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Z jednání obecního zastupitelstva
13. listopadu 2007
Řešení odpadních vod v obci. Starosta a místostarosta seznámili zastupitele a přítomnou veřejnost
se studií vypracovanou OHGS Ústí nad Orlicí. Studie řeší tři návrhy odkanalizování obce. Pro rozmanitost terénu a spádů neřeší části obce Bredůvka, Údolí, Vejrov. V těchto lokalitách bude řešeno
vypouštění odpadních vod pouze individuálně. OZ rozhodlo pozvat na den 20.11.2007 zhotovitele
studie Ing. Popeláře a rozhodnout řešit úsek, kterým bude v příštích letech zahájeno čištění odpadních
vod. 
Hlasováno: 9 0 0
Různé
• OZ schválilo poskytnutí příspěvku „Sdružení obcí Orlicko“ na oslavu a propagační materiály k 15.
výročí založení sdružení částku 2 556,- Kč. Dále schvaluje úhradu školení pracovníků obce ECDL
v částce 1 900,- Kč pořádané za podpory sdružení.
900
• Starosta seznámil OZ s dodatkem k veřejnoprávní smlouvě o řešení přestupků s městem Letohrad.
OZ se schválením dodatku souhlasí.
900
• OZ vyjádřilo, že nemá připomínek k výstavbě 2. větrných elektráren fi. ELMAKO Brno v k.ú. Mladkov. 
900
• SBD Žamberk požádalo OZ o možnost odkoupení pozemků pod budovou čp. 192 a okolí. OZ souhlasí za podmínek stanovených OZ v roce 2006 a cenou st. pozemku 50Kč/m2, ostatní poz. 20,-Kč/m2.

900
• OZ schválilo výši školného za žáky dojíždějící do místní ZŠ ve výši 2 000,- Kč za žáka a rok. Obec
Nekoř platí školné za žáky dojíždějící do 6 – 9 tř. v okolních městech částku 4 000,- Kč za žáka a rok.

