starosty o snímkování 15 cílů projektu Orlicko z nebe - středa 16.6.
Návrhy a připomínky:
J. Lehký - Koňské exkrementy na komunikacích
J. Kubíčková Berková - sedací bedny k terase mezi MŠ a ZŠ – zadat R. Kalousovi včetně materiálu
P. Koblížek - dotaz na opravu lodi – reakce místostarostky – je opravena, po dorovnání terénu bude umístěna 
zpět
B. Bezstarosti -parkování kamionů na horní Nekoři proti bývalé prodejně - stížnosti na hluk při sobotních 
opravách; Výkop před čp. 184 byl v pořádku; Nákup nového obecního vozidla místo fabie
L. Faltusová - herní prvek na hřišti na Bredůvce – není – reakce starosty – poškozený závěs, bude řešena 
oprava; Dotaz na uzávěrku přehrady – informace starosty oficiálně informace od Povodí Labe od 1.7.2021 

Redakčně upraveno
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou na vyžádání k nahlédnutí na Obecním úřadě Nekoř.

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

věřím, že jsme se všichni o  prázdninách a  dovolených po uvolnění proticovidových opatření mohli 
trochu volněji nadechnout a alespoň trochu dohnat to, co nám bylo dlouho odpíráno…I v obci se činnost 
spolků mohla opět rozběhnut a nabídnout Vám společenské, kulturní i sportovní akce… 

Trochu nás stále trápí změny a částečné omezení prodejní doby v prodejně Konzum Nekoř, za které 
může jednak odchod dlouholeté vedoucí do důchodu, jednak nemocnost. Dle informací od vedení ob-
chodního družstva Konzum se již podařilo novou vedoucí prodejny najít, po jejím zapracování a zaučení 
na jiných prodejnách by se měla od listopadu prodejní doba vrátit do stejného rozsahu, na jaký jsme byli 
zvyklí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat odcházející vedoucí prodejny E. Duškové za dlouholetou obětavou 
práci v  této prodejně. Často na úkor vlastního volna již po uzavření prodejny zajišťovala vše tak, aby 
prodejna mohla uspokojit všechny naše potřeby.

Děkuji všem, kteří se zapojili do prázdninové ankety k rozvoji obce Nekoř a kteří se zaregistrovali do 
aplikace v chytrém telefonu Mobilní rozhlas nebo si k odběru zpráv přihlásili svoji emailovou adresu. Je 
naší snahou Vás tímto zůsobem rychle a operativně informovat o všem důležitém, co se v obci děje nebo 
chystá…

A jako každé léto děkuji všem, kteří se starají o úklid obce, svých i veřejných pozemků, o květinouvu 
výzdobu i sečení trávy, která letos díky vlhkému létu roste neúměrněji víc, než jsme v minulých letech byli 
zvyklí… Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Termíny svozu odpadů 2021
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Září 13, 27 Listopad 1, 8, 15, 22, 29
Říjen 4, 11, 18, 25 Prosinec 6, 13, 20, 27

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - STŘEDA: 22.IX.; 20.X.; 17.XI.; 15.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: 8.IX.; 8.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII.
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče 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. 
Provozní doba sběrného dvora:
DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17    sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN sobota 1x za 14 dní 10 – 12 
v termínech: 6.XI.; 20.XI.; 4.XII.; 18.XII.2021
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.

Oznámení o termínu konání voleb
Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Nekoř
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j e m e v o l i č e ,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hod. 
a 

v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Místo konání voleb

volební okrsek č. 1: volební místnost pro celou obec Nekoř je zasedací místnost 
budovy Obecního úřadu Nekoř, čp. 330, tel. 465 625 122
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Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – technická silniční kontrola
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
technickou silniční kontrolou se dle ustanovení § 6a odst. 1 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozumí kontrola 
technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukč-
ních částí a  samostatných technických celků a  jejich vlivu na 
životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.). Nelze-li účelu technické silniční kontroly do-
sáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li 
důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž 
pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly nebo ve stanici měření emisí.
Při technické silniční kontrole je řidič povinen dle ustanovení § 6a odst. 2 zákona:
a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly nebo do stanice měření emisí, 
pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů,
b) předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona, jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, 
O4 nebo vozidlo kategorie T (zákon č. 56/2001 Sb.) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, a
c) řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu.

Náklady na provedení technické silniční kontroly dle ustanovení § 6a odst. 4 zákona uhradí tomu, 
kdo ji provedl, policie. Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada, je 
řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit; při správě placení těchto 
nákladů se postupuje podle daňového řádu.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO 

Z historie obce
Z rodinné kroniky 

V letošním ročníku Nekořského zpravodaje Vám přinášíme úryvky z jedné rodinné kroniky…., 
Když tatínek dostal v Nekoři poštovní úřad, o který se ucházel, značně se jeho finanční poměry 

zlepšily. Když listonoš měl mnoho roznášky, bližší obstarávala sestra Růžena a někdy jsem i já dostal 
balíček dopisů, abych je odnesl pod Berany. Tam jsem moc rád chodíval, do toho romantického zákou-
tí, které vypadalo jako „Bělidlo“z Babičky Boženy Němcové. Samé ohromné stromy, staleté kaštany, 
v jejichž stínu stál mlýn s vysokou třípatrovou střechou. Dříve býval tento mlýn papírnou a vyrobe-
ném velké archy papíru se sušívaly pod třípatrovou vysokou střechou. 

A což bělidlo samo, velká zděná budova s vysokým komínem, kde okolo na veliké louce se bělila 
a kropila rozprostřená příze v paprscích horského slunce. Na louce stávaly veliké kádě s vodou spojené 
potrubím a v jedné kádi poblíž mlýna byly zlaté rybičky, které mne nejvíce lákaly. Byl bych se na ně do-
vedl dívati celé hodiny, kdybych nemusel pospíchat domů. Za každé doručené psaní se tehdy platíval 
jeden krejcar a ten patřil doručiteli. To bylo druhé lákadlo, které mne pod Berany tak vábilo. 

Tatínek pracoval také hodně na poli a největší radost mně způsobil, když mne svezl na voze s sebou. 
Vybíraly se jednou brambory a protože tyto byly akorát nasázeny na svahu k Nekoři, zůstal vůz stát 
nahoře u cesty, kravičky se vypřáhly, aby se pásly, a já zůstal u vozu. Pobíhal jsem kolem, lezl po voze 
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a okukoval jsem jej ze všech stran, až jsem se dostal k „šlajfu“- brzdě. Tak dlouho jsem kroutil ze zvěda-
vosti klikou sem a tam, až brzda najednou povolila. Vůz se dal do pohybu, nejprve pomalounku, a pak 
rychleji a rychleji. Vykřikl jsem, ale to už bylo pozdě - vůz už nebylo možno přispěchavšímu tatínkovi 
zastaviti. Přehoupl se přes příkrou mez, sletěl na vodovodní žlaby Sahlovy, tyto rozbil, několikrát se 
ještě překotil a spadl dolů na louku. Teď bylo Boží dopuštění, všichni běželi z pole dolů za vozem a po 
chvíli vyběhl i žid Sahl z „Werstatu“, kde se mu najednou stroj na výrobu vaty zastavil a běžel také k po-
lámanému vozu a rozbitým žlabům. Ještě štěstí, že já sám nebyl na voze, kdo ví, v jakém stavu bych se 
byl s vozem dolů dostal. Nevím už, jaký jsem tenkrát slíznul výprask, ale nejhorší bylo to, že rozbité 
žlaby a ušlý výdělek žida Sahla stál tatínka hezkých pár zlatek. Brambory mě tenkrát dlouho pranic 
nechutnaly, když bývaly k večeři šťouchané s osmaženou cibulkou, vždyť byly dost a dost omaštěny 
těma zlatýma, které tatínek musel vyklopit.

