
Z OBSAHU

3 • pouť

2016
NEKOŘSKÝ

Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse

• Z jednání zastupitelstva
• Kam odložit vysloužilý spotřebič
• Střípky z historie
• Informace pro motoristy

• ZŠ Nekoř
• Turnaj veteránů
• Dětský den a Srandamač
• Nekořský špacír

• Tábor 2016
• Válka v roce 1866
• Pozvání
• Společenská kronika



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pouť 2016

2

Z jednání obecního zastupitelstva
16. května 2016 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva, jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh na 
doplnění programu a navrhl program schválit: Usnesení 1a/V-2016: Zastupitelstvo obce Nekoř schva-
luje program jednání 16.5. 2016.  8 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• práce v lese: pořezáno dřevo na přístřešek na Petrův palouk, „Lesejček“ dosázen, zatlučeny kůly na 

oplocenku + koly ke stromkům, zbývá dokončit obě oplocenky natažením pletiva, označit stromky 
kolíky – budou nařezány z odřezků ze dřeva z pily

• „odvoz“ dřeva - včas řešeno jinou firmou omylem odvezené obecní dřevo určené na prodej na 
vlákninu 

• CVAN, 21.4.2016 kontrola pracovníky ROP na místě – protokol o kontrole zaslán zastupitelům na 
vědomí, 

• Téměř dokončena oprava vodovodu do Pole – investor VAK Jablonné n.O. 
• Silnice Vejrov - obdrženo vyjádření SÚS (po 50 dnech a urgenci) – připravuje se podání žádosti 

o stavební povolení, VAK podal žádost o stavební povolení vodovod, obecní úřad Nekoř připravuje 
rozhodnutí o umístění vodovodu do části místní komunikace 

• Převzetí opatrovnictví -pro protikůrovcová opatření pro lesní parcelu s neznámými vlastníky, nako-
nec dohledání nabyvatelé – budou situaci řešit oni

• 13.5. proběhlo soudního stání – o určení vlastnického práva státu k nemovitosti - stanovisko právní-
ho zástupce farnosti k vyjádření obce obdrženo až na místě, protest právního zástupce obce, proběh-
lo 1. stání - odročeno - protokol rozeslán zastupitelům na vědomí - informace V. Kareš

• V termínu do 22.4.2016 podána žádosti DO IROP na výstavbu nové MŠ – celkový rozpočet zaslán 
zastupitelům na vědomí + vyjádření místostarostky

• Poděkování za zabezpečení obsluhy sbírky ošacení - ČCK, sběr železa - SDH
• Lodičky - poděkování za zorganizování pořadatelské služby SDH, bližší informace o průběhu Petr 

Koblížek, požadavek SDH na zajištění zdravotníka v místě odstavného parkoviště
• Zametení místních komunikací TS Žamberk na objednávku obce, zametení hlavní silnice SÚS
• Oprava veřejného osvětlení
• Postavení máje a jeho zabezpečení ve spolupráci s Městskou policií Žamberk
• Protokol o úpravě provozní doby pobočky Partner s Českou Poštou
• Jednání cyklostezka – Klas, projektant, majitelé nemovitostí - louky, Povodí Labe s.p.
• Proběhlo osázení tůjí u MŠ + 4 umístěny do parku
• Čarodejnice Bredůvka 
• Jednání s fi. Mecavel – úprava parkovacích ploch, oprava zábradlí, 
• SPÚ nabízí pozemky k pronájmu – viz web - elektronická úřední deska
• Reinstalace výpočetní techniky OÚ
• Jednání s majiteli čp. 52 Vejrov (Motlovo) o doměření přilehlé místní komunikace
Pracovníci obce: Dlouhodobá nemoc J. Domes; Sečení trávy, úklidy – dometení cest, dosypání zatáč-
ka u čp. 146, štěrkem upraveno parkoviště u SDN; Květináče s kytkami na OÚ a zastávky; Instalace 
a úklid značek na lodičky; Čp 286 – dokončeno vysekání omítky pro kabel nuceného odvětrání čekár-
ny; Umytí laviček a odpaďáků; Odvoz textilu; Ořezání suchých větví vzrostlé třešně cesta k Šedivci + 
kontrola malých; Práce v lesích - dočištění ploch v Lesejčku, příprava hrazoviny na kůly a ohrady na 
trávu, dokončení zatlučení kolů oplocenek; Rovnání prken + trámů z pořezu; Topení ordinace doktor, 
provoz sběrného dvora, úklid odpadků, kontrola pořádku na zastávkách, parkoviště za hrází, vyvěšení 
plakátů, ČOV 
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Usn. 1b/V-2016: ZO Nekoř bere na vědomí protokol o jednání okresního soudu Ústí nad Orlicí - jed-
nací číslo 7 C 176/2015 mezi žalobcem Římskokatolická farnost Nekoř a žalovanými Obec Nekoř 
a Česká republika - Státní pozemkový úřad o určení vlastnického práva státu k nemovitosti ze dne 
13.5.2016  8 0 0
Návrh starosty realizovat prodej železného šrotu shromážděného z obce SDH ve sběrném dvoře spo-
lečně s železem dovezeným do sběrného dvora občany a pracovníky obce v uplynulém období do-
hromady prostřednictvím obce Nekoř a  získanou částku poskytnout SDH darem. Usn. 1c/V-2016: 
ZO Nekoř schvaluje realizaci prodeje železného šrotu ze SDN i železa sebíraného členy SDH, částku 
získanou prodejem schvaluje věnovat SDH darem  8 0 0
Usn. 1d/V-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání IV-2016 ze dne 18.4.2016  8 0 0

2. Majetkové záležitosti 
2.1.Věcné břemeno u čp. 51. Starostou předložena vyhláška, geometrický plán i návrh smlouvy o slu-
žebnosti – věcném břemeni. Usn. 2a/V-2016: ZO Nekoř v souladu s vyhl. 5/2016 schvaluje smlouvu 
o zřízení služebnosti - věcn. břemene na p.p.č. 3076/1 pro uložení inženýrské sítě - kabelu přípojky 
NN k čp. 51.  8 0 0
2.2. Smlouva o smlouvě budoucí - připojení stavby na p.p.č. 790/8. Na základě podkladů zaslaných 
místostarostkou a stanoviska stavebního úřadu. Usn. 2b/V-2016: ZO Nekoř souhlasí s věcnými para-
metry návrhu smlouvy o vyzvání provozovatele distribuční soustavy o uzavření smlouvy na odběrné 
místo na p.p.č. 790/8, na základě stanoviska stavebního úřadu pověřuje místostarostku jejím dopraco-
váním do formy plánovací smlouvy a schvaluje její následné odsouhlasení formou per rollam 8 0 0
2.3. Smlouva POV. Starostou předložena informace o schválení dotace z krajského Programu obno-
vy venkova na úpravy sálu KD a předložena smlouva o dotaci. Usn. 2c/V-2016: ZO Nekoř schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s PK   8 0  
2.4. Dodatek smluv o pronájmu. Na základě informace o jednání s firmou Mecawel a jejím záměru 
osvětlit plochy k parkování zaměstnanců starosta předložil návrh dodatku smluv o pronájmu. Usn. 
2d/V-2016: ZO Nekoř souhlasí s umístěním osvětlovacích stožárů se solárním led osvětlením na p.
p.č. 1061/21, 1061/10, 3199/1 a 1052/2, schvaluje dodatek č.1. ke smlouvě o nájmu prostor sloužících 
k podnikání uzavřené dne 14.12.2015 a schvaluje dodatek č.1. ke smlouvě o nájmu prostor sloužících 
k podnikání uzavřené dne 19.12.2014.  8 0 0

