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Z jednání obecního zastupitelstva
18. prosince 2017

Starosta přivítal zastupitele, navrhl doplnění programu a požádal o jeho schválení
Usn. 1a/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje program jednání 18.12. 2017  7 0 0
Firma AMIDO České Budějovice představila nabídku leteckých fotek obce. Usn. 1b/XIII-2017: ZO 
Nekoř schvaluje objednání leteckých fotografií obce Nekoř od firmy AMIDO České Budějovice  7 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• „Novostavba MŠ, ...“ – ošetření dřevěného stropu bývalé jídelny fungicidem
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - kolaudace komunikace proběhla, stanovení dopravního 

značení, vyjádření hasičů a PČR ke kolaudaci i dopravnímu značení, Požádáno o kolaudaci veřejné-
ho osvětlení – stavebnímu úřadu dány podklady 

• Jednání o doměření cesty na p.p.č. 3076/1, GP doměření cesty u čp. 339 
• Akce v obci: Valná hromada honebního společenstva – instalace laviček; Rozsvěcení ván. stromu; 

Výroční valná hromada hasiči 
• Zhotovitelem provedena záruční kontrola herních prvků hřiště Bredůvka
• Jednání na ŘSD – radar Bredůvka, doměření pozemků, zrcadlo na křižovatce, 
• Vyúčtována dotace na veřejné osvětlení – POV PK
• Poděkování hasičům za prořezání cesty Údolí
• Doplnění kolů k výsadbám ovocných stromů u cest
• Příprava prezidentských voleb
• Odvoz odpadů SDN pneu, dřevo, nábytek; kontejner typu - Mulda už jen pro železo, pneu už v nich 

svozová společnost nebude odvážet 
• Podklady VH Orlicko – smlouva kompostéry, dofinancování
• STK přívěs - vyměněny světla a „žehlička“
• Úklid dřevěných zvířat před MŠ 
• Havarijní výměna kotle v MŠ – pátek 15.12.2017
• Topení KD sál - cvičení ZŠ
• Lesy - nátěry stromků na pasekách, připraveno dotěžení nad Malou přehradou – rozebrána oplocen-

ka na soukromém pozemku 
• S hasiči vyjasnění rekonstrukce elektrických rozvodů v hasičské zbrojnici
• Oprava VO
• Vyhláška ÚP, obdržení právního stavu
Kontrola zápisu z minulých jednání - opraveny drobné chyby. Usn. 1c/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje 
zápis z jednání XII-2017 ze dne 6.11.2017  8 0 0
2.Majetkové a smluvní záležitosti
2.1.Věcné břemeno p.p.č. 3123/5. Předloženo znění smlouvy o věcném břemeni na p.p.č. 3123/5. Usn. 
2a/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě 
na p.p.č. 3123/5 dle GP č. 1011-191/2017, k. ú. Nekoř ze dne 26.10.2017  8 0 0
2.2. Sml,. o  sml. bud věcné břemeno p.p.č. 3123/5. Předložen návrh Povodí Labe.s.p. smlouva 
o smlouvě budoucí o věcném břemeni na p.p.č. 3123/5. Usn. 2b/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje uza-
vření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodí Labe s.p. k části pozemkové 
parcely č. 3123/5 v katastrálním území a obci Nekoř, do které budou v rámci stavební akce „VD Pas-
tviny, rekonstrukce koruny hráze“ nově uloženy na části služebného pozemku kabely NN a sdělovací 
kabel  8 0 0
2.3. Pachtovní sml. části p.p.č. 3064/2. Žádost o propachtování části p.p.č. 3064/2 a vyhl. 4/2017. 
Usn. 2c/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje uzavření předložené pachtovní smlouvy na část p.p.č. 3064/2. 
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Cena pachtovného je v místě a čase obvyklá, byla stanovena jako 5% z ceny pozemku zemědělské 
půdy, stanovené na základě vyhl. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřaze-
nými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve znění pozdějších předpisů, která 
činí 2,64 Kč za m2 , pachtovné za výše uvedenou výměru 1200 m2 činí 159 Kč za rok.  8 0 0
2.4. Dodatky smluv na svoz a odstraňování kom. odpadu. Usn. 2d/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje 
předložené dodatky smluv o dílo spojených s tříděním a odstraňováním odpadu s firmou Ekola Č. 
Libchavy  8 0 0
2.5. Sml. o věcném břemeni VO Vejrov. Usn. 2e/XIII-2017: ZO Nekoř na základě GP: 1010-159/2017 
ze dne 7.11.2017 vyhotoveného firmou Geodézie Česká Třebová, Za Lávkou 332, pověřuje starostu 
přípravou smluv o věcném břemeni s vlastníky pozemků, do nichž bylo uloženo podzemní vedení VO 
a sloupy VO. Cena za u tohoto typu břemen v místě obvyklou jednorázovou úplatu 1000,- Kč.  8 0 0
3. Zprávy výborů
3.1.Zpráva kontrolního výboru. Zpráva kontrolního výboru včetně vyhodnocení návrhů a připomí-
nek představena členem kontrolního výboru P. Koblížkem. Usn. 3a/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje 
zprávu kontrolního výboru – bez výhrad  8 0 0
Usn. 3b/XIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí vyhodnocení návrhů a připomínek, případné komentá-
ře adresovat předsedovi kontrolního výboru P. Smejkalovi  8 0 0
3.2.Zpráva finančního výboru. Zpráva kontrolního výboru přednesl předseda B. Bezstarosti. Usn. 3c/
XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje zprávu finančního výboru – bez výhrad  8 0 0
4. ZŠ a MŠ Nekoř. S postupem prací stavby „Novostavba MŠ...“ seznámila místostarostka a starosta. 
Usn. 4/XIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí informace o postupu prací  8 0 0
4.1.školský obvod. Usn. 4a/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu ZŠ - ZŠ U Dvora s městem Letohrad  8 0 0
4.2.Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ. Usn. 4b/XIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ aZŠ, 
schvaluje částku na provoz ZŠ ve výši 473 600, dotace na mzdy ZŠ vyplývající ze schválené vyjímky 
z počtu žáků od 1.1.2018 do 31.12.2018 284 400 v případě schválení vyjímky na školní rok 2018-19. 
 8 0 0
Usn. 4c/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje jako závazné a do jiných kapitol nepřevoditelné položky roz-
počtu ZŠ a MŠ - uhlí, elektřina, revize, údržba  8 0 0
Usn. 4d/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje podmínky financování kroužků od 1.2.2018: 
• kroužek začít s min. počtem 4 děti, zrušení kroužku při poklesu počtu dětí pod 3
• I. pololetí do konce září sdělit zřizovateli které kroužky budou, v jakých termínech a kolik dětí je 

přihlášeno,
• II. pololetí do konce ledna sdělit, které kroužky budou, v jakých termínech a kolik dětí. 
• při žádosti o financování předložit třídní knihy s termíny a docházkou, 
• v rámci veřejnosprávní kontroly zřizovatel zkontroluje vyplacení poskytnutých prostředků vyuču-

jícím  8 0 0 
Usn. 4e/XIII-2017: ZO Nekoř požaduje předložení smlouvy na kopírování včetně souhrnu počtu pro-
váděných kopií.  8 0 0
Předloženy požadavky ředitele ZŠ na dofinancování provozu ZŠ - náhradní prostor k vaření a stravo-
vání, vládní nařízení o navýšení platu pedag. prac., dofinancování kroužků ZŠ a MŠ
Usn. 4f/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje doplatek za služby spojené s nájmem - 15.221,-Kč, příspěvek 
na kroužky ZŠ 29280,-Kč, příspěvek na kroužky MŠ 8640,-Kč, navýšení náhrady platu 3100,-Kč pro 
schválenou vyjímku z počtu žáků vyplývající z novelizace příslušného vládního nařízení.  8 0 0
Informace starosty o havarijní výměně kotle ústředního topení v MŠ 
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5. Finanční záležitosti
5.1. Návrh rozpočtu 2018. Účetní obce předložila a představila návrh rozpočtu obce na rok 2018. 
Diskuse zastupitelů k předloženému návrhu. Usn. 5a/ XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje návrh rozpočtu 
Obce Nekoř na rok 2018  8 0 0
J. Lehký navrhl v případě neudělení dotace na opravu víceúčelového hřiště nevyužit prostředky použít 
na nákup venkovních posilovacích strojů
5.2. Rozpočtová změna č. 7. Usn. 5b/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje rozp.změnu č. 7  8 0 0
5.3. Rozp. provizorium. Usn. 5c/XIII-2017. ZO Nekoř schvaluje rozp. provizorium 2018 
Návrh účetní obce na prominutí poplatků u osob dlouhodobě pobývajících mimo obec Nekoř
Usn. d/XIII-2017. ZO Nekoř schvaluje z důvodů vysokých a nehospodárných nákladů na vymáhání 
prominout dlužné části za poplatky za odpady - obě osoby mají trvalé bydliště v obci, ale dlouhodobě 
na něm nebydlí, a není známo místo jejich současného pobytu.  8 0 0

