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Z jednání obecního zastupitelstva
14. prosince 2016
Starosta přivítal přítomné, navrhl doplnit body programu a nechal jej schválit. Usnesení 1a/XIII-2016: 
Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 14.12. 2016.  7 0 0

Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Krátké seznámení starostou s nejdůležitějšími 
událostmi od minulého jednaní zastupitelstva 
Akce v obci:3 – 4.12.2016 rozsvěcení vánočního stromu, adventní výstava, - poděkování všem, kdo se 
na akcích podíleli
Příprava projektu hřiště Bredůvka
Kontrola zápisů z minulého jednání. Usn. 1b/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání XII-2016 ze 
dne 28.11.2016  7 0 0

2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Prodej p.p.č 3506/14 - na základě usnesení z předchozího jednání o záměru prodeje a veřejné vy-
hlášky 14/2016: Usn. 2a/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje prodej p.p.č. 3506/14 vydělené z 3506/4 v k.ú. 
Nekoř GP 982-401/2016 o výměře 139m2 za cenu zjištěnou znaleckým posudkem znalce z oboru staveb-
nictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, č. znaleckého posudku 8037-328/2016 o ceně zjištěné a ceně ob-
vyklé pozemku p.č. 3506/14 v kú a obci Nekoř, ze dne 19.11.2016, ve výši 5240,-Kč. paní A. S. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  7 0 0
2.2. Převod pozemků SPÚ - smlouva zaslaná SPÚ na základě žádosti obce Nekoř o bezúplatný převod. 
Usn. 2b/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1010991650 –p.
p.č. 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1027/6, 1027/7, 1027/8,mezi ČR - Státní pozemkový úřad jako 
převádějícím a obcí Nekoř jako nabyvatelem.  7 0 0
2.3. Sml o sml. bud o věcném břemeni p.p.č 3152. Usn. 2c/XIII-2016:ZO Nekoř na základě stanoviska 
SK ze dne 25.7.2016 a projednání při jednání zastupitelstva VIII-2016 dne 22.8. 2016 schvaluje pro 
stavbu vod. a kanaliz. přípojky stavby „RD Šroubovi, p.č.2153, Nekoř“ Smlouvu o uzavření bud. sml. 
o zřízení věc.břemene - služebnosti a sml. o právu provést stavbu přípojky vodovodu a kanalizace na 
p.p.č. 3152. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  7 0 0
SK posoudit požární zprávu stavby „RD Šroubovi, p.č.2153, Nekoř“ k  vyslovení souhlasu obce do 
31.12.2016
2.4. Záměr nákupu pozemku. Starosta informoval o telefonické nabídce pí. Kopecké k darování lesního 
pozemku p.p.č. 2776. Usn. 2d/XIII-2016:ZO Nekoř schvaluje záměr převodu p.p.č. 2776 –lesní pozemek 
o výměře 2223 m2darovací sml. do majetku obce Nekoř  7 0 0

3. Novostavba MŠ
3.1. VŘ stavební dozor a BOZP – bude projednáno příště
3.2.Přestavba družiny a sborovny ZŠ. Místostarostkou předloženo vyúčtování víceprací - dveří v akci 
„Stavební úprava družiny a sborovny“. Usn. 3a/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje vyúčtování víceprací akce 
„Stavební úprava družiny a sborovny – dveře 37.268,- Kč provedené firmou J. Fogl, Jamné n.O.  7 0 0
Žádost ředitele ZŠ o navýšení rozpočtu oprav prováděných v souvislosti s akcí Stavební úprava družiny 
a sborovny a Rekonstrukce elektřiny v ZŠ o částku 125 534,- Kč. Diskuse zastupitelů nad faktem, že je 
předloženo až těsně koncem před skončením rozpočtového roku. 
Usn. 3b/XIII-2016: ZO Nekoř bere na vědomí finanční vyúčtování prací souvisejících s rekonstrukcí 
elektřiny ZŠ Nekoř a akcí „ Stavební úprava družiny a sborovny“, které byly hrazeny z prostředků ZŠ. 
Kontrolou rozsahu a kvality provedení prací pověřuje místostarostku.  7 0 0
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Usn. 3c/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje využití prostředků z rezervního fondu ZŠ k úhradě zvýšených 
nákladů prací uvedených v Usn. 3b/XIII-2016.Usn. 3d/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje posílení rozpočtu 
ZŠ o částku 125 534,- Kč na úhradu těchto prací  7 0 0
Na základě výše uvedených skutečností stanovit pravidla pro hospodaření rozpočtových organizací 
Zastupitelstvo seznámeno s nabídkami úvěru na financování „Novostavba MŠ..“ od KB a ČS 