3. Změna územního plánu. Starostou předloženy navrhované plochy vycházející z připomínek obča-
nů, z materiálu zaslaného místostarostkou předloženy návrhy stavební komise: 
- vyjmutí všech předepsaných vzdáleností od lesa
- zrušit číslo ve specifikacích zvířectva a specifikace drobného zvířectva
- koeficient zeleně - vyškrtnout čísla
- ve všech specifikacích vymazat čísla, které jsou dány jinými předpisy
- vyjmout podlažnost u rodinných domů
- překlopit do digi mapy
- plochy zemědělské - regulativ m2 zvětšit, přízemní objekt, dodat posouzení vlivu na krajinný ráz
Usn. 3a/V-2016: ZO Nekoř bere na vědomí návrhy SK na změny v ÚP, pověřuje starostu jejich kon-
zultací s odborem REUP MěÚ Žamberk, a přípravou zadání změny UP a pověřuje SK přípravou 
poptávky na zhotovitele změny UP. Do příštího jednání OZ.  8 0 0

4. Novostavba MŠ. Písemné informace místostarostky o  výši rozpočtu akce. Čeká se na výsledek 
žádosti o dotaci. Starostou předložena inspekční zpráva MŠ + informace ředitelky MŠ o odstranění 
nedostatků. Usn. 3a/V-2016: ZO Nekoř bere na vědomí inspekční zprávu MŠ i zprávu o odstranění 
nedostatků, pověřuje ŠR jejím projednáním  8 0 0
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5. Rozpočtové záležitosti
5.1. Závěrečný účet obce za rok 2015. Podklady předložila a okomentovala účetní obce. 
Usn. 5a/V-2016: ZO Nekoř schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Nekoř za rok 
2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř za rok 2015 bez výhrad. Usn. 
5b/V-2016: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2015. Usn. 5c/V-2016: ZO Nekoř 
schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2015 s výsledkem hospodaření 55,03 Kč a stanovuje pře-
bytek převést do rezervního fondu. Usn. 5d/V-2016: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za 
rok 2015 s výsledkem hospodaření 40,34 Kč a stanovuje přebytek převést do rezervního fondu.  8 0 0
Usn. 5e/V-2016: ZO Nekoř na základě usn. 8a/I-2016 stanovuje ZŠ poukázané finanční prostředky ve 
výši 6.000 místo projektu Anglie využít v roce 2016 ke krytí zvýšených nákladů stavebních úprav ZŠ 
v roce 2016.  8 0 0
5.2.Rozpočtová změna č. 2. Usn. 5f/V-2016: ZO Nekoř schvaluje rozpočt. změnu č. 2  8 0 0
6. Různé.
6.1. Objížďka motosraz. Usn. 6a/ V-2015: ZO Nekoř souhlasí s vedením objízdné trasy při dopro-
vodných akcích Motosrazu Pastviny dne 18.6.2016 po místní komunikaci 15c v majetku obce Nekoř 
ležící na p.p.č. 3514/1, 3516/21, 3516/20, 3516/10, 3516/11, 3516/6, 3516/4 a 3516/3 při respekto-
vání dopravního značení a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t na vozovku vedoucí po hrázi Pastvinské 
přehrady.  8 0 0
6.2. Valná hromada VAK Jablonné n.O.. Usn. 6b/ V-2016: ZO Nekoř v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. 
f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění deleguje starostu obce Ing. Jiřího Pomikálka jako 
zástupce obce Nekoř na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s., která se koná dne 28. června 2016 ve 13,30 hodin v sídle společnosti v Jablonném nad 
Orlicí  8 0 0
Návrhy a připomínky 
Jaroslav Lehký - Úklid čekáren -u mostu nedopalky cigaret, otřít kromě laviček i plech čekárny od 
prachu; Potrhaná zídka u schodů k terase KD; Návrh umístění pérové houpačky do parku u KD 
Pavel Smejkal - Zvážit umístění dětských atrakcí na hřiště na Bredůvce
F. Mikyska - Uvolněný schod kamenného schodiště od školy ke hřbitovu; Umístit dvě lavičky na hřbi-
tov
L. Faltusová - návrh divadelního přestavení ochotníků z Dolní Čermné 12.11.2016; Návrh dalšího 
koše na psí exkrementy sídliště nad KD – reakce starosty – již je jeden umístěn - problém není v koši 
ale v majitelích psů, kteří exkrementy neuklízí; Zvážit úpravy terasy u KD

13. června 2016 
Starosta po zahájení jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh programu k schválení: 
Usn. 1a/VI-2016: ZO Nekoř schvaluje program jednání 13.6. 2016.  8 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Práce v lese, zatlučeny koly ke stromkům, oplocenky dokončeny – poděkování Mysliveckému spolu 

a hasičům, dokácení vyvrácených stromů les Pustinky – 5,5m3, lapáky odvezeny, oloupány, larvy lý-
kožrouta v kůře, kůra spálena, bude se připravovat žádost o dotaci, začíná vyžínání pasek, 

• Silnice Vejrov - podání žádosti o stavební povolení, peripetie VAK s žádostí o stavební povolení na 
vodovod, komunikace s projektantem ČEZ pro přípojky NN 

• Soudní spor– dne 13.6.2016 prostřednictvím právního zastoupen podáno vyžádané vyjádření –
• Žádost dotace Novostavba MŠ – dne 13.6.2016 došla výzva o doplnění – místostarostka + projektant 

do konce týdne 
• Osečení příkopů v obci sjednanou technikou, sečení příkopů krajských silnic mimo obec - SÚS
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• Skácení máje 
• Jednání cyklostezka –starostové + projekční firma - středa 15.6.
• Reinstalace výpočetní techniky OÚ, oprava kopírky
• Prohlídka podlah vytipovaných sálů s J. Lehkým
• Jednání na MěÚ ŽBK s odborem reg. rozvoje o návrzích změn územního plánu
• Odvoz dětí MŠ – Kopečková pouť + hokejbal 25.5.2016
• Odvoz železa ze SDN a odvoz kontejnerů s tříděným odpadem
• Akce v obci: 22.5. Nekořský kros, 2.6. Chovatelský den Klas. a.s., 4.6. Den otevřených dveří Mecawel, 

4.6. Rybářské závody,
• 20.5.2016 instalace nového zábradlí přes náhon
• Jednání spolků 
Pracovníci obce:Pokračuje dlouhodobá nemoc J. Domes; Sečení trávy, úklidy; ČOV - vyčištěna pře-
pouštěcí jímka od štěrku; Práce v lesích - dotlučení kolů ke stromkům, odvoz lapáků, oškrabání, spále-
ní kůry; Rovnání prken + trámů; Pročištění svoznic; Zalévaní kytek; zabezpečení provozu SDN, ČOV, 
pořádku v obci
Usn. 1b/VI-2016: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání V-2016 ze dne 16.5.2016  8 0 0

2. Majetkové záležitosti 
2.1. Smlouva o sml. bud. o zřízení s věc. břemene – přípojka kNN p.p.č. 1353. Starostou předložena 
vyhláška, katastrální situace i návrh smlouvy o služebnosti – věcném břemeni.Usn. 2a/VI-2016: ZO 
Nekoř v souladu s vyhl 6/2016 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008236/VB/2 Nekoř p.č. 1353 - přípojka 
kNN na p.p.č.3011/1   8 0 0
2.2. Nájemní smlouva pozemek pod studnou Petrův palouk. Na základě návrhu pracovníků Lesů 
ČR dle jejich nových metodických pokynů předložena nová smlouva o pronájmu pozemku k vodo-
vodnímu na Petrově palouku a  jeho oploceného ochranného pásma (stávající je uzavřena na dobu 
neurčitou, dle nových podmínek LČR je možná jen na dobu určitou - 5 let. Starosta navrhuje uzavřít 
tuto smlouvu, geodeticky zaměřit ochranné pásmo a jednat s lesy ČR o odkoupení. Usn. 2b/VI-2016: 
ZO Nekoř souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu č. 13/163/2016 evid.č. nájemce P/01/15/Fa mezi 
obcí Nekoř a Lesy České republiky, s.p. na p.p.č. 772/2 za účelem odběru podzemní vody z vrtané 
studny PP-1  8 0 0