900
• OZ schválilo zadání zimní údržby místních komunikací firmám: horní část obce včetně nového sídliště fi. KLAS Nekoř a.s., dolní část obce p. Michalu a Jiřímu Venclovi. 
801
• Starosta pověřil předsedu kontrolního výboru p. Bezstarosti a účetní p. Glonkovou zajištěním inventur majetku obce do 30.12. 2007. 
900
• Starosta seznámil OZ s poskytnutou dotací z Pardubického kraje na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce sportoviště v částce 700 000,- Kč.
• Předseda finančního výboru přednesl návrh rozpočtu ZŠ na rok 2008, dále požádal o schválení
doplacení částky 260 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů ZŠ z důvodů udělené výjimky z počtu
žáků na jednu třídu. 
801
• OZ schvaluje z důvodu rekonstrukce sportoviště provést směnu pozemků: část p.p.č. 333/1, 3039/4
v majetku obce Nekoř směnit za část p.p.č. 340 v majetku man. Šotolových a nutnou další část této parcely odkoupit. Dále směnit část p.p.č. 3029/1 v majetku obce Nekoř směnit za část p.p.č. 336
v majetku pana Mikuly a zbytek p.p.č. 336 od p. Mikuly odkoupit. 
900
• Řed. ZŠ PaedDr. Bouška sdělil, že z povětrnostních důvodů se překládá otevření „Amfiteátru“ u ZŠ
na jaro 2008.
• Ing. Pomikálek poděkoval MŠ a ZŠ za vystoupení na srazu důchodců a vítání občánků. Dále seznámil OZ s přípravou vyhlášky na likvidaci TDO.
• P. Lehký upozorňuje na bránící auta a neuklizené popelnice v zimním období, což značně brání
prohrnování sněhu.
• Pí. Faltusová a p. Lehký požadují úpravu autobusových spojů na lince Letohrad – Nekoř. Návaznost
na vlakové spoje.
• Pí. Faltusová přečetla poděkování rodičů OZ za obnovení vítání občánků, k poděkování se připojil
i p. Zdeněk Brožek.
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6. prosince 2007
Návrh rozpočtu na rok 2008. Účetní OU seznámila OZ a přítomnou veřejnost s návrhem rozpočtu
na rok 2008. K jednotlivém bodům podala vysvětlení. Návrh bude vyvěšen a tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. OZ schvaluje předložený návrh. 
900
Dále OZ schválilo do schválení rozpočtu hospodařit dle rozpočtového provizória. 
900
Účetní OU seznámila OZ s rozpočtovými změnami, které tvoří přílohu tohoto zápisu. OZ se změnami
souhlasí. 	
900
Zprávy výborů. Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili OZ o provedení kontrol
a zápisu výborů.
OZ bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, s uvedenými zprávami souhlasí bez
výhrad.
900
Vyhláška o úhradě TDO. Místostarosta ing. Pomikálek seznámil OZ a veřejnost s návrhem nové
vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. S ohledem na cenu, kterou obec uhradila za tyto služby v roce 2006 se stanovuje poplatek od 1.1. 2008 ve výši 450,- Kč za osobu a rok. Znění vyhlášky je
zveřejněno na úřední desce OU i na internetové stránce obce. OZ s návrhem souhlasí. 
900
Odkanalizování části obce. OZ rozhodlo na základě studie v příštích 5 letech řešit odkanalizování
horní části obce. Jedná se o úsek od čp. 176 po čp. 140.
900
Různé
• OZ připravilo pro místní obyvatele informační jednání ohledně podávání žádostí na vypouštění
odpadních vod. Jednání se koná 11.12.2007 od 16,00 hod. v salonku KD. Dále OU nabízí pomoc při
vyplnění žádostí a poskytnutí obci dostupných informací k této problematice vždy ve středu odpoledne od 14,00 do 17,00 hodin. Po předložení platného povolení k vypouštění odpadních vod (bez
výjimky), může trvale žijící občan požádat OZ o příspěvek na úhradu části prokazatelných nákladů
do výše 25 %, maximální výše 10 000,- Kč. O poskytnutí příspěvku rozhodne OZ. 
900
• OZ schvaluje při ukončení smlouvy na úklid sálu KD vyplatit p. Vaníčkovi odměnu za jeho dlouholetou starost o sál KD. 
900
• OZ schválilo odměnu za úklid sálu KD: pohřeb, schůze 250,- Kč, zábava, ples 350,- Kč, (částka po
odečtení všech srážek).
• Starosta informoval OZ o nutnosti oprávnění k provozu ČOV. OZ pověřuje starostu jednáním
s odbornými firmami.
• Ředitelství silnic a dálnic ČR požádalo o vykácení kaštanové aleje u silnice I/11 (v oboře). OZ pověřuje starostu jednáním se starosty okolních obcí a záležitost řešit v souladu s nimi.
• P. Štěpánek zaslal návrh smlouvy o prodeji pozemků u bývalé továrny. OZ pověřuje starostu doplněním a zasláním zpět.
• OZ pověřuje starostu zajištěním dopravních značek k ZŠ, MŠ a zrcadla k výjezdu z nového sídliště.
• Starosta informoval o návaznosti vlakových a autobusových spojů s platností nových jízdních řádů
od 9.12.2007.
• P. Bezstarosti informoval OZ o poničení veřejného osvětlení v kempu „Petrův palouk“ a nebezpečí
dalších škod při padání suchých stromů v této lokalitě.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
přicházejí Vánoce, svátky radosti a míru, svátky lásky a přátelské pohody, naplněné koledami a touhou po příchodu něčeho nového.
V tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru jednoho
k druhému, opravdové pochopení a úctu.
Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou, jako právě Vánoce. Vždyť, když si řekneme
– Vánoce – to slovo zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby životem unavený člověk
se zastavil a zavzpomínal.
Zcela určitě se běh života stává příjemnějším a snadnějším, jestli že je člověk obklopen dobrými
lidmi a přáteli. Chceme prohloubit toto přátelství, vytvořit klidné a příjemné prostředí, naplněné
radostnou pohodou a spokojeností.
Domnívám se, že člověk, který prožívá krásu Vánoc, dovede dát druhým také lásku, dovede pochopit společný zájem nás všech – aby stále zněla radostná píseň míru, abychom si dovedli navzájem
pomáhat, abychom dětem připravili šťastnou budoucnost a sobě spokojené stáří.
Vraťme svátkům příchodu něčeho nového, radosti a míru onu sílu, která lidstvo spojuje spokojeností, pocitem štěstí, radosti a krásou života.
Vám drazí přátelé, přeji z celého srdce příchod pohody, míru a štěstí. Neboť nejen v tyto sváteční
dny žije člověk touhou po lásce a porozumění, ale přijde i mnoho dní příštích, v nichž člověk bude
potřebovat blízkost druhých. Kéž toto přání se vám všem splní a je posilou v dalším životě.
Na konec mi dovolte poděkovat celému zastupitelstvu i všem, kteří pro naši obec v letošním roce
něco vykonali, a popřát všem s láskou prožité vánoční svátky, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém
roce.
S úctou
Josef Dostálek – starosta

