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Z jednání obecního zastupitelstva
17. října 2016 
Po přivítání starosta jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh doplnění programu 
k schválení: Usnesení 1a/XI-2016: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 17.10. 2016. 
 7 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
Starosta promítl fotografie s událostmi od minulého jednaní zastupitelstva 
• ZŠ - „STAVEBNÍ ÚPRAVA DRUŽINY A SBOROVNY“ - instalace dveří, ČEZ buduje novou přípoj-

ku k ZŠ – dořešování umístění spínací skříně 
• Dokončení oprav komunikací – doasfaltování děr TS Žamberk
• Soudní stání v žalobě o určení vlastnictví k pozemkům - rozsudek obdržen, informace právního 

zástupce o odvolání protistrany
• Žádost IROP „Novostavba MŠ, ...“ – komunikace ohledně výběrového řízení – zaslány připomínky 

k zadávacím podmínkám, obdržíme návrh k odsouhlasení - doplněné 
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - informace o postupu prací
• Krajské a senátní volby - výsledky
• Oprava osvětlení 
• SDN – odvoz textilu Diakonie, odvoz papíru, 
Kontrola zápisů z minulých jednání. Usn. 1b/XI-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání IX-2016 ze 
dne 26.9.2016 a z mimořádného jednání X-2016 ze dne 30.9.2016  7 0 0
2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Smlouva o  bezúplatném převodu p.p.č.3516/6 - pozemek pod místní komunikací za hrá-
zí přehrady. Usn. 2a/XI-2016: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku p.p.č. 
3516/6 z ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Nekoř č.j. UZSVM/HU-
O/5588/2016-HUOM  7 0 0 
2.2. Věcné břemeno p.p.č. 2983 - starostou předložena k schválení smlouva o budoucím věcném bře-
meni. Usn.2b/XI-2016: ZO Nekoř v  souladu s vyhl 11/2016 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015066/
VB/5 Nekoř p.č. 15304 Šulc - rozšířeni kNN 7 0 0
2.3. Smlouva o dotaci na hospodaření v lesích - informace starosty o přidělení dotace na hospodaření 
v lesích - provedenou výsadbu - 13.023,-Kč. Usn.2c/XI-2016: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje č. OŽPZ/16/24613 

7 0 0
3. Novostavba MŠ
3.1. Stavební úpravy družiny a sborovny - bod bude projednán příště
3.2. Novostavba MŠ. Usn.3a/XI-2016: ZO Nekoř pověřuje kontrolou zadávacích podmínek a zadá-
vací dokumentace starostu, místostarostku a předsedu kontrolní komise  7 0 0
3.3. Platové výměry ředitelů ZŠ, MŠ. Nové platové výměry ředitelů školských zařízení předloženy na 
základě nařízení vlády ČR navyšující platy ve školství. Usn. 3b/XI-2016: ZO Nekoř na základě § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoník práce), NV 564/2006 Sb., a v souladu s NV 222/2010 Sb., schvaluje platový výměr pro 
ředitele ZŠ Nekoř s platností od 1.09.2016. 
Usn. 3c/XI-2016: ZO Nekoř na základě § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, NV 564/2006 Sb a v souladu s NV 
222/2010 Sb., schvaluje platový výměr pro ředitelku MŠ Nekoř s platností od 1.09.2016.  7 0 0
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4. Příprava rozpočtu 2017
4.1. Program rozvoje obce Nekoř – 2017. Prodiskutován akční plán PRON na rok 2017, doplněn, 
bude zaslán zastupitelům k připomínkování, ke schválení na příštím jednání OZ 
4.2. Příprava rozpočtu 2017. Diskutovány priority rozpočtu na rok 2017, na příštím jednání OZ do-
plnit návrhy
5. Různé
5.1. Restaurace KD. Místostarostka zaslala zastupitelům nájemkyní restaurace navržené typy zařízení. 
Diskutovány podmínky příspěvku na pořízení elektronického zařízení. Usn. 5a/XI-2016: ZO Nekoř-
schvaluje podmínky pořízení elektronicky pokladny do restaurace KD - příspěvek do výše měsíčního 
nájmu, podmíněno zřízením veřejně přístupné Wi-fi pro návštěvníky restaurace, při ukončení ná-
jemní smlouvy přejde zařízení do majetku obce. Starosta připraví právní podmínky příspěvku.  7 0 0
5.2. Setkání seniorů. Rozděleny úkoly při organizaci setkání seniorů
5.3. Nekoř - Vejrov - Výstavba ZTV. Starosta seznámil s průběhem prací a návrhem dalšího postupu 
vzhledem k pokládání kabelů NN a VO na jaře 2017. Usn.5b/XI-2016: ZO Nekoř souhlasí se změnami 
v složení vrstev komunikace stavby Nekoř Vejrov, Výstavba ZTV – I. Etapa SO 101 místní komunika-
ce – náhrada stříkaného makadamu frézinkem, vzhledem k termínu zasíťování lokality podzemním 
vedením NN souhlasí s návrhem dokončení I etapy až po ukončení zemních prací a instalaci NN 
a VO na jaře 2017, pověřuje starostu přípravou dodatku ke smlouvě – dokončení .I - etapy do 60 dnů 
od vyzvání zadavatelem po ukončení zemních prací a instalaci NN a VO.  7 0 0
Usn.5c/XI-2016: ZO Nekoř souhlasí s doplněním zadání 1. změny ÚP Nekoř: pozemky parc. č. 1409, 
1410 a část 1406/8 - využití po změně: plocha smíšená obytná - venkovská 7 0 0
Návrhy a připomínky: 
L. Faltusová - nezatravněná ploch vedle Konzumu
B. Bezstarosti - revize kotlů
F. Mikyska - vypadlý svod u čp. 286
J. Lehký- nesvítícísvětlo u čp. 149; Zarostlý potok před vtokem do řeky 

28. listopadu 2016 
Starosta přivítal přítomné, navrhl doplnit body programu a nechal jej schválit. Usn. 1a/XII-2016: ZO 
Nekoř schvaluje program jednání 28.11. 2016.  7 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Přiblíženy starostou a promítnuty fotografie 
s událostmi od minulého jednaní zastupitelstva:
• ZŠ - „STAVEBNÍ ÚPRAVA DRUŽINY A SBOROVNY“, informace v zápisu ŠR, dveře dokončeny, 

vlhkost s rážející se rohu družiny snad vyřešena
• Dokončení oprav komunikací – doasfaltování před a za hrází, u mlýna provizorně, aby mohla být 

prováděna zimní údržba 
• Žádost IROP „Novostavba MŠ, ...“ – zaslána dokumentace výběrového řízení ke schválení na CRR.

