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Z jednání obecního zastupitelstva
9. listopadu 2010
Schválená usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nekoř:
Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zapisovatelem Pana Bohuslava Bezstarosti a ověřovateli zápisu 
paní Bc. Miladu Faltusovou a pana Jaroslava Lehkého. 
ZO Nekoř schvaluje program ustavujícího zasedání.
ZO Nekoř schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
ZO Nekoř schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
ZO Nekoř volí starostou Ing. Jiřího Pomikálka
ZO Nekoř volí místostarostou Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou.
ZO Nekoř zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
ZO Nekoř volí předsedou finančního výboru pana Bohuslava Bezstarosti.
 ZO Nekoř volí předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Lehkého 
ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,že pro výkon funkce starosty obce 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,že pro výkon funkce místostarosty 
obce bude člen zastupitelstva vykonávat dlouhodobě neuvolněn.

17. listopadu 2010
1. Jednací řád OZ Nekoř. Starosta obce seznámil přítomné s navrženým jednacím řádem Zastupitelstva 
obce Nekoř. Několika drobnými úpravami byl jednací řád doplněn. ZO Nekoř schvaluje Jednací řád 
Zastupitelstva obce Nekoř  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 
Dle schváleného jednacího řádu starosta obce přečetl zápis z ustavujícího jednání a po drobných úpra-
vách jej nechal schválit. Domluvena frekvence řádných zasedání ZO na každé druhé pondělí v měsíci. 
Zveřejnění zápisů – usnesení do 10 dnů, celý zápis po schválení.
2. Centrum volnočasových aktivit Nekoř. Starosta seznámil s navrženým programem a zabezpečením 
slavnostního otevření Centra volnočasových aktivit v Nekoři. Diskutováno o provozu areálu, prozatím-
ním správcem navržen Josef Krejsa, starosta navrhl oslovit pana Domese 
ZO Nekoř schvaluje prozatímním správcem Centra volnočasových aktivit předsedu TJ Sokol Nekoř 
Josefa Krejsu. ZO Nekoř žádá TJ Sokol Nekoř o vytvoření provozního řádu, ZO Nekoř pověřuje sta-
rostu oslovením pana Domese k vykonávání správce areálu CVAN.  9 -0 - 0
3. Příprava setkání seniorů 28.11.2010. Starosta navrhl rozdělení zabezpečení setkání seniorů mezi 
jednotlivé zastupitele dle praxe z předchozích let
4. Zimní údržba
Starosta seznámil s obdrženou nabídkou zimní údržby od pana M. Vencla a firmy Klas Nekoř,a.s.. Zajiš-
tění průchodnosti chodníků na mostě a do Vejrova bude nutno v nastávající zimě zajistit ze strany obce. 
Diskutováno o problémech se špatně zaparkovanými auty, možnostech údržby při extrémním množství 
sněhu, označení neprůjezdných a neudržovaných cest, překážejících větvích. Starosta navrhl vypracovat 
informační leták pro občany obce upozorňující na možnosti a problémy se zimní údržbou. 
ZO Nekoř schvaluje ponechat zimní údržbu dle pravidel stejných jako v předchozím roce, údržbu 
chodníků na Vejrov a na mostě zajistí obec. ZO Nekoř pověřuje starostu, B. Bezstarosti a J. Lehkého 
projetím obecních cest, stanovením kritických míst a obhlídkou překážejících větví. ZO Nekoř pověřuje 
starostu a místostarostku jednáním na SÚS  9 -0 - 0
5. Volba členů výborů
Volba 2 členů finančního výboru. Starosta vyzval k podání návrhů na 2 členy finančního výboru, B. Bez-
starosti navrhl paní Růženu Duškovou a paní Marcelu Kolářovou, starosta navrhl Ing. Filipa Mikysku. 
Hlasování probíhalo dle schváleného jednacího řádu nejprve o protinávrhu -  4 - 0 - 5 
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Po neschválení protinávrhu o původním návrhu- ZO Nekoř volí členem finančního výboru paní Růženu 
Duškovou 6 - 0 – 3, a paní Marcelu Kolářovou  7 - 0 - 2 
Volba 2 členů kontrolního výboru. Starosta vyzval k podání návrhů na 2 členy kontrolního výboru, J. 
Lehký navrhl Mgr. Miloše Krejsu a Bc. Miladu Faltusovou. ZO Nekoř volí členem kontrolního výboru 
Mgr. Miloše Krejsu. 8 - 0 – 1 a Bc. Miladu Faltusovou  8 - 0 – 1.
Zřízení stavební a územně plánovací komise
Starosta navrhl zřízení stavební a územně plánovací komise, za její předsedkyni navrhl místostarostku 
Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou, navrhl i další členy komise: Ing. E. Dostála, MgA. P. Zamazala, Ing. M. 
Priknera, R. Baláše, Ing. P. Smejkala, J. Bednáře, M. Sršně. Diskuse o počtu členů komise a její činnosti. 
Návrh místostarostky: další možní členové komise: Z. Slavík, M. Zářecký, náplň komise - doporučující 
stanovisko komise ke všem žádostem o vyjádření obce ze stavební oblasti, - pověření OZ pro práci sta-
vební komise – pravomoci a oblast působení 
ZO Nekoř zřizuje stavební a územně plánovací komisi, ZO Nekoř volí předsedkyni stavební a územně 
plánovací komise Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou, ZO Nekoř pověřuje místostarostku Ing. Janu Ku-
bíčkovou Berkovou vypracováním návrhů činnosti a pravomocí stavební a územně plánovací komise  
 9 -0 - 0
6. Různé
6.1.Žádost Jiřího Fogla o umístění fotovoltaických panelů na střechu čp. 247. ZO Nekoř souhlasí s umís-
těním fotovoltaických panelů na čp. 247. 9 -0 - 0
6.2.Žádost p. Koppa o vybudování kabelového rozvodu přes p.p.č. 3520. Starosta navrhl vyslovit souhlas, 
vzhledem k tomu, že tato parcela je využívána majiteli okolních p.p. jako místní komunikace, navrhuje 
tyto podmínky souhlasu: uvedení p.p.č. 3520 do původního stavu, oznámení o započetí výkopových prací 
OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a jeho označení výstražným světlem v noci a za snížené 
viditelnosti, po zhutnění zásypu výkopu po delším časovém úseku dosypáním do úrovně okolního terénu 
materiálem stejného složení Zastupitelstvo obce koř souhlasí s vybudováním kabelového rozvodu přes 
p.p.č. 3520 za výše uvedených podmínek  9 -0 - 0
6.3. ZO Nekoř bere na vědomí informaci o zahájeném řízení ohledně kácení poškozených stromů na 
březích VD Pastviny.  9 -0 - 0
6.4. Informace starosty o zahájeném řízení a veřejné vyhlášce k zřízení 2. ochranného pásma - zóny 3 
vodního zdroje v téměř celém katastru obce Nekoř (od levého břehu toku Divoké Orlice po Bredův-
ku) včetně informace získané z odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Žamberk o omezujících 
podmínkách z toho vyplývajících. ZO Nekoř bere na vědomí informaci o veřejné vyhlášce k zřízení 2. 
ochranného pásma - zóny 3 vodního zdroje, pověřuje starostu k dalším jednáním ve spolupráci s Klas 
Nekoř,a.s, se zpracovatelem návrhu OHGS. 9 -0 - 0
6.5. Odměny neuvolněným zastupitelům. ZO Nekoř schvaluje ponechání odměn neuvolněným zastupi-
telům ve stávající výši. ZO Nekoř schvaluje vyplacení zákonného odstupného odstupujícímu starostovi 
jednorázově.  9 -0 - 0
6.6. Cesta k čp. 192. Starosta seznámil ZO o proběhlých jednáních ohledně vyřešení majetkových vztahů 
u cesty k bytovému domu čp.192. Navrhuje svolat jednání s majiteli bytů čp. 192 a panem Pavlem Bedná-
řem za účasti zástupce SDB Žamberk pana J. Pecháčka na OÚ Nekoř k dořešení celé záležitosti. Navrhuje 
účast dalších zastupitelů, místostarostky a B. Bezstarosti. ZO Nekoř pověřuje starostu svoláním schůzky 
zúčastněných k dořešení situace kolem majetkových vztahů u přístupové cesty k čp. 192.   9 -0 – 0
6.7. Malování KD. Starosta podal informaci o probíhajícím malování sálu KD. Místostarostka seznámila 
s návrhem upevnění dřevěných lišt na stěny sálu k umístění případné výzdoby při kulturních akcích, aby 
nebyla poškozována výmalba. 
6.8. Školská rada. J. Lehký upozornil na nutnost změny v zastoupení obce ve školské radě ZŠ Nekoř. 
Diskutováno o možných členech z řad ZO majících děti v ZŠ, na dotaz Ing. Kareše o pravomocech a pra-
vidlech jednání školské rady starosta přislíbil zjištění bližších informací. ZO Nekoř pověřuje starostu 
předložením bližších informací o činnosti a pravomocích školské rady 
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6.9. Správce KD - zůstává Jaroslav Lehký, na starosti dostává i obecní ozvučovací aparaturu včetně ob-
sluhy
6.10. Návrhy a připomínky:
- J. Lehký upozornil na nutnost opravy střechy na hasičárně v Údolí – nutno zjistit přesný rozsah prací 

a materiálu. ZO Nekoř pověřuje stavební komisi posouzením stavu střechy hasičárny v Údolí - J. Leh-
ký upozornil na stav vozidla zásahové jednotky a nutnost oprav před STK. – nutno zjistit přesný rozsah 
prací a ceny

- Ing. Kubíčková Berková vznesla dotaz ohledně parametrů dětské skluzavky v CVAN. Starosta přislíbil 
do příštího jednání předat bližší informace.