Termíny svozu odpadů v roce 2008
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
3, 10, 17, 24, 31
14, 28
12, 26
9, 23

7, 21
4, 18
1, 15, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22

Sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ v roce 2008: 23. 4. a 9. 9. 2008
SBĚR PLASTŮ - v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů (krabice od džusů, mléka, vína
apod.) v oranžových pytlích. – svozový den STŘEDA. Termíny pro rok 2008: 2.1., 30.1., 27.2., 26.3.,
23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12.
Nápojové kartony ukládejte do oranžových speciálních pytlů, které jsou rovněž k dispozici na obecním úřadě.
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Sběr bioodpadů
V letošním roce se osvědčil systém sběru bioodpadů - děkujeme všem, kteří tento odpad ukládají tímto způsobem a zbytečně jím neplní velkobjemové kontejnery a popelnice.
Pomozte nám, prosím, vytipovat další lokality v obci, kde by bylo možné zřídit další tato místa pro
odkládání bioodpadů - důležité je dostupnost místa pro mechanizaci při odvozu bioodpadů. Své návrhy můžete podávat na obecním úřadě či kterémukoliv ze zastupitelů obce

Vyhláška 1/2007
Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Nekoř se na svém zasedání dne 6.12.2007 usnesením č. 8/07 usneslo vydat na základě
§14odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška).
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Obec Nekoř touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek)
Článek 2.
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž
není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této
stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Článek 3.
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 450,- Kč a tvoří ji:
a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) částka 200,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok
(2) rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je následující:
- náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2006 - 435 420,- Kč
- celkový počet osob 1089, na jednu osobu 400,- Kč
Článek 4.
Splatnost
1. Poplatek je splatný jednorázově za celý kalendářní rok a to vždy do 31. března kalendářního roku, na který je hrazen. V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný
nejpozději do 30. dnů od jeho vzniku, pokud nelze postupovat podle věty první tohoto odstavce.
2. Způsob placení:
a) v hotovosti na Obecním úřadě Nekoř
b) převodem na účet obce Nekoř vedený u KB Letohrad číslo účtu: 6822-611/0100
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Článek 5.
Osvobození a úlevy

1. Od placení poplatku se osvobozují :
a) děti, které nedovrší v roce zpoplatnění 6 let
b) občané přihlášené k trvalému pobytu v obci a v roce zpoplatnění dovrší 80 a více let
Vznik nároku na osvobození nebo úlevu od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 30
dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
2. Úleva se poskytuje osobám přihlášeným k trvalému pobytu v obci, kteří v obci ještě vlastní nemovitost,
která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická
osoba. Tyto osoby platí pouze jeden poplatek.
Článek 6.
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Článek 7.
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.
Upozornění:
Vzhledem ke změně systému plateb poplatku za sběr a svoz netříděného TDO je nutné pro občany
s trvalým pobytem v obci, kteří chtějí tento poplatek hradit bezhotovostní platbou, aby se osobně
zastavili na obecním úřadě k vyplnění příslušných podkladů a vyzvednutí variabilního symbolu nutného k identifikaci jejich platby.