IROP – čeká se na vydání právního aktu přidělení dotace 
• Rozvoz recyklátu z demolice od školy do cest v lese 
• Lesy – stromky natřeny proti okusu, vyvezeno chvojí z paseky Kulturka, nařezány koly k oplocence 

i na opravu kolů k výsadbě ovocných stromů, 
• Postavena nová ohrada na trávu na Sídlišti nad KD
• Rozvezen posypový materiál do nádob na posyp
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - pochvala firmy za pravidelnou informovanost i odvede-

nou práci - práce prozatím ukončeny, pokračovat budou po položení kabelů NN, připravován doda-
tek – termín dokončení I. etapy, více a méně práce 
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• Provedena oprava osvětlení, příprava a dozdobení vánočního stromu
• Dokončeno větrání čekárny ordinace 
• Akce v obci: 23.10.2016 Setkání seniorů; 29.10. Traktoriáda; 18.11.2016 Divadelní představení, - po-

děkování všem, kdo se na akcích podíleli
• 25.11.2016 částečný audit hospodaření obce pracovníky Pardubického kraje
• Příprava projektu hřiště Bredůvka
Pracovníci obce: Úklidy listí, zametání; Poslední přesečení ploch; Úklid laviček; Rozvoz posypu; 
Údržba mechanizace; Nová ohrada na trávu Sídliště nad KD; Příprava CVAN na zimní provoz; Nátěr 
stromků proti okusu; Rozvoz recykládu do lesních cest; Nařezání kolů k oplocence i na opravu kolů 
k výsadbě ovocných stromů Pročištění svoznic cest; Příprava sálu KD na akce; Provoz sběrného dvora; 
Úklid odpadků a odpadů, kontrola pořádku na zastávkách; Vyvěšení plakátů; ČOV; Topení v ordinaci.
Kontrola zápisů z minulého jednání. Usn. 1b/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání XI-2016 
ze dne 17.10.2016  7 0 0
2. Majetkové a smluvní záležitosti 
2.1. Záměr prodeje p.p.č. 3506/14 - pozemek u mostu. Usn. 2a/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje záměr 
prodeje p.p.č. 3506/14 vydělené z 3506/4 GP 982-401/2016 o výměře 139m2 za cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 5240,-Kč.  7 0 0
2.2. Prodej p.p.č. 1942/9. Prodejní a kupní smlouva na pozemky kolem kadeřnictví a u bytovky čp. 
133 - prodej již jednou schválen v roce 2015 usn. 2b/ VIII-2015. Smlouva nemohla být realizována 
z důvodů zamítnutí vkladu do KN zapříčiněných překážkami na straně SBD. Vazba vlastnictví po-
zemků na bytové jednotky. Po odstranění překážek ze strany SBD vypracován nový GP i návrh kupní 
smlouvy podle znaleckého posudku k určení ceny v místě obvyklé. Usn.2b/XII-2016: ZO Nekoř revo-
kuje usn. 2b/VIII-2015 a v souladu s vyhl 13/2016 schvaluje Smlouvu o uzavření kupní smlouvy mezí 
Obcí Nekoř a SBD Žamberk – prodej p.p.č. 1942/9 o výměře 353 m2 za cenu 60,-Kč/m2 stanovenou jako 
cenu v místě obvyklou znaleckým posudkem znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zá-
řeckého, číslo znaleckého posudku 8038-329/2016 o Odborném posouzení jednotkových obvyklých 
cen pozemků v katastrálním území a obci Nekoř ze dne 20.11.2016. ZO Nekoř schvaluje nákup p.p.č. 
1941/4, ostatní plocha, o výměře 318 m2 a p.p. č. 1941/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 
za cenu 60,-Kč/m2 od SBD Žamberk. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy  7 0 0
2.3. Územní anomálie. Informace starosty o  společném jednání starostů obcí Nekoř a Pastviny za 
přítomnosti pracovnice MV ČR k odstranění územní anomálie mezi katastry obou obcí - objekt na st. 
parcele na katastru obce Nekoř má přiděleno evidenční číslo obcí Pastviny. Usn. 2c/XII-2016:ZO sou-
hlasí s řešením územní anomálie (objekt č. 211 – budova s číslem evidenčním v současné době k.ú. 
Nekoř evidované však v obci Pastviny), a současně i celkové situace přiléhajícího komplexu kempu, 
dohodou o změně katastrální hranice, a to tak, že areál kempu bude převeden jako celek, a to buď 
k obci Pastviny nebo Nekoř, s provedením příslušné změny katastrální hranice. V případě, že bude 
možné získat vyjádření všech vlastníků dotčených pozemků (tedy i vlastníka neznámého pobytu), 
bude věc řešena ve prospěch obce Pastviny (katastrální hranice bude posunuta tak, že celý komplex 
kempu bude v k.ú. Pastviny). V případě, že nebude možné vyjádření všech vlastníků získat, bude věc 
řešena převedením celého areálu do k.ú. Nekoř a tím příslušnou změnou katastrální hranice.  7 0 0
2.4. Prodej p.p.č. 3092/2. Starosta informoval o jednání s Povodím Labe,.s.p. o řešení majetkopráv-
ních věcí - pozemky pod MK. Usn. 2d/XII-2016:ZO Nekoř na základě předchozích usn. a na zákla-
dě zveřejněného záměru prodeje 12/2016 schvaluje prodej p.p.č. 3092/2 –ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 96 m2