6. Různé
6.1. Oprava Zvonička Bredůvka. Na základě Usn. 6d/XII-2017 předložen protokol o jednání komise 
pro hodnocení nabídek na akci „Údržba a obnova zvoničky v obci Nekoř.“ Usn. 6a/XIII-2017: ZO Ne-
koř na základě protokolu o jednání komise pro otvírání obálek a posouzení nabídek veřejné zakázky 
na služby zadávané jako zakázka malé hodnoty v uzavřené výzvě mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Údržba a obnova zvoničky v obci Nekoř“ konstatuje, že 
z 5 oslovených zhotovitelů byla podána 1 nabídka. Tato nabídka je nabídkou jedinou z hlediska sta-
novených hodnotících kritérií a ZO Nekoř schvaluje uzavřít s tímto uchazečem - Jan Bednář, Nekoř 
109, 561 63 Nekoř, s nabídkovou cenou 233.409,51Kč včetně DPH smlouvu o dílo  8 0 0
6.2. Zrušení veřejné telefonní stanice. Usn. 6b/XIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí informaci pro-
vozovatele o zrušení veřejné telefonní stanice na náměstíčku.  8 0 0
6.3. Informace ze sdružení obcí Orlicko – GDPR, Kompostéry. Starostou předneseny informace 
o činnosti sdružení obcí Orlicko. Usn. 6c/XIII-2017: ZO Nekoř bere na vědomí informaci o činnosti 
sdružení obcí Orlicko.  8 0 0
Informace starosty o návrhu společného postupu sdružení obcí Orlicko při zajišťování povinností vy-
plývajících z GDPR. Usn. 6d/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje účast obce Nekoř na společném zajištění 
povinností vyplývajících z GDPR v rámci sdružení obcí Orlicko.  8 0 0
Usn. 6e/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního členské-
ho příspěvku projektu Orlicka „Předcházení vzniku BRO“, stanovuje spoluúčast občanů na úhradě 
nákladů obce spojených s projektem dle velikosti kompostérů 50,-Kč, 100,- Kč a 150,- Kč  8 0 0
Starosta požádal o orientační hlasování: – zájem připojení k malému svazku „Sdružen obcí pod Zem-
skou bránu - Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0. O konkrétních podmínkách připojení se 
bude na základě tohoto orientačního hlasování dále jednat. 
6.4. Řešení dopravní situace na MK mezi čp. 19 a 27. P.Koblížek představil výsledky ankety provede-
né mezi obyvateli sídliště nad KD. Usn. 6f/XIII-2017: ZO Nekoř na základě vyhodnocení provedené 
ankety mezi trvale žijícími obyvateli sídliště nad KD rozhoduje řešit dopravní situaci mezi čp. 19 
a čp 27 dopravními značkami o omezení rychlosti na 30 km a omezením tonáže pod 3,5t. Pověřuje 
starostu přípravou dokumentace k realizaci tohoto opatření. Dále zde stanovuje umístit dodatkovou 
tabulku „Komunikace se v zimě neudržuje“ 6 0 2
6.5. Žádost o dotaci PK – oprava víceúčelového hřiště. Usn. 6g/XIII-2017: ZO Nekoř rozhoduje po-
žádat o dotaci z programů PK na opravu povrchu a sítí víceúčelového hřiště před CVAN.  8 0 0
6.6. Nařízení zimní údržba komunikací. Usn. 6h/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje nařízení 1/2017 
o zimní údržbě MK  8 0 0
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Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - obecní popelnice u KD - na polep při topení při akcích na sále; 1x měsíčně zametení 
sálu a utření prachu na zábradlí; Informace o připravovaném prahu do nářaďovny
Jana Kubíčková Berková - Dotaz na kácení a výsadbu nového vánočního stromu před KD; Dotaz na 
termín svozu plastů; Dotaz na úpravu začátku cesty v „Lesejčku“
Petr Koblížek - dotaz na možnosti vyhlášení konkurzu na ředitele školských zařízení
B. Bezstarosti - informace o zajištění stříkání ledu na zimní stadionu a případném vybírání poplatků 
za bruslení
Milada Faltusová - dotaz na provedení dřevěných prvků čelních stěn sálu KD k upevňování výzdoby 
při akcích; Upozornění na parkování vozidel zasahujících do komunikace u čp. 29; Světlo na cestičce 
ze sídliště ke Konzumu
Václav Lehký - informace o plánované opravě historické hasičské stříkačky - zvážit možnost jejího 
umístění.....

29. ledna 2018
Starosta po přivítání přítomných zastupitelů, omluvení nepřítomných navrhl doplnění programu 
a požádal o jeho schválení. Usn.1a/XIII-2017: ZO Nekoř schvaluje program jednání 29.1. 2018 
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
• Stavba „Nekoř – Vejrov - výstavba ZTV“ - proběhla kolaudace veřejného osvětlení, vypnuty nepo-

třebné lampy, připravována smlouva o věcném břemeni – konzultace s Centrem společných služeb 
Orlicko

• Připraven návrh vyhlášky po doměření cesty - majetkoprávní vyrovnání s majitelem čp. 339
• Vyvěšena vyhláška 1/2018 - nájem PP 
• Smlouva o společném školském obvodu s Letohradem – podepsána oběma starosty
• Jednání spolků – 31.1.2018 v 18,00 
• Akce v obci: myslivecký ples, příprava hasičského plesu, Tříkrálová sbírka 48 955,- Kč 
• Manažerem projektu podána žádost o úpravu rozpočtů 1. etapy Novostavba MŠ – prostavěno….cca 

10,5 mil, zpracována tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů, příprava změny – rozpočet, Urgo-
váno VŘ – reagováno na připomínky, schváleno CRR 

• Nová spisová služba od fi. Triada– postupné rozjetí provozu a funkce
• Podána žádost o dotaci na opravu povrchu víceúčelového hřiště na PK
• Hlášení: EKO-KOM, ISVOD, konsolidační tabulka, a další…..
• Poděkování traktoristům KLAS Nekoř a.s.za obětavé prohrnování 
• Příprava a průběh prezidentských voleb – poděkováním členkám volební komise 
• Odvoz odpadů SDN - nebezpečný, elektro a textil
• Inventura a evidence svozových nádob na tříděný odpad
• Sml. věcné břemeno na pozemek 3123/5 podána na KN
• Vlastníky podepsán souhlas se stavem doměření cesty na Bredůvce kolem čp. 16 k lesu
• Souhlasy s kácením – chaty za Werichem - dohledávání skutečného majetkoprávního stavu stromů 

– zda stojí na parcelách žadatelů
• Lesy - zahájena těžba spadaného – Lesejček, nad Malou přehradu, postupně Kulturka, Pustinky - 

v koordinaci s hajným
• Nová anténa na dálkově ovládanou sirénu – dodá HZS, proběhlo měření stávající – nedostatečný signál
• Dodány kompostéry, příprava smluv, vydávání během února, března
• Hledání závady na VO horní Nekoř – někde v zemi
• VO Údolí – obdržen souhlas k připojení kabelu, jednáno s projektantem – přijede se seznámit se 

situací na místě 
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• Olympiáda dětí a mládeže – účastník nekořský sportovec F. Mikyska 
• SK – info místostarostka - návrhy řešení dřevěných prvků na čelní zdi sálu KD, návrh řešení sně-

hových zábran na ZŠ na střechách sousedících s Novostavbu MŠ, zastavovací studie pokračování 
Sídliště nad stadionem 

