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Z jednání obecního zastupitelstva
17. června 2008
P. Lehký požaduje provést opravu bodu 2.7. minulého zápisu. Nahradit větu: Dále požádal o řešení 
parkovacích míst na sídlišti „Nad KD“ – větou: Dále požádal o řešení parkování vozidel na místních 
komunikacích. Tato vozidla brání v průjezdu ostatním vozidlům, ale hlavně překáží při údržbě těchto 
komunikací. Po schválení a provedení oprav byl zápis schválen.   8 – 0 – 0

Stavby – nové sídliště. Pan Šefc požádal OZ o možnost výstavby téměř podzemního nízkoenerge-
tického RD na novém sídlišti. Vzhledem k územnímu plánu obce a stanoveným druhům RD v této 
lokalitě OZ jeho žádost zamítá.  8 – 0 – 0

Různé
Starosta informoval o získání dotací. Dotace Pardubického kraje na opravu chodníků činí 100 000,- • 
Kč, dotace na opravu malých kulturních památek poskytnuta prostřednictvím sdružení obcí „Orlic-
ko“ činí 38 500,- Kč.
Pozemky u bývalé textilní továrny včetně hasičské boudy zakoupené od fá. W-Energie p. Štěpánek • 
za cenu 360 000,- Kč jsou již u KÚ převedeny na Obec Nekoř. 
Ing. Pomikálek seznámil OZ s návrhem bezplatného převodu hasičské boudy na SDH Nekoř. Vzá-• 
jemné vztahy, práva a povinnosti Obce a SDH budou zakotveny v darovací smlouvě. Náklady spo-
jené s darovací smlouvou a zápisem do KN budou hrazeny SDH Nekoř.     8 – 0 – 0
P. Lehký se informoval o počtu napojení RD ze sídliště nad KD na kanalizaci a ČOV. V současné • 
době je ještě 6 RD nenapojeno. 
Ředitelka MŠ p. Zářecká požádala OZ o možnost příspěvku na výlet MŠ do Vyškova. Obec přispívá • 
na provoz MŠ,na školní výlety nepřispívá. Výlety jsou hrazeny z prostředků rodičů dětí. 
OZ rozhodlo odprodat část z p.p. č. 2127/34 manželům Pomikálkovým za cenu 20,- Kč a náklady • 
spojené s převodem.               7 – 0 – 1
P. Faltusová vznesla dotaz na možnost sbírky na úpravu okolí Sv. Trojice na Vejrově. OU nebude • 
organizovat. Navrhuje, aby sbírka byla provedena za pomoci farnosti. Další dotaz na dokončení 
amfiteátru u ZŠ bude zodpovězen členy školské rady po dohodě s ředitelem ZŠ. Další dotaz na osud 
čp. 214 u továrny zodpověděl starosta. Majitel objektu fá. Pstruhařství Žamberk slíbil, že do konce 
listopadu bude objekt demolován.
V souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS • 
II severovýchod a se zákonem 137/2006 Sb., a v souladu s harmonogramem uvedeným v žádos-
ti o dotaci vyhlašuje obec Nekoř VZMR I kategorie na inženýrskou činnost - stavební dozor pro 
realizaci projektu „Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři“ formou zaslání písemné 
objednávky jednomu dodavateli – firmě Hudeček s.r.o., termín pro podání nabídky 15.7.2008.  
  8 – 0 – 0

15. července 2008
Rekonstrukce centra volnočasových aktivit: Místostarosta ing. Pomikálek podal informaci o schvá-
lené žádosti na projekt a o dalším harmonogramu přípravných prací, potřebných náležitostí k doplnění 
žádosti před podpisem smlouvy, nabytí právní moci stavebního rozhodnutí a postupném vyhlášení 
dalších výběrových řízení na realizaci akce. Toto vše řešeno ve spolupráci se zpracovatelem žádosti , 
firmou Redea Žamberk s.r.o.
V souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II • 
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severovýchod a se zákonem 137/2006 Sb., vyhlašuje obec Nekoř VZMR I. kategorie na projektové 
poradenství pro realizaci projektu „Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři“ a rozho-
duje zaslat písemnou objednávku jednomu dodavateli – firmě Redea Žamberk s.r.o.   9 – 0 – 0
V souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II • 
severovýchod a se zákonem 137/2006 Sb., vyhlašuje obec Nekoř VZMR I. kategorie na zajištění 
výběrových řízení (zadávací řízení na dodavatele stavby, zadávací řízení na dodavatele publicity, 
zadávací řízení na poskytovatele úvěru) pro realizaci projektu „Rekonstrukce centra volnočasových 
aktivit v Nekoři“ a rozhoduje zaslat písemnou objednávku jednomu dodavateli – firmě Hudeček 
s.r.o.     9 – 0 – 0
Na základě 17.6.2008 vyhlášeného VZMR I. kategorie v souladu s pokyny pro zadávání veřejných • 
zakázek Regionálního operačního programu NUTS II severovýchod a se zákonem 137/2006 Sb., 
na zajištění inženýrské činnosti/stavebního dozoru pro realizaci projektu „Rekonstrukce centra vol-
nočasových aktivit v Nekoři“ schvaluje OZ Nekoř nabídku firmy Hudeček s.r.o. ve výši 232 050 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu obce podepsáním mandátní smlouvy na tuto činnost.    
  9 – 0 – 0

Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru. Předsedové kontrolního a finančního výboru 
seznámili OZ o provedení kontrol a zápisu výborů. OZ bere na vědomí zprávy kontrolního a finanč-
ního výboru, s uvedenými zprávami souhlasí bez výhrad.   9 – 0 – 0

Kulturní památky. OZ schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provedení restaurátorské zprávy na 
restaurování kulturní památky „Kamenný kříž“ před místním kostelem. Památka je vedena pod reg. 
číslem 2983/6 – 4035, restaurování musí provádět osoba k tomu oprávněná podle § 14a a 14b památ-
kového zákona se specializací na restaurování sochařských uměleckých děl z kamene. OZ rozhodlo 
oslovit tyto restaurátory splňující uvedené podmínky: Vích Jan, Libčice n.L., Krátký Karel, Pardubi-
ce, Bartůněk Arnold, Litomyšl. 
Termín podání nabídky: 1. – 31. 8. 2008, termín realizace zakázky: zpracování restaurátorské zprávy 
IX a X/2008, vlastní restaurování památky 2009 dle získání dotace. Kritérium - nabídnutá cena. Ot-
vírání obálek s nabídkou 2.9. 2008 v 15,00, komise pro otvírání nabídek: starosta, místostarosta, B. 
Bezstarosti, hodnotící komise – OZ na svém nejbližším zasedání v měsíci září.    9 – 0 – 0