3. Změna územního plánu. Místostarostkou okomentovány navrhované změny, ke kterým dal stano-
visko M. Mimra z REUP Žamberk : 
- vyjmutí všech předepsaných vzdáleností od lesa - zákonná vzdálenost, vyjímky schvaluje příslušný 
orgán státní správy lesů
- ve specifikacích zvířectva vypustit slovo drobného u ploch BV, SV, 
- včlenit plochy SK do SV s obojími regulativy 
- ve všech specifikacích vymazat čísla, které jsou dány jinými předpisy: specifikaci ochranného pásma 
vodního zdroje, vysoký radonový index, u BV rodinné domy - v plochách zasaženými negativními 
vlivy z provozu dopravy na silnici I.třídy bude ve stav. řízení prokázáno, že hladiny hluku nebudou 
překročeny -nyní to OHS požaduje u všech staveb
- místo podlažnosti u rodinných domů dát výšku stavby: BH bytové domy – 12m, BV rodinné domy 
– 9m, BX kombinace bytové a rodinné domy – 12m, RI rodinná rekreace – 6m, RH hromadná rekre-
ace – 9m, SV rodinné domy se zemědělskou činností – 9m, SK rodinné domy s komerčním využitím 
a službami – 9m, měří se od nejnižší úrovně upraveného terénu po obvodu stavby 
- řešit koeficient zeleně – u některých ploch je vymezen až na 50% - stačilo by 30% dle stavebního 
zákona
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-aktualizovat hranice zastavěného území a překlopit do digi mapy
- plochy zemědělské - regulativ plochy objektu 150 m2, pouze přízemní objekt 
- změny ploch: p.p.č. 1609/2 do BV , část 857/17 z VD do SK, z části p.p.č. 1201/1 a 1201/2 vyčlenit 
plochu VZ, p.p.č 2154/3 do VD, p.p.č. 790/4, 789/7 a 789/2 a část 790/1 do BV, na části p.p.č. 1224, 
1225 a 1226 VZ
Usn. 3a/VI-2016: ZO Nekoř schvaluje návrhy změn ÚP  8 0 0

4. ZŠ – vyjímka z počtu žáků. Písemné žádosti ředitele ZŠ o schválení vyjímky z počtu žáků, s tím 
související doplatek na plat učitele a navýšení této částky na I-VII/2016. Usn. 4a/VI-2016 : ZO Nekoř 
na žádost ředitele Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, souhlasí s udělením výjimky z počtu 
žáků v Základní škole Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, na školní rok 2016/2015 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzděláva-
cí činnost školy. Výše příspěvku bude stanovena po jednání ŠR.  8 0 0
Usn. 4b/VI-2016 ZO Nekoř bere na vědomí žádost ředitele ZŠ o příspěvek na zvýšené náklady v dů-
sledku změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě. Pověřuje jednáním s ředitelem ZŠ starostu a místostarostku, projednáním ŠR a obecní 
úřad kontrolou vyplacení prostředků.  8 0 0
Dále konstatováno, že příslušné žádosti by měly být podávány dříve, a tak, aby mohly být v souladu 
s jednacím řádem zaslány jako podklad zastupitelům.

5. Úpravy interiéru sálu KD Nekoř čp. 16. Starostou předloženy nabídky na opravu parket sálu KD 
lakem i olejem, podána informace o  shlédnutých sálech s  jednotlivými typy úprav, tlumočil dopo-
ručení pověřených zastupitelů k návrhu technologie úpravy parket. Nabídka firmy P.I. Parket oproti 
nabídce firmy Turek obsahuje i povrchové frézování parket za účelem dorovnání nerovností a sjedno-
cení vzhledu povrchu a tmelení spár. Usn. 5a/VI-2016: ZO Nekoř z důvodu zajištění účelnosti a hos-
podárnosti vynaložených prostředků a zajištění kvality a záruky za provedené práce schvaluje zadat 
renovaci parket dle nabídky firmy P.I. Parket s povrchovou opravou olejem.  8 0 0
Dále předložen dle projektové dokumentace ing. Ježka upravený návrh na opravu a  úpravu podia 
a opony. Usn. 5b/VI-2016: ZO Nekoř z důvodu zajištění účelnosti a hospodárnosti vynaložených pro-
středků, zajištění kvality a záruky za provedené práce schvaluje zadat rekonstrukci podia a dveří 
sálu KD dle nabídky R. Kalouse a projekčního návrhu Ing. J. Ježka.  8 0 0

6. Různé
Zapůjčení areálu CVAN - turnaj veteránů. Žádost TJ Sokol o bezplatné zapůjčení areálu CVAN pro 
turnaj veteránů v hokejbale. Usn. 6a/VI-2015: ZO Nekoř souhlasí s bezplatným zapůjčením areálu 
CVAN pro TJ Sokol Nekoř na turnaj v hokejbale „Veterán CUP“ 2016. 8 0 0
Reklamní tabule. Žádost o  umístění reklamní tabule vedle MK silnice k  hrázi přehrady. Usn. 6b/
VI-2015: ZO Nekoř souhlasí s umístěním reklamy na p.p.č. 3514/1, kemp Duha, pověřuje starostu 
jednáním o odstranění stávajících neplatných reklamních cedulí a návrhem smlouvy o pronájmu 
pozemku k umístění reklamy. Zároveň navrhuje dopracovat návrhy o pronájmu u ostatních reklam. 
 8 0 0
Herní prvek park. Na základě připomínek zastupitelů z minulého jednání starosta předložil návrh 
na umístění dřevěného houpacího koně do parku u náměstíčka. Usn. 6b/VI-2015: ZO Nekoř souhlasí 
s umístěním dřevěného houpacího koně do parku u náměstíčka od firmy Antoš.  8 0 0
Přístřešek Petrův palouk. Návrh starosty prodloužit v poptávce na vybudování přístřešku na Petrově 
palouku termín zhotovení do konce měsíce dubna 2017. Usn. 6b/VI-2015: ZO Nekoř souhlasí s úpra-
vou poptávky na zhotovení přístřešku na Petrově palouku - prodloužením termínu zhotovení do 30. 
IV.2017.  8 0 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 3                              pouť 2016

7

Srandamač. L. Faltusová pověřena zorganizováním týmu zastupitelů pro soutěž
Návrhy a připomínky 
Jana Kubíčková Berková -Cyklozávod po Nekoři - dát informace občanům; Dotaz na termín výměny 
vedení a sloupů NN k ZŠ - reakce starosty - zatím není znám
L. Faltusová - Divadelní přestavení ochotníků z Dolní Čermné 18.11.2016; Díra v chodníku u řeky; 
Opravy ohrady na bioodpad - reakce starosty - již jsou připraveny koly a hraze - bude opravena po 
vyvezení; Krajnice cesty do Pole po výměně vodovodu - reakce starosty - dodělá investor akce - VAK 
Jablonné 

Redakčně upraveno

Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
rok 2016 se překlopil do své druhé poloviny, stejně tak i letošní ročník Nekořského zpravodaje. 
Aktuální dění v obci je popsáno na předchozích i následujících stránkách, v této chvíli netrpělivě 

čekáme na výsledek naší žádosti o dotaci na výstavbu nové mateřské školy, probíhá rekonstrukce 
rozvodů elektřiny v budově základní školy, oprava parket a interiéru sálu KD, rozběhne se výstavba 
nové komunikace na Vejrově a samozřejmě probíhá běžná údržba v obci...

Trošku více nás trápí odpady, zejména to, že do velkých černých kontejnerů je odkládán odpad, 
který tam nepatří - stavební materiál, dřevo, textil, sklo, madrace, frakce nábytku, plasty, tedy to, co 
lze vytřídit ve sběrném dvoře. Dovolím si proto znovu apelovat na to, aby tyto odpady byly vozeny 
do sběrného dvora a nezvyšovaly se tak zbytečné náklady na jejich odvoz a likvidaci ve formě směs-
ného odpadu, o nepořádku kolem sběrných nádob nemluvě..... 