A tak plynul ten můj dětský čas více snad v radostech, než strastech, až jsem začal pomalu dorůstat 
do školy. Poslední čas před vstupem do první třídy hleděl jsem ještě všemožně využít, ale když mně 
maminka koupila o jarmarce v Kyšperku pěkný kožený „satůrek“ s kšandama na ramínka, břidlicovou 
tabulku a „pilník“ s pisátky, byl už počátek školy na obzoru a s ním konec bezstarostného mládí. Měly 
brzy nastati starosti s učením, které pak vlastně nebraly konce, neb byly stále nové a nové….

Na obecné škole
Říká se: „Škola - počátek života“ a, ona je to pravda. Od prvního kroku do první třídy už je dítě 

podrobeno kázni, ohledu na druhé, už si nemůže podle stupně výbojnosti vyrvat hračku z ruky druhé-
ho dítěte, už jest členem tohoto školního kolektivu. Musí se říditi heslem společné radosti a společné 
strasti, neboť obojího zažije dítě za dobu své školní povinnosti dost a dost. 

Tak jsem se ocitl v první třídě. Pan řídící Víteček nebyl mne nijak cizí, neb býval někdy u nás v hos-
podě a pak byl myslivcem jako tatínek. To už jsem měl jedno plus a ve třídě jsem byl jako doma. Jen 
když zpočátku ta drobotina vedle mne štěbetala, prásknul pan řídící rákoskou do stolku a bylo po rá-
musu, jako když utne. První den někteří ti kor moc samorostlí kluci najednou se ze škamny sebrali a šli 
se podívati oknem, co to venku bzučí nebo se začali procházet po třídě. A tak než jakkoliv to vyučování 
začalo, musel pan řídící nejprve tu drobotinu trochu vycepovat a pak teprve začít se seznamováním 
s pisátkem, děláním čárek a teček a všech těch prvních pokusů a záhadných klikyháků. Nejvíce nás ve 
třídě zajímaly všelijaké obrázky na zdi, jichž tam bylo dost, i různých ptáků, květin, Bůh ví co ještě. 
Nejtajemnější se nám ale zdály obrázky z bible, to byla samá záhada, jak židé táhnou jejich archu, jak 
tancují kolem zlatého telete, potopa světa apod. A na všechno to naše dychtění a pachtění pohlížel 
na nás z velkého obrazu nad tabulí císař pán, starý Franz Josef se svým dobráckým úsměvem ve tváři 
a starostí v očích, aby se mu ta jeho monarchie nerozpadla. 

MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř

Uplynulý školní rok se nesl v duchu distanční výuky a karantén. Zrušen byl plánovaný lyžařský i pla-
vecký kurz. Naštěstí se vše obrátilo k lepšímu v závěru školního roku, kdy jsme mimo obnovení pre-
zenční výuky v mateřské i základní škole mohli zrealizovat dlouho odkládané projektové dny i výlety. 

Rádi jsme využili příznivé situace na konci června k uspořádání školní slavnosti nazvané „Cirkus 
bude!“. Po dlouhé době jsme mohli pozvat rodiče a přátele školy, abychom společně oslavili závěr škol-
ního roku. Připravena byla milá vystoupení dětí a žáků, aukce fotografií s motivy Nekoře, tematické 
soutěže pro děti i rodiče a občerstvení ve školní jídelně. Rozloučili jsem se s našimi páťáky, předškoláky 
jsme vyřadili z mateřské školy a pasovali je na prvňáčky. Překvapením na závěr slavnosti byla ukázka 
agilit na školním hřišti.
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Slavnost byla spojena se zahájením veřejné 
sbírky, kterou jsme vyhlásili za účelem získání 
finančních prostředků na nákup interaktivní ta-
bule do první třídy. Z prodeje občerstvení, z auk-
ce fotek a z dobrovolného vstupného jsme získali 
neuvěřitelných skoro 50.000 Kč, které byly vlože-
ny na transparentní účet veřejné sbírky. Díky této 
částce a  díky štědrým darům od místních pod-
nikatelů a  firem můžeme zakoupit celou tabuli 
včetně interaktivních prvků. 

Velký dík patří všem dětem a žákům, všem za-
městnancům školy i dobrovolníkům, kteří se po-
díleli na přípravě a organizaci slavnosti, všem dárcům a všem rodičům a přátelům, kteří se slavnosti 
zúčastnili. 

V zrenovované učebně s interaktivní tabulí v září přivítá 17 prvňáčků paní učitelka Ludmila Hájková. 
Druháčky povede dále pan učitel Petr Malý. Novými posilami učitelského sboru budou paní učitelky Tereza 

Šafářová a Nikola Goňová, které se ujmou starších ročníků. 
Ve spojené třídě se tentokrát potkají třeťáci se čtvrťáky. Ke 
změně dochází i ve školní družině, kterou převzala Iveta 
Vágnerová. 

Přeji všem dětem, žákům, rodičům i zaměstnancům 
školy, aby nadcházející školní rok mohl probíhat pre-
zenčně ve škole bez omezení a  aby bylo možné reali-
zovat kurzy, projektové dny a  další aktivity, které jsou 
součástí běžného školního roku. 

Mgr. A. Boháčová, ředitelka

Slavnostní otevření hasičského minimuzea
V sobotu 24, července 2021 se u obecního úřadu a hasičárny konala malá slavnost. Sešli se hosté 

z krajského i okresního vedení hasičů, byly pozvány okolní hasičské sbory, spřátelení hasiči z polskiej 
sráži požárnej z Golečeva a Chludova, předseda sdružení Orlicko P. Fiala, vedení obce, projektanti, 
stavební dozor i zhotovitelé nové stavby minimuzea. 