. Povodí Labe a.s. za cenu v místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 
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Znalecký posudek a návrh smlouvy nechá zpracovat nabyvatel p.p.č. 3092/2. Usn. 2e/XII-2016:ZO 
Nekoř schvaluje záměr nákupu p.p.č. 3516/11 - pozemek pod MK za hrází přehrady, pověřuje staros-
tu komunikací s majitelem o odprodeji tohoto pozemku  8 0 0
3. Novostavba MŠ
3.1. Kalkulace stavební dozor a BOZP. Usn. 3a/XII-2016: ZO Nekoř bere na vědomí kalkulaci ceny 
na inženýrsko-investorskou činnost - technický dozor investora a koordinátora BOZP zpracovaný 
dle Výkonového a honorářového řádu – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě 2002 Unika 2015, pověřuje starostu v návaznosti na mandátní smlouvu s RPP přípravou 
podkladů k vyhlášení VZMR na tuto činnost k projektu „NOVOSTAVBA MŠ, PŘÍSTAVBA JÍDELNY 
A REKONSTRUKCE DALŠÍHO ZÁZEMÍ ŠKOLY.“  8 0 0
„STAVEBNÍ ÚPRAVA DRUŽINY A SBOROVNY“ - doúčtování cen stavebních prací a zajištění ko-
laudace této akce - místostarostka. Informace starosty o jednáních a nabídkách úvěru na pokrytí akce 
Novostavba MŠ....“
4. Rozpočtové záležitosti
4.1. Příprava rozpočtu 2017 Program rozvoje obce Nekoř – 2017. K akčnímu plánu PRON 2017 
nebyly předloženy žádné další připomínky, ke schválení bude předložen na příštím jednání OZ při 
schvalování návrhu rozpočtu
4.2. Darovací smlouva divadelní představení. Usn. 4a/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje částku na diva-
del. představení Spolku divadel. ochotníků Dolní Čermná - 3.000,- Kč.  8 0 0
4.3. Žádosti o příspěvek/dotaci. Předloženo několik žádostí o příspěvek, dotaci z rozpočtu obce Ne-
koř. Usn. 4b/XII-2016: ZO Nekoř bere na vědomí žádosti o příspěvky ze zdravotní a sociální oblasti, 
Usn. 4c/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje dar ve výši 2000,- společnosti AUDIOHELP na činnost roku 
2016 a 2017.  8 0 0
4.4. Rozpočtová změna. Posílení kapitoly novostavba MŠ (z rezerv) – Projektová dokumentace, pří-
prava staveniště. Další změny: Volby, pracovníci obce - rozúčtovat. Usn. 4d/XII-2016: ZO Nekoř schva-
luje rozpočtovou změnu č. 4  8 0 0
5. Různé
5.1. Smlouva o dílo - 1. změna ÚP Nekoř. Usn. 5a/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje předloženou Smlou-
vu o dílo - Změna č.1 Územního plánu Nekoř  8 0 0
- Studie rozšíření sídliště Nad Stadionem - dokončení do 1/2 roku 2017 - místostarostka
5.2. Zimní údržba komunikací. Zimní údržba navržena stejném rozsahu jako v předchozích letech. 
Usn. 5b/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje nařízení 1/2016 o zimní údržbě MK v obci Nekoř  8 0 0
5.3. Žádost o dotaci hřiště Bredůvka. Starosta seznámil s průběhem příprav i komunitní spolupráce 
s dětmi ze ZŠ na projektu „Herní a odpočinkové prvky Hřiště Beredůvka“. Usn. 5c/XII-2016: ZO Nekoř 
bere na vědomí komunitní návrhy dětí ZŠ Nekoř na zlepšení vzhledu obce a vybavení herními prvky 
- souhlasí s vypracování žádosti na „HERNÍ A ODPOČINKOVÉ PRVKY HŘIŠTĚ BREDŮVKA“ 
 8 0 0
Návrhy dětí ZŠ + doplní jednání místní komunity 29.11.2016 - doplnit lavičky, případně rozšířit herní 
prvek
5.4. Rozsvěcení vánočního stromu. Informace ze zápisu Školské rady o přípravě rozsvěcení vánoč-
ního stromu, starost informoval o  zajištění podia, ozvučení. Usn. 5d/XII-2016: ZO Nekoř souhlasí 
s úhradou nákladů na ozvučení, drobné občerstvení pro vystupující děti, bezplatné zapůjčení sálu 
na adventní výstavu  8 0 0
Starosta tlumočil návrh ŠR a  místostarostky o  doplnění programu rozsvěcení vánočního stromu 
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o ohňostroj. Diskuse zastupitelů k tomuto návrhu, převažuje názor ohňostroj upořádat při jiné vhod-
né příležitosti. Návrh usn.: Usn. 5e/XII-2016: ZO Nekoř souhlasí s doplněním programu rozsvěcení 
vánočního stromu o ohňostroj  0 7 1
5.5.ZŠ – informace ŠR. Usn. 5e/XII-2016: ZO Nekoř bere na vědomí informace ŠR  8 0 0
5.6.Vyhláška 2-2016. Usn. 5f/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje OZV 2/2016 o  regulaci provozování 
loterií a jiných podobných her  8 0 0
5.7.Zpráva finančního výboru. Usn. 5g/XII-2016: ZO Nekoř schvaluje zprávu finančního výboru ze 
dne 10.10.2016 bez výhrad  8 0 0
Návrhy a připomínky: 
J. Lehký- Sál KD - zajistit možnost uvázání opony na bocích, - poruchový levý vypínač hlavního osvět-
lení sálu, - vytřídit přebytečné věci ze skládků za horní šatnou, zrcadlo do horní šatny; Zajištění hlášení 
rozhlasu v době nepřítomnosti starosty
B. Bezstarosti - zprovoznění světel VO po přemístění vedení NN od školy po horní konec do vánoc; 
Instalace svoznice u čp. 245; Opravit značku u čp. 311; Návrh dalšího divadla - ochotníci z Dolní Lipky
L. Faltusová -doplnění pytlíků na psí exkrementy
V. Lehký - vybledlá mapa u hráze. Návrh o navázání užší spolupráce s obcí Goleczewo, s jejichž dob-
rovolnými hasiči již velmi úzce spolupracuje SDH Nekoř. Usn. 5h/XII-2016: ZO Nekoř souhlasí s na-
vázáním užší spolupráce s obcí Goleczewo, gminou Suchý Laz 8 0 0

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
letos naposledy Vás vítám u dalších stránek Nekořského zpravodaje. 