Na podzim ve dnech 7. a 8. října 2016 nás čekají volby do krajského zastupitelstva a volby senát-
ní. Dovolím si připomenout velmi dobrou vazbu a spolupráci naší obce na krajské zastupitelstvo, 
v minulosti se nám dařilo poměrně úspěšně získávat dotace poskytované Pardubickým krajem i řešit 
případné problémové situace. Proto je velmi důležité, kdo bude v příštích 4 letech ve vedení Par-
dubického kraje. Věřím, že Vaše účast a volba v krajských volbách bude stejně jako v předchozích 
letech dle Vašeho nejlepšího uvážení a umožní nám nadále rozvíjet dosavadní dobrou spolupráci 
obce s krajem...... . 

Závěrem přeji všem pohodové prožití zbývajících prázdninových a dovolenkových dní …… 
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů 2016
Termíny svozu TKO – popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Srpen: 8, 22
Září: 5, 19 

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. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 2.VIII.;30.XIII.; 27.IX.; 25.X.;22.XI.; 20.XII.;
Svoz skla:7.IX.; 7.XII. Svoz papíru: 8.VIII.; 5.IX.; 3.X.;31.X.;28.XI.; 26.XII..
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen, veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve 
sběrném dvoře, kromě toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a ob-
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chodem. Nepatří do něho baterie a žárovky. 
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. 
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.

Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN  středa  15 – 17 hod.  sobota  10 – 12. hod.
LISTOPAD – BŘEZEN sobota 1x za 14 dní 10– 12 hod.- 
v termínech: 5.XI.; 19.XI.; 3.XII.; 17.XII.;

Kam odložit vysloužilý spotřebič
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné 
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a re-
cyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může 
díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s  tím, že budou řádně 
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 
13  000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun. 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. 
Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále po-
slouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
 - Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
 - Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systé-

mem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody 
s prodejní plochou větší než 400 m2odebrat imalý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centime-
trů, aniž byste byli nuceni koupit si nový. 

 - Vybrané servisy– rovněž odebírají spotřebiče k  recyklaci. V  rámci projektu „Jsem zpět“ www.
jsemzpet.czmůžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elek-
trospotřebič, a  ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí. 

 - Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé 
republice. 

 - Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpa-
du, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek 
– například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální infor-
mace. www.elektrowin.cz
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Co se chystá v roce 2016

6. - 7. VIII. Pouťové posezení pod lipami
20. VIII. Myslivecké hody
27.VIII. Pohádková cesta
17.IX. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“

18.XI. Divadelní představení „Jak to dělají an-
dělé…“
4.XII. Rozsvěcení vánočního stromu a adventní 
výstava

Střípky z historie
V čp. 133 (po roce 1918 zbořeno, dnes v blízkosti zimního stadionu,) žil starý Motyčka, zvaný všeo-
becně „Zeman“. Před poutí roku 1892 nebo 1893 Motyčková povídá svému manželovi, že bude muset 
na pout umýt podlahu, (někde slyšela, že se dřevěná podlaha myje, protože oni ještě nikdy podlahu 
nemyli). Tak když Motyčková odešla do vsi, pustil se do podlahy, že ji umyje, aby Motyčkové ušetřil 
práci, chtěl se jí tak zavděčit. Vzal sekeru a podlahu utrhal a nanosil k potoku, kde prkna drhl. Motyč-
ková přišla domů a spráskla ruce, „Táto, co to děláš?“ „Inu, chtěl jsem ti ušetřit práci, tak myju“. Teprve 
pak mu Motyčková vysvětlila, že se podlaha myje doma a ne u potoka , jak bylo zvykem sousedů, že 
vždy u potoka všichni myli dřevěné nádobí jako škopky a konve..... 

Ze vzpomínek starosty V. Mikuly vybral J. Pomikálek 

Stalo se před....
250 lety: V dřívějších časech nebylo ani železnic ani silnic, když přišla neúroda, nebylo možno po-

traviny ze vzdálených zemí dopravit, čímž vznikala bída a hlad, následkem toho se dostavovaly nakaž-
livé nemoci. V takovém neúrodném roku 1766 řádila v nekořské osadě Údolí epidemie cholery, takže 
skoro celé Údolí vymřelo. Té doby použil rychtář Odelecký, aby kněz Tělo Páně podával umírajícím přes 
oheň. Kněz, aby se nenakazil, měl při tom v ústech česnek. na místě tom je dnes postavena kaple u č.p. 
40 v Údolí, dále byl vytesán z kamene prostý kříž a postaven na louce pod bývalou starou hospodou 
č.p 20 na paměť hromadného pohřebiště cholerou.Na památku toho chodilo každoročně procesí ke 
kapli na svátek. Narození Panny Marie 8 září, což trvalo od pradávných dob a teprve před II. světovou 
válkou tato tradice zanikla.......

170 lety: 24. června 1846 obdržela Nekoř od svého rodáka ThDr. Mikuláše Tomka věžní hodiny 
v ceně 400 zlatých ve stříbře, které až do Ústí po železnici odeslány byly. Z Ústí od Josef Krejsy, sedláka 
z Nekoře 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

120 lety: 1896 postavena nákladem dolnonekořského mlynáře Hály zděná kaplička v Šancích na 
Vejrově v blízkosti hradiska, která zde v péči rodiny Lekešové stojí dodnes....

30 lety: 10. června 1986 zahájena stavba nového betonového mostu přes Divokou Orlici v Nekoři, 
dokončen byl na podzim následujícího roku

Z knihy Historie obce Nekoř vybral J, Pomikálek 

Informace nejen pro motoristy
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči.

Dnešní článek bude pojednávat o povinné výbavě vozidel. Bude se jednat o kategorii silničních 
vozidel M a N, mezi kterou patří i nejčastěji používaná osobní vozidla.
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Tyto technické požadavky na povinnou výbavu vozidel jsou vyznačeny v  zákonu č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 341/2014 Sb., 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních ko-
munikacích s účinností od 1. ledna 2015.

Vozidla kategorií M a N musí být vždy vybavena:
a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu
b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních 

k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního 
světelného výstražného zařízení 

c) příručním zvedákem
d) klíčem na matice nebo šrouby kol vozidla 
e) náhradní kolem
(Povinnost podle písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle pís-

mene e) se nevztahuje na vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstruk-
ce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel 
kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bez-
demontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.Podrobnější informace k vozi-
dlům, které mohou používat prostředky pro bezdemontážní opravu pneumatiky je uvedeno ve výše 
uvedené vyhlášce)

f) každé motorové vozidlo, kromě mopedu a  motokola, jednonápravového traktoru s  přívěsem 
a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky

g) přenosným výstražným trojúhelníkem
h) motorová vozidla, s  výjimkou motocyklů a  mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem 

s označením z retroreflexního materiálu
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO, foto: Bc. Ivo Štrup
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Inzerce 

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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ZŠ Nekoř
Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
Školní rok 2015/2016 byl pro nás rokem tvořivé a pilné práce. V průběhu letních prázdnin roku 

2015 proběhla v 1. patře budovy školy I. etapa celkové rekonstrukce elektrických a datových rozvodů. 
Společným úsilím všech zaměstnanců školy se do začátku školního roku podařilo vše uklidit a nastě-
hovat do jednotlivých tříd. V oblasti vzdělávání jsme se v novém školním roce zapojili do tří projektů. 
Prvním projektem byl zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro naše žáky v Anglii. Tento pobyt se 
velice vydařil a všemi účastníky byl kladně hodnocen. Druhým projektem byl individualizovaný roz-
voj ústních komunikačních dovednosti v anglickém jazyku žáků a učitelů formou blendedlearningu. 
I  tento projekt byl přínosný, neboť to bylo seznámení s  novou formou učení se cizímu jazyku. Ve 
třetím projektu pak šlo o praktický rozvoj čtenářských dovednosti žáků formou čtenářských dílen. 
Pro tvorbu těchto dílen jsme využili knihy z naší školní knihovny a zároveň i knihy, které jsme v rámci 
tohoto projektu nakoupili. Celkem to bylo 200 nových knih zaměřených pro první stupeň ZŠ. Celková 
hodnota všech tří projektů byla 736724 Kč a byla plně hrazena státem . I pro nový školní rok 2016/2017 
plánujeme zapojení do smysluplných projektů, které pomohou v dalším vzdělávání žákům a učitelům. 
Pro zvýšení prezentace naší školy jsme vytvořili nové, moderní a dynamické webové stránky ( www.
zsnekor.cz), kde jsou veškeré potřebné informace o činnosti a chodu školy. 

