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Z jednání obecního zastupitelstva
1. června 2010
1. Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř

OZ bylo seznámeno s podanými nabídkami na akci „Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř“. Následně • 
člen výběrové komise Ing. Pomikálek seznámil OZ a veřejnost s průběhem výběrového řízení. OZ souhla-
sí s provedeným výběrovým řízením a rozhodlo požádat za zhotovitele firmu umístěnou na prvním místě 
(nejvhodnější nabídka), s cenou vč. DPH: 1.116.008,- Kč. KPV SYSTÉM s.r.o. Mírové náměstí 1389, 
562 01 Ústí nad Orlicí.  9 – 0 – 0
OZ rozhodlo zadat administraci projektu „Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř“a stavební dozor firmám • 
REDEA Žamberk a Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí .  9 – 0 – 0
Obec Nekoř v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na po-• 
vinnou publicitu projektu „Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř“ a v souladu s výše uvedeným zákonem 
rozhoduje zaslat písemnou objednávku jednomu zhotoviteli – firmě REDEA Žamberk s.r.o., 9 – 0 – 0
Obec Nekoř v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na • 
technický stavební dozor projektu „Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř“ a v souladu s výše uvedeným 
zákonem rozhoduje zaslat písemnou objednávku jednomu zhotoviteli - firmě Hudeček s.r.o., Husova 888, 
Ústí nad Orlicí  9 – 0 – 0

2. Rekonstrukce el. instalace na sále KD
OZ vypíše zjednodušené výběrové řízení na provedení rekonstrukce el. instalace na sále KD. Nabídky • 
budou zaslány 6 ti firmám: fa. Glonek Nekoř, fa. Zářecký Nekoř, fa. Sychra Ústí nad Orlicí, fa. Herman 
Jablonné nad Orlicí, fa. Vymetálek, fa. Rokytnice. Dokumentace bude předána bezúplatně. Dále OZ roz-
hodlo o složení komise pro otevírání obálek a komise výběrové, komise budou ve stejném složení: p. Ba-
láš, p. Bezstarosti, p. Sršeň, p. Lehký a Ing. Pomikálek.  9 – 0 – 0

3. Různé
Starosta podal informaci o podmínkách pro konání hudebního festivalu v Nekoři. Pokud bude festival • 
konán na soukromých pozemcích, pořadatel je povinen pouze tuto akci oznámit, povolení bude mít od 
majitelů pozemků. Následně pořadatel festivalu p.Roman Bednář vysvětlil OZ způsob a místo konání 
festivalu. OZ s konáním souhlasí v prostoru zakresleném v předložené mapce, OZ rovněž souhlasí s vyu-
žitím části p.p.č. 1061/21 pro technické zázemí pořadatelů.  8 – 0 – 1.
Ředitel ZŠ Nekoř p. Bouška předal OZ žádost o udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ Nekoř z nedostatku • 
žáků. OZ rozhodlo tuto žádost řešit na příštím zasedání OZ, které se bude konat 23.6. 2010 v budově ZŠ.
Úprava poplatků ze psů. OZ navrhuje poplatek za 1. psa 100,-Kč. a za každého dalšího 200,- Kč. Upřes-• 
nění bude rozhodnuto na příštím zasedání.

23. června 2010
1. Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř. 

Ing. Pomikálek a p. Baláš seznámili OZ a přítomnou veřejnost o výsledku jednání s fi. KPV SYSTÉM • 
s.r.o., zhotovitelem zateplení, ohledně provedení venkovní omítky na budově ZŠ po zateplení. Firma 
předloží OZ dva cenové návrhy na provedení nátěru stávající omítky původní budovy (pouze nátěr nebo 
vystěrkování + nátěr). Vyklizení půdního prostoru v ZŠ se uskuteční 6.7. 2010 brigádnicky, místních spol-
ků. Brigádu zajistí Ing. Pomikálek  9 – 0 – 0
OZ na žádost ředitele ZŠ souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v ZŠ Nekoř pro školní rok 2010 – • 
2011. V ZŠ chybí 10 žáků. Dle vyjádření ředitele ZŠ dojde ve školním roce 2010-2011 dle počtu žáků, ke 
spojení 2 a 3 ročníku 9 – 0 – 0
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OZ dále souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků • 
ZŠ. Z důvodu schválené výjimky v celkové částce 176 000,- Kč. Na období 1.9. 2010 – 31.12. 2010,  
62 000,- Kč. Od 1.1. 2011 – 31.8. 2011, 114 000,- Kč. 9 – 0 – 0
Ředitel ZŠ předložil nabídku vybudování kotelny na peletky a dodávek tepla pro ZŠ Nekoř od fi. Petr • 
Suchár SHR, Bartošovice v Orlických horách. Celkové investiční náklady na kotelnu jsou předpokládány 
ve výši 1,5 až 1,9 milionu Kč, cena tepla vázána po dobu 10 let o 10 % nižší než cena vytápění plynem. 
OZ bere na vědomí a navrhuje na další jednání pozvat projektanta. 
Dále OZ navrhuje zajistit kontrolu komínu pro případnou opravu, zpracování projektu na předělání roz-• 
vodů ve stávající kotelně a vyřešení venkovního přístupu do kotelny. 

2. Zprávy finančního a kontrolního výboru
Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili OZ s činností finančního a kontrolního výboru. OZ 
bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, s uvedenými zprávami souhlasí bez výhrad. 

9 – 0 – 0

3. Výběrové řízení na opravu el. instalace sálu KD
Na opravu bylo obesláno 6 firem. Soutěže se zúčastnily 4 firmy s cenovými nabídkami: Herman Jablonné 
nad Orlicí s celkovou cenou 257 000,- Kč; Zářecký Nekoř s celkovou cenou 282 000,- Kč; Glonek Nekoř 
s celkovou cenou 285 716,- Kč;Sychra Ústí nad Orlicí s celkovou cenou 314 104,- Kč. OZ souhlasí zadání 
opravy dle návrhu výběrové komise firmě Herman Jablonné nad Orlicí. 9 – 0 – 0