Různé
OZ schvaluje úpravu platu účetní OÚ dle ustanovení § 122 odst. 1, § 136 odst. 2 a 2 zák. č. 262/2006 • 
Sb., zákoník práce ve znění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví ka-
talog prací a kvalifikační předpoklady a ve znění pozdějších předpisů. Ze stupně 10 na stupeň 11. 
Platová  třída  a osobní ohodnocení  zůstává v platnosti. Dne 30.1. 2008 dovršení 27  roků praxe. 
S platností od 1.1. 2008   9 – 0 – 0
Účetní OÚ seznámila OZ s rozpočtovými změnami které tvoří přílohu tohoto zápisu. OZ souhlasí. • 
                9 – 0 – 0
Pan Šefc opětně požádal OZ o možnost stavby částečně podzemního nízkoenergetického RD na • 
novém sídlišti. OZ rozhodlo dodržet ÚP a stanovené podmínky výstavby v této lokalitě. Přízemní 
RD s valbovou nebo sedlovou střechou. S jeho uvedeným záměrem nesouhlasí.   9 – 0 – 0
OZ pověřuje starostu obesláním tří firem na provedení izolace budovy pošty.• 
OZ souhlasí s úpravou a vyrovnáním pozemku u továrny sloužící pro sportovní účely. Úpravy za-• 
jistí SDH a TJ Sokol na vlastní náklady.   9 – 0 – 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pouť 2008

4

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vám sdělit své vlastní zamyšlení nad údržbou a užíváním prostranství, která jsou v ma-

jetku obce. 
Tento majetek je přece nás všech občanů, kteří zde žijeme a s tímto vědomím bychom k němu měli 

přistupovat, s ním hospodařit, používat, ale také o něj pečovat. Je zde mnoho budov, které úzce souse-
dí s těmito pozemky, a je jistě pochopitelné, že tato místa majitelé budov přechodně využívají pro své 
potřeby, (parkování vozidel, skládání uhlí,dřeva, stavebního mat. apod.) 

Opačně zde zase bylo dobrým zvykem a tradicí, že mnoho obyvatel o tyto pozemky nezištně pečuje. 
Tyto lidi, kteří toto ještě stále mají ve své mysli, nechci jmenovat, ale chci jim za tento přístup k naše-
mu společnému majetku upřímně poděkovat, za údržbu autobusových zastávek a jejich okolí, za různá 
veřejná prostranství i místní komunikace. 

Ovšem jsou i tací, kteří jsou přesvědčeni, že toto musí zajistit obecní úřad a nebo jim provést úhra-
du za vykonanou práci. Lze o těchto návrzích hlavně předem a s předstihem diskutovat, ale musíme 
si uvědomit, že finance máme pouze jedny, společné nás všech a jestli je utratíme za toto, nemůžeme 
chtít ostatní. Dále je nutno podotknout, že ne všechny takovéto pozemky jsou obecní, ale mají jiného 
vlastníka, např. Povodí Labe či SUS. 

V závěru vám všem chci popřát příjemné léto, krásnou dovolenou a dětem radostné letní prázdniny
 Josef Dostálek – starosta

Fotoreportáž

Dva různé způsoby obhospodařování 
a udržování travnatých pozemků v Nekoři
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Termíny svozu odpadů v roce 2008

Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna
Srpen: 4, 18 
Září: 1, 15, 29

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

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

Co se chystá v roce 2008 

srpen
2. srpna Pouťový turnaj v nohejbalu
16. srpna Myslivecké hody – MS Nekoř

září
6.(13.) září Turnaj spolků a OZ v minifotbale
20. září Soutěž v požárním sportu – SDH Nekoř
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žáků – 
klub SHM Nekoř

Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři
Obdrželi jsme radostnou zprávu. Výbor regionální rady regionu soudržnosti NUTS II. Severový-

chod dne 30.6.2008 schválil náš projekt rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři vedený 
pod registračním číslem CZ.1.13/2.3.00/00185 k poskytnutí dotace z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod. V současné době se doplňují potřebné přílohy a dokumenty, které je 
ještě nutno doložit k popisu smlouvy o projektu. Celková schválená částka dotace činí 17 262 442 Kč, 
po podpisu smlouvy a po provedení potřebných výběrových řízení a sjednání úvěru nutného k finan-
cování projektu (dotaci dostaneme až po faktické realizaci, vyúčtování a vyhodnocení projektu), by 
vlastní stavební práce měly pobíhat ve dvou etapách, I. etapa březen – listopad 2009, po jejím vyhod-
nocen a vyúčtování II. etapa leden – říjen 2010, kolaudace projektu listopad 2010. 
   Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě tohoto projektu.  Jiří Pomikálek
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Zakončení školního roku 
Slavnostním zakončením školního roku a rozdáním vysvědčení začaly i nekořským dětem očekáva-

né prázdniny. Ředitel školy, starosta obce i pan farář popřáli dětem radostné prázdniny, aby si od školy 
odpočinuly a bez úrazu a ve zdraví načerpaly nové síly do dalšího školního roku. 
Zároveň se nekořská škola rozloučila se čtyřmi páťáky, kteří odcházejí na vyšší stupeň základní 

školy do Letohradu a se dvěma paními učitelkami, které z důvodů změny bydliště již v Nekoři učit 
nebudou. Děkujeme jim za jejich práci s dětmi, paní učitelce Kučerové děkujeme i za obětavou pří-
pravu vystoupení dětí na setkání seniorů a oslavy výročí nekořské školy. 
No a po rozdání vysvědčení již nekořská škola na dva měsíce osiřela…

Z historie obce – osudové osmičky 
Jak se v historii naší obce projevoval letopočet s osudovou osmičkou na konci? Přečtěte si násle-

dující citace z obecní kroniky: 