4. Rozpočtové záležitosti
4.1.Rozpočtové provizorium– předloženo účetní obce
Usn. 4a/XIII-2016ZO Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium 2017  7 0 0
4.2.Návrh rozpočtu 2017 .Usn. 4b/ XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu 2017  7 0 0
4.3. Program rozvoje obce Nekoř – 2017. Starostou předložen doplněný dle předchozích jednání Usn. 
4c/ XIII-2016:ZO Nekoř aktualizovaný akční plán na rok 2017 Programu rozvoje obce Nekoř  7 0 0
4.4. Rozpočtová změna č. 5. Usn. 4d/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na kroužky ZŠ Nekoř 
10.920,-Kč.Usn. 4e/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na kroužky MŠ Nekoř 8.280,- Kč. Usn. 4f/
XIII-2016:ZO Nekoř pověřuje fin. komisi kontrolou vyúčtování. kroužků ZŠ a MŠ. Členy ŠR pověřuje 
kontrolou činnosti kroužků.  7 0 0
Usn.4g/XIII-2016: OZ schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace D08/2016 - pořízení elektronické 
pokladny v restauraci KD Nekoř po splnění podmínek - zřízení veřejně přístupné Wifi pro návštěvníky 
restaurace, a předložení skutečné výše nákladů.  7 0 0
Usn. 4h/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5 7 0 0
Informace starosty o směrnici k provedení inventur – složení invent. komisí jako v předchozím roce. 

5. Nekoř Vejrov – výstavba ZTV. Usn. 5a/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 841/RD/258/2015 ze dne 29.2.2016 na stavbu „Nekoř – Vejrov, výstavba ZTV“.  7 0 0

6. Zadání 1. změny ÚP Nekoř. Usn. 6a/XIII-2016: ZO Nekoř schvaluje Zadání 1. změny územního 
plánu Nekoř  7 0 0

7. Různé
7.1. Žádost o dotaci hřiště Bredůvka. Usn. 7a/XIII-2016: ZO Nekoř na základě komunitních návrhů 
dětí ZŠ Nekoř a návrhů místní komunity na zlepšení vzhledu obce a vybavení herními prvky - souhlasí 
s podáním žádosti na „Herní a odpočinkové prvky hřiště Bredůvka“.  7 0 0
Usn. 7b/XIII-2016: ZO Nekoř souhlasí se skácením stromu před KD.  7 0 0
Návrhy a připomínky: 
J. Lehký- - popelnice před KD pro popel z topení pro sál; - světlo vzadu na rampě u KD
J. Kubíčková Berková - odpadkový koš v parku;- dveře u hasičárny - označit zákazem stání;
- cyklostezka - zábrana u cestičky u Kocmánků; - hrnutí sněhu - více do šířky

18. ledna 2016 
Starosta přivítal přítomné a nechal schválit program mimořádného jednání zastupitelstva
Usn. 1a/I-2017: ZO Nekoř schvaluje program mimořádného jednání 18.1. 2017.  8 0 0
Vyhlášení VŘ na stavbu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a  rekonstrukce dalšího zázemí“. Sta-
rostou předložena CRR schválená zadávací dokumentace na stavební část projektu „Novostavba MŠ, 
přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy“, několikrát byla připomínkována, na jejích úpra-
vách se podíleli pracovníci poradenské firmy, projektant, starosta, místostarostka a předseda kontrolního 
výboru
Usn. 1b/I-2017: ZO Nekoř schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
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ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů s názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zá-
zemí školy“. Jmenuje Komisi pro otvírání obálek ve složení: Ing. J. Kubíčková Berková, Ing. P. Smejkal.. 
Mgr. P. Hájková., náhradníky komise: P. Koblížek, Ing. V.Kareš, Mgr. R. Budzak. Dále jmenuje komisi 
pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. J. Kubíčková Berková, MgA. P. Zamazal, zástupce 
TDI, náhradníci: P. Koblížek, Ing. V.Kareš., zástupce TDI,
Usn. 1c/I-2017: ZO Nekoř schvaluje Zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, v.z.p.p. s názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího 
zázemí školy“  8 0 0

Dále starostou předložena příkazní smlouva k přípravě VŘ na Technický dozor investora pro výše uve-
dený projekt 
Usn. 1d/I-2017: ZO Nekoř schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-17-015 na organizaci VŘ na tech-
nický dozor investora v rámci projektu „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zá-
zemí školy“ s RPA Tender, s.r.o.  8 0 0
Usn. 1e/I-2017: ZO Nekoř schvaluje vyhlášení zadání veřejné zakázky na služby zadávané jako zakáz-
ka malé hodnoty v uzavřené výzvě dle Přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem Novostavba MŠ, přístavba jí-
delny a rekonstrukce dalšího zázemí školy- Výkon TDI. Schvaluje předloženou zadávací dokumentaci 
na výše uvedené zadání veřejné zakázky. Pověřuje starostu do 30. Ledna 2017 zasláním výzvy třem 
uchazečům: Fi: Forenta s.r.o., Fi: Hudeček s.r.o., Fi. Hejduk CZ, s.r.o., popřípadě dle potřeby jmenová-
ním komise pro otvírání obálek a komise pro hodnocení a posouzení nabídek.  8 0 0

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

vítám Vás u dalšího ročníku Nekořského zpravodaje. Věřím, že Vám opět přinese zajímavé čtení i dů-
ležité informace. 

A když jsme u těch informace, tak tedy: Pro ty, kteří v loňské anketě projevili zájem o zahradní kompo-
stéry prozatím nemáme žádnou zprávu, jak žádost o dotaci na tento účel sdružení obcí Orlicka dopadla. 
Stále čekáme na vyhodnocení a na to, zda tento projekt bude realizován. 