4. Různé
Na žádost ředitelky MŠ Nekoř OZ schvaluje podle ustanovení § 122 odst. 2, § 136 odst. 2 a 3 zákona č. • 
262/2006 Sb., zákoník práce, NV 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s NV 469/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví katalog prací, zákona č. 563/2004 Sb., platový výměr 
pro ředitelku MŠ s platností od 1.9. 2009. 
Pan Josef Novotný bytem Žamberk – Betlém 499 požádal o odkoupení p.p.č. 2127/4 a st.p.č. 509 v k.ú. • 
Nekoř. Pan Zdeněk Straka bytem Nekoř 75 požádal o odkoupení p.p.č. 3084 v k.ú. Nekoř. OZ s prodejem 
souhlasí za podmínek stanovených OZ. Cena pozemkových parcel činí 20,- Kč/1m2 a cena stavebních 
parcel 50,-Kč/1m2. Nabídka pozemků bude zveřejněna.  9 – 0 – 0
Starosta seznámil OZ s žádostí Pani Buryškové Údolí 16 a pana Šťovíčka Údolí 15 na opravu cesty • 
v Údolí. OZ bere žádost na vědomí. Oprava bude provedena dle finančních možností obce a spolupráce 
s obyvateli této části. Nejprve je nutno vyřešit odvodnění cesty a uvolnění průjezdného profilu komunika-
ce.  9 – 0 – 0
Starosta seznámil OZ s finanční úhradou obce, městu Letohrad za projednání přestupku proti občanské-• 
mu soužití p. Zdeňka Jaegera Nekoř 68 a přestupku proti majetku p. Jiřího Novotného Nekoř 33 v částce 
1 072,20,- Kč. OZ bere na vědomí. 
Obec Nekoř v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na zpra-• 
cování projektové dokumentace včetně tepelného auditu na projekt „Realizace úspor energie v KD Ne-
koř“ a v souladu s výše uvedeným zákonem rozhoduje zaslat písemnou objednávku jednomu zhotoviteli 
- firmě VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto. 9 – 0 – 0
Plánovaná sbírka použitého ošacení se přesouvá na pozdější termín.• 
OZ bere na vědomí požadavek TJ Sokol Nekoř stírání prachu na sále KD z důvodu cvičení 1x měsíčně• 
OZ bere na vědomí pozvání na slavnostní bohoslužbu konanou k 75. výročí otevření Husova sboru v Ne-• 
koři v neděli 11. července 2010.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

v úvodu vám všem chci popřát příjemné letní počasí, krásnou dovolenou a dětem radostné letní 
prázdniny.

V letošním roce dochází opět k řádným volbám do Zastupitelstva obce a 1/3 Senátu PČR. Volby se 
uskuteční 15. – 16. října 2010. V naši obci se bude volit nové zastupitelstvo ve stejném počtu – 9 zastu-
pitelů. Kandidátní listiny se podávají příslušnému registračnímu úřadu (pro naši obec Městský úřad 
Letohrad). Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce se podávají v souladu s ustanovením § 
21 odst. 3 zákona 491/2001 Sb. nejpozději do úterý 10. srpna 2010 do 16,00 hodin. Kandidátní listiny 
bude přebírat: Hana Melicharová, Mgr. Petr Cink (v nepřítomnosti JUDr. Jana Hlavsová. 

Volby do zastupitelstev obcí jsou upraveny zejména zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 
59/2002 Sb. 

Voličem může být zletilý státní občan ČR nebo státní občan jiného členského státu Evropské unie, 
pokud je v obci přihlášen k trvalému pobytu. U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, 
volič tak může hlasovat pouze ve svém „domovském“ volebním okrsku (příslušném dle místa jeho 
trvalého pobytu). 

Do obecních zastupitelstev mohou kandidovat politické strany, politická hnutí a jejich koalice, ne-
závislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů. Nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů musí oproti 
ostatním volebním stranám ke kandidátní listině přiložit navíc petici podepsanou voliči podporujícími 
jejich kandidaturu.

Potřebný počet podpisů voličů v Nekoři činí: pro nezávislé kandidáty 38, pro sdružení nezávislých 
kandidátů 66  Josef Dostálek – starosta 

Poděkování
V pátek 25. června 2010 se v salonku KD v Nekoři konala valná hromada Sdružení obcí Orlicko za 

účasti 27 starostek a starostů okolních měst a obcí spojených v tomto sdružení. Místní firma Pekař-
ství pana Adamce věnovala pro všechny zúčastněné starostky, starosty i vedení sdružení sponzorský 
dar ve formě lahodných velkých i malých koláčů a makových rohlíčků. Všichni byli mile překvapeni 
a velice spokojeni.

Obec Nekoř vyjadřuje upřímné poděkování panu Petru 
Adamcovi i všem, kteří se na přípravě podíleli.

Za Obec Nekoř Josef Dostálek,starosta

Velké poděkování patří zástupcům jednotlivých ne-
kořských spolků, kteří 6. července 2010 obětavě přilo-
žili svou ruku k dílu při bourání a vyklízení dřevěného 
záklopu půdy základní školy v Nekoři a přes množství 
prachu a vysokou teplotu tak pomohli připravit prostor 
půdy k zateplování. 

Jiří Pomikálek, místostarosta Nekoř
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Termíny svozu odpadů 2010
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2010, svozový den: pondělí - odpolední směna

Srpen: 9, 23
Září: 6, 20

Říjen: 4, 11, 18, 25 
Listopad: 1, 8, 15, 22, 29 

Prosinec: 6, 13, 20, 27

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2010 - 7.9. 2010
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den 
středa 11.8.; 8.9.; 6.10.; 3.11.; 1.12.; 29.12. Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 9.6.; 8.9.; 8.12.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den pátek: 25.6.; 23.7.; 20.8.; 17.9.; 15.10.; 12.11.; 
10.12.

Co se chystá v roce 2010

Srpen
31.7. – 1. 8. Pouťové posezení pod lipami
14. srpna      Myslivecké hody – MS Nekoř

Září
18. září Soutěž v požárním sportu – SDH Nekoř
28.září  Svatováclavský turnaj 
             v minifotb. žáků – klub SHM Nekoř

Valná hromada sdružení Orlicko
V pátek 25. června 2010 Nekoř přivítala na jednání Val-

né hromady sdružení obcí Orlicko starosty okolních obcí 
a měst.

Tato pravidelná setkání starostů sdružení obcí ORLIC-
KO se konají postupně v jednotlivých obcích sdružení, před 
začátkem prázdnin starosty z okolí přivítal starosta Nekoře 
v salonku KD. Při těchto setkáních se řeší organizační i fi-
nanční záležitosti sdružení obcí Orlicko, plánují a připravu-
jí se společné i jednotlivé žádosti do dotačních programů 
a společné projekty. Jedním z nich bylo i označení všech 
obcí Orlicka uvítacími cedulemi se znakem obce a logem sdružení u příjezdu do každé obce, které 
bylo realizováno v jarních měsících tohoto roku.... 

Na setkání v Nekoři se řešily zejména záležitosti týkající se dalších projektů cyklostezek, situace 
společného projektu na Červenovodském sedle, bylo schváleno přidělení dotačních prostředků ža-
datelům v programu „Malé památky Orlicka“ (Obec Nekoř letos z tohoto programu nežádala, uspěli 
jsme v minulé výzvě a dle džentlmenské dohody se nepodporují projekty podané ve dvou výzvách za 
sebou, aby bylo možno uspokojit postupně všechny žadatele). 

Manažeři sdružení informovali o připravovaných vý-
zvách v rámci MAS Orlicko, předseda sdružení, starosta 
Jablonného n.O. M. Vágner informoval o dalších jednáních 
a připravovaných akcích. Přítomní starostové pochválili ne-
kořskou pohostinnost, zejména výborné koláčky a martin-
ské rohlíky, které pro toto setkání sponzorsky upeklo Pekař-
ství Adamec Nekoř, za což moc děkujeme.

