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Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
Stojíme na konci dalšího roku a většina z nás bilancuje, co se podařilo, co uplynulý rok přinesl, a po-

malu plánuje, co v příštím roce. 
Na stránkách našeho zpravodaje jsme se snažili Vám přinášet většinu informací o tom, co se v Neko-

ři dělo, co se podařilo, i co nás trápí. Nově zvolené zastupitelstvo nyní musí navrhnout, prodiskutovat 
a  schválit své priority rozvoje obce na další a delší období, aktualizovat Program rozvoje obce Nekoř. 
Velice rádi bychom do této činnosti vtáhli i Vás, ať již přímo při osobních setkáních, nebo i třeba formou 
ankety, která v rámci aktualizace strategického rozvojového plánu obce jistě také proběhne. Děkujeme 
všem, kdo mají zájem o dění v naší obci a její další rozvoj. 

Jako každoročně chci na stránkách Nekořského zpravodaje s blížícím se koncem roku vyslovit poděko-
vání všem, kteří obětavě věnují svůj čas a síly naší obci, jak při řešení každodenních i mimořádných pro-
blémů, při zvelebování jejího vzhledu, tak i při plánování, přípravě i organizování nejrůznějších kultur-
ních, společenských či sportovních akcí, které jsou v obci pořádány. Není v mých silách ani schopnostech 
vyjmenovat jednotlivě všechny a poděkovat všem, proto alespoň takto souhrnně….Moc děkuji. 

A chci také poděkovat všem, kteří se celý rok svými příspěvky podíleli a podílejí na obsahu stránek, které 
právě čtete. Opakovaně si dovolím zveřejnit výzvu, aby se našli ještě další ochotní přispívatelé a zároveň 
i někdo zabývající se historií a kronikou naší obce. Její prázdné stránky stále čekají na obecního kroniká-
ře....Najde se někdo?....

Na závěr Vám chci popřát poklidné, radostné a bez stresu a shonu všedních dní prožité vánoční svátky. 
Ať poslední dny roku prožíváte s  těmi, kteří jsou Vám nejbližší. Dnešní, stále uspěchanější doba nám 
kromě vánoc nenabízí moc příležitostí k zastavení se a zamyšlení nad tím, co je pro náš život opravdu 
důležité....

Přeji Vám i optimistické vykročení do Nového roku 2019 a mnoho úspěchů, zdraví spokojenosti i dobré 
pohody......  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Akce v obci 2018-2019

27. XII.  Vánoční turnaj stolní tenis
5.I.2019  Tříkrálová sbírka
19.I.2019  Rybářský ples

2.2.2019  Hasičský ples
23.2.2019  Masopustní ples
3.3.2019  Dětský maškarní karneval

Informace nejen pro motoristy

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – novinky pro motoristy od 1. října 2018
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
dnešní článek bude věnován novinkám pro motoristy. Vyzdvihnu opravdu to nejdůležitější a v dal-

ších číslech zpravodaje se vrátím podrobněji k některým změnám.
Pro motoristy od 1. října 2018 platí změny uvedené v novelizovaném zákoně č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provo-
zu), zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001Sb., o podmínkách provo-
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zu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Lékárnička a povinná výbava - autolékárnička obsahuje jen sedm položek oproti dřívějším deseti. 
Z výbavy zmizí trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastová rouška. 

Povinná výbava vozidla už je bez náhradních žárovek a pojistek. Nemusí se vozit rezerva,
klíč na matice kol, příruční zvedák ale jen v případě:

• je zajištěna asistenční služba pro výměnu pneumatiky,
• vozidlo má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po 

defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, 
• vozidlo je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nou-

zové dojetí.
Silniční kontrola technického stavu vozidla se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně 
nutnou pro účely zjištění skutečného stavu vozidla nebo jízdní soupravy. Provádí se za přítomnosti 
policie. Řidič je povinen na výzvu zajet k mobilní kontrolní jednotce
• do stanice technické kontroly, 
• do stanice měření emisí
• nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 

16 kilometrů.
Záchranářská ulička ve stojících nebo pomalu se pohybujících kolonách se vytváří mezi levým 

a přiléhajícím jízdním pruhem. Do záchranářského pruhu smějí vjet pouze auta s právem přednosti 
v jízdě - sanitky, hasiči, policie apod.

Vozidla s  právem přednostní jízdy mohou užívat zvláštní výstražná světla modré nebo modré 
a červené barvy. Jedná se o majáky složek integrovaného záchranného systému.

Při technické kontrole (TK) motocyklů s hmotností nad 400 kg se již neprovádí měření emisí. Pro 
lehčí motocykly tato povinnost neplatila již dříve. Prodlužuje se interval pro povinnou technickou 
kontrolu na čtyřletý a u nových motocyklů ze čtyř na šest let.