- P. Lehký vznesl připomínku ohledně doby svícení v obci – nutno zjisti požadavky firem
- Bc. M. Faltusová – prořez památných lip u hřbitova, požadovat dodání rozpočtu pro ZŠ a MŠ na rok 

2011, oprava obecních vývěsek a mapy u kadeřnictví
- J. Lehký – přeložení drátů el. vedení z budovy Luxovy hospody na sloupy

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

v úvodu bych Vám všem chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste dali mě i ostatním zvoleným členům 
Zastupitelstva obce Nekoř. Věřím, že dokážeme společně táhnout za jeden provaz ve prospěch všech 
obyvatel naší obce…

Děkuji i za důvěru a podporu, kterou mi mnozí vyjadřovali před i po volbě starosty. Cítím to jako 
velký závazek a odpovědnost, práci ve vedení obce chápu jako službu všem občanům Nekoře…

V těchto chvílích se práce nově zvoleného zastupitelstva teprve rozbíhá, proto nyní nemohu ještě 
tlumočit jeho cíle a plány na další období. 

Chci tedy popsat alespoň svoje představy, na co bychom se v nejbližší době měli zaměřit. 
Slavnostním otevření Centra volnočasových aktivit v Nekoři (areál sportoviště) jsme ukončili jednu 

velkou, dlouhodobě připravovanou akci. Nyní bychom měli dokončit některé rozdělané a nedokonče-
né věci: rekonstrukci bytů v obecní budově čp. 286 (budova pošty), dokončení oprav kulturního domu, 
nezbytné opravy a úpravy na budovách základní školy a mateřské školky. Je potřeba začít projekčně 
připravovat další větší projekty včetně zajištění potřebných pozemků. Jako jednu z priorit považuji 
i našetření vlastních finančních prostředků, které jsou vždy nezbytné i při hledání možného dotačního 
zajištění financování těchto projektů…

Čeká nás také výrazná aktualizace, či spíše přepracování územního plánu obce, aby odpovídal stá-
vajícímu platnému legislativnímu rámci…

Samozřejmostí musí být i zajištění běžného každodenního provozu obce, zimní i letní údržby, likvi-
dace odpadů i podpora různých aktivit v obci.

Budu velmi vděčný za Vaše návrhy a připomínky, co je potřeba kde zlepšit a na co se zaměřit…
Na závěr bych Vám chtěl jménem svým i jménem ostatních zastupitelů popřát poklidné a radostné 

prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a Vašich blízkých… A do přicházejícího roku 2011 popřát 
především hodně zdraví, úspěchů, optimismu a dobré pohody …
 

 Ing. Jiří Pomikálek – starosta 
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Výsledky komunálních voleb 2010

Výsledky komunálních voleb v Nekoři 15. – 16- října 2010 

Počet oprávněných voličů    719 
Vydané a odevzdané obálky     471 
Volební účast     65,51% 
Obdržené hlasy pro jednotlivé kandidátky 

1. Společně pro Nekoř   2 347 hlasů,  59,16%,  5 mandátů 

2. KDU.ČSL   1 620 hlasů,  40,84%,  4 mandáty 

Kandidátní listina: SPOLEČNĚ PRO NEKOŘ,SNK  

Kandidát Počet hlasů 
poř. 
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v % 

Pořadí 
zvolení 

/náhradník 
Mandát 

1 Kubíčková Berková Jana Ing. 278 11,84 3 * 
2 Bezstarosti Bohuslav 389 16,57 1 * 
3 Krejsa Josef 281 11,97 4 * 
4 Lehký Pavel 281 11,97 5 * 
5 Čáp Radim 171   7,28 1 - 

6 Lehký Jaroslav 286 12,18 2 * 
7 Zářecká Vlasta 215   9,16 2 - 
8 Slavík Zdeněk 236 10,05 3 - 
9 Kučírek Jaroslav MUDr. 210   8,94 4 - 

Kandidátní listina: KDU-ČSL  

Kandidát Počet hlasů 
poř. 
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v % 

Pořadí 
zvolení 

/náhradník 
Mandát 

1 Pomikálek Jiří Ing. 285 17,59 1 * 
2 Mikyska Filip Ing. 213 13,14 3 * 
3 Kareš Vítězslav Ing. 157   9,69 4 * 
4 Faltusová Milada 223 13,76 2 * 
5 Glonková Marie Bc. 178 10,98 1 - 
6 Matyáš Dušan DiS. 143   8,82 2 - 
7 Krsek Pavel 109   6,72 3 - 
8 Smejkal Pavel Ing. 184 11,35 4 - 
9 Kubíček Jaroslav 128   7,90 5 - 
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Termíny svozu odpadů 2011
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2011zůstáva stejný svozový den: pondělí - odpolední směna

Leden:3,10,17,24,31
Únor: 7,14,21,28
Březen: 7, 14,21,28
Duben: 11, 25

Květen: 9,23
Červen: 6, 20
Červenec: 4, 18
Srpen: 1, 15, 29

Září: 12, 26 
Říjen: 3, 10, 17, 24, 31 
Listopad: 7, 14, 21, 28 
Prosinec: 5, 12, 19, 26

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den 
středa 26.I.; 23.II.; 23.III.; 20.IV.; 18.V.; 15.VI.; 13,VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.;28.
XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 9.III.; 8.VI.; 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den úterý: 4.I.; 1.II.; 1.III.; 29.III.; 26.IV.; 24.V.; 21.VI.; 
19.VII.; 16.VII.; 13.IX.; 11.X.; 8.XI.; 6.XII.
Sběr nebezpečných odpadů - 20. 4 a 6.9. 2011. Sběr železa provedou hasiči v průběhu měsíce dubna, 
přesný termín bude vyhlášen. 

Zásady zimní údržby místních komunikací v Nekoři 2010-2011
Vzhledem k průběhu letošní zimy a snaze zajistit zimní údržbu místních komunikací uvádíme několik 
pokynů a zásad, o jejichž dodržování prosíme obyvatele Nekoře 

Při pohybu na místních komunikacích a chodnících v zimním období dbejte zvýšené opatrnosti, • 
používejte vhodnou obuv, bohužel i přes snahu nejsme schopni udržovat komunikace a chodníky 
v našich klimatických podmínkách tak, aby na nich nehrozilo nebezpečí úrazu 
S problémy se obracejte na Ú (tel.465 625 122, 724 181 465 ), případně na pana B. Bezstarosti (tel. • 
602 149 682)
Neparkujte auta na komunikacích, ale na vlastním pozemku – brání vyhrnutí sněhu, v případě pro-• 
blému bude obec nucena vyvodit příslušné sankce
Některé cesty se neudržují vůbec, některé se při velkém množství sněhu stanou bohužel také neu-• 
držovatelnými
Při nutnosti brzkého odjezdu v ranních hodinách dle meteorologické situace raději doporučujeme • 
zaparkovat v blízkosti hlavní komunikace.
Chodníky jsme schopni udržovat jen do určitého množství sněhu s velmi omezenými možnostmi • 
posypu, v případě neschůdnosti využívejte s patřičnou opatrností přilehlou komunikaci
Přivítáme, pokud nám obyvatelé pomohou s údržbou chodníku přiléhajícího k jejich pozemku • 
Doporučujeme sledovat případná hlášení o průjezdnosti a meteorologické výstrahy• 
K možnému posypu lze využít beden s posypem umístěných na několika místech v obci• 
V případě vyjímečných okolností ohledně dopravy k lékaři apod. se včas obracejte na OÚ či pana B. • 
Bezstarosti s žádostí o přednostní vyhrnutí či odstranění sněhu z míst, kde se obvykle nevyhrnuje
Při ranním vyjetí jsou v první fázi projížděny nejvíce frekventované komunikace - nové sídliště, od • 
náměstíčka kolem prodejny, sídliště nad OÚ, ke škole v přírodě, ostatní pak průběžně dle dojezdu 
traktoru
Zimní údržbu komunikací v horní části obce až po nové sídliště zabezpečuje Klas Nekoř, a.s, zbytek • 
obce od náměstíčka po továrnu a Vejrov až k Pastvinské Přehradě pan Michal Vencl Hlavní silnici 
udržuje SÚS Pardubického kraje.
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Historie obce – železnice v Nekoři V.
Tomuto tématu jsme se věnovali již ve čtyřech předchozích číslech. V minulém čísle jsme si přiblí-

žili stanoviska městské rady v Kyšperku k projektu Kyšperk-Rokytnice-Deštné a proti tomu zamítavé 
stanovisko okresního výboru v Žamberku, které preferovalo konkurenční projekt dráhy Žamberk – 
Nekoř – Trčkov.

