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Z jednání obecního zastupitelstva
8. července 2013 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta promítl fotografie s událostmi v obci od 
předchozího zasedání:
•	 Stavební úpravy KD – dokončeny,instalovány závěsy, umyta okna na druhé straně sálu, poděkování za 

zapůjčení lešení firmě ALF s.r.o.;
•	 Poděkování hasičům za výjezd Hořín i následnou povodňovou sbírku;
•	Na HZS Ústí n.O. podána žádost o náhrady za povodňový výjezd – refundace a 2 hadice;
•	 PRON – 14.6. závěrečné jednání v  Pardubicích, dokument pochválen, dopracován a  upraven Mgr. 

Holečkem, vyvěšen na webu obce;
•	 Informace místostarostky z jednání v Orlickoústecké nemocnici;
•	Vymalování čekárny na horní Nekoři dětmi a pedagogy ZŠ;
•	 Loučení se školáky v MŠ ;Poslední školní den; Dětský den a divadelní představení ZŠ;
•	Z Pardubického kraje obdržena dotace 5159,- Kč na hospodaření v lesích;
•	 Informace o opravách cest –začátek cesty do Údolí na Brodku, zadána výroba dešťových svoznic, vy-

spravení děr emulzí a kamenivem kolem Konzumu, na sídlišti nad KD, a od hráze do Studenecké zá-
toky, osečení příkopů;

•	 Práce spolků – Nekořala na vytřídění dřeva z demolice čp. 214;
•	 Aktivity spolků při práci s dětmi – hasičské závody, rybářské závody, rytířská klání Klubu SHM, letní tábor;
•	 Lesy ČR realizováno vysečení koryta potoka od KD k řece;
•	 Informace o valné hromadě Sdružení obcí Orlicko, o výsledcích dražby el,. energie na rok 2014;
•	Vyzkoušeno mulčovací zařízení na travním traktůrku;
•	Rybářský i Hasičský táborák; Vydařený Srandamač;
•	 Poděkování zásahové jednotce SDH za noční výjezd k požáru lesa u hráze přehrady, nekázeň zvědavé 

opilé mládeže překážející u tohoto zásahu;
•	 Přečištění povrchu víceúčelového hřiště 7.7.2013;
•	Mapový portál Gobec zveřejněný na webových stránkách obce – doplněn o návrh ÚP;
•	Dořešeno umístění cedule na plakáty před obchodem na Vejrově;
•	 Studně na Petrově palouku zakryta stříškou.
Dále byl zkontrolován a schválen zápis z minulého jednání a připomenuty nedořešené body. 
Rozpočtové a finanční záležitosti. Jednotlivé body krátce uvedl starosta 
Usnesení 2a/VIII-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.  8 0 0
Usn. 2b/VIII-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s  příspěvkem z  rozpočtu obce na kroužky ZŠ 
v období leden – červen 2013 ve výši 14.880,- Kč  8 0 0
Usn. 2c/VII-2013: ZO Nekoř schvaluje dar obci Hořín na likvidaci povodňových škod ve výši 20.000Kč 
 8 0 0
Usn. 2d/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje uzavření kupní smlouvy č.UZSVM/HUO/4274/2013-HUOM 
– Rp3558/SK na nákup majetku ČR – p.p.č. 43, 44/1 a 100 za cenu 144 000 a pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  8 0 0
Usn.2e/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
Sdružení obcí Orlicko v roce 2013 na 100 let TJ Sokol Nekoř ve výši 10.000,-Kč a pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  8 0 0
Usn. 2f/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu PZE 1874/2 o výměře 17 562m2   8 0 0
Usn. 2g/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 10.000 Kč TJ Sokol na oslavy 100 let  8 0 0
Usn. 2h/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 1000 Kč na vystoupení dechové hudby Mistrovanka 
při Nekořské pouti   8 0 0
Usn. 2i/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje na základě zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení 
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stavby „SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ“ a na základě usn. 1b/IV-2013 smlouvu o dílo č. 3/2013 se zhotovite-
lem A.B.V. spol. s.r.o. Ústí n. O. a pověřuje starostu jejím podepsáním.  8 0 0
ZŠ,MŠ – anketa, dispoziční studie. Zprávu o vyhodnocení ankety proběhlé v ZŠ a MŠ a vyhodnocené 
školskou radou přednesl Ing. V. Kareš. V odevzdaných anketních lístcích pozitivně hodnocena úroveň 
vyučování v ZŠ i MŠ, negativně špatné zázemí MŠ. Požadavky na zasílání informací e-mailem. Poznatky 
předány vedení MŠ, ZŠ, článek do zpravodaje – ZŠ, k nabídce kroužků v ZŠ – oslovit rodiče, anketu 
zopakovat po 3 letech. Článek o činnosti zpracovat i školská rada. Usn. 3a/VIII-2013: ZO Nekoř bere na 
vědomí zprávu o proběhlé anketě v ZŠ a MŠ,  8 0 0
Usn. 3b/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje zadat studii na umístění a dispozici MŠ vedle stávající ZŠ fir-
mě Kokula s.r.o. za 20.000,- Kč vč. DPH, studii umístění v prostoru stávající MŠ Ing. Zamazalovi za 
20.000,- Kč vč. DPH, termín zhotovení 30.9.2013.   8 0 0
Na dispozici MŠ zajet podívat do Ostrova a případně Chrastu u Chrudimi.
Různé
•	 Informace sdružení obcí Orlicko podal starosta obce
•	Petrův Palouk. Usn. 4a/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje zhotovení informační tabule z hliníku na 

upoutávku Petrova palouku dle nabídky firmy RECAL Lanškroun   7 0 0
•	Usn. 4b/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje zhotovení tří dvojpostelí pro rekr. zař. Petrův palouk dle 

nabídky firmy J. Faltus, truhlářství.   7 0 0
•	Reklamní předměty. Usn. 4d/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje zhotovení reklamních předmětů – 100 

ks půlitrů se znakem a 300 ks tužek dle nabídky firmy Dialog.   7 0 0
•	Korková nástěnka. Usn. 4e/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje zakoupení venkovní korkové nástěnky 

pro CVAN.   7 0 0
•	Úprava svahu CVAN. Usn. 4d/VIII-2013: ZO Nekoř pověřuje SK vyměřením plochy pro umístění 

přenosných laviček vedle hlediště CVAN.   7 0 0
•	Venkovní vitríny. Usn. 4e/VIII-2013: ZO Nekoř schvaluje zakoupení venkovních vitrín dle nabídky 

firmy Urbania 75 mm a 2 odp. košů se sáčky na psí exkr.   7 0 0
•	Vodovodní řád Vejrov. Usn. 4f/VIII-2013: ZO Nekoř souhlasí s podmínkami VAK Jablonné n.O. na 

položení vodovodního řádu na Vejrově a pověřuje starostu dalším jednání  7 0 0
•	Hudební produkce Kiosek na hrázi. Usn. 4g/VIII-2013: ZO schvaluje vyjímku z Obecně závazné 

vyhlášky obce Nekoř č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích pro hudební produkce kiosku Na hrázi o středách, pátcích a sobotách v měsíci čer-
venci a srpnu. Vyjímka se uděluje do 24 hodiny. V případě problémů a stížností si zastupitelstvo 
vyhrazuje tuto vyjímku zrušit.   7 0 0

•	Nájem bytu v čp. 330. O nájem bytu v čp. 330 podána jediná žádost. Usnesení 4h/VIII-2013: Zastu-
pitelstvo obce Nekoř schvaluje uzavřít nájemní smlouvu v obecním bytě čp. 330 s J.F. s nájmem 28 
Kč/m2 do 31.8.2014.  7 0 0