1698 byl hrabětem Františkem Karlem Libštejnským z Kolovrat vystavěn kostel sv. Mikuláše v Ne-
koři. Kolovratská orlice je dosud umístěna nad hlavním vchodem kostela. 
1768 byl opravován most v Dolní Nekoři - celkové náklady na opravu mostu 26 zl. 49 krejcarů, kro-
nika uvádí, že například tesař měl při opravě mostu denní plat 20 krejcarů, 
1808 po dlouhé zimě v dubnu před velikonocemi přišla velká voda s ledovými krami a podemlela 
a strhla polovinu dřevěného nekořského mostu. 
Zápis hasičského inventáře z roku 1838 v obci Dolní Nekoř – 4 lejty, 1 pumpovací stříkačka, 10 ruč-
ních stříkaček, 12 slaměných konví, 2 kožené konve, 4 žebříky, 4 háky
1878 začala se stavět nová okresní silnice od státní silnice v Šedivci (ta byla vystavěna 1839-40) smě-
rem k Nekoři k čp. 119 (Lehkovi u mostu)
1888 – velké množství sněhu, rychlé tání a deště 9. a 10. března přivodily povodeň, velké množství 
ledových ker zatarasilo řeku od dolního splavu až k hornímu a vylitá voda zaplavila stavení na obou 
březích. V noci na 11. března nápor ledových ker strhl dřevěný most, i lávky Hamerníci a Oudolec-
kou. Tradice vypravuje, že stržením mostu velice nemile překvapeni byli karbaníci z Nekoře, kteří 
v hostinci čp. 258 hráli karty a museli jít domů do Nekoře přes Líšnici a po státní silnici. Po dvou 
dnech byla na místě mostu položena alespoň lávka 
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1898 - 17. listopadu obec navštívil místodržitel království českého Karel hrabě Condenhove doprová-
zen okresním hejtmanem K. Vojáčkem. K uvítání dostavili se ke školní budově v plném počtu obecní 
zastupitelstvo, žactvo se školními prapory, oba duchovní, sbor dobrovolných hasičů, spolek vojen-
ských vysloužilců a společenstvo spojených živností jakož i četné občanstvo. Přívítáni byli starostou 
obce Václavem Brunou, radním Hugo Schicktanzem, řídícím učitelem Josefem Vítečkem a farářem 
Janem Noskem…. Při loučení pravil místodržitel, že příjemně byl překvapen pořádkem zdejší obce 
a slíbil, že učiní, co mu bude možno, aby chudému zdejšímu lidu bylo pomoženo a i ostatní žádosti 
obce zdejší byly splněny. 
19. listopadu 1898 obecním zastupitelstvem na jednání odsouhlasena žádost císaři o povýšení obce 
Nekoře na městys. Kronikář se domnívá, že žádost o povýšení obce Nekoře na městys přednesl asi 
starosta již ústně 17. listopadu místodržiteli zároveň s prosbou o převzetí mostu na Divoké Orlici do 
správy okresu. Slib učiněné podpory asi způsobil urychlení svolání schůze a podání žádosti.
1908 jednomyslně přijat návrh, aby se školní plat v částce 4 K 16 h na jedno dítě odváděný do okres-
ního školního fondu přestal vybírat od rodičů školních dětí a byl hrazen z prostředků obce. 
1918 na obec doléhají válečné útrapy, během roku na veřejné zásobování a armádu odvedeno 40q pše-
nice, 750 q žita, 280 q ječmene, 900 q ovsa, 3200q brambor, měsíčně 14 – 20 kusů hovězího dobytka 
o minimální váze 200 kg. A mimo jiné nám dnes nepředstavitelné až absurdní tato nařízení: - napří-
klad v březnu nařízen soupis a zajištění zásob sušeného ovoce… Zakázáno barvení velikonočních 
vajíček, aby se zamezilo plýtvání vejci a používání jich k hrám. Nedostatek chlebových přísad vedl 
k zabavení veškerých zásob krmné i cukrové řepy. Od dubna snížena chlebová dávka pro lehce pracu-
jící na 1 hlavu týdně z 1150g na 1000g, pro těžce pracující byla 1500g týdně
Zpráva o státním převratu 28. října 1918 se v Nekoři rozšířila v poledne a odpoledne. Došla patrně 
z nejbližších měst Kyšperka a Jablonného n. Orlicí. Jak uvádí kronikář obce, radostné vzrušení, které 
zavládlo, se však neprojevovalo žádným shromážděním ani slavnostním průvodem. 
„Dne 31. října v 6 hodin večer konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při které staros-

ta Kliment Mikyska uvítal přítomné členy zastupitelstva slovy: „Pánové, občané! Dnes v radostném 
zápalu dovolil jsem si Vás pozvati k této slavnostní schůzi, kde s radostní sděluji: Československý stát 
jest zřízen a dovoluji si Vám přečísti první zákon naší vlády, kterou jest Národní výbor, který obecnímu 
úřadu byl sdělen telegraficky....“
1928 - 28. října položen základní kámen k pomníku padlých ve světové válce – slavnostní odhalení 
pomníku bylo 7. července 1929. 
Elektrizace obce byla odložena, protože zemský správní výbor nepovolil okresu Žamberk výpůjčku, 
z níž by se přispívalo na tuto stavbu. 1. dubna byl zahájen provoz na autobusové lince Bartošovice - 
Kyšperk, autobus začal jezdit i na trase Jablonné n.O. - Rychnov n.Kn. 
Probíhaly opravy kostela, kronika uvádí zajímavou opravu nachýlené věžní báně, kterou prováděl 
klempíř z Králík - ten se před každým výstupem na věž v hostinci čp. 144 napil kořalky tak, že vrá-
voral až ke kostelu. Sotva se ocitl na kostelní střeše,  lezl na věž jako veverka. Ve věžní báni byly 
nalezeny zápisy oprav kostela. 
1938 - 25. ledna objevila se na severní straně oblohy ohromná rudá záře, která vypadala jako daleký 
obrovský požár. Jednalo se o polární záři viditelnou na celém území republiky, úkaz málokdy se vy-
skytující. Pověrčiví lidé z tohoto přírodního úkazu věštili brzkou vojnu….
V rámci civilní protiletecké obrany se budovaly úkryty pro obyvatelstvo. Ve stráni nad továrnou byl 
vybudován úkryt pro zaměstnance závodu, kromě toho mnoho občanů budovalo v místních  lesích 
samostatné kryty pro svoje rodiny
Koncem měsíce srpna po 14 dní trvajících deštích vznikla na Divoké Orlici povodeň, která nadělala 
spoustu škody i v Nekoři, uvádí se průtok 148 m3, povodeň důkladně prověřila nově postavenou Pas-
tvinskou přehradu
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Dne 24. září 1938 byla vyhlášena mobilizace. Obecní kronika se nezmiňuje, jak to probíhalo v obci, 
v nedalekém okolí se nacházela budovaná pohraniční opevnění. Pro jejich budování byli prostřed-
nictvím obecního úřadu v předchozích měsících poptáváni spolehliví dělníci i z obce Nekoř. Během 
měsíce října a listopadu bylo vojsko z opevněných hranic staženo a část pohraničí vydána Němcům. 
České jednotky ustoupily až do Nekoře, Sobkovice 14 dní nepatřily nikam, zabrána byla polovina 
Studeného. Nekoř zůstala zatím uchráněna, mezi obcí Studené a Bořitavou byla hraniční čára hlí-
daná ordnery, hranice se několikrát měnila, Sobkovice byly obsazeny a měly být přičleněny k Říši, 
nakonec byly 24. listopadu Sobkovice ze záboru vypuštěny a zabráno Jamné nad Orlicí. Studené bylo 
obsazeno německým vojskem od 17. října do 24. listopadu, nejprve bylo zabráno celé, pak polovina 
a nakonec po stanovení pevné demarkační čáry bylo ze záboru vypuštěno.. 
1948 „25. února byla jmenována nová vláda a 30. května se konaly volby do národního shromáždění. 
Byla postavena jednotná kandidátka všech stran národní fronty. Volební síň v Nekoři byla v sále „Na 
rybníku“, který k tomu účelu byl slavnostně vyzdoben. Na jevišti byla postavena zástěna a volební 
urna. Členové strany volili manifestačně. Přesto mnoho voličů chodilo za zástěnu a při kontrole hlasů 
se v urně objevily bílé lístky a pohlednice s portrétem Dr. Beneše.“
1958 …přes veškerou snahu docíliti pevné základny společného hospodaření zůstává nadále 19 ze-
mědělců, kteří se rozhodli pracovat soukromně…
1968 zápisy uvedené v kronice jsou psány až v roce 1974 z důvodů úmrtí a změny kronikáře. Jsou 
uvedeny v celkovém přehledu za roky 1968 – 1971 citujeme jen krátce: …“z nepříznivého vývoje 
v r. 1968 a z přílišného volání po „Svobodě“, kteréžto slovo si mnoho občanů vykládalo po svém bez 
ohledu na prospěch státu, byly v roce 1969-70 vyvozeny nové závěry a poučení pro novou cestu stá-
tu……V životě obce prošel rok 1968 bez nějakého podstatného vzruchu, i když pravá podstata a příči-
ny srpnových událostí byly málo komu jasné. Jen na několika místech v obci objevily se v srpnu téhož 
roku nevhodné nápisy, poplatné tehdejší vzrušené době. Všichni občané plnili své denní pracovní 
povinnosti ukázněně a jinak nebyl porušen nikde pořádek….. je zřejmé, že neklidný rok 1968 svými 
svými důsledky zanechal nepříznivé stopy i na činnosti místního národního výboru. Listujeme-li zá-
pisy rady MNv i pléna MNV z let 1968-70, zjišťujeme skutečnost, že i někteří členové MNV (podobně 
jako mnozí občané) nedovedli se přemoci ve svém negativním postoji k vývoji v republice…Koncem 
roku 1968 byl v obci ustaven místní výbor Národní fronty, který soustředil všechny místní společenské 
i zájmové organizace. …“ 
1978 vypuštěna Pastvinsklá přehrada, na podzim se zřítila lávka Hamernice pod Malou přehradou, 
pracovnící Vodních staveb za pomoci občanů ji znovu postavili, podzimní dálkový pochod TJ Sokol 
do Ostravy – Vítkovic
1988 3. listopadu skácen 186 let starý jilm před čp. 12 – bývalý Krejsův statek u náměstíčka 
1998 1. a 2. srpna oslavy 700 let obce a 300 let kostela sv. Mikuláše, výstavy ve škole, sjezd rodáků 
a slavnostní program na stadionu zakončený ohňostrojem, posvěcení hasičského praporu, vydání kni-
hy o historii Nekoře, odznaky, pohlednice,… na podzim zahájení telefonizace obce, generální oprava 
rozhlasu    Jiří Pomikálek