Dnes to je velice zajímavé je stanovisko zemského stavebního rady, ve kterém je zmínka, že již 
v roce 1911 se velmi vážně uvažovalo o stavbě „Nekořské přehrady“ –(skutečné zahájení bylo až 
v roce 1933)

V zastoupení zájmů akce říčních úprav v povodí Orlice vyjadřuje se podepsaný následovně.
Projektovaná trať železniční Kyšperk – Rokytnice dotýká se zájmů úprav tří větších vodotoků 

a sice Divoké orlice, Kunvaldského potoka a Rokytenky.
Zájmů řeky Tiché Orlice se trasa nedotýká. Vychází sice z nádraží severozápadní dráhy v Kyšper-

ku, které leží v údolí Tiché Orlice, opouští však ihned údolí to. 
Mezi Líšnicí a Nekoří má se překročiti Divoká orlice mostem světlosti 30 m. Světlost ta dle vý-

počtů zemským vodním oddělením provedených pro projekty jiných mostů v blízkosti (v Líšnici) 
postačí, a také směr trasy železniční přes údolí říční, pokud z generelního projektu posouditi lze, 
jsou býti příznivým.

Vzhledem k tomu však, že šířka inundačního území jest tu dosti značná, bude žádoucno, aby při 
vypracování detailního projektu pamatováno bylo na případné zřízení inundačních propustků, od-
povídajících místním poměrům. V další trati u Patvin (km 10,0) přibližuje se trasa železniční více 
k údolí Divoké Orlice.

V místech těch vzato jest v úvahu zřízení údolní přehrady t. zv. Nekořské. Dle provedených studií 
jest tu v příčině výšky vzdutí vody více variant; při informačním řízení konaném dne 12. prosince 
1911 z nařízení předsednictva zemské komise pro úpravu řek byla doporučena varianta s kotou 
nadržení vody 448,00 m.

C.K. ministerstvo železnic vyzvalo příležitostně projednávání železniční trati Žamberk –Trčkov 
projektující firmu Köhler & Raynal, aby zjistila provedení řečené přehrady lze očekávati. K přísluš-
nému dotazu této firmy sdělilo ji předsednictví zemské komise přípisem č. 4290 ai 1913, že vzhledem 
k tomu, že dle dosavadního šetření jest po stránce technické stavba oné nádrže (mimo to též oné 
u Klášterce) možnou, sluší v zájmu veřejném trvati na tom, aby se projektovanou dráhou ze Žam-
berka do Trčkova neznemožnilo neb neztížilo jich zbudování. Dále bylo požadováno, aby – ježto pro 
vedení této dráhy jest výhodným obvod vzdutí nádrže u Nekoře – vzata byla v předu uvedená shora 

kota nadržené vody 448,00 m.
Projektovaná nyní trasa Kyšperk – 

Rokytnice navržena jest sice i u vzpo-
menutého místa u Pastvin ve značné 
výši nad touto kotou, podepsaný při-
pomíná však okolnosti tyto proto, aby 
v případu, že by došlo k jakési kombi-
naci obou řečených tras železničních, 
přihlíženo bylo již předem k uvedené-
mu požadavku předsednictví zemské 
komise pro úpravu řek.

Požadavek ten jest zajisté tím dů-
vodnější, ježto již stávajícími dráhami 
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jest možnost zřízení větších přehrad v povodí Orlice v místech, kde by jinak veškeré podmínky byly 
pro to velice příznivé – což také jest již dosti řídký případ - vlastně ´plně vyloučena.

……………
Zemský stavební rada K. Kratochvíle, m.p.

Na závěr opakujeme skoro prorocká slova, která uvedl do protokolů zástupce obchodní , živnos-
tenské a průmyslové 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 průmyslová ústředna v Hradci Králové prohlašuje svým zástupcem, že 
lze jen litovati nesvornosti stran interesovaných na zřízení nouzové dráhy v Orlickém pohoří, Ne-
srovnanost 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 projekty. Obchodní, živnostenská 
a průmyslová ústředna nemůže tedy leč doporučiti zástupcům obou projektů, aby se dohodli na 
společném vyřešení jedné nouzové dráhy.

 Alois Wiškovský,m.p.
S použitím knihy materiálů J. Páchy připravil Jiří Pomikálek

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
Opět vám představujeme, jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly před mnoha 

lety až po současnou podobu. K dalšímu článku jsme poprosili o spolupráci pana Jiřího Krejsu, takže 
vás seznámíme s čp. 187 na horní Nekoři. 

I vzhled tohoto domu prošel mnohými proměnami, jak je na přiložených fotografiích doloženo. 
První zmínku nacházíme v roce 1863, kdy sešlý zemědělský statek koupila od Dolečků, kteří se pře-
stěhovali na čp. 150 rodina Krejsova. František Krejsa, syn Františka Krejsy, chalupníka ze Šedivce 
čp 38, je při své svatbě v roce 1863 je zmiňován jako láník z Nekoře čp. 187. 

V roce 1880 byli na čp. 187 hlášeni trvale žijící obyvatelé- František Krejsa, jeho žena Anna (ro-
zená rovněž Krejsová ze Šedivce čp. 20) a pět jejich dětí, mezi nimi i syn František narozený v roce 
1863. Ten se v roce 1891 oženil s Annou 3l Šlesingrovou z Kunvaldu a zemědělská událost jim byla 
rodiči postoupena v září 1909. Z následné doby pravděpodobně pochází první fotografie tohoto stat-
ku. Jejich syn Josef Krejsa narozený roku 1898, legionář v Itálii (v květnu 1917 se dostal do ital-

ského zajetí) se oženil v roce 1926 s Marií 
Malou z Lukavice. Před svatbou jim byl 
notářskou smlouvou postoupeno čp. 187 
včetně pozemků, luk lesů. Z této notářské 
smlouvy se dozvídáme, že vedle čp. 187 
bylo výměnkářské obydlí (dnes čp. 295). 
Z období před II. světovou válkou je prav-
děpodobně druhý snímek.

Syn legionáře Josefa Krejsy – Josef 
Krejsa, nar. 1927 se v roce 1958 oženil 
s Aloisií Jirončovou z Jamného. Převzali 
usedlost a až po vzniku JZD v roce 1960 ji 
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postupně přebudovali. Josef Krejsa 
v JZD pracoval od roku 1961 až do ro-
ku 1990 jako vedoucí rostlinné výroby na úseku II (tzv. „úsekář“). Plány přestavby z roku 1955 úplně 
neodpovídají podobě, kterou čp. 187 dostalo, opravy byly zakončeny v roce 1966 venkovní fasádou. 
Pro zajímavost si všimněme i změny tvaru vjezdových vrat do dvora… Dům prošel vnitřní přestav-

bou v roce 1981 a v roce 1992-95 dostal 
podobu současnou, kdy jej mladší syn 

Josefa Krejsy - Jiří se svým otce přestavěli tak, jak jej známe dnes. 
Výše zmíněný výměnek spojený s čp. 187, který má samostatné čp. 295 přestavěl se svým otcem 

starší syn Josefa Krejsy – Josef po roce 1990….…
S použitím materiálů a fotografií Jiřího Krejsy - Jiří Pomikálek

Slavnostní otevření centra volnočasových aktivit v Nekoři
Slavnostní pásku stříhali i hokejbalový mistr světa i vítěz extraligy

V pátek 19. listopadu 2010 odpoledne jsme v Nekoři slavnostně otevřeli Centrum volnočasových 
aktivit v Nekoři. Pod tímto názvem se skrývá moderní hokejový stadion pro přírodní led využitelný 
celoročně k hokejbalu či pro jiné sporty s potřebnými skladovacími prostory, hlediště s přístupovým 

schodištěm a naproti tomu podium pro 
pořádání kulturních akcí a koncertů, 
asfaltové hřiště na tenis s tréninkovou 
pinkací zdí s možností využití i pro no-
hejbal, mini skate park a koše na po-
uliční basketbal pro neorganizované 
a individuální sportovní vyžití, stůl na 
venkovní stolní tenis, nezapomnělo se 
ani na ty nejmenší s dětskou prolézač-
kou a skluzavkou, a k tomu kompletně 
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zrekonstruované zázemí s klubovními prostory, samozřejmostí je i sociální zařízení včetně wc pro 
invalidy, dvě sportovní šatny se sprchami, nutností byla protipovodňová zídka u břehů potoka a nová 
přípojka elektriky, aby bylo možné vše nasvítit a vytopit…. Vše kompletně oploceno a až vyrostou do 
patřičné výšky tůje zasazené u plotu u silnice , budou mít útrum i neplatiči vstupného postávající na 
silnici při kulturních či sportovních akcích….. Na jaře ještě z vlastních prostředků chceme opravit pří-
stupovou komunikaci a chtělo by se říci, že to bude dokonalé…… Asi nebude, už nyní víme, co jsme 
mohli vymyslet lépe a jinak, na mnoho věcí ještě v průběhu času přijdeme, ale dovolím si konstatovat 
že celý areál bude všestranně využitelný pro místní i přespolní ke sportovním i kulturním akcím…..

Toto vše obsahuje projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II severový-
chod, který představoval celkovou investici 20, 613 mil Kč, z čehož dotace EU a kofinanční prostřed-
ky činí 17, 262 mil. korun.

Slavnostní otevření se i přes nepřízeň po-
časí těšilo velkému zájmu nekořských i přes-
polních, slavnostní pásku kromě bývalého 
krajského radního, nyní senátora Petra Šilara, 
zástupce dodavatelské firmy Vakstav Josefa 
Mikysky a bývalých představitelů obce a TJ 
Sokol Josefa Dostálka a Františka Slavíka 
přestřihli i mladí nekořští sportovci, hokejba-
lový mistr extraligy v mladším dorostu Jirka 
Krejsa a mistr světa v hokejbalu dorostu To-
máš Kubíček. 