•	Návrhy a připomínky
J. Pomikálek - příští jednání zastupitelstva o nájmu restaurace KD 
L. Faltusová – nedořešené věci z bodů „Různé –návrhy a připomínky“: Stálé dny a časy hlášení obecního 
rozhlasu – reakce starosty – nevidí jako praktické řešení – vhodnější hlásit operativně; 
Nátěr oken na obecním úřadě – návrh starosty připravit na příští rok komplexní opravy zasedačky a kan-
celáře OÚ
J. Kubíčková Berková - Demolice budovy Luxovy hospody – reakce starosty – probíhá správní řízení 
přehlášení na ohlašovnu trvale přihlášených původních majitelů

9. září 2013 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. dění v obci od předchozího zasedání na počátku 
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letních prázdnin přiblížil a fotografiemi doplnil starosta:
dokončeno vymalování čekárny na horní Nekoři pedagogy ZŠ;
Poděkování hasičům za profouknutí odpadu u CVAN;
Demolice zbytků čp.214 členy záchranného útvaru HZS Hlučín – 22. – 25.7.2013, ze suti vytříděno velké 
množství dřeva obecními pracovníky a brigádníky;
Projekt Sběrný dvůr Nekoř – doplnění žádosti na MAS po kontrole ZIF;
Výjezd zásahové jednotky SDH na následnou pomoc do Hořína 9. – 11.8.2013;
Umístění vývěsní plochy na plakáty před obchodem na Vejrově a reklamní cedule pro Petrův Palouk 
u křižovatky ke hrázi;
Opravy cest – svoznice na cestě u rekreačních objektů „U Wericha“, Na Brodku, ke Trojici na Vejrově, 
pokračování oprav emulzí – k továrně, k Petrovu Palouku, od školy k Šedivci;
Úpravy areálu CVAN – šipky k toaletám, terasy v hledišti k umístění přenosných laviček, pořezání dřeva 
– poděkování mladým sportovcům; 
Využití areálu CVAN pro letní cvičení karatistů i pro hokejbalové soustředění; 
Proběhla technická kontrola a  servisní prohlídky na podvozek i nástavbu na zásahové hasičské auto; 
Instalace kontejnerů na sklo s větší kapacitou na parkoviště za hráz přehrady – „U Wericha“;
Řešení několika problematických míst u účelových komunikací – spory vyvolány většinou majiteli re-
kreačních objektů;
Dokončena oprava zavěšení a bití zvonů ve věži kostela sv. Mikuláše;
Podána žádost o kolaudaci stavebních úprav v KD;
Jednání o vodovodní přípojce Vejrov a možnostech rozšíření stavebních parcel;
Poděkování pořadatelům za akce konané v obci – Nekořský Špacír, Myslivecké hody, Oslavy 100 let TJ 
Sokol, Pohádková cesta;
Poděkování spolkům za prázdninové akce s dětmi – stanový tábor, hasičské táboření u hasičského cviči-
ště, rybářský výlet, rytířský výlet; 
První školní den a přivítání prvňáčků v nekořské základní škole.
Dále byl zkontrolován a schválen zápis z minulého a předchozích jednání. Věci zbývající k realizaci: od-
voz tabulí z oslav do Líšnice, nakácet nové dřevo pro CVAN, řešení pozemků pod zvoničkou Bredůvka, 
webové stránky, přístřešek škola. 
Rozpočtové, finanční a pozemkové záležitosti. Jednotlivé body vždy krátce uvedl starosta 
Usn. 2a/IX-2013: ZONekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 3.   7 0 0
Usn. 2b/IX-2013: ZONekoř schvaluje příspěvek 4.500,- Kč TJ Sokol na oslavy 100 let získané pro tento 
účel prostřednictvím inzerce v Nekořském zpravodaji od VAK Jablonné n.O.  7 0 0
Usn. 2c/IX-2013: ZONekoř schvaluje vyplacení příspěvku ŘK farnosti Nekoř 5.000,- Kč na varhanní 
koncert 29.9.2013 (15,00 hod) v rámci 17. ročníku Orlickokladského varhanního festivalu  7 0 0
Usn. 2d/IX-2013: ZONekoř na základě usn. 2d/ I-2013 po dokončení opravy zavěšení zvonů schvaluje 
po předložení kopie faktury vyplacení schváleného přípěvku ŘK farnosti Nekoř na tyto opravy  7 0 0
Usn. 2e/IX-2013: ZONekoř schvaluje vyhl. 3/2013 P/N záměr pronájmu p.p.č. 44/1 TTP o výměře 1.830 
m2, p.p.č. 100 TTP o výměře 1.400 m2 v k.ú. Nekoř –v majetku Obce Nekoř 7 0 0
Usn. 2f/IX-2013: ZONekoř schvaluje smlouvu o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. SBVb /06/2013/Hd s VAK Jablonné n. O. na p.č. 3076/1 a p.č. 3078/2 v k.ú. Nekoř pro přípojku vodo-
vodního řádu  7 0 0
Usn. 2g/IX-2013: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o  poskytnutí dotace v  rámci POV č. OŽPZ/13/
OŽPZ/13/22403 mezi Pardubickým krajem a Obcí Nekoř.   7 0 0
Pronájem KD. Předložena výpověď stávajících nájemníků (měsíc před vypršením nájemní smlouvy) 
a návrh veřejné vyhlášky o zveřejnění nabídky pronájmu za stávajících podmínek. 
Usn. 3a/IX-2013: ZO Nekoř schvaluje vyhl. 4/2013 P/N záměr pronájmu restaurace a služebního bytu 
Kulturního domu čp. 16 na stavební parcele č. 515 ležící v kat. území Nekoř.   7 0 0
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Usn. 3b/IX-2013: ZONekoř v souvislosti s usn. 3a/IX-2013 schvaluje parametry Smlouvy o nájmu re-
staurace a služebního bytu  7 0 0
Územní plán Nekoř, Program rozvoje obce Nekoř. Usn. 4/IX-2013: ZONekoř bere na vědomí informa-
ce o průběhu projednávání ÚP Nekoř a PRON  7 0 0
Vítání občánků, setkání důchodců. Příprava, program a rozdělení úkolů Usn. 5a/IX-2013: ZO Nekoř rozhod-
lo uspořádat vítání občánků 29.9.2013, schvaluje příspěvek ve stejné výši jako v předchozích letech – 2000,-
Kč na dítě. Usn. 5b/IX-2013: ZO Nekoř rozhodlo uspořádat setkání seniorů 20.10.2013.  7 0 0
Různé:
•	Parlamentní volby. Informace starosty k přípravě a průběhu předčasných voleb do PS PČR 
•	Příspěvky Orlicko. Usn. 6a/IX-2013: ZONekoř schvaluje dodatek č. 1. – Specifikaci finančních pří-

spěvků dle č. II Smlouvy o poskytnutí přípěvků mezi sdružením obcí Orlicko a obcí Nekoř 
 7 0 0

•	Burza filantropie. Informace o konání této akce v Letohradě pod záštitou Pardubického kraje pře-
dána přestavitelům spolků, seznámeni i členové zastupitelstva obce. 