Pracovníci obce: Úklid sněhu, posyp, nátěr kolů k výsadbám, příprava sálu + úklid, převoz komposté-
rů, úklid listí, topení v ordinaci a na sále pro tělocvik ZŠ, příprava a úklid volební místnosti, 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn.2b/I-2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání XIII-2017 ze 
dne 18.12.2017  6 0 0
2. Novostavba MŠ
2.1. VŘ dodávka vybavení
Předloženy podklady k vyhlášení zadávacího řízení vypracované firmou RPA Brno. Usn.2a/I-2018: ZO 
Nekoř schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené na části zadávané ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů s názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího záze-
mí školy – dodávka vybavení“. Jmenuje Komisi pro otvírání obálek ve složení: Ing. J. Kubíčková Ber-
ková, P. Koblížek, Mgr. P. Hájková., náhradníky komise: Ing. P. Smejkal, Ing. V.Kareš, Mgr. R. Bud-
zak. Dále jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. J. Kubíčková Berková, 
MgA. P. Zamazal, Ing. Z. Šeda, náhradníci: P. Koblížek, Ing. V.Kareš., M. Buben. Usn.2b/I-2018: ZO 
Nekoř schvaluje Zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené 
na části zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozd. předp. s názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstruk-
ce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení“  6 0 0
Sněhové zábrany na střeše ZŠ. Místostarostka seznámila s navrhovaným řešením instalace sněhových 
zábran ve 2 - 3 řadách, aby nesjížděl sníh ze střech budovy školy na nově budované objekty novostavby 
MŠ. Usn.2c/I-2018: ZO Nekoř schvaluje instalaci sněhových zábran na ZŠ Nekoř dle nabídky M. Luxe 
 6 0 0
Změna stavby „Novostavba MŠ.....“. Starosta a místostarostka seznámili s důvody a zpracovanými 
materiály geologickými poměry vynucené změny založení a výstavby opěrné zdi a  změny založení 
základů, odůvodnění projektanta, rozpočtářkou definovány více i  méně práce, zhotovitelská firma 
provedla nacenění, kontrola TDI i rozpočtářkou. Usn.2d/I-2018: ZO Nekoř bere na vědomí oceněný 
rozpočet více a méně prací vyvstávajícího ze změn založení stavby. Souhlasí s jeho zapracováním do 
žádosti o změnu a prodloužení termínu výstavby do 31.5.2018.  6 0 0
Místostarostka informovala o průběhu dalších prací na stavbě

3. Rozpočtové záležitosti
3.1. Rozpočet 2018. Návrh rozpočtu vyvěšen od 19.12.2017. Usn.3a/I-2018: ZO Nekoř schvaluje roz-
počet obce Nekoř na rok 2018  7 0 0
3.2. Rozpočtová změna č. 1. Přidělen dotační příspěvek na volby 22.946,- Kč. Usn.3b/I-2018: ZO Ne-
koř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2018  7 0 0
4. Různé
4.1. Výpověď nájmu restaurace KD. Předložena výpověď nájemce restaurace KD, dle smluvní výpo-
vědní doby pronájem skončí k 30.4.2018. Usn.4a/I-2018: ZO Nekoř bere na vědomí výpověď smlouvy 
o nájmu restaurace KD.  7 0 0
Starosta navrhl řešení nastalé situace. Usn.4b/I-2018: ZO Nekoř pověřuje starostu vyvěšením vyhlášky 
o nabídce k pronájmu za stávajících podmínek, jako u současného pronajímatele – podání žádos-
tí do 31.3.2018. Stanovuje zveřejnit inzerát o pronájmu restaurace KD v regionálních periodikách 
a na stránkách obce.   7 0 0
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Návrh v nové smlouvě o nájmu řešit poplatek za užívání záchodů při akcích na sále KD
4.2. Záměr prodeje části 3076/1 a 790/2. Starostou předložen zpracovaný GP na majetkoprávní vypo-
řádání komunikace a přilehlých pozemků u čp. 339. Usn.4b/I-2018: ZO Nekoř schvaluje záměr prode-
je části p.p.č. 3076/1 a 790/2 vyčleněné GP č. 1014-40/2017 ze dne 4.12.2017 a označené jako p.p.č. 
3076/6 o výměře 86 m2 a p.p.č. 790/15 o výměře 13 m2 - cena v místě a čase obvyklá stanovená dle 
znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého 
posudku č. 8038-329/2016 – pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, 
– 70 Kč/m2, pozemek užívaný jako veřejné prostranství které není součástí komunikace - 60 Kč/m2 
 7 0 0
Žádosti o podporu. Starostou předloženy žádosti o finanční podporu. Usn.4b/I-2018: ZO Nekoř bere 
na vědomí došlé materiály předložené starostou obce – žádosti o podporu, vlajka Tibet, stanovuje 
projednat na příštím jednání OZ   7 0 0
Informace starosty o MAS Orlicko zpracovaném Místním akčním plánu vzdělání, došlých materiá-
lech ohledně změny zákona o odpadech. Usn.4c/I-2018: ZO Nekoř bere na vědomí došlé materiály 
předložené starostou ohledně MAP vzdělání Orlicko a informace kolem připravované novely zákona 
o odpadech.  7 0 0
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký - Připomenutí - oprava nadokenního parapetu sál KD, sloup osvětlení u křižovatky, 
kácení smrku u KD 
Jana Kubíčková Berková - dotaz na možnost vyhrnování chodníku na opěrné zdi nad Vodičkovými 
.- reakce starosty - technicky nejde – dolů házet nelze – skleník, ze silnice to prohrnující auto hází zpět 
na chodník; Zaslání zpravodaje do okresního archivu 
Pavel Smejkal - - dotaz na opravu osvětlení větve z Bredůvky do Siberie – reakce starosty – prově-
řovány možnosti – někde v zemi přerušeno, po rozmrznutí navrhli elektrikáři dvě místa kde kopat 
a pokusit se o opravu
B. Bezstarosti - - světlo u čp. 162, svoznice u čp. 245 na Vejrově 
Milada Faltusová - rozbitý sloupek O2 u čp. 292; Vybrat příkop vedle silnice z Vejrova směrem dolů 
– starosta – předá na jednání SUS Redakčně upraveno

Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
jsem rád, že Vás nohu uvítat pět nad stránkami Nekořského zpravodaje. 
Děkuji všem, kdo tohoto prvního čísla nečekaně přispěli a pomohli zaplnit jeho obsah. V letošním roč-

níku budeme opět na úvodních stránkách díky umění P.Langhanse vídat nekořské památky, s M. Koc-
mánkem budeme cestovat po Srí Lance, věřím že nejen v prvním čísle se dozvíte více z života a činnosti 
nekořských spolků, v historii se určitě budeme věnovat letopočtům obsahujícím 8, a určitě v něm najdete 
i mnoho dalšího....,

A nyní i trochu z jiného soudku: jsem potěšen, že mohu alespoň takto poděkovat všem, kteří poctivě 
třídí odpady. V loňském roce se objem vytříděných odpadů opět zvýšil. Bohužel stále častěji se však se-
tkáváme s tím, že někteří si kontejnery na plasty i papír pletou se smeťákem a hází tam vše, včetně třeba 
i nebezpečného a  stavebního odpadu a  svozová firma pak takto znehodnocený obsah odmítne vyvést. 
A nebo je žlutý kontejner na plasty zaplněn rozebranými plastovými díly z aut a již se do něj nevejde 
běžně vytřiďovaný plastový odpad. Prosím tyto autoplasty vozte raději do sběrného dvora....

Na závěr děkuji všem pořadatelům kulturních, společenských i sportovních akcí v naší obci, které pro 
nás připravili a připravují... Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Akce v obci v roce 2018

25. III. Setkání seniorů 21. VII. Rocková zábava TJ Sokol
7. IV. Sběr železného šrotu - SDH 29. VII. Nekořský špacír TJ Sokol
14. IV. Humanitární sbírka šatstva 4. - 5. VIII. Pouťové posezení pod lipami
15. IV. Vítání občánků 18. VIII. Myslivecké hody MS Nekoř
5. V. Lodičky 25. VIII. Pohádková cesta TJ Sokol
20. V. Nekořský kros TJ Sokol 15. IX. Velká cena SDH „Nekořský pohár“
16. VI. Rybářský táborák 28. X. Traktoriáda - Nekořala
17. VI. Dětský den -hasičské cvičiště 27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis
7. VII. Hasičský táborák + IX. Srandamač

Nekoř

-

Okrsky Voliči
v sezna-

mu
Vydané
obálky

Volební
účast 
v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 1 1 100,00 755 566 74,97 566 565 99,82

2. kolo 1 1 100,00 737 555 75,31 555 555 100,00

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo
příjmení, jméno, 

tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 13 2,30 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 55 9,73 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 93 16,46 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 9 1,59 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 4 0,70 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 0,17 X X

+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 177 31,32 222 40,00

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 42 7,43 X X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 171 30,26 333 60,00

Volba prezidenta republiky 2018
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Přihlášky na tábor 2018

Milé děti, milí rodiče ! 
I letos připravuje Klub SHM tábory pro děti z Nekoře a okolí. 
Stejné zůstává i tábořiště nedaleko Bohousové.
Termíny:
1. Tábor: 8.7.- 15.7. 2018  - Je určen dětem 1. stupně ZŠ (1. až 5. třída vč.)