Jiří Pomikálek
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Historie obce – železnice v Nekoři III.
Tomuto tématu jsme se věnovali již ve dvou předchozích číslech, stále nově objevované informace 

o plánech výstavby železnice přes naší obec mne přiměly k tomu, přiopravit ještě minimálně jedno 
pokračování….

V minulém čísle jsme si přiblížili počátky železnice v Čechách a zejména výstavbu severozápadní 
dráhy Ústí - Kyšperk a Hradec Králové - Kyšperk. Uvedli jsme, že v jedné z variant výstavby trati 
Ústí - Kyšperk se objevila i možnost vedení této trati přes Nekoř. 

A věnovali jsme se hlavně dvěma soupeřícím projektům: Žamberk-Nekoř-Trčkov, který byl již gene-
relně a částečně i speciálně projekčně připraven a z něhož pro dokreslení uvádíme obrázky, a pak také 
konkurenčnímu projektu Kyšperk-Rokytnice-Deštné, který měl také vést přes katastr naší obce. 

Uvedli jsme doslovný přepis stanovisek některých nekořských obchodníků a ředitele nekořské tex-
tilní továrny, které obě upřednostňovaly projekt Kyšperk, Rokytnice Deštné….

To, že situace a názory jednotlivých zainteresovaných firem a zejména obcí, kterých se oba projekty 
dotýkaly, nebyla vůbec jednoduchá, dokreslíme v následujících ukázkách. Oba konkurenční projekty 
rozdělily názorově jednotlivé dotčené obce, některé obce byly pro projekt Kyšperk, Rokytnice, Dešt-
né ( např. Šedivec – viz níže, Rotnek, Orlice, Lukavice, Mistrovice,Verměřovice…) , jiné mezi něž 
patřilo i zastupitelstvo obce Nekoř naopak vzhledem k vynaloženým nákladům, prosazovaly původní 
projekt Žamberk, Nekoř, Trčkov (stejného názoru byly i Pastviny, Klášterec, Líšnice). A rozdělené 
názory byly i v samotné Nekoři. K minule uvedeným stanoviskům živnostníků a textilní továrny 
prosazující nový projekt Kyšperk, Rokytnice, Deštné dnes uvádíme další dvě obdobná stanoviska ne-
kořských živnostníků a zástupců továrny na zápalky s žádostí, aby nádraží bylo více v obci. A oproti 
tomu stanovisko obce trvající na původní dráze Žamberk, Nekoř, Trčkov.

Projekt dráhy Kyšperk-Nekoř-Rokytnice. Č.j. 65.
Zástupcové Společenstva spojených živností v Nekoři vítají projekt dráhy Kyšperk-Rokytnice co 

nejvřeleji.
Rozvoj naších veškerých živností jest zadržován hlavně odříznutím od světa tím, že je nejbližší 

nádraží Kyšperk 7 km vzdáleno. Zřízením lokální dráhy otevře se pro náš městys nejen okolní kraj, 
ale ústěním této dráhy do křižovatky hlavní trati v Kyšperku budeme zblíženi se širším světem.

Projekt tento budí v nás oprávněné naděje v lepší budoucnost a jest naším přáním, by byl co nej-
dříve uskutečněn.

V Nekoři dne 20.srpna 1913.
František Šmok,m/p.      Jan Kopecký,m.p. Florián Lehký,m.p.
 
A další zajímavé stanovisko nekořské

Akciová společnost pro zápalkové zboží „Hélios“.  Nekoř,25.srpna 1913.
Slavná Komise pro revisi projektu dráhy Kyšperk-Rokytnice.
Za příčinou projektu dráhy Kyšperk-Rokytnice dovolujeme si prositi, by při řešení tratě byl vy-

hlédnutý směr od Kyšperka takový, aby stanice pro Nekoř alespoň vprostřed obce postavená býti 
mohla, v kterémžto případu naše továrna, která již dnes přes sta vagonů dopravy má, měla by vy-
hlídku býti rozšířená, bude-li blíže nádraží, tak že by později při zřízení dráhy té s několika sty vago-
nů ročně pevně počítáno býti mohlo, kromě obyčejné dopravy obce Horní-Nekoře z Bredůvkou.

Bude-li nádraží vykázáno v odlehlém cípu za obcí Nekoří jak projekt značí, nemůžeme jak naše 
továrna, tak Horní-Nekoř i Bredůvka počítati s tím,že se dráhy té bude moci používati, neboť ná-
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draží bylo by vzdálené ¾ hodiny cesty k naší továrně velké stoupání po neschůdné cestě. Doprava 
příští po nápravě ze stanice Nekoř byla by mnohem dražší nežli ze stanice Nekoř byla by mnohem 
dražší nežli ze stanice Jablonného po erární silnici.

Jest tedy nutno k docílení náležitého efektu dopravy Nekořské pro příští dráhu, vzíti toto náležitě 
k uvážení, a prosíme, by slavná komise tomuto našemu návrhu náležité pozornosti věnovala, bude-
li místi na zřeteli, aby dráha se také vyplácela a k účelům průmyslovým a hospodářským co nejvíce 
vyhovovala.

V úctě dokonalé Akciová společnost pro zápalkové zboží „Hélios“ Továrna Nekoř.
J.Vencl, Šlezinger

Oproti tomu stanovisko obce Nekoř bylo jasně pro původní projekt 

Prohlášení.
Vzhledem k tomu, že obec Nekoř vyslovila se zásadně pro projekt dráhy Žamberk – Nekoř – Trč-

kov, výlohy na generální projekt této dráhy zaplatila, zavázána jest také detailní projekt této dráhy 
platiti a také již první splátku na detailní projekt splatila, prohlašujeme projekt dráhy „Žamberk – 
Nekoř – Trčkov za svůj“ – při tom ovšem vzhledem k položení obce Nekoř od nádraží Kyšperského 
co uzlu drah výhodnost projektu dráhy „Kyšperk – Rokytnice – Deštná“ popříti nelze. 

Obecní úřad v Nekoři dne 26. srpna 1913
Karel Krejza, starosta

Stanovisko obce Nekoř bylo shodné s názory vedení obcí sousedních: 

Slavné komisi pro revisi trati a stanic projektované trati Kyšperk – Rokytnice v Kyšperku.
Podepsaní zástupci obcí Klášterec, Pastviny, Nekoř a Líšnice n. Orl. Prohlašují, že starší projekt 

trati Žamberk – Bartošovice – Trčkov lépe potřebám těchto obcí vyhovuje než trať Kyšperk – Ro-
kytnice, neb spojuje 16 obcí s okresním městem, které spojení dosud postrádají. 

Vzhledem k tomu, že zúčastněné obce přinesly značné finanční oběti s vypracováním generální-
ho jakož i specielního projektu spojené, prohlašují, že budou domáhati uskutečnění projektu Žam-
berk – Bartošovice – Trčkov ve spojení s ostatními obcemi a interesenty pro blaho a hospodářské 
povznesení Orlického kraje.