Věřím, že Vám přinesl důležitě informace i zajímavé čtení pro ukrácení dlouhých chvil. Děkuji všem, 
kteří se celý rok svými příspěvky podíleli a podílejí na jeho obsahu. Přesto bychom jistě přivítali další 
ochotné pisatele zabývající se historií a kronikou naší obce.....Najde se někdo?....

Jako každoročně s blížícím se koncem roku si dovoluji vyslovit poděkování všem, kteří obětavě věnují 
svůj čas a síly naší obci, při řešení každodenních i mimořádných problémů, při zvelebování jejího vzhledu 
nebo při vymýšlení, přípravě a organizování nejrůznějších kulturních, společenských či sportovních akcí, 
které jsou v obci pořádány. Bez vás by život v naší obci byl o mnoho chudší a prázdnější. Zvláště pak 
děkuji všem, kteří svůj čas věnují dětem a mládeži. Za to, že jim předáváte své znalosti, zkušenosti i svůj 
vztah k obci, ve které žijí....

Závěrem Vám přeji, poklidné a radostné prožití vánočních svátků, prožité bez stresu a shonu všedních 
dní. Ať poslední dny roku, prožíváte s těmi, kteří jsou Vám nejbližší. Dnešní doba je čím dá více uspě-
chanější, vánoce nám nabízejí příležitost zastavit se a zamyslet se nad tím, co je pro náš život opravdu 
důležité.... 

Přeji Vám i šťastné i optimistické vykročení do Nového roku 2017 a mnoho úspěchů při všem, do čeho 
se v něm budete pouštět. K tomu všemu hojnost potřebného zdraví, spokojenosti i dobré pohody 

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

Leden: 2, 9 ,16, 23, 30
Únor: 6, 13, 20, 27
Březen: 6, 13, 20, 27 
Duben: 3, 17

Květen: 1, 15, 29
Červen: 12, 26
Červenec: 10, 24
Srpen: 7, 21

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

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 17.I.; 14.II.; 14.III.; 11.IV.; 9.V.; 6.VI.; 4.VII.; 
1.VIII.;29.XIII.; 26.IX.; 24.X.; 21.XI.; 19.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 8.III.; 7.VI.; 6.IX.; 6.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 23.I.; 20.II.; 20.III.; 17.IV.; 15.V.; 12.VI.; 
10.VII.; 7.VIII.; 4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.; 25.XII..
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, veškeré elektrospo-
třebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do 
kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde 
je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. 
Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJENstředa 15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 v termínech: 
7.I.; 21.I.; 4.II.; 18.II.;4.III.; 18.III.;
11.XI.; 25.XI.; 9.XII.; 23.XII.;

Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. 
Případné bližší informace na tel. 724 181 465.
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Teploty na VD Pastviny na sv. Martina ... 11.11.
Letos přijel sv. Martin po dlouhé době opět na bílém koni. A podle některých zpráv měl prý být nej-

chladnější za posledních 15 let. Bylo tomu tak v Nekoři?
Z  údajů, které ze záznamů o  měření počasí shromáždila Eva Dvořáková, je vidět, že sníh na sv. 

Martina byl naposledy před 9 lety, zhruba ve stejném množství jako letos. A před tím v průběhu 15 let 
jen ještě jednou v roce 2002, tehdy ve výraznějším množství. A ani ta předpověď o nejchladnějším sv. 
Martinu se nesplnila......

Minima i maxima si můžete v poklidu prostudovat v přehledné tabulce....

Teplota 
datum v 7 hod. v °C maximální v°C minimální 

v °C
průměr v °C sníh cm 

11.11.2016 0,1 °C 3,3 -1,2 -0,7 3
11.11.2015 10,9 11,9 10,8 12,0 0
11.11.2014 10,3 13,2 10,2 10,4 0
11.11.2013 3,6 6,4 1,1 4,8 0
11.11.2012 6,6 10,4 5,8 5,3 0
11.11.2011 -2,0 3,5 -2,3 2,5 0
11.11.2010 4,5 6,3 5,5 4,1 0
11.11.2009 1,7 4,0 2,5 4,1 0
11.11.2008 4,1 7,4 4,0 6,8 0
11.11.2007 -2,5 0,3 -3,0 -1,1 2
11.11.2006 0,8 3,6 -1,6 1,4 0
11.11.2005 4,0 6,9 3,9 5,4 0
11.11.2004 -3,9 9,3 -5,5 -0,3 0
11.11.2003 -7,9 5,5 -8,5 -1,3 0
11.11.2002 -0,7 2,0 -2,5 -0,7 9
11.11.2001 -3,8 1,5 -9,8 -3,9 0
11.11.2000 2,8 7,4 -1,0 2,0 0
11.11.1999 0,7 2,6 -0,4 3,0 0

S použitím údajů poskytnutých hráznou E. Dvořákovou připravil Jiří Pomikálek 
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Rozsvěcení vánočního stromu a adventní výstava
V Nekoři také slavnostně rozsvítili vánoční strom a uspořádali adventní výstavu. 

V  předvečer druhé adventní neděle se 
v  Nekoři rozsvěcel vánoční strom. Akci 
pořádal místní Spolek pro zachování tradic 
NEKOŘala ve spolupráci s  obcí Nekoř, ZŠ 
a MŠ Nekoř. Úvodní téměř hodinový hudeb-
ní program připravila místní základní a ma-
teřská škola spolu s Kroužkem flétniček. 