70 let Pastvinské přehrady
Ohlédnutí v čase na VD Pastviny v Nekoři.
Protože  v  letošním  roce  slaví  naše  přehrada  70.  narozeniny,  chtěl  bych  se  ohlédnout  trochu  do 

minulosti a zhodnotit  současný stav. Mé působení na  tomto vodním díle není dlouhé, ve srovnání 
s věkem „ staré dámy „. Prvním hrázným, který stál u zrodu přehrady, byl Stanislav Kocmánek, poté 
přebrala péči a odpovědnost druhá generace v podobě syna Miroslava Kocmánka. Já jsem z řad třetí 
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generace, ovšem již ne z rodu Kocmánků a působím v Nekoři na přehradě od roku 1995. 
Obsluha vodního díla musí tvořit sehraný tým, ve kterém se jeden musí spoléhat na druhého, je 

dobře že se nám podařilo prosadit jeho rozšíření na 3 pracovníky, protože se stárnutím stavby, porostů 
a nárůstem administrativy se práce jen množí. Z členů týmu hrázných z poslední doby vzpomenu na 
Břetislava Baláše (změnil zaměstnání), Stanislavu Kocmánkovou (toho času na zaslouženém odpo-
činku v penzi). Současnou posádku tvoří Václav Lehký, Eva Dvořáková (na rodičovské dovolené) 
a Pavel Lehký. To bylo letmé shrnutí obsazení obsluhy přehrady od roku 1994.

Tak jak my obecně bilancujeme uplynulý čas, tak se bi-
lancuje  i ve vztahu k  této významné stavbě. Proto Vodní 
díla – technicko bezpečnostní dohled, a.s. (dále VD – TBD, 
a.s.), což je ze zákona pověřená organizace, která nezávis-
le posuzuje bezpečnost a provozuschopnost naší přehrady 
vypracovává  tzv. Etapové  zprávy.  Jednou  za dva  roky  to 
jsou Etapové zprávy a jednou za 10 let Souhrnné etapové 
zprávy. Tyto dokumenty vznikají na základě našich každo-
denních pochůzek, kontrol, pozorování, měření a celkově 
hodnotí naši péči, kterou věnujeme údržbě a opravám. Dále 
vychází z kontrol strojních a stavebních odborníků Povo-
dí Labe,s.p. a VD – TBD, a.s. Poslední Souhrnná etapová 
zpráva  (  dále SEZ  )  byla  vydána v  roce  2002  a Etapová 
zpráva v letošním roce 2008. Myslím že i veřejnost zajímá 
„zdravotní  stav“  stavby,  která  tak  zásadně  změnila  okolí 
Nekoře. 

Hodnocení technického stavu vodního díla :(výtažek 
z SEZ 2002 s komentářem současného stavu v závorkách ) 

Kamenné zdivo je s ohledem na své stáří ve velmi dobrém stavu. Spárování je minimálně poško-
zeno (pro zajímavost jsme v červenci letošního roku dokončili poslední etapu opravy spárování a nyní 
je zcela v pořádku, poškozeno bylo cca 20 % z celkové plochy spárování). Kamenné zdivo hráze je 
z hlediska propustnosti vody těsné. Deformace tělesa hráze, způsobené změnami teplot během roku 
jsou obvyklé a svým vývojem odpovídají odborným prognózám.

Podloží hráze je hodnoceno podle výsledků velmi přesné ni-
velace (VPN), jako stabilizované a pro existující i očekávané za-
těžovací stavy plně únosné.

Mostovka na koruně hráze postupně vykazovala poruchy be-
tonu zábradlí a říms. Provedená rekonstrukce v roce 1994 neod-
stranila z dlouhodobého hlediska všechny závady na konstruk-
cích. (technologie oprav betonových konstrukcí byly v plenkách 
a vhodnost materiálů v ověřování,  proto nás v budoucnu čeká 
další rozsáhlá oprava). 

Těsnící a drenážní prvky hráze vykazují dobrou funkci. Sice 
docházelo k postupnému zanášení svislých návodních drénů, ale 
po vyčištění vápenných nárůstů systémem RAK došlo k proka-
zatelnému zlepšení funkce. 

Výpustné zařízení  včetně  jednotlivých uzávěrů  jsou v  plně 
provozuschopném  stavu.  Z  tohoto  pohledu  je  třeba  uvést,  že 
těmto  zařízením  je věnována vysoká pozornost.  (zařízení  bylo 
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úspěšně zrekonstruováno v letech 2000 a 2001).
Zařízení pro měření na  vodním  díle  je  poznamenáno  vlivy 

stárnutí. Odečítací souprava pro měření hrázného na koruně hráze 
(souprava NUŠL – FRIČ) je dnes již téměř technický unikát, ale 
přesto poskytuje cenné údaje pro hodnocení bezpečnosti díla. Hrá-
zová kyvadla pro měření náklonů hráze jsou zastaralá a měření na 
nich je čím dále obtížnější (v roce 2006 bylo osazeno nové měřící 
zařízení od firmy HUGGENBERGER AG ze Švýcarska, které pl-
ně vyhovuje). 