Součástí slavnostního otevření bylo i exhi-
biční hokejbalové utkání týmu nekořské ho-
kejové staré gardy proti hokejového mužstvu LHL Klas Nekoř posílených o mladé nekořské hokejisty 
a hokejbalisty, které si všichni aktéři i přes deštivé počasí náležitě užívali….. 

To, že jsme mohli prožít tyto slavnostní okamžiky, má řadu příčin a velmi dlouhý vývoj, který bych 
ještě rád připomenul. 

Na počátku byla myšlenka …. Ne na počátku byl rybník. Ano, v těchto místech byl v předminulém 
století rybník. Pak po vzniku samostatného československa byl v rámci pozemkové reformy již vy-
sušený pozemek převeden na nekořský rybářský spolek , a následně byl prostor upraven na sokolské 
hřiště. V průběhu let, v dobách těžkých a ideologicky složitých bylo postupně za podpory nadšen-
ců sokola s podporou JZD a Vítkovických železáren vybudováno zimní kluziště, dřevěnné kabiny, 
osvětlení, střídačka i klubovna se sociálním zázemím. Po změně režimu se vytratilo nadšení i bývalé 
možnosti a areál postupně chátral. A pak tu byla ta myšlenka na vybudování moderního sportoviště, 
jejímž neúnavným nositelem byl dlouhodobý předseda TJ Sokol František Slavík. Bohužel i přes 
snahu prosadit ji přes vysoké politické představitele byla dlouhodobě nevyslyšena, žádná část porco-
vaného medvěda do Nekoře nikdy nedoputovala a finanční prostředky obce s necelými 900 obyvateli 
byly pro takovouto velkou investici nedostižně nedostatečné…..

A protože dominantou celého areálu je hojekového hřiště, přirovnal bych další vývoj a sled událostí 
alegoricky k hokejovému zápasu:

Byl tu neúnavný kouč František Slavík a jeho myšlenka sehrát hokejový zápas se skvělým muž-
stvem. Dával se dohromady mančaft, hledali se vhodní hráči - naše fiktivní mužstvo začínalo pomalu 
trénovat a chystat se na zápas - to nový výbor TJ Sokol nechal zpracovat v roce 2005 studii možné 
podoby tohoto areálu. Hledaly se vhodné posily do týmu a také samozřejmě strategický sponzor 
a hle, objevilo se naše členství v EU a z toho vyplývající možnosti čerpání finančních prostředků. 
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Začali jsme intenzivně přemýšlet, jak tyto prostředky využít pro náš areál a rodila se předzápasová 
strategie trénovaného mužstva ve formě hledání vhodného projektového záměru. Výraznou postavou 
dodávající mužstvu poslední tréninkové a strategické cenné rady byl nekořský rodák Mirek Smejkal, 
od něhož jsme čerpali cenné informace o chystaných parametrech připravovaného regionálního ope-
račního programu. 

První třetina zápasu – to byla příprava žádosti, zpracování projektové dokumentace a získání po-
třebných vyjádření úřadů a stavebních povolení. Těsně před úvodním vhazováním zápasu se nám 
ještě podařilo pro mančaft získat cenné posily ve firmách Hudeček a Redea, které se výrazně prosazo-
valy v prvních chvílích zápasu zpracováváním projektu a parametrů žádosti. Velice nečekaná posila 
pro první třetinu zápasu k nám přišla z Pardubického kraje, v osobách vicehejtmana Romana Línka 
a krajského radního, Petra Šilara, protože jsme obdrželi velice výraznou dotaci kraje na zpracování 
projektové dokumentace. Mužstvu pomáhaly i nadá-
le strategické rady Mirka Smejkala v tom, co vše by 
měl projekt obsahovat, aby získal co nejvíce bodů při 
hodnocení projektů… Do hry ze střídačky naskočil 
mezi projekční tým i zpracovatel původní studie pro-
jektant Ing. Friš. Musím konstatovat, že náš mančaft 
trochu přepálil začátek a z původních záměrů naše-
ho projektu jsme museli trochu slevit, abychom se 
finančně nedostali do neúnosné výše a je pravda, že 
se nám pro první kolo výzvy ROPu objevil velký po-
čet protihráčů. Ale po nezbytných korekcích jsme to ustáli a hra pokračovala. Avšak s přibývajícím 
odehraným časem první třetiny na hráče mužstva přišla další krize a už to vypadalo pomalu na totální 
propadák, ale nakonec jsme s vypětím sil dokázali překonat všechny nástrahy paragrafů stavebního 
zákona a lhůt k stavebnímu povolení včetně potřebných smluv o smlouvách budoucích o odkupu 
a směně potřebných pozemků a jejich vynětí….. a s vypětím sil jsme žádost v koncem března 2008 
těsně před ukončením první dvacetiminutovky zápasu podali a úspěšně zaregistrovali. 

Mužstvo o přestávce v nejistotě, zda má vůbec cenu hrát dál, sbíralo síly. Co vše se v těch chvílích 
odehrávalo mimo nás na kraji a v hodnotících komi-
sích rady ROP NUTS II severovýchod hráči netušili, 
ale najednou 10. 7. 2008 do kabiny přišla zpráva, že 
můžeme nastoupit do zbytku zápasu. 

Druhá třetina, to byla realizace projektu. Úvodní 
vhazování druhé třetiny proběhlo 14.10.2008 pode-
psáním smlouvy o poskytnutí dotace starostou obce 
Josefem Dostálkem a Romanem Línkem zastupu-
jícím ROP NUTS II Severovýchod….. A hned od 
prvních vteřin na nás čekaly tvrdé střety zápasu, vý-
běrové řízení na zhotovitele a získání úvěru na finan-
cování celého projektu. Obojí jsme ustáli a mohlo se 

začít stavět. Vybraný zhotovitel, firma Vakstav Jablonné nad Orlicí, se dá opět přirovnat k výrazné, za-
koupené posile pro náš mančaft. V průběhu druhé třetiny došlo na straně týmu dodavatele k velmi vý-
znamnému střídání, kdy od pana JUDr. Josefa Novotného, jednoho z představitelů dodavatelské firmy 
Vakstav, převzal velice dobře rozjetou hru s výrazným tlakem na bránu jeho kolega pan Josef Mikyska 
a k naší spokojenosti tlak na protihráče nejen udržel, ale i stupňoval. V této fázi bylo někdy těžké 
rozpoznat, kdo vlastně na které straně za koho hraje, nejvíce tyto tvrdé chvíle druhé třetiny odskákal 
stavbyvedoucí s hlavním polírem stavby, protože na ně bylo tlačeno jednak ze strany obce a stavební-
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ho dozoru, z druhého směru ze strany jejich nadřízených z dodavatelské firmy, na všechny pak začala 
tlačit neúprosná časomíra. A přestože občas někomu za projekčním prknem ve vysokém tempu trochu 
docházel dech, tempo nepolevilo a v závěru muselo být vystupňováno na maximum, protože jsme se 
najednou dozvěděli, že pokud chceme získat slíbených 7,5 % kofinancovaných prostředků ze státního 
rozpočtu, dokud tam ještě jsou, musíme být nejen se stavbu, ale i s kolaudací a veškerým vyúčtováním 
a papírováním hotovi o měsíc a půl dříve, to znamenalo, že druhou dvacetiminutovku zápasu musíme 
odehrát za minut devatenáct… Dnešním slavnostním přestřižením pásky končí druhé dějství, bohužel 
jeho konečné skóre se dozvíme až po proběhlé kontrole a obdržení finančních prostředků. 

A zároveň nám začíná třetí třetina našeho fiktivního mače a tou je provoz tohoto areálu. Tady se do 
hry již budou moci zapojit všichni obyvatelé naší obce i přizvané přespolní posily a věřím, že tuto třetí 
třetinu si všichni velmi užijeme a areál budeme co nejvíce využívat. A věřím, že zde všichni společně 
stav zápasu navýšíme nejen o povinných 5 let udržitelnosti projektu, ale že tento moderní areál nám 
umožní skóre navýšit minimálně o čtyřnásobek. 

Přeji nám všem, abychom jej dokázali dobře využívat nejen pro sportovní, ale i pro společenské 
a kulturní akce, případné vandaly abychom včas posadili na trestnou lavici, a v mladé generaci i s po-
mocí tohoto centra dokázali vychovávat úspěšné sportovce a nekořské patrioty. 