•	Týden seniorů. Nabídka města Letohrad pro seniory z obce Nekoř k účasti na akcích pořádaných 
v rámci v rámci Týdne sociálních služeb ve dnech 1. - 4. října 2013 v Letohradě. Návrh starosty zajis-
tit na tyto akce dopravu obecním minibusem. Usn. 6b/IX-2013: ZO Nekoř schvaluje zajistit dopravu 
seniorů z obce na akce týdne seniorů Letohrad  7 0 0

•	POV. Informace starosty o přípravě žádosti na PK z Programu rozvoje venkova na rok 2014 a stavu 
přípravy realizace této akce. Usn. 6c/IX-2013: ZONekoř schvaluje podat žádost na dotaci z  pro-
středků Pardubického kraje v rámci POV 2014 na akci „Oprava chodníků na hřbitově a výstavba 
nových chodníků v urnovém háji“  7 0 0

•	Usn. 6d/IX-2013: ZONekoř schvaluje zadat vypracování PD na urnový háj dle nabídky Ing. J. Jež-
kovi 7 0 0

•	Zvláštní povodeň. Materiál vypracovaný HZS Ústí n. O. předložen k seznámení zastupitelům. Usn. 
6e/IX-2013: ZO Nekoř bere na vědomí Plán ochrany území pod vodním dílem Pastviny před zvlášt-
ní povodní 7 0 0

•	Podmínky zapůjčování obecního minibusu. 
•	 Usn.	6f/IX-2013: ZO Nekoř schvaluje podmínky zapůjčování obecního vozidla pro potřeby spol-

ků: 
•	Úhrada spotřebované nafty + podíl na pojištění vozidla – 4 Kč/km
•	Řidiči pověření starostou na základě nominace spolků
•	Referentské zkoušky řidičů
•	Uklizení interiéru i umytí výrazně zašpiněného exteriéru vozidla po použití
•	Okamžité hlášení škod a závad
•	 Hrazení spoluúčasti z havarij. poj. vozidla vypůjčitelem (spolkem) v případě pojistné události 

 7 0 0
Návrhy a připomínky
J. Lehký - dotaz na stále uzavřené kadeřnictví; Prasklé zábradlí na mostě 
J. Kubíčková Berková - požadavek na zasílání zápisu ne s  pozvánkou na příští jednání, ale po jeho 
vypracování; Nabídku na sečení trávy dát do zpravodaje; Pronájem bytů – vypracovat formulář žádosti 
s uvedením všech podmínek
V. Zářecká - řešit drahý provoz telefonní linky a mobilu změnou tarifů nebo operátora; Brigáda na dříví 
u MŠ
L. Faltusová - zrcadlo u borovice na sídlišti nad KD, Špatný výhled při výjezdu na silnici na Vejrově mezi 
čp. 75 a truhlárnou – řešit vyřezáním keřů 
V. Lehký - zimní provoz obecního minibusu – zimní pneumatiky, nástřik dutin 
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

s prožíváním posledních teplých podzimních dní Vás vítám nad stránkami dalšího čísla Nekořského zpra-
vodaje. Shrnuje události posledních měsíců nejen v obci, opět v něm porovnáváme počasí posledních dvou 
měsíců. 

S tím trochu souvisí i má připomínka již nastalého topného období a s tím i prosba, abychom ve svých 
kamnech a kotlích spalovali jen určené palivo a ne všechny odpady, které v domácnosti máme. Jejich jedo-
vaté spaliny bychom v podzimním inverzním počasí dýchali všichni… K jejich roztřídění a likvidaci v brzké 
době poslouží i pět nových žlutých kontejnerů na plasty, které rozšíří stávající sběrná místa na ostatní tří-
děný odpad. Dostaneme je přiděleny od systému EKO-KOM jako odměnu za dosavadní třídění odpadu. 
Věřím, že tak budou moci třídit plasty i ti, kterým nevyhovoval dosavadní systém pytlového sběru. Je to 
zároveň příležitost pro větší zapojení majitelů a uživatelů rekreačních objektů. Zároveň děkuji všem, kteří 
už nyní obětavě třídí…

Když jsem u těch odpadů, dovoluji si uvést, že v minulém týdnu byli na titulní stránce Orlického deníku 
oceněni nekořští hasiči jako jedni z neaktivnějších v Pardubickém kraji ve sběru elektroodpadů. Poděkovat 
v této souvislosti patří Miroslavu Jirčíkovi, který to vše má na starost. 

Těch poděkování je více hned na následujících řádcích a předem se omlouvám těm, kteří něco obětavě 
a sami od sebe dělají pro obec a na které jsem v následujícím výčtu zapomněl….
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•	TJ Sokol Nekoř za zorganizování oslav 100let tělovýchovy v Nekoři
•	Mladým sportovcům za pořezání dřeva na topení u CVAN 
•	 L. Skalickému za opravu hokejových branek na hřišti CVAN
•	Děkujeme nekořským hasičům za srpnovou následnou pomoc při odstraňování následků povodní 

v obci Hořín
•	R. Motlovi za zajištění technické kontroly a servisní prohlídky a V. Lehkému a J. Krejsovi za zajištění 

servisní prohlídky nástavby hasičského zásahového vozidla IVECO DAILY
•	TJ Sokol Nekoř za zorganizování Nekořské pohádkové cesty i „I. Nekořského blešáčku“
•	Členům SDH L. Kubíčkovi, R. Motlovi a P. Koskovi a manželům Kubíčkovým za pomoc při likvidaci 

zbytků stavebního dřeva z demolice čp. 214
•	Členům oddílu stolního tenisu za nátěr podlahy KD ochranou emulzí
•	Dětem MŠ Nekoř a jejich učitelkám V. Zářecké a P. Lehké za vystoupení při vítání nově narozených 

dětí a při setkání seniorů
•	Dětem ZŠ pod vedením pana učitele P. Malého za vystoupení při setkání seniorů 

Krátké zprávy a oznámení
•	Omluva: Svozová firma Ekola se omlouvá za nedopatřením nezajištěný svoz odpadů z  popelnic 

v pondělí 30. září t.r. 
•	Opětovně žádáme všechny majitele psů, aby po svých čtyřnohých přátelích uklízeli „dárečky“, které 

při svých procházkách zanechávají na obecních i soukromých pozemcích v obci, - u pošty i na Síd-
lišti nad KD k tomu mají k dispozici nově instalované odpadkové koše s pytlíky na psí exkrementy. 
Zároveň opětovně žádáme, aby své svěřence náležitě hlídali a nenechávali je volně se pohybovat po 
obci. S ohledem na ostatní občany i druhé pejsky by je měli mít vždy pod přímým dohledem a na 
vodítku
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•	 10. ročník Nekořského poháru. Jako tradičně s  podporou vice-
hejtmana R. Línka, letos vyjímečně nebyl posledním závodem vel-
ké ceny v požárním útoku, ale den poté se konal ještě jeden, kvůli 
počasí odložený závod v Lanšperku. Premiérou na 10. ročníku byla 
účast nekořského dorosteneckého družstva, které si tak vyzkoušelo 
závodní atmosféru… 

Jak nás trápí počasí? 
Bylo letošní léto opravdu tak horké? A září naopak neobyčejně deštivé? 
Červencové počasí jsme srovnávali v minulém čísle, nyní se tedy podíváme na následující dva měsíce:
V SRPNU byla průměrná teplota naměřená na vodním díle Pastviny 17,3°C, maxima bylo dosaženo 

8.8. + 32,4 0C, minima 15.8. + 5,8 0C. Pro zajímavost uvádíme, že za celý měsíc napršelo 71,9 mm srážek, 
z toho téměř třetina napršela 5.8. – celkem 26,2 mm. A jak to bylo v uplynulých 25 letech? Teplejší než 
letos byl loňský srpen - 2012 byla průměrná teplota 17,4°C, 2002 17,74°C, v roce 2003 dokonce 18,080C 
a nejtepleji za posledních 25 let bylo v roce 1992 a to 20,8°C. Přes 17°C dosahovala průměrná srpnová 
teplota 2011, 2009, 2004, 2001 a 2000. Kromě extrému v roce 1992 vystoupala průměrná teplota přes 17 
stupňovou hranici jen v posledních 13 letech a to hned 9x. Nejchladnější srpen byl v roce 2006 14,55°C 
a napršelo v něm rekordních 226,2 mm. Oproti tomu nejméně pršelo v roce 2000 – jen 26,4 mm (což je 
denní srážka z letošního 5.8.), v extrémním srpnu 1992 pršelo také jen málo – 28,3 mm. 