Karel Vašíček, starosta Kašpar Buchtel, starosta 
Adolf Urban, starosta Karel Krejza, starosta 

Oproti tomu v Šedivci se na to dívali 
jinak: 

Slavné Komisi generálního projektu 
pro trať Kyšperk – Rokytnice – Dešt-
ná!

Tlumočíme tímto přání veškeré-
ho občanstva naší obce, aby vedena 
a uskutečněna byla zamýšlená trať 
z Kyšperka přes Rokytnici do Deštné 
a protestujeme z hospodářských důvo-
dů našeho kraje proti uskutečnění pro-
jektu Žamberk-Trčkov.
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Ježto v Kyšperku jest důležitá křižovatka drah a spojení na Prahu-Vídeň a Mezilesí (Vratislava) 
jest nejvýhodnější připojení jakékoliv dráhy vedené našeho kraje. Doprava jak zboží tak i obecen-
stva jest nejrychlejší a nejsnazší do naší vesnice jakož i celého vůkolního kraje jedině z Kyšperka. 
Tato zamýšlená trať nabude uskutečněním dráhy Lanškroun-Kyšperk-Žichlinek velikého význa-
mu. Zdejšímu lidu bude tímto spojením umožněn lepší výdělek a odstraněna nuzota.

V Šedivci, dne 24.srpna 1913.
Starosta Antonín Hubálek, František Kaplan, radní    Vincenc Krejsa, radní

Zajímavé je také uvedené vypořádání jednotlivých stanovisek a připomínek. Uvádíme vypořádání 
k stanovisku obce Nekoř a k požadavku sirkárny na umístění nekořského nádraží blíže Bredůvce: 

Ad V.
Poukazujeme na to faktum, že z prohlášení obecního úřadu vyplývá, proč v zásadě se vyslovuje 

pro projekt Žamberk –Trčkov. Obec Nekoř přispěla totiž na dříve započatý projekt Žamberk –Trč-
kov a tím považuje se býti vázána. Ku konci svého prohlášení přiznává důležitost projektu Kyšperk 
– Rokytnice 

Ad X
Z technických důvodů a teréních ob-

tíží nemůžeme přiblížení stanice Nekoř 
ku středu stejnojmenné obce doporučiti, 
zvláště když obec sama si toho nepřeje

Skoro prorocká slova uvedl do protoko-
lů zástupce obchodní , živnostenské a prů-
myslové ústředny v Hradci Králové, (viz 
níže) protože skutečně nemožnost dohody, 
kudy má dráha vést a nakonec i vypuknutí 
I. sv. války možnost vybudování železnice 
přes Nekoř asi navždy znemožnily….

Obchodní,živnostenská a průmyslo-
vá ústředna v Hradci Králové prohlašuje 
svým zástupcem, že lze jen litovati nesvor-
nosti stran interesovaných na zřízení nou-
zové dráhy v Orlickém pohoří, Nesrov-
nanost tato bude mít za následek jedině, 
že neuskuteční se žádný z obou projektů 
a chudé obce marně vynaloží veliké tisíce 
na zbytečné generální resp. Detailní pro-
jekty. Obchodní, živnostenská a průmyslo-
vá ústředna nemůže tedy leč doporučiti zá-
stupcům obou projektů, aby se dohodli na 
společném vyřešení jedné nouzové dráhy.

  Alois Wiškovský,m.p.

S použitím knihy materiálů J. Páchy 
připravil Jiří Pomikálek
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Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
V této nové rubrice bychom vám chtě-

li jednak v obrazové podobě, jednak 
i v krátkém popisu přiblížit, jak se po-
stupně měnily některé nekořské domy. 
Jak vypadaly před mnoha lety až po sou-
časnou podobu. K dalšímu článku jsme 
poprosili o spolupráci pana Jana Čápa, 
takže vás seznámíme s čp. 287 Motyčko-
vo – Čápovo u mostu

Tento domek s čp. 287 nalézající se 
u křižovatky za mostem si nechal po-
stavit od stavitele paďoura z Jablonného 
n.O. v roce 1928 pan Jan Motyčka, řez-

ník, narozený na Kunčicích roku 1886. V domku měl kromě 
bytu i prodejnu masa a v suterénu – ve sklepě, měl porážku 
a výrobnu uzenin. Výborná jakost těchto uzenin byla známa 
v celém okolí…

Na prvním obrázku jsou patrny vpravo dveře do zmíněné 
prodejny. 

Veškeré vybavení výrobny uzenin bylo v roce 1951 zkon-
fiskováno, prodejna fungovala do roku 1954 jako řeznictví. 
Po uzavření prodejny pan Motyčka se synem ve svých ma-
lých jatkách prováděli domácí porážky vepřů, které se mu-

sely kruponvat. Tato činnost byla ukončena v roce 
1970. Nejmladší dcera řezníka Jana Motyčky Vlas-
ta se provdala za Jana Čápa, převzala tuto vilku po 
otci a dnes v ní bydlí se synem Janem Čápem, který 
si zbudoval v roce 1993 byt v suterénu…

Čerpáno 
z materiálů 
pana Jan Čá-
pa a z historie 
nekořských 
čp. sepsané 
Václavem 
Faltusem

Těšíme se, že tato rubrika bude mít pokračování i příště a že 
nám opět někdo nabídnete fotografie svých domů z doby prvore-
publikové, poválečné, případně staré stavební plány i s trochou 
povídání co kdy jak bylo….

Jiří Pomikálek
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Kam vkročila noha nekořáka….
…dnes opět nekořačky a to slečny Hanky Bednářové– na nejvyšší horu Evropy Mont Blanc. 
Mont Blanc (italsky Monte Bianco, v překladu bílá hora) je nejvyšší hora Alp a států EU, vypína-

jící se v Montblanckém masivu na francouzsko-italském pomezí do výšky 4 810 m n. m. Mont Blanc 
je tradičně považován za nejvyšší vrchol Evropy, avšak z důvodu neexistující metodiky pro přes-
né určení evropskoasijské hranice může být 
tento titul připisován i kavkazské hoře Elbrus 
(5 642 m n. m.).Vrchol hory leží na francouz-
ském území a hornina (tyčící se do nadmořské 
výšky 4 792 m) je kryta ledovým příkrovem 
o proměnlivé tloušťce 14-23 m. Při expertním 
měření provedeném v září 2009 byla výška ho-
ry stanovena na 4 810,45 metrů nad hladinou 
moře. Na vrchol Mont Blancu je možné vystou-
pit 4 výstupovými trasy nižší obtížnosti (tzv. 
normálky) a značným množství horolezeckých 
výstupů vyšších obtížností. Jednou z tras je cesta přes Dome du Gouter. V létě nejfrekventovanější 
cesta výstupu na Mont Blanc, nejčastější cesta vůdců s klienty a cestovních kanceláří. Východiskem 
je Chamonix nebo Saint Gervais na francouzské straně. Ve vrcholový den se obvykle vyráží z chaty 
Gouter. Obtíže a nebezpečí cesty v letních měsících spočívají v množství ledovcových trhlin a ohrožení 
pádem ledovcových sutí.