Historie obce
V této rubrice vás seznamujeme s památkami a historickými místy Nekoři máme.
Zvon ve věži kostela sv. Mikuláše
Starobylý zvon v nekořské věži vysoký 70 cm o průměru 92 cm, váhy
neznámé je z roku 1576, je na něm český nápis:
„Tento skrze Adama Tarabu zvonaře léta 1576 slit a udělán jest.
ROZUMNÝ ČLOVĚK RÁD SE UČÍ SLOVU BOŽÍMU. A KDO
MILUJE MOUDROST, TEN HO RÁD POSLOUCHÁ. JAKO VODA
HOŘÍCÍ OHEŇ UHAŠUJE, TAK ALMUŽNA SCHLAZUJE HŘÍCHY. A NEJVYŠŠÍ OPLATITEL NA TO VZPOMENE V NEŠTĚSTÍ
SPOMŮŽE JEMU.“
Podle letopočtu odlití je jasné, že zvon
pochází z předchozího dřevěného kostela,
který stával na místě dnešního, postaveného v roce 1698. Starobylost tohoto zvonu jej zachránila v obou světových válkách od rekvírování, kterému padly za oběť ostatní zvony
- 12. listopadu 1916 tři zbývající zvony, a v roce a 13. a 14. března
1942 opět tři v letech 1922 a 1929 nově ulité zvony byly sňaty a odvezeny na výrobu zbraní.
Zvonilo se na něj ručně, po zřízení elektrického zvonění a po pořízení druhého zvonu v roce 1986
se na něj zvoní již jen při slavnostních příležitostech a při odbíjení počtu hodin.
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Románsko-gotická křtitelnice - o ní nevíme, z jakého roku či období pochází. Při
vykopávání odvzdušňovacího kanálu kolem přesbytáře kostela v roce 1975 na hřbitově
byla za kostelem, téměř do tří čtvrtin ukryta v zemi. Po vyjmutí a očištění na ní nechal
P. Karel Výprachtický zhotovit měděné víko a roku 1977 byla umístěna do kostela
a začala opět sloužit ke křtům. Podle názoru památkářů a historických odborníků se
jedná asi o nejstarší nekořskou památku pocházející pravděpodobně ještě z prvního
nekořského kostela, který stával na kopci nad Zářeckými. 
Jiří Pomikálek

Neobvyklý koníček
Pokračujeme v našem novém seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků.
V letošním posledním čísle se budeme věnovat hudbě, konkrétně kapelníkovi country kapely Wejvrat
Jiřímu Faltusovi:
V sobotu 1. prosince se na sále KD Nekoř konal v pořadí již 20. countrybál, na kterém hrála kapela
Wejvrat. Většina z nich se s muzikou, převážně s kytarou, sblížila při trempování po blízkém i vzdáleném okolí. Začínali hrát u táboráků trampské písničky, v kostele, i při jiných příležitostech. Jejich
zájem o muziku i muzikantské umění se postupně prohlubovalo. Jejich společné hraní začínalo ještě
za totality v roce 1987, když spolu s kamarády a pro kamarády a známé uspořádali ve stodole na Vejrově první countrybál. Od té doby hráli na všech dalších až po ten letošní dvacátý. Pravidelně hrají
při pouťovém posezení pod lipami, na třapáčových hodech a countrybále na Studeném, pří táborácích a na spoustě dalších veřejných i soukromých akcí v okolí. Po několik let již pravidelně zahajují
folkový festival „Jablonský Medvídek“, v Letohradě hrají pravidelně v rámci kulturního programu
„Kaskád výtvarného umění“, letos si poprvé s velkým úspěchem zahráli i na trampském festivalu na
Vochtánce u Potštejna.
S činností této kapely tvořené Vaškem a Tomášem Venclovými a Mirkou a Frantou Stejskalovými
je neodmyslitelně spjat její kapelník Jirka Faltus. A jak on sám přišel k muzice? Začínal v rodině, po
vzoru svého táty na tahací harmoniku, chvíli se na ni chodil učit ke kapelníkovi nekořské dechovky
panu Ulrychovi, pak přišla kytara, hraje i na foukací harmoniky a mandolínu. Vše se naučil sám.
A dodnes neumí noty.
Původní název kapely byl „Modrá katastrofa“,
vlastně její oficielní začátek nastal až s přistěhováním bendžisty Václava Filipa – Jachtaře a jeho
památnou větou: „ Založíme kapelu!“
Dnes pravidelně vystupují po celý rok zhruba
jednou za dva až tři týdny, každý týden mají společnou zkoušku. Repertoárem byl původně „blugras“, po odchodu posledního bendžisty (v kapele se
postupně vystřídali tři – Libor Matyáš, Vašek Filip
a Jirka Doleček) hrají moderní country s elektrickou basou a bicími. Jsou ale schopni zahrát vše….
Na otázku, jak se doma dívají na jeho hraní Jirka Faltus odpovídá: „Nadšeně, nejvíc manželka.
Zvláště dříve, když byly děti malý, tak to bylo těžký, ale už si na to prostě zvykli.“
A jak to bude s kapelou do budoucna? „Baví nás to, když se baví lidi. Skončit s hraním asi u nikoho
nehrozí, ale jestli to bude stále v této sestavě, to zatím nevíme….“
Více podrobností o kapele včetně spousty fotek a termínů hraní
lze nalézt na www.wejvrat.unas.cz
Jiří Pomikálek
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Vítání nově narozených občánků
Uvítání nově narozených dětí v obci Nekoř se opět konalo po patnáctileté přestávce.
Již několik let obec Nekoř věnuje nově narozeným dětem obce finanční dar. A v letošním roce se
zastupitelstvo rozhodlo z iniciativy místostarosty obce obnovit tradici uvítání nově narozených dětí
na obecním úřadu v Nekoři. Za přispění členek obecního zastupitelstva a krátkého vystoupení dětí
mateřské školky bylo v neděli 11.11.2007 starostou obce slavnostně uvítáno 10 nově narozených
dětí....
red
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Setkání důchodců