Není možné jmenovitě vyjmenovat všechny, kteří se na přípravě a realizaci celého díla podíleli, 
bylo jich mnoho a všem patří za jejich přispění poděkování Jiří Pomikálek

ZŠ Nekoř 
Jak jsme překonávali hranice našeho počítačového vybavení ve škole

Všechno to začalo v roce 1992, kdy jsme pro školu získali 4 počítače typové řady s procesorem 
286. V té době toto vybavení nikde v okolí ve školách neměli a lidé se víceméně počítačů stranili. 
My jsme tu však už s dětmi začali pracovat s prvními výukovými programy. Postupně se nám dařilo 
v průběhu let počítače obměňovat za počítače s procesory 386 a 486. Naše děti z vesnické školy tedy 
nikdy nezaostávaly za svými vrstevníky z městských škol. V roce 1999 nastal další kvalitativní posun 
v podobě počítačů s procesorem Intel Pentiun, nové počítačové učebny a připojení na internet. Ško-
la nejen vyučovala své žáky na počítačích, ale pořádala kurzy i pro občany Nekoře. Určitě si i dnes 
někteří vzpomenou na své začátky. V roce 2003 jsme soutěžili v projektu Počítače školám, kterou 
vyhlásila společnost InterCom Praha, spol. s r.o. Úkolem bylo sbírat víčka od Ramy Classic 500 g. 
Obsadili jsme 11. místo a získali pomyslný šek na 100000 Kč, za který jsme znovu obnovili naše počí-
tače už s procesorem Intel Pentium 4. Toto vybavení nám sloužilo do nedávných dnů. Vývoj v oblasti 
počítačů je překotný, avšak prostředky na obnovu nejsou vždy po ruce. Letos nám však pomohlo za-
pojení do projektu Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách. Naše škola získala dotaci 
510327 Kč. Záměrem projektu je především zlepšení a zkvalitnění výuky a to především díky plá-
nované modernizaci ICT ve škole. Tyto cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro 
výuku, které mají napomoci vzdělávat žáky v souladu s novými trendy a za přispění nejmodernějších 
IC technologií. Ze získaných prostředků jsme už obnovili počítačovou učebnu v podobě Multiseatu 
pro 8 klientů a do každé třídy jsme instalovali interaktivní tabuli s připojením k rychlému internetu.. 
Je to malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro naši školu. Otvírají se tím obrovské možnosti využití 
ve výuce a pro přípravy na výuku. Je jisté, že vývoj bude stále pokračovat , ale můžeme konstatovat, 
že vedení školy od roku 1992 posouvá tuto školu vpřed v souladu s daným pokrokem ve světě infor-
mačních technologií a ve zlepšování prostředí školy a okolí školy. Děkujeme všem, kteří nám fandí 
a kteří nás v našem úsilí podporují. PaedDr. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř
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TJ Sokol Nekoř - zprávy z oddílu stolního tenisu
Tak jsme se dočkali. Těšili se hráči, těšili se i diváci. Po dlouhé době jsme mohli v Nekoři poznat 

tu elektrizující atmosféru soutěžních utkání. Ale začněme pěkně popořádku.
První utkání, které jsme v soutěži odehráli v Tatenicích, nám jasně ukázalo, co je to nováčkovská 

daň. Nervozita nám svazovala ruce, naše údery postrádaly přesnost a v našich hlavách kolovaly myš-
lenky, zda vůbec bylo správné přihlásit se do soutěže. Výsledkem byla velmi krutá prohra. Naštěstí 
hned druhé utkání na půdě mužstva Orlice, které já osobně považuji za jedno z nejlepších v soutěži, 
nám ukázalo, že hrát se dá s každým. Přivezli jsme si krásnou remizu, která odstartovala náš vzestup. 
Sice se dostavilo ještě jedno klopýtnutí s mužstvem Žamberka, ale po té již následovala série tří vítěz-
ných utkání v řadě, která nás vynesla po čtvrtině soutěže na skvělé třetí místo v tabulce.

Celou druhou čtvrtinu zápasů jsme odehráli v domácím prostředí. Zápasy se hrály ve stejném po-
řadí a hned první by se dal nazvat klíčovým, jelikož jsme přivítali ještě neporažené Tatenice. Zázrak 
se nekonal, i když k remize bylo velmi blízko, a můžeme říci, že ani výhra nebyla daleko. Zklamání 
po tomto zápase bylo veliké. Povedlo se nám však připravit se na následující utkání, kde jsme si vše 
vynahradili. Pět zápasů v řadě jsme nedali soupeřům šanci. Tato vítězná šňůra nás vynesla na krásné 
druhé místo v polovině soutěže. Je namístě podotknout, že s podobným umístěním nepočítal nikdo 
z nás. Tím bych chtěl za sebe poděkovat všem hráčům, těm, kteří nám pomáhají s organizací, a hlavně 
všem fanouškům, kteří si našli cestu na naše domácí zápasy a byli naším dalším hráčem.

V průběhu soutěže se nám povedlo vystavět stabilní a odolný tým. Základní sestava se sestává 
v současnosti z hráčů Jirky Lehkého, Ladislava Uhlíře, Tomáše Krejčího ml. a Tomáše Krejčího st.. Je 
potěšitelné, že v případě střídání se můžeme spolehnout na Vojtu Marka, Kubu Kaplana a Jardu Leh-
kého, kteří přesto, že nedostali tolik šancí v soutěži, odvedli skvělou práci a určitě nebyli u týmu jen 
do počtu. Nemusíme se tak potýkat s problémem, který mají ostatní, a to je nedostatek hráčů, kteří by 
chtěli hrát. Abychom zajistili nástupce pro hráče současného „A“ týmu, máme v plánu pro příští rok 
přihlásit do soutěže právě naše dorostence. Tento plán nabývá konkrétních rozměrů zvláště potom, 
kdy se nám podařilo podchytit další dva talenty, a to Patrika Čápa a Honzu Bezstarosti. 

Abychom mohli kvalitně a v klidu reprezentovat obec, potřebujeme hlavně pevné zázemí. Hodně 
se povedlo zlepšit už v průběhu sezony. Rekonstrukce osvětlení sálu KD, kterou doprovázely drob-
né potíže, nakonec skončila úspěšně. Za to bychom chtěli poděkovat jak minulému tak současnému 
starostovi. Dále bychom touto cestou chtěli poděkovat paní Janě Duškové za vstřícnost a ochotu při 
úklidu na sále, a dále restauratérům z KD, kteří se starají o topení na sále při soutěžních utkáních. 
Doufáme, že ani naše aktivita při úklidu po rekonstrukci osvětlení, malování sálu a dalším následném 
úklidu nezůstane nepovšimnuta.

Všechny, kdož mají zájem vyzkoušet si, co stolní tenis obnáší, bych chtěl pozvat mezi nás. Každou 
neděli odpoledne od 16:30hod je sál KD k dispozici široké veřejnosti. Zájemcům o rady nabízíme 
servis v podobě přítomnosti hráčů, kteří Vám jsou ochotni poradit i pomoci v začátcích. Pro ty, kdo 
mají zájem vyzkoušet si atmosféru soutěžních kláních, je na 28. prosince 2010 připraven osmý ročník 
Vánočního turnaje ve stolním tenisu, který je letos vypsán pro neregistrované hráče – občany Nekoře. 
Pro letošní rok se nám podařilo zajistit opravdu zajímavé ceny pro všechny kategorie. Registrovaní 
hráči budou mít samostatný turnaj o den později, tedy 29.prosince.

Závěrem mi dovolte, abych Vám i nám, jménem oddílu stolního tenisu, popřál klidné prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2011 a mnoho úspěchů nejen při sportovních kláních.
 Za oddíl stolního tenisu Tomáš Krejčí st.
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SDH Nekoř
Kde chybí prevence, hasiči nepomohou!

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi zavzpomínat na časy dávno minulé, v souvislosti s již probíhající topnou sezonou. Na 

kominíka brázdícího naši obec, pěšky nebo na kozím dechu, a s tím i utržených knoflíků, jak jsme se 
je snažili rychle chytnout, abychom měli štěstí. Na dobu, kdy dobrovolní hasiči z naší obce prováděli 
preventivní kontroly našich komínů, kouřovodů a topidel. Na knihu hříchů, do které nám zaznamenali 
chyby a nedostatky, v podobě neobílených komínů, špatných vybíracích a vymetacích branek, ulože-
ných hořlavých předmětů v blízkosti topidel, kouřovodů, komínů a pavučin na stropech a špejcharech 
a také zanesených komínů, lépe či hůře uloženého topiva, atd. 

To všechno byly a jsou opakující se příčiny vzniku požáru a jeho rychlého šíření v našich obydlích. 
A tak mi dovolte, opět vám vyjmenovat několik vám zcela určitě známých věcí, které se ale velmi 
často opomíjejí a nikdy není pozdě si je připomenout, jak praví staré přísloví: “Opakování matka 
moudrosti“. Pokusím se být stručný a shrnout vše v:
Desatero pro bezpečnost komínů platících pro nás všechny:

Komíny a kouřovody udržujte v řádném technickém stavu (nepopraskané, omítnuté a nabílené)1. 
Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správně izolován2. 
Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění do komínového tělesa3. 
Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komína4. 
Alespoň jednou ročně nechte komín zkontrolovat odbornou kominickou firmou5. 
Před instalací topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu (v současné době platí 6. 
nařízení o zajištění čištění spalinové cesty kominíkem 4x ročně a Pozor! Vymetáním komínů 
svépomocí, se dopouštíme porušování, ještě platné, vyhlášky 111/1981 Sb., o čištění komínů) 

TJ Sokol Nekoř oddíl stolního tenisu 

Vás zve na 

 

který se koná dne 28.12.2010 v sále KD Nekoř  
od 13:00 hod kategorii dětí do 15‐ti let; od 17:00 kategorie dospělých 

Prezentace vždy 15 minut před začátkem každé kategorie. 
V turnaji startují pouze neregistrovaní hráči obce Nekoř.  Při účasti 4 a více žen bude sehrána tato 

kategorie samostatně. Systém turnaje a rozlosování bude stanoven podle počtu hráčů. 

Startovné 30,‐Kč pro dospělé, děti startovné neplatí.  Ceny pro všechny účastníky. Občerstvení 
v restauraci KD. 

Informace:  Tomáš Krejčí st., tel.: 736 600 716 ; e‐mail : Tom67Kre@seznam.cz 
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a dodržujte postup stanovený výrobcem pro instalaci topidel.
Dbejte na dobrém zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek7. 
V žádném případě nepoužívejte komíny u nichž byly zjištěny závady a zajistěte odstranění zjiš-8. 
těných závad (v roce 2009 příčinou 81 požárů).
Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1metr od komínového tělesa.9. 
Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky (v roce 2009 příčina 60 10. 
požárů).