Vedoucí tábora: Bc. Dominika Bednářová
Předběžná cena: 1200 Kč.
Přihlášky posílejte na adresu:
Bc. Bednářová Dominika, 561 63 Nekoř 292, tel.: 734433020
nebo na e-mail: shmnekor@seznam.cz

2. Tábor: 18.7. – 28.7.2018 - Je určen pro starší děti a mládež od 6. třídy do 18 let.
Vedoucí tábora: Ing. Petr Glonek, Nekoř 26
Předběžná cena: 1700 Kč. 
Přihlášky posílejte na adresu: Ing. Petr Glonek, 561 63 Nekoř 26, tel.: 776629915
nebo na e-mail: glonekp@seznam.cz

Přihlášky na webových stránkách www.nekor.cz, lze vyzvednout i odevzdat i na obecním úřadě v Nekoři

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – ODBOČOVÁNÍ

Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změ-

nách některých zákonů (zákon o  silničním provozu)musí řidič při odbočování na křižovatce nebo 
na místo ležící mimo pozemní komu-
nikaci dávat znamení o  změně směru 
jízdy; při odbočování nesmí ohrozit ři-
diče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené 
opatrnosti.

Pozn.: Při odbočování vlevo (např. na 
místo ležící mimo pozemní komunika-
ci) je potřeba, aby se řidič vždy podívat 
do levého zpětného zrcátka a přesvědčil 
se, zda již není předjížděn!

V novém roce 2018 Vám přeji zdraví, 
štěstí, klid, pohodu a bez účasti na do-
pravní nehodě.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, 
odbor SPDO foto: Bc. Ivo Štrup
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Přehled srážek a teplot na VD Pastviny 2017
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Termíny svozu odpadů 2018
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Březen: 5, 12, 19, 26 Červenec: 9, 23  Listopad: 5, 12, 19,26
Duben: 2, 16, 30 Srpen: 6, 20  Prosinec: 3, 10, 17, 24, 31
Květen: 14, 28 Září: 3, 17
Červen: 11, 25 Říjen: 1, 8, 15, 22, 29 

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 10.IV.; 8.V.; 5.VI.; 3.VII.; 31.VII.;28.XIII.; 25.IX.; 
23.X.; 20.XI.; 18.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo: 6.VI.; 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den středa: 21.III.; 18.IV.; 16.V.; 13.VI.; 11.VII.; 8.VIII.; 
5.IX.; 3.X.; 31.X.; 28.XI.; 26.XII..
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší elekt-
rospotřebiče 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 kontejner na použité náplně tiskáren a kontejner na baterie. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba: 
DUBEN – ŘÍJEN středa15 – 17 sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 v termínech: 
6.I.; 20.I.; 3.II.; 17.II.;3.III.; 17.III.;31.III.
10.XI.; 24.XI.; 8.XII.; 22.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.

Stolní tenis

Zdravím příznivce stolního tenisu a chci Vás informovat o průběhu sezóny 2017/2018.
Letošní sezóna začala brigádou v lese, abychom si mohli topit na sále kulturního domu při trénin-

cích a zápasech. V regionálním přeboru máme přihlášené 2 družstva A a B. Družstvo A hraje RP3 
a družstvo B hraje RP4 sever. Za družstvo A hrají starší hráči doplněné o jednoho až dva bývalé doros-
tence. Za družstvo B hrají dorostenci.

Před koncem soutěže se družstvo A drží na 5. místě z 12 a B je na 8. místě z 10.
Mezi vánočními svátky jsme pořádali Vánoční turnaj ve stolním tenise. Z dětí si přišlo zahrát 5 hrá-

čů. Turnaj dospělých o pohár starosty obce se zúčastnilo 15 hráčů. Hráči si zahráli každý s každým, ale 
pro někoho tento systém byl fyzicky náročný. Zajímavostí turnaje je vítězné umístění hráčů. Vítězem 
se stal Tomáš Faltus, 2. místo obsadil Pavel Faltus a na 3. místě se umístil Libor Faltus. Tímto chci 
poděkovat všem sponzorům turnaje.

V případném zájmu o hraní pin-pongu můžete přijít na sál KD každé úterý od 16:30hod., sportovní 
obuv s sebou.  Jaroslav Lehký



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2018

12

Mateřská škola lyžuje

„Máme všechno? Děti, batohy, rukavice, čepi-
ce, blinkací kbelíček? Pane řidiči můžeme jet.“

Touto větou začínal každý den lyžařské vý-
pravy do Červené vody na sjezdovku. Hned 
po příjezdu jsme uviděli známé tváře, které nás 
učily lyžovat i minulý rok. První den jsme nafa-
sovali lyže a vybavení na lyžování a hurá na roz-
cvičku, před každým sportovním výkonem je 
potřeba nastartovat tělo a pak jde všechno samo. 
Což jsme instruktorům hned po rozcvičce uká-
zali. A  protože po loňském roce nejsme žádní 
začátečníci, na lanku pro prcky jsme zůstali jen 
jeden první den. Pak už nás čekala větší lanovka 
poma, kde jsme pilně cvičili obloučky a brzdě-

ní na slalomové trati. Podle toho, jak se nám dařilo 
řezat oblouky, nás roztřídili na lištičky a hvězdičky. 
A protože lištičkám šlo lyžování opravdu excelentně, 
vyrazily na velký vlek o den dříve něž bezvadně lyžu-
jící hvězdičky. 

Po tom, co naše nohy zdolaly několikrát obří ko-
pec, byly připravené na slalomové závody. Každý 
z  nás ze sebe vydal maximum, ale přeci jen někte-
ří měli asi lépe namazáno a  frčeli o  vteřinky rych-
leji. A nejrychlejší z celé školky byl Matyášek Hala, 
na druhém místě byl Kubík Faltus a  třetí Tomášek 

Knizner. Další závodníci Verunka Adamcová, Anička Kaláčková, Johanka Koblížková, Petrucha Krá-
lová, Klárka Motyčková, Šarlotka Sršňová a Tomík Motl se vůči vítězům zachovali sportovně a od-
měnili je potleskem a zpěvem české hymny. Čímž pobavili ostatní návštěvníky a instruktory lyžařské 
školy. Tak uvidíme, kdo vyhraje příště. Dominika Bednářová

Výzva vlastníkům lesů

Dovolte mi využít možnosti oslovit soukromé vlastníky lesů v obci Nekoř. Jak jistě víte, v lesích se 
stále ještě nachází velké množství nezpracovaného, popadaného dříví z říjnové a následných zimních 
vichřic. V této souvislosti musím upozornit všechny vlastníky, že jejich povinností vyplývající z lesní-
ho zákona je přednostně a včas zpracovávat nahodilou těžbu, tak aby nedocházelo k vývinu, rozvoji 
a přemnožení škůdců. Podle § 4 odst. 3 vyhláškyč. 101/96 Sb. musí být veškeré polomy, vývraty a dříví 
atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března zpracovány nejpozději do 31. května. V letošním 
roce je situace o to vážnější, že se k nám blíží rozsáhlá kůrovcová kalamita a to jak z oblasti severní 
Moravy, tak i Vysočiny. V reakci na tento stav vydalo ministerstvo zemědělství nařízení, které požaduje 
zpracování nahodilé těžby v ještě kratším termínu a to do konce března 2018! V případě nesplnění 
nařízení se vlastník vystavuje hrozbě pokut ze strany příslušného úřadu státní správy lesů.

V posledních letech jsme svědky úbytku srážek a zvyšujících se teplot, zejména v letních měsících 
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doprovázenými častými větrnými událostmi v průběhu celého roku. To vše vede ke značnému stresu 
porostů a následnému nárůstu škůdců. Nejvíce ohrožené jsou smrkové porosty, které decimuje lýko-
žrout smrkový (kůrovec). Ať už globálnímu oteplování věříme, nebo ne toto je nezpochybnitelný fakt 
a úkolem lesníků a nás všech v příštích letech bude se s touto změnou vypořádat. Především to bude 
znamenat postupnou přeměnu smrkových monokultur na odolnější smíšené a listnaté porosty.

Dále bych chtěl upozornit na další zákonnou povinnost zalesnění holiny do 2 let od jejího vzniku 
(po těžbě). V letošním roce uplyne tato lhůta u ploch vzniklých po rozsáhlé kalamitě z roku 2015. Za 
holinu s povinností zalesnění se považuje souvislá plocha větší než 0,04ha (pro představu 20 x 20m).