Začátkem srpna 2007 se mezi šlépějemi alpi-
nistů na vrcholu této nejvyšší hory Evropy obje-
vila i stopa Hanky Bednářové z č.p. 193. Jejich 
čtyřčlenná parta - tři muži a Hanka se vydali na 5 
denní výlet na nejvyšší horu Evropy s vrcholkem 
celoročně pokrytým ledovcem. Podle informací 
z internetu se rozhodli cestu na vrchol absolvo-
vat bez horského vůdce, cesta nahoru je dobře 
značená, jsou vedle ní nouzové ubytovací chatky 
pro případ zhoršeného počasí. Do prvního tábora 
pod Gouterem je provázelo mlhavé a deštivě po-
časí, pak se vyjasnilo, což dle zjištěné předpovědi 

předpokládali. Další dva dny měli nádherné počasí úplně bez mráčků a jasně zářícími vrcholky pokry-
tými čerstvým sněhem.

Z údolí Chamonix jeli z nádraží Le Fayet pod ma-
siv hory zubačkou, měli vyjet do výšky kolem 2 000 m, 
dostali se jen do cca 1600 m, pak bohužel byla trať za-
valena lavinou kamení, takže dále museli neplánovaně 
šlapat pěšky . Došli do výšky 3200 m do bivaku na le-
dovci pod Gouterem nad chatou Tête Rousse (3 176). 
Čekala je první noc ve stanu (pro zajímavost Hanka 
uvádí, že na všech svých cestách se snaží vystačit s tím, 
co nesou na zádech, tedy vždy se snaží přespávat i ve 
vlastním stanu). Teploměr na počátku srpna v noci po-
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klesl na -13°C, všude ležel čerstvě napadaný sníh. 
Druhý den ráno již ve dvě ráno vstávali a vydali se na 

další stoupání, které je dovedlo až na vrchol 4810 m, kam 
se dostali o půl třetí odpoledne. Dle doporučení se má na 
vrchol dorazit do oběda, aby bylo dostatek času na zpáteč-
ní cestu. Bohužel dva kolegy potkala kolem výšky 4000 m 
horská nemoc, což je značně zdrželo, než se s toho dostali. 
Hanka jak sama říká „ byla stále v pohodě…“ Ve 4350 m 
je nouzová plechová chatka Vallot, což je nouzový bivak 
při náhlém zhoršení počasí. Tam si nechali krosny a nahoru 
stoupali jen „nalehko“. Cesta po ledovci je možná a bez-
pečná pouze s mačkami, výstup k vrcholu je možný jen 
po hřebeni po úzké, na dvě nohy široké cestičce v ledu. Po 

obou stranách jsou srázy dolů. Nezbytný je cepín, pro případ pádu k zabrzděni a záchrany. Přestože 
horolezci v těchto partiích nechodí přivázání k sobě, aby při pádu jednoho nestrhl i ostatní - zde si 
riziko nese každý sám, Hančina parta se dohodla, že půjdou přivázáni na jednom laně, na kterém šli 
po ledovci již od Gouteru (uvázáni na laně se chodí kvůli trhlinám v ledovci, které nejsou v navátém 
sněhu vidět) 

Hanka v jejich výpravě zastávala funkci zdravotnice a kuchařky, jeden kolega byl vedoucí výpravy 
a počasář, druhý kolega byl sponzorem jejich cesty…. „Po výstupu jsme ještě ten den sešli zpět do 
prvního bivaku, kam jsme dorazili v deset večer. I vzhledem k výraznému převýšení a době od 2 do 
22 to byl velmi náročný den…“ vypráví dále. „Chlapi mají zásadu mít na vrchol připravenou slivovi-
ci, na vrchol vzali i štamrlátka, že si na vrcholu připijí, ale nakonec jsme si jen užili chvíli na vrcholu 
a vzhledem k únavě a značnému zpoždění spěchali dolů, došlo na ní až večer po návratu do bivaku…“ 
doplňuje náročnost celého výstupu a sestupu.

Měli štěstí, že nefoukal silný vítr a neztěžoval jim cestu na-
horu i dolů po hřebeni. „ Ráno jsme viděli padat lavinu na pro-
tějším kopci a pak už jsme se vraceli dolů…..“

Jaké je to stát na nejvyšší evropské hoře? „Úžasný“. 
Toto byl Hančin třetí velký výstup v horách, (předchozí 

slovinský Triglav (2 864 m) a švýcarský Arolla s ledovcem 
3800m)

„Tyto výstupy jsou jednak o vytrvalosti, okolnostech a poča-
sí, někteří lidé se připravují na takovýto výstup i dva roky, za 
každou cenu na vrchol nelezeme, vždy se snažíme dle okolností 
využít co nejvíce, ale na horách musí mít člověk stále respekt, 
když je parta a jeden začne mít problém, musí se na to brát 
ohled a třeba se i vrátit,“ doplňuje Hanka. Při svých cestách vi-
děli i kolem sebe i úrazy a záchranné akce i pomníčky obětí hor. 
Hanku zarazili turisti amatéři, které na ledovci viděla: „ Přestože byli s horským vůdcem, byli úplně 
nalehko bez potřebného vybavení, maček, jen navázání na laně. To považuji za riziko, stačí uklouznutí 
…..“ říká s respektem. 

A jaké má další vysokohorské cíle? Než plánovali Mont Blanc, uvažovali i o Elbrusu na Kavkaze, 
ale letošní cíl Hanky je Matterhorn z italské strany: „ Byli jsme tam byli již loni, tři to vzdali, a tak 
jsme se vrátili…“ Tam se už leze horolezeckým způsobem na lanech a karabinách. 

K této zálibě se dostala přes kolegu v práci, stejně tak jako k otužování (viz Nekořský zpravodaj – 
červen 2009) a k dálkovému plavání…. Ten Matterhorn chtějí letos absolvovat spolu ve dvou. 
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K těmto vysokohorským cestám je potřeba kvalitní výbava, kvalitní pohorky, lana, nezbytná helma, 
sedák a prsák, a pak odvahu a dostatek sil a vytrvalosti. Dnes se informace o počasí a cestách dají 
dobře zjistit přes internet a horskou službu.