A  letošní ZÁŘÍ? Průměrná teplota 11,2°C. Chladněji bylo za posledních 25 let jen 7x, nechladněji 
v roce 1996 8,93°C a 1990 9,75°C, nejteplejší září jsme prožili v roce 1999 15,19 °C obdobně teplo bylo 
roku 1995 14,84°C, 2006 14,57°C a 2005 13,94°C. Letošní zářijové maximum teploty 23°C bylo naměře-
no 7.9., minimum –0,1°C 28.9., maximální denní úhrn srážek 82,3 mm spadl 14.9.2013.

A deštivé ZÁŘÍ 2013? Letošních 191,9 mm srážek bylo rekordních od roku 1977, velké srážky byly 
v letech 1995 – 169,8 mm a 1998 – 165,6mm. Přes 100 mm dosáhly zářijové srážky ještě v letech 1994, 
2001, 2007 a 2010. Nejméně napršelo v roce 2009 a to jen 23,3 mm, obdobně málo v roce 1986 – 27 mm 
a 2000 29 mm. Takže první letošní rekord padl až srážkovým úhrnem za září….

Za použití materiálů a statistik hrázného Povodí Labe obětavě vyhledaných a sepsaných Evou Dvořáko-
vou  Jiří Pomikálek

Termíny svozu odpadů 2013
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Říjen: 7., 14., 21., 28. Listopad: 4., 11., 18., 25. Prosinec: 2.,9., 16., 23., 30.
Sběr plastů v žlutých pytlích a sběr nápojových kartonů v oranžových pytlích. 
Odevzdání na svozová místa – úterý: 29.X.; 26.XI.; 24.XII.; 
Svoz skla –: 4.XII. Svoz papíru – 4.XI.; 2.XII.
Sběr elektrozařízení: – bude vyhlášen hasiči 

Třídíme odpady
Obaly – trend současné doby
Podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, se obalem rozumí výrobek zhoto-
vený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezen-
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taci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Jelikož se produkce 
obalů zvyšuje s rostoucí úrovní společnosti, je doporučeno odpad, tedy i použité obaly, třídit.
Obaly jsou všude kolem nás – jsou nutné pro přepravu zboží, zajištění nezávadnosti potravin, hygienic-
kých norem, apod. „V uplynulém období zaznamenaly odpady z obalů výraznou změnu v důsledku změn 
v oblasti balení. Příkladem jsou obaly na nápoje, kde došlo změnou spotřebitelského chování k náhradě 
vratných obalů za PET lahve na jedno použití, kombinované obaly, popřípadě jednocestné skleněné lahve,“ 
říká manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM Martin Lochovský. 

Mezi nejčastější obaly, se kterými se můžeme setkat, patří několik druhů. Jed-
ním z nich jsou papírové obaly. Obaly z papíru, které mohou být označeny 
značkou PAP, nebo číslicemi 20, 21 a 22, stejně jako časopisy, noviny, reklamní 
letáky patří do modrého kontejneru.
Hlavním „tahounem“ obalů z plastů jsou PET lahve. Recyklovat se však dají 
i ostatní plasty s obvyklým označením HDPE, LDPE, PP či PS. Pro tyto obaly 
je vyhrazen kontejner žluté barvy. 
Obaly ze skla se dají opakovaně využívat a tato možnost řadí sklo na špici sou-
časných ekologických obalů. Kvalita skla se použitím recyklátu nesnižuje a do 
výrobní směsi lze přidávat až 80 % střepů. Do zeleného kontejneru můžeme 
vhazovat obaly ze skla s označením GL 70, 71, 72. Pokud jsou vedle sebe zele-
ný a bílý kontejner, sklo čiré vhazujeme do bílého kontejneru a sklo barevné 
a tabulové do zeleného. 
Nápojové kartony mají 2 základní typy. Aseptický typ obalu, který má 6 vrstev, 

je určen pro trvanlivé potraviny. Neaseptický typ kartonu o 4 vrstvách slouží pro výrobky k okamžité 
spotřebě. „V Pardubickém kraji mohou občané vhazovat nápojové kartony (s označením C/PAP, 81, 84) do 
žlutých kontejnerů společně s plasty. Z nápojových kartonů se následnou recyklací získává dlouhé papírové 
vlákno, které je velmi kvalitní a papírny mají o tento materiál zájem. Kartony se také používají k výrobě 
stavebních desek, ze kterých je možné postavit i celé domy,“ upřesňuje Martin Lochovský.
Posledním typem obalů jsou hliníkové obaly. Jako spotřebitelé se s  těmito obaly setkáváme nejčastěji 
v podobě nápojových plechovek, obalů od paštik, víček u mléčných výrobků. K odlišení hliníkového 
obalu nám pomůže označení ALU nebo číslo 41. Tento tenkostěnný hliník odevzdáváme ve sběrných 
dvorech, popřípadě do kontejnerů k tomu určených. 
Výhodou následné recyklace obalových materiálů je hlavně úspora primárních zdrojů surovin a energie.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
Každý	výrobek	se	jednou	stane	odpadem	–	a	zátěží	pro	životní	prostředí.	I	recyklace	s	sebou	přináší	
mnohá	úskalí	(spotřebovává	se	energie,	mnohé	materiály	nelze	recyklovat	do	nekonečna	atd.).	Proto	
bychom	měli	usilovat	o	to,	aby	na	prvním	místě	odpad	nevznikal	vůbec	(minimalizace	-reduce)	nebo	
staré	věci	byly	co	nejdéle	a	opakovaně	využívány	(reuse)	a	až	na	posledním	místě	využívat	materiálovou	
recyklaci	(recycle). 
Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rám-
ci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového 
hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je 
zajištěno Evropským sociálním fondem a  státním rozpočtem České republiky. Více informací o  projektu 
naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz. 

Upozornění ČEZ Distribuce
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/200 Sb., v platném znění si dovolujeme požádat vlast-
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níky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bez-
pečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distriubuce a.s. 

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných poros-

tů od nadzemního vedení takto: 
U nadzemního vedení nízkého napětí nn do AC 1kV (400/230V) 
u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdá-

lenost větví od holých vodičů 2m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5m
u  stromů a  jiných porostů, u  kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší 

vzdálenost větví od holých vodičů a od izolovaného a kabelového vedení 1,5m
U nadzemního vedení vysokého napětí vn nad AC 1kV do AC 35 kV včetně: 
u stromů a jiných porostů, na které zle vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých 

vodičů 3,5m, od izolovaného vedení 2,5m, od kabelového vedení 1,5m
u  stromů a  jiných porostů, na které nezle vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od 

holých vodičů, izolovaného a kabelového vedení 1,6m
U nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad AC 35 kV do AC 100 kV včetně: 
u stromů a jiných porostů, na které zle vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých 

vodičů, izolovaného a kabelového vedení 4,5m
u  stromů a  jiných porostů, na které nezle vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od 

holých vodičů, izolovaného a kabelového vedení 3m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m. Při práci 
dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v  ČSN EN 50110-1. K  vodičům se 
nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte 
provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při 
pádu uřezané větve stromů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob 
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy můžete provést pouze se souhlasem společnosti 
ČEZ Distribuční služby s.r.o. 