Jedna z podzimních nedělí patří každoročně našim
dříve narozeným spoluobčanům. Letos se ptavidelné setkání důchodců na sále KD konalo v neděli 21.
října. Kromě obvyklého programu dětí z mateřské
školky i základní školy se
vždy obecní zastupitelstvo snaží program tohoto setkání něčím obohatit.
Letos v tomto směru velmi
přispěl pan Josef Šroler,
který nejen pomohl zajistit vystoupení kouzelnického mistra pana Bednáře se synem z Letohradu, ale
v triků a iluzí se přímo zúčastnil. Za zvuků lidových tónů kapely Romana
Gruse, voňavé kávy a zákusků nedělní odpoledne všem velmi rychle uběhlo….
red

Z činnosti Mysliveckého sdružení Nekoř v roce 2007
Zvěřinové hody
Asi hlavní akcí, alespoň v očích veřejnosti byly zvěřinové hody, které jsme jako tradičně uspořádali v srpnu na Srubu MS. Počasí bylo nádherné, zvěřinových specialitek bylo zase o několik desítek
porcí více, pro zpestření probíhal i prodej uzeného a klobásek přímo z udírny. Ve večerních hodinách
k poslechu i tanci zahrála živá hudba. Vzhledem k tomu, že členská základna našeho sdružení je tvořena pouze mužskou částí populace, ve vlastní režii se nám povedlo pouze zajištění surovin ( což sebou
nese zejména fyzicky náročné, dlouhotrvající a vyčerpávající plánování v místních pohostinstvích,
kudy a jak na ty srnce a divočáky jít a vyzrát), naštípání polínek, oškrábání brambor a oloupání cibule
a úklid před a po akci. Největší dík patří proto našim drahým polovičkám, vedeným Bětkou Hubálkovou, které se nad rozpálenými plotnami na výbornou zhostily proměny nejrůznějších druhů surovin
na téměř všechny smysly dráždící delikatesy. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že přestává být
v lidských silách ochutnat za toto krátké odpoledne vzorek od každého chodu, který je nabízen.
Valná hromada Honebního společenstva
Další akcí, která má pro činnost sdružení velký význam, byla Valná hromada Honebního společenstva, která se uskutečnila taktéž na Srubu v listopadu. Zde se sešli vlastníci honebních pozemků, od
kterých má sdružení pronajatou honitbu, aby v souladu se zákonem projednali činnost společenstva.
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Nejdůležitějším bodem bylo rozhodnutí o uskutečnění další Valné hromady za pět let s tím, že až na ní
bude rozhodnuto, jak naložit s nájemným, které je od našeho sdružení vybíráno. Ještě jednou členům
tohoto společenstva děkujeme za spolupráci a vstřícnost.
Péče o zvěř
Důležitou činností našich členů je v tomto období i přikrmování zvěře. Při pravidelných návštěvách
revíru však v poslední době pozorujeme množící se případy volného pobíhání psů,
kteří i když zvěř nedoženou a nezraní, zvěř zneklidňují a ta pak zbytečně ztrácí kondici, kterou pro
přežití zimy potřebuje. To samé, v ještě větší míře platí pro nezodpovědné běžkaře a množící se terénní jezdce na čemkoliv, kteří klidu v honitbě taky určitě nepřidají.
Hony a ostatní aktivity
Už několikrát jste se letos na podzim mohli v brzkých ranních sobotních hodinách potkat s našimi
členy ( oblečenými nenápadně zeleně a ozbrojenými puškou) a našimi kamarády honci ( v oranžových
bezpečnostních vestách a ozbrojených holí ), jak rázným krokem míří kamsi k lesíku, kde je naplánován sraz účastníku honu. I nás samotné překvapilo, že na sraz do Siberie mimo nás dorazili i jiní
kolegové, také ve stejnokroji ( nenápadně modrém ) a také vyzbrojení ( ale nikoli brokovnicí nebo
holí, nýbrž jakousi pískající krabičkou, zákonem a vyhláškou). Všetečně se poptávali po dokladech
od zbraní ( doklady na hole nechtěli ), a pokoušeli se z nás vymámit nějaký ten alkoholický výpar.
Samozřejmě že neuspěli, protože dnes alkohol za volantem nebo za laufem je téměř stejný průšvih!
Poté nám již nic nebránilo vyrazit do honitby a zajišťovat zvěřinovou tombolu na tradiční
Myslivecký ples
naplánovaný na sobotu 12.1.2008 do KD Nekoř. Jak se nám to podařilo budete moci posoudit na
plese samém, srdečně Vás všechny zveme, zároveň přejeme hezké svátky a jsme s pozdravem „Lovu
zdar!“
Za kamarády myslivce Libor Matyáš