Závěrem lze konstatovat že při výkonu technicko bezpečnostního dohledu za hodnocené období 
jsme na VD Pastviny v Nekoři nezjistili  žádné náznaky  snížení bezpečnosti vodního díla. Dílo  je 
v bezpečném a provozuschopném stavu.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte abych vás jménem Povodí Labe ,s.p., závod Hradec Králové 
pozval na den otevřených dveří na vodních dílech Pastviny, Les Království , Rozkoš, Hučák a Smiři-
ce, který se koná dne 20. 9. 2008 cca. od 9 do 15 hod. Bližší informace najdete na internetu, na strán-
kách Povodí Labe, státní podnik .  Zdeněk Dvořák

Informace z občanské porady Oblastní charity
Často se v občanské poradně setkáváme s problémy zadlužených občanů, kteří nejsou schopni své 

dluhy platit. Dluhy jsou potom vymáhány exekutory.
Nahromadění dluhů v některých případech souvisí se závislostmi na alkoholu, drogách a hazard-

ních hrách. Negativními důsledky těchto závislostí jsou krachy v podnikání, ztráta bydlení, bezdomo-
vectví, rozpady manželství a rodin. S tím souvisí častá trestná činnost, zpronevěry, krádeže, podvody, 
neplacení výživného, později se připojuje násilná trestná majetková činnost.
Na internetových stránkách www.hernizakon.cz je možné se zapojit do časově omezené (květen - 

červenec) řízené diskuse k problematice her a loterií. Dále je možné se na stránkách www.stophazar-
du.cz připojit k iniciativě a petici „Za regulaci hazardu v České republice“.
( více viz. přiložený dokument)
Jedním z cílů občanských poraden je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch ob-

čanů. Nyní tak činíme a žádáme vás, abyste zvážili nebezpečnost hazardních her a jejich nezbytnost 
ve vašem městě. Žádáme vás, abyste se připojili k petici „Za regulaci hazardu v ČR“.
Za Občanskou poradnu Ústí nad Orlicí  Marcela Náhlíková

Neobvyklý koníček
Pokračováním v našem seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků se dostáváme 
k panu Františku Koldovi… 
…Opustili jsme jej před pěti lety, kdy jsme mohli v Nekořském zpravodaji číst jeho poutavé po-

vídky a kdy jsme si povídali o jeho vztahu přírodě a i o psaní knížek…. Od té doby uplynulo pod 
okny v Divoké Orlicí spoustu vody, František Kolda má již napsanou šestou knížku, je váženým čle-
nem klubu autorů při Mysliveckém svazu, dostal se do „Mysliveckého Slavína“, tedy mezi seznam 
autorů,  kteří  psali  o  přírodě. Zároveň  je  dominantním členem videoklubu MS. Dnes  vyrábí DVD 
s mysliveckou a přírodovědnou tématikou - tedy sám zpracovává náměty, točí, stříhá, připravuje a na-
mlouvá komentář a dále zpracovává až do konečné podoby. Těch titulů jsou přes dvě desítky, namát-
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kově vzpomeňme „Naši raci“, „Jezevčí vandrování aneb setkání za úsvitu“, 
„S kamerou a puškou Flájskou oborou“, „Minuty z hor“, „Tajemství jednoho 
revíru“….. 
Zúčastňuje se Mezinárodního filmového festivalu s tématikou myslivosti 

a ochrany přírody ve slovenské Levici, kde v  roce 2006 obsadil 3. místo, 
vloni  čtvrté  a  páté. A  nejvíce  ho  těší,  že  si  jej Česká  televize  vybrala  za 
kameramana pro pořad „Tisíc let české myslivosti“ – šestnáctidílný seriál, 
který připravuje režisér Jan Mudra, syn Františka Mudry, režiséra a autora 
televizních cyklů Lovy beze zbraní. Osm dílů seriálu Tisíc let české mysli-
vosti již bylo vysíláno na ČT 2 v pátek v 16,40 a od září bude pokračovat 
dalšími osmi díly. 
Ve výše zmíněném rozhovoru z května 2003 se kromě vyznání lásky k pří-

ropdě zmiňuje o tom, že si pořídil kameru a snaží se vstoupit do techniky 
natáčení a výroby videofilmů. 

„To máte tak, některé moje intimní dotyky s přírodou, ty těkavé a neopa-
kovatelné okamžiky, nedokáži slovem popsat tak, jak by si zasloužily. Někdy 
jsou natolik silné, že na ně slovem nestačím. Sdělte třeba povídkou, že to byl 
úchvatně krásný zážitek. Byl jenom pro mne krásný nebo bude takovým i pro 
vás, pro všechny, kdož budou povídku číst? Často, než se dostanu k napsání 
povídky, tak jej pro nové a nové dojmy třeba i zapomenu. Filmový pásek na 
rozdíl ode mne má paměť a já si myslím, že je škoda, aby ty mé důvěrnosti 
s přírodou nebyly zaznamenány a nepotěšily i třeba toho, kdo se za humna 
svého obydlí z různých důvodů nedostane.“ 
Vyprávění Františka Koldy o tom, jak se k tomuto koníčku postupně do-

stal, je poutavým příběhem vyznání vztahu k životu a přírodě člověka, který 
s ní od mládí žije, umí se v ní pohybovat a umí se dívat…. Touha a myš-

lenka své zážity z přírody zachytit obrazem v něm zrála od mládí, byla utvrzována jeho častou účastí 
v zmiňovaném televizním cyklu Lovy beze zbraní i jeho literární činností….

„Když chce člověk psát a dělat filmy o přírodě, musí hodně do příprody chodit, hodně poznat, ať už 
je to povídka nebo nějaký nafilmovaný příběh, musí to být z reálného základu, jinak lidi poznají, že je 
to příkrášlené O přírodě může vypovídat ten, kdo jí rozumí a musí do toho dát reálné věci, ne nějaké 
výmysly. To mě na tom lákalo, proto jsem začal psát i filmovat….“
Množství  hodin  strávených v přírodě  a  horách  a  stovky nacestovaných kilometrů mu umožnily 

vytvořit si postupně rozsáhlý archiv videoklipů, ze kterého nyní čerpá a zpracovává náměty. Musel si 
sám osahat všechny technické náležitosti, technický postup i programové vybavení. Vše se učil sám, 
velkou školou mu byla účast v zmíněném televizním cyklu Lovy beze zbraní, ale vystihnout podstatu 
a ve zkratce ukázat to nejlepší, k tomu všemu musel postupně dojít sám…. Tím, že si vše pak ná-
sledně zpracovává osobně, dokáže již při samotném snímání kamerou posoudit, jak to bude možné 
dál zpracovat a jak to vyzní… To vše mu dodalo sílu a houževnatost v této práci ještě pokračovat. 
Tato činnost je i velmi finančně náročná - dnes stojí na jakémsi pomyslném rozcestí - buď to již dále 
nebude moci ze svého hradit a nebude možné dále pokračovat a nebo spolupráce s televizí i zájem 
o některé DVD tituly mu začne hradit alespoň náklady, které jsou nutné vkládat a tím to umožní na-
táčet další věci….
Na otázku co ještě chce dále dokázat sděluje své tajné přání napsat ještě jednu knížku. A připravuje 

večerníček o dědečkovi a dětech, který jim vypravuje o zvířátkách…. 
S obdivem, nad tím, jak to všechno dokáže stíhat, mu přejme hodně sil a zdraví k uskutečnění těchto 

plánů…  Jiří Pomikálek
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Vejrovské inspirace
Vernisáž výstavy obrazů a keramiky Marie Šmokové - VEJROVSKÉ 

INSPIRACE se konala v sobotu 28. června 2008 v Kulturním a informač-
ním centru v Jablonném nad Orlicí
Manželka baletního choreografa prof. Pavla Šmoka již podruhé v Jab-

lonném nad Orlicí představila svoji tvorbu, k jejíž inspiraci jí slouží i ne-
kořský Vejrov, kde spolu s manželem tráví svůj volný čas. Neobvyklé a ná-
padité spojení keramických plastik s dřevěným podkladem, mnohdy velmi 
originálním, tvoří část vystavených exponátů, výstavy, kterou jistě stojí za 
to vidět.   Výstava je v Jablonném nad Orlicí otevřena denně, ve všední 
dny 8 -12 a 13 - 17 hod, v o víkendech 9 -12 a 13 -16 hod. až do konce 
srpna.  -red

Vzpomínky na Tábor 2008
Už na konci školního roku jste se těšili na tábor, který začal hned na začátku prázdnin. 
V sobotu 5.7. jsme se konečně dočkali odjezdu do místa tábora u Bohousové, kde nás čekali vedou-

cí. Hlavním vedoucím byl Tomáš Hrdina ze Šedivce. Zabydleli jsme se v týpí a potom začal uvítací 
program, vzájemně jsme se představili. Potom jsme šli dělat dřevo, aby jsme měli večer čím topit. 
K večeři byly buchty z domu.  