V minulém školním roce měla škola 48 žáků, 6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogické pra-
covníky. Škola je čtyřtřídní s pěti ročníky. Na škole dále pracují zájmové kroužky, ve kterých si děti 
dále rozvíjejí své dovednosti a  znalosti. Je to logopedický kroužek, výtvarný kroužek, náboženství, 
pohybové aktivity, flétny a angličtina pro nejmenší. 

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

Pro zaměstnance školy jsou to dny, kdy si musí čerpat své dovolené a kdy také připravují školu na 
nadcházející školní rok. V průběhu těch letošních prázdnin proběhne v přízemí na škole II. etapa cel-
kové rekonstrukce elektrických a datových rozvodů. Zároveň pak po mnoha desítkách let dojde i k no-
vému členění místností. Rekonstrukcí stávající 
družiny vznikne ředitelna a sborovna. Naopak 
ze sborovny, ředitelny a  dvou skladů vznikne 
jedna prostorná místnost pro družinu. Dveře 
s pověstným okýnkem zůstanou zachovány. 

Co se týče personálního obsazení školy, 
tak pro nadcházející období školního roku 
2016/2017 nedochází k  žádné změně u  peda-
gogického sboru. Třídním učitelem pro I. tří-
du( 1.ročník ) bude PaedDr. Petr Bouška , pro 
II. třídu ( 2. ročník ) Mgr. Petr Malý., pro III. 
třídu ( 3. a 4. ročník ) Mgr. Lucie Radová a pro 
IV. třídu (5. ročník) Mgr. Lenka Boušková.

Učitelkou bez třídnictví bude Petra Blaž-
ková DiS. a  vychovatelkou ve školní družině 
bude Zdeňka Papáčková. U  nepedagogických 
zaměstnanců je vedoucí stravování a  zároveň 
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uklízečkou paní Ivana 
Adamcová a  vedoucí 
kuchařkou paní Aneta 
Sršňová. O úklid se dále 
bude starat paní Lucie 
Matyášová a  místo to-
piče je zatím ještě neob-
sazené. 

Školní jídelna výbor-
ně vaří pro naše děti 
a  i  nadále poskytuje 
možnost obědů pro cizí 
strávníky,čímž pomá-
há zkvalitňovat služby 
pro občany Nekoře. Pro 
informaci uvádíme, že 
cena oběda je 45 Kč a stále je možnost se kdykoli od začátku září přihlásit k odběru obědů.

Rozhodnutím obecního zastupitelstva bude škola znovu čtyřtřídní, takže dojde ke spojení jen dvou 
ročníků.Je to moudré rozhodnutí, které přispívá ke spokojenosti rodičů našich dětí a mám umožňuje 
větší individuální péči pro jednotlivé žáky. .

I v nadcházejícím školním roce budeme otvírat zájmové kroužky pro naše žáky. A zde se opět oteví-
rá prostor pro externí pracovníky, kteří by měli zájem nějaký kroužek na naší škole vést. Tato činnost 
je opět díky dotaci obce honorována hodinovou sazbou 120 Kč. Se svým záměrem se mohou případní 
zájemci hlásit na ředitelství školy do první poloviny září. 

Je začátek prázdnin, ale než se nadějeme, tak tu bude první školní den, kdy se zase sejdeme na slav-
nostním zahájení školního roku a kdy mezi námi přivítáme nové prvňáčky, na které se už moc těšíme.

Rozloučím se rčením, které je velice pravdivé a vždy bude. Bez spousty učení se ještě nikdo nikdy nic 
nenaučil.  PaedDr. Mgr. Bc. Petr Bouška, ředitel ZŠ Nekoř

foto: vycházející páťáci

Turnaj veteránů
Čtvrtý ročník Veterán Cupu proběhl tentokrát v Nekoři

Tradičně v červnu se uskutečnil čtvrtý ročník Veterán Cupu. Tentokrát však účastníci turnaje nezavítali 
do Letohradu nýbrž do Nekoře na tamější hokejbalový stadion. Turnaj pořádal Martin Motyčka společ-
ně s TJ Sokol Nekoř za podpory obce Nekoř. Všichni účastníci si turnaj pořádně užili a těší se na další 
ročníky.
Turnaj odstartoval v devět hodin, kdy se vhodila úvodní bule, a skončil vyhlášením výsledků v pět 
odpoledne. Následné rozebírání výkonů trvalo až do pozdních večerních hodin. Turnaje se zúčastnilo 
pět celků. Za celek Letohrad Boys nastoupilo několik bývalých hokejbalistů vysokého formátu. Ti si 
nakonec odvezli putovní pohár za vítězství v celém turnaji, když prošli turnajem bez porážky. Svou 
účastí turnaj poctili například bývalý kapitán české reprezentace Kvaizar nebo spolukomentátor hokej-
balových zápasů Ondráček. „Bylo fajn se zase po roce sejít a zahrát si se svými bývalými spoluhráči. Celá 
akce se povedla a přispělo k tomu i prostředí hokejbalového hřiště v Nekoři, výborné počasí a turnajové 
i poturnajové občerstvení, včetně neopomenutelného piva. O sportovní stránku zde nešlo v první řadě, ale 
jsme rádi, že jsme vyhráli a prošli turnajem bez porážky,“ uvádí Ondráček.
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Druhé místo si vybojovala hradecká 
Olympie. „Přestože jsme vůbec netuši-
li, co máme od našich výkonů očekávat, 
nakonec nás nadšená hra, chuť do hokej-
balu a v neposlední řadě famózní výkony 
gólmana „Frenka“ Musila, dostaly až ke 
stříbrné příčce. Celkově jsme v příjemném 
prostředí areálu v Nekoři zhodnotili celou 
sobotu jako velice povedenou. Dobře se po-
pilo, zavzpomínalo na minulá hokejbalová 
léta a všichni už se budeme těšit na další 
ročník,“ zhodnotil turnaj hráč Olympie 
Petr Špryňar. 
Třetí skončili veteráni z  Prachovic. 