Bylo to asi poprvé v historii naší obce, kdy jsme slavnostně otvírali muzeum. Hasičské minimuze-
um. Abychom si připomněli odkaz našich předků a také se pochlubili tím, co nám po nich dodnes 
zůstalo zachováno a co nekořští hasiči zrenovovali tak, abychom se tím mohli chlubit. O první his-
torické stříkačce, po jejímž zakoupení obcí 
Nekoř v roce 1874 došlo k zřízení družstva 
stříkačníků a  následně k  založení sboru 
dobrovolných hasičů, i o té následné druhé, 
zrekonstruované z roku 1909, které tam jsou 
vystaveny, je krátká zmínka na konci tohoto 
článku. Podrobněji byla historie nekořské-
ho hasičského sboru i stříkaček popsána ve 
zpravodaji z října 2019, když v tom roce ha-
sičský sbor Nekoř slavil 145. výročí. 
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Starostou obce J. Pomikálkem byly pospány postupné kroky vzniku i výstavby nové obecní budovy, 
starostou hasičského sboru V. Lehkým pak historie a hlavně postup renovace koněspřežné stříkačky 
z roku 1909. 

Když v roce 2017 vedení nekořských dobrovolných hasičů přišlo s návrhem renovace hasičských 
pokladů dobře schovaných v staré hasičárně v Údolí, kde o nich kromě hasičů málokdo věděl, bylo to 
zastupitelstvem obce přivítáno. Podařilo se jim na renovaci sehnat dotaci z Pardubického kraje a samo-
zřejmě přišli také s tím, zda by i obec na nákladnou opravu nepřispěla. V zastupitelstvu přitom zazněla 
myšlenka, že když už se budou na renovaci stříkačky vynakládat takové prostředky, bylo by vhodné, 
aby nebyla zase zavřena někde ve  schované hasičárně, ale aby mohla být lidem na očích. A začalo 
vymýšlení, dohadování, nápady a návrhy, zamítnutí některých návrhů, vybíralo se místo i vzhled pří-
střešku na hasičské stříkačky, jak jsme tomu od začátku říkali…. s něčím přišli stavební inženýři z naší 
stavební komise, některé věci se zase nelíbili hasičům, třeba tvar a některé detaily střechy se několikrát 
měnily. Hledalo se optimální řešení, aby stříkačky byly dobře vidět, ale na druhou stranu aby byly také 
ochráněny před vandaly a nenechavci….. Výsledkem byla stavební dokumentace nekořských projek-
tantů Ing. Pavla Smejkala a Ing. Josefa Buryšky, kterou jsme se rozhodli zrealizovat. Zkoušeli jsme hle-
dat i možnost získání dotace na tuto stavbu prostřednictvím Mas Orlicko, ale o dotační titul venkovská 
muzea v PVR MZe neměl kromě nás nikdo jiný na území „masky“ zájem a tak nakonec nebyl otevřen. 

Ve spolupráci s firmou Forenta z Ústí nad Orlicí, která prováděla i stavební dozor, bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, vybrán zhotovitel Stavební firma Novotný z Letohradu a výsledek je dnes vidět vedle 
obecního úřadu. 

Do slavnostního otevření se ta stavba nazývala „Přístřešek na hasičské stříkačky“ , od toho dne to je 
„Hasičské minimuzeum“. 

A co dodat na závěr – možná jen, že celkové náklady k dnešnímu dni činí 1 345 000 Kč. Pro pořádek 
musím dodat, že skulpturu hasiče na zadní straně minimuzea si hasiči hradili sami…

Je třeba poděkovat všem, kteří se na této stavbě od počátku až do přípravy této slavnosti podíleli. 
A jak se již před tím při výstavbě u minimuzea zvědavě zastavovali turisté i kolemjdoucí s otázkou, co 
to je za stavbu, tak se nyní k pohledu na nekořské historické hasičské poklady zastavují kolemjdoucí 
i kolemjedoucí téměř každý den o to více…..

Za zmínku stojí ještě jedna věc. Když porovnáte současný vzhled vedlejší hasičárny s fotografiemi 
ve vitrině minimuzea, zjistíte, že došlo k výrazné změně jejího vzhledu. Po loňské výměně dřevěných 
vrat za nová sekční bylo třeba stavebních úprav, které provedli zaměstnanci obce, zejména J. Lehký 
a poté byla za spolupráce s firmou zednictví Bednář natažena nová omítka. V jarních měsících byly 
kompletně zrekonstruovány elektrorozvody a osvětlení v hasičárně i klubovně firmou Mačát Lanš-
kroun a zapravení opět provedli obecní zaměstnanci. Na nekořské hasiče zbyla kompletní výmalba, 
oprava nátěrů a následný úklid. Nyní ještě probíhá odvedení dešťových vod a do na podzim bude ještě 
celá plocha kolem nově vyasfaltována. Všem kdo se na těchto dalších pracech podíleli, rovněž patří 
poděkování…. 

Slavnost otevření minimuzea pokračovala vystou-
pením a  zdravicemi hostů, slavnostním udělením 
nejvýznamnějších hasičských vyznamenání – byli vy-
znamenáni hasiči Jan Pomikálek a Petr Hubálek jed-
ním z nejvýznamějších hasičských vyznamenání a to 
řádem sv. Floriána za svoji celoživotní činnost v hasič-
ském sboru. Dále byly oceněn Jiří Vencl Jiří a oba veli-
telé družebních hasičských sborů z Polského Golecze-
wa -Wojciech Ancuta a Chludowa - Jaroslaw Sznajder 
medailií Za mezinárodní spolupráci 3.  stupně.
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Následovala zdravice polských hostů a nakonec i slavnostní vysvěcení stavby nekořským farářem P. 
Sandánusem.  

Vše za velké účasti veřejnosti, následného posezení u piva a občerstvení a v popovídání a setkání 
přátel známých, hasičů i ostatního lidu…. Kdo byl přímo namístě viděl a užil si krásné sobotní odpo-
ledne……,  red
Popis stříkaček umístěných v nekořském hasičském minimuzeu: 
První dvoukolová sundavací stříkačka r. v. 1874: 
- podvozek dvoukolový – v r. 1890 doplněn přední bržděnou řiditelnou nápravou se sedátkem
- na zimu sáně pro koňské spřežení  
- obsluha - 8 mužů na páce, poměr na páce 1 : 5
- jednostranné sání - z vlastní nádrže plněné lidským řetězem nebo z vnějšího zdroje vlastní sání
- jednostranný výstřik
-- nádrž na cca 3 vědra, válec 4 palcový, výkon cca 3 – 4vědra/min, dostřik cca 20 sáhů, 
- výbava – proutěný koš, 2 savice – cca 2 sáhy/ks, hadice konopné cca 120stop, proudnice vrtání ½ 

palce, truhlík na náčiní

Koněspřežná pérová stříkačka R. A. Smekal, r. v. 1909
- podvozek čtyřkolový odpružený – 2 místa k sezení, 6 ke stání
- obsluha 6 - 8 mužů na páce, poměr na páce 1 : 7
- oboustranné - sání z vlastní nádrže plněné lidským řetězem, z vnějšího zdroje vlastní sání
- nádrž na cca 3,5 vědra, válec 5 palců, výkon cca 4 – 5věder/min, dostřik při vrtání proudnice 15mm 

vodorovně až 22 - 24 sáhů, svisle až 25 sáhů
- při vrtání proudnice 10mm a  dvou proudů až 

18 sáhů
- výbava: proutěný koš, 2 savice, proudnice vrtání 

18 a 10mm, naviják na hadice, hadice konopné, 
žebřík, - truhlík na náčiní, hák, 2 svítilny

Renovace stříkačky byla rozložena do dvou let, 
důvodem byla možnost čerpání financí z  Pro-
gramu podpory kultury a  památkové péče Par-
dubického kraje. Na renovaci se finančně podílel 
Pardubický kraj částkou 80.000 Kč, obec Nekoř 
49.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Nekoř 138.000 Kč. Celková částka renovace,včetně výroby 2ks 
kočárových lamp, byla 267. 000 Kč. red

Nekořský špacír
NEKOŘSKÝ ŠPACÍR - IX. ročník

Po roční odmlce, způsobené covidovou pandemií, uspořádala TJ Sokol Nekoř letos již devátý roč-
ník „Nekořského špacíru“, a to po druhé ve své historii v posunutém termínu místo tradiční poslední 
červencovou sobotu již v polovině měsíce 17. 7. 2021. 