Hanka oplývá optimismem a elánem, který prý na cestách dodává i kolegům….
A tak ji do dalších cest přejme hodně sil, vytrvalosti i potřebného dobrého počasí a nezbytného 

štěstí.  Jiří Pomikálek

Základní škola Nekoř
Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010
Školní rok 2009/2010 byl pro nás rokem plným perné práce, jak po stránce vzdělávací, tak i po 

stránce tvořivé. Pro vzdělávání se nám podařilo získat z dotace EU peníze školám 510000 Kč . Tento 
projekt začneme realizovat od následujícího školního roku.V tvořivé části se naše škola podílela svý-
mi výrobky na dvou velkých výstavách.Pro obecní výstavu to byly výrobky s jarními motivy a pro 
školní výstavu to byla prezentace všech možných výrobků, které žáci tvoří se svými pedagogy. Dá se 
s nadsázkou říci, že školní výstava byla dějinách školy tou největší.Zde patří na místě poděkovat všem 
žákům i pedagogickému sboru za přípravu této výstavy.Největší měrou se pak na výstavě podílela 
svými nápady a tvůrčí činností paní učitelka Lenka Boušková, což platí i pro všechny předcházející 
výstavy, kde naše škola vystavovala. Dále se musíme také zmínit o tom, že škola navázala na dřívější 
tradici školních divadelních představení.V rámci divadelního kroužku žáci pod vedením pana ředitele 
Petra Boušky nacvičili divadelní hru Hnůj nad zlato . Naši začínající herci svůj úkol zvládli výborně 
a představení se jim povedlo.

Letní prázdninové dny jsou vždy pro žáky vyvrcholením konce příslušného školního roku. Přejeme 
všem dětem jejich krásné prožití s přáním, aby se nám zase ve zdraví 1. září vrátily do školy. Žákům 
pátého ročníku pak přejeme , aby ve svých nových působištích zažívali takové úspěchy, kterých dosa-
hovali na škole v Nekoři. Zároveň jim chceme říci, že dveře jejich první školy jsou jim vždy otevřené, 
pokud budou potřebovat poradit, pomoci nebo si jen tak popovídat. 

Pro zaměstnance školy jsou to dny, kdy si musí čerpat své dovolené a kdy také připravují školu na 
nadcházející školní rok. A že té práce bude, protože v průběhu prázdnin se ve škole vymění všechna 
okna, zateplí se plášť nové přístavby a podlaha půdy..Na vyklízení lehčích věcí z půdy se podíleli uči-
telé a žáci školy. A byl to opravdový koncert pro 50 běhajících a pracovitých mravenečků. Tu hrubší 
a těžší práci nám pak pomohli dokončit členové z různých spolků v obci.Patří jim velké poděkování.

Co se týče personálního obsazení školy, tak pro nadcházející období školního roku 2010/2011 ne-
dochází k žádné změně u pedagogického sboru. Třídními učiteli jsou PaedDr. Petr Bouška , Mgr. Len-
ka Boušková, Petra Luxová Dis. a Mgr. Petra Macháčková Novotná . Vychovatelkou ve školní družině 
je Gabriela Moravcovou správních zaměstnanců je vedoucí stravování a zároveň uklízečkou paní 
Ivana Adamcová a vedoucí kuchařkou paní Aneta Sršňová. O úklid se dále stará paní Marie Skalická 
a topičem je pan Josef Matyáš. 

Školní jídelna výborně vaří pro naše děti a i nadále poskytuje možnost obědů pro cizí strávníky,-
čímž pomáhá zkvalitňovat služby pro občany Nekoře. Pro informaci uvádíme, že cena oběda je 34 Kč 
a stále je možnost se kdykoli o začátku září přihlásit k odběru obědů.

Rozhodnutím obecního zastupitelstva bude škola znovu čtyřtřídní, takže dojde ke spojení jen dvou 
ročníků.Je to moudré rozhodnutí, které přispívá ke spokojenosti rodičů našich dětí a mám umožňuje 
větší individuální péči pro jednotlivé žáky. 1. ,4. a 5.ročník budou samostatné, 2. A 3. Ročník budou 
ve spoji.
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I v nadcházejícím školním roce 
budeme otvírat zájmové kroužky 
pro naše žáky. A zde se opět otevírá 
prostor pro externí pracovníky, kte-
ří by měli zájem nějaký kroužek na 
naší škole vést. Tato činnost je opět 
díky dotace obce honorována hodi-
novou sazbou 100 Kč. Se svým zá-
měrem se mohou případní zájemci 

hlásit na ředitelství školy do první poloviny září. 
Je začátek prázdnin, ale než se nadějeme, tak tu bude první školní den, kdy se zase sejdeme na slav-

nostním zahájení školního roku a kdy mezi námi přivítáme nové prvňáčky,
na které se už moc těšíme. PaedDr. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř

Výročí Sboru CČH
V neděli 11. července 2010 si slavnostní bohoslužbou, kterou vykonali Lidmila a Ervín Kukuczkovi 

s J. Ev. Böhmem připomněla nekořská Církev československá husitská 75. výročí otevření Husova 
sboru v Nekoři. Hostem byl i ThDr. Radek Hobza, který udělal krátký vhled do historie církve i ob-
ce. 

Pro připomenutí uvedeme několik historických dat. Po vzniku samostatné Československé repub-
liky došlo v lednu 1920 k založení Církve československé. V Nekoři proběhla ustavující schůze této 
církve 22. května 1921 v hostinci Na Rybníku. Hledalo se místo k setkávání, žádost využívat k boho-
službám kostel sv. Mikuláše byla římskokatolickým farářem Radoušem zamítnuta, proto se scházeli 
v propůjčené třídě v obecné škole. To samozřejmě nemohlo vyhovovat, a tak bylo uvažováno o vý-
stavbě sboru. Stavba se v letech 1922-25 pro nedostatek finančních prostředků neuskutečnila. Teprve 
v roce 1934 po obdržení financí z Husova fondu (prostředky sdružené 10 nekořskými spolky na vý-
stavbu domu pro pořádání spolkových a kulturních akcí) byla opět zahájena příprava výstavby. 

Základní kámen sboru byl položen 5. května 1935 na pozemku darovaném manželi Beranovými 
z Nekoře. Za tři měsíce byla stavba hotova a 14. července 1935 se konalo slavnostní otevření Husova 
sboru za velké účasti členů církve i občanů z Nekoře i širokého okolí….

Při letošní slavnostní bohoslužbě byli vzpomenuti všichni, kteří se o údržbu a další dostavbu a do-
vybavení sboru postupně starali a starají. Bylo vzpomenuto na du-
chovní sloužící v Nekoři: Ferdinand Tichý, Alois Jakubec, Josef 

Lugr, Josef Kapoun, Josef 
Mojžíš, František Šebek, 
Bořivoj Číhal, Radek Hob-
za, Ervín Kukuczka. Z vel-
ké řady dobrodinců Sboru 
byli připomenuti alespoň 
předsedové Rady starších: 
Jan Kopecký, Alois Polá-
ček, Josef Friml, Jan Šípek, 
Oldřich Baláš a Lubomír 
Baláš.  -red-
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Vzpomínka na P. Karla Výprachtického 
Vzpomínkovou bohoslužbou 5.7.2010 si farnost Nekoř s vděčností připomenula 70 

let od kněžského svěcení a 25 let od úmrtí vynikajícího kněze P. Karla Výprachtic-
kého. V následné besedě s promítáním fotografií mnozí zavzpomínali na faráře, který 
byl v těžkých dobách mnohým oporou a jehož laskavost a srdečnost dokázala otvírat 
mnohé dveře i lidská srdce. 