Na táboře stálo 10 stanů týpí ve kterých nocovalo 
23 dětí a 9 vedoucích. Během tábora jsme hráli růz-
né hry, koupali jsme se v řece a soutěžili o body, za 
které jsme dostávali části mapy ke hledání pokladu. 
Poklad,  ze  kterého  jsme měli  radost,  jsme  našli  až 
u Litic nad Orlicí. 
Předposlední den odpoledne byl táborák na rozlou-

čenou, pekli jsme kuřata a hráli různé hry. Druhý den 
dopoledne jsme si zabalili věci a čekali na rodiče. 
Pěkně jsme si to užili, počasí bylo dobrý, nikomu 

se nic nestalo a těšíme se na další tábor. 
Nikola Pomikálková
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Lanškrounská hokejová liga
Již druhým rokem se tým KLAS Nekoř účastnil Lanškrounské 
Hokejové Ligy, kterou hrálo 27 mužstev, ale oproti předchozí 
sezoně, kdy hrál každý s každým, byla letošní soutěž rozdělena 
do tří kol. V březnovém zpravodaji jsme informovali o průběhu 
soutěže, do jejíhož konce tehdy zbývaly odehrát ještě poslední 
dva zápasy, které jsme bohužel oba dva prohráli a to s HC So-
ren Třebovice 4:3 a s Juniory Lanškroun 4:2. Díky těmto vý-
sledkům jsme se umístili „až“ na pátém místě. Po loňské sezoně 
2006-2007 kdy jsme se z 23 týmů umístili na 18 příčce, je to 
určitě posun a před začátkem letošní sezony by toto umístění 

brali určitě všichni, ale s jídlem roste chuť a my už jsme si pomýšleli na bramborovou medaili. Bohu-
žel poslední dva zápasy jsme prohráli a tak musíme chválit krásné páté místo.
V ročence LHL 2007-08 bylo o nás napsáno:

Páté místo vybojoval Klas Nekoř. Mladý, bojovný a dobře 
bruslící tým který trpěl nevyrovnanými výkony. Výraznou 
injekcí bylo angažování dvojice mladíků Tomáš Kubíček 
a Jakub Doleček po první  třetině LHL. Výborně doplnili 
další hvězdy týmu – Pavla Šulce, Milana Motyčku či Davi-
da Krejsu. Oproti minulé sezóně předvedl největší výkon-
nostní skok, když se zlepšil o 13 míst!
KONEČNÁ TABULKA LHL 2007-2008
1. liga
Poř. tým z v r p  skóre           body     bon.
1.  CBA Nuget Šumperk  8  8  0  0  66 :  27  22  6
2.  Soma Engineering  8  7  0  1  60 :  16  18  4
3.  Kačeři z LA  8  5  0  3  35 :  27  15  5
4.  HC Soren Třebovice  8  5  0  3  28 :  34  10  0
5.  Klas Nekoř  8  4  0  4  32 :  46  9  1
6.  Junioři TJ Lanškroun  8  4  0  4  29 :  24  8  0
7.  Wild Band Zábřeh  8  2  0  6  26 :  39  7  3
8.  Šumavští Tygři  8  1  0  7  23 :  53  4  2
9.  Forez Ostrov  8  0  0  8  17 :  50  0  0
          

Pro letošní sezonu je přihlášeno 32 tý-
mů,takže zájem o tuto soutěž neustále 
roste.Těchto 32 týmu je podle výsled-
ku  minulé  sezóny  rozděleno  do  čtyř 
lig.Ve  svých  ligách  se  utkají  každý 
s každým, kdy vždy poslední dva  tý-
my ve skupině sestupují do nižší  ligy 
a  první  dva  týmy  postupují  do  vyšší 
ligy.Turnaj  se  hraje  na  tři  kola  takže 
nás letos čeká 21 zápasů plus nějaké ty 
tréninky. Náš tým KLASU Nekoř byl 
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nasazen do první ligy, takže našimi soupeři hned na úvod budou zdatní borci-Nuget Šumperk, Soma, 
Kačeři, Třebovice, Junioři Lanškroun, Zábřeh a Hoštejn. Začátek turnaje je naplánován na 26.září.
Na závěr musíme ještě poděkovat divákům, kteří nás jezdili povzbuzovat a snad i nadále budou. Dou-
fáme, že jim předvedeme dobré výkony, které je potěší tak jako v loňské ročníku. 
O výsledcích a termínech zápasů vás budeme v nekořském zpravodaji i na webových stránkách obce 
průběžně informovat.  Jiří Krejsa, Bohuslav Bezstarosti 
 

Hokejbaloví reprezentanti
Naše obec se může pochlubit dalším hokejbalovým reprezentantem ČR. Jej jím 

Jiří Krejsa, který hraje za hokejbalový oddíl SK OEZ Testa Letohrad. Nově se ro-
dící reprezentační celek U14 začal regionálními kempy na podzim loňského roku. 
Z více jak stovky hráčů, kteří se zúčastnili těchto kempů, vzešla nominace na další 
soustředění v Hradci králové a v Praze. Konečná nominace vzešla z posledního 
kempu, který se konal na přelomu května a června v České Třebové. Hokejbalový 
oddíl SK OEZ Testa Letohrad dodal do reprezentace ještě další tři hráče. 
Čtrnáctiletí reprezentanti napsali první řádky své reprezentační historie v rámci 

Dne česko-slovenských hokejbalových nadějí, který se konal v sobotu 21. června 
2008 ve frýdecko-místecké Sportplex Aréně přezdívané „Rogallo“. Nastoupili ke 
svým prvním reprezentačním vystoupením. Soupeřem jim byl stejně starý celek 

Slovenské republiky. V rvním utkání porazili výběr Slovenska 5:3, ve druhém těsně prohráli 5:6. Tre-
nér Komárek mimo jiné ve svém hodnocení zápasů napsal: … mile nás překvapila třetí lajna – Förs-
tl, Zvobek, Krejsa, plnili vše , co měli, 
předčili i první útok….“

Úspěšní jsou i další. Letos mimo jiné 
bývalý nekořský hráč Ondra Lux s  re-
prezentací  do  18  let  získal  na  MS  ve 
slovenském Zvolenu bronzové medaile. 
Zdenda Matyáš se s hráči do 20 let zú-
častnil MS v Kanadě. 
Mladým  odchovancům  nekořského 

hokeje přejeme v jejich hokejbalový ka-
riéře mnoho dalších úspěchů a navázání 
na vynikající výsledky svých předchůd-
ců….  red

Mateřská školka Nekoř
Dětem pomalu ubíhají dny oddychu a radovánek - čas prázdnin se začíná krátit. Zatímco děti pro-

žívají dny plné pohody a zážitků, pomalu plyne den za dnem. V MŠ začíná příprava na další školní 
rok: Vše řádně umýt, vyčistit koberce, dezinfekce hraček, praní přikrývek a různých textilií, příprava 
zahrady atd.
MŠ byla v Nekoři uvedena do provozu v roce 1962. Nachází se v malém rodinném domku. V bu-

dově je funkčně využito každé místo. Kolektiv pracovníků tvoří pět zaměstnanců. Od prvního září 
2008 může MŠ navštěvovat 26 žáků, neboť počet dětí je omezen kapacitou budovy. Do školky se nyní 
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hlásí 38 dětí. Pro velký zájem musí být vybírány podle různých kritérií. Přednostně jsou přijímáni žáci 
předškolního věku, pracujících maminek a z obce Nekoře.