Trasa byla dlouhá přibližně 10 km a jejím tématem bylo tento rok „Po stopách Nekořského potoka“. 
Vedla ze startu na hřišti kolem rybářské líhně, Pod Borky proti proudu Nekořského potoka až k jeho 
prameni na Bořitově. Dále se šlo kolem Oudoleckého potoka ke hrázi Pastvinské přehrady, kterou 
čeká rozsáhlá rekonstrukce vrchní části hráze, a tudíž téměř dvouletá uzávěra. Další kroky účastníků 
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pochodu vedly kolem Kapličky v Údolí. Tu nám po předchozí domluvě nechala paní Maruška Jin-
dráková, roz. Šťovíčková pootevřenou k nahlédnutí dovnitř lépe než jen přes malý otvor ve dveřích. 
Někteří měli i možnost vyslechnout od ní pár slov k historii Kapličky. Tímto bychom jí chtěli za její 
součinnost moc poděkovat. Poté vedla trasa dál kolem Malé přehrady, dětského tábora a Nekořské 
mini ZOO až k mostu přes Divokou Orlici, za nímž se Nekořský potok do této naší řeky vlévá. Odtud 
bylo třeba dojít zpět do cíle na hřišti. 

Pro zpestření dostali všichni účastníci na cestu mapku trasy s vyznačenými osmi body, u kterých 
odpovědí na zadané otázky doplňovali malou křížovku. Komu se podařilo vyluštit tajenku, dozvěděl se 
tématicky laděný citát: „Všechny skutečně dobré myšlenky vznikají při chůzi.“ Fridrich Nietzsche. A jak 
jsme se později dozvěděli, mnozí se při doplňování tajenky dobře pobavili i nasmáli…

Kromě mapky s popisem trasy a otázkami k doplnění tajenky dostali účastníci na cestu tradičně 
sušenku a malou minerálku a v cíli jmenovitě vyplněný účastnický list.

Na trasu letošního ročníku Nekořského špacíru se postupně vydalo 80 účastníků, což byl úplně stej-
ný počet jako v předchozím ročníku před dvěma lety. Z celkového počtu bylo 60 dospělých a 20 dětí, 
45 žen a dívek a 35 mužů a chlapců, s nimiž špacír absolvovalo i 6 pejsků. Necelá polovina byli občané 
Nekoře - 37 a  43 účastníků přijelo z  blízkého okolí - z  Líšnice, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, 
Mistrovic, Kunvaldu, Kameničné, Dolní Dobrouče, České Třebové, Rudoltic, ale také ze vzdálenějších 
míst – z Prahy, Ostravy, Bohumína, Brna či Frenštátu pod Radhoštěm . 

Nejstarším účastníkem byl letos pan Rudolf Doleček (ročník 1943), který ze sousední Líšnice při-
chází na náš pochod každým rokem. Naproti tomu nejmladším účastníkem byl letos narozený Vojtíšek 
Sochor z Rudoltic.

Počasí nám přálo, a tak se vydařil další Nekořský špacír ke spokojenosti naprosté většiny zúčastně-
ných. Příště nás čeká jubilejní desátý ročník, tak jen doufáme, že nenastanou komplikace a bude moci 
proběhnout v příštím červenci. Za organizační tým TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová

Poděkování za Nekořský špacír
Jako téměř každý rok jsme se i letos zúčastnili 9. ročníku Ne-

kořského špacíru konaného 17. července. Tentokrát v počtu 10 
účastníků. Vydali jsme se ze hřiště směrem pod borky. Většina 
z pochází z Nekoře, takže Nekoř a okolí nebylo pro nás nic ne-
známého. Ale když jsme došli na dolní konec Bořitova, přiznali 
jsme si, že v těchto místech jsme někteří poprvé. Děkujeme or-
ganizátorům této akce za její organizaci a vždy za výběr zajíma-
vé trasy. Už se těšíme na jubilejní 10. ročník.  

Za všechny Milena Černíková 

ŠNEK
Šachový turnaj ŠNek 2021 

Účastníků třetího ročníku bylo opět skoro dvakrát více než vloni. Turnaj byl rozdělen na hlavní se 
47 účastníky a dětský, kterého se zúčastnilo 27 hráčů. Turnaje se zúčastnilo i několik rodičů hrajících 
dětí. Děkujeme všem šachistům za bohatou účast!

Turnaj jsme bohužel letos z organizačních důvodů museli uspořádat v Kulturním domě. Což nás sa-
mozřejmě mrzí, protože venkovní prostředí je samozřejmě mnohem lepší. Až na úvodní, asi půlhodi-
nové zpoždění při zadávání hráčů do Swiss-Manageru, proběhlo vše bez problémů. Nicméně podnětů 
pro zlepšení se najde mnoho.
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Na letošním ročníku si vítěz Karel Vlach, 
až z Vlčnova, odnesl výhru 1320 korun. Loň-
ský vítěz František Vrána ze Starého města 
obsadil 2. místo a  vyhrál 660 korun. A  na 
třetím místě překvapil výbornými výsled-
ky Michal Merta z Dolní Čermné s výhrou 
396 korun. Nejlepší ženou se stala Zdeňka 
Vránová na 9. místě a  vyhrála 264 korun. 
Za zmínku stojí neregistrovaný (doprovod-
-tatínek) Martin Podzimek na 11. místě a nej-
úspěšnější z  Nekoře byl David Beneš na 18. 
příčce. Další z Nekoře 28.Bronislav Špinler, 34. Vladimír Šípek, 43. Martin Bednařík, 44.Petr Bednařík a 45. 

Ladislav Marek.
Dětský turnaj vyhrál Štěpán Kroulík z rychnovské Pandy. 

Nejlepší dívka 4. Hana Večeřová. A velmi pěkný výsledek ne-
kořského Ondry Kubíčka na 5. místě. Ostatní nekořští šachis-
té 12. Michal Knizner, 16. Matěj Motyčka, 18. Ondřej Šípek, 
19.Tomáš Knizner a 25. Božena Kniznerová. 