Další příčinou vzniku požáru, na které bych chtěl upozornit, je správné uložení tuhých paliv, kde hrozí 
samovznícení nejčastěji z těchto důvodů:

vyšší vlhkost1. 
vyšší podíl prachu, nestejnoměrná zrnitost, přítomnost snadněji hořlavých materiálů (např. kousky 2. 
dřeva, štěpky)
množství navršeného paliva, smíchané různé druhy paliv (dřevo a uhlí, černé a hnědé uhlí)Na-3. 
skladněné palivo je doporučeno větrat a kontrolovat denně, později alespoň týdně a sledovat, zda 
nedochází k samovznícení, které se projeví tvořením vodní páry, zvýšenou teplotou nebo dýmem.

Naši pozornost zasluhuje také ukládání popela. Platí všeobecná zásada – ukládat popel vychladlý 
a do nehořlavých popelnic. POZOR! na plastové popelnice a žhavý nebo nevychladlý popel v nich! 

Je dobrým znamením, pokud se vám při čtení tohoto článku objevil na ústech lehký úsměv a pro-
kousali jste se až sem. Pak článek splnil svůj úkol a děkuji za čas, který jste mu doposud věnovali. 
Buď hned, nebo po Novém roce si přečtěte i zbytek článku, ať víte, jaké vás čekají změny.
Od 1.ledna 2011 stačí jedna kontrola komínu v roce!!!

Hurá!!! Ale pozor. Nařízení vlády 91/2010 Sb., z března 2010, o podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ukládá:

„Kontrolovat nebo vyčistit komín odborníkem bude stačit pouze 1x ročně. Další čištění by mohli 
majitelé zajistit svépomocí, pokud výkon připojených spotřebičů nepřekročí 50kW“.

To se nám líbí. A teď to „ale“. Nařízení vlády 91/2010 Sb., si klade podmínku právě v povinnos-
ti, provedení vyčištění a zkontrolování komína od odborné firmy nejméně jedenkrát ročně, ale umož-
ňuje, nyní již v souladu s právní úpravou, další vyčištění komína svépomocí (stále se jedná o připoje-
né spotřebiče s výkonem do 50kW). Podmínku nařízení vlády je nutné striktně dodržet.

V uvedeném NV se hovoří o povinnostech kominíka, kominíka-revizního technika. Hovoří se až 
o 20.000,-Kč pokutě, pokud nedodržíme podmínky tohoto nařízení, není zde ovšem uvedeno jak bude 
kontrolováno toto nařízení.

V tomto NV je také pamatováno na zaústěné spotřebiče na tuhá, kapalná i plynná paliva nad 50kW, 
kde je členění již složitější a také je tu pamatováno na právnické osoby, ale ty spadají do jiné kategorie 
předpisů a zákonů. 

Závěrem bych chtěl říci, že zmíněné nařízení nám cosi ukládá a umožňuje, ale od požáru nás ne-
zachrání, pokud nepřiložíme svoji ruku k dílu. Mějme proto na paměti a dodržujme desatero, které 
je uvedeno v minulém čísle našeho obecního zpravodaje a pamatujme si, že: „Kde chybí prevence, 
hasiči nepomohou“. Kruté, ale pravdivé.

Za nás hasiče, vám přeji klidný, radostný a požáry nerušený průběh topné sezony a celého roku. 
Nám hasičům přeji žádné požáry a klid naši technice připravené zasáhnout. Miroslav Jirčík 

Tradiční setkání seniorů
Tradiční setkání seniorů tradičně organizované zastupitelstvem obce Nekoř se v letošním roce 

vzhledem k termínu komunálních a senátních voleb konalo netradičně až první adventní neděli. 
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Pokud jsem dobře počítal, toto setkání bylo již 38., kdy se pravidelně jedno podzimní nedělní odpo-
ledne v nekořské kulturáku scházejí ti dříve narození, aby si popovídali se známými a přáteli, zavzpo-
mínali na to, co se za rok událo, i s očekáváním, co nás bude čekat v roce příštím. 

O adventní a předvánoční atmosféru se hudebním doprovodem postarala dvojice Studia Mix z Lib-
chav. Nechybělo ani tradiční vystoupení dětí z mateřské školy, i přes obtíže s velkou nemocností byly 
děti v pohádkových kostýmech velmi roztomilé. Atmosféru skvěle svým vstupem doplnili nekořští 
školáci pod vedením paní učitelky Petry Blažek Luxové. Nechybělo ani tradiční vystoupení někoho 
„z venku“, letos se o něj postarali tanečnice Junior aerobiku Záchlumí. A zatímco zastupitelé kmitali 
při roznášení kávy a sladkého tradičního občerstvení, nechybělo ani tradiční nahlédnutí do historie 
provázení projekcí fotografií, v letošním případě z období let 1994 – 2010, kdy v čele obce stál staros-
ta Josef Dostálek, kterého jsme mezi sebou rovněž přivítali. Právě on po šestnáct posledních let jako 
starosta obce všechny účastníky těchto setkání vítal a programem provázel, takže toto bylo takové 
malé poděkování za vše, co po tu dobu pro obec Nekoř obětavě vykonal. 

Na závěr nezbylo než si popřát hodně zdraví, spokojenosti, pohody do dalšího života, radostné pro-
žití již blížících se vánočních svátků a všeho dobré v blížícím se roce 2011 s přáním abychom se na 
takovémto setkání opět příští rok mohli ve zdraví sejít…  Jiří Pomikálek

Důležité informace pro vás – zdravotnictví v Letohradě

MUDr. Pavel Vychytil
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 620 441
Po 7:00 – 11:30 15:00 – 17:00
Út 7:00 – 11:30 
St 7:00 – 11:30 15:00 – 17:00
Čt 7:00 – 11:30
Pá 7:00 – 11:30

MUDr. Václava Nosálová
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Divadelní 68, Letohrad – tel.: 465 620 888
Po 7:00 – 11:00
Út  13:00 – 18:00 
St 7:00 – 11:00
Čt 7:00 – 11:00 
Pá 7:00 – 11:00

MUDr. Ivana Horová
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Šedivská 339, Letohrad – tel.: 465 620 115
Po 7:00 – 11:30
Út 7:00 – 11:00 15:00 – 17:30
St 7:00 – 11:30
Čt  13:00 – 16:30
Pá 7:00 – 11:30

MUDr. Jiří Haltmar
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 620 433
Po 7:00 – 11:00
Út 7:00 – 10:00 13:00 – 16:30
St 7:00 – 11:00
Čt  13:00 – 16:30
Pá 7:00 – 11:00

MUDr. Kamila Žižková
Praktický lékař pro dorost a dospělé + interna 
a diabetologie
Tyršova 257, Letohrad – tel.: 465 622 253, 
972 324 496
Po  8:30 – 13:00 
Út  9:00 – 14:00
St 12:00 – 15:00
Čt interní a diabetologická ambulance
Pá  6:30 – 10:30

MUDr. Lenka Stejskalová
Praktický lékař pro děti a dorost
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 620 753
Po 6:30 – 11:30 
Út  12:00 – 16:00
St 6:45 – 10:00
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Čt 6:45 – 11:00
Pá 6:30 – 11:00
Poradna pro kojence v úterý 9:00 – 11:30

MUDr. Jarmila Janáková
Praktický lékař pro děti a dorost
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 620 752
Po 7:00 – 11:30  
Út 7:00 – 11:00
St  13:00 – 15:00
Čt 7:00 – 11:00
Pá 7:00 – 11:00
Poradna pro kojence ve středu 7:00 – 11:30

MUDr. Jiřina Slezáková
Gynekologie
Družstevní 815, Letohrad – 465 620 353
Po 7:15 – 12:00  12:45 –15:30
Út 7:15 –12:00  12:45 –15:30
St   14:00 – 18:30 
Čt 7:45 – 12:00 12:45 – 15:00 
(dopoledne poradna pro těhotné)
Pá 7:45 – 12:00
Objednání vyšetření denně od 9:00 do 11:00 
hod., kromě středy.
Konzultace s lékařem denně od 11:30 do 12:00 
hod., kromě středy.
Výsledky laboratorních vyšetření denně od 14:00 
do 14:30 hod., kromě pátku. 