P. Karel Výprachtický se narodil 3.9.1915 na Orlicí u Kyšperka, na kněze vysvěcen 
29.6.1940. Působil v Pardubicích, Plotištích nad Labem, v Zámrsku a od 1.6.1970 v Ne-
koři. Zemřel náhle po mozkové mrtvici 6.7.1985, jeho pohřbu se zúčastnilo ohromné množství lidí.

V roce 1951 byl zatčen a podle §231 souzen za rozvracení republiky a odsouzen na dobu 10 let, 
zbaven kněžského povolání se zákazem sloužit mše sv. Byl vězněn v Leopoldově, po šesti letech mu 
byl trest prominut, pracoval v lesích a na dráze. Po roce 1968 mu byl vrácen státní souhlas a mohl 
vykonávat kněžské povolání. Byl stále sledován tajnou policií. 

Po příchodu do Nekoře postupně opravil všechny kostely a kaple v nekořské i dalších svěřených 
farnostech – v Lichkově, Mladkově, Těchoníně, Sobkovicích, Studeném, Bořitavě, Vlčkovicích a na-
posledy i v Nekoři. Jeho zásluhou visí v nekořské věži i druhý zvon Metoděj. Cílem P. Výprachtické-
ho bylo totiž pořídit nový zvon za ve válce zrekvírované zvony. Církevní tajemník k tomu nechtěl dát 
povolení, zvon byl ulit tajně v Brodku u Přerova v dílně p. Dittrichové, p. Výprachtický musel sehnat 
materiál – cín a měď. Povolení bylo získáno, až když byl zvon hotov. Jeho vysvěcení 6.12.1986 se 
P. Výprachtický již nedožil…..

Připomeňme, co všechno dalšího bylo za P. Vyprachtického realizováno: 
V roce 1971 od března do května (za 50 dní) rozebrána a znovu postavena hřbitovní zeď v délce 

114 m. V červenci generální oprava varhan, v říjnu přeložen chodník na hřbitově. Nové žulové scho-
diště ke kostelu a upravení prostranství okolo kříže a kolem hřbitova v roce 1972. V dalším roce 1973 
kovové zábradlí ke schodišti u kostela, které navrhl a zhotovil profesor umělecké školy v Hradci 
Králové. A podezdívka pod schodiště ze skládané žuly. V roce 1975 byla do celého prostoru kostela 
pořízena a položena nová dlažba z Vračanského vápence a provedeno odizolování kostela proti pro-
nikání vlhkosti, kanálem po venkovní straně presbytáře 50 cm širokým, hlubokým dle terénu, někde 
až 2 m, a sokl kostela obložen pískovcovými deskami. O rok později - 1976 otlučena mokrá omítka 
uvnitř kostela, vyměněno zpuchřelé elektrické vedení, zdi znovu nahozeny. Vyspravena a omítnuta 
zeď farního dvora a upraveno prostranství před ním k silnici.

V roce 1977 z iniciativy P. Výprachtického proběhlo přeložení sochy Nejs. Trojice z Kulturky k sil-
nici k Líšnici. Rozebrání a znovu postavení hřbitovní zdi u silnice a provedena nová výmalba kostela; 
dovnitř kostela přenesena památná románská křtitelnice a na ní zhotoveno umělecké měděné víko na 
zakrytí. V letech 1978-80 pořízeny nové dřevěnné lavice, dle vzoru z Českých Budějovic je navrhl 
a zhotovil po odsouhlasení památkáři tesařský mistr Jan Novotný. 

Roku 1981 provedena venkovní omítka kostela sv. Mikuláše. Při stavbě lešení kolem celého koste-
la včetně věže pomáhalo 50 brigádníků, veškerá omítka odstraněna, osekána, spáry vyčištěny, hasiči 
celý kostel omyt. Omítka byla provedena hladká, velmi hladce škrabaná z bílého cementu a bílého 
a žlutého písku. 

P. Výprachtického si pro jeho dobrosrdečnou povahu vážili i lidé, kteří se k církvi nehlásili a do 
kostela nechodili. Ve svých vzpomínkách uváděl ředitel základní školy Z. Mimra, že přestože měl od 
nadřízených orgánů neustálé problémy kvůli vysokému počtu dětí chodících na náboženství, vždy se 
těšil na setkání s P. Výprachtickým. Vzpomínal, jak vždy pan farář na svůj svátek přišel do školy, při-
nesl napečené koblihy a on i všechny učitelky s ním velmi rádi poseděli a popovídali si….

Jiří Pomikálek



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pouť 2010

15

Dětský den
Poslední červnová neděle již po několik let v Nekoři pa-

tří dětem. Nejinak tomu bylo i letos, když byl nekořskými 
spolky a obcí opět pořádán dětský den. Tradiční program - 
skákací hrad a disciplíny jednotlivých spolků - byl letos vý-
razně obměněn. Začínalo se totiž ve 13,30 pohádkou „Hnůj 
nad zlato“, kterou v nově vybudovaném amfiteátru sehrá-
ly pod vedením ředitele školy P. Boušky děti naší základní 
školy. Protože herců ze školního divadelního kroužku je vý-
razně více než rolí ve zmíněné pohádce, dokázal pan ředitel 
alternací jednotlivých rolí využít všechny malé nekořské 

herecké talenty. A když děti sklidily zasloužený potlesk diváků, vrhly se na jednotlivé disciplíny dět-
ského dne. Rodiče i ostatní návštěvníci si mezitím mohli prohlédnout 
rozsáhlou výstavu prací žáků v základní škole. Program odpoledního 
dětského dne obohatila ještě ukázka Policie ČR. Jednak ukázkou vyba-
vení vozidla dopravní policie (to však nejvíce zajímalo přítomné tatín-
ky – řidiče), jednak i soutěžní disciplínou a především dlouhou a pou-
tavou ukázkou činnosti výcviku policejních služebních psů. Děkujeme 
nprap. Radku Strasmeierovi za zajištění těchto ukázek a osobní účast 
na našem dětském dnu. Poděkování patří obci i jednotlivým spolkům 
za přípravu soutěžních disciplín, M. Zářeckému za zajištění občerstvení 
a dětem a učitelům ZŠ za krásnou výstavu a divadelní představení….
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Srandamač 2010
II. ročník turnaje nekořských spolků a obecního zastupitelstva v neobvyklých disciplínách - Sran-

damač 2010 se v první červencovou sobotu neobvykle vydařil.
V parném sobotním odpoledni nastoupili na louku u ha-

sičské boudy u továrny borkyně borci z jednotlivých spolků 
a obecního zastupitelstva, aby se po roce opět utkali v neob-
vyklých soutěžních disciplínách. Na úvod jsme minutou ti-
cha vzpomněli na tragicky zemřelého Bohouše Duška, který 
loňský ročník moderoval a řídil. A pak už jednotlivé spolky 
představily své disciplíny. A protože sluníčkem a vedrem na-
žhavení závodníci neměli žádné dotazy, mohlo se hned začít 
soutěžit.....