Pozitivní informací pro Obec Nekoř je, že ve velké žádosti o dotaci na výstavbu nové mateřské školky 
z Integrovaného regionálního operačního programu uspěla, dotace byla naší žádosti přidělena, v době 
uzávěrky zpravodaje není ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavební části, a celkově to je velmi 
náročný byrokratický proces. Dotaci skutečně dostaneme, až když stavba bude dokončena do září 2018 
a splníme spoustu dalších náležitostí a podmínek….

Tak do začínajícího jara alespoň na závěr přání optimismu a dobré nálady….

Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Termíny svozu odpad 2017
Termíny svozu TKO – popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Březen: 6, 13, 20, 27 
Duben: 3, 17
Květen: 1, 15, 29
Červen: 12, 26
Červenec: 10, 24

Srpen: 7, 21
Září: 4, 18
Říjen: 2, 9, 16, 23, 30 
Listopad: 6, 13, 20, 27 
Prosinec: 4, 11, 18, 25

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 14.III.; 11.IV.; 9.V.; 6.VI.; 4.VII.; 1.VIII.;29.
XIII.; 26.IX.; 24.X.; 21.XI.; 19.XII.;

Svoz skla - kontejnery na sklo: 7.VI.; 6.IX.; 6.XII.

Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí 20.III.; 17.IV.; 15.V.; 12.VI.; 10.VII.; 7.VIII.; 
4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.; 25.XII..

Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru u silnice k obchodu. Nepatří do něho baterie a žá-
rovky. Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. 
Zde je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě

SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. 
Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 

Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17 sobota  10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 v termínech: 11.XI.; 25.XI.; 9.XII.; 23.XII.;

Termín splatnosti poplatku za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř - trvale bydlící 31.3., rekre-
ační objekty 31.8. Od 1.4. jsou svozovou firmou vyváženy popelnice pouze s vylepenou známku na 
rok 2017. 
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.

O sběru dalších komodit se dočtete na následujících stránkách. 
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Sběr železného šrotu
Pořádá SDH Nekoř 

V sobotu 8. dubna 2017 od 8,00 hod
Kontaktní osoby: Jirčík Miroslav, tel: 605 214 784

Lehký Václav ml. tel. 606 707 785

Sběr požitého ošacení

Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Nekoř pořádá

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
V sobotu 29. dubna 2017

od 9,30 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.

místo sběru - budova obecního úřadu Nekoř

➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
➢ Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil

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

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

i pracovní příležitost. 
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
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Akce v obci v roce 2017

  8. IV.  Sběr železného šrotu - SDH
29. IV.  Humanitární sbírka šatstva
    6. V.  Lodičky
    7. V.  Divadelní představení
  20. V.  Den otevřených dveří fi Mecawel
  21. V. Nekořský kros TJ Sokol
17. VI.  Rybářský táborák
18. VI.  Dětský den -hasičské cvičiště

  1. VII.  Hasičský táborák + VIII. Srandamač
29. VII.  Nekořský špacír
4. - 6. VIII. Pouťové posezení pod lipami
19. VIII.  Myslivecké hody
26. VIII.  Pohádková cesta
   16. IX.  Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
   18. XI.  Countrybál

Upozornění
Šmejdi opět řádí. Novýpřípad nepoctivých a často protiprávních praktik podomních obchodníků 

se nevyhýbá ani naší obci.Pod záminku snížení plateb za elektřinu a plyn po telefonickém objednání 
nabízí účast v aukci na nákup elektrické energie za údajně velmi výhodné ceny. Bohužel pod pode-
psáním přihlášky do této aukce se skrývá ujednání o podmínce závazně přestoupit k dodavateli, koho 
v údajné aukci vyberou. Zkušenost jiných ukazuje, že pod slibem výhodné nabídky se často skrývají 
háčky v podobě pokut či vysokých smluvních sazeb a velmi znesnadněné podmínky se z nich vyvázat. 

Doporučujeme nikomu nic ve dveřích nepodepisovat, i kdyby sliboval hory doly ve formě vysokých 
úspor energií, neposkytovat žádné osobní údaje ani neukazovat žádné faktury za elektřinu či výpisy 
spotřeby, aby vám spočítali výhodnost jejich nabídky.. Cílem šmejdů je z těchto dokumentů získat vaše 
osobní údaje, aby vás mohli lépe přesvědčit o „výhodnosti své nabídky“, Často se ohánějí tím, že jsou 
pověřeni energetickou společností nebo přímo společností ČEZ. Nic z toho nebývá pravda, pracovníci 
většiny energetických společností takto domácnosti nenavštěvují a své nabídky zasílají přímo při vy-
účtování. Doporučujeme nic neukazovat, nic mezi dveřmi ani při jejich návštěvě u vás nepodepisovat, 
nejlépe je nepouštět vůbec dál..... jen tak předejdete nepříjemnostem a zbytečným nákladům, které 
poté následují, když chcete jejich už tak moc ne „výhodnou“ smlouvu opustit a vypovědět.... 

Poděkování
Díky příznivé zimě jsme mohli od začátku roku plně využívat zimního stadionu k bruslení. Poděkování 
patří partě hokejistů, kteří se obětavě zasloužili o stříkání ledu: B. Bezstarostiovi, M. Bezstarostiovi,D. 
Bezstarostiovi, L. Skalickému, V. Lehkému, L. Kubíčkovi, L. Bednářovi,J. Krejsovi a dalším.......

