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Z jednání obecního zastupitelstva
24. listopadu 2014 
Schválená usnesení 
Usnesení1a/XI-2014: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 24.11. 2014.  9 0 0
Usn. 1b/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z  jednání IX–2014 ze dne 6.10.2014, a  zápis X-2014 
z ustavujícího jednání ze dne 3.11.2014  9 0 0
Usn. 2a/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Nekoř  9 0 0
Usn. 2b1/XI-2014: ZO Nekoř volí za člena finančního výboru pana Filipa Mikysku  6 0 3
Usn. 2b2/XI-2014: ZO Nekoř volí za člena finančního výboru paní Růženu Duškovou  9 0 0
Usn. 2c1/XI-2014: ZO Nekoř volí za člena kontrolního výboru pana Petra Koblížka 8 0 1
Usn. 2c2/XI-2014: ZO Nekoř volí za člena kontrolního výboru pana Jaroslava Lehkého  8 0 1
Usn. 2d/XI-2014: ZO Nekoř zřizuje stavební a územně plánovací komisi  9 0 0
Usn. 2e/XI-2014: ZO Nekoř volí předsedkyni stavební a územně plánovací komise Ing. Janu Kubíčko-
vou Berkovou   8 0 1
Usn. 2f/XI-2014: ZO Nekoř volí tyto členy SK: P. Zamazal, M. Prikner, J. Buryška, P. Smejkal  9 0 0
Usn. 2g/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje jednací řád SK  9 0 0
Usn. 2h/XI-2014: ZO Nekoř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíč-
ní odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarostka 
5.500,- Kč, 8 0 1, předseda výboru 880,- Kč, 7 0 2, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 250,- Kč 8 0 1
Usn. 2i/XI-2014: ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví peněžité plně-
ní - měsíční odměny poskytované za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů: člen výboru 100,- Kč, 8 0 1, člen SK 200,- Kč 9 0 0
Usn. 2j/XI-2014: ZO Nekoř neschvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích součet odměny při výkonu dvou či více funkcí  9 0 0
Usn. 2j/XI-2014: ZO Nekoř v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a za výkon funkce členů výborů 
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení  9 0 0
Usn. 3a/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje uložení přípojky dešťové kanalizace do p.p.č. 1684/24. s pod-
mínkou, že po dokončení stavby bude zaměřeno celé vedení přípojky dešťové kanalizace v této i sou-
sedních p.p. v majetku obce Nekoř. Do kolaudace objektu bude uzavřena smlouva o věcném břemeni-
-služebnosti.  9 0 0
Usn. 3b/XI-2014: ZO Nekoř souhlasí s vybudováním zpevněné plochy na p.p.č.1684/27 s tím že po 
dokončení stavby bude zaměřen skutečný stav komunikace a bude dořešeno její majetkoprávní vy-
pořádání.  9 0 0
Usn. 3c/XI-2014: ZO Nekoř na základě předchozích usn. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IV-12-2009225/2 pro stavbu Nekoř, Bednář čp.324 – KNN na p.p.č. 
1061/10, 1061/21  9 0 0
Usn. 3d/XI-2014: V návaznosti na předchozí Usn. 2e/IX- 2014 k dořešení majetkových poměrů ve-
řejně přístupné účelové komunikace kolem prodejny KONZUM v Nekoři ZO Nekoř schvaluje kupní 
smlouvu dle GP 894-182/2014 s KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí k nákupu p.p.č. 346/6, 
346/7, 346/8, 3576 za cenu 20,- kč za m2, celkovou cenu 4880,-Kč pověřuje starostu, jejím podepsá-
ním. Usn. 3e/XI-2014: V návaznosti na předchozí Usn. 2e/IX- 2014 k dořešení majetkových poměrů 
veřejně přístupné účelové komunikace kolem prodejny KONZUM v Nekoři ZO Nekoř schvaluje kup-
ní smlouvu dle GP 894-182/2014 s KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí k odprodeji p.p.č. 
2127/49 a 2127/50 za cenu 20,- Kč za m2, celkovou cenu 840,-Kč, pověřuje starostu, jejím podepsá-
ním.  9 0 0
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Usn. 3f/XI-2014: ZO Nekoř bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 
18.11.2014  9 0 0
Usn. 4/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje smlouvu č. 14211144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.  9 0 0
Usn. 5a/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje navýšení budoucího připojení odběrného zařízení – ZŠ-MŠ, 
pověřuje ředitele ZŠ podpisem smlouvy, finanční navýšení podíl bude uhrazen z rozpočtu obce. 9 0 0
Usn. 5b/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje objem víceprací na venkovních úpravách a stavební části čp. 
286 ve výši na stavební část 43.517,-Kč bez DPH a na venkovní úpravy 43.448,-Kč bez DPH, celkem 
105.228,-Kč včetně DPH.  9 0 0
MŠ, ZŠ. Usn. 6a/ XI-2014: ZO Nekoř na základě NV 224/2014 Sb. schvaluje platový výměr ředitele ZŠ 
Nekoř a MŠ Nekoř od 1.11.2014 upravený dle tohoto nařízení vlády.  9 0 0
Usn. 8a/ XI-2014: ZO Nekoř schvaluje umístění tabule k Přírodnímu parku Orlice na p.p.č. 3092/3   

9 0 0
Usn. 8c/ XI-2014: ZO Nekoř bere na vědomí oznámení KÚ pro Pardubický kraj, katastrálního praco-
viště Ústí n. Orl. o zahájení obnovy katastrálního operátu a o částeční revizi katastru nemovitostí. 