Za stáčení tachometrů hrozí sankce.
Kromě dalších novinek bude zavedena služba informování provozovatelů vozidel, kteří mají dato-

vou schránku o blížícím se konci technické kontroly.  Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO 

Termíny svozu odpadů 2019
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna

Leden: 7, 14, 21, 28
Únor: 4, 11, 18, 25
Březen: 4, 11, 18, 25 
Duben: 1, 15, 29

Květen: 13, 27
Červen: 10, 24
Červenec: 8, 22
Srpen: 5, 19

Září: 2, 16, 30 
Říjen: 7, 14, 21, 28 
Listopad: 4, 11, 18, 25 
Prosinec: 2, 9, 16, 23, 30

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze zakoupit 
v kanceláři OÚ. Odevzdání na svozová místa - úterý: 15.I.; 12.II.; 12.III.; 9.IV.; 7.V.; 4.VI.; 2.VII.; 
30.VII.; 27.XIII.; 24.IX.; 22.X.; 19.XI.; 17.XII.; 
Svoz skla - kontejnery na sklo: : 6.III.; 5.VI.; 4.IX.; 4.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír: 21.I.; 18.II.; 18.III.; 15.IV.; 13.V.; 10.VI.; 8.VII.; 5.VIII.; 2.IX.; 
30.IX.; 28.X.; 25.XI.; 23.XII..
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
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elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie 
a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn obecní budově čp. 330 - v chodbě. Zde 
je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. 
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba:  DUBEN – ŘÍJEN středa 15 – 17 sobota  10 – 12
 LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10 – 12 v termínech: 
           12.I.; 26.I.; 9.II.; 23.II.; 9.III.; 23.III.;  9.XI.; 23.XI.; 7.XII.; 21.XII.;
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.
Upozorňujeme, že došlo k přemístění kontejnerů na tříděný odpad u ZŠ - na konec parkoviště 
před kostelem 

Jak nás trápí počasí

Jak nás trápí počasí
Letošní počasí je extrémní, padají teplotní rekordy, nebývalé sucho, srážkové úhrny jsou extrémně 
nízké…. To jsou časté titulky letošních zpráv, novinových i internetových článků….
Bylo to i nás v Nekoři? Bylo. Podle záznamů o počasí uvedených v obecní kronice podle podkladů 
zaznamenávaných hráznými Pastvinské přehrady - o srážkách od roku 1977 a teplotách od roku 1988 
i za letošní rok padnou nekořský teplotní a srážkové rekordy: 
Pokud do konce roku nepřijdou extrémní srážky výrazně přesahující měsíční průměry, bude za letošní 
rok celkový úhrn srážek rekordně nízký. Dlouhodobý průměr za 41let je 839 mm srážek za rok, do 
konce října letošního roku doposud napršelo jen 473 mm. 
A teplotní rekordy padly ve třech letošních měsících: dubnu, květnu a srpnu. 
Průměrná teplota v měsíci dubnu 2018 byla 12,1 oC, přičemž dlouhodobý průměr za 30 let nazpět 
pro duben je jen 7,21 oC. Dosavadní maxima průměrné měsíční teploty pro duben byla naměřena roku 
2000: 10,87 oC a v roce 2009: 10,9 oC. 
Průměrná teplota v měsíci květnu 2018 činila 15,5 oC, dlouhodobý průměr za 30 let nazpět pro kvě-
ten je 12,3 oC, k této hodnotě se v minulosti přiblížila jen v roce 2002, kdy byl měsíční májový teplotní 
průměr 15,26 oC. 
A průměrná teplota v měsíci srpnu 2018 byla vyčíslena na 20,4 oC, kdy dlouhodobý průměr pro sr-
pen 16,68 oC byl také výrazně překročen. Jen srpnové počasí roků 1992 a 2015 s 20,1 oC se mu doposud 
blížily. 
A ani ostatní měsíce teplotně v třicetiletém pozorování nezaostávaly: červnový průměr 17,1 oC byl 
druhý po rekordním roce 2003 s 18,19 oC, červencový 17,9 oC byl devátým v pořadí červencovým ma-
xim (rekordní 2006: 20,18 oC) , zářijový 14,3 oC byl čtvrtým v pořadí (nejvíce 2016 s 15,2 oC), říjnový 
9,8 oC rovněž čtvrtým (max. 2000 s 11,06 oC).
Hrázná Dva Dvořáková ještě zjistila tyto letošní teplotní zajímavosti:

leden   21 dní nad + 0,1°C
únor   4 dny nad +0,1 °C

  6 dní nad -5,0 °C
  3 dny nad -10,0 °C 
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březen  26 dní bylo pod - 0,0 °C 
 4 dny nad + 10 °C
duben  3 dny bylo pod -0,0 °C 
 27 dní nad + 10 °C 
 11 dní nad + 20 °C 
květen 19 dní nad + 20 °C
červen 20 dní nad + 20 °C
červenec  15 dní nad + 25 °C
 1 den nad +30 °C

srpen 9 dní nad + 30 °C
 20 dni nad + 25 °C
září  3 dny nad + 25 °C
 18 dní nad + 20°C
říjen  4 dny nad +20°C 
 13 dní nad +15°C
 23 dní nad +10°C