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. na 
dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená 
dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo 
ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku mimo komunikace, budov, plotů apod. 

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací po-
vinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Z historie obce
Ze života v Nekoři v době předválečné a válečné (Střípky vzpomínek z rodinné kroniky) IV.
II. Doba válečná
V době války vše potemnělo. Nekoř byla zastrčená vesnice, nacházející se stranou hlavních událostí. 

Přesto jsme poznali tíhu persekucí hned na počátku války, když byl do koncentráku odtransportován při-
stěhovavší se k nám montér z továrny, který si vzal Hubálkovu dceru. (Později v koncentráku zahynul.) 
Hrůzy bombardování jsme zde, byť jen nepřímo, pocítili až na konci války, a to když spojenci prováděli 
nálet na železniční uzel v České Třebové. Velké bombardéry již nad Nekoří letěly zatraceně nízko a vy-
dávaly ohlušující rámus. Byl na ně celkově děsivý pohled, a proto jsme s osazenstvem továrny vyběhli co 
nejrychleji ven a poschovávali jsme se mezi stromy ve stráni u továrního domu. Nebylo totiž jisté, zda si 
spojenečtí letci nemohou splést zdejší tovární budovu s jiným cílem. 
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Nedobrá nálada ze světa do naší obce doléhala od samotného počátku. Bylo to období strachu a hrůzy, 
které si dnešní mladí lidé, žijící v mírových podmínkách, nedokážou představit. Neúnosně přísné příka-
zy a zákazy se tvrdě vymáhaly a ovlivňovaly veškerý život. Zažitou všeobecnou hrůzu nelze z paměti mé 
generace vymazat. I já pociťuji psychické následky v běžném životě dodnes, i když se mně bezprostředně 
nic tragického ve válce nestalo. Zcela nedávno mne například na stanici tramvaje Bolzanova v Praze 
oslovil turista s nevinnou otázkou, kudy se dostane k hlavnímu nádraží. Ozval se přitom nečekaně ze-
zadu hlasitou hřmotnou němčinou. Po jeho slovech „Wo ist der Hauptbahnhof “ jsem nepříčetně silně 
vykřikla, takže jsem jeho i celé okolí udivila a vylekala. S němčinou bylo spojeno vše zlé, a proto jsme její 
znalosti (ke své škodě) po válce tak málo využili, ačkoliv jsme byli v tomto jazyce dobře vytrénováni, a to 
nejen výukou ve škole, ale i dvojjazyčnými nápisy a hlášeními všude kolem.
Ze své vlastní zažité zkušenosti na začátku války jsem pochopila, jak zásadní otázkou pro člověka je mít 
či nemít práci, a též jak lze situace nezaměstnaných zneužít. V naší v chalupě se již od předválečných let, 
kdy byl můj otec dlouhodobě nezaměstnaný, scházeli v dlouhých zimních večerech místní strejci, kteří 
se bavili hraním karet. Bylo to pro ně levnější než sedět v hospodě, neboť si nemuseli nic objednávat. 
(Dřeva na topení jsme z přilehlé vlastní stráně i z dobývání pařezů v lese Oboře měli vždy dostatek. O pa-
řezech, tehdejším palivu chudých, kolovalo úsloví, že se při nich člověk zahřeje třikrát, a to po prvé když 
je s dlouhými kořeny dobývá ze země, po druhé když jejich tuhé a nepoddajné dřevo štípe na polínka 
a špalky, a konečně po třetí když je spaluje.) Můj otec zavedl karetní společnost v naší chalupě též proto, 
že sám velice rád hrál a byl podle všeho zdatný karbaník. V mariáši dokázal obehrát i nejlepší nekořské 
přeborníky, ke kterým patřili tehdejší ředitel obecné školy Ressl i starý pan řídící ve výslužbě Reinholda. 
V době nezaměstnanosti bylo nutno se nějak zabavit, aby uběhl čas. Otec kromě svého oblíbeného kar-
banu přečetl několikrát po sobě celou místní knihovnu. Byla vybavena hlavně vlasteneckými knihami 
Aloise Jiráska, Boženy Němcové a Václava Beneše Třebízského. Většina těchto vlasteneckých knih musela 
být v době válečné z knihovny vyřazena. Spolehliví čtenáři je však dokázali získat „pod pultem.“ 

Karetní společnost v naší chalupě i v době války představovala politický diskusní klub. Když jsem se 
jednou vrátila ze školy, zaslechla jsem rozhovor přítomných karbaníků. Jeden z hráčů prohlásil: „Masa-
ryk nám práci nedal a Hitler nám ji dal!“ Úplně mne to zarazilo a vyděsilo, neboť ve škole i v Sokole nás 
za první republiky vychovávali k horlivému vlastenectví. Takovéto tvrzení bylo pro mne něco jako smr-
telný hřích. S odstupem času je zřejmé, jak snadné bylo pro nacistickou demagogii zneužívat zoufalého 
postavení nezaměstnaných pro své účely. Nevím, jaká míra nezaměstnanosti byla před válkou v Nekoři, 
ale nezaměstnaných z dolního konce, kteří se v naší chalupě scházeli u karet, byla v nejhorších letech 
plná světnice.

V  měšťanské škole nám – starším ročníkům – učitelé po okupaci více důvěřovali než mladším tří-
dám, u nichž se obávali, že by jejich žáci mohli nechtěně něco vyzradit. Byli k nám proto otevřenější 
při nabádání k protiněmeckém odporu. Učitel češtiny a dějepisu Seifrt nosil v zašité kapse uvnitř saka 
poznámky a brožury, z nichž nám zapáleně předčítal vlastenecké úvahy a verše. Vzpomínám, že nám 
recitoval mimo jiné též básně Františka Halase „ … Kůň svatého Václava se dneska v noci třás – myslete 
na požár, malověrní, myslete na požár …!“ Někdy nám zadal písemný úkol a sám se posadil do druhé 
lavice uprostřed, kde si tiše špital s Danou Esserovou, která v lavici seděla sama. Teprve později jsem si 
uvědomila, o co mohlo jít, když jsem na letohradském nádraží četla na seznamu válečných obětí jméno 
Danina otce - železničáře. K válečným obětem patřil později i sám náš oblíbený učitel.

Měšťanku jsem dokončila po třech letech, zatímco někteří spolužáci tam pokračovali ve studiu ještě 
další rok. Rodiče předpokládali, že po skončení povinné školní docházky půjdu hned pracovat. Do to-
hoto závažného životního rozhodnutí se však vložila otcova sestra, obětavá tetička Jarmila z Červeného 
Kostelce. Chtěla mi umožnit pokračování ve studiu alespoň na dvouleté obchodní škole, která se na-
cházela v místě jejího bydliště. Sama pracovala jako přadlena v místní textilce a žila v jediné pronajaté 
místnosti s manželem, dcerou a starou matkou, která v létě spala na půdě. Tetička přesvědčila mé rodiče 
a vzala mne k sobě na byt a stravu – ve válce, kdy byla nouze o vše. S odstupem času nesmírně oceňuji 
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její obětavost a pomoc, která mi skutečně po válce usnadnila cestu k vyššímu vzdělání. V současnosti si 
již příbuzní málokdy navzájem tak obětavě pomáhají.

S příděly jídla to nebylo zpočátku války tak zlé – omezily se neúnosně na úroveň hladu a podvýživy až 
ke konci války, zejména po prohře Německa u Stalingradu. Zpočátku byly příděly dokonce vyšší než to, 
co si mohla dovolit rodina nezaměstnaného v době předválečné krize. U známého nekořského obchod-
níka pana Pejchy, který měl krám naproti tehdejšímu konsumu (nacházejícímu se v dnes už zbourané 
budově poblíž mostu) se kromě toho dalo za příslušný obnos najít i něco nad příděl, což nemálo lidí 
využívalo.