Marta Holancová
Rehabilitace
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 622 224
Po 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00
Út 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
St 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00
Čt 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Pá 7:00 – 12:00 

MUDr. Daniela Ježáková
Stomatolog
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 620 528
Po 6:30 – 16:00
Út 6:30 – 14:00
St 6:30 – 14:00
Čt 6:30 – 14:00
Pá 6:30 – 11:00

MUDr. Marie Johnová
Stomatolog
Šedivská 498, Letohrad – tel.: 465 622 216
Po 6:30 – 12:00  12:00 – 18:00 dentální hygiena
Út 6:30 –12:00 15:00 – 18:30
St 6:30 – 14:00
Čt 6:30 – 12:00 15:00 – 18:30
Pá 6:30 – 12:00

MUDr. Petr Šrámek
Stomatolog
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 621 551
Po 7:15 – 15:00
Út 7:15 – 16:00
St 7:15 – 15:00
Čt 7:15 – 15:00
Pá 7:15 – 12:00

MUDr. Vlasta Karásková
Stomatolog
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 620 358
Po 7:00 – 15:30
Út 7:00 – 14:45
St 7:00 – 14:00
Čt 7:00 – 14:30
Pá 7:00 – 11:00

MUDr. Stanislava Dunglová
Stomatolog
Tyršova 257, Letohrad – tel.: 972 324 447 
Po 7:00 – 12:00
Út 7:00 – 12:00
St 7:00 – 12:00 
Čt 7:00 – 12:00
Pá 7:00 – 11:00
Odpoledne dle objednání

MUDr. Petr Dungl
Kožní ambulance
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 622 208
Po 10:30 – 14:00

MUDr. Jaromír Vítek
Interní ambulance
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 622 208
Út 13:00 – 16:00
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MUDr. Lenka Nováková
Neurologická a rehabilitační ambulance
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 622 208
St 8:30 – 16:00

MUDr. Lenka Půtová
Psychiatrická ambulance
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 622 208
Čt 10:00 – 16:00 

MUDr. Jaroslav Pozděna
Gynekologie
Družstevní 815, Letohrad – tel.: 465 534 528, 
737 761 916
Pouze na objednání 

MVDr. Ivan Malínek
Praktický veterinární lékař
V Aleji 862, Letohrad, tel.: 465 613 357, 
602 846 917 
Po – Pá  15:00 – 17:00
So 9:30 – 10:00

Marcela Šulcová

Cestománie - Asie
Vážení čtenáři, v Cestománii se letos naposledy v číslech Nekořského zpravodaje vydáme s Marti-

nem a Zuzanou Kocmánkovými do Asie - pokračování č.10 
Ve vesnici Houay Xai jsme bez problémů vstoupili na půdu budhistického Laosu. Hledali jsme 

si ubytování, chodili jsme proto sem a tam. Znaveni licitacemi jsme se zastavili v jedné z jídelen, 
kde jsme ochutnali poprvé laoské jídlo a dobré pivo BeerLao. Ubytovali jsme se v nejlepším hotelu 
s výhledem na Mekong, protože ceny byly všude stejné bez ohledu na kvalitu ubytování. Platit bylo 
možné i thajskou měnou, laoské kipy jsme stejně ještě neměli.

Vstávali jsme časně, protože lodě po Mekongu 
vyplouvají pouze ráno. Po zakoupení plavebních 
lístků v jednoduché kanceláři jsme si dali obří talíř 
výborné laoské polévky z buvolí hlavy. Laosané si 
do polévky přidávají koření a citronovou šťávu, pří-
lohou je porce čerstvé zeleniny a bylin. Před sebou 
jsme měli dvoudenní plavbu po proudu Mekongu 
do 300 km vzdáleného Louang Phabang. Do lo-
di se vměstnala necelá stovka turistů a osádka. Po 
neklidném toku jedné z největších řek světa jsme 
kličkovali celých sedm hodin. Cestou jsme sledova-
li zalesněné i obdělávané příkré svahy mezi nimiž 

se široká řeka vinula. Občas jsme zastavili u nějaké vesnice. Obyvatelé byli na břehu, mnohdy v čele 
s náčelníkem. Na pohled bylo jedinou jejich obži-
vou zemědělství a prodej ovoce. V osadě Pakbeng, 
kde jsme měli přenocovat, nás v přístavu čekal 
shluk domorodců, kteří si nás v řádném zmatku ro-
zebrali do svých hotýlků, které spolu s restauracemi 
a obchůdky lemovaly jedinou ulici. Elektřina zde 
fungovala pouze večer.

Druhý den se zajímavá plavba odvíjela podobně 
jako minulého dne. Asi po šesti hodinách sezení na 
prkenných lavicích lodi se ráz krajiny změnil a ob-
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jevily se skály a kuželové kopce krásného vápencového krasu. 
V pozdním odpoledni jsme přistáli u starobylého královského 
města Louang Phabang. Město je poseté na poměrně malé plo-
še nespočtem památek, zejména chrámy – waty, které byly vy-
budovány během dlouhé historie. Město bylo založeno v období 
středověku, kdy byl Laos silným státem známým jako Lan Xang, 
království miliónu slonů. V tomto překrásném městečku ležícím 
na soutoku řeky Nam Khan s Mekongem jsme strávili několik 
dní. Z domků na ulicích ještě dýchala atmosféra z dob francouz-
ské kolonizace. Obdivovali jsme zde krásy Královského paláce, 
chrámů, klášterů a zahrad se sochami Budhy v různých polohách. 

Ale nejen památky. Ráno na ulicích rozprostřeli prodejci hromádky se zeleninou a bylinami nám 
neznámých. Stejně tak ovoce. Navíc každý večer zaplnili hlavní ulici trhovci s rozmanitým zbožím. 
V jedné boční uličce se podávaly lidové laoské pokrmy – pečené ryby z Mekongu, klobásy, grilovaná 
kuřata s rozličnými pikantními přílohami. Přes den Laosané většinou konzumují polévku, které jsme 
též nemohli odolat, či plněnou bagetu, která se tu uchytila od Francouzů. Na nábřeží jsme od jednoho 
staříka ochutnali laoskou whisky ze skleněné nádoby plné 
hadů, štírů a červů. Prý dodává životní sílu. Začali nám 
docházet drobné. Bylo na čase směnit. Směnili jsme sto 
dolarů a na pár hodin se z nás stali milionáři.

V jeden den jsme ve značném vedru vystoupali na po-
svátnou horu Phou Si ke stoupě That Chomsi. Odtud byl 
nádherný výhled na město, soutok a panorama hor. Posled-
ní den jsme si chtěli udělat výlet za hranice města k 35 km 
vzdáleným vodopádům Khouang Si, původně na motocy-
klech, ale půjčovny byly úřady zrušeny, tak jsme bohužel 
museli využít služeb taxikářů, kteří dokud není tuktuk plný, tak prostě nevyjedou. Ze zajištěného 
výletu tak může velmi rychle sejít. Nakonec jsme se spojili s mladými Němci a dojeli k vodopádům 
pronajmutou dodávkou. Díky předchozím vydatným srážkám byl mnoha stupňový 60 metrů vysoký 
vodopád v plné síle .

Do Phonsavanh jsme chtěli vyjet dopoledne. Na autobusovém nádraží jsme zakoupili jízdenky. 
Celkem nás, cizinců, bylo v autobuse pět, naštěstí. Po dlouhých sedm hodin jsme se kodrcali po kři-
volaké cestě do hor. Hory a kopce zabírají téměř celou rozlohu země. Cestou jsme míjeli vesničky 
s dřevěnými chýšemi postavenými nad příkrými stržemi. Prudké svahy jsou v těchto podmínkách 
vypalované a obdělávané. Sesuvy půdy jsou poměrně častým jevem. Po několika hodinách jsme už 
byli tak vysoko, že jsme se ponořili do mraků, ze kterých jsme se ještě výše opět vynořili. V tu chvíli 

se nám otevřel pohled na krásnou horskou scenerii s hedvábnými 
pahorky. Následně se spustil prudký liják. Do autobusu všude-
možně zatékalo. Když déšť ustal, ocitli jsme se na zvlněné ná-
horní plošině s pastvinami, jezírky, políčky, pasoucím se dobyt-
kem a chaloupkami. Úplný skanzen. Do chladného Phonsavanh 
to trvalo ještě hodinu. Oběhali jsme všemožné guest housy než 
jsme vybrali ten nejvhodnější, nazvaný „Sabai Di“, což je laosky 
Ahoj. S ostatními turisty jsme si ještě týž večer zařídili výlet na 
„Planiny džbánů“ a v pohostinné restauraci s vlídnou majitelkou 
jsme se dosyta nasytili laoským jídlem.

Ráno bylo velmi chladné. Teplá laoská polévka přišla vhod. 
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Naložili nás do dodávky a vezli nás po městečku do Turistické kanceláře ukázat nám nalezené bom-
by, ale nikoho na tyto zkázonosné exponáty nezlákali. Torza pum jsou zde k vidění všude. Vyjeli 
jsme z města do krásné venkovské krajiny. Na první planině nám průvodce u prvního hloučku ob-

řích starověkých kamenných nádob o objemu až jeden tisíc litrů 
a hmotnosti až deset tun podal výklad o pravděpodobném původu. 
O význam se přou francouzští a laoští vědci. První říkají, že slou-
žili k pohřbívání, druzí k uskladnění kořalky. Nám se více líbil 
ten druhý účel. Dalším tématem bylo množství kráterů po ame-
rických bombách z druhé indočínské války. Smutným faktem je, 
že v Laosu byl v té době shozen největší počet bomb ve válečné 
historii USA. Celkem jsme navštívili planiny tři, vodopád, dále 
továrnu na laoskou whisky, kterou představovala chýše, kde sta-

řenka s úsměvem od ucha k uchu vypalovala v sudu oblíbenou tekutinu a na konec jednoduchou 
manufakturu na výrobu hliníkových lžic. Jediný pracovník zde přetavoval hliník odejmutý z trupů 
a křídel sestřelených amerických letadel. Neobyčejným zážitkem byl pro nás i bosý Laosan se sla-
měným kloboukem nesoucí na vahadle džbery s vodou. Poklidný venkov. Planiny džbánů jsou tím 
nejzajímavějším, co Phonsavanh nabízí. Další ráno jsme si usmlouvali tuktuk na nádraží a autobusem 
odjeli směrem k Vang Vieng.
                                                  Pokračování příště  Martin a Zuzana Kocmánkovi

Sdružení obcí Orlicko 
Provoz Lyžařské běžecké oblasti Buková hora – Suchý vrch v sezóně 2010-2011.