Jiří Pomikálek s použitím podkladů Evy Dvořákové

Nekořská knihovna 

Každý čtvrtek od 16 do 19 hodin trpělivě otvírá nekořskou 
knihovnu její dlouholetá knihovnice, paní Helma Růžičková. 
Knihovna je již několik let přemístěna do zasedací místnosti obec-
ního úřadu. Její regály jsou zaplněný mnoha zajímavými tituly 
a její knižní fond je pravidelně obměňován a doplňován o výpůjč-
ky z knihovny v sousedním Letohradě. Paní knihovnice nejen tr-
pělivě čeká na každého návštěvníka, ale i ráda poradí s výběrem 
knih….

Děkujeme ji alespoň touto formou za její dlouholetou obětavou 
službu v nekořské knihovně… Nenechávejte jí tam osamocenou, 
přijďte si vypůjčit nějakou zajímavou knížku…..  red

Čteme si a tvoříme
„Milí TUKONI, prosím vás, uložte mě k zimní-

mu spánku !“ Zubr.
Knížka od nakladatelství Host s názvem Zubr si 

hledá hnízdo, přilákala děti a  jejich maminky do 
obecní knihovny v posledním listopadovém úterý.

Přečetli jsme krátký příběh o zubrovi, který se 
jednoho podzimního dne rozhodne, že by rád 

strávil zimu spánkem. Od medvěda se totiž dozvě-
děl, že zvířata k zimnímu spánku ukládají tukoni, 
dobří duchové lesa, jejichž svět autorka výtvarnice 
Oksana Bula vytváří už několik let. Díky využití 
techniky suchého pastelu a tiskátek (z brambor) se 
dětem povedla krásná podzimní díla. 
Děkujeme, že si s námi čtete a tvoříte. 

Marta a Hanka
v příloze jsou vyfoceny obrázky dětí....
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Oprava mostu přes Divokou Orlici

Rekonstrukce mostu ev.č. 31216-1 Nekoř
Stávající mostní objekt, který byl postaven v roce 1987, převádí komunikaci III. třídy číslo 31216 

přes vodní tok Divoká Orlice v ř. km 88,50 ve správě Povodí Labe, s.p. 
V  roce 2008 byl proveden doplňkový diagnostický 

průzkum sloužící jako podklad k výměně mostního pří-
slušenství v podobě chodníků na mostě. Na základě dia-
gnostického průzkumu byla rekonstrukce mostu navrže-
na v rozsahu demolice stávajícího příslušenství, opravou 
odvodnění povrchu celoplošné izolace, osazením nového 
zábradlí a osazením nového dilatačního závěru. Stávající 
plošná izolace již neplnila svou funkci a docházelo k pro-
sakování vody do nosné konstrukce mostu, která je tvo-
řena železobetonovými nosníky KAS-73. 

Po odfrézování vrstev vozovky a  demolici chodníku, 
byla stávající spádová betonová vrstva pod izolací odbourána až na nosníky. Ve spárách mezi nosníky 
byly navrtány otvory pro odvodnění celoplošné izolace a pro mostní odvodňovací soupravy. Před be-
tonáží vyrovnávací desky byla nově v celé ploše nosné konstrukce navrtána a vlepena spřahující výztuž 
a vyvázána armatura. Před samotným provedení celoplošné izolace byla betonová vyrovnávací deska 
obrokována a opatřena pečetící vrstvou. Jako ochrana izolace slouží vrstva litého asfaltu v tl. 3,5 cm, na 
kterou jsou položeny dvě vrstvy asfaltového betonu v celkové tloušťce 9 cm. Po obou stranách vozovky 
jsou vybudovány nové chodníky o celkové šířce 2,25 m, které jsou nad volnou hranou opatřeny novým 
zábradlím. Na jaře roku 2019 bude oprava mostu pokračovat v podobě sanace spodní stavby. Těmito 
pracemi již nebude zásadně omezen provoz na mostě. stavbyvedoucí Ing. Jindřich Samek

historické fotografie ze stavby mostu v roce 1987

Den otevřených dveří MŠ a ZŠ

Nová školka v Nekoři je plná dětí
Dnem otevřených dveří představila v pátek 23.11.2018 Obec Nekoř dlouhodobě připravovaný pro-