Elektrowin - 11 let zpětného odběru
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze 
železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyk-
laci, by se takových rozhleden dalo postavit 750. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající 
nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu 
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využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízenívyrobena. Například běžná mikrovlnná 
trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 11 let, kdy se v České 
republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým 
kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu posta-
ral o sběr a následnou recyklaci více než 17 milionů spotřebičů. 
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000kilometrů, takže by 
se daly hned dva a půl krátvyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v  českých domácnostech začaly zabydlovat už 
začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového 
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly 
stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEK-
TROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov 
– tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.Typickým příkladem byl hit 90. let, video-
rekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v  posledních letech 
nahrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak 
do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu 
nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé ne-
sou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních 
muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, 
stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž 
našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál - „na pa-
mátku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. 
Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého sto-
letí. 
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji 
po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská 
směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé 
skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chlad-
ničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nej-
lepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně 
recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití 
a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotře-
biče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let 
svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 
více než 260 000 tun.
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Inzerce ELEKTROWIN

www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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Teploty na VD Pastviny v roce 2016
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Zima 2017
Jaká byla letošní zima? 
V lednu 2017 spadlo 55,9 mm srážek (dlouhodobý lednový průměr činí 70,3mm) a průměrná 

teplota činila -6,0°C. Teplota tedy silně pod průměrná (dlouhodobý lednový průměr -2,1°C). V le-
tošním lednu se teplota nad 0°C vyšplhala jen v 6 dnech, a to často jen na chvíli v poledne, přitom jen 
12.1. dosáhla maxima +1,6°C, nejníže na -20,6°C klesla 7.1.2017, síla ledu v Pastvinské přehradě činila 
30 cm, souvislá sněhová pokrývka byla od 1- až do 31. ledna, maximum 45 cm sněhu bylo naměřeno 
16. ledna....

Za sledované období teplot od roku 1988 bylo chladněji jen v lednu 2006 (-6,95°C) . A nejteplejší 
leden byl roce 2007 s průměrnou teplotou + 2,3°C. 

V únoru 2017 spadlo 45,1 mm srážek (dlouhodobý únorový průměr činí 54,8 mm) a průměrná 
teplota činila -0,1°C. (dlouhodobý únorový průměr -1,33°C). Nejchladnější únor 2012 -7,2°C, nej-
teplejší 2016 +2,6 °C. Naměřené letošní únorové maximum 15.2. +10,1 °C, minimum 8.2. - 7,2 °C, síla 
ledu 34 cm. 

Takže docela normální běžná pěkná zima....

MŠ Nekoř
Ať si sněží, ať si leje ve školce se něco děje. Návště-

va myslivce a zvěstování mysliveckého poselství po 
Orlických horách a cestách.

Část první: Myslivecká!!
Školka plná kožešin, rohů a parohů, zvířat, utrže-

ných ocasů, psů, troubení, vábení a  zpívání. Aneb 
dopoledne s pány myslivci Radkem Šrolerem a Da-
videm Čuříkem. Vzdělávání a dobrodružné dopole-
dne začalo velmi brzy. Od půl 7 ráno se školka plnila 
již zmíněným materiálem a jen co dorazily poslední 
dítka, dopoledne mohlo začít. Nejprve ukázka trou-
bení na začátek honu a pak už jsme si lámaly hlavy, 
co že to všechno takový myslivec má na starosti, jak 

vypadá, co nosí s sebou do lesa a co všechno umí takový myslivecký pes. K tomu následovala praktická 
ukázka od šikovných fenek Davida. Než jsme stačili všechno osahat, pohladit, popřípadě rozebrat, 
ozval se znovu onen zvuk, tentokrát  i  se zpě-
vem. Lesnice nám oznamovala, že je čas svači-
ny. (pro zajímavost uvádím text písně: „Pijme 
pivo s bobkem, jezme bedrník. Myslivec chce 
střílet, ale také pít. Kuchařka čeká, nechme 
všeho být.“) Po svačině jsme vyrazili do lesa, 
a protože je zima a všechno je pod sněhem vza-
li jsme zvířátkům do krmelce něco na přilep-
šenou. Po dlouhé a mrazivé procházce byl čas 
oběda a čas loučení s myslivci. Než odešli, stihli 
jsme si domluvit i jarní procházku. Děkujeme 
za vzdělávací dopoledne.
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Část druhá: Lyžařská
Pijme pivo s bobkem vyráží do světa. Sotva se obsadilo poslední sedadlo v autobuse, text této písně 

nás doprovázel celou cestu až na Bukovou horu, kde nás čekal náročný lyžařský týden. Stejně jako 
loni jsme se poslední týden v lednu věnovali lyžování. První den děti jen šlapaly s lyžemi do kopce, 

aby si osahaly terén a vybavení, pak už nebylo na co čekat a vrhly se na jízdu na pomě a z kopce. Ty 
nejschopnější lyžaři vyrazili třetí den na velkou sedačkovou lanovku. A k velkému překvapení čtvrtý 
den už na velkém kopci lyžovala celá školka. A když v pátek probíhaly závody na lyžích, nebylo pochyb 
o tom, že děti ze školky uspějí. 