Úkolem odborného lesního hospodáře (OLH), je zajišťovat hospodaření v lesích podle lesního zá-
kona. Vést hospodářskou evidenci, vyjadřovat se k povolením a žádostem směřujícím státní správě 
lesů, provádět bezplatnou poradenskou činnost pro soukromé vlastníky lesů (zalesnění, těžba, výcho-
va porostů, ochrana lesa, žádosti o dotace atd.)

V případě nejasností, nebo jakýchkoliv otázek souvisejících s hospodařením ve vašem lese, se na 
mne neváhejte obrátit na tel. 725 426 628, nebo každou středu od 13.00 do 16.00 hod. v kanceláři 
revíru.Nekoř, v poli 303.  S pozdravem Lesu zdar Bc. Jiří Malý, Revírník LČR, odborný lesní hospodář

Informace Policie ČR

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zá-
sady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní 
rady budou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě 
zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy 
podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v  silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči 
– povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, 
tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, kyberkrimi-
nalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků 
z policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje. 

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání 
trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznáme-
ní. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení 
lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na 
státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 
158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech 
můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. 
Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, 
což jsou minimálně tyto informace:

- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to 

možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se proti-
právního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM 
bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁ-
SLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.
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Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkuše-
ností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie 
a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba má 
linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského 
volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z  integrovaného záchran-
ného systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá 
především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při 
zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eli-
minujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory 
na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komuni-
kuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným 
závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování 
tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z  tísňové linky a  to, u  linky 158 
– osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško 
a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny! 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Nekořská knihovna ožila...

Knihovna v Nekoři ve čtvrtek 8. března 2018 neobvyk-
le žila v  rámci literárně výtvarné dílničky pro nejmenší 
dětí Čteme si a tvoříme - s názvem „O pejskovi a kočičce, 
jak psali psaní“, kterou uspořádaly dvě mladé maminky 
ze spolku Nekořala. Jindy poměrně tichá knihovna ožila 
hlásky dětí, které po přečtení příběhu stejně jako pejsek 
a kočička psaly a malovaly dopis.... A z přiložených foto-
grafií je zřejmé, že je to velmi bavilo. A paní Marta a Han-
ka slíbily v  nekořské knihovně brzy uspořádat další po-
dobnou akci..... 

Plesovou sezonu zahájil myslivecký bál...

Je letitou tradicí všech spolků se podílet na plesovém dění. V Nekoři v postupně rekonstruovaném 
sále Kulturního domu. Tu přibudou nová okna a záclony, další rok osvětlení a napřesrok i opravené 
parkety a nové podium. Máme tady v obci pěkný kulturní prostor, který dává možnost spolkům se re-
alizovat a obohatit tak všední dny společenským děním. Sál nechátrá, ale naopak zdobí. Nejinak tomu 
bylo 20.1.2018 od 20 hodin, ale to bych začal až od finále, které mohli vidět a hodnotit všichni hosté. 
Každá taková příprava plesu začíná nenápadně již rok předem. První v pořadí a tím i nejdůležitější je 
termín. To bývá obvykle produkt shody obce s ostatními spolky a tím je i dán termín pro zajištění ka-
pely.Není- li kapela, není ani ples. Letos po celý večer účinkovala kapela K-BAND z Vamberka. Podle 
ohlasu návštěvníků a hostů to byla správná volba. Dobré nástrojové obsazení kapely a zpěvačka uměli 
vytvořit příjemně uvolněnou atmosféru společenské zábavy. K tomu, aby prostředí bylo příjemné je 
potřeba sál také patřičně vyzdobit. K tomu byl sál připravován již ve čtvrtek. Členové spolku navezli 
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stojany na zvěřinu, dostatek stromků, chvojí a dalších potřeb. Myslivecký bál přece musí být do zelena 
to je přece jen výsada stavu mysliveckého už od nepaměti. A nejen pro to. Být v zeleni lesa je příjemný 
zážitek a tak i zde jej chceme mít. Na mysliveckém bále ale nesmí chybět zvěřinová tombola. Zde se 
myslivci mohou skutečně pochlubit svými úlovky.Úlovky však nejsou k mání hned nebo za dva dny. 
Zde také platí pravidlo postupně, cíleně a dostatečně dopředu. Vždyť v lednu se většina zvěře, která 
byla v tombole se již tou dobou neloví. Sele divočáka bylo očekávaným zlatým hřebem večera. Ne-
mohu opomenout a patří se vyslovit velké poděkování všem místním i přespolním podporovatelům 
a dárcům, kteří měrou nemalou přispěli k tombole, aby byla skutečně bohatá. Poděkovat je potřeba 
i všem členům spolku za práci při přípravě a organizaci bálu. Začátek večera ovšem nezahájila kapela 
K-BAND, ale jak se sluší a patří myslivečtí trubači. Lenka Barnetová z Lukavice a Libor Matyáš ml. 
z Orlického Záhoří, kteří slavnostně zahájili mysliveckými fanfárami a v průběhu večera pak přispěli 
komentovaným provedením hlaholů a fanfár k pobavení i poučení obecenstva. Oba mladí tak pěkně 
prezentovali část myslivecké kultury, díky níž a mimo jiné, se myslivost stala součástí nehmotného 
kulturního dědictví ČR jako například Sokolnictví, Jízda králů ve Vlčnově nebo Hlinecký masopust. 
Myslivecký bál je již minulostí a dobrý pocit ze společného setkání zůstává a tak se těšíme na rok 2020. 
Že je to velké číslo tento letopočet? To jsme si říkali o roce 2000 taky. Mezi tím aleuvidíme s čím při-
jdou přátelé z cechu Petrova a to není tak daleko.... jen za rok... v roce 2019. 

Myslivecký dorost a neb jak děti přiblížit ke společným hrám 

Přírodověda, myslivost, botanika, dendrologie, krajinářství, vodohospodářství, ekologie, zoologie, 
kultura atd. to jsou obory, které pomalu a postupně se snažíme přibližovat dětem v rámci schůzek 
kroužku v okolní krajině a na chatě MS. Schůzky máme pravidelně 1x za 14 dní v sudý týden. Od září 
loňského roku kroužek navštěvuje 16 dětí. To nás opravdu mile překvapilo. Počáteční obava, zda ně-
kdo vůbec přijde se změnila v obavu opačnou. Nikoho jsme však nelimitovali. Děti chodí a podle ohla-
su rádi, což nás nesmírně těší. Na podzim loňského roku jsme podnikli první společnou výpravu do 
ZOO Jihlava. Děkujeme vedení Oú v Nekoři a panu Petru Pomikálkovi za zapůjčení mikrobusů. Výlet 
jsme si patřičně užili a v ZOO by bylo nač se dívat. Vydrželi bychom tam i déle. Návrat byl tak poněkud 
pozdější, ale šťastný. Je tu jeden fenomén, který jsem zmínil v nadpise. Proměna společnosti v posled-
ních letech a  tím i  proměna 
způsobu trávení volného času 
dětí. Dnes ze sdělovacích pro-
středků a  i  vlastní zkušenosti 
víme, jak děti tráví osamoceně 
čas ve společnosti sociálních 
sítí, internetu, TV obrazovky, 
kterou také již pomalu přebí-
rají internetová media. Děti se 
nechávají bavit, místo aby se 
sami bavili. A  to stejné platí 
pro dospělácký svět. Víme, co 
to přináší dětem. Zhoršující se 
schopnost osobní komunika-
ce, pohybová nedostatečnost 
a  případný rozvoj patologic-
kých jevů v dospívání. Masiv-
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ně je to vidět ve městech a méně na venkově, ale i tady ne-
jsme my a tím ani naše děti imunní.Mnohde nás k tomu 
vede obava a strach o naše děti, což je pochopitelné.

Je vidět, že děti si v kroužku užívají pro ně nové zají-
mavé informace a dovednosti, ale především to, že jsou 
spolu a mohou si hrát. Nemám takovou ambici a patent 
na pravdu a byl bych rád se mýlil. Pro nás co jsme vyrostli 
před rokem 1989 je nepředstavitelné, že bychom neby-
li součástí party v dětském kolektivu a nehráli fotbal na 
hřisti na Bredůvce, u  továrny, na stadionu tenis, hokej, 
nechytali ryby. Kdo by řekl, že za pár desítek let se může 
stát pravý opak. Žádná krajnost není dobrá. Je dobře to 
správně namíchat a to je na nás. Pak by nebyla polarizo-

vaná společnost třeba proti myslivcům, jak to vidíme nyní. Společnost jejich konání těžko chápe, pro-
tože ji sami neznají. Nikdo jim ji nepřiblížil. Je jen na nás kolik vložíme do nové generace. Ne nadarmo 
se říká „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Radek Šroler vedoucí mysliveckého kroužku MS, jednatel MS

Rozhovor...