jekt výstavby nové mateřské školky, který byl spolufinancovaný z evropských peněz v programu IROP. 
Výstavbou, respektive přístavbou nové mateřské školky k stávající základní škole obec řešila nejen ne-
dostatečnou kapacitu školky, ale i další problémy stávajících školských zařízení. Nový společný stravo-
vací provoz, čistírna odpadních vod, modernizace vytápění, dvojnásobné navýšení kapacity mateřské 
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školky, rozšíření prostoru zastávky autobusu – to vše řeší moderně pojatá budova projektovaná firmou 
Moloarchitekti. Stavba zhotovena firmou Bursík Holding.a.s., vybavení kuchyně dodala fi. Gastro Ústí 
nad Orlicí, nábytek interiéru a herní prvky firma Compo Interiéry Praha. Náklady na stavbu a vyba-
vení přesáhly 42 mil. Kč, z nichž by evropská dotace by měla pokrýt 65%. 

Na nové, prosvětlené a citlivě barevně řešené prostory si děti i paní učitelky velmi rychle zvykly. 
A stále objevují nové možnosti a kouzlo důmyslně naprojektovaného prostoru i okolí…. 

Místo, kde kdysi stávalo řeznictví a hostinec, rodný dům místopředsedy české vlády a ministra ze-
mědělství, nekořského rodáka Josef Luxe, tak dostalo zcela nový vzhled i využití….. 

Dne otevřených dveří se zúčastnil náměstek hejtmana PK Roman Línek, zástupci zhotovitelských 
firem, projektanti, technický dozor a zástupci okolních obcí. 

Podvečerní vystoupení dětí MŠ a  ZŠ 
spojené s rozsvěcením vánočního stromu 
a prohlídku nově vybudovaných prostor 
si nenechalo ujít nečekané množství ne-
kořských i  přespolních návštěvníků…. 
Přes technické potíže s  ozvučením bylo 
obdivuhodné, co dokázaly paní učitelky 
s  dětmi ze školky pro toto vystoupení 
nacvičit. Zvláště v  oddělení kuřátek – 
nejmenších dětí, které do školky chodí 
jen necelé dva měsíce. Poděkován patří 

všem, kteří se na přípravě dne otevřených dveří podíleli, na přípravě a výzdobě prostor MŠ i ZŠ, na 
přípravě podia, jeho osvětlení a vyzdobení, i k zajištění všech organizačních věcí…. Zvláštní poděko-
vání všem ochotným maminkám či babičkám, které napekly připravily spoustu pochutinek a cukroví 
k občerstvení, pekárně Adamec za dodané mandlové vánočky, kuchařkám za vaření a doplňování čaje, 
kávy i punče, a samozřejmě uklízečkám za následný úklid……  red
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Ohlédnutí za prvními dvěma měsíci v MŠ 

Uplynuly dva měsíce, kdy jsme se společně přivítali v nové mateřské škole. 
Děti, které navštěvovaly bývalou školku, přešly do oddělení starších „Lištiček“ a do třídy „Kuřátek“ 

nastoupily děti malé, převážně dvou a tří leté.
Pro nově příchozí děti to bylo období mnoha 

změn – první chvíle bez rodiny, nové neznámé 
prostředí, noví kamarádi, jiný režim, plno no-
vých vjemů a podnětů. Nástup do MŠ je prvním 
krůčkem k osamostatňování, dítě se musí vyrov-
nat s mnoha změnami najednou. Jak bude adap-
tace u jednotlivých dětí probíhat, nelze dopředu 
předvídat. Každé z dětí má jinou povahu, je jinak 
přizpůsobivé, jinak se vyrovnává se změnami, 
má odlišnou míru vazby na rodinu. Navazování 
kontaktu s dalšími dětmi a budování vztahů bývá 
těžké mnohdy i  pro dospělého. Navzdory tomu 

všemu proběhla adaptace nejmenších překvapivě rychle, i když nějaká ta slzička občas ukápla, ale to 
tak zkrátka bývá. Snažíme se utvářet stále podněcující a motivující prostředí, jehož vnější řád a orga-
nizace by měla pomoci dítěti vytvořit si postoj 
sám k  sobě a  ke světu. Každý den ve školce 
bývá pestrý a plný emocí. Vlídným přístupem 
hledáme cestu, která povede ke spokojenosti 
dětí, učitelů i rodičů. 

Velkým úspěchem bylo po sedmi týdnech 
docházky zvládnout vystoupení na rozsvícení 
vánočního stromku (nastoupit na podium ve 
velkém davu, zazpívat a zatančit). I přes malé 
slzičky se děti vystoupení zhostily nadmíru 
dobře, i když selhání techniky nás vyvedlo tro-
chu z míry. 