V  roce 2006  se  podařilo Obecnímu úřadu v Nekoři  od-
koupit pozemky v okolí budovy, na kterých chceme vytvořit 
dětské  hřiště. Hřiště  by mohlo  být  využíváno nejen  dětmi 
z MŠ,  ale  i  dětmi  mladšího  školního  věku  a  maminkami 
s batolaty, kterým takový prostor zatím chybí. V období let-
ních měsíců navštěvujeme co nejvíce dětské hřiště, v období 
zimy navštěvujeme Solnou jeskyni v Žamberku. Snažíme se 
být „Zdravou mateřskou školou“.
Děti jsou v MŠ vedeny ke vztahu k přírodě, k udržování 

pořádku a čistoty ve svém okolí. Snažíme se zužitkovat ne-
potřebný a užitkový materiál, z kterého vyrábějí spoustu pěkných dárků. Učí se už v ranném věku 
třídit odpadový materiál, jsou vedeny k ochraně a k citovému vnímání přírody. Organizujeme spoustu 
výletů do přírody a pořádáme spoustu akcí pro veřejnost, při kterých si mohou nejen děti, ale také 
dospělí zasoutěžit nebo vyzkoušet svůj talent či znalosti.
S veřejností se děti setkávají čím dál častěji - při 

výstavách, vystoupeních a akcí pro veřejnost. Např. 
Podzimní  výstava  v  KD,  vystoupení  pro  seniory 
v KD, vítání občánků v Nekoři, Mikulášská nadílka, 
vánoční besídka v MŠ, karneval, Velikonoční výsta-
va a divadelní představení v Žamberku, Den Země, 
Rej  čarodějnic,  Svátek  matek,  MDD,  Pohádková 
cesta v Liticích, Zoo koutek a Dinopark ve Vyškove, 
akce Semafor, slavnostní Loučení se školáky.
Spolupráce s rodiči je v MŠ na dobré úrovni. Sna-

ží se nám pomoci při různých organizačních činnos-
tech a tak i my se snažíme vyjít vstříc. Po dohodě 
mohou kdykoliv navštívit MŠ  i  s mladšími dětmi. 
Koncem prázdnin připravujeme ve spolupráci s rodiči a TJ Sokolem „Kouzelnou cestu k Malé pře-
hradě“. Tuto akci si vzala na starost jedna z našich maminek - paní Jana Dušková.
Od začátku nového školního roku chceme pro děti připravit kroužek flétniček a angličtiny a i nadále 

se mohou zdokonalovat v logopedii.
Cílem naší školy je rozvíjet osob-

nost  samostatného,  zdravě  sebevě-
domého  tvůrčího  jedince,  cestou 
přirozeného výchovy, položit zákla-
dy  celoživotního  vzdělávání  všem 
dětem podle jejich možností, zájmů, 
potřeb. Naučit základním schopnos-
tem  a  dovednostem  důležitým  pro 
celý  další  život.  Čas  prožitý  v MŠ 
by měl být pro dítě radostí, příjem-
nou  zkušeností  a  zdrojem  dobrých 
základů  do  života  i  vzdělávání.  Je 
důležité  probouzet  v  dítěti  aktivní 
zájem  a  chuť  dívat  se  kolem  sebe, 
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naslouchat a objevovat i odvahu ukázat co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.
Dobrá pověst a dobré jméno mateřské školy se buduje roky, ztrácí se však velmi rychle.

Organizace dne v Mateřské škole v Nekoři
7:00 — 8:00 hodin  - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8:00 — 8:30 hodin  - hygiena, svačina
8:30 — 9:30 hodin  - ranní hry
- didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách a individuálně
- individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
- individuální rehabilitační péče
- jazykové chvilky
- smyslové hry
- ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, jóga)
9:30 — 11:3o hodin - pobyt venku
11:30 — 12:00 hodin - hygiena, oběd
12:00 — 12:30 hodin - hygiena, příprava na spánek
12:30 — 14:30 hodin - spánek
- náhradní nespací aktivity
- péče speciálně pedagogická, logopedická, rehabilitační
14:30 — 15:00 hodin - hygiena, svačina
15:00 — 16:00 hodin - odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky 
cílených činností)
- odchod dětí z mateřské školy  Vlasta Zářecká

Pozvání – Nekořská cesta za pohádkou
TJ Sokol nekoř a dobrovolníci si Vás dovolují pozvat

v sobotu 30. srpna 2008 ve 14 hodin na

I. Nekořskou cestu za pohádkou

Akce se koná na polní cestě mezi p. Novotným a p. Šípkem (nad vinárnou u Zářecků) a povede 
k Malé přehradě.

Pro děti zde bude množství atrakcí, zábavy a překvapení.
Občerstvení zajištěno.

Jste všichni srdečně zváni.

Cestománie - Bajkal – pokračování 
Ráno se probouzím za svítání, ve vlaku již panuje čilý ruch a lidé pomalu balí deky a lůžkoviny. 

Kolem šesté tak dorážíme do Ulan-Ude, hlavního města burjatské oblasti. Přímo před nádražím mu-
síme odrážet „útoky“ taxikářů kteří se předbíhají v tom kdo si nás urve, ale to ještě nevědí že z nás 
peníze nepotečou a  tak klidu vyčkáváme na příjezd marušutky a vyrážíme společně s místními do 
centra města. 
To  se nám ale  jako  takové příliš  nelíbí, mraky  smogu, odpadky na každém  rohu,  rozbité  cesty, 

spousta dřevěnek na spadnutí no a chování  lidí  taky né příliš přívětivé. Co naplat, hlavním naším 
úkolem je navštívit místní úřady aby nám vyřídili tzv. OVIR - potvrzení o registraci které je potřeba 
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doložit při odletu z Ruska. Kdo ho nemá vystavuje se riziku že ho 
nepustí ze země, nebo nehorázného úplatku celníkovi. Tomu se 
chceme v každém případě vyhnout a tak vyrážíme, po dlouhém 
zjišťování kde vůbec něco takového je, na úřad. Na ministerstvu 
které jsme hledali asi dvě hodiny nás odmítli a poslali na hlavní 
náměstí kde měla ta správná instituce sídlit. Tam jsme ji ovšem 
vůbec nenašli, zato jsme ale nemohli přehlednout největší a nej-
známější bustu na světě. Je to obrovský asi 8mi metrový odlitek 
V. I. Lenina jež neustále hrdě vzhlíží na hlavní náměstí Ulan-Ude. 
A vezte, ta hlava je vážně „balšoje“, nám se to zdá až bizardní ale 
jak se postupně dozvídáme, většina místních je pořád pevně pře-
svědčeno o pravdách tohoto muže. My ne. A tak dál pátráme po 
úřadě který tam jak se zdá není. Využili jsme situace a zeptali se 
přímo policistů kteří opodál předstírali činnost, kam že máme za-
mířit?. Ti ovšem nevěděli vůbec a tak nám pomohl taxikář, který 