Z nedaleké České Třebové dorazila také Stará Garda, za kterou nastoupila stálé hrající legenda Petr 
Kvasnička nebo v hokejbalovém prostředí dobře známý Jaroslav Badzik, který průběh turnaje popsal 
z pohledu týmu České Třebové: „Tak, jak je poslední dobou v našem hokejbalovém oddíle zvykem, tým, 
který se těšil na obhajobu vítězství, se týden před akcí začal postupně rozpadat. Náš start byl pár dní zcela 
v ohrožení. Nakonec se podařilo dát dohromady devět hráčů a brankáře. V prvním zápase to šlapalo 
a vypadalo to, že v dané sestavě máme šanci na vysněnou obhajobu. Ale v druhém zápase přišlo velké 
vystřízlivění. Tým Letohrad Boys nás k ničemu nepustil a většina z nás si připadala jako na kolotoči, ale 
aspoň jsme si rozhýbali krční páteř. A jak se ukázalo bylo to naše klíčové utkání pro celý turnaj. Už jsme 
do konce turnaje nedali ani branku a tím pádem jsme nemohli už nic vyhrát. Ale turnaj jsme si i přes pěk-
né vedro v příjemném prostředí Nekořského sportovního areálu užili. A příští rok, pokud se toho dožijeme 
určitě přijedeme a snad i v lepší sestavě. Děkujeme pořadateli Martinovi Motyčkovi za organizaci skvělé 
akce pro naši věkovou kategorii a výjimečně poděkuji i rozhodčím, i když mně na trestnou opět posílali. 
Dále všem spoluhráčům, co to nevzdali a vlastně i spoluhráčce a taky soupeřům.“
Stará garda Letohradu tvořená převážně hráči, kteří byli u založení letohradského klubu a v 90. let za 
něj váleli, skončila na posledním místě. „Ze začátku jsme hráli to, co jsme měli natrénované, aktivní hru 
a hodně běhání. Stříleli jsme v podstatě z každé situace. V dalších zápasech se nám brankostroj trochu 
zadrhnul,“ říká s úsměvem Jan Smejkal, bývalý obránce Letohradu a jeden z nejmladších hráčů týmu. 
„Turnaj byl velice dobrý, soupeři kvalitní, takže se nám to moc líbilo. V posledním zápase s Letohrad Boys 
se hrálo nahoru dolů a emoce byly vidět na obou stranách. Diváci si určitě přišli na své, my jsme si dobře 
zahráli a soupeřům gratuluji. Za rok se budeme snažit o lepší výsledek. Děkuji všem, co se zasloužili o po-
řádání tohoto super turnaje“ dodává Smejkal.
„Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, TJ Sokol Nekoř za poskytnutí zázemí a obci Nekoř za podporu 
turnaje. Také rozhodčím Bohumilu Řežníčkovi, Luboši Hubálkovi a Vláďovi Machovi a Báře Cibulkové 
za časomíru. Bez těchto všech lidí by se turnaj nemohl uskutečnit. Děkuji všem týmům a doufám, že byli 
spokojeni, a že se zúčastní příští ročníku Veterán Cupu, který se bude konat 17.6.2017 znovu v Nekoři,“ 
vyjadřuje poděkování hlavní pořadatel Martin Motyčka.

Výsledky zápasů:
S.G.Letohrad : Česká Třebová 1:4
Prachovice : Olympie H.K 0:1
Letohrad Boys : Česká Třebová 5:3
Prachovice : S.G. Letohrad 3:2
Olympie H.K. : Letohrad Boys 0:3

Česká Třebová : Prachovice 0:3
Olympie H.K. : S.G. Letohrad 6:0
Letohrad Boys : Prachovice 4:1
Česká Třebová : Olympie H.K. 0:2
Letohrad Boys : S.G. Letohrad 3:1
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Tabulka:
1. Letohrad Boys
2. Olympie Hradec Králové
3. Stará garda Prachovice
4. Stará garda TJ Lokomotiva 

Česká Třebová
5. Stará garda SK Hokejbal 

Letohrad

Sponzoři: MUDr. Petr Šrámek, 
TRUHLÁŘSTVÍ JAN SMEJ-
KAL, MPM TRADE spol. s.r.o., 
OBUV SKALICKÁ, HARTMAN 
CZ s.r.o

M. Motyčka

Dětský den
Každoroční akce na konci školního roku pořádána ve spolupráci obce Nekoř a nekořských spolků, 

letos v neděli 19. června odpoledne na hřišti u základní školy. Vystoupení kroužku flétniček, soutěže 
v nejrůznějších disciplínách, skákací hrad i šplhací věž, ukázky techniky firmy Klas Nekoř,a.s. i ukázky 
automobilových modelů. K tomu krásné počasí, ceny pro všechny malé účastníky..... 

Díky všem, kteří se na tom podíleli..... red
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Srandamač 2016
Již VII klání nekořských spolků v  netradičních disciplínách jako předehra hasičského táboráku 
v sobotu 2. července na hasičském cvičišti u továrny. Sice nás trochu postrašilo počasí, ale odhodlaní 
účastníci se pustili do bojů v  soutěžích inspirovaných olympijskou myšlenkou i přes tyto ne úplně 
ideální podmínky. 
Soutěžící tak s odhodláním absolvovali hasičské netradiční koulení na kuželky, myslivecmý hod koulí, 
rybářský hod oštěpem na velerybu, sokolský letní biatlon i závěrečnou štafetu na poloviční délku hříště 
s  meziobčerstvením.... Nejlépe se s  disciplínami popasovali hasiči, druhé místo obsadil myslivecký 
spolek před rybáři a závodníky sokola.... ceny tekuté, zábava vynikající, občerstvení taktéž. .....Kdo byl, 
viděl, kdo ne, tak alespoň pár fotek..... red

Tábory 2016
Malý tábor 3. -9.7.2016

„3.7. 2016 v 15:30 se hlaste na Vojenské základně v Bohousové, věci na přežití v bojových podmín-
kách s sebou.“
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„Ano pane, provedu pane!“
„Pochodém vchod, raz dva, raz 

dva....“ Tato slova zahájila letošní 
tábor v Bohousové, kde se chystalo 
zahájit svůj týdenní vojenský vý-
cvik 42 vojínů. Hned po seznámení 
se s prostory vojenské základny byli 
vojíni rozděleni do oddílů a poslá-
ni se svou rotou do spacáků, aby se 
připravili na první výcvikový den. 
V brzkých ranních hodinách zahá-
jili výcvik ve čtyřech útvarech u pa-
ragánů, těžké techniky, zdravoťáků 
a námořnictva. Každé dopoledne zdokonalovali svoje vojenské dovednosti a schopnosti a odpoledne 
trávili dalším náročným programem vojáka. Každý vojín prošel během svého pobytu všemi čtyřmi 
útvary a stal se z něj bojeschopný jedinec. :) Vojíni okusili těžký život vojáka, vyzkoušeli si spolupráci 
s celým integrovaným záchranným systémem (pro upřesnění s Nekořskými hasiči, záchranou službou 
Červeného kříže a ochotnou jednotkou Policie ČR) při velmi náročném cvičení, kdy vzplanulo impro-

vizované karanténní teepee. V závěru tábora 
také ochránili vesnici Nekoř před nebezpeč-
ným vojenským komandem se základnou 
v  lesích okolo vesnice, před kterým byli va-
rováni ve vojenském muzeu v Lichkově, a na 
které v průběhu dvoudenního výletu narazili. 

A jak náročný týden popisují samy vojíni ?
Den začal tak že nás vzbudily sirénou. Pak 

následovala rozcvička. Po rozcvičce zazvonily 
na hygienu, a po hygieně jsme šli na snídani. 
Hned po snídani jsme se rozdělili do naších 
oddílů. Do oběda jsme byly v oddílech a dělaly 
jsme různé věci. Po obědě jsem měly odpolední 

klid. Potom jsme šly hrát ke skautům na louku hry. Když jsme všechno dohrály tak nás zavolaly že se něco 
stalo. Přiběhly jsme rychle do tábora a zjistily jsem že hoří. Tom to chtěl uhasit ale spálil se. Naše zdravotní 
sestra Kíťa se mu snažila pomoc. 
Nejdřív přijely hasiči, záchra-
ná služba a  policie. Všechno se 
začalo vyšetřovat. Policie našla 
u  ohniště lupu. Kdo to udělal? 
To nikdo neví. Pak byla večeře. 
Po večeři byla hygiena. Potom 
byl večerníček. Pak byl nástup 
a  tam se řeklo že bude překva-
pení. Okolo hodiny nás vzbudily 
a měly jsme hru tanky. Konec.

„Poslušně hlásím, že podo-
bu tábora vše probíhalo hladce 
především díky všem vedoucím 
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a také díky těm, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu tábora, díky všem řidičů, členům 
komanda, pomahačům a těm, kteří nám vypůjčili potřebný materiál.“- hlášení Armádního generála 
Dolliny

Termín příštího tábora 15.7. - 22.7. 2017 Dominika Bednářová

Tábor Bohousová 2016 – 13. – 23. 
července

„Cigi cigi cag, hoj, hoj, hoj“!!! Tak 
tímhle pokřikem jsem se rozloučil 
se skvělým táborem pro starší v Bo-
housové.