Rozhovor s medailistou Filipem Mikyskou ml.
Milí čtenáři, k rozhovoru jsem si pozval Filipa Mikysku mladšího, který byl nominován na Olym-
piádu dětí a mládeže v České republice 2018 a získal bronzovou medaili. Je to tak? Ano.

Fílo, jak se Ti teď daří? Mám se skvěle. Díky.
Kolik Ti je let a kam chodíš do školy? Je mi 12 let a chodím do Letohradu na soukromé Letohrad-

ské gymnázium.
Takže základní otázka, co to vlastně biatlon je? Bi-

atlon je sport, ve kterém se jezdí na běžkách a střílí. My 
střílíme ze vzduchovky na 10 metrů a jezdíme bez zbra-
ně.

A  ještě pro nás neznalé, co to je Olympiáda dětí 
a  mládeže a  jak probíhá? Je to soutěž 14 krajů. Letos 
vyhrál Liberecký kraj, Pardubický kraj byl celkově šestý. 
Co je zajímavé, že z celkových 22 medailí z Pardubického 
kraje, získali sportovci z Klubu biatlonu z Letohradu 16 
medailí (naši soutěžili i v běžeckém lyžování a orientač-
ním běhu na lyžích). Olympiáda dětí a mládeže se koná 
každé dva roky, pokaždé v  jiném kraji. Vypadala jako 
klasická olympiáda. Měli jsme slavnostní zahájení, zapá-
lení olympijského ohně a bydleli jsme pohromadě, jako 
v olympijské vesnici. Taky jsme potkali spoustu sportov-
ců.

Kolik závodníků je nominovaných na Olympiádu dětí a mládeže? Jenom 2 z kraje u každé spor-
tovní kategorie. V mé kategorii bylo 28 závodníků. Je kategorie mladší žáci – ročníky 2005, 2006 a star-
ší žáci – ročníky 2004 a 2003. Holky a kluci závodí zvlášť.

Kolik závodů jsi na Olympiádě jel? Dva individuální závody a jednu štafetu. 
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Stalo se Ti, že by sis zapomněl hůlku, jako Gabča Koukalová? Na závodech se mi to naštěstí ne-
stalo, ale při tréninku jo. Když jsem odjížděl ze střelnice, tak mi hůlka spadla.

Ve štafetě jsi získal bronzovou medaili, to je krásný úspěch, moc gratuluju. Jak se jelo? No, to 
bylo tak. Já jsem jel první úsek. Byl jsem tam v té nejmladší kategorii, která mohla štafetu jet. Se mnou 
jezdili o tři roky starší kluci. Takže to bylo docela těžký, ale …dobrý. Myslím, že to dopadlo dobře. Ze 
začátku mi docela ujeli, ale při střelbě jsem dobíjel naštěstí jen dvakrát a nemusel jsem na trestné kolo. 
Za mnou jel Matěj a Honza a ten jel neskutečně a skoro všechny předjel a byla z toho bedna. 

Nejsi znevýhodněný při závodech, když závodíš se staršími závodníky? Projevilo se to i  na 
Olympiádě? Určitě. Pokud závodím se svými vrstevníky, jezdím okolo třetího místa. Na Olympiádě 
s těmi staršími jsem dojel 8., 12. a 3. ve štafetě. Na Mistrovství a v Českém poháru se jezdí v jednotli-
vých ročnících, tam dosahuju lepších výsledků.

Bronzová medaile na Olympiádě je krásný úspěch. Jaké byly oslavy? Trenéři vždycky medaile 
oslavěj. My závodnicí jsme slavili na pokoji. Taky jsme sledovali jiné závody (Olympiádu přenášela 
živě Česká televize) a fandili jsme ostatním. To byly emoce! Doma byli rádi, ale že bychom odpálili 
nějaký šampáňo, to ne.

Já jsem sledoval Olympiádu dětí a mládeže z televize. Často tam o Tobě mluvili a byl tam na 
Tebe krásný detailní záběr na střelbě vleže. Ty jsi na chvíli zavřel oči a zhluboka ses nadechl. To je 
tvůj rituál? To se tak učíme na tréninku. Tím se kontroluje poloha, jestli se na té položce leží dobře. 
Takže se zavřou oči, musím být na tom terči, potom se nadechne, vydechne, otevřou se oči a potom se 
podle toho upraví a odstřílí.

Co si pro sebe říkáš na takových velkých závodech před cílem, kdy už skoro nemůžeš, ale musíš 
ze sebe vymáčkout to nejlepší? Hm…, co si říkám? Tak většinou tam jsou trenéři, kteří na mě křičej. 
Teď na mistrovství v Novém Městě se mi 100 metrů před cílem stalo, že mě dojížděl jeden kluk. Trenér 
na mě křičel, že mě nesmí předjet. Ten kluk byl ale hodně dobrej, tak jsem zabral, ujel jsem mu, ale 
v cíli jsem se pěkně klepal. Ale nakonec jsem mu dal asi 10 sekund.

Máš nějaký svůj tajný doping? Co Ti dodá před závodem zaručeně energii? Hm, nemám. Asi 
horkej čaj.

Proč sis vlastně vybral právě biatlon? To bylo úplně náhodně. Tady jeden kamarád, Fanda, taky 
začal chodit a rodiče se domluvili, že budeme jezdit společně. Teď už tam chodím pátým rokem. Jinak 
jsem těch sportů zkoušel víc. Hrál jsem chvíli florbal, fotbal a tak různě. 

Co Tě na biatlonu fascinuje? Proč jsi u něho zůstal tak dlouho? Já to mám tak, že když mám zimní 
sezónu, tak se těším na letní a když mám letní sezónu, tak se těším na zimní. Buď se těším, že budu 
běhat nebo, že půjdu na běžky. Je to fajn, že máme i  tu letní přípravu. Na soustředěních je sranda. 
A jsou tam výzvy a to je dobrý!

Jaké vlastnosti musí podle Tebe dobrý biatlonista mít? To je jako v každým sportu – vytrvalost, 
nebýt líný, mít disciplínu a trénovat. Když je dobrá parta, je to zábava. Při biatlonu je to taky o štěstí 
a koncentraci na střelnici. Biatlon je sport, kde do poslední chvíle nevíš, jak to dopadne.

Ty chodíš na biatlon do Letohradu, kde je takové hnízdo mladých talentů, kolik vás tam je ve 
všech kategoriích? Celkově určitě přes 100 závodníků.

A jaké tam jsou kategorie? Já jsem začal od druhé třídy. Nejdříve jsem chodil 2 roky do přípravky, 
potom jsem byl zařazen do nejmladších žáků, to bylo také 2 roky. A pak jsem přestoupil do mladších 
žáků, kde jsou ročníky 2006, 2005. V kategorii starší žáci jsou ročníky 2004 a 2003. No a potom jsou 
dorostenci, junioři a elita. V každé kategorii máme více tréninků. Teď trénujeme třikrát týdně, plus 
víkend a to jsou většinou závody.

Kolik druhů závodů vlastně je? Tak může se jet volný styl, klasika nebo skate. A možnosti závodů 
jsou sprint, vytrvalostní závod, stíhačka, ale ta se u nás moc často nejezdí a ještě tam je závod s hro-
madným startem
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Je nějaký rozdíl mezi střelbou mládežnickou a tou elitou? Ano 
je. Ti reprezentanti, kteří jezdí na mistrovství světa a Olympiády, 
mají úplně jiné zbraně než my a  střílejí na větší vzdálenost. Oni 
mají malorážky a my vzduchovky.

Když se vrátím k Mistrovstvím České republiky. Ty jsou jak 
často? A jaký máš výsledky? Mistrovství je každý rok. Já jsem ho 
jel poprvé. V klasickém sprintu jsem skončil 3. Ve štafetě jsme byli 
6. a v závodu s hromadným startem také 6.

Jaký je rozdíl mezi tréninkem v zimě a v létě? V létě třeba bě-
háme přespolní běh, protože je i letní biatlon, kde je střelba a běh. 
Hodně běháme, jezdíme na kole, na kolečkových bruslích, koleč-
kových lyžích, jezdíme na kánoích a posilujeme. V zimě jezdíme 
na zimní soustředění.

Biatlon se jezdí často v mrazu, chumelenici, ve větru, jak to 
dáváš? Nejhorší je to na ruce. Kvůli střelbě musíme mít hrozně ten-
ký rukavice. Stane se, že když přijedu na střelbu, mám úplně ztuhlý 
prsty a je těžký zastřílet. Jinak si na zimu člověk zvykne.