Dominika Bednářová

Mateřskou školkou zněly tóny lovecké hudby
Poslední lednový čtvrtek byl v denním plánu Mateřské školky v Nekoři vyhrazen společnému pro-

gramu dětí a myslivců. V ranních hodinách již při příchodu dětí do herny byla připravena výstavka 
loveckých trofejí naší zvěře, loveckých potřeb a loveckých hudebních nástrojů. Společné setkání jsme 
jako správní myslivci zahájili hlaholem profesora Antonína Dyka Vítání. Do svačiny jsme si povídali 
o přírodě a  roli člověka v ní. Nezapomněli jsme na zvířátka, rostliny, les, vodu a proměny přírody 
v ročních obdobích. Společnost nám dělali nejvěrnější kamarádi člověka. Lovečtí psi malého pleme-
ne Borderteriér pod starostlivým dohledem profesního lesníka a myslivce Davida Čuříka. Dvě fenky 
celým jménem Jessica Ostrý lovec a Eny Ostrý lovec. Nejsou ostré vůči člověku, ale jen podle jména. 
Děti byly nadšené z jejich přítulnosti a ochoty k mazlení. Však také když jsme je dětem ukázali - to 
bylo nadšení a  radostného výskání. Ně-
které děti se zpočátku ostýchaly, ale celé 
dopoledne by se pak mohlo odehrát jen 
za přítomnosti čtyřnohých kamarádů, tak 
velký zájem o ně byl.

Nebyla by to školka, kdybychom se 
společně něco nového nenaučili. Básnič-
ka je to krátká, ale napovídá dětem, jak se 
máme v přírodě chovat:

V  lese je krásně, jehličí voní, příroda 
prosí - nebuďte sloni. 

My sloni nejsme, půjdeme tiše, co les 
nám dává - chceme vidět i slyšet. 
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Textu jsme přidali pohybový doprovod k snadnějšímu zapa-
matování. A když básničku, tak i písničku, a  jak jinak - mysli-
veckou. Tedy signál oznamující přestávku v myslivecké činnosti, 
oběd nebo svačinu. 

Pijme pivo s bobkem jezme bedrník, myslivec chce střílet ale také 
pít. 

Kuchařka čeká, nechme všeho být.
Za dobrého počasí bývá ve školce zvykem dopolední vycházka 

do přírody. Tato příležitost jasně nabízela k  výpravě za zvířát-
ky. Hned po svačině jsme se teple oblékli a dětem byly rozdá-
ny kyblíčky. Každý dostal příděl obilí a  sušených jeřabin. Děti 
donesly z domu suché pečivo a krájená jablka. Vyrazili jsme na 
cestu do Balášova dolu, a než jsme vstoupili do lesa, zopakovali 
jsme si básničku, jak že se to máme v přírodě chovat. K lesu nás 
vedly četné stopy zvěře, které děti šeptem ohlašovaly a společně 
jsme si je pojmenovaly. Krmelec děti bohatě zásobily obsahem 
přinesených kyblíčků. Je důležité dětem přiblížit svět volné pří-
rody, její moudrost, ale také krutost přirozeného výběru. Nutné je však také vědět, jak můžeme zvěři 
pomoci v době nouze. Následovala nezbytná fotografie u krmelce a přesun do školky. Využili jsme ještě 
zbývající čas k ukázce poslušnosti pomocníků myslivce.

Jelikož lednová epidemie neštovic zapříčinila velkou absenci dětí ve školce, slíbili jsme, že se sejde-
me na jaře ještě jednou…

Radek Šroler a David Čuřík, Myslivecký spolek Nekoř

Návštěvní den Základní školy v Nekoři
V předjarní čas 2. března jsme zavítali do ZŠ v Nekoři jako myslivci a členové místního myslivecké-

ho sdružení s programem pro 1. stupeň ZŠ. Dle dohody s panem ředitelem Bouškou bylo naplánováno 
setkání od 10 hodin do oběda. Již po osmé hodině jsme s kolegou Davidem Čuříkem a jeho věrnými 
pomocníky chystali exponáty výstavky, kterou jsme umístili do tělocvičny ZŠ. Vystaveny byly trofeje 
naší zvěře, paroží, škáry (kůže), osteologické preparáty (lebky), zbraně černé zvěře (zuby), dermoplas-
tické preparáty (modely jako živé zvěře). Nechyběla literatura zoologická, odborně myslivecká, o my-
slivecké kultuře, hudební vážící se k lovecké hudbě. Neopomněli jsme na atributy myslivce, tak jak je 
veden v povědomí široké veřejnosti. Nemohl tedy chybět myslivecký klobouk, lovecká zbraň, borlice 
nebo lesnice, zelená kamizola, lovecký tesák, lovecký pes. V hudební části si děti prohlédly různé ve-
likosti přirozených rohů (bez strojiva) nebo lesních rohů se strojivem, noty atd. Vše bylo nachystáno 
a již se první žáci usazovali do tělocvičny i se svými pedagogy. Desátá odbila a začali jsme. Dali jsme 
si za cíl přiblížit dětem postavení člověka, který je součástí přírody, je závislý na přírodních procesech 
a uvědomuje si nutnost zemi, vodu a vzduch chránit, protože naše planeta není na jedno použití. Před-
náška se postupně proměnila v přátelský rozhovor a děti nás překvapovaly svými znalostmi i dedukční 
schopností tam, kde odpověď znát nemohly, ale snadno ji dovodily. Program jsme doplnili o zajímavé 
aktivity, střídalo se mluvené slovo, hudba, společně jsme si zazpívali mysliveckou „Přestávku“. Děti po-
znaly lovecké psy a prohlédly si exponáty výstavky. Nebylo to ovšem jako v muzeu, kde nějaký vtipálek 
dal i na zábradlí na schodišti ceduli „Nesahat“. Naopak děti si tu vše osahaly, vyzkoušely, potěžkaly. 
Zážitek umocněný dalšími podněty se lépe zapíše do paměti. To věděl i největší z pedagogů J. A. Ko-
menský a proto „Škola hrou“. Hravý měl být i kvíz pro děti, který si hned správně vyplnily, jak mi sdělil 
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pan ředitel. Nebylo důležité ani jak správně, ale jestli s radostí. A to můžeme snad říci o celé návštěvě 
nás myslivců mezi dětmi ve škole. Na závěr jsme si zahráli Slavnostní fanfáru s příslibem, že se zase 
společně sejdeme před prázdninami a tentokráte vyrazíme do opravdové přírody, ven.