Sdružení obcí Orlicko jako provozovatel si Vás dovoluje informovat o novinkách v provozu strojo-
vě upravovaných běžkařských tratí na Bukové hoře a Suchém vrchu v zimní sezóně 2010-2011.

Technika na úpravu tratí je připravena a čekáme na první sníh. Frekvence úpravy bude jednou týdne 
před víkendem a před svátky v celém rozsahu ( všechny lyžařské tratě ) , jednou týdne, zpravidla ve 
středu, pak zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý vrch. Trasa Červenovodské sedlo – Suchý 
vrch bude upravována častěji díky technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu. 

Novinkou této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy ( sedlo od silnice před Suchým vrchem) 
nad Červenou Vodou a Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem k Boudě ( U třech pánů).

Od 1.12.2010 by mělo být opět v provozu Informační centrum a sociální zázemí na Červenovod-
ském sedle . Provoz předpokládáme až do konce zimní sezóny každodenně. Z důvodu dodržování 
podmínek dotace na výstavbu objektu bude omezen sortiment podávaného občerstvení. Převažovat 
budou teplé a studené nápoje a z jídla pouze balené potraviny. Prosíme o pochopení této situace, která 
bude trvat až do konce roku 2015 a nemá , pokud nechceme vrátit dotaci ( 9 mil.Kč) , jiné řešení. 

Další novinkou provozu běžkařských tratí je rozšiřování informovanosti o lyžařských běžeckých 
trasách a o stavu jejich úpravy . Vedle již osvědčených kamer na sedle a na Suchém vrchu a uvádění 
informací o úpravě běžeckých tratí jak na webech ( např. www.orlicko.cz, www.cenkovice.com nebo 
www.holidayinfo.cz) , tak na teletextu ČT 1 a ČT 2 budeme v nejbližších měsících osazovat nové 
mapy a směrovky , vydáme novou mapu běžkařských tratí a zejména nabídneme nový systém v on-
line sledování úpravy tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům na hlavních informačních 
webech a na kamerách sledovat aktuální informace , které tratě a v jaké době byly upraveny.

Poslední novinkou letošní sezóny bude zpoplatnění parkoviště na Červenovodském sedle. Sdru-
žení obcí Orlicko počítá se sazbou 30 Kč za den. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni 
přistoupit po letech hledání možných zdrojů alespoň na částečné pokrytí nákladů přímo souviseních 
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s provozem rolby při úpravě tratí. Tyto náklady se ročně pohybují okolo 500 tis.Kč a jsou z větší 
části hrazeny z příspěvků části členských obcí Sdružení obcí Orlicko. Menší část pak pokrývají pří-
spěvky z reklamy firem Česká spořitelna a.s., Eurovia Vinci a.s. , VAK Jablonné nad Orlicí a.s. nebo 
VAKSTAV s.r.o. Věříme, že parkovné bude pochopeno ze strany uživatelů lyžařských běžeckých tras 
jako jejich příspěvek na udržení a rozvoj této významné zimní aktivity v regionu Orlicka. 

V závěru ještě informace o provozu skibusů , které začnou jezdit opět koncem prosince a to na 
dvou linkách . Jedna tradičně z České Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské sedlo 
a druhá ze Žamberka přes Letohrad a Jablonné na sedlo a dále , což je novinka této sezóny, do Červe-
né Vody a na Mlynický dvůr do nové otevíraného lyžařského centra Skipark Červená Voda. Otevření 
nejmodernějšího lyžařského areálu v Orlických horách zároveň otevírá díky nové vyhřívané čtyřse-
dačkové lanovce další možnost nástupu do lyžřaských stop. 

Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko
Miroslav Wágner, předseda Orlicka Antonín Fiala, manažer Orlicka

MAS Orlicko 
Co nového na Orlicku v roce 2010?
Rekonstrukce Divišova divadla v Žamberku, nová komunikace v Horní Lipce, 
vybavení jezdeckého klubu v Červené Vodě, nebo zkvalitnění rodinného centra  
Pohoda …
… nejen tyto, ale dalších jedenáct projektů v regionu Orlicko bylo v letošním roce 
zrealizováno díky dotaci zprostředkované prostřednictvím občanského sdružení ze 
Žamberka. 
Občanské sdružení s neobvyklým názvem „MAS ORLICKO“ bylo založeno v roce 
2006 s cílem podporovat rozvoj regionu na základě zprostředkování dotací obcím, 
neziskovým organizacím i podnikatelům. Každoročně financuje z Evropských fondů realizaci projek-
tů v celkové hodnotě cca. 10 000 000 Kč.
Jak mohou žadatelé prostředky na podporu svého projektu získat a jaké služby občanské sdruže-
ní poskytuje, nám řekl předseda sdružení, Ing. Oldřich Žďárský: 
„Prostředky jsou rozdělovány na základě žádostí, které žadatelé předkládají do kanceláře občanského 
sdružení v Žamberku. Tuto žádost, která musí splňovat předepsané náležitosti, si zpracují buď sami, 
nebo pokud se na to necítí, mohou požádat o pomoc vhodnou poradenskou firmu. Nespornou výhodou 
pro žadatele je, že mohou využívat po celou dobu přípravy a realizace projektu bezplatnou konzul-
tační pomoc kanceláře MAS, za kterou by v případě převážné většiny dalších dotačních programů 
museli platit.“
Příležitosti v roce 2011
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé dvě příležitosti podat si žádost o dotaci. Podporovány 
budou investiční projekty neziskových organizací, zemědělských podnikatelů a drobných podnikatelů 
ve dřevozpracujícím průmyslu (truhláři, pilaři, … ).
Vše o vyhlašovaných „Výzvách“ i činnosti sdružení naleznete na webových stránkách www.mas.
orlicko.cz , nebo přímo v kanceláři MAS na adrese: Divišova ulice 669, 564 01 Žamberk.

Koncem roku vydá MAS ORLICKO také informační noviny, ve kterých se mimo jiné budete moci 
seznámit se všemi 50 podpořenými projekty, včetně poskytnutých dotací a přečíst si rozhovory s pod-
pořenými žadateli. Noviny si budete moci bezplatně vyzvednout na své obci, nebo v kanceláři MAS.

Markéta Sršňová, Místní akční skupina ORLICKO
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Oblastní charita
Tříkrálová sbírka 2011

V prvních lednových dnech proběhne již tradičně v našich obcích a městech Tříkrálová sbírka. 
Tři králové opět přijdou s přáním pokoje vašemu domu (písmena K+M+B nade dveřmi) a dají vám 
také možnost zapojit se prostřednictvím organizací Charit do pomoci potřebným lidem. Jsme rádi, že 
tříkrálová sbírka si získala vaši důvěru, a že také díky ní se nám daří udržovat a rozšiřovat naše služby. 
Loni se nám např. podařilo otevřít kontaktní místo občanské poradny ve Vysokém Mýtě nebo zavést 
službu domácí hospicové péče.

Loňská TS byla použita v souladu se záměry na financování provozních a materiálových nákladů 
charitních služeb a projektů a na přímou pomoc. Kromě toho bylo 10 % z výtěžku posláno jako hu-
manitární pomoc Indii a Haiti. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 bychom rádi použili na zakoupení automobilu pro charitní ošetřo-
vatelskou službu a domácí hospicovou péči, na materiálové vybavení nového charitního centra soci-
álních služeb v Lanškrouně, na opravy budovy Centra pod střechou v Letohradě, na provozní a ma-
teriálové náklady občanské poradny, osobní asistence, RC Horní Sloupnice, na fond rozvoje nových 
projektů a k přímé pomoci.

Děkujeme vám všem, kdo koledníky přijmete i tentokrát. Bližší informace naleznete v Charitních 
aktualitách, které roznášejí koledníci nebo na www.uo.caritas.cz

Přejeme vám hezké Vánoce a klidný, nadějný rok 2011.
Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Pozvání

MO ČRS Nekoř srdečně zve na

V. RYBÁŘSKÝ PLES 
SOBOTA 15. ledna 2011 KD NEKOŘ ve 20,00 hod.

Bohatá tombola K tanci a poslechu hraje BETTY

Poděkování
Děkujeme panu Petru Adamcovi za sponzorské dodání pečiva na setkání starostů Sdružení obcí • 
Orlicko i k občerstvení při slavnostním otevírání Centra volnočasových aktivit v Nekoři. 
Děkujeme členům TJ Sokol Nekoř a hráčům týmu ledního hokeje Klas Nekoř za přípravu ledu • 
a obětavé odklízení sněhu z kluziště Centra volnočasových aktivit v Nekoři

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se Přivítali jsme do života
Faltus Miroslav Kopecká Klára
 Tauchman Matouš Marie Glonková
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 5 vánoce 2010
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: PaedDr. Petr Bouška, Miroslav Jirčík, 
Tomáš Krejčí, Jiří Krejsa, Marcela Šulcová, Zuzana a Martin Kocmánkovi, pracovníci MAS Orlicko, Sdru-
žení obcí Orlicko a Oblastní Charity, Marie Glonková, Ing. Jiří Pomikálek, foto: autoři příspěvků, Jiří Krej-
sa, 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. února 2011, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat 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 Bredůvky: I. Bredůvka čp. 
13, majitel Miroslav Šofa; II. Pacholíkovo, Bredůvka čp. 15, majitel Jaroslav Pacholík; III. Mrkvič-
kovo, Bredůvka čp 1, majitelé Josef Mrkvička a Blažena Novotná. A co tyto? Poznáte…?