Slyšel jsem, že jsi vyhrál soutěž něco jako biatlonista roku? Ne, 
to nemáme. Jen před dvěma lety jsem byl první v Českomoravském 
poháru. A  tady u nás v klubu, vždy na konci sezóny, je poslední 
mazání a vyhlašují se nejlepší sportovci z Letohradu. Je to skvělá 
akce, jsou tam i Ondra Moravec, Martin Šlesingr a Michal Krčmář 
– odchovanci z biatlonu z Letohradu. Koukáme se na fotky z celého 
roku, komentují se výsledky a oceňují se sportovci a trenéři. Minule 
jsem dostal diplom a nějaké drobnosti právě od Martina Šlesingra. 
To bylo hezký.

Co považuješ v biatlonu za svůj největší úspěch? Moji první medaili z biatlonu. To byl vlastně můj 
první závod – na regionálních závodech a dojel jsem první. Ale asi můj největší úspěch byla bronzová 
medaile z Nového Města na Moravě. A z této sezóny mám tři třetí místa. 

A pamatuješ si na moment, kdy jsi poznal, že se Ti v biatlonu daří a řekl sis „tý jo, fakt mi to 
jde!“ No, to jsem si ještě neřekl. Podle mě nejsem úplně tak dobrej, jsou určitě lepší. Když jsem dal 
první nulu v závodě, tak to jsem měl radost.

Jak Tě doma v biatlonu podporují? Vím, že mamka Tě často vozí na tréninky, dělá vydatný sva-
činy, taťka asi pomáhá s lyžemi? To je těžká otázka. Je vidět, že mně hodně pomáhaj. Ze začátku mě 
taťka vždy myl lyže, teď už se o lyže starám sám. To mě baví, když na těch lyžích jezdím, tak se o ně 
starám. A všechno, co potřebuju na biatlon, tak mi naši pomáhají zařídit. Podporujou mě v tom určitě. 
A fanděj!

A máš s biatlonem plány do budoucna? Co se týče biatlonu, tak určitě pokračovat. A podle toho, 
jak se to bude vyvíjet, se dál rozhodnu.

Ještě mi řekni. Když máte 3x týdně trénink, o víkendu závody, soustředění, k tomu ještě chodíš 
na bubny a na gympl, jak to zvládáš? Jediný pondělí mám po škole volný – někdy. Jinak mám kroužky 
nebo biatlon. Čím víc toho děláš, tím víc toho stihneš.

A jak Tě baví rozhovor? Noo, už je nějakej dlouhej.
Fílo, moc děkuji za Tvé odpovědi a přeji Ti velkou radost z každého tréninku a závodu. Taky, ať 

Ti fouká dobrý vítr do zad a pokaždé vykročíš pravou lyží! Jsme na Tebe jako na Nekořáka oprav-
du pyšní! A ještě jednou gratulujeme k medaili připravil Šimon Krsek



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2018

19

Cestománie...

Srí Lanka – 1.díl
Kdo by se nezasnil nad exotikou vonícím Cejlonem? Každému se 

zřejmě vybaví šálek pravého Cejlonského čaje. Cejlon ale nepředstavují 
pouze čajové plantáže a  hory, kde je čaj pěstován, ale také nekonečné 
písčité pláže, budhistické chrámy, ruiny paláců nebo celých měst, které 
byly dějištěm historických událostí, divoká příroda, vůně ovoce a koře-
ní, ale hlavně také lidé, kteří tento ostrov obývají. Každé místo má pro 
cestovatele svůj význam, na pobřeží si odpočinete, abyste nabrali sílu na 
další cestování za obdivuhodnými památkami a národními parky, do hor můžete unikat z rozpálené-
ho pobřeží a vydávat se na pochody přírodou s úchvatnými sceneriemi a výhledy nebo se ve městech 
věnovat nakupování či sledování kulturních událostí. Jsem úplně nedočkavý o  tom, co jsme viděli, 
částečně porozprávět. 

Nejdříve si ale řekněme, že Cejlon je ostrov při východním pobřeží Indie oddělený od kontinentu 
úžinou, kde se nachází takzvaný Adamův most, k němuž se vztahuje mytologický příběh a má tímto 
pro věřící zvláštní význam. Ostrov se svojí rozlohou blíží rozloze České republiky, počet obyvatel je 
však více než dvojnásobný. Žijí zde převážně Sinhálci a v menšině Tamilové. Můžeme si připomenout 
mnoho let trvající konflikt mezi srílanskou armádou a tamilskými Tygry. Bude to již deset let, co byly 
zbraně složeny, a turisté se tak dnes mohou bez bázně pohybovat po celém ostrově. Válka však nebyla 
to jediné, co zemi těžce poznamenalo. Bylo to ničivé tsu-nami. Země se od roku 2004 stále vzpamato-
vává a následky jsou na pobřeží vidět dodnes. Vlastně je na místě se zmínit, že ještě nedávno byl Cejlon 
název i pro stát. Dnes se jmenuje Srí Lanka, což v překladu znamená „zářivá země“. Informací o této 
zemi je neskutečné množství a nelze je vtěsnat do řádků, které jsou k dispozici. Pojďme se alespoň 
zčásti podívat za tím, co tato „zářivá země“ nabízí.

Celkem jsme se vydali vstříc dobrodružstvím na 
Srí Lance dvakrát, ve dvou roku 2007 a roku 2013 
ve skupině čtyř lidí, kdy dva z  nás byli rodičové 
– toho času již důchodci. Na zádech jsme v obou 
případech měli batohy a  v  kapse letenky a  víza. 
V předstihu jsme si nic jiného nezajišťovali.

Po namáhavé cestě a  příletu na letiště Banda-
ranaike nedaleko Kolomba jsme vždy usmlouvali 
cenu za cestu túk-túkem(motorikšou) do plážové 
části města Negombo. Dříve zde bývala rybářská 
osada, dnes již plynule se měnící na turistické le-

tovisko s betonovými hotely. Nicméně stále zde lze pozorovat na nekonečné pláži šikovné rybáře při 
rybolovu na tradičních plachetnicích nebo nalézt klid odpočinek před cestou do vnitrozemí a  také 
místo pro koupání v poměrně klidném příboji. To píši proto, jelikož na jiných místech ostrova je příboj 
velmi silný, vlny dosahují i několika metrů a nebezpečné jsou zejména spodní proudy. Ubytování jsme 
si vyhledali prosté – místnost s koupelnou s větráky nad postelemi. Kromě odpočinku jsme se těšili na 
výborné srílanské jídlo oplývající širokou škálou chutí a vůní, pro začátek jmenuji kupříkladu národní 
jídlo karí s rýží. Karí může být rybí, krevetí, bramborové či zeleninové, podává se i více druhů najed-
nou a se sambolem, což je směs nastrouhaného kokosu, chilli papriček, cibule, to celé zalité limetkovou 
šťávou.V restauraci, kde se očekávají turisté, připravují pokrmy méně pikantní, v jídelnách pro místní 
se však můžete dočkat pokrmu neskutečně pálivého. Když vám v odlehlé restauraci nerozumí a připra-
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ví jídlo „po jejich“, pak se každé sousto může 
stát samostatným zážitkem,jak se nám také 
stalo. V  jídelnách se k  pití podává voda, tu 
bych ale nedoporučil, bezpečnější je si donést 
svoji balenou. V restauracích jsme si objedná-
vali nealkoholické zázvorové pivo, limetkový 
či mangový džus, ovocné limonády nebo již 
alkoholické pivo Lion, což je v  překladu lev. 
Symbol lva má Srí Lanka na státní vlajce. Lvi 
tu nikdy žádní nežili a  jde spíše o  vyjádře-
ní lvích vlastností bájné postavy. Na ulici lze 
běžně koupit královský kokos a zahnat žízeň 
kokosovou vodou.

V Negombu, resp. jeho staré části jsme na-
vštívili starou Holandskou pevnost. Cestou se vám může stát, že se k vám připojí nezvaný průvodce. 
Máte dvě možnosti, odmítnout jeho služby, anebo se nechat popotahovat po víceméně nezajímavých 
místech a poslouchat mnohokrát odrhnuté historky. Můžete pak čekat, že si řekne o slušnou odměnu. 
Asi nejzajímavější jsou v Negombuzátoky s kotvícími pestrobarevnými rybářskými loděmi. Překvape-
ním může být sušárna nalovených ryb. Ryby Srílančané suší na pobřeží na tkaných rohožích. Hlídají 
a odhánějí hladové psy, kočky a ptáky. Neméně zajímavým zážitkem pro nás byla nečekaná návštěva 
trhu. Hromady ovoce, zeleniny, koření a sušených ryb pod látkovými přístřešky, zboží je váženo na dobo-
vých váhách. Může se stát, že vám v tom mumraji cestu zastoupí kráva. Tam, kde chodí turisté, se s jistotou 
anglicky domluvíte. Tady ne. Přesto jsme si odnesli ovoce a pytlík sušených chilli papriček. Doslova za paka-
tel.Podle velkého křesťanského kostela jsme usoudili, že zde žije vedle budhistů a hinduistů také komunita 
křesťanů. To se potvrdilo roku 2013, kdy jsme sledovali početný velikonoční průvod.