9 0 0

16. prosince 2014 
starosta po přivítání přítomných určil zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil doplněný podrobný 
program jednání a navrhl jej schválit. Usn. 1a/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje program jednání 16.12. 
2014.  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Události v obci od posledního řádného jedná-
ní zastupitelstva 24. listopadu 2014 byly starostou přiblíženy s promítnutím fotografií:
Kontrola SBĚRNÉHO DVORA NEKOŘ 11.12.2014 pracovníky ZIF Hradec Králové, - výběrové řízení, 
změnové hlášení, podána žádost o platbu - kontrola na místě proběhne 12.1.2015; Projekt „Nekoř – vy-
bavení sběrného dvora“ – obdržena část dotace na základě zálohové faktury, zálohová faktura uhrazena, 
vše zadáno do informačního profilu SFŽP Benefilu i fyzicky zasláno na SFŽP
Smlouvy na odkup pozemků u Konzumu, na prodej pozemků pod garážemi u bytovek uzavřeny, podány 
na KN
Pokračují práce na čp. 286
7.12.2014 proběhlo Rozsvěcení vánočního stromku, 13.12.2014 se uskutečnila slavnostní Výroční VH 
SDH Nekoř
Pracovníci obce: dokončen nátěr stromků výsadby předchozích let, vybudována a vysázena oplocenka 
nad Malou přehradou, zateplení stropu kadeřnictví, zahájeno vyklízení a likvidace dřeva z interiéru čp. 
144, rozvezen posyp, první prohrnutí a posyp náledí, příprava zimní techniky
Usn.1b/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání XI-2014 ze dne 24.11.2014  8 0 0
Finanční, majetkové záležitosti
Nájem Petrův palouk. na základě vyhlášky 12/2014/P/n o záměru pronájmu starosta předložil doru-
čenou nabídku pana M. L. Usn.2a/XII-2014: ZO Nekoř doporučuje uzavřít smlouvu na pronájem PP 
s M. L. za podmínek stejných jako v roce 2014  9 0 0
Věcné břemeno přípojka NN – čp. 324 . Usn.2b/XII-2014: ZO Nekoř na základě předchozích usn. 
a na základě zveřejnění záměru vyhláškou 13/2014 VB souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IV-12-2009225/2 pro stavbu Nekoř, Bednář čp.324 – KNN na p.p.č. 
1061/10, 1061/21  9 0 0
Smlouva o poskytnutí dotace školení JSDH. starosta informoval o přidělení dotace 2.400,- kč Par-
dubickým krajem na školení, případně vybavení zásahové jednotky a předložil smlouvu o poskytnutí 
dotace ke schválení. Usn. 2c/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční 
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dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů pro rok 2014 od PK  9 0 0
Financování kroužků ZŠ, MŠ. řediteli ZŠ a MŠ předloženo vyúčtování zájmových kroužků v obou 
školských zařízeních. Usn. 2d/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 24.600,- Kč ZŠ na odměny 
vedoucím zájmových kroužků za období I – XII/2014, pověřuje FV kontrolou správnosti vyúčtování 
těchto prostředků. Usn.2e/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 7.920,- Kč MŠ na odměny vedoucí 
kroužku flétny a angličtiny za období I – XII/2014, pověřuje FV kontrolou správnosti vyúčtování 
těchto prostředků.  9 0 0
Oslavy 140 let SDH. Usn.2f/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 10.000,- Kč na oslavy 140 let 
SDH Nekoř  9 0 0
Příprava projektů – komunikace Vejrov, zastávka u továrny
Komunikace Vejrov. Informace místostarostky o stavu přípravy projektové dokumentace komunika-
ce k parcelám k nové bytové výstavbě na Vejrově. Usn.3a/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu 
p.p.č 790/2, 790/10, 789/3 vzniklých dle GP 890-11/2014 ze dne 29.7.2014 za 20,. Kč/m2 9 0 0
Zastávka u továrny. starostou a místostarostkou předloženy návrhy řešení zastávkového chodníku 
na autobusové zastávce u továrny vypracované firmou Atelier malých okružních křižovatek, starostou 
vzhledem k možnosti žádat o dotaci na tento projektový záměr v novém programovém období z ev-
ropských prostředků prostřednictvím MAs orlicko navrženo projekt rozšířit na obě strany komuni-
kace. Usn.3b/XII-2014: ZO Nekoř souhlasí s rozšířením projektu zastávkového chodníku na zastávce 
u továrny i na druhou stranu komunikace, pověřuje SK zpracováním připomínek k návrhu PD do 
15.1.2015.  9 0 0
Příprava dalších projektů: Usn.3c/XII-2014: ZO Nekoř pověřuje SK přípravou stavebních úprav 
obecního úřadu a zadávacími podmínkami na výměnu oken do jednání OZ v II/2015  9 0 0
Rozpočtové provizorium, Návrh rozpočtu 2015, PRON 2015
PRON 2015. Předložen aktualizovaný návrh Programu rozvoje obce na rok 2015, po krátké diskusi 
a doplnění schválen. Usn. 4a/XI-2014: ZO Nekoř schvaluje aktualizovaný akční plán PRON na rok 
2015, stanovuje pracovní skupinu pro přípravu akčních plánů na rok 2016-2019 ve složení: J. Kubíč-
ková Berková, P. Koblížek, J. Pomikálek , pověřuje ji předložením materiálu v IV/2015  9 0 0
Rozpočtové provizorium. Účetní obce předložila a okomentovala předložené rozpočtové provizori-
um sloužící k financování obce do schválení rozpočtu na rok 2015. Usn. 4b/XII-2014: ZO Nekoř schva-
luje rozp. provizorium obce Nekoř na rok 2015.  9 0 0
Návrh rozpočtu 2015. Účetní obce předložila a  okomentovala předložený návrh rozpočtu na rok 
2015, na základě diskuse doplněn. Usn. 4c/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu obce Nekoř 
na rok 2015  9 0 0
Rozpočtová změna. Účetní obce předložila a vysvětlila rozpočtovou změnu č. 4. Usn.4d/XII-2014: ZO 
Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 v roce 2014.  9 0 0
MŠ, ZŠ. starostou předložena a okomentována část příslušné školské legislativy, navrženo zvolit 2 čle-
ny zastupitelstva do školské rady ZŠ nekoř jako zástupce zřizovatele. sn.5a/XII-2014: ZO Nekoř volí do 
ŠR ZŠ Nekoř: J. Kubíčkovou Berkovou a F. Mikysku  7 0 2
Diskutováno zřízení školské komise pro obě školská zařízení a  náplň její činnosti, návrhy členů. 
Usn.5b/XII-2014: ZO Nekoř ustanovuje komisi pro výchovu a vzdělání, volí její členy: P. Bednaříko-
vá, P. Lehká, E. Novotná, J. Kubíčková Berková a F. Mikyska  7 0 2
Požadavek na ředitele školských zařízení k předložení dokumentů - školního řádu, školních vzděláva-
cích programů, výroční zprávu o činnosti školy, koncepční záměry rozvoje školy. U ZŠ pak ještě Jedna-
cího řádu ŠR ZŠ nekoř, dobu funkčního období členů volených rodiči a pedagogy, svolání ŠR – revize 
dokumentů – Jř ŠR, projednání rozpočtu, inspekční zprávy. 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2015