Když se německá Říše začínala hroutit na obou frontách, všechno se zpřísnilo. Byly pozavírány nejen 
vysoké, ale i střední školy a vyhlásilo se všeobecné totální nasazení. Tomu jsem podléhala i já, ačkoliv mi 
bylo teprve něco přes 14 let. Obchodní školy u tetičky jsem si tedy užila pouze jeden rok a vrátila jsem 
se do Nekoře. Naštěstí pro mne i mé spolužáky z měšťanky byla nekořská textilka zařazena mezi válečně 
důležité podniky. Vyráběly se zde totiž řídké bavlněné organtýny, sloužící na obvazy, jichž fronta v těchto 
dobách spotřebovávala nespočetně. Nemuseli jsme tedy při totálním nasazení odcházet za prací daleko 
do Říše jako někteří naši vrstevníci z  jiných končin, mohli jsme zůstat v  rodné obci. Bylo nás kolem 
deseti dětí, které byly takto donuceny pracovat v místní továrně. Jako nedospělí jsme mohli pracovat na 
zkrácený úvazek „pouhých“ osm hodin denně, zatímco pro dospělé byla povinná pracovní doba nejméně 
dvanáctihodinová. Mé matce přidělili na zaučení u tkalcovského stavu mne a Danu Podhajskou, dceru 
místního četníka, která předtím začala studovat rodinnou školu. (Před válkou i ve válce byla v Nekoři 
vlastní četnická stanice.) Matka na mne byla přísná a neprominula mi žádný zkažený tkalcovský uzel, 
zatímco Daně zřetelně nadržovala. Dalším dospělým tkalcům byla přidělena ostatní mládež. Kluků bylo 
méně než dívek – mezi nimi si pamatuji opět na Josefa Luxe z horního konce. 

Tkali jsme materiál na obvazy pouze na dvou stavech, zatímco dospělí obsluhovali čtyři stavy. Po-
važovali jsme přitom za vlastenecké tuto „vojensky důležitou“ výrobu sabotovat, takže jsme se snažili 
vyrábět co nejméně. Shlukovali jsme se v koutě a vyprávěli si vtipy o konci Říše, kterých koncem války 
kolovala velká spousta. Naším společným pozdravem se na rozdíl od dříve běžného sokolského „Nazdar“ 
stalo AHOJ, což místo obvyklého významu mělo v naší dětské spiklenecké řeči znamenat Adolf Hitler 
Osel Jest, nebo Adolfa Hitlera Oběsíme Jistě! Také jsme vymýšleli různé říkanky. Vzpomínám na jednu 
aktuální: „On ten tovární komín teď moc málo hulí – leč nedivte se tomu, vždyť je málo uhlí.“ Byly to 
naivní dětské reakce, ale mohly být při vyzrazení nebezpečné. Mistři s námi měli problém. Nechtěli být 
na místní děti příliš přísní, sympatizovali s námi, ale obávali se udání a trestu. Vymysleli na nás tedy např. 
to, že děvčata musela nosit na hlavě křiklavé červené, bíle puntíkované šátky. Byly silně klouzavé, neboť 
se tkaly z nekvalitních umělých vláken (bavlna byla pouze na obvazy pro frontu). Tak nás bylo při srocení 
v koutě hned vidět, neboť kluků bez povinných šátků bylo méně. 

Dokončení příště Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

Přečetli jsme za Vás – Mělnický deník
Návrat na místo činu: v Hoříně opět pomáhali hasiči z Nekoře

Hořín – Od povodně, která se prohnala Mělnickem, uplynulo už pěkných pár týdnů, práce v zatope-
ných obcích je ale stále víc než dost. 13.8.2013 

Své o tom vědí například v Hoříně, kde na začátku června přetekla protipovodňová hráz a obcí se poté 
dalo několik dní pohybovat pouze na lodičkách.

O víkendu však Hořínští na likvidaci škod nepracovali sami. Na pomoc jim přijela pětice dobrovolných 
hasičů z Nekoře, které doprovázel starosta Jiří Pomikálek. Do obce postižené povodní se vrátili přesně 
tak, jak v červnu při své první letošní návštěvě slíbili.

„Byli jsme tu pomáhat už před jedenácti lety,“ popsal starosta Nekoře Jiří Pomikálek začátky dnešní 
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spolupráce mezi oběma obcemi. „Naši hasiči jsou začlenění mezi asi dvacet jednotek Pardubického kraje, 
které pomáhají při živelných událostech a civilní obraně. V roce 2002 se vybral Hořín, už ani nevím jak, 
asi se tenkrát píchlo prstem do mapy. Takže když se letos rozhodovalo, kam vyrazíme na pomoc, měli 
jsme okamžitě jasno,“ řekl Pomikálek.
V Hoříně byli také loni, tehdy však šlo o účast na vzpomínkové akci k desátému výročí od první ničivé 
povodně. Kdo mohl tušit, že za rok přijedou znovu…

„Alespoň jsme měli šanci vyzkoušet 
v  praxi nové hasičské auto. Koupi-
li jsme ho minulý rok, z  velké části 
z  obecních peněz,“ přiznal starosta 
s  tím, že na dvoumilionový vůz do-
stali dotaci ve výši 120 tisíc korun. 
„Nechci se k  tomu příliš vyjadřovat, 
ale byla to třetina našeho ročního 
rozpočtu. Myslím, že je škoda, že stát 
víc nepomůže těm, kteří sami chtějí 
pomáhat,“ povzdychl si.
Když Nekořští přijeli, vítali je místní 
s  otevřenou náručí. Jak by také ne, 
když se mezi nimi i  za pouhých pár 
dní stačilo utvořit silné pouto. O tom 
ostatně vypovídá skutečnost, že hasi-

či dostali na památku žlutá trička s obrovským červeným srdcem a nápisem Děkujeme za pomoc…
„Sedí to, Hořín je pro nás srdeční záležitostí,“ přiznal starosta. „Chlapi si moc dobře pamatují, komu 
tady pomáhali před jedenácti lety, mají tu známé a kamarády. I proto chtěli vyrazit právě sem,“ vysvětlil.
Fyzická pomoc navíc nebyla jediná, která z Nekoře do Hořína putovala. Hned na začátku června mezi 
sebou nekořští hasiči uspořádali sbírku, kterou podpořilo také vedení obce, a spolu s humanitární po-
mocí peníze do obce přivezli.
O tomto víkendu pak hasiči pomáhali především s pracemi, na které už místním nezbyly síly. „Slíbili 
jsme, že až to opadne a  nastane únava, dorazíme. Tak jsme 
tady,“ poznamenal Pomikálek věcně. Hasiči například čistili 
meliorační a odvodňovací kanály, propustky nedaleko obec-
ního úřadu nebo pomáhali otloukat domy. Zkrátka přiložili 
ruku k dílu všude, kde bylo potřeba.
Místní jejich snahu a ochotu velmi vítali, navíc jim Nekořští 
pomáhají udržet si dobrou náladu a z celé situace se nezbláz-
nit. Měli na to svou vlastní, specifickou metodu. V takzvané 
velitelské bedýnce schované uvnitř hasičského vozu se ukrý-
valo speciální mazání, prý na puchýře. Šlo o domácí výrobu, 
hlavním složkami byly ořechy. A  samozřejmě alkohol. „Ale 
ono to vážně zabírá!“ hájili se svorně hasiči se smíchem.
Hasiči však nebyli jediní, kteří do Hořína zavítali, aby místním 
trochu ulehčili práci. Se svými kulinářskými pochoutkami se 
objevila také další dobrá duše, Eliška Křováčková ze Sovínek. 
Majitelka květinářství v  Bezně považuje pomoc potřebným 
za automatickou. Když před jedenácti lety slyšela o ničivé po-
vodni, okamžitě zvedla telefon a zjišťovala, kdo by její snahu 
ocenil a hlavně potřeboval nejvíce. A skončila v Zálezlicích.
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Letos v červnu si zase vybrala Hořín, 
kam okamžitě přivezla na sto čtyřicet 
porcí segedínu a  zhruba stejně tolik 
domácích koláčů.
„Bylo to to nejmenší, co jsem pro ty 
lidi mohla udělat,“ řekla skromně 
žena, která obrovské porce jídla vaří 
v  domácích podmínkách na obyčej-
ném sporáku v  normálně velkých 
hrncích, jaké má doma každý. „Dá se 
to zvládnout celkem bez problémů, 
navíc to nikdy nedělám sama. Pomá-