Velký dík patří všem dětem. Děkujeme také 
rodičům za pomoc s přípravou cukroví na očekávaný slavností den. Bylo to pro nás milé překvape-
ní. Na oplátku chystáme pro rodiče předvánoční posezení ve školce se zpěvem koled a pohoštěním. 

Na děti čekají ještě dárky pod 
stromečkem. Tímto chceme 
poděkovat také obci a  všem 
dalším sponzorům – nekořské 
pekárně, panu J.Zábskému, dále 
firmě Mecawel a  KLAS Nekoř. 
Za děti a  kolektiv MŠ bychom 
chtěli všem popřát klidné pro-
žití vánočních svátků a  hodně 
zdraví do nového roku. 

kolektiv MŠ 
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Tisková zpráva VAK Jablonné n. Orlicí, a.s. 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém 
zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána 
a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 
takto:

bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 35,70 41,06
Stočné 38,70 44,51

Zdůvodnění úpravy cen služeb
Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační podporou, 

vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí R, stanovuje vý-
voj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení 
tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za násle-
dek krácení dotace.

Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stá-
vajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, 
abychom v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu 
financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění ob-
novy infrastrukturního majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvo-
dů a technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo 
také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.

Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného 
o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele 
obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 
32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při 
důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porov-
nání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. 

Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v  souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena vý-
počtem z  denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má  také možnost stav vodoměru 
k  31.  12.  2018  nahlásit.  Z  důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozdě-
ji do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ ODKA-
ZY / ODEČET VODOMĚRU.
Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018 Ing. Bohuslav Vaňous v. r. 

Vysazení pamětní lípy

Vysazení pamětní lípy 17.11.2018 Nekoři 
Ve státní svátek 17.11. v den boje za svobodu a demokracii připravil nekořský spolek pro obnovu 

tradic NEKOŘala ve spolupráci s obcí Nekoř vysazení pamětní lípy k výročí 100 let československé 
republiky ve středu obce v blízkosti pomníku padlých. 

V úvodu malé slavnosti starosta obce připomenul letošní 100 leté výročí republiky i 29 let od same-
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tové revoluce, kdy si můžeme svobodně, bez cenzury 
a  omezování projevů připomínat ty, kteří se o  tuto 
svobodu zasloužili. Spolek Nekořala již v  minulých 
letech 17. listopadu v obci lípy vysazoval, proto bylo 
i letos zvoleno toto datum. Starosta připomenul udá-
losti vzniku republiky před sto lety v obci, jak je po-
pisuje obecní kronika. Připomenul 83 jmen padlých 
či následkem zranění a  válečných útrap zemřelých 
mužů z Nekoře, Bredůvky, Údolí a Bořitova, uvede-
ných na nedalekém pomníku padlých. Svůj život po-
ložili za svou vlast, kterou v té době bylo Rakousko-
-Uhersko, i když pravděpodobně většina z nich nešla 
do války s nadšením a dobrovolně. Byly vzpomenuty i útrapy civilních obyvatel postižených velkou 
válkou. Jejich památka byla uctěna minutou ticha. 

Základní kámen k  pomníku padlých byl položen v  předvečer 
10letého výročí konce války – 27.10.21928, slavnostně odhalen 
7.7.1929. Mezi padlými je uveden i nekořský legionář Josef Brožek, 
který bojoval u Zborova za svobodu vlasti položil život v nerovném 
boji s  bolševiky 10.7.1918 u  Kazaně. Pamětní deska mu byla při 
velké slavnosti odhalena na nekořské škole 25.7.1937, za protekto-
rátu musela být sundána, po roce 1945 opět na školu umístěna, ale 
v roce 1950 za totalitního režimu opět sejmuta a někde, pravděpo-
dobně ve sběru železa, ztracena…. 

Na obecním úřadě v Nekoři je umístěno krásné barevné tablo 
s 23 fotografiemi nekořských legionářů z ruské, italské a francouz-
ské fronty, věnované p. Ma-
tyášem. I to muselo být v mi-
nulosti dvakrát ukrýváno. To 
že si tyto všechny události 
můžeme svobodně připo-

mínat, není tak úplně samozřejmostí a je jedním z vymožeností 
svobody a demokracie. 

Památné lípy se po Velké válce v Nekoři sázely v roce 1919 na 
více místech, dochovaly se u kostela, u Trojice na Vejrově i u zvo-
ničky v Údolí. I v blízkosti pomníku padlých byla v době totality 
prý vysazena lípa svobody, ale byla poškozena a nedochovala se. 
Možná proto, že tehdy to tak úplně svoboda nebyla. 