5

Různé
Zimní údržba místních komunikací. Usn. 6a/XII-2014: ZO Nekoř si vyhrazuje schvalování nařízení 
k zimní údržbě komunikací.   9 0 0
Starostou, B. Bezstarosti a  J.Lehkým na základě projetí komunikací v  obci předložen návrh zimní 
údržby komunikací vycházející z  předchozích let. Usn.6b/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje nařízení 
k zimní údržbě komunikací pro zimní období 2014-2015 – seznam udržovaných komunikací včetně 
priorit a opatření při zvýšeném stavu sněhu  9 0 0
Obecní zaměstnanci. Usn. 6c/ XII-2014: ZO Nekoř schvaluje uzavřít smlouvu s  J.K. od 1.1. do 
31.12.2015 za stávajících podmínek. Usn. 6d/XII-2014: ZO Nekoř pověřuje starostu na zastupitel-
stvu v  IV/2015 předložit aktualizovaný plán práce obecních zaměstnanců, výkazy jejich práce za 
uplynulé období  9 0 0
Publikace Příručka zastupitele – nabídka starosty k objednání tištěné podoby tohoto materiálu. 
Rozdělení činnosti zastupitelů – odloženo na příští jednání
Informace z  jednání ORLICKA – starosta krátce přednesl informace z  jednání VH sdružení obcí 
orlicko konané dne 16.12.2015
Inventury – navržení začlenění některých zastupitelů do dílčích inventarizačních komisí 
Osvětlení KD - starostou předložena vypracovaná studie osvětlení sálu kD pro potřeby závodního 
hraní stolního tenisu. Usn. 6e/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje variantu č. 1 předložené studie k – instalaci 
dvou podvěsných svítidel, pověřuje starostu na zastupitelstvu v I/2015 předložit návrh realizace  9 0 0
Návrhy a připomínky 
J. Lehký: řešit osvětlení plochy před kD 
J. Kubíčková Berková. Parapety u oken v čp. 286 – zažloutlé pod neodstraněnou folií – zkusit vyčistit, 
Dotaz na svícení veřejným osvětlením při výroční akci sDH.  
F. Mikyska Dořešit světlo u ZŠ při vstupu do tělocvičny 
M. Glonková - návrh na prominutí poplatku u k. D. – v obci se nezdržuje, trvalý pobyt stále i když 
byt vlastní jiný majitel, není znám o místo jeho pobytu, není mu kam doručit upomínku, náklady na 
vymáhání by překročily výši poplatku. Usn.6f/XII-2014: ZO Nekoř schvaluje prominutí nedoplatku 
poplatků za odpady u K.D. z důvodů nevymahatelnosti  9 0 0

19. ledna 2015 
starosta přivítal přítomné zastupitele i hosty, určil zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil program 
jednání a navrhl jej schválit. Usn. 1a/I-2015: ZO Nekoř schvaluje program jednání 19.1.2015.  8 0 0
Pobočka České Pošty s.p. v Nekoři. starosta předal slovo zástupkyni České pošty s.p. Ing. Šulcové, 
která zastupitele seznámila s  podmínkami spolupráce České pošty a  konzumu - pobočka Partner, 
v  okrese Ústí n. o. již 10 takovýchto poboček, otvírací doba 3 hodiny denně. ředitel obchodního 
družstva konzum Ing. Hlavsa následně seznámil s fungováním stávajících poboček (např. klášterec 
n.o., kunvald, Bystřec), konzum má zájem o tuto spolupráci i v nekoři. následně seznámil s kon-
krétním výhledem a možnostmi této spolupráce v nekoři - částečné řešení stávajícího prostoru nebo 
radikální přestavba prodejny – za spoluúčasti obce. Ing. Motyčka, technický náměstek konzumu po-
té částečně konkretizoval tyto možnosti. V krátké diskusi představitelé konzumu i České pošty od-
povídali na dotazy zastupitelů. Dohodnuto obě varianty – částečné zmenšení prodejního prostoru 
i komplexní přestavbu prodejny dopracovat do konkrétní podoby do konce měsíce března 2014 jako 
podklad k dalšímu jednání v této věci. Usn.1b/ I-2015: ZO Nekoř bere na vědomí informace oblastní 
manažerky České Pošty s.p. Ing. Šulcové a ředitele družstva Konzum Ing. Hlavsy.  9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Události v obci od posledního řádného jedná-
ní zastupitelstva 16. prosince 2014 byly starostou přiblíženy s promítnutím fotografií:
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•	 sBĚRný DVŮR nekoř -12.1.2015 kontrola ZIF Hradec králové - bez závad; Projekt „Nekoř – vy-
bavení sběrného dvora“ – 19.1.2015 obdrženo od dodavatele prvních 6 kontejnerů 