V Negombu jsme během několika dní, co jsme zde strávili, pořídili ještě nezbytné věci, jako jsou 
citronelový olej proti hmyzu, kořeněné zubní pasty či přechodku do místní zásuvky. V pohostinných 
jídelnách jsme ochutnali další z pokrmů – biryiany, což je takové rizoto, ovšem více kořeněné se hře-
bíčkem a badyánem, dhal – což je čočka téměř, jak ji známe, ovšem lahodnější díky koření, deviled-
chicken – velmi, ale opravdu velmi pálivá směs kuřecího se zeleninou. Obdobně se připravuje i hovězí, 
nebo také stroužky česneku. Výborná pochoutka k večernímu posezení u piva.

Po aklimatizaci v Negombu je dobré se posunout dál. Kupříkladu do Kandy. Kandykdysi bývalo 
hlavním městem sinhálského království a leží v centrální části ostrova v horách. Z Negomba jezdí do 
Kandy autobusy. Cesta je dlouhá asi 100 km, ale jízda trvá tři a půl hodiny. Do Kandy se podíváme 
v příštím pokračování. Text a foto Martin Kocmánek

TJ Sokol - oddíl šachu...

TJ Sokol Nekoř oddíl šachu - šachová sezona v plném proudu.
Zahájili jsme před vánočními svátky tradiční účastí na okresním přeboru základních škol čtvrtým 

místem.
Hned za týden jsme poprvé vyjeli na krajský přebor mladších žáků do Ústí nad Orlicí. Bylo to naše 

první vystoupení na krajské úrovni a hned úspěšné. Michal Knízner skončil na pátém místě, když 
v posledním kole hrál o celkové vítězství, dobře bojoval i Ondřej Kubíček.

10. února se mladí šachisté z Nekoře zúčastnili dalšího kola krajského přeboru mladších žáků v Par-
dubicích se skvělými výsledky. Pavlína Dušková byla stříbrná, Michal Knízner třetí ve svých kategori-
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ích, velmi dobře hrál nejmladší Ondřej Kubíček, dařilo se i ostatním v sestavě Matěj Adamec, Vojtěch 
Sibera, Tomáš Brožek a Zbyněk Sokol.

Po mnoha konzultacích a zvažování jsme nejen zaregistrovali naše mladší žáky na Šachovém svazu 
ČR, ale především obnovili po cca 50 letech činnost šachového oddílu TJ Sokol Nekoř. Na zahajovací 
a seznamovací akci na přelomu roku v KD přišlo více než třicet příznivců šachové hry. Výsledek mini 
turnaje, který jsme sehráli, není důležitý, podstatný byl zájem o šachy a nadějná budoucnost. Možná se 
nám podaří na příští sezonu sestavit i družstvo dospělých. Hledáme pamětníky a zájemce o šachovou 
hru, kontakt na tel. 608029144.

Děkuji za pomoc, rady a kontakty výboru TJ Sokol, nekořským šachistům a všem, kteří nás podpo-
rují a fandí nám. Mgr. Miroslav Vohník

Tříkrálová sbírka 2018

Tradiční dobročinná akce se opět setkala s  příznivou ode-
zvou. V  orlickoústeckém okrese se vybralo do 586 pokladniček 
2.894.503,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Ob-
lastní charity Ústí n.Orl.

Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého okresu 
více než dva tisíce dobrovolníků, aby přinesli lidem devadesáti 
obcí a měst přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B požehnání je-
jich příbytků. I letos viděli koledníci radost ve tvářích starých lidí 
nebo úžas v očích malých dětí.

Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům 
TS v  jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při 
nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu 
a doprovodné programy.

V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než spojuje. Tří-
králová sbírka je ale názorným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. 
Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako 
smysluplnou akci, do které se každý svým dílem zapojuje už 18 let. Vedle finančního přínosu má 
tato akce velký význam společenský, neboť přispívá k upevňování dobrých mezigeneračních vztahů 
v obcích. 

Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na webu Oblastní charity www.uo.charita.cz
Teplé počasí v sobotu 6. ledna 2018 přálo všem koledníkům Tříkrálové sbírky i v Nekoři, kteří v cel-

kem 11 skupinkách vyrazili po obci Nekoř. Tříkrálovou korunu si na sebe vzali od těch nejmenších 
předškoláků, přes školou povinné až po středoškoláky a dospělé. S přáním všeho dobrého v roce 2018 
a s poděkováním za štědrost pro práci charity během sobotního dopoledne obešli celou obec a označi-
ly dveře domů tříkrálovým nápisem K+B+M 2018. Jménem Oblastní Charity děkujeme všem dárcům, 
kteří takto přispívají na její činnost, se kterou již mnozí z nás mají svou vlastní zkušenost, když v rodi-
nách či životech dojde k nějaké nepředvídané zdravotní či životní situaci. Letos se v naší obci vybralo 
48 955 Kč, což je opět více než v předchozích letech. 

Děkujeme i vedoucím tříkrálových skupinek: Marii, Petře, Ladě, Petrovi, Michalovi, Terezce, Ve-
runce, Jiřímu, Pavlovi, Filipovi, Lidušce a samozřejmě všem koledníkům: Lucce, Majdě, Petře, Aničce. 
Leničce, Lukášovi, Tomíkovi, Denise, Karolíně, Nelče, Michalovi, Vaškovi, Věrce, Honzíkovi, Aronovi, 
Jáchymovi, Adélce, Julče, Jáchymovi, Matoušovi, Josefíně, Šimonovi, Anastázce, Štěpánovi, Tomášovi, 
Kubovi, Toníkovi, Doubravce, Lidušce, Anežce, Kláře a Elišce....  red
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Sběr požitého ošacení

Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Nekoř pořádá
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

V sobotu 14. dubna 2018
od 9,30 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.

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

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

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Případné dotazy tel. 724 181 465 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 
příležitost. 

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Sběr železného šrotu a elektrozařízení

Pořádá SDH Nekoř 
V SOBOTU 7. dubna 2018 od 8,00 hod

Kontaktní osoby: Jirčík Miroslav, tel: 605 214 784
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Společenská kronika

Rozloučili jsme se  Přivítali jsme mezi námi 
Straková Jana Novotný Vojtěch
Jirušková Jaroslava Pomikálková Dominika
Buryšková Zdeňka Mikyska Adam
Faltus Josef Faltus Matouš
Dostál František Macek Jakub
 Moravcová Mia Cheyenne 
 Růžičková Zuzana
 Sterenčák Daniel

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 1. – 31. 3. 2018

60 let Adamcová Ivana
 Koblížková Marie
 Charfreitagová Olga
 Novotná Věra
65 let Husníková Ludmila
 Smejkalová Marie
 Lux Josef
 Netušilová Dagmar
70 let Štichauer Pavel
 Filipová Marie
 Bednář Václav

75 let Kaplanová Emilie
 Hubálek Jiří
80 let  Buchtelová Jaroslava
 Tobeš Josef
82 let Kučírek Jaroslav
83 let Bednáčová Ludmila
85 let Faltusová Marie
92 let Luxová Marie
 Maleček Josef

Marie Glonková

Divadelní představení

Alespoň jednou fotografií se vracíme k nedávnému divadelnímu představení divadelních ochotníků ze 
Žamberka
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I. Štrup, Ing. M. Janovská, Š. Krsek, Bc. Jiří Malý, Ing. J. Pomikálek, E. Dvořáková, Mgr. M.Vohník, M. 
Kocmánek, M. Glonková, P. Langhans, J. Lorenc. Foto: J. Pomikálek, L. Král, autoři příspěvků. Tiskne 
GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099, náklad 
250 výtisků, cena 10,- Kč

I v letošním ročníku Nekořského zpravodaje se na zadní straně můžete podívat na naši obec tak, jak byla 
v minulosti zobrazována na pohlednicích a starých fotografiích. Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme 
čerpat z jeho rodinné sbírky…..

Uzávěrka příštího čísla je 15. května 
2018, příspěvky možno zanechat na 
obecním úřadě, případně zasílat na 
e-mailovou adresu ounekor@orlicko.
cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. 