Tříkrálová sbírka 2008
Začátkem ledna, již tradičně, zazvoní u Vašich domovů tříkráloví koledníci. Zazpívají Vám a budou koledovat o příspěvek na pomoc lidem, kteří žijí mezi námi, jsou
opuštění, staří, nemocní nebo se mnohdy, ne vlastním zaviněním, dostali do těžké
životní situace a není v jejich silách ji řešit. Tříkrálová sbírka, letos již osmá v pořadí, bude probíhat v termínu od 4. do 13. ledna 2008. Koledníkům budete moci přispět do zapečetěných pokladniček označených logem charity. Vedoucí koledníků
budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku s údaji (jméno, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu). Průkazka bude opatřena
číslem, které bude totožné s číslem na pokladničce, a je plnou mocí ke koledování.
V roce 2008 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla. Na ústeckoorlicku Vás charita prosí o příspěvek na provoz a realizaci těchto projektů:
- Občanská poradna
- Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
- Centrum „Pod Střechou“
- Pečovatelská služba v Domově pokojného stáří v Kerharticích
- Mateřské centrum „Kopretina“ v Horní Sloupnici
- Fond na rozvojnových a rozšíření stávajících projektů
- Přímá pomoc
- Misijní dílo – sponzorování sirotků v misiích
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Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do charitativní pomoci, posiluje soucítění s lidmi potřebnými, podílí se na
výchově malých i větších koledníků i na vnitřním růstu osobnosti
nás všech.
Děkujeme vám všem, kteří pomáháte charitě pomáhat.
Za OCH: Marcela Náhlíková

V Nekoři proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 5. ledna 2008
TJ Sokol Nekoř – lední hokej
Zápasy Lanškounské hokejové ligy se již naplno rozběhly, družstvo Klas Nekoř má ve skupině C
vylosované soupeře: Soma, Qanto Bystřec, Forez, Šumavští Tygři, Matenice, Rybníkáři, HC Petroviče, Horní Čermná.
Uvádíme další připravený rozpis zápasů s pozváním podpořit na lanškrounském zimním stadionu
hráče nekořského mužstva:
21.12.2007
17:30
KLAS Nekoř - Junioři Lanškroun
25.12.2007
20:00
KLAS Nekoř - OEZ Letohrad
4.1.2008
20:30
KLAS Nekoř - SOMA Lanškroun
Rozpis dalších utkání zatím není hotový, až bude, tak je k prohlédnutí na adrese www.tslan.cz
Všechna utkání se hrají v Lanškrouně.
Mladí hokejisté zahájili okresní přebor 2007 - 2008, letos ve starších žácích:
Přijďte je vzbudit při jejich utkáních:
Ne 23.12.2007
12:00
Nekoř-Žamberk
stadion RK
So   5.1.2008
9:30
Nekoř-Rychnov nad Kněžnou stadion ČT
So 12.1.2008
11:00
Nekoř-Česká Třebová
stadion RK
So 19.1.2008
8:30
Nekoř-Ústí nad Orlicí
stadion ČT