• Poděkování členům Hokejového oddílu Klas Nekoř za operativní nastříkání ledu od 28. 12 - umožnilo 
několik dní bruslení – následně sehrán silvestrovský zápas 31.12.2015 s HC Sokol Klášterec n.O. 
• Hokejové úspěchy mladých nekořských hokejistů – dle informací vedoucího oddílu Ing. Kareše nekořští 
mladí hokejisté po prvním kole zápasů vedou turnajovou tabulku meziokresního poháru UO - RK
• Pokračují práce na čp. 286, 144 
• Toulaví psi nalezení na Bredůvce, po dvou dnech nalezena majitelka ze Sobkovic
• Fotografiemi přiblíženy zvraty „zimního“ počasí přelomu roku 2014-2015. Povodňová situace 10.1.2015 
– stoupající Nekořský potok, Divoká Orlice odpouštěním Pastvinské přehrady vystoupala těsně na hranici 
I. Povodňového stupně, ucpaný propustek u čp. 11 a neodtékající voda ze zatáčky na křižovatce k továrně 
si vyžádaly zásah jednotky SDH Nekoř
Poděkováním organizátorům, vedoucím skupinek i všem třem králům za Tříkrálovou sbírka 2015 - v obci 
se uskutečnila 10.1.2015 – vybráno rekordních 39.953,- Kč 
• Informace o Mimořádné události –havárii obecního minibusu – řešeno v rámci pojištění, šetření Policie 
ČR prozatím neukončeno
• Firma Alf s.r.o. – poptávka po pracovnících do kovovýroby i montáže
Pracovníci obce: provádění zimní údržby, vyhrnování stadionu, vybírání vstupného, prořezávání lesa nad 
stadionem, vyklízení a likvidace dřeva z interiéru čp. 144, provoz sběrného dvora, uklizení zvířat u školky, 
stojanu na kola od cesty k Šedivci, bourací práce v čp. 286 – sklep, vyklízení, úklid a příprava sálu KD, 
údržba techniky 
Usn.2/I-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání XII-2014 ze dne 16.12.2014  9 0 0
Rozpočet 2015
Mimořádný příspěvek MAS Orlicko. starosta předložil doporučení sdružení obcí orlicko a žádost 
MAs orlicko o příspěvek na překlenutí deficitního rozpočtu z důvodů zpoždění v přípravě spouštění 
nového dotačního období. Usn.3a/I-2015: ZO Nekoř bere na vědomí žádost o mimořádný příspěvek 
MAS Orlicku (ve výši 9.440,- Kč - 10 Kč na obyvatele k 1.1.2014), projednáno bude na dalším jedná-
ní zastupitelstva  9 0 0
Příspěvek knihovna Letohrad. Usn.3b/I-2015: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o odborné pomoci mezi 
Obcí Nekoř a KCL o nákupu knih do výměnného fondu s příspěvkem 2500,-Kč 9 0 0
Příspěvky spolkům. starostou předložen návrh na příspěvky místním spolkům ve stejné výši jako 
v předchozím roce. Usn.3c/I-2015: SDH 26.000, SHM 23.000, Sokol 28.500, ČRS 13.500, MS 8.000, 
NEKOŘala 3.000 + 3.000 dětský den a karneval, vybavení lékarniček 1.000, ŘK farnost - na koncert 
OKVF 5.000, (celkem 111.000 – zbývá 9.000 dle rozhodnutí OZ na akce pořádané v obci pro veřej-
nost)  9 0 0
Rozpočet ZŠ a MŠ Bude projednán na příštím jednání zastupitelstva po předložení stanoviska ŠR
Schválení rozpočtu 2015. návrh rozpočtu schválený 16.12.2015 a dle zákonné povinnosti vyvěšený 
na úřední desku předložen účetní obce Usn.3d/I-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočet obce Nekoř na 
rok 2015.  9 0 0
Žádost o prominutí poplatku. starostou předložena žádost majitelky nemovitosti B čp.17 o promi-
nutí poplatku za odpady. Usn.3e/I-2015: ZO Nekoř zamítá žádost paní I. K. pro rekreační objekt čp. 
B - 17 o prominutí poplatku za provoz systému sběru, shr. a odstr. komunálních odpadů. Obecně 
závazné vyhl. č.4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebude z tohoto důvodu měnit.  9 0 0
starostou dále předložen souhrnný ceník zboží a služeb poskytovaných obcí nekoř. Usn. 3f/I-2015: ZO 
Nekoř schvaluje Ceník 2015  9 0 0
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Majetkové záležitosti
Věcné břemeno vodovodní přípojka přes SDN. Usn. 4a/I-2015: ZO Nekoř na základě předchozích 
usn. a na základě zveřejnění záměru vyhláškou 1/2015 P/N schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě dle GP 895-129/2014 na p.p.č. 1061/8, p.p.č. 3062 – obě ostatní plocha/
jiná plocha a p.p.č. 1061/12 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v katastrálním území Nekoř na 
vodovodní přípojku vedoucí přes SDN, pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.  9 0 0
Souhlas s umístěním přípojky NN. Dopis pana I.,králíky s žádostí o umístění přípojky nn přes p.p.č. 
3514/3. v majetku obce nekoř. V diskusi někteří členové zastupitelstva vzhledem k zařazení pozemků 
žadatele v ÚP jako nezastavitelné zpochybňovali potřebu přípojky nn k údržbě pozemku, poukazo-
vali na nevzhlednost umístění maringotek na tomto pozemku. Usn. 4b/I-2015: ZO Nekoř nesouhlasí 
s umístěním přípojky NN přes p.p.č. 3514/3.   6 0 3
Příprava projektů – MŠ, komunikace Vejrov, zastávka u továrny-. s informacemi o přípravě těchto 
projektů a se zápisy stavební komise seznámila zastupitele místostarostka. 
MŠ – postup projektových prací, umístění ČoV a vsakování dešťových vod, nutnost zaměření vnitřní 
dispozice objektu stávající ZŠ, řešení odstranění krytiny z čp. 144 – v 1. ½ července v době nepřítom-
nosti dětí ve škole, Usn. 5a/I-2015: ZO Nekoř pověřuje stavební komisi dopracováním nabídky na 
sejmutí a  likvidaci eternitu z čp. 144 a vytipování firem k provedení, případně oslovení firem na 
odstranění trámoví – do příštího jednání ZO  9 0 0
Komunikace Vejrov – proběhlo jednání s DI PČR k odsouhlasení výjezdu na komunikaci III. tř, PD 
bude na základě toho dopracována
Zastávka u továrny – doporučeno oproti stávajícímu projekčnímu návrhu vést chodník k bytovým 
domům v místě vyšlapané cestičky jen z uválcovaného materiálu, vhodné jen jedno přecházecí místo 
mezi nástupními chodníky, stávající čekárnu „utopenou“ pod terénem zbourat, terén zdvihnout a řešit 
novým zastávkovým přístřeškem. Usn. 5b/I-2015: ZO Nekoř bere na vědomí průběh přípravy projek-
tů komunikace Vejrov a zastávka u továrny  9 0 0
Rekontrukce čp. 286. Informace o průběhu rekonstrukce podala místostarostka – kontrola trámů, 
instalace rozvodů vody, topení a elektřiny, vyklizení sklepů, nové omítky ve sklepních místnostech, 
řešit odvod spodní vody ve sklepě. návrh na posunutí termínu ukončení stavby – vyschnutí betonů 
a omítek, vhodnější doba přepojení stávajícího kotle topení Usn. 6/I-2015: ZO souhlasí s prodlouže-
ním termínu stavby do 31.8. 2015 a pověřuje dopracováním seznamu víceprací - do II/2015  9 0 0
Různé
Svazek obcí POD ZEMSKOU BRÁNOU. starosta přednesl možnost opětovného se zapojení do dob-
rovolného svazku obcí Pod Zemskou bránou (Pastviny, klášterec, České Petrovice, kunvald). Usn. 
7a/I-2015: ZO Nekoř pověřuje starostu jednání o podmínkách připojení ke sdružení obcí Pod Zem-
skou bránou – do VI/2015  9 0 0
Osvětlení KD. na základě předchozích usn. starosta předložil návrh realizace přídavného osvětlení 
sálu kD pro potřeby hry stolního tenisu. Usn. 7b/I-2015: ZO Nekoř schvaluje instalaci podvěšených 
svítidel na sál KD pro hraní stolního tenisu dle nabídky firmy Hermann 9 0 0
Společný nákup energií. starosta na základě poptávky so orlicko navrhl pokračovat ve společném 
nákupu elektřiny i v roce 2016 
Usn. 7c/I-2015: ZO Nekoř souhlasí se společným nákupem elektřiny prostřednictvím společné po-
ptávky SO Orlicko.  9 0 0
Dále informoval o přípravě žádosti k opravě sousoší Sv. trojice na Bredůvce do grantového programu 
Pardubického kraje 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2015

8

Návrhy a připomínky 
L. Faltusová - nátěr zábradlí do kopce nad prodejnou konzum
B. Bezstarosti: Žádost paní T. o dořešení pozemkových záležitostí - zídka a výjezd u čp. 217; kostelní 
cesta – vyhýbání u čp. 147 – reakce starosty - vhodné řešit s majitelem přehlednost zatáčky; Informace 
o inventarizaci PP a potřebách dalšího investování – židle, noční stolky, přístřešek mezi správní chatou 
a umývárkou – schůzka na místě samém na jaře 
P. Koblížek - poškozený svod vody na komunikaci u čp. 28; návrhy na upoutávky na nekořská spor-
toviště na Petrově palouku včetně slev za využití
J. Kubíčková Berková- prostorový mikrofon na sál kD – k vystoupení dětí; Víceúčelové hřiště - aby 
byl na zavolání správce nebo záskok; Záclony v zasedací místnosti - nevhodně pověšené; Podkladové 
materiály pro ŠR i pro komisi pro výchovu a vzdělání 
J. Lehký: dotaz proč ve vyúčtování dotací spolkům nemůže být občerstvení; řešit cenu úklidu záchodů 
kD; Umytí zvonů na sklo - reakce - nabídka zásahové jednotky, že provedou v rámci výcviku; Připra-
vit stojany na cedule k zajímavým místům v obci – vhodný vzor nová cedule u mostu k Přírodnímu 
parku orlice. 