Ostatní výsledky naleznete na webových stránkách šacho-
vého klubu Nekoř.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům Meca-
wel, OEZ a Klas Nekoř za ceny pro hráče. Organizacím Sokol 

Nekoř, obci Nekoř za ceny a  zapůjčení sálu a Mateřské a  základní škole Nekoř za zapůjčení šachů 
a zhotovení originálních trofejí. Panu starostovi Jiřímu Pomikálkovi za úvodní projev a Truhlářství 
Petr Pomikálek za materiál na trofeje.
Těšíme se na příští ročník. Vladimír Šípek

Klub SHM – tábory 2021
Tábor Bohousová 2021

Tak jako každý rok, se na louky poblíž Bohousové a podél kolejí, nastěhuje na celý měsíc parta úžas-
ných lidí. Někdo nám říká indiáni (podle našich typických tee-pee) někdo zase táborníci a my samotní 
si říkáme BOHOUSÁCI. Náš velký tábor, měl dnešní rok první termín s čímž se pojí i povinnost celý 
tábor postavit a připravit. Stavěčka, která byla jako každý rok náročná nakonec utekla jako voda a my 
jsme v postaveném táboře již čekali na příjezd dětí. Na první den nám přálo pěkné počasí, ze kterého 
jsme se velice těšili a zasvětili jsme děti do letošního 
programu. Naše lidská rasa již totiž nežije na zemi 
kvůli jaderné válce. Zem se po mnohých útocích, 
stala neobyvatelná a nebylo již možné na ni déle žít. 
Poslední zbytky lidské populace přežíjí na vesmírné 
stanici Repertor-B21. Leč se nám ve vesmíru žije po-
měrně pěkně, zatoužili jsme se po více jak 300 letech 
znovu vrátit na planetu zem. Nemůžeme však ris-
kovat, že Země je nadále dekontaminovaná a hodit 
tak osud lidstva v sázku. Místo toho jsme zvolili 50 
ti člennou posádku jejímž posláním je otestovat Zem 
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po všech jejích stránkách a zjistit, zdali se už tam dole 
dá žít. A nebudete tomu věřit, ale i já a moji kolegové 
vedoucí, jsme se stali součástí této galaktické expedi-
ce a já vám o ní nyní mohu vyprávět. První den jsme 
nelenili a detailně probrali plán na vylodění na Zem. 
Na takovou cestu bylo potřeba dobře vybavit a hlavně 
sbalit. Čas odletu byl stanoven na druhý den ráno a po 
rozdání vesmírných pasů pro ověření totožnosti, jsme 
šli spát. V  noci nás ale postihla katastrofa v  podobě 
deště asteroidů, který nám roztahal celou přetlakovou 
komoru. To však nebyla nejhorší zpráva večera.Roztr-
hanou komoru bychom ještě možná opravili, ale s deš-
těm asteroidů se k nám přiblížila i černá díra, kterou již zničenou komoru vcucla a poslala neznámo 
kam. O černé díře nás totiž vysílačkou kontaktovali kologeové z jiného sektoru lodi. Příští den jsme 
tedy jen opravovali menší škody na lodi a předčasně se začali připravovat na bouřku. V tuto chvíli ještě 
nikdo z nás netušil, co se na nás žene, a tak jsem jen pro jistotu více přikolíkovali týpka a upevnili lana. 
O tom, že to večer bude zajíme jsme byli informováni snad ze všech stran, a tak jsme situaci rozhodně 
nepodcenili. S 6 hodinou přišlo první pršení, které nebylo tak zlé jak hlásala předpověď. Zhruba po 
hodině nás mrak přešel a chvílemi bylo vidět i slunce. Svolali jsme tedy jako běžně nástup s veselou 
náladou, že ta hrozná bouřka nakonec nebyla vůbec tak hrozná. Náhle se začal zvedat vítr a stahovat 
mračna. V době, kdy již hlásili nulové přeháňky, začalo pomalu pršet. S vidinou, že dokončíme nástup 
pohromadě jsme děti nahnali do polní jídelny. Zde jsme v společně strávili několik dlouhých hodin 
společně s bouřkami. Ráno, když jsme po krátkých fázových spáncích vzbudili jsme mohli vidět zvýše-
nou hladinu řeky plnou klád, větví a také našeho mostu, který řeka strhnout jako nic. Škody nakonec 
krom mostu nebyly velké, a tak jsme jen zahájili velké sušení celého tábora. Do oběda se nám už vrátila 
nálada a my mohli dál vesele pokračovat v našem vesmírném cestování. Přes vysílačku nám byla po-
dána přesná poloha černé díry, a tak jsme byli schopni přetlakovou komoru vytáhnout, opravit a zpět 
připojit k našemu přistávacímu modulu. Čtvrtý den jsme tak vyrazili směr Zem s vidinou, že nás čeká 
hezčí počasí, než ve vesmíru. Po přistání jsme se mohli radovat z dýchatelného ovzduší a ihned jsme 
začali prozkoumávat povrch. Přes několik následující dní jsme začali výcvik, pro zvýšení naší šance 
přežít. Čekal nás tak denní trénink vojáků, průzkumníku a biologů. Během našeho prozkoumávání 
nás však postihla zvláštní nemoc. Nemoc, jenž se začala projevovat modrou vyrážkou. Z nalezených 
spisů jsme pochopili, že se jedná o modré neštovice. Prvně neškodné neštovice se z nalezených na-
hrávek ukázaly jako smrtelná nemoc s několika fázemi. První fáze, kterou jsme již prožili začínala 
modrou vyrážkou a druhá se projevila extrémní citlivostí očí. Všichni infikovaní nebyli schopni mít 
na slunci otevřené oči a pomohlo jim pouze zavázat si oči látkou. Podle spisů jsme tak namíchali lék, 
který zabral a propukly tak menší oslavy. Následující den jsme v lesích potkali skupinu skalních lidi. 
Řekli nám, že je stále trápí bolest očí ze slunce, a to i po aplikaci stejného léku, co jsme měli my. V noci 
nás však zachránili kologové výzkumníci z vesmíru, kteří po zkoušce vzorků odeslaný ze země zjistili 
absenci poslední ingredience. Jednalo se speciální druh trávy, která je známá zejména jako potrava pro 
svítící jeleny. Neváhali jsme a tu samou noc, jsme jelena i trávu našli. Brzy ráno jsme včasně umíchali 
novou verzi léku a uzdravili se. Na večer jsme pozvali i skalní lidi a také jim darovali náš lék, jenž je též 
uzdravil. Poslední noc jsme tak jen slavili nad zdoláním modrých neštovic. Příští den jsme tak mohli 
prohlásit Zemi za obyvatelnou a vrátit se zase domů… Šimon Krsek