Starosta zdůraznil, že sázíme lípu s povděkem a na památku 
všech, kdo nám svobodu vybojovali, v  průběhu 100 let, druhé 
světové války i za sametové revoluce ji znovu umožnili. Mnozí si 
to už nepamatují či nechtějí pamatovat nebo to vůbec nezažili, že 
svoboda není samozřejmost…. Mysleme na to vždy, když bude-
me tuto nově vysazenou lípu míjet.

Poté všichni přítomní, malí i velcí, přiložili ruku k dílu a kořeny lípy společně hlínou zahrnuli. Slav-
nostní chvíle byly zakončeny společným zpěvem česko-slovenské hymny. 

Poděkování patří spolku Nekořala za uspořádání této slavnosti i hajnému J. Malému za zajištění 
sazenice lípy….. red
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Cestománie...
Srí Lanka – 5.díl

Provokovat povídáním o prosluněném pobřeží je v zimním čase možná troufalé, ale nic jiného mi 
už z kapitol nezbylo. Budu se tedy věnovat oblastem výhradně přímořským.

Pokaždé jsme z hor do jižní provincie sjížděli údolím pod skálou Ella, prvně autobusem, který pak 
ještě dlouho kličkoval horami jižně od Haputale, než dojel k moři, do městečka Tangalle. O šest let 
později jsme si raději sjednali dodávku a jeli cestou přímější. Jak se s ubývající nadmořskou výškou 
mění porosty, tak se mění podél cest vystavované produkty. Banány v rovinách nahradily pyramidy 
s kameninovými miskami s buvolím kurdem, neboli jogurtem. Šofér se nás snažil umístit do jemu 
známých zařízení, aby měl provizi. To se nám po několika neúspěšných pokusech přestalo zamlouvat, 
takže jsme jej vyplatili a našli si ubytování sami.

A teď již k prvním zážitkům z Tangalle. Tenkrát, poprvé, jsme jeli s menším rozpočtem, takže jsme 
měli problém najít cenově vhodné ubytování, ale usmálo se na nás štěstí a na pobřeží jsme potkali 
Britku Jane, která nám zařídila ubytování v domku prezidentské gardy. Jane, která tu měla skoro druhý 
domov, nám poradila hodně věcí. Například jak se rychle vypořádat s úžehem, který jsem dostal při 
neúspěšném pokusu navštívit želví rezervaci v „nedaleké“ Rekawě. Inu, vzdálenosti na pobřeží kla-
mou. V Blue Horizon, jednom z pobřežních hotýlků, jsme si dali steak z tuňáka. Je to skoro povinné 
si dát na pobřeží rybu či jiného mořského živočicha. Jenže ty ryby byly tehdy spíše vzácné. Pobřežní 
oblasti se ještě pořádně nevzpamatovaly z  ničivé tsu-nami roku 2004. Nicméně rybáři den co den 
vyjížděli na moře nebo tahali z pobřežních vod v početných skupinách dlouhé sítě doufajíce v bohatý 
úlovek. Jednou jsme se k nim nachomýtli. Vzali mne mezi sebe, ať táhnu s nimi. Když budou ryby, 
jednu dostanu. Tahali jsme, tahali, ale úlovek byl věru hubený. Aspoň jsme se pobavili. Místo rybího 
úlovku bylo snazší na pobřeží „ulovit“ fotografii ledňáčka, jednoho ze symbolů země.

Tangalle nás natolik oslovilo, že jsme se sem o šest let poz-
ději vrátili. Příboj na plážích Srí Lanky je obecně dost silný, 
ale 2 km východně od Blue Horizon, kde jsme se tentokrát 
již ubytovali, jsme na pláži Marakolliya objevili skalní ba-
riéru, která vlnobití tříští a vytváří tak přirozenou ochranu 
umožňující pohodové koupání. Vlny zde dosahují i  dvou 
metrů a při návratu do moře vytvářejí spodní proudy, což 
není úplně bezpečné. Dalších několik let od tragédie přispě-
lo k obnově mořské fauny. Každý den jsme využívali nabídek 
čerstvých ryb, krevet a sépií. A na trzích v městečku jsme si 
vybírali k vyzkoušení ovoce. Napočítali jsme, že jsme okusili 
celkem 14 druhů ovoce.

Dalším místem, o kterém jsem mimo jiné před první výpravou i četl, byla Mirissa. Pláž byla vylíče-
ná jako sen každého cestovatele – dlouhá, klidná a prázdná. A skutečně. Na kilometrové pláži nebyly 
dohromady ani tři desítky turistů. Skromné ubytování a nejnutnější servis. A pár obchůdků, například 
s batikou. Některé kousky tu barví i čtrnáctkrát. Večer se pláž rozsvítila stovkou pochodní, stoly se 
židlemi byly vysunuté do písku před bambusové restaurace a čekaly na návštěvníka, který si objedná 
místní specialitu. Romantika jak má být. Příboj je tu však ještě silnější. Mě to stálo za ty tři dny pobytu 
plavky, byly celé potrhané. Mirissu jsme míjeli o šest let později na cestě z Tangalle do Unawatuny. Za 
míhajícími se palmami jsme již uviděli rostoucí betonové hotely…Okamžik k zamyšlení.