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

vítám Vás na stránkách dalšího ročníku Nekořského zpravodaje. Jsem rád, díky panu Pavlu Langhan-
sovi můžeme opět na titulní stránce představit další nekořské chalupy. Snad se Vám i jeho nová podoba 
bude líbit….

A nyní opět k několika aktuálním věcem. Od dubna provoz Sběrného dvora Nekoř bude probíhat kaž-
dou středu odpoledne a sobotu dopoledne. Díky dotaci z evropských fondů jej máme vybavený novými 
kontejnery, po nezbytné úpravě provozního řádu bude možné ve sběrném dvoře odevzdávat i nebezpečné 
odpady. Nicméně v letošním roce bude mobilní sběr nebezpečných odpadů zachován po jednotlivých za-
stávkových místech v dubnu a září. Rovněž byla vedle sběrného dvora připravena nová ohrada na odklá-
dání bioodpadu. Tradiční sběr železa provedou hasiči v sobotu 18. dubna. 

Dále si dovolím opět tlumočit prosbu o zachovávání nedělního a svátečního klidu – vyvarováním se 
práce s hlučným motorovým a elektrickým nářadím. A žádost majitelům psů, aby si lépe hlídali své čtyř-
nohé kamarády, aby volně nepobíhali po obci.

A poslední prosba se dotýká dalšího problému, se kterým se v posledním roce začal obecní úřad potýkat. 
Legislativními změnami přestaly na obecní úřad přicházet průběžné informace z matrik o narozených dě-
tech, proto prosíme všechny, kteří v rodině prožívají radost z narození nového člena rodiny, aby nás o této 
radostné události informovali a obec je poté mohla pozvat na slavnostní uvítání do života. 

Na závěr chci opět poděkovat všem Vám, kteří se obětavě staráte o vzhled a pořádek v obci i přispíváte 
na webové stránky obce i do Nekořského zpravodaje. 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•	Madle Tomanové (Hubálkové) za zorganizování flétničkového vánočního přání v obci 
•	 Flétničkářkám - nele Cvejnové, kateřině Lehké, Denise Repiské a Denise skalické, a za flétničko-



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2015

9

vé hraní do obecního rozhlasu na 
Štědrý den 2014

•	Můžům HC klas nekoř za obětavé 
nastříkání ledu na zimním stadio-
nu koncem roku 2014 a počátkem 
února 2015

•	Všem malým i  velkým kolední-
kům Tříkrálové sbírky 2015 i  za 
štědrost všem dárcům

•	Hasičům zásahové jednotky za 
zásah dne 10.1.2015 u  ucpaného 
propustku a čerpání vody v zatáč-
ce u bytovek u továrny

•	Všem kdo obětavě uklízeli z chod-
níků i komunikací napadaný sníh 
a nyní i zbytky po zim,ním posypu

•	Pořadatelům nekořských plesů 
i pořadatelům dětského maškarního karnevalu

•	Poděkování členům sDH za kácení v obecním lese Pod Borky, členům spolku nekořala za násled-
né uklizení paseky k výsadbě

•	Panu Pavlu Langhansovi za obrázky na titulní stranu nekořského zpravodaje

Co se chystá v obci Nekoř roce 2015 

2.V.  „Lodičky“
24.V.  Nekořský kros 
20.VI.  Rybářský táborák
21.VI.  Dětský den a divadlo u ZŠ Nekoř
4.VII.  Hasičský táborák + VI. Srandamač
4.–15.VII.  „Velký tábor klubu SHM
18.–25.VII.  „Malý tábor klubu SHM

25. VII.  Nekořský špacír 
31.VII-1.VIII.  Pouťové posezení pod lipami
15. VIII.  Myslivecké hody
29.VIII.  Pohádková cesta
19.IX.  Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
28.XI.  Countrybál

Sběr požitého ošacení
Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí nekoř pořádá

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
V sobotu 18. dubna 2015

od 9,30 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.
místo sběru - budova obecního úřadu Nekoř

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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –nábytek, jízdní kola a dětské ko-
čárky, znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Případné dotazy tel. 724 181 465
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro obča-
ny z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
Více na www: diakoniebroumov.org 
 

Nabídka služeb pro nedoslýchavé AUDIOHELP 
služby jsou poskytovány v  Letohradě v  Domově s  pečovatelskou službou a  to v  době od 12.30 do 
15.30 h v následujících termínech: 9.4. a 14.5. 2015

Historie obce – stalo se před…
obec nekoř měla v roce 1900 celkem včetně osad 2 095 obyvatel, z toho na Bredůvce 135, oudolí 125, 
Bořitava 132, domů bylo celkem 347.
Na začátku roku 2015 má Nekoř celkem 948 obyvatel, a 283 trvale obydlených domů.
V roce 1900 navštěvovalo nekořskou školu 375 žáků. Učilo se v pěti třídách. řídícím učitelem byl p. Jo-
sef Víteček, páni učitelé: Fr. Hampejs, Č. kodytek, J. Jedlička, Fr. Rejholda. V roce 2014 – 2015 je v této 
škole 50 žáků, učí se ve čtyřech třídách. 
silná sněhová bouře se přehnala přes nekoř 30. března 1900, vytvořily se až metrové závěje.
stav domácích zvířat v roce 1900: Hovězí dobytek 613 ks, koně 37 ks, vepřů 210, ovce 2, kozy 257.
korunová měna. od 1. ledna 1900 přestala platit v Čechách Zlatníková měna a přešlo se na koruny. 
kurz: 1 Zlatka se rovnala 2 korunám. Znamenalo to, kdo měl v záložně uložených 50 Zlatých, tak mu 
přepsali 100 korun, rovněž tak se přepisovaly dluhy.
nové mince: 
Pětikoruna – 5 kronen měla váhu 24 gramů – jakost 900/1000 stříbra, průměr 36 mm. 
Dvoukoruna – 2 kronen, váha 10 gramů, jakost 835/1000 stříbra, průměr 27 mm. 
koruna – váha 5 gramů, jakost 835/1000 stříbra, průměr 23 mm. 
Bylo raženo též velké množství zlatých mincí a to v hodnotách 10, 20 a 100 korun.  red