Radek Šroler a David Čuřík, MS Nekoř

TJ Sokol Nekoř - stolní tenis
Letošní sezona začala pro nás již v létě, jako by jsme věděli, že bude tuhá zima. V obecním lese při 

dělání dřeva na topení jsme to brali jako trénink fyzičky.
Na sále si topíme každé úterý a každý druhý pátek.

V soutěžích máme dorost a muže A+B.
Loni se muži A umístili v Regionálním přeboru 3 na 8. mís-
tě z 12 účastníků. Muži B jsou až na konci tabulky.Za béčko 
nám nastupují věkem starší žáci z dorostenců.
Jsem rád, že od podzimu si chodí pinknout 5-6 chlapců. 
Třeba budou jednou s námi hrát i soutěže.
Dorostenci jsou v Regionální soutěži 5. z 8.
Každoročně také pořádáme Vánoční turnaj pro neregist-
rované hráče. Loni se zúčastnilo 15 hráčů. Vítězem se stal 
Tomáš Faltus, druhý byl Dominik Faltus a na třetím místě 
skončil Jiří Vencl nejmladší.
Chtěl bych poděkovat našim sponzorům- KLAS Nekoř, 
Pekárna Adamec, OÚ Nekoř, Vinárna Zářecký a kamarádi, 
kteří nás podporují.
Kdo by si chtěl přijít někdy zahrát, ať mi dá vědět .

Za stolní tenis Jarda Lehký

Informace nejen pro motoristy
Vážení řidiči motorových vozidel,
řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz dle ustanovení § 118 zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním pro-
vozu“) je neplatný, jestliže:

a) uplynula doba jeho platnosti,
b) údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpo-
vídají skutečnosti,
c) jsou v  něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, 
opravy nebo úpravy,
d) je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou ne-
čitelné.
Výměna řidičského průkazu v  případě uplynutí jeho 
platnosti se provádí bezplatně na příslušném obecním 
úřadě obce s rozšířenou působností.

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele
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b) jedna fotografie 
c) řidičský průkaz (původní)
Držitelé řidičského oprávnění, překontrolujte si, prosím, dobu platnosti Vašeho řidičského průkazu, 
která je v něm uvedena.

Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO, foto: Bc. Ivo Štrup

Tábory 2017 .....
Milé děti, milí rodiče !
I letos připravuje Klub SHM tábory pro děti z Nekoře a okolí. 
Stejné zůstává i tábořiště nedaleko Bohousové.
Termíny:

1. Tábor: 2.7. – 12.7.2017
Je určen pro starší děti a mládež od 6. třídy do 18 let.
Vedoucí tábora: Ing. Petr Glonek,   Předběžná cena: 1700 Kč. 
Přihlášky posílejte na adresu: 
Petr Glonek, 561 63 Nekoř 26, tel.: 776629915, nebo na e-mail: glonekp@seznam.cz

2. Tábor: 15.7.- 22.7. 2017
Je určen dětem 1. stupně ZŠ (1. až 5. třída vč.)
Vedoucí tábora: Bc. Dominika Bednářová  Předběžná cena: 1200 Kč.
Přihlášky posílejte na adresu:
Bednářová Dominika, 561 63 Nekoř 292, tel.: 734433020, nebo na e-mail: my.dolly@seznam.cz
Přihlášky na www.nekor.cz nebo na obecním úřadě, vyplněné posílejte na email do:31. 5. 2017

Střípky z historie....
Rok 2016 přinesl v obci Nekoř mezi mnohými jinými dvě zajímavé kuriózní události: 
Splašené spřežení

V polovině června se jedno středeční odpoledne Nekoří hnalo splašené koňské spřežení. Při zpáteč-
ní cestě z práce ve Studeneckém lese ztratili svého neopatrného kočího (jezdil na poměrně chatrném 
voze ve stoje a koně měl ustájeny u koňáků) a jak byli z pravidelné každodenní cesty zvyklí, bez řízení 
se řítili k Nekoři polní cestou mezi Hubálkovými a Luxovými nad kostelem. A hnali se dál silnicí dolů 
po Nekoři. Na obecním úřadě se rozezněl telefon se zprávou, že se po silnici řítí splašení koně. Nevíme, 
kdo všechno se je pokoušel zastavit, ale vyplašení koně se výkřiky k zastavení jen více vyděsili. 