Ale všechno pěkně popořadě. 
Tábor se skládal z dvanácti týpí -3 
klučičí, 3 holčičí, 3 pro vedoucí, 1 
zdravotní, 1 zásobovací a  1 sklad 
lavic a  stolů. Celkem nás bylo 29 
táborníků a  nepočítaně vedoucích. 
Celotáborovka se odehrávala v  in-
diánské době. 

Po příjezdu jsme se rozdělili do týpíček a hned vyrazily na dřevo. Cestou zpátky jsme v lese u ohně 
našli indiánku Kaju. Vyprávěla nám, jak utekla od svých rodičů, protože jí nutili do sňatku s náčelní-
kem jiného kmene. A ona ho nechtěla. Nabídli jsme jí útočiště v našem táboře. Dali jsme Kaje večeři, 
připravili lůžko ke spaní a šli na kutě. V noci nás probudil Kajin křik. Unášeli ji zlí indiáni. 

Brzy ráno nás navštívil Kajin otec. Slíbil nám indiánský poklad, pokud zachráníme Kaju. Podmín-
kou však bylo, stát se pravými indiány. To se nám podaří, až když nasbíráme na amulet dostatečný 
počet ptačích pírek a korálků. Za každou splněnou soutěž – jedno pírko nebo korálek. 

Po několika dnech snažení, jsme našli šifrovanou zprávu. Ta nás zavedla na jedno významné lesní 
místo, kde nás čekali naši vedoucí. Všichni jsme jednotlivě podstoupili slavnostní rituál, při kterém 
jsme získali indiánská jména. Já jsem se třeba jmenoval „Strom ve větru“. Další jména byla například: 
Jezerní květ, Bystrý rys, Divoká řeka, Skrytá síla, Medvědí tlapa….) A tak ten večer jsme se všichni 
stali pravými indiány!!

Další den jsme nalezli 
na stožáru zprávu od Ka-
jina otce. Stálo v ní, že se 
máme vydat do Adršpaš-
ských skal a  najít tam 
jeho další indicie. Úkol 
jsme splnili. Ve skalách 
jsme získali tři šifrova-
né zprávy. Cestou zpět 
jsme měli štěstí, protože 
náš vlak řídil jeden z ve-
doucích menšího tábora 
v  Bohousové. Dovolil 
nám svézt se v jeho stroj-
vedoucí kabině. Hustý!
Rozšifrovali jsme zprávy 
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ze skal a vyšlo nám místo, kde žije zlá indiánská tlupa, která unesla Kaju. Náš následující plán byl jasný: 
noční přepad jejich osady a zachránění Kaji!!! Aby nás nepřátele nemohli vystopovat, přespali jsme 
jednu noc v lese pod širákem. 
Bohužel plán nevyšel. Kaju se nám nepodařilo zachránit. Chytili jsme jen jednoho ze zlých indiánů. 
Po hrozném mučení (ne, dělám si legraci) nám indián prozradil, že jejich totem má pro náčelníka 
obrovskou cenu. Bezostyšně jsme totem ukradli a vyměnili za Kaju. Na důkaz dohody a přátelství jsme 
vykouřili dýmku míru. Jako fakt! A byla to vodní dýmka.
Kaju jsme vrátili otci a získali za to nesmírný poklad: originální trika, baterky, šátky, lucerny, kabelky... .
Večer byla poslední opékačka a rozloučení s táborem. Já jsem šel spát až o půl druhé.
Tábor byl moc hezký, plný nápaditých her a soutěží, skvělých lidí a indiánů, výborného jídla od stateč-
ných kuchařek a perfektních vedoucích.
Za všechno všem děkuji a těším se příště! Šimon Krsek

Nekořský špacír
NEKOŘSKÝ ŠPACÍR - V. ročník

Letošní pátý ročník „Nekořského špacíru“ uspořáda-
la TJ Sokol Nekoř v posunutém termínu místo poslední 
červencové soboty již 16.7.2016. Bylo to z důvodu mož-
nosti navštívit firmu Kovo Krab ve Vlčkovicích, která se 
zabývá výrobou zahradního nábytku, kovových mříží 
a  plotů, střešní hliníkové krytiny, dílů pro koloběžky 
a motůčka. 

Letošní trasa byla dlouhá přibližně 14 km a vedla ze 
startu na hřišti v Nekoři přes osadu Brodek, Studenecký 
les a nad Vlčkovicemi se otevřel výhled vlevo na Orlic-
ké hory – Říčky a vpravo na Kralický Sněžník – Stezku 
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v oblacích na Dolní Moravě. Poté 
se sešlo do Vlčkovic k provozov-
ně Kovo-Krab, kde měli účastní-
ci Nekořského špacíru možnost 
prohlédnout si pracovní půso-
biště našeho spoluobčana Jiřího 
Duška, možnost ocenit, jak se 
dá zrenovovat a využívat původ-
ně starý objekt bývalého kravína 
a kromě prohlídky širokého sor-
timentu zahradního nábytku také 
možnost vyzkoušet si prakticky 
motůčko či svézt se na koloběžce, 
případně se občerstvit. Bohužel 
našli se i tací, kteří tuto sportovní 
turistickou akci pojali po svém 
pouze jako „den otevřených dveří 
firmy Kovo Krab“. Praví účastníci Nekořského špacíru se z Vlčkovic vraceli přes Pastviny, kolem For-
manky. před hrází kolem povodí Labe a kapličky podél Malé přehrady směrem na Nekoř zpět do cíle 
na hřišti, kde každý účastník jmenovitě tradičně obdržel na památku účastnický list a tentokrát ještě 
malý dárek v podobě reflexního pásku s logem TJ Sokol Nekoř.

Na trasu letošního ročníku Nekořského špacíru se postupně vydalo 43 účastníků. Z celkového počtu 
bylo 35 dospělých (16 žen a 19 mužů) a 8 dětí. Domácích nekořských občanů přišlo 29 - tedy dvě tře-
tiny, zbývajících 14 účastníků přijelo z okolí - z Líšnice, Letohradu, Kunvaldu, Kameničné, Jablonného 
nad Orlicí, Šumperka, Světlé nad Sázavou, Ruprechtova a Turnova. Celou trasu absolvovali se svými 
páníčky i 3 psi. 
Nejstarším účastníkem byl letos jako předloni pan František Fogl (78 let), naproti tomu nejmladším 
účastníkem byl stejně jako vloni Šimon Faltus (1 rok).
Počasí vyšlo dobře, nebylo úmorné vedro ani nepršelo. Účast byla letos sice slabší než v minulých 
letech, což bylo možná způsobeno posunem termínu a současně probíhajícími akcemi v okolí. Přesto 
účastníci, kteří trasu absolvovali, se do cíle vraceli spokojení s kladnými zážitky. A to je smyslem, pro 
který Nekořský špacír pořádáme.
Příští ročník již bude opět v tradičním termínu poslední červencové soboty. 

Za organizační tým TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová

Historie obce - válka v roce 1866
Události v obci Nekoř kolem bitvy u Hradce Králové - dle zápisu ve školní kronice zapsané panem 

řídícím Vítečkem
Od počátku května roku 1866 stálo rakouské vojsko podél českých, moravských a slezských hranic 

očekávajíc Prušáky.
Do Nekoře přišlo prvních 90 mužů rakouského vojska dne 22. května. Zůstali zde ubytováni do 18. 

června. Mezi tím přitáhli 2x husaři v počtu 110 mužů, ale byli zde jen přes noc. Dne 18. června odtáhli 
Poláci zde ubytovaní. V noci však přišli do Nekoře a na Bredůvku myslivci v počtu 1100, ráno odešli. 
Dne 21. června přišlo 3000 mužů pluku Hess. Byli zde ubytováni 2 noci a 23. června odtáhli do polního 
ležení na Horní Nekoř na Tomkovo a Lorencovo pole, kdež na polích obilí zničili a v Lorencově lese 
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mnoho dřev skáceli a tak zničili. Ten samý den přitáhlo ještě 1100 myslivců, ráno pak odtáhli. 
Dne 25. června z neděle na pondělí strhl se v noci velký déšť a proto všechno vojsko přišlo zpět do 

bytů. Ve škole bylo ubytováno 8 důstojníků, 8 sluhů a 45 vojínů. Dne 26. června zase odešli do ležení 
a 9 hodin nato všecko vojsko ze všech míst dalo se na pochod dále do Čech.