Nová mateřská školka
Alespoň náhledy projekčních obrázků ze studie chceme ukázat budoucí podobu mateřské školky, kte-
rou obec plánuje umístit vedle základní školy v místech bývalé Luxovy hospody. Její projekt je právě 
zpracováván
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Termíny svozu odpadů 2015

Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Duben: 6, 20 Květen: 4, 18 Červen: 1, 15, 29  Červenec: 13, 27  Srpen: 10, 24
Září: 7, 21, 28  Říjen: 5, 12, 19, 26 Listopad: 2, 9, 16, 23, 30 Prosinec: 7, 14, 21, 28
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na svo-
zová místa - úterý: 14.IV.; 12.V.; 9.VI.; 7.VII.; 4.VIII.; 1.IX.; 29.IX.; 27.X.; 24.XI.; 22.XII.; Pytle lze 
zakoupit v kanceláři OÚ
Svoz skla - kontejnery na sklo: 3.VI.; 2.IX.; 2.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - 23.III.; 20.IV.; 18.V.; 15.VI.; 13.VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 
30.XI.; 28.XII..
Sběr nebezpečných odpadů zastávkovým způsobem - středa 15.4 2015 a 2.9.2015
Sběr železa: provedou hasiči - sobota 18.4.2015
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a  letácích, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem. Nepatří do něho baterie a žá-
rovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 286 - "Pošty" v chodbě 
před vstupem na pobočku České pošty. Slouží ke zpětnému odběru zářivkových svítidel a úsporných žáro-
vek, které obsahují nebezpečné kovy a nepatří do běžného odpadu. 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. 
Poplatky za likvidaci odpadů se hradí do 31.3.2015, kde rovněž obdržíte známky na popelnice na 
rok 2015. Od 1. 4. 2015 popelnice neoznačené novými známkami svozová firma nevyveze. 

Sběrný dvůr Nekoř

SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneuma-
tik, nábytku i směsného komunálního odpadu, od dubna 2015 i nebezpečného odpadu, elektroodpadu, 
akumulátorů i zářivek. Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce. 
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN  středa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 

Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné bližší informace na tel. 724 181 465.
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Inzerce elektrowin

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

EW-bydleni-A4-tisk.indd   1 18.4.12   23:04
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Přehled teplot a srážek v roce 2014
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Kdysi a dnes aneb krátká historie nekořských čp.
Čp. 83 Matyášovo na Vej-
rově. 
Jedna z  největších selských 
usedlostí v  nekoři byla po-
stavena v místní části Vejrov 
označované „na skále“. Jeho 
historie se podařila vysledo-
vat až do roku 1684, kdy je 
zmiňován jako hospodář na 
selském gruntu Matěj Polá-
ček nar. 1652, syn Martina 
Poláčka, konšela z nekoře. 
Roku 1688 grunt kupuje 

Martin Šípek starší, v rodu Šípků, kde je grunt větši-
nou prodáván otcem synovi, je až do roku 1758, kdy 
od Václava Šípka přechází prodejem do vlastnictví 
Mikuláše Mikysky. Pak v  poměrně krátkých inter-
valech mění své majitele takto: 1759 Jan Šípek, 1760 
Jan náhlík, 1764 Josef Petřík, 1768 Josef Poláček, 
1770 Václav Lorenc, 1773 Antonín Martinek, 1787 
jeho syn Jan Martinek. od roku 1806 je grunt čp. 83 
ve vlastnictví rodu Matyášů - Jan Matyáš roku 1806 
statek dle dochované ústní tradice po časté předcho-
zí změně majitelů koupil ve značně zbědovaném sta-
vu. V roce 1824 je na něm již připomínán jeho syn 
František Matyáš, v roce 1848 je uváděn jako láník 
vlastnící 28 jiter pozemků (1 jitro = 0,5755 ha), v ro-
ce 1876 zdědil polovinu usedlosti čp. 83 na základě 
plné moci Jana Matyáše, jeho dědy, Jan Matyáš, syn 
Františka Matyáše. V roce 1898 je uváděn při svém 
prvním sňatku majitelem usedlosti čp. 83 Antonín 
Matyáš (1866-1934), dále pakna usedlosti hospodaří 
syn Antonín Matyáš (nar. 1905) a následně opět An-
tonín Matyáš (nar. 1935, zemř. 2003). Dnes na used-
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losti bydlí jeho manželka Milada a nejmladší syn Dušan Matyáš. 
Rodová historie Matyášů je poměrně košatá a v tomto krátkém článku není prostor se jí podrobně za-
bývat (rod Matyášů pochází z Matyášova statku u továrny - je v nekoři připomínán již z pobělohorské 
doby - po roce 1620). 
statek čp. 83 prošel významnou přestavbou kolem roku 1930, samostatně hospodařit na polnostech 
(kromě záhumenky) se přestalo v době vzniku JZD. Další přestavbou do současné podoby, zejména 
horního obytného patra, prošel dům po roce 1977. A další přestavba jej v blízké budoucnosti čeká….

S použitím materiálů pana Dušana Matyáše Jiří Pomikálek 

TJ Sokol Nekoř – oddíl stolního tenisu
Zdravím všechny příznivce stolního tenisu v  nekoři. 

Letošní sezóna se blíží ke konci, a proto bych zde v pár 
řádcích shrnul aktuální dění v oddíle.

Prvně bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří nám 
přispěli na nové dresy : kLAs nekoř, R. koser, Pekařství 
Adamec a přátelé stolního tenisu…díky!

Aktuální postavení našich žáků, napovídá, že v nekoři 

by se mohl, při nepodcenění dvou zbývají-
cích zápasů, slavit mistrovský titul, což je 
při účasti měst jako Lanškroun, Ústí nad 
orlicí, Česká Třebová úspěch o to cenněj-
ší. Za úspěch lze také považovat nominaci 
dvou našich žáků (Tauchman Matěj a Tau-
chman Jakub) na krajský bodovací turnaj 
jednotlivců v Chrudimi, ve kterém se oba 

naši hoši umístili v první dvanáctce, při účasti 40 hráčů z celého kraje.
B mužstvo dospělých se snaží v posledních zápasech vymanit ze dna tabulky, na což má ještě 3 zápa-

sy. A mužstvo se pohybuje ve středu tabulky, až poslední 4 zápasy ukáží, zda v něm i zůstane. 
Jan Bezstarosti

Mistři! Nekořští mladí hokejisté
A zlato máme doma.

Po čtyřech letech tvrdé práce se naši žáci, ve složení 2 děvčata 
a 14 chlapců, dočkali toho nejvyššího ocenění. Jsou mistři me-
ziokresní soutěže Uo-Rk a nechali v tabulce pod sebou Čestice, 
Žamberk a Rychnov n.k. Poslední klíčový zápas s Rychnovem 
po velkém boji vyhráli 4:1 a tím potvrdili první místo. Hráč Mi-
chal Macháček byl také vyhlášen nejlepším střelcem celé soutě-
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že, kdy jeho 17 vstřelených branek v 9 zápasech je obdivuhodný výkon. každý z hráčů má mé velké 
uznání a moc jim tento úspěch přeji. 