Až před Novotnovými na dolním konci se je podařilo pohotově Radku Šrolerovi šikovně zatočit 
směrem k potoku a stočený vůz se zablokoval a koně zastavil. Sice se téměř rozpadl, ale vyplašené koně 
zastavil. Po chvíli dorazil starosta a začalo se pátrat, komu vlastně spřežení patří a kde je jeho kočí.... 
Bylo usouzeno, že jsou to koně, kteří jsou již delší dobu každodenně viděni na cestě od koňáků směrem 
ke Studenému a zpět. Ale kde je jich pán? Nestalo se mu něco, nespadl pod kola povozu...? Několik 
dobrovolníků se jej vydalo hledat, naštěstí jej brzo uviděli kráčet pěšky po silnici od školy dolů..... 

Zklidněné koně si převzal, vůz bude muset projít důkladnou generálkou a kromě rozruchu si tato 
událost naštěstí vyžádala jen několik boulí u kočího, jak spadl z vozu, a asi několik škrábanců a rozbité 
zpětné zrcátko u auta, kterému se koníci nestačili při svém úprku zcela vyhnout.... 
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Filuta lišák
Druhou „událostí“ byl vychytralý lišák. Téměř dva poslední měsíce loňského roku dolní konec obce 

a  jeho kurníky zejména v denní době, nečastěji v poledních hodinách, aktivně navštěvoval a plenil 
velký lišák. V okolí náměstíčka zůstaly chovatelům slepic téměř bez výjimky jen prázdné kurníky a oči 
pro pláč, lišák se klidně i se svou kořistí v zubech procházel po cestách a cestičkách mezi domy, občas 
zabrousil na Vejrov, na nové sídliště, vyplenil kurník a troufl si i sáhnout po králíkovi až naproti škole. 

A to vše ve dne, často před zraky zoufalých chovatelů.... 
Několikrát byl i vyfocen... Pořádný macek, který by od-
nesl i Budulínka. Stížnosti se množily, byly vyslovová-
ny obavy, zda to není liška nemocná, když takto přijde 
až k domům, a vychytralý lišák řádil dál a jakoby si ze 
všech dělal legraci. Starostovi přeběhl i s ulovenou sle-
pičkou v tlamě v poledne při obědě přímo před okny, 
několikrát za ním vyběhli myslivci s flintou... Jeho obě-
ti byly občas objeveny - tu pozůstatek peří, tu celý ko-
hout zahrabaný v hromadě písku... 

Jednou dokonce, když byl v  poledne několikrát 
spatřen na sídlišti nad kulturákem, na něj na vyžádání 
starosty vyrazil jeden z obětavých myslivců, chtěl mu 
od Lesejčka, kam byl lišák několikrát viděn odcházet, 
nadběhnout, a  lišák mezitím prošel mezi domy na 
stráň nad kulturákem a odtud po louce nad obecním 
úřadem, kolem bytovky a rybárny směrem do lesa..... 
Když to starostovi vyprávěl a  ukazoval ve sněhu liščí 

stopy v blízkosti obecního úřadu, suše konstatoval: „To jsem mohl sedět doma na gauči a střelit ho 
z obýváku....“ Vypráví se, že ještě téhož dne, když chlapi, včetně onoho myslivce, večer seděli v hospo-
dě, viděli z okna lišáka, jak se prochází na náměstíčku... Přišel je asi zkontrolovat.... 

Populace lišek v okolí obce byla mezitím značně zdecimována, myslivci se snažili zoufalým cho-
vatelům pomoci a škodícího lišáka odlovit, několik lišek v okolních lesících vynorovali a ulovili, ale 
filuta lišák se vždy po několika dnech objevil znovu... Jeden nejmenovaný obyvatel z rozhraní horní-
ho konce a Bredůvky při vyslechnutí 
těchto událostí lakonicky prohlásil: 
„Moc ho tam nehoňte, ať ho nevyže-
nete sem k nám nahoru, aby nezačal 
škodit tady....“ 

Až krátce před vánoci přišla úlevná 
zpráva -lišák se nechal V  Poli nalá-
kat na nachystanou újeď (vnitřnosti 
a uhynulé ryby) a začal si tam pravi-
delně docházet na odpolední svačin-
ku.... až kohoutek flinty cvakl! Mladý 
polesný si vysloužil nesmrtelnou slá-
vu a  chválu zejména bývalých cho-
vatelů slepic. Tedy pokud je ten stře-
lený lišák ten obávaný plenící a drzý 
lišák.... Faktem je, že se od té doby 
neobjevil.....  J. Pomikálek
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Plesová sezona 2017
Plesovou sezonu na zrekonstruovaném povrchu nekořského sálu zahájili 21. ledna nekořští rybáři 

svým tradičním, již 8. Rybářským plesem. Následoval rovněž tradiční Hasičský bál a  letos jsme se 
dočkali i Maškarního masopustního plesání. Nářky ozývající se z okolních obcí nad nízkou návštěv-
ností se nekořských plesů naštěstí netýkají, rybáři a jejich příznivci stejně jako hasiči se svými přáteli 

i roztodivné masky přicházející na masopustní ve-
selí ke spokojenosti pořadatelů naplnili sál, dobře 
se bavili, jistě ocenili doprovodný program jako 
předtančení a další bálové atrakce. Kdo byl, viděl 
a bavil se, kdo nebyl, jeho škoda.....