U myslivců v jízdě zručnosti na trakaři, kdy tahoun nic přes 
tmavé brýle neviděl a sedící jezdec musel hlasem navigovat. 

Nekořala přivázal na dlouhý špagátek lžičku a vidličku a jeden z těchto nástrojů si muselo i s pro-
vázkem celé družstvo protáhnout pod oblečením z nohavice za krk a zpět do druhé nohavice. U mla-
dých z klubu SHM se skákalo s kufrem za roh, rybářům tekla 
voda do kopce - malými štamprlátky muselo družstvo naplnit 
láhev uvázanou na štaflích. U sokolů závodnice nejprve přefik-
ly poleno, pánové jej pak společnými silami na trakaři dopravili 
tam a zpět. Hasiči prováděli nábor do zásahové jednotky - do 
helmy, kabátu a opasku se sekyrou oblečení závodníci museli 
džberovkami tak dlouho stříkat na závodní terč, až se po 10 lit-
rech rozsvítila kontrolka..... Mezitím, jak na začátečním nástu-
pu upozornil závodníky lékař – MUDr. Kučírek, bylo potřeba 
průběžně doplňovat tekutiny a před palčivým sluníčkem hledat 
úlevu ve stínu. Klání vyvrcholilo soutěží zastupitelstva - hro-
madnými skoky v žocích. V této disciplíně si zasoutěžili i rozhodčí z předchozích soutěží, aby také 
o nic nepřišli (mimochodem nedopadli až tak špatně, tvrdě dopadli až v cíli...). A jaká místa nakonec 
spolky v klání obsadily? Tekuté ceny, které každý spolek vsadil do hry, si postupně podle umístění 
začali odnášet Klub SHM, Nekořala, TJ Sokol, hasiči, rybáři a na děleném 6. místě zastupitelstvo 
s myslivci. 

Přiložené fotografie ukazují, že závodníci i diváci si celé klání ve zdraví užili, po vyhlášení vý-
sledků pokračoval hasičský táborák s živou hudbou a dobrým občerstvením, takže mnozí z borců se 
vydali z kolbiště domů hodně pozdě v noci či spíše až brzy k ránu..... Jiří Pomikálek
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MAS Orlicko
 
 
 

Termín příjmu žádostí o dotaci pro podnikatele 
v agroturistice a cestovním ruchu se krátí!  
 
MAS ORLICKO vyhlásila dne 7.7.2010 výzvu 
k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených 
na rozvoj podnikání v oblasti agroturistiky a cestovního 
ruchu 
 

Možnost podání žádosti  o dotaci ve výši až 60% z celkových způsobilých nákladů na 
podporu svého projektu mohou konzultovat a předkládat zájemci v kanceláři MAS ORLICKO 
v Žamberku až do 27. srpna 2010. Příjem žádostí následně probíhá od 30.8. do 3.9.210.  
 
 

Místní akční skupina ORLICKO  Web: www.mas.orlicko.cz  
Občanské sdružení    Adresa: Divišova 669, 564 01  Žamberk 
„ Pro venkov, jaký chceme“  Telefon: 465 611 150 

 
 
 

 

Dotace na rozvoj činnosti neziskových organizací 
 

Výzva „LÉTO – 2010“ 
 
 
 

MAS ORLICKO vyhlásila dne 7.7.2010 výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu 
LEADER. 
 

O podporu mohou žádat neziskové organizace působící v území MAS ORLICKO. 
 
Podporovány jsou následující aktivity: 
 

nákup souboru vybavení pro činnost spolků (nákup nábytku, sportovního náčiní, dětské 
hřiště s příslušným vybavením, sociální zázemí, vybavení klubovny, doprovodné 
stravovací zařízení …) a drobné stavební úpravy s celkovými náklady do 170 000 Kč 
(dotace 90%). 
 
 
Příjem žádostí probíhá do 3.9.2010.  
Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, 
564 01 Žamberk).  
 
Tento inzerát je financován z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí 
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Inzerce

Pozvání

Tradiční 
POSEZENÍ POD LIPAMI

sobota 31. července a neděle 1. srpna 2010
prostranství pod Lipami u kostela sv. Mikuláše v Nekoři

hraje Wejvrat a Mistrovanka
bohaté občerstvení

JESICCA
PROFESIONAL

PASÁŽ PANSKÉHO DVORA čp. 6, ŽAMBERK
tel. 602 467 813, e-mail: szapletalova@orlicko.cz

koupel nohou
jemné dobroušení přístrojem Jessica
masáž nohou
odstranění kuřích ok
P-shine
lakování nehtů
depilace
peeling

luxusní ošetření rukou - Nail Aktive
termální zábal v termorukavicích
masáž rukou
lakování nehtů + zdobení
P-shine
odstranění modelace na rukou
transplantace poškozených
a polámaných přírodních nehtů
modelace nehtů

Soňa Zapletalová kombinovaná pedikúra - manikúra

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

PEDIKÚRA MANIKÚRA
Inka

inzerat A6.ai   1   3.6.2010   8:18:47
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Přivítali jsme do života  

 Sibera Richard

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.7.2010– 30.9.2010

Myslivecké sdružení Nekoř 
pořádá 

 

ZVĚŘINOVÉ  HODY 
V SOBOTU  14.srpna 2010 od 15.00 hod. 

NA MYSLIVECKÉM SRUBU V NEKOŘI 

ZAJIŠTĚNO: OBČERSTVENÍ 

  MYSLIVECKÁ KUCHYNĚ 

  HUDBA 

 PRODEJ JÍDEL PŘES ULICI 
 

 

60 let Faltus František
 
65 let Mikysková Marie
 
75 let Dušková Eva

81 let  Lorencová Milada
 Dušková Marie
 Hubálek Josef

82 let  Hrdinová Danuška

83 let Mrkvičková Blažena
 
84let Pacholík Jaroslav
 Netušilová Ema
 
86 let Lux Karel

89 let  Čápová Vlasta

Srdečně blahopřejeme Marie Glonková
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 3 pouť 2010
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Josef Dostálek, Marie Glonková, Paed-
Dr. Petr Bouška, Jan Čáp, Hanka Bednářová, Ing. Martin Prikner, pracovníci MAS Orlicko, Ing. Jiří Pomi-
kálek, foto: autoři příspěvků, Jiří Krejsa, Lukáš Král, Ing. Jiří Pomikálek. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad 
Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 300 výtisků,  cena 10,- Kč

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2010, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně zasí-
lat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz
www.nekor.cz 

V minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z části obce, které se říká Bro-
dek: I. Faltusovo, čp. 266, trvale obydleno, majitel František a Růžena Heřtusovi, Tismice; II. dříve 
Koskovo, čp. 273 nyní rekreační, majitel Marcela Kašparová a Jana Šroubková, Praha; III. Faltuso-
vo, čp. 289, neobydleno, majitel Josef Faltus a Ing. Miloš Faltus, Jablonné nad Orlicí. 
A co tyto? Poznáte…?