Zlato pro nekoř vybojo-
vali brankáři Radim Šimek, 
Marek Bezstarosti obránci 
Jakub Pomikálek, Michal 
Bednář, Adam Gelo, Matouš 
Hrdina a útočníci Filip Fal-
tus, Michal Macháček, Jarda 
Hrdina ml., Honza Šimek, 
Tobias Tomeš, Toník kareš, 
Tomáš Hrdina, Petra Hrdi-
nová, Terezka Tauchmanová 
a Honza Šafář. Celý tým ve-
dl a  dirigoval Jarda Hrdina 
a kolektiv jeho asistentů.

Děkuji vám všem za pod-
poru týmu žáků HC nekoř.

Mistrovský pozdrav posílá 
Víťa Kareš
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Plesová sezona 2015
Masopustní bál

Jak tradice velí, Popeleční středou končí období hojnosti, zabíjaček, bálů, plesů a  jiných zábav. 
I v nekoři se spolek nekořala s podporou mladých nadšených spolupracovníků rozhodl uspořádat 
v sobotu 14.února velký Masopustní maškarní ples tentokrát v duchu staročeském.

Již týden předem eliška novotná 
s Pavlou Zamazalovou pekly veliká per-
níková srdce, která ozdobila prostor sá-
lu, bar a stoly. studenečtí ochotníci velmi 
ochotně zapůjčili kulisy k výzdobě jevi-
ště, prostoru pro kapelu a  pro chystaný 
divadelní kus.

kapela Barel Rock přijela po několika 
letech opět v  plné síle a  protože si mu-
zikanti nezapomněli rockovou lopatu, 
která v  jejich sestavě tvrdí muziku, bylo 
se již při prvních tónech na co těšit. Zvu-
kař Lukáš řečený Ášek byl již v 18:30 na 
místě a pořadatelé ještě naposledy nacvi-
čovali úryvky z České besedy, kterou, sa-

mozřejmě v krojích, hodlali předvést jako jeden z hlavních překvapení večera.
Jediným otazníkem, který vždycky trápí ty, kdož pečou domácí slané pečivo a preclíčky, chystají 

bohatě zásobený bar, připravují hodnotný kulturní program a leští skleničky na panáčky a půllitry na 
pivo je ten, zda obyvatelé nekoře přijmou pozvání a na ples opravdu přijdou.

V poslední době bylo z okolí slyšet, že plesy a bály, vždycky hojně navštěvované, trpí úbytkem taneč-
níků a tanečnic a není výjimkou 30 nebo 50 účastníků plesu. Je otázkou, nakolik se v malé návštěvnosti 
odráží určitá pohodlnost a velká nabídka akcí v okolí, nebo 
jestli je na vině krize spojená s nižší možností vydávat pení-
ze za zábavu. Těmito otázkami jsme se však naštěstí trápili 
jen do chvíle, než se dveře krásně vyzdobeného sálu otevře-
ly dokořán a k pokladně začaly proudit zájemci, oblečení do 
roztodivných obleků. Je úžasné, kolik krojů skrývají truhly 
po babičkách a  jak nápaditě je možno pojmout staročeský 
oděv. Vždyť tradice našich hor, to jsou řemeslníci, myslivci, 
Rampušák s kačenkou, lesní víly a všechny možné pohádko-
vé postavy. A tak jsme uvítali nejen trpaslíky se sněhurkou, 
princem, královnou a kouzelným zrcadlem, ale i ponocného, 
ševce, Mrtvou nevěstu a střihorukého edwarda, ale i veške-
rou zvěř lesní i domácí, kterou lze v orlických vrších a pod-
hůří potkat. A již nastal pořádný taneční rej, pivo a něco na 
zahřátí se také příjemně snášelo do krku, kdo měl chuť a hlad 
odběhl si dolů k paní Čápové na nějakou specialitku k večeři 
a poté zakousl slané či sladké dobrůtky.

Po několika sériích nastal čas pro Českou besedu v  no-
vé choreografii a  zatančenou v  krojích, které pohotově pro 
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všechny tanečníky zapůjčila paní Zamazalo-
vá z Letohradu. Protože se tančilo na známé 
melodie, již během vystoupení nabíral po-
tlesk diváků na síle a  závěrečný aplaus pro 
všech 10 statečných besedníků a  besednic 
nebral konce.

Pak nastala chvíle na několik sportovních 
výkonů, kdy svobodní a ženatí mužové změ-
řili svoje síly v přetahování lanem. stejně tak 
i dívky proti vdaným panímámám vzaly la-
no pěkně do hrstí, takže Rampušákovo po-
hlazení v hnědé láhvi odměnilo ženaté muže 
a svobodné dívky a mohlo se hned stát os-
lavou vítězství. kdo chtěl, vyzkoušel si kolo 
štěstí s podobně příjemnými výhrami a už 

byl čas na vyhlášení nejlepších masek večera. na třetím místě se umístil švec Dratvička a krásnou 
Mankou v kroji, stříbro si odnesl střihoruký edward se svou překrásně mrtvou nevěstou a zlato po 
právu patřilo spojenému kolektivu JZD s  inseminátorem, dojičkou Máňou v pracovním stejnokroji 
a uznaným chovem nejlepšího skotu na okrese.

A již se sál připravoval na kulturní událost 
sezóny - obnovenou premiéru pohádky Ja-
na Wericha o lakomé Barce. Jelikož děj pří-
běhu všichni známe, můžeme vyzdvihnout 
herecké výkony a nasazení pro věc u celého 
souboru divadelníků. Lakomá Barka byla 
opravdu vzorem škudlivosti, učitele a  uči-
telovou všichni litovali, že mají tak hladové 
děti, sedlák i starosta na pytlácké stezce vě-
rohodně pašovali divočinu v pytlích a závě-
rečný potlesk diváků, kterým tekly slzy od 
smíchu, byl opravdu ze srdce. 

na ples se přišlo pobavit přes 120 návštěv-
níků, kteří společně s 25 pořadateli vytvořili 
báječnou a  veselou společnost a  krom jed-
noho příliš rozveseleného hosta nikdo zábavu nerušil až do časných ranních hodin. 