Při všech těchto pochodech lid obecný mnoho nesnází a pronásledování zakusil, protože vojsku po-
travu zaopatřovati musil a jemu přípřeže dávat musel. Hůře však bylo, když po bitvě u Hradce Králové 
objevili se u nás Prušáci. 

9. července přišlo pruské vojsko do Ústí nad a Orlicí okolí. Naši lidé museli mu dávat přípřeže 
a mnohé si tam nechali dlouho, takže mnozí museli ujet a nebo tam všechno nechat a utéci.

V té době byl zřízen pruským vojskem telegraf z Pruska po silnici přes Mladkov, Bredůvku, Kyšperk 
do Ústí nad Orlicí. I stalo se 21. července k večeru, že od Žamberka přijela na Bredůvku rakouská 
patrola s důstojníkem v počtu asi 30 mužů. Ten poručil několik telegrafních sloupů vyvrátit a dráty 
strhat. Na Bredůvce stálo v tu dobu asi 9 vozů pruského trainu naložených ovsem. Důstojník poručil 
civilnímu obyvatelstvu, aby kola oje rozsekalo a oves si odneslo. Když se tak stalo, odjela patrola k Jab-
lonnému, kde větší počet vozů stál a vše se opakovalo.

V pondělí dne 23. července přišli Prušáci na Bredůvku a do Nekoře a žádali oves nazpět. Lidé jej 
snášeli, ale všecko se nesehnalo. Proto bylo uloženo obci Nekoř dáti 600 měřic ovsa a 75 pruských 
tolarů peněz, 21 liber cukru a 10 liber kávy. 

Vše se jim hodilo, mouka, chléb i máslo a pořád jen náramný hlad měli. Dne 26. července vyrabovali 
faru dvakrát po sobě, jedni odešli a druzí přišli a co nesnědli, to vzali s sebou. Také dvě vědra vína, 
jedno kostelní a druhé na pouť připravené a klobouk cukru, a když zase přišli na Bredůvku, tak se jim 
zdálo, že dnes ještě nejedli. 

V Jablonném ležela kumpanie pruských vojáků a někdy i dvě. O jejich výživu musely starat se obce 
Jablonné, Jamné, Mistrovice, Sobkovice, Nekoř, Bystřec, Těchonín a Studené. Musel se jim dávat na 
krátký čas chléb, máslo, káva, cukr, kroupy, sůl, hrách a čočka a každý den jedna kráva, a to obce po 
pořádku dávaly. Také peníze obce musely skládat. Nekoř musela dát 1000 zl.

O pruské vojsko v Kyšperku staraly se obce okolí kyšperského. Město Kyšperk žádalo, aby i Nekoř 
na jeho posádku přispívala, ale tomu se naše obec ubránila. 

Dne 7. srpna přišlo sem 700 mužů pěchoty s 6 důstojníky, 144 mužů jízdy a po jednodenním od-
počinku táhli dále k Jablonnému a Mladkovu. Dne 17. srpna opět 600 vojínů, 229 koní a 150 vozů. 

Na to přišlo z Prahy nařízení, že se pruské vojsko musí vydržovat samo ze svých zásob a aby se vše 
udalo, kolik vojska tu bylo a jakou škodu udělali. Tak se podal seznam do 28. srpna , neb se mělo za 
to, že ten den to přestane a všude to prohlašováno. Ale zrovna 30.srpna přitáhlo ještě 800 Prusů do 
Nekoře a musela se jim dát strava. 

Kromě lidu obecného nejvíce příkoří snášeti musela představenstva obecní, poněvadž od nich se vše 
v nejkratší době požadovalo (starostou obce v té době byl Karel Krejsa z čp. 12 - pozn. red.). Zastání 
u okresních úřadů hledati se nemohlo proto, že úředníci sem tam se rozprchli aniž kdo věděl, že by 
jaké úřady byly. Teprve po odchodu pruského vojska počali se úředníci do kanceláří slízati a úřadovati. 

Roku 1867 obdržela obec ze státní pokladny náhradu za škody, které jim válkou byly způsobeny 
a to:

za škody způsobené rakouským vojskem  357 f.r.č. (zl)
za stravování prouského vojska 648 f.r.č. 49 kr.
za rekvizice pruského vojska  1526 f.r.č. 39 kr.
za dříví, které naše vjsko v ležení spálilo 167 f.r.č. 72 kr.
Peníze byly předány prostřednictvím obce poškozeným. 

Z knihy Historie obce Nekoř vybral J. Pomikálek 
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Pozvání 

POUŤOVÉ POSEZENÍ 
POD LIPAMI

5. – 7. srpna 2016 
Pátek 5.8.  Večírek pro nedočkavé
Sobota 6.8.  k tanci i poslechu hraje WEJVRAT 
Neděle 7.8.  8,00 pouťová mše sv.,9,00

k posezení hraje dechová hudba JABLONSKÁ MUZIKA
OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU ZAJIŠTĚNO

MYSLIVECKÝ SPOLEK NEKOŘ
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
V SOBOTU 20. SRPNA 2016 

OD 15 HODIN DO MYSLIVECKÉ CHATY V NEKOŘI
• MYSLIVECKÁ KUCHYNĚ    • SELE NA ROŽNI 

• ŽIVÁ HUDBA

OSLAVY 50 LET
LEDNÍHO HOKEJE V NEKOŘI

Datum konání: 10.9.2016 16:00 hodin
Místo konání: hokejový stadion v Nekoři

Program oslav:  Vystoupení karatistů Letohrad
 Vystoupení mažoretek Žambnerk
 Vzájemný zápas nekořských mistrů LH
 Výstava historie LH v Nekoři
 Dovednostní hokejové soutěže pro veřejnost
K tanci a poslechu hraje HK Audio 
Zajištěno bohaté občerstvení    Vstupné dobrovolné

Srdečně zve výbor TJ Sokol Nekoř
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SDH Nekoř srdečně zve na XIII. ročník hasičské soutěže

NEKOŘSKÝ POHÁR
Toto sportovní klání hasičských družstev se koná pod záštitou 

Romana Línka, 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje.

POSLEDNÍ SOUTĚŽ VELKÉ CENY ÚSTECKOORLICKA 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2016

17. 9. 2016 OD 10,00 
na HASIČSKÉM CVIČIŠTI

KOMENTÁTOR SOUTĚŽE, BOHATÉ OBČERSTVENÍ I HUDBA ZAJIŠTĚNA
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ NEKOŘŠTÍ HASIČI

Společenská kronika

Přivítali jsme mezi námi  Vojtěch Macek Emilie Brůnová Tereza Machová
Významného životního jubilea se dožívají v období 1.7.2016 – 30.9. 2016

65 let Kolomý Josef
 Pavlíček Antonín
 Ulrichová Jarmila
70 let Kopecký Vladimír
 Šimková Emilie
 Ulrich Jaroslav
 Lehká Marie

80 let Luxová Miluška
 Bednářová Zdeňka
 Poláčková Jaroslava
81 let Dušková Eva
83 let  Růžičková Helma
85 let  Lux Jaroslav
89 let  Hoffmannová Oluška
92 let Lux Karel
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NEKOŘSKÉ POHLEDNICE
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V letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně přibližujeme naši obec tak, jak byla v mi-
nulosti zobrazována na pohlednicích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme čerpat z  jeho rodinné 
sbírky…

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 
2016, příspěvky možno zanechat 
na obecním úřadě, případně zasí-
lat na e-mailovou adresu 
ounekor@orlicko.cz 
nebo starosta.nekor@orlicko.cz 