věděl a že nás tam zrovna zaveze. Chtěli jsme si to nechat vysvětlit, ale nešlo to a tak jsme podlehli 
a za 200 rublů jedeme asi dva kilometry na vysněný úřad. Tam jsme považování již od pohledu za 
exotiku, místní na nás koukají co tam s těma ba-
tohama chceme ale náš průvodce rázně předbíhá 
frontu asi 20ti lidí a za pět minut již stojím před 
úřednicí  a  dožaduji  se  potvrzení. Ta  se  na  nás 
již od začátku divně dívá, z jejího výrazu je mi 
už docela jasné že tady potvrzení asi nedostane-
me, ale přesto zkusíme zahrát zmatené západní 
turisty, co kdyby jenom podlehla. Asi po deseti 
minutách mé těžce lámané ruštiny kdy dělám že 
nerozumím a přitom rozumím, ustupuji. Jsou tři 
cesty jak se k potvrzení dostat. První je že ho za-
řídí přímo agentura která vás do Ruska pozvala, 
tu my ovšem máme fiktivní a tak musíme hledat 
jiné  řešení. Druhá varianta  je  že  se  ubytujeme 
na hotelu a ten nám danou registraci vyřídí. To 
ovšem necheme, protože  to  jsou výdaje navíc. Třetí variantu kterou právě zkoušíme,  je narazit na 
hodného úředníka. To se nám ale nepovedlo. Přesto nám paní určitou naději dala, říkala že registraci 
je možno provést až po 3 dnech pobytu v dané oblasti což se nám náramně hodilo, plánovali jsme tudy 
totiž na konci týdne projíždět zpět. Úřad jsme tak s určitou nadějí opustili a sedli na první maršutku 
směr Ivolginsk. 

Malé  městečko  asi  třicet  km  vzdálené 
od Ulan-Ude je vyhlášeno svým dacanem, 
buddhistickým  chrámem.  Jsme  relativně 
blízko od mongolských hranic, asi 500km 
a tak je tu již patrné míšení národů a kultur. 
Je už pozdní odpoledne a my se vydáváme 
na prohlídku kláštera, nikdo nás neprovází, 
jenom  sami  obcházíme  jednotlivé  dacany 
ve směru hodinových ručiček (opačně je to 
zakázáno) a obhlížíme modlitební mlýnky. 
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Potkáváme několik mnichů jež se právě scházejí na pravidelnou 
modlitbu a také kyrgystnánského cestovatele který se s námi dává 
do řeči a vypráví nám své cestovatelské zážitky. Z celého tohoto 
prostoru a lidí zvláště sálá velice příjemná atmosféra a není se co 
divit že po hodině strávené uvnitř se nám nechce moc ven. Je už 
pozdní odpoledne a  tak se ubíráme několik set metrů za klášter 
kde stavíme stan. Jsme unaveni z ruské byrokracie a tak tomu moc 
nedáme, hlavně že drží. 
Ledabylost  při  stavbě  stanu  se  nám  nevyplácí  už  v  noci.  Za 

prudkého  deště  a  zimy musíme  ven  a  celý  stan  znovu  postavit 
aby odolával větru dešti. To se nám po chvíli daří, ale pěkně jsme 
u toho zmokli. Ráno se situace nemění a prší a prší a prší. Prší ce-
lý dlouhý den a my jsme tak odkázáni ležet ve stanu a odpočívat. 
Po poledni se ale už nedá o odpočinku ani mluvit a převalujeme 
se  sem  a  tam  každých  5 minut. Těsně  před  setměním  na  chví-
li pršet přestává, využíváme toho k návštěvě zdejšího magazinu 

a k dokoupení proviantu. Venku se pohybujeme, protahujeme, vaříme vydatnou polévku a opět začíná 
pršet.
A prší celou noc a celé další dopoledne ba i celé další odpoledne. Již trávíme ve stanu druhý den 

a začínáme podléhat trudomyslností. Naštěstí máme s sebou karty a tak chlapce učím mariáš. Nave-
čer jsou již zdatnými vyrovnanými soupeři a když kolem šesté přestává pršet, tak s hraním končíme 
a jdeme opět do magazinu. Celou noc fouká silný vítr a ráno začíná kupodivu pršet. Ani nás to nepře-
kvapuje, vydržíme ještě den a uvidíme. A tak jsme hráli karty, lodě a váleli se otravně až do pátečního 
rána. 
V pátek  ráno konečně přijatelné po-

časí,  sice  fouká,  ale  už  neprší  navíc 
předpověď  je  pozitivní  a  tak  balíme 
a končíme naše čekání na jednom mís-
tě které  jsme  trefně nazvali:  “3 dny, 3 
muži  a  3  metry  čtverečný“  Chytáme 
první maršutku a odjíždíme do Ulan-U-
de. Původně jsme chtěli vyrazit ještě do 
okolních kopců, ale jelikož tam během 
posledních tří dnů napadlo dosti nového 
sněhu,  tak se vydáváme zpět do města 
pokusit se vyřídit ten zakletý OVIR. Pa-
ní za přepážkou již ví s kým má tu čest a já jí s radostí oznamuji že jsme tu již třetí den a chceme tak 
razítečko. Nedá, nedá nedá, prostě musíme přes agenturu nebo přes hotel. Nakonec svolíme a rozho-
dujeme se že přespíme kvůli tomu razítku v nejlevnějším hotelu ve městě, a ukecáváme úřednici ať 
nám poradí kam nejlevněji a nejlépe ať zrovna něco sežene. A sehnala. Zamluvila jeden pokoj ve „ 
Zlatém Kolosu“ a hbitě nám vysvětlila cestu. Myslím že byla ráda že se nás zbavila a my byli svým 
způsobem taky rádi že konečně budeme mít razítko. Hotel byl opravdu z kategorie těch nejlevnějších 
a podle toho to taky vypadalo. Růžově vymalované stěny latexem, rozpadající se umyvadlo a jedna 
sprcha a jeden záchod na celé patro. Do toho na každém patře vrátná a u vstupu ochranka ze které bylo 
cítit vodku. Na pokoji jsou jenom dvě postele a tak je srážíme k sobě a s blahým pocitem že máme 
konečně vytoužené razítko usínáme.
Pokračování příště.  Petr Koblížek



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pouť 2008

19

Pozvání Mysliveckého sdružení Nekoř

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života

Halová Evelína
Mikyska Matouš

Krsek Štěpán
Dvořák Jakub

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.7.2008– 30.9.2008

65 let  Foglová Alena
  Skalický Václav
  Bělský Jiří

70 let  Luxová Zdeňka
   
75 let  Růžičková Helma

80 let   Hrdinová Danuška

81 let  Mrkvičková Blažena
 
82 let  Pacholík Jaroslav
  Netušilová Ema
 
84 let  Lux Karel

87 let   Čápová Vlasta

Srdečně blahopřejeme 
Marie Glonková
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