Bylo pěkně mrazivo, okolí zdobil mírný 
sněhový poprašek, tak svařené víno, punč 
i  v  dětské variantě přišel vhod. Nápadité 
a s nadšením předvedené výkony všech vy-
stupujících sklízely zasloužilý potlesk. Na 
závěr těchto vystoupení se samozřejmě jako 

každoročně rozzářil vánočně ozdobený vysoký smrk stojící před kulturním domem. 
Tato již tradiční akce pokračovala až do neděle adventní výstavou v místním kulturním domě. Ná-

vštěvníci mohli nejen obdivovat výrobky 
mateřské a základní školy, ale i některé vý-
tvory si za symbolický obnos zakoupit. Ne-
kořská škola je proslulá nápaditými výrobky 
především z  keramiky. K  vidění či zakou-
pení bylo nepřeberné množství svícnů, vá-
noční ozdob, andílků, ptáčků, zvonků, sně-
huláků…prostě nádhera. Adventní výstavu 
zpestřil prodejní jarmark. Místní včetně dětí 
nabízeli své výrobky. Prodával se med, krás-
ně zdobené perníčky, cookies, keramika, šité 
výrobky jako plyšoví sobi, srdíčka, podšálky, 
obaly na kapesníčky, na flétny, dále domácí 
pomády na rty, bomby do koupele, mýdla, vánoční přání, adventní věnce, náušnice, modely římských 
galér, ptačí budky, a to vše ručně a s láskou vyrobené v Nekoři. Bylo krásné pozorovat především děti, 
které dostaly poprvé příležitost prodávat své výtvory a vydělat si drobný peníz. Další část výstavy byla 

věnována betlémům, které vyřezaly tři ge-
nerace rodiny Havránků, Richterů a Venclů. 
Výstavu zdobily dekorované vánoční stro-
my, které poskytnul místní pěstitel Václav 
Faltus, Bouškovi a obecní les. 

Dále byly vystaveny vánoční pohlednice, 
adventní kalendáře, patchworkové ubrusy, 
polštáře a  vánoční ozdoby. Velký úspěch 
sklidila sbírka pohlednic Nekoře, které za-
půjčil pan Jan Lorenc z Vejrova. Výstavu do-
plnil koutek s inspirací na adventní čtení či 
tipy na knížku pod stromeček.



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              vánoce 2016

10

Součástí výstavy byla soutěž o nejlepší vanilkové rohlíčky. Zúčastnilo se 12 žen, ochutnávat mohli 
všichni návštěvníci a bylo opravdu velmi těžké určit vítěze. Hlasovalo 138 lidí. Nejvíce hlasů nakonec 
dostaly rohlíčky paní Anny Ulrichové z Vejrova, druhé místo bezlepkové rohlíčky Míši Kvítkové a třetí 
místo celozrnné rohlíčky Lady Faltusové. Všem pekařkám gratulujeme a děkujeme za účast. 

V neděli nás svojí návštěvou poctil Mikuláš s andělem a všechny šikovné děti, které přednesly báseň 
či říkanku odměnil. Pro děti byl po celou dobu výstavy připraven dětský koutek, kde si mohly vyrobit 
nějakou drobnost a vyluštit adventní křížovku, kde byly otázky týkající se výstavy. 

Pro návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění, adventní punč, káva a  čaj, vánočku darovalo 
Adamcovo pekařství. Děkujeme. Výstava se velmi vydařila. Děkujeme všem, kteří se na ní podíleli, 
zapůjčili exponáty, prodávali na jarmarku a hlavně díky vám, že jste přišli, chvíli se zastavili a doufejme 
načerpali adventní pohodu. 

Krásný pokojný advent za pořadatele přeje Veronika Mikysková.
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Tradice rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční strom republiky

Možná nevíte, možná jste už zapomněli, ale historii stavění a rozsvěcení vánočních stromů republi-
ky předcházel velice smutný příběh se šťastným koncem.

Bylo to v předvečer Vánoc 1919, kdy se Rudolf Těsnohlídek, známý básník, spisovatel a žurnalista, 
později soudničkář Lidových novin v Brně, vydal společně se svými dvěma přáteli do bílovických lesů 
pro vánoční stromek. 

K jejich zděšení našli na jednom místě pod smrkem opuštěné, téměř zmrzlé děvčátko. Opuštěnou 
17měsíční holčičku našli v místech poblíž dnešní Myslivny lišky Bystroušky. Holčičku odnesli na čet-
nickou stanici do Bílovic, kde se jí dostalo rychlé pomoci. Děvčátku dali jméno Liduška. Matku Liduš-
ky četníci zakrátko vypátrali. Byla jí pětadvacetiletá služka Marie Kosourová z Netína, otcem byl ruský 
zajatec z první světové války.

Svobodná matka s  dítětem nikde nemohla získat službu a  bída ji nakonec dohnala k  zoufalému 
činu. Za opuštění dítěte byla odsouzena k pěti letům těžkého žaláře. Příběh se smutným začátkem 
měl ale dobrý konec. Holčičku vychovala brněnská rodina Polákových a Liduška se později provdala 
za středoškolského profesora do Prahy. Zemřela v roce 1997 v 78 letech. Místo v lese, kde se podruhé 
narodila, připomíná skromný památník. 

Právě tato událost, spojená se sociálním cítěním Těsnohlídka (pocházel z rodiny zemědělce, který si 
přivydělával pohodnictvím), ho zřejmě přivedly k myšlence založit tradici vánočních stromů a sbírek 
pro chudé děti. Inspiroval ho kodaňský zvyk stavět o Vánocích na náměstí strom, u kterého se vybíralo 
pro potřebné. Nápad uskutečnit také v Brně podobnou charitativní sbírku nakonec prosadil v roce 
1924. Šestého prosince 1924 byl tak v bílovických lesích pokácen první československý vánoční strom 
a převezen do Brna. Na náměstí Svobody byl pak slavnostně rozsvícen 13. prosince za účasti význam-
ných brněnských osobností. Potřebné finance na domov pro opuštěné děti se scházely pomalu. Až 
po čtyřech letech sbírek byl 8. prosince 1928 položen základní kámen brněnského domova Dagmar. 
Dětem se jeho brány otevřely o rok později. Těsnohlídek se však naplnění tohoto svého snu nedožil. 