Malý tábor- Cesta kolem světa
Sobotní odpoledne bývá vždy ve znamení příjezdu našich táborníků, i letos byla obsazena všechna 
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teepee do jediné postele. Následně proběhlo ně-
kolik seznamovacích her a  důkladná prohlídka 
tábora. Při večerním nástupu jsme dětem ukázali 
skvělý přístroj, který nám daroval starý proda-
vač. Naťukali jsme do něj směsici čísel a druhý 
den ráno se ukázalo, že stroj má přemisťovací 
schopnosti a my se objevili ve Velké Británii. Od-
povídalo tomu i pršlavé počasí. Milí gentlemani 
nás naučili základy etikety, obědvali jsme kla-
sické Fish and chips (čtěte rybí prsty s brambo-
rem) a odpoledne samozřejmě nesměl chybět čaj 
o páté. Třetí den jsme se probudili opět na jiném 
místě-v Asii. K obědu jsme měli rýži, kterou jsme společnými silami nasbírali, gurmánským zážitkem 
bylo také jíst hůlkami. Prodloužili jsme si polední pauzu, protože jsme se po sobě tetovali henou. Přitom 

nám vedoucí hráli na kytary a  bubny. Po poled-
ním klidu jsme šli zápasit v sumu, což zrušil déšť 
a rozbité nosy našich protivníků. Sumomistr tábo-
ra se stal Matěj M. Následně jsme naše poničená 
těla podrobili asijskému umění jógy. K večeři byly 
nudle s mákem, grankem a moučkovým cukrem. 
Pak jsme šli spát. Ze spánku nás vyrušili vedoucí 
na noční hru. V průběhu hry nás přepadli banditi, 
kteří se pokusili odpálit náš tábor a ukradli nám 
teleportační zařízení. Následně jsme šli už opravdu 
spát. ← Zápis z táborové kroniky. Celé úterý jsme 
strávili mimo tábor hledáním našeho přemisťo-
vadla. K  obědu jsme si vlastními silami uvařili 

v kotlíku gulášovku. Při návratu do tábora jsme zjistili, že bandité nám stroj vrátili. Zápis z kroniky 
z dalšího dne: Vedoucí nás probudili v obleku domorodých maorů, ostatní vypadali, že jdou na pláž. Ano 
objevili jsme se na Novém Zélandu. Učili 
jsme se bojový tanec haka a celý den pečo-
vali o  tasmánského čerta Borise. Zájemci 
mohli večer navštívit saunu. Celý pátek jsme 
strávili v USA na Divokém západě. Rýžovali 
jsme zlato, hráli si na pašeráky. K obědu při-
pravili vedoucí bistro a všichni jsme si dali 
výborné hamburgery. Poté nás navštívili 
kovbojové na koních a nabídli nám projížď-
ku. Všechno nalezené zlato jsme pak pro-
hráli v místním Casinu. V pátek ráno jsme 
se probudili do Mexika. Hráli jsme celoden-
ní vraždící hru Mafie, kde jsme se vraždili. 
K obědu byla tortilla s masovou směsí z Me-
xika. Večer jsme zpívali u ohně, hráli na ky-
tary, sdíleli všechny zážitky a historky. Sobotní dopoledne bývá ve znamení balení spacáků a loučení. 
Alespoň takto jste mohli nahlédnout do našeho táborového života, věříme že všichni si to užili a těšíme 
se za rok.  Doubravka Mikysková
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Co dělají nekořští rybáři
Krátká zpráva o dlouhé činnosti nekořského rybářského spolku

I přes stále trvající covidová opatření se na jaře letošního roku činnost spolku rozběhla do téměř 
běžného rozsahu. 

Nejprve spolek uspořádal 30. ročník Memoriálu Jaromíra Plocka, rybářských závodů na Malé pře-
hradě. V sobotu 5.června 16 účastníků z vody vytáhlo celkem 78 ks ryb, které byly po změření vráceny 
zpět do vody. Vítěz J. Kindl ulovil celkem 16 ks o celkové délce 570 cm, druhé místo s 10 rybami a 412 
cm patřilo P. Ryšavému a nad třetím J. Kubovým se stejným počtem ryb zvítězil o 2 cm. Nekořské 
barvy statečně hájil s 5 kapry a 2 duháky s celkem 309 cm K. Jiřík na 4. místě a na 5. místo mladému 
nekořskému rybáři M. Frankovi stačilo 8 ryb s 277cm. 

V následném nedělním klání mládeže svou návnadu na háčku do vody vhodilo 18 mladých adeptů 
Petrova cechu, 1. místo si z vody vytáhl J. Malý (8 ryb, 315 cm), 2. místo vybojoval J. Frank (3 ks s 116 
cm) a na třetí místo stačil E. Krčkové 1 kapr o délce 43 cm. 

O  čtrnáct dní později rybáři místo tradičního táboráku alespoň nabídli u  líhně prodej uzených 
a grilovaných ryb, pro velký zájem o rybářské speciality bylo po uvolnění opatření 7. srpna u líhně 
uspořádáno Rybářské posezení, opět s uzenými a grilovanými rybami. 

Po celé prázdniny byly každou sobotu prodáváni zájemcům v líhni živí pstruzi z vlastí produkce, těší 
nás, že zájem o konzumaci ryb má rostoucí tendenci. 

V průběhu léta byla po získání stavebního pobole-
ní zahájena realizace našeho dlouhodobého projek-
tu „Rybochovné zařízení – sádky MO ČRS Nekoř“. 
Stavbu spolek realizuje svépomocí, doufáme, že i přes 
vzrůstající ceny stavebních materiálů se nám je poda-
ří dokončit. Děkujeme touto cestou všem, kteří nás 
v  tomto úsilí podporují sponzorsky, finančními dary 
i vlastnoruční pomocí…. A omlouváme se všem, kte-
rým tato stavba působí občasná omezení při pohybu 
kolem prodejny Konzum…

Předpokládáme, že covidová situace nám již ne-
znemožní pokračovat v činnosti rybářského kroužku 
mládeže, který chceme opět od září po nuceném přerušení zahájit. A zveme všechny mladé zájemce 
o rybaření na jeho schůzky ( informace o kroužku na tel. 604 321 573)