Cesta do Unawatuny kopírovala pobřeží kolem slavných pláží, jako jsou například Veligama, Midi-
gama, Koggala či Ahangama. Veligama je typická barevnými loděmi, Koggala zase typickým lovem ryb 
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z kůlů zabodnutých v moři. Unawatuna byla vybrána z prostého důvodu, a to, že se jedná o poměrně 
uzavřenou zátoku, kde je moře klidné. Ubytovali jsme se téměř u pláže, která je lemována různými 
podniky, restauracemi a bary.

Unawatuna se nachází blízko Galle, města, které bylo již za dáv-
ných časů strategickým přístavem a  v  době koloniální vojenskou 
pevností. Do Galle jsme se vypravili hned dvakrát. Při procházkách 
historickým centrem je evropský vliv, hlavně co se týká architek-
tury, nepřehlédnutelný. Před branou do pevnosti nás zaujal rybí 
trh. Podruhé jsme zavítali večer. Atmosféra uliček s obchůdky byla 
okouzlující. Cesta zpět se protáhla, neboť začínaly oslavy srílanské-
ho Nového roku. Ty přinesly přeplněné autobusy a dopravní zácpu. 
Ale také podívanou na průvod s alegorickými vozy a ozdobenými 
slony. Dalším rozptýlením byl výlet lodí k několik kilometrů vzdá-

lené Jungle Beach na šnorchlování u korálového útesu. K pláži jsme pluli podél malebných skalisek 
po větrem zvlněném moři. Silný příboj se tříštil o skály a my byli rádi, že motor v naší bárce funguje.

Pro velký úspěch cestování kolejovými vozidly, jsme zvolili přesun 
z Galle do Kolomba právě vlakem. Nepoučeni z předchozích zážitků jsme se 
vmáčkli do přeplněného vlaku. Vlak kopíruje pobřeží, v některých úsecích 
se od pobřeží nepatrně vzdálí. Ten, kdo byl alespoň u okénka nebo stál v ote-
vřených dveřích vagónu, mohl pozorovat jak se krajina a  osídlení cestou 
k hlavnímu městu proměňuje. Města s dagobami, rybářské vesnice, palmové 
lesy, mokřady, políčka, po levé straně pláže a moře s kolonou zaoceánských 
lodí blížících se do přístavu hlavního města. Kolombo se ohlásilo shlukem 
výškových budov na obzoru a také chudinskými slumy podél trati.

Vystoupili jsme na stařičkém nádraží a hned vyšli do ulic tohoto téměř 
milionového, ale rychle rostoucího města. Mešity, hinduistické chrámy, ob-
chůdky, tržiště, uličky pod věžáky obchodního centra. A  zde, přímo pod 
věžemi WTC byl minipivovar, kde jsme se zastavili. Točené pivo se často 
pije ze zásobníků o objemu několika litrů, a protože připomíná věž, tak se 
mu také tak říká. U nádraží, kde jsme měli batohy, jsme si sjednali dodávku a večerním Kolombem 
odjeli na letiště.
A tím končí mé vypravování o cestování po Srí Lance. Navštívili jsme jenom část ostrova a i v této části 
zůstalo mnoho míst neprozkoumaných. Snad někdy příště. Text a foto Martin Kocmánek

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2019
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen 
především na podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování v Králové-
hradecké diecéze je stanoven na 4.-6. ledna.
Již podevatenácté přijdou koledníci s  přáním štěstí, zdraví a  pokoje do našich domácností a  všem 
lidem nabídnou i možnost přispět potřebným z našeho okolí.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              vánoce 2019

13

chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je 
jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. 
I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
- Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho re-
gionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Další podíly byly 
určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na 
režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časo-
pise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete 
na www.trikralovasbirka.cz

Iva Marková, tel. 734 769 713
V Nekoři Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2019