haly mi dcery, něco přinesla švagrová a  zapojily 
se i kamarádky,“ popsala, kdo všechno se do akce 
„povodňové jídlo“ zapojil.
Eliška Křováčková přitom nevaří žádné polotova-
ry, ale pořádné české jídlo. „Za tu dřinu si přece 
poctivou domácí kuchyni zaslouží. Oni tam ne-
chávají všechno, tak jim přece nedám polévku 
z pytlíku,“ odmítla tuto možnost radikálně žena, 
která hasičům o víkendu připravila pravou seka-
nou.

Autor: Barbora Tesnerová

Oprava zvonů
Zvony na kostele sv. Mikuláše

Od půlky letošních letních prázdnin nezvonily na kostele 
zvony. Jaký byl důvod? Probíhaly práce na převěšení zvonů na 
nové dubové hlavy a další související práce. Co se ještě dělalo 
a měnilo na věži kostela? Byly nainstalovány lineární moto-
ry, vyměněná nová srdce a zvony byly pootočeny, protože na 
obou zvonech byla již vytlučená místa od srdcí. Také nevy-
hovovala stará již několikrát navařovaná odbíjecí kladívka, 
proto jsou na obou zvonech nová odbíjecí kladívka, která akci 
předražila o 21 369,- Kč.

Ale vraťme se do roku 2010, kdy byla opravena elektrická 
část odbíjení a  zvonění po přepětí bleskem. Protože v  květ-
nu 2012 odpadlo srdce z  menšího zvonu z  roku 1986, bylo 
nutné, abychom předělali i  mechanickou část a  to nejenom 
na menším zvonu, ale i na renesančním zvonu z roku 1576, 
který je i  kulturní památka. Náklady na převěšení a  opravu 
obou zvonů, činily 195 631,- Kč. Díky vstřícnosti obce Nekoř 
a členů obecného zastupitelstva byla schválena částka z roz-
počtu 30 000,- Kč na opravu zvonu z roku 1986, který není 
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památkově chráněn. Na větší zvon žádala farnost o dotaci z Pardubického kraje z programu podpory 
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru. Také 
díky vstřícnosti kraje jsme na opravu památkově chráněného zvonu získali 60 000,- Kč. Zbývající částku 
105 631,- Kč jsme postupně vybírali a vybíráme od farníků v našem krásném kostele sv. Mikuláše. 

Veliké díky patří obci Nekoř, Pardubickému kraji i všem dárcům, kteří přispěli na opravu a převěšení 
zvonů na kostele sv. Mikuláše. Ještě jednou moc díky.  S přátelským pozdravem P. Pavol Sandánus

Oslavy 100 let TJ Sokol Nekoř
Několik fotografií Jiřího Krejsy Vám připomene srpnové oslavy sokolského výročí…

Pohádková cesta
Tradičně již po šesté se 31. srpna 2013 uskutečnila Nekořská cesta za pohádkou.. Na trasu vyrazilo 79 

odvážlivců utkat se s pohádkovými bytostmi a vysoutěžit si za svůj výkon odměnu.
Účastníci byli ve věku od jednoho roku až po dva třináctileté. Nejpočetnější zastoupení měla kategorie 

tří a čtyřletých bojovníků. V letošním roce se děti tradičně setkaly s Bobem a Bobkem, motýlem Ema-
nuelem, Machem a Šebestovou, hajným Robátkem a také s oblíbenou ježibabou, tyto pohádkové bytosti 
doplnila i víla Amálka. Dětem tentokrát chyběl tak oblíbený vodník. Ale pro příští ročník přislíbil svou 
účast.
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Na závěr si děti opekly jako obvykle párky a čekala je projížďka s koňmi a také hezké vystoupení cviče-
ných psíků, kteří předvedli se svou cvičitelkou co všechno umí..

Ještě jednou děkujeme všem nekořským ochotníkům, kteří se každoročně oblečou do kostýmů , aby 
dětem udělali radost a připravili pro ně hezké odpoledne.

Za výbor TJ Růžena Dušková
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Klub SHM Nekoř - Jak jsme dobývali hrad
Občas je vidět na Sídlišti nad KD nebo někde v lese 

v  obci či na Vejrovském hradisku partu kluků, jak 
proti sobě bojují s dřevěnými meči a dvojbarevnými 
štíty. Pod hlavičkou Klubu SHM pod vedením dvou 
členů historické šermířské skupiny se tak přenášejí 
do dob dávno minulých a prožívají středověká dob-
rodružství, učí se rytířské dovednosti i  způsob teh-
dejšího boje. 

Rytíři se takto scházejí již druhým rokem a  patří 
mezi ně kluci nejen z Nekoře, ale i z okolních obcí… 

V červnu jejich schůzky vyvrcholily velkou bitvou 
na Vejrovském hradisku, o prázdninách pak vyrazili 
dobývat dva hrady, Litice a Potštejn… Z přiložených 
obrázků není tak úplně vidět, že oba hrady tentokrát 
nájezd ustály, ale rytíři si to náležitě užili… 

red

Nekořští sportovci zahájili další soutěžní sezony…
Nekořští sportovci zahájili nové sezóny
Oddíl stolního tenisu po úspěšné sezoně 2013/2013, ve které „A“ mužstvo zakončilo sezonu na hez-

kém 9.místě, a udrželo se tak v OP III, a „B“ mužstvo skončilo v OP IV na 4.místě, vstoupil do nové sezo-
ny. „A“ mužstvo vítězstvím nad Králíkami, na jejich další zápasy se můžete v Nekoři na sále KD podívat 
2.11., nebo 30.11., dvojzápas se koná vždy v 9 a ve 13 hodin, „B“ pak přijďte podpořit 1.11., 15.11., 6.12., 
20.12., vždy od 18 hodin. 

V průběhu loňské sezony začali do oddílu docházet 4 noví žáci, takže bylo rozhodnuto, přihlásit soutěž 
žactva, svůj debut si odbyli 22.9. vítězstvím 6:4 nad Králíkami, při domácích zápasech v Nekoři jim mů-
žete fandit 9.11 v 9 a 10.30 a 22.12. v 9 hodin. 