J. Pomikálek, jednatel ČRS z.s. MO Nekoř

Rozhovor
Rozhovor s nekořskou paní knihovnicí HELMOU RŮŽIČKOVOU (1933)
Paní Růžičkovou jsem poznala jeden prázdninový podvečer a byla jí naprosto zaskočena. O mně se říká, 
že jsem dost rychlá, ale tato žena, která za týden oslaví 88let, mě směle předbíhá a já lapám po dechu. Její 
činorodost, zaujetí, zájem o věci kolem sebe, nadšení opravdu bere dech. Odcházím z rozhovoru nabitá 
energií a obdivem. Nechte se inspirovat.
Máš nějaký nesplněný sen?
Tak se jí ptali tři vnuci, kteří žijí ve Skotsku, asi před dvěma měsíci. „Láká mě let balonem,“ zněla její 
odpověď. Tak letěla. Ze Žamberka. Společnost jí dělala snacha s přítelem. Zážitek. 
Odkud pocházíte a jak vzpomínáte na dětství?
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Narodila jsem se v Petřkovicích u Ostravy a do pěti let tam žila. Otec dělal garážmistra jednomu lé-
kaři, staral se mu o 3 vozy, byla mezi nimi i aerovka. Tatínek byl nejmladší ze šesti dětí. Žil s rodiči ve 
Vídni, chodil tam i do školy, děda byl obuvník. Až po vzniku republiky se přestěhovali k Opavě. Tady 
šel tatínek do učení, do Kopřivnice. Když lékař, pro kterého pracoval, zemřel, tatínek přišel o práci. To 
bylo na přelomu r. 1938/39. Maminka pocházela z Wroclawi. Její sestry tatínkovi sehnaly práci a byt. 
Stěhovali jsme se tedy do Briegu. Dnes je to Polsko, ale v té době to bylo Německo. Tam jsem začala 
chodit do školy. Maminka byla Němka, její rodiče bydleli ve Vidnavě, dnes na hranicích s Polskem. 
V Briegu jsem chodila šest let do německé školy, v r.45, jak se blížila ruská fronta, jsme odešli s ma-
minkou do Vidnavy k prarodičům v naději, že to tam přečkáme. Tatínek pracoval v německé továrně 
a s maminkou si psali. To už mi bylo 12let. Jednou v noci nás děti vzbudili, já dostala na starost 4letého 
brášku, ten o rok starší popadl dva kufry, maminka další dva a utíkali jsme i s prarodiči na nádraží. 
Vlakem jsme se přes Jeseník dostali do sudetských Králík. Brala jsem to jako dobrodružství, neuvědo-
movala si, že nám jde o život.
Továrnu, kde pracoval tatínek, rozbombardovali Američané, tak je poslali domů. Přišel za námi tedy 
tu dálku pěšky do Králík. Tady se nás ujali bezdětní hodní lidé, sudetští Němci, u kterých jsme asi rok 
bydleli. Pak je také odsunuli. Když začal tatínek pracovat jako garážmistr v továrně, dostali jsme byt. 
Maminka měla domácí práci. Dělala růžence, my děti jsme jí pomáhaly navlékat. Babička s dědou 
měli ve Vidnavě dům, tak se po válce chtěli vrátit, samozřejmě je do domu nepustili, skončili odsunutí 
v západním Německu. Tatínek se vrátit odmítl, i když ho nabádali, aby ten dům jako Čech zabral, aby 
měli kde bydlet, připadalo mu to nefér vůči maminčiným sestrám, aby se na jejich úkor obohatil.
Jak jste tedy prožívala školní léta v Králíkách? To muselo být těžké?
V české škole jsem byla jen 3 roky. První rok byl krušný, jen jsem poslouchala, česky jsem neuměla. 
Maminka česky nerozuměla, tak jsme i doma mluvili německy. V Králíkách bylo více Němců, tak se 
držela s nimi, ale jak později začala pracovat v Hedvě, trochu se naučila. Celou rodinu ale měla v zá-
padním Německu, bylo to pro ni těžké a navíc jsme díky tomu byli i pod dohledem.
Kam jste mířila po základní škole?
Tatínek chtěl, abych šla hned pracovat, i když mu učitelé říkali, že mě má dát do školy. Jeho sestra byla 
představená kláštera ve Slavkově, měli tam mateřskou i rodinnou školu. Tak ho strýc nakonec pře-
svědčil, abych mohla jít na rodinku tam. Učili jsme se tedy šít, háčkovat, vařit, všechny domácí práce. 
Klášter byl téměř soběstačný, měli tam velké hospodářství, zahrady…nicméně jsem tam byla jen asi 
půl roku, protože ještě v 48roce jim to zestátnili, nás poslali domů. Bylo to v prosinci. Nějaké další 
učení tedy padlo, tatínek chtěl, abych šla vydělávat, tak jsem skončila v Hedvě také.
Jak jste se jako mladí v Králíkách bavili?
Chodila jsem do Sokola, do hasičů, do Svazu mládeže, tam jsme zpívali, samozřejmě vystupovali i na 
různých schůzích, ale mně to tehdy nepřišlo nepatřičné. Ve Svazu jsme se družili s vojáky, kteří tam 
hlídali opevnění, tancovali jsme s nimi.
Kde jste poznala manžela? Čím vás zaujal?
S ním jsem se seznámila na mikulášské zábavě. Dost mě uháněl. Ale mně se zprvu nelíbil, byl takový 
mamánek v bílém pulovru, hrozně se v něm potil. Zval mě do kina, já souhlasila, a pak tam nepřišla. 
Chodili jsme s kamarády do Besedy, tam se tančilo i do půlnoci, hrál se tam jazz. Tam se zas objevil. 
Nevzdával to a pozval mě na motorku, měl DKV 375. Na tu mě dostal. Měli jsme jet na čaje do Pastvin. 
Ale ve Vlčkovicích mu to dojelo. Tak jsme to tam nechali a vrátili se autobusem. Ale to už jsem mu 
dala šanci a pak s ním do toho kina i začala chodit. Myslím, že zprvu kvůli holkám, kterým se líbil, 
a všechny by o něj stály, tak jim na truc. Byl to pohledný kluk.
Manžel pracoval také v továrně?
Jeho rodiče bydleli ve mlýně v  Červeném Potoku, tatínek byl mlynář. Manžel pracoval v  kanceláři 
družstva. Jenže u nich přespávali ve mlýně lidé, kteří utíkali přes Polsko do Německa, a někdo je udal.
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Jeho tatínek dostal 13 let za velezradu. Maminku s ním vystěhovali do takové hrozné chalupy se su-
chým záchodem v Králíkách a on na statku musel jezdit s traktorem. V té době jsem ho poznala.
Jenže ho začala hodně bolet záda a lékař mu doporučil, aby změnil práci. Měl obchodní školu, tak mu 
nabídli práci v Jednotě v Dolní Moravě. Brali jsme se v r. 54 a dostali byt u obchodu. Když už jsme 
měli dvě děti, přesvědčili i mě, abych si dálkově dodělala výuční list a začala prodávat. Postupně jsem 
se vzdělávala dál, na vedoucí prodejny, pak dokončila i pedagogické minimum, protože jsem měla 
učenky v obchodě. Manžel povýšil na inspektora v Jednotě.
Do Nekoře vás tedy přeložili?
Po sedmi letech, po dvou klucích, se mi narodila vytoužená holčička, Danuška. Když jí byly asi dva 
roky, tak nám nabídla Jednota práci a větší byt právě v Nekoři. Tak jsme se přestěhovali. Manžel dělal 
nejdříve vedoucího prodejny a já prodavačku, později jsem byla vedoucí já a on opět inspektoroval. 