MAS Orlicko
Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve školství i strategická rozhodnutí 
k realizaci a podpoře v letech 2019 – 2020. 
Podpora investičních i neinvestičních projektů – a jejich přínos
Integrovaný regionální operační program se již tradičně zaměřil na podporu pro-
rodinných opatření, neformální a zájmové vzdělávání a bezpečných silnic a chodníků 
v území. 
Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 žádostí, z toho 59 již bylo vybráno 

k realizaci a dalších 37 je aktuálně ve fázi administrace na MAS ORLICKO. 
V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od roku 2008 připravovaná cyklo-
stezka Valdštejn – Šušek se po mnohých projektových útrapách a přípravných pracích dostala do fáze, 
kdy může započít budování a desítky škol v území budují moderní a vybavené učebny, eko-zahrádky 
a celkově zkvalitňují zázemí pro výuku žáků. 
Každá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden projekt a všechny úspěšně 
prošly schvalovacím procesem. Těšíme se tedy na rozšíření podpory neformálních pečovatelů v rámci 
hospicového týmu Alfa-Omega, podporu sociálního podnikání, dětskou skupinu v Žamberku a ote-
vření krizového centra pro rodiny, které přinese služby rodinám, které se nachází ve složité životní 
situaci. Poslední podpořenou aktivitou je také pokračování komunitní práce v Ústí nad Orlicí. 
Hned dvěma žadatelům se podařilo získat podporu investičního i neinvestičního charakteru. Prv-
ním z nich je Cesta pro rodinu, ze Žamberka, která získala prostředky na vybudování a provoz dětské 
skupiny a dále Sdružení Neratov, z.s., které získalo dotaci na investiční vybavení sociálního podniku 
v odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk a jeho následný provoz. 
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Program rozvoje venkova přijal záměry zejména na investice do strojů a  vybavení zemědělské 
výroby a na investice do vybraných nezemědělských činností. Přinese tedy lepší podmínky v země-
dělství.
Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader pro Orlicko, určená členským organizacím, v rámci 
podpory z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Sešlo se 9 žádostí, především se zaměřením na 
vybavení a opravy. Výhodou této výzvy je pro žadatele hlavně její nenáročnost na přípravu.
Úspěšné projekty MAP přinesou území ORLICKA jak podporu ředitelů ve strategickém plánování, 
tak 16 „mikroprojektů“ zaměřených na sdílení dobré praxe a rozvoj kvalitního vzdělávání. Zda při-
nese největší ovoce „Klokanův kufr“ ve školkách, profesní diagnostika žáků základních škol, Agro-
kroužek při Základní škole v Klášterci nad Orlicí, či jiný z projektů, uvidíme během příštích čtyř let.
Co přinese rok 2019?
Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých opatřeních MAS. V operačních progra-
mech IROP a Zaměstnanost budou vyhlášeny poslední (zbytkové) výzvy. V následných letech se MAS bude 
prioritně věnovat podpoře úspěšných žadatelů a souběžné přípravě na spuštění období 2020+.
Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího roku evaluace tohoto pro-
gramu, která by měla směřovat k navýšení prostředků v opatřeních, o které byl významný zájem (rost-
linná a živočišná výroba) a k projednání zařazení tzv. článku 20 – tedy podpory určené obcím na obno-
vu, výstavbu a vybavení občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a podporu spolkové činnosti.
Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na přelomu roku 2019/2020.

Aktuální stav realizace a čerpání opatření je možné shlédnout zde:
www.MASproORLICKO.cz

Informace pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde:
www.mas.orlicko.cz

Nabídky 
•  Jídelna ZŠ Nekoř nabízí obědy pro cizí strávníky

•  Kniha P. Langhanse „Ještě chvilku nad drnem“ ke koupi za 100 Kč na obecním uřadě
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Pozvání 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISE PRO NEKOŘÁKY

kde: KD Nekoř                   kdy: 27.12.2018 od 17,00 hod.
PÁLKU A SPORTOVNÍ OBUV S SEBOU

Rybářský spolek Nekoř srdečně zve na 

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 19. 1. 2019 OD 20,00 na sále KD

k tanci i poslechu hraje MINIMAX

SDH Nekoř srdečně zve na tradiční 

HASIČSKÝ PLES 
2. února 2019 od 20,00 hod. KD Nekoř

hraje BETL BAND 

Spolek Nekořala Vás srdečně zve

v SOBOTU 23.února 2019 na

MASOPUSTNÍ BÁL.
Objevte ztemnělá zákoutí kulturního domu jako klaďas či záporňák, 

hrdina nebo padouch.
Taneční kroky osvěží kapela Ella band, 

nebezpečně dobré lihoviny a pozitivní atmosféra.
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Vánoce plné pohody a 
a v roce 2019 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti

přeje OBEC NEKOŘ

Uzávěrky čísel v  roce 2019: 1.3.2019, 31.5.2019, 19.7.2019, 20.9.2019, 29.11.2019, příspěvky možno 
zanechat na obecním úřadě, případně zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.
nekor@orlicko.cz. 
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Vánoce plné pohody
a v roce 2019 hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti
přeje

Obec Nekoř