Plesová sezona vyvrcholila poslední únoro-
vou neděli Dětským maškarním karnevalem, 
pořádaným nekořskými spolky za podpory obce 
a sponzorské přízni nekořských firem podnikate-
lů. Díky za finanční příspěvky umožňující obda-
rovat v  tombole hodnotnou hračkou a  následně 
z  těchto prostředků uspořádat i  červnový dětský 
den. Roztodivné soutěže, bohaté občerstvení, 

tradiční hraná pohádka 
- letos o  Plavčících a  řez-
níkovi Krkovičkovi (hrá-
li Doubravka, Maruška, 
Majda, Sam, Jáchym, Áron 
a  Honzík) navazující na 
námořnickou výzdobu za-
chovanou z  masopustního 
plesu - to vše čekalo malé 
tanečníky z Nekoře i okolí 
na únorovém karnevalu. 
Děkujeme všem, kteří se 
na pořádaní všech těchto 
akcí podílejí..... .  

red
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Tříkrálová sbírka - poděkování
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017
Letošní Tříkrálová sbírka je za námi a tentokrát byla opravdu zimní. Do ulic 
orlickoústeckého okresu vyšlo ve dvacetistupňových mrazech více než dva 
tisíce odvážných dobrovolníků, aby potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a poko-
je, aby jim přinesli informace o činnosti Charity a nabídli možnost přispět 
potřebným.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si spíše podobní, 
než rozdílní. A právě 
Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na 

společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občan-
ské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS 
jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 17 let 
obětavě zapojuje. 
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vy-
jadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování 
všem, kdo se na TS podílejí. 
Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.cha-
rita.cz
Iva Marková, tel. 734 769 713, 
markova.iva@orlicko.cz
V obci Nekoř Tříkrálová sbírka 2017 vynesla 45 688,- 
Kč. Poděkování patří všem štědrým dárcům, vedoucím 
skupinek: Lídě, Terezce, Marii, Ladě, Pavlovi, Jiřímu, 
Filipovi, Michalovi, Petrovi. A samozřejmě všem třem 
králům: Anežce, Klárce, Elišce, Tomášovi, Kubovi, 
Štěpánovi, Doubravce, Marušce, Lidušce, Šimonovi, 
Anastázce, Josefíně, Adélce, Verunce, Julče, Matoušo-
vi, Jáchymovi, Vaškovi, Míšovi, Jáchymovi, Áronovi, 
Honzíkovi, omášovi, Lukášovi, Lence, Nelče, Karolíně 
a Denise, kteří obětavě ve velkém mrazu přinášeli do 
nekořských domů tříkrálové přání.....

Pozvání 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Spolku divadelních ochotníků Diviš Žamberk

ŽENITBA od N.V Gogola
7. května 2017 od 19,00

sál KD Nekoř vstupné dobrovolné
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Česká strojírenská společnost 

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 20. května 2017 od 9 do 13 hod.

Organizované prohlídky s prezentací produktů/technologií
Pro děti k dispozici skákací hrad, obří stavebnice a kreativní koutek.

Vstup a občerstvení zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu!           Nekoř 281, www.mecawel.cz

Společenská kronika
Přivítali jsme do života
Alex Bříza  Elena Hudousková

Rozloučili jsme se 
Krejsová Aloisie Bubnová Marie

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2017 – 31.3.2017 

60 let Kodytek Josef
 Novotná Marie
 
65 let Baláš Břetislav
 Kopecká Anna
 Faltus Josef
 Richterová Jana
 Faltus Jaroslav
 Lorencová Ludmila
 Kulhavý Josef
 
70 let Šejvl František
 Skalická Marie
 Šejvlová Eliška

75 let Luxová Ludmila
 Příhodová Valeria
 Andresová Aloisie
 Vaníček Josef

81 let Kučírek Jaroslav

82 let Bednářová Ludmila

84 let Faltusová Marie
 
91 let Luxová Marie
 Maleček Josef 
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NEKOŘSKÉ POHLEDNICE

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 1 předjaří 2017
Redakční zpracování Ing. J. Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: R. Šroler, D. Čuřík, J. Lehký, D. Bedná-
řová, Bc. I. Štrup, Ing. J. Pomikálek, Eva Dvořáková, I. Marková, M. Glonková, P. Langhans, J. Lorenc.
Foto: J. Pomikálek, L. Král, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Regist-
rováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099, náklad 270 výtisků, cena 10,- Kč

I v letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně můžete podívat na naši obec tak, jak byla 
v minulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme čerpat z jeho rodinné 
sbírky, kterou jsme mohli obdivovat i na adventní výstavě…..

Uzávěrka příštího čísla je 30. května 
2017, příspěvky možno zanechat na 
obecním úřadě, případně zasílat na 
e-mailovou adresu ounekor@orlicko.
cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. 