Od té doby bydlím tady.
Můžete představit vaše děti?
Nejstarší syn Jiří, mladší Karel a později i Danuška studovali obchodní akademii v Chocni. Jirka se 
brzy oženil a měl dva kluky, pak se rozvedl, bylo to velmi mladé a nezralé manželství. Později se ože-
nil znovu a měl s druhou ženou další tři kluky. Zemřel před pěti lety. Snacha si našla přítele Frantu 
a máme stále hezké vztahy, pořád mě něčím obdarovává. Bydlí v Řitce.
Karel šel po škole na vojnu a v Uherském Hradišti se seznámil s Jarkem Nohavicou, který tam dělal vo-
jenského knihovníka a založil tam kapelu. Káju do ní přibral, ten si dojel domů pro kytaru a s tamější 
kapelou vyhráli nějakou armádní soutěž a vystupovali i v televizi. Po Jarkovi pak přebral i knihovnu, 
a protože uměl šít, dělal na vojně krejčího nejen nadřízeným, kterým šil různé kalhoty, ale dokonce 
jejich ženám leccos ušil, vždycky říkal, že se měl na vojně jak prase v žitě.
S kamarády z vojny pak založili amatérskou kapelu na Slovensku v Bratislavě. Práci mu pak sehnali 
také, dělal vedoucího divadelního kiosku ve Slovenském národním divadle. Tam si našel i manželku, 
ta ještě studovala vysokou školu a, aby se mohla v klidu učit, rodiče jí pořídili byt v Martině. Tam po 
svatbě zakotvili. Ještě dnes Kája hraje v kapele, bude mu 66 let. Jinak má firmu, prodávají šicí stroje.
Mají dvě dcery, Bětka je v Kanadě a Kristýna s nimi a svou dcerkou Sárinkou žije v jejich rodinném 
domě v Martině. Kristýna měla za muže tanečníka, má vysokou oděvní školu v Liberci, navrhovala 
taneční kostýmy. Dnes je cvičitelkou aerobiku, jezdí cvičit do Tater i k moři.
Dcera Danuška po dokončení školy byla se mnou u bratrance v Německu a ten ji tam zajistil roční 
jazykový kurz pro cizince. Bydlela u nich. Pak se vrátila do Prahy a pracovala pro automobilky - pro 
Mercedes, pro Ferrari . Měla těžkou autonehodu, plno operací, víc jak rok se zotavovala. Po doléčení 
přešla do Deitsche bank. 
Kde potkala svého manžela?
Přímo na Václavském náměstí v Praze, kde byl s kamarádem a oslovil ji, hledali cosi. Prý to byla láska 
na první pohled. V sedmatřiceti. Vernerovi bylo čtyřicet. Chodila s nimi po Praze a později za ním 
jela do Německa. Když poznala jeho maminku, ta si ji hned zamilovala. Byla odsunuta z jižní Moravy. 
Neuvěřitelné. Moc si dceru oblíbila i já jsem si s ní velice rozuměla. Verner Danušku stále rozmazluje. 
Oba moc rádi cestují, děti nemají.
Syna tedy máte na Slovensku, dceru v Německu, to pro vás uzavření v době covidu muselo být těžké.
A tři vnuky od nejstaršího syna mám ve Skotsku. Nejstarší vnuk tam jel za prací, nejdříve sbíral jahody. 
Po gymplu se nedostal na vysokou. Později tam vystudoval psychologii. Na studia si přivydělával jako 
kamnář. Staví lidem kamna a pracuje jako psycholog. Mladší bratři pak přišli za prací za ním, prostřed-
ní pracuje na větrných elektrárnách a nejmladší je informatik.
Můžete mi prozradit, jak jste se dostala k roli místní knihovnice?
Ve stejném domě, kde bydlíme, sídlila knihovna. Měla ji na starosti paní učitelka Hrdinová z Vejrova. 
Když už to nechtěla dělat, tak přesvědčila Danušku, která do knihovny často chodila, aby to po ní pře-
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vzala. Když odešla do Prahy, tak to zbylo mně. Dělám to už třicet let.
Chodila jsem do školy učit děti ručním pracím, měli jsme to jedno odpoledne. Často jim to nestačilo, 
tak za mnou chodily i do knihovny. Dnes už žádné dětské čtenáře nemám.
Jací jsou tedy nejčastější čtenáři a kolik jich máte aktivních?
Dnes už málo, tak dvacet. Samé ženy a nejvíce středního věku. Sama jsem ještě chodila za třemi starší-
mi a knihy jim vždy přinesla. Teď čtou prý spíš časopisy.
Který žánr se půjčuje nejvíce a co čtete ráda vy?
Dvakrát ročně mi dovezou v bednách knihy z  letohradské knihovny. Nejvíce se půjčuje beletrie. Já 
sama mám ráda historické romány a také detektivky. Čtu i v němčině. Jak mám hezkou knížku, tak 
jde vše stranou.
A co vám dělá radost? Čím se zaměstnáváte?
Stále a ráda háčkuju. Teď dceři takové pončo ze čtverců. Zeťák si poručil deku, tak si koupil flísovou 
a  já jsem k ní přiháčkovala druhou právě z  těchto čtverců, byl z ní nadšený. Dokončila jsem i pra-
vnoučkovi svetřík, pletu ponožky. 
Nedávno jsem sepisovala takové povídání v předpřipravené knize „ Babičko vyprávěj“ - vnukům do 
Skotska. Když to viděla dcera, prý chce také mít svoji…tak i to mi zabere dost času. Občas peču, teď 
jsem dělala jahodovou marmeládu, neb mi snacha dovezla jahody. A sleduju spíš německou televizi, ta 
je bez reklam. A když je tam André Rieu, to je můj miláček, to mohu vidět opakovaně. Je to Holanďan, 
šíleně vtipnej, hraje na housle a diriguje orchestr Johana Strause. 
Dana mi sehnala lístky na jeho koncert, když byl v Praze. Jely jsme se sousedkou, spaly v hotelu Diplo-
mat, bylo to ve Sportovní hale…ale řeknu vám, když porovnám obecenstvo u nás a v Německu. To je 
rozdíl! Tam lidé, když hraje zpívají, tančí, opakovaně ho vyvolávají, jsou plní emocí a nadšení…tady 
jsem to nevydržela a zpívala s ním, ale ostatní to tak neprožívali. Nebylo to ono.
Moc děkuji za úžasné setkání, paní Růžičková. A přeji vám, aby vám váš elán, co nejdéle vydržel, byla jste 
zdravá a šířila svoji radost ze života kol sebe. Bylo mi opravdu potěšením vám naslouchat. 

Zpracovala Lenka Konopková

společenská kronika
Rozloučili jsme se  Mrkvička Josef  Brožková Eva
Přivítali jsme  Kolář Martin

Významného životního jubilea se dožili v období 1. 7. – 30. 9. 2021
60 let Mazurkiewiczová Jana
70 let Kolomý Josef
 Pavlíček Antonín
 Ulrychová Jarmila
75 let Šimková Emílie
 Lehká Marie

83 let Luxová Zdeňka
85 let Bednářová Zdeňka
 Poláčková Jaroslava
86 let Dušková Eva
88 let  Růžičková Helma

Blahopřejeme! M. Glonková

Poděkování
Poděkování z 9. 7. 2021 všem zasahujícím hasičům, zejména pak Míle a Láďovi Kubíčkovým, kteří si 
povšimli zdravotního kolapsu mé matky a zařídili potřebnou pomoc. 

Jiří Příhoda s rodinou.
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POZVÁNÍ
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