Bylo by hezké, kdyby se u této tradice ve městech a obcích znovu objevila i tradice finanční sbírky 
pro potřebné děti. 

PaedDr. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř

Šachy v Nekoři
30. 11. 2016 – Zprávy ze světa šachu. Zatímco mistr světa v šachu Magnus Carlsen obhájil titul, nej-
mladší šachisté ze Základní školy v Nekoři poprvé ukázali svůj talent na okresním přeboru ZŠ v Lanš-
krouně. 
Nejstarší, Pavel Čonka a Jakub Frank, měli na první šachovnici nejtěžší soupeře, děvčatům Ludmile 
Novotné a Vendule Strasmeierové na druhé a třetí šachovnici se některé partie velmi povedly, na čtvrté 
šachovnici nejmladší Michal Knizner ukázal nesporný šachový talent a většinu soupeřů porazil. 
Konečný výsledek je 7 místo družstva ZŠ Nekoř.

Gratuluji a především všem přeji, aby zájem o šachovou hru a přátelství nejen za šachovnicí vydr-
želo i v roce 2017.

Miroslav Vohník
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Informace nejen pro motoristy
Dle ustanovení § 7 odstavec 1 zákona č. 361/2000 Sb. o  provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ŘIDIČ NESMÍ:

a) předat řízení motorového vozidla osobě, která ne-
splňuje podmínky § 3 odst. 3 (pozn. musí být držitelem 
příslušného řidičského oprávnění)

b) obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným 
hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, 
bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího 
vozidla v chodu (pozn. v tomto případě se jedná např. 
před železničním přejezdem),

c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způ-
sobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo zá-
znamové zařízení,

d) kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a  na 
jízdním kole,

e) na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu 
mladší 12 let.

K písm. c):
Připomínám zde řidičům (motorového) vozidla, že se jedná o  držení různého hovorového nebo 

záznamového zařízení (nejenom telefonního přístroje) a držení nesmí být jak v ruce, tak třeba mezi 
hlavou a  ramenem. Již neexistují výmluvy řidiče, že při držení telefonního přístroje netelefonoval! 
Cyklisté pozor! Pro Vás to platí bez rozdílu, protože jste řidiči (nemotorového) vozidla.

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

Kouřící komín .....
K  tématu kontroly topidel a  komínů z  minulého čísla se vracíme ještě zajímavým článkem staženým 
z internetu: 
Milý sousede,
nelíbí se mi, jak topíš. Tím, že topíš nekvalitně, ohrožuješ život můj i mé rodiny. Znečištění, které 
z Tvého komína vychází, je mimo jiné zdrojem benzo(a)pyrenu. Ten je přítomen v kouři ze spalování 
uhlí a dřeva. Kromě toho, že se jedná o karcinogenní látku (může způsobovat rakovinu), dráždí také 
oči, nos, krk a průdušky. Byly prokázány i negativní účinky na ledviny a játra. Do těla se dostává na-
vázáním na jemné částice polétavého prachu (PM10 a menší). Studie na zvířatech prokázaly i vliv na 
snížení plodnosti a vývojové vady potomků.
Rád bych proto, abys změnil své návyky - nespaloval odpadky a  topil správně - tak, abys neškodil 
sobě ani svému okolí. K tomu by Ti snad mohlo pomoci vlastní svědomí a Smokemanovo desatero 
správného topiče:
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína. 
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky. 
3. Nespaluj odpadky. 
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus. 
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5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas. 
6. Pravidelně čisti kotel a komín. 
7. Používej moderní kotel či kamna. 
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C. 
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ. 
10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

www.cisty-komin.cz

Divadlo: Jak to dělají andělé....
alespoň několika fotografiemi chceme přiblížit divadelní představení Spolku divadelních ochotníků z Dol-
ní Čermné, kteří v našem obnoveném sále sehráli 18. listopadu divadelní představení „Jak to dělají an-
dělé...“

Co dělají nekořští rybáři...?
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Nekoř, to je od roku 2015 oficielní název nekořského 

rybářského spolku. Spolek založený v  roce 1884, v  roce 1950 sloučený s  Žambereckým rybářským 
spolkem, začal svoji samostatnou činnost opět v  roce 1996. Dnes má spolek 64 dospělých členů,  
4 členy dorostu a 16 dětí. Rybářský kroužek od září navštěvuje dalších 9 malých adeptů Petrova cechu. 
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Tradiční hojně navštěvovanou rybářskou akcí je červnový rybářský táborák, už několik let po sobě 
konaný na mysliveckém srubu v Nekoři. Těší nás, že rybářské speciality z udírny i grilu jsou čím dál 
oblíbenějšími. A ještě více nás těší, že kromě tradičního vánočního prodeje ryb se nekořští i přespolní 
či letní návštěvníci naší obce naučili chodit pro ryby do naší líhně i během roku, kdy jsme se zejména 
v letních měsících snažili pravidelně nabízet lososovité ryby ze své produkce. Bohužel do chovného 
rybníka u Konzumu se v loňském roce naučila chodit i vydra a celou rybí obsádku (cca 1000 ks roz-
rostlého sivena) nám během zimy zlikvidovala. Zbyly nám jen její pěkné obrázky z fotopasti a doslova 

prázdný rybníček. Takže letos jsme byli nuce-
ni nabízet pstruhy a siveny z produkce rybář-
ských kolegů.... V současné době se snažíme 
kolem líhně i chovného rybníku činit taková 
opatření, abychom tomuto predátorovi zne-
možnili mařit naši práci (oplocení, elektric-
ký ohradník), ale až čas ukáže, jak budeme 
úspěšní. 
Kromě toho se však nekořský spolek každo-
ročně snaží v  líhni odchovat umělým výtě-
rem pstruha potočního, který je poté vsazo-
ván jako plůdek do chovných potoků nebo 
do řeky. A  z  chovných potoků jako roční či 
dvouroční pstroužek poté sloven a  vysazen 

do řeky. A to proto, aby populace této naše domácí krásné ryby, která neodmyslitelně do naší přírody 
a do naší Divoké Orlice patří, byla pravidelně obnovována. Chráněný černý čáp i u řeky téměř zdo-
mácnělé volavky se nám to snaží znechutit.... Na chov a vysazování ryb dohlíží náš rybářský hospodář 
M. Krejsa, činnost líhně obětavě každodenně zabezpečuje M. Čáp a zejména MUDr. J. Kučírek. Díky 
němu se kromě „potočáka“ podařilo v líhni přes léto odchovat a rozkrmit i populaci pstruha duhové-
ho...