Více se dozvíte na http://www.pinec-nekor.php5.cz 
Hokejisté HC KLAS Nekoř už také zahájili svoje zápasy v rámci 10. ročníku LHL Lanškroun v 1. lize 

prozatím dvěma prohrami a  jedním vítězstvím, o další body budou dále bojovat 18.10 v 19:00, 26.10 
v 16:45, více na http://hala.tslan.cz/  red
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Mladí nekořští hokejisté začali 
pravidelným tréninkem na ledě hned 
počátkem září, jejich čas nastává tra-
dičně v sobotu brzy ráno (většinou již 
v 6,30) na zimním stadionu v Lanš-
krouně a připravují se na své soupeře, 
kterými letos v okresní soutěži budou 
čestice, Semechnice, Rychnov n.K. 
a  Žamberk. Tým doznal drobných 
změn na poli hráčském, ale zkušení 
trenéři Láďa Kubíček a Jarda Hrdina 
zůstávají. Za podporu pro novou se-
zonu moc děkuji Soklu Nekoř, panu 
Jiřímu Foglovi a obci Nekoř. Sportu zdar a hokeji zvlášť   Víťa Kareš 

Školní informace
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte mi, abych se s vámi touto cestou rozloučila. Během prázdnin jsem se dozvěděla, že se už do ne-

kořské školy, bohužel, nevrátím. Rodičům děkuji za spolupráci a důvěru, dětem za krásných 5 let v jejich 
společnosti. Přeji všem klidný a pohodový školní rok.  Mgr. Petra Macháčková Novotná

Vítání občánků
Alespoň čtyřmi fotografiemi Lukáše Krále chceme přiblížit letošní vítání nových nekořáčků….
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MAS Orlicko 
Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
Vážení čtenáři, přinášíme Vám aktuální zprávy z  Místní akční skupiny ORLICKO, která 
i během první poloviny letošního roku pracovala naplno: přijala a administrovala dalších 50 
žádostí o dotaci, pomalu rozjíždí nový projekt a připravuje strategii pro nové programovací 
období.
Počet úspěšných a podpořených projektů se opět rozrůstá
Dne 26. 4. 2013 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do poslední sedmé vyhlášené 
výzvy. Celkem 50 žadatelů z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací předložilo své 
žádosti na potřebné a užitečné projekty – z toho 39 projektů v celkové hodnotě 18 361 998 Kč následně 
výběrová komise doporučila k podpoře z Programu rozvoje venkova. Mezi žadatele bude na dotacích 
mezi 50 a 90 procenty rozděleno 9 881 146 Kč. S podpořenými projekty i vyhodnocením výzvy se můžete 
seznámit na našich webových stránkách. 

Současně během první poloviny letošního roku ukončili realizaci projektů 
podpořených v loňském roce další žadatelé – např. Město Jablonné nad Or-
licí, obec Bystřec, pan Zdeněk Krejsa, pan Ondřej Veselý, Občanské sdru-
žení CEMA Žamberk, Český rybářský svaz místní organizace Žamberk 
V tomto dotačním období 2007 – 2013 jsme již všechny přidělené finanční 
prostředky mezi žadatele z našeho území rozdělili. Těšíme se na spolupráci 
v dalším programovacím období 2014 – 2020.

Jedeme všichni – nový projekt na podporu cestovního ruchu
Odstartovali jsme práce na novém projektu na podporu cestovního ruchu. Naším prvním cílem nyní je 
navržení vedení páteřní trasy propojujících území všechna partnerů a vytvoření doplňkových okruhů 
pro elektrokola. Vytyčení tras povede jak po stávajících cyklotrasách, tak nespojitě po dalších komuni-
kacích tak, aby byly průjezdné a v možnostech elektrokol. Studie zajistí a garantuje sjízdnost tras, stejně 
jako bezpečný dojezd k  dalšímu dobíjecímu místu. „Máte nám ke studii co říci, chcete se zapojit? 
Provozujete půjčovnu s elektrokoly? Jste ochotni poskytovat dobíjení pro elektrokola turistů? Nevá-
hejte a oslovte MAS na Vašem území.“ vyzývá Petr Pecha, manažer Místní akční skupiny z Rýmařovska 
a garant aktivity.
Strategie 2014 - 2020
Všichni členové i pracovníci MAS nyní mimo jiné pilně pracují na přípravě nové strategie pro programo-
vací období 2014 – 2020. Za poslední půlrok proběhly především následující aktivity:
Terénní šetření ve všech obcích na území MAS ORLICKO a dotazníkové šetření ve všech obcích se 
zaměřilo na potřeby obcí jako celku. O pohledu na kvalitu a nabídku vzdělávacích služeb proběhlo pod 
titulkem „Vzdělávání pod lupou“ celkem 10 besed s rodiči. Pohled jednotlivých institucí byl zastoupen 
pomocí dotazníkového šetření na úrovni mateřských, základních i středních škol. K tématu proběhlo 
v měsíci květnu setkání koordinačního týmu. Rozsáhlé šetření proběhlo také v oblasti sociálních služeb. 
Během prázdnin se koordinační tým a pracovní skupina sešli již celkem dvakrát. 
V oblasti zemědělství proběhla dotazníková šetření celkem dvakrát – jednou se zaměřením na obecné 
aspekty, ve druhém případě již byla zacílena na otázky ekologického zemědělství. Návrh analýzy území 
společně s výsledky dotazníkového šetření byly prezentovány na konci května.
Postupně pokračujeme ve zpracování dílčích analýz i v dalších oblastech našeho života.
Veškeré dílčí výstupy i dokumenty jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách MAS v sekci STRA-
TEGIE 2014 – 2020, kde najdete i aktuální informace o novinkách a připravovaných setkáních.
Jednou z podpořených žádostí v rámci sedmé výzvy byla i žádost obce Nekoř o dotaci na projekt 
„SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ.“
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Pozvání

Společenská kronika

Přivítali jsme
Vojtek Tobiáš
Vítková Nela
Kořenský Filip 

Rozloučili jsme se
Luxová Ludmila
Novotný Josef

Významného životního jubilea se v období 1.10.2013 – 31.12.2013 dožívají: 

60 let Krupička Alois
 Páchová Blanka
 Lux Karel
 Mrkvička Josef

65 let Šlesinger Jan
 Fišerová Eva
 Vencl Jiří
 
70 let Bednářová Květoslava
 
75 let  Šmoková Marie
 Fogl František

80 let Dostál František

 Vencl Václav
 
82 let  Nastoupilová Marie

83 let Buchtel Miroslav
 Slavíková Marie
 
86 let Šmok Pavel
 Dolečková Irena
 
87 let Bubnová Marie
 Kalousová Marie
 
90 let Balášová Ludmila 

Glonková Marie

Koncert 
Evy Pilarové 

DK Letohrad 
10. ledna 2014 19,30

Předprodej vstupenek zahájen, 
cena 350,- Kč., 

Vhodné jako vánoční dárek. 
Rezervace osobně 

v IC Letohrad 
nebo na tel.: 465 622 092



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 4 říjen 2013
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli Eva Dvořáková, Růžena Dušková,  
Ing. Vítězslav Kareš, Ing. Růžena Vintrová DrSc., P. Pavol Sandánus, Mgr. Petra Macháčková Novotná, Marie 
Glonková, Jiří Pomikálek, foto: Jiří Pomikálek, Jiří Krejsa, 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

V srpnovém čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie těchto čp.: 1. čp. 175, bývalé 
Slavíkovo, dnes Kulhavovo na horní Nekoři; 2. čp. 176 Smejkalovo hned za nimi; 3 ještě dále vzadu 
bývalé Matyášovo  „Sibérie“ čp. 173, dnes přestavěno, majitelé Medunovi. A  co tyto,na druhém konci 
obce, poznáte….? 

Uzávěrka	příštího	čísla	je	1.	prosince	2013,	příspěvky	možno	zanechat	na	obecním	úřadě,	případně	
zasílat	na	e-mailovou	adresu	ounekor@orlicko.cz	nebo	starosta.nekor@orlicko.cz.	www.nekor.cz