Fotky z plesu můžete vidět na webu obce a kdo jste na plese nebyli, významně litujte a určitě přijďte 
"pobejt" na příští Maškarní bál.  Lada Faltusová

Dětský maškarní karneval
Plesová sezona opět vyvrcholila Dětským maškarním karnevalem v neděli 1. března 2015. Téměř 100 
dětí si na této akci pořádané společnými silami nekořských spolků a obce nekoř a sponzorované ne-
kořskými podnikateli pořádně zadovádělo v rytmu hudby, shlédlo tradiční hranou pohádku „Perní-
ková chaloupka“ - letos v podání nových mladých nadějných herců. A samozřejmě si i  zasoutěžilo 
a zahrálo si v tradičních soutěžích - přetahu lanem, na vlka a ovečky, …. každoročně nejtěžším úkolem 
pořadatelů je určit nejkrásnější a nejnápaditější masky, což je z přiložených fotografií více než zřejmé. 
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Díky sponzorským darům obce nekoř, všech šesti nekořských spolků a nekořských firem a podnikate-
lů – Alf nekoř, klas nekoř, Pekárna Adamec, Autodoprava J. Cvejn. kovokrab J. Dušek, Truhlářství P. 
Pomikálek, Truhlářství J. Faltus, elektroinstalace P. Glonek, Hellas nekoř, Inob Josef Adamec, Zednic-
tví J. Bednář, DDD Mgr. Miloš krejsa, J. Fogl, e. Dostál, Vinárna u mostu, - si v závěrečném slosování 
vstupenek každé z  dětí z  karnevalu odnášelo i  pěknou hračku. Poděkování patří všem sponzorům 
i pořadatelům za vydařené odpoledne a spokojené tváře dětí…..  Jiří Pomikálek
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Tříkrálová sbírka 2015
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015
oblastní charita Ústí nad orlicí upřímně děkuje 
všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. 
Děkujeme našim asistentům v  obcích, zástupcům 
obecních úřadů a farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro 
Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky 
ní se nám daří podporovat některé služby, a pomá-
hat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá 
změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci 
rozdají svým přáním štěstí, zdraví a  pokoje. řada 
občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu 
koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka 
se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí 
společenského života a smysluplnou tradicí v mno-
ha obcích. 
Prostředky z  letošní Tříkrálové sbírky budou pou-
žity na zajištění služeb a projektů oblastní charity, 
např. na činnost domácí hospicové péče nebo ob-
čanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz 
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková
 
V nekoři se při Tříkrálové sbírce v roce 2015 vybralo 39.953,- kč. Poděkování patří všem štědrým 
dárcům, vedoucím skupinek: Marii, Jiřímu, Petrovi, Vojtovi, Ladě, Marii, krystýmě, Filipovi, Mar-
tě a Bětce. A  samozřejmě všem třem králům: Martě, Anně. Lidušce, Tomášovi, kubovi, Štěpánovi, 
Františkovi, Filipovi st., Filipovi ml., Josefínce, Šimonovi, Anastázce, Adélce, Verunce, Julče, samovi, 
Jáchymovi, Áronovi, Jáchymovi, Míšovi, Vaškovi, Petrušce, Majdě, Lucce, elišce, Anežka, klára, nelče, 
karolíně a Denise.

Tábory 2015
Nabídka prázdninových táborů pořádaných klubem SHM Nekoř 

VELKÝ TÁBOR (pro děti od 6. třídy) je od 5.7. - 15.7. 2015. 
kontaktní osoba Glonek Petr, tel. 734 433 020, glonekp@seznam.cz

MALÝ TÁBOR (pro děti do 5. třídy) je od 18.7. - 25.7. 2015. 
Hlavní vedoucí Bednářová Dominika, tel. 734 433 020, my.dolly@seznam.cz
Přihlášky zasílat na hrdinovaludmila@seznam.cz

Přihlášky na webových stránkách www.nekor.shm.cz nebo na obecním úřadě či na uvedených e-mailo-
vých adresách 
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Příměstské tábory 2015 pořá-
dané Centrem pod střechou Le-
tohrad
Příměstský tábor 2015 – to je 
pět prázdninových týdnů, bě-
hem nichž se děti ve věku 6 - 13 
let rozhodně nebudou nudit. Po-
tkají se s kamarády nebo mohou 
poznat nové. Je pro ně připraven 
bohatý program plný her, soutě-
ží, tvoření. každý týden se vydá-
me za hranice Letohradu prožít 
dobrodružství, získat nové do-
vednosti. oficiální táborový pro-
gram bude probíhat od 9:00 do 
15:00. 

I.týden 7. 7. - 10. 7. „TURISŤÁK“ 590Kč
II.týden 13.7.-17.7. „ITEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM ČR“ 700Kč(+ OBĚDY)
III.týden 3.8.-7.8. „CESTA KOLEM SVĚTA VE STROJI ČASU“ 700KČ(+ OBĚDY)
IV.týden 10.8. - 14.8. „BANG – CESTA DIVOKÝM ZÁPADEM“ 700Kč (+OBĚDY)
V.týden 17.8. – 21.8. „ŠIKULOVÉ“ 1250 Kč (+ OBĚDY)
! PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME již OD 4. KVĚTNA DO 31. KVĚTNA A TO POUZE E-MAILEM!

podstrechou@seznam.cz

Inzerce
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Společenská kronika
Přivítali jsme do života  Rozloučili jsme se
Charfreitag Jakub  Žižková olga
Šípek ondřej  Daniel Ludomír

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2015 – 31.3.2015 

Pekárna Nekoř 
přijme na výpomoc 

brigádnici - informace 
na tel.: 728 186 543

60 let koblížek František
65 let Dostálek Josef
 Šafařík Jaroslav
 Malá eliška
70 let koser Gordana
 smejkalová Marie
75 let soukupová Růžena

80 let Bednářová Ludmila
81 let  Fiedlerová Jarmila
82 let Faltusová Marie
89 let Luxová Marie
 Maleček Josef 
 

Dne 25.2.2015. jsme se rozloučili s panem Ludomírem Danielem který 
zemřel ve věku nedožitých 95 let.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří našeho otce,dědu a pradědu 
doprovodili na jeho poslední cestu.

Dcery : Marcela a Hana
Synové: Luboš,Josef a René.
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává obecní úřad nekoř  číslo 1 předjaří 2015
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli eva Dvořáková, Dušan Matyáš, Jan Bezsta-
rosti, Ing. Vítězslav kareš, PaedDr. Petr Bouška, Ing. Jiří Pomikálek , Dominika Bednářová, Marie Glonková, 
Lada Faltusová, Pavel Langhans, Iva Marková, foto: Jiří Pomikálek, Lukáš král, autoři příspěvků. 
Tiskne GRAnTIs s.r.o. Ústí nad orlicí. sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem Mk ČR e 11099
náklad 250 výtisků, cena 10,- kč

Dnes jsme připravili několik kolorovaných fotografií z doby výstavby pastvinské přehrady, které nám po-
skytl PaedDr. Petr Bouška

Uzávěrka příštího čísla je 15. květ-
na 2015, příspěvky možno zane-
chat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu: 

ounekor@orlicko.cz 
nebo starosta.nekor@orlicko.cz 

www.nekor.cz