Přestože práce kolem líhně je stále více a ochotných ruko nějak ubývá, dokáží si nekořští rybáři 
udělat čas i na ryby. Nebo alespoň na tradiční červnové rybářské závody - Memoriál Jaromíra Ploc-
ka, jehož 25. ročníkem jsme letos zavzpomínali na tohoto nezapomenutelného člena našeho spolku. 
A s ním si připomněli a zavzpomínali i na další členy, kteří už rybaří přímo se svatým Petrem - J. 
Páchu, Luďu Kalouse a  další. Při tomto klá-
ní 4. června 2016 bylo z vody vytaženo 39 ks 
ryb, vítězi J. Šebrlemu rozhodčí naměřili cel-
kovou délku úlovků 396 cm. 

V tomto klání nesoutěží jen dospělí členo-
vé spolku a jejich pozvaní přátelé, ale i mladí 
adepti Petrova cechu, kteří tak mohou zúro-
čit znalosti a dovednosti nabyté v rybářském 
kroužku. Ten probíhá pravidelně od září do 
jara v naší klubovně v rybářské líhni, na jaře 
po složení rybářských zkoušek pak přímo 
u  vody. Pod vedením vedoucího kroužku J. 
Pomikálka se učí poznávat ryby, jejich biolo-
gii a samozřejmě i  jednotlivé techniky jejich 
lovu. A samozřejmě i všechna pravidla legis-
lativy a rybářského řádu, která k tomu patří.... 
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Za činnost spolku je zodpovědný 9 členný výbor pod vedením předsedy J. Cvejna, místopředsedy J. 
Kučírka, jednatele J. Pomikálka, hospodáře M. Krejsy, dalšími členy jsou M. Čáp, Z. Brožek, R. Kalous. 
M. Klíž, R. Strasmeier. 

Členům nekořského rybářkého spolku patří poděkování za jejich práci pro spolek, našim přátelům 
a příznivcům díky za přízeň a do roku 2017 přání úspěchů u vody i v životě...

Závěrem si dovolíme připomenout náš tradiční vánoční prodej ryb ve čtvrtek 22. prosince a zejmé-
na Vás chceme pozvat na náš Rybářský ples v sobotu 21. ledna 2017...
Petrův zdar.  Jiří Pomikálek

Střípky z historie.
Co se událo...
Věžní hodiny. Ze zápisu v obecní kronice se dozvídáme, že dne 24. června 1846 obdržela obec Nekoř 
od svého rodáka Th.Dr. Mikuláše Tomka věžní hodiny v ceně 400 zlatých, které až do Ústí po železnici 
odeslány byly. Z Ústí od Josefa Krejsy, sedláka z čp. 187., v průvodu Jana Ježka, školního učitele, až na 
místo šťastně dovezeny a od hodináře Jana Havlíčka z Prahy na kostelní věž zavěšeny a usazeny byly.... 
Rekvizice zvonů. V roce 1916 říše Rakousko-Uherská měla nedostatek materiálu na výrobu zbraní, 
dala příkaz zvony rekvírovat. 11. listopadu 1916 zazněl v 10 hodin jejich hlahol naposledy. Pak byly 
odmontovány a shozeny z věže. Pouze zvon z roku 1576 byl ušetřen zrekvírování pro svoji staroby-
lost. Sňaté zvony byly vyfotografovány, fotografie se dochovaly. „Poledník“ vysoký 55 cm, o průměru 
70 cm, váze 230 kg s nápisem „Gos mich Franz Sneider in Koniggratz 1796“, „Evangelík“ vysoký 22 
cm, průměru 35 cm, váhy 23 kg z roku 1854 a „Umíráček“ 20 cm vysoký, průměru 25cm, váhy 14 kg 
s nápisem „A SINK 1822“
První osobní auto v Nekoři - starší Fordku - si v roce 1926 koupil František Fogl. čp. 127. Vozil s ní 
nemocné do nemocnice, svatby, křtiny, vydělala majiteli slušné peníze... Okresní úřad v Žamberku 
svým přípisem z 10. června 1929 znovu důtklivě připomíná všem motoristům, že nejvyšší přípustná 
rychlost motorových vozidel v uzavřených obcích nesmí překročit 15 km/h, v zatáčkách 6 km/h...- 
První radio v Nekoři - měl již v roce 1926 rolník Vincenc Šípek čp. 52. Měl syna zaměstnaného v elek-
trotechnickém závodě a  ten svému nemocnému otci přijímač opatřil. Byla to tehdy velká vzácnost 
a lidé si chodili zdaleka tuto zvláštnost poslechnout...

s využitím knihy V. Faltuse Historie obce Nekoř J. Pomikálek 
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Od měsíce května probíhá na území MAS ORLICKO projekt, zaměřený 
na spolupráci a společné plánování kvalitního vzdělávání za účasti 
odborné i laické veřejnosti.
První z oblastí, kterou projekt otevřel, je nyní velmi aktuální téma Inkluze. 
Na toto téma jsme uspořádali workshop a několik seminářů, které byly 
určeny jak pro starosty, ředitele, učitele, tak i pro širokou veřejnost. 
V rámci tématu Inkluze jsme spolupracovali s paní PhDr. Petrou 
Novotnou, která je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí 
nad Orlicí. Během každé akce se paní Novotná snažila předat aktuální 
informace a vyjasnit mýty, které se kolem inkluze objevují.

MAS ORLICKO – CO NADĚLIL ROK  2016
Aktivity na podporu škol se již rozběhly, první dotační výzvy 
přijdou na začátku roku 2017

Desítka vzdělávacích akcí odstartovala projekt Místních akčních plánů (MAP) a přizvala 
k diskusi o vzdělávání odbornou i laickou veřejnost. 

Druhý diskusní okruh byl věnován otázkám přípravy dětí 
v mateřské škole na čtení, psaní a počítaní tak, aby byly co 
nejlépe připraveny na přechod do základní školy. O tom, jak jim 
tento přechod usnadnit a důležitá vzdělávací témata novým 
žáčkům představit poutavou formou diskutovali účastníci 
workshopů jak navzájem, tak s rodilou kanadskou lektorkou, 
Lisou Kohli, která v rámci svého příspěvku přinesla účastníkům 
vhled na dané téma z pohledu pedagoga, který nemá se svými 
žáky společnou rodnou řeč. 

Pro zájemce o témata týkající se systematického řízení rozvoje školy byl 
připraven bezplatný semináře na téma Strategie rozvoje školy. Zájemcům 
o podporu nadaných dětí byl určen seminář „Práce s nadanými dětmi 
a žáky". 
Abychom v rámci projektu nebyli odtrženi od reality, lze se v rámci 
projektu podívat i přímo do vyučování a to díky ukázkovým hodinám. 
V roce 2016 proběhly celkem dvě a to přímo ve školách v území MAS. 

Místní akční plán vzdělávání Místní akční plán vzdělávání
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www.mas.orlicko.cz
Tým MAS ORLICKO, z.s.

Aby vše nekončilo „pouze" bezplatným vzděláváním, mohou všechny 
školy v území získat dotaci na vzdělávání a vybrané pracovní pozice 
ve školách a školkách (např. chůvy, školní asistenty, speciální pedagogy, 
psychology, atd.). S přípravou žádosti o tuto nárokovou dotaci jim 
pomáhají zaměstnanci kanceláře MAS zcela bezplatně. Pro zájemce byly 
uspořádány také informační semináře věnované jak jednotlivým 
podporám, tak práci s informačním systémem, ve kterém jsou jednotlivé 
žádosti o podpory podávány.

Kromě avizovaných výzev další vzdělávací akce pro školy, dvoudenní exkurzi do mateřských škol mimo území MAS ORLICKO 
a další výzvy, na kterých se s Vámi chceme podílet. Na začátku roku se pak také dozvíme, zda byla podpořena naše žádost 
na založení sociálního podniku, který by pilotně odstartoval činnost v obci Červená Voda (za její účasti v záměru).
Na závěr děkujeme za všestrannou podporu projektů MAP městům Česká Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí a Žamberk.  
Za finanční podporu činnosti pak děkujeme především Pardubickému kraji. 

Poslední, neméně důležitou činností MAS ORLICKO, je vyhlašování 
vlastních výzev na podporu projektů v území. Mimořádně zdlouhavý 
proces hodnocení způsobil, že do konce roku 2016 nemohly být 
vyhlášeny první výzvy, nicméně je proces hodnocení již v poslední fázi. 
A kdo si bude moci zažádat jako první? Své projekty budou moci již příští 
rok předložit obce na realizaci chodníků, parkovišť, přechodů a dalších 
prvků v dopravě. Podpořeny budou také investiční projekty základních 
a středních škol, projekty zaměřené na budování a modernizaci zázemí 
sociálních služeb a v neposlední řadě pak projekty zemědělských 
podnikatelů na modernizaci zemědělských podniků. 

Strategie MAS je v poslední fázi schvalování, první výzvy vyhlásí MAS v prvním kvartále 2017.

Co dál a co přinese rok 2017?

Vážení občané, 
přejeme Vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku nového pevné zdraví 
a těšíme se, že Vám budeme moci i v příštím roce poskytovat pomoc při rozvoji regionu. 

Na bezplatné vzdělávací akce navazuje podpora při získání prostředků na vzdělávání i další 
zaměstnance do škol.

PF 2017
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Tříkrálová sbírka
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již posedmnácté a její výtěžek je určen především 
na podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 120 
lidí a v celém okrese poskytuje už 25 let více než desítku služeb lidem všech generací. 
Našimi klienty jsou mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě, samotě apod. 
Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním z hlavních 
cílů naší práce. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci naše služby na Orlickoústecku: 

- Domácí specializovanou hospicovou péči 
- Pečovatelskou službu 
- Rodinná centra 
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Občanskou poradnu 
- Zařízení pro osoby bez přístřeší 
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

„Máme právo brát a povinnost dávat,“ tak formuloval své životní krédo prof. MUDr. Josef Koutecký, 
zakladatel české dětské onkologie. Až nám v  lednu budou koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem 
vám…“, můžeme se nechat obdarovat jejich přáním. Naše společnost patří k té, která se může rozdělit 
s těmi, kdo v životě neměli takové štěstí. Proto nám i tentokrát koledníci nabídnou možnost přispět 
prostřednictvím organizací Charit potřebným. Těšíme se na krátká setkání u vašich dveří. 
Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz, regionální informace 
k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který 
budou rozdávat koledníci. 
Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz 
vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se 
v případě potřeby prokazuje.

Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz
V Nekoři Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 7. ledna 2017

Pozvání 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISE 

PRO NEKOŘÁKY
kde: KD Nekoř

kdy: 27.12.2016       17,00 hod.
PÁLKU A SPORTOVNÍ OBUV S SEBOU!!
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Rybářský spolek Nekoř srdečně zve na 

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 21. 1. 2017 OD 20,00 na sále KD

k tanci i poslechu hraje MINIMAX

SDH Nekoř srdečně zve na tradiční 

HASIČSKÝ PLES 
4. února 2017 od 20,00 hod. KD Nekoř

hraje BETL BAND 

p.f. 2017

Pohodu, klid a radost 
o vánočních svátcích 

a  v roce 2017 
zdraví, spokojenost 

a nezbytný optimismus  

přeje Obec Nekoř 

PF 2017

Společenská kronika

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

Uzávěrka příštího čísla je 3. března 
2017, příspěvky možno zanechat 
na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu 
ounekor@orlicko.cz nebo starosta.
nekor@orlicko.cz. 