Bohuslav Bezstarosti

Cestománie - Izrael – dokončení
Poslední den našeho pobytu jsme navštívili Národní izraelský památník, věnovaný památce šesti
milionů Židů, zavražděných během II. světové války, - YAD VASHEM. Bylo to snad symbolické,
že tento jediný den z našeho pobytu drobně pršelo. Památník je veliký komplex budov, obklopený
parkem - Aleji Spravedlivých, kde každý, kdo se zasloužil o záchranu třeba jen jednoho člověka
židovské národnosti v době války, má tady svůj strom s tabulkou, na které je jeho jméno. Co strom to
tabulka, a minimálně jeden zachráněný život. Některé stromy jsou už vzrostlé, jiné malé, je na nich
znát jak se o jednotlivých zachráncích dozvídali. Centrum areálu je Ohel Jiskor. V dlažbě ústředního
sálu jsou kovové desky se jmény největších koncentračních táborů Evropy, v nichž zahynuli Židé.
Denně v 11. hod. je zde zapálen oheň na paměť obětí nacismu. Další část památníku je muzeem, kde
je dokumentováno pronásledování Židů, počínaje omezování práv, zbavování lidské důstojnosti až
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po soustřeďování v ghettech a koncentračních táborech. Jsou tu chronologicky sestavené dokumenty
o vyvražďování jednoho národa. V jedné části je archiv a studijní prostory, kde každý židovský občan
si může zjistit údaje o svých příbuzných. Velmi na mě zapůsobila čtvrtá část památníku věnovaná
dětem. Památník nechala vybudovat rodina, která přišla o šest dětí. Reliéfy jejich hlaviček provázejí
návštěvníky do budovy. Prochází se temným prostorem, v místnosti je svícen se šesti světly, které
rozsvěcují temný prostor velkým počtem světýlek –odrazem v zrcadlech, takže prostor je jako nebe
plné hvězdiček. Hlas čte jména, věk a zemi, ze které děti pocházely. Je to jediné místo památníku, kde
jsou uváděna konkrétní jména. Když jsme procházeli, hlas četl jména, která patřila dvěma českým
dětem – jedněm z jeden a půl milionů zavražděných dětí. Provinili se pouze tím, že byli dětmi svých
rodičů.
Tato místa by měl navštívit každý německý návštěvník Izraele, všechny matky, které jásají, když
jejich děti zabijí sebe a snaží se, aby zničili co nejvíce životů ostatních lidí. Možná, že by tam mnohé pochopily. Nikdo nemá právo ve jménu někoho a něčeho brát druhému život. Holocaust není jen
minulostí, ale i přítomností. Yad Vashem – památník, který se pokouší nám ukázat zločin, který se
vymyká veškeré lidské představivosti, to, co se stalo bylo plánovité, zákeřné, nemilostivé a důkladné.
Většině z nás po této návštěvě nebylo příliš dobře. Padá tam na vás tíha těch šesti milionů umučených,
a mě napadla otázka: „Pane Bože, proč?“
Večer na společném setkání s majitelem hotelu, personálem a představitelem betlémských arabských křesťanů, jsme hostitelům poděkovali, rozloučili se a někteří z nás projevili přání se na tato
místa vrátit.
Ve velice časných ranních hodinách jsme odjeli na letiště. Tam opět po velice důkladných kontrolách jsme nastoupili do letadla stejné izraelské společnosti a po 4. hod., přistáli v Praze. Rozloučili
jsme se mezi sebou, vlastně jsme se neznali jmény, ale spojila nás společná cesta poznání. Já si navíc
přivezla dáreček - malý dřevěný betlém, dárek od paní, s kterou se nám společně podařilo zdolat cestu
Pokání. Její jméno neznám, ale vzpomínka zůstane. Ta moje životní pouť o tom všem vlastně byla:
poznat, snažit se pochopit a pomoci, je-li třeba.
P.S. Po napsání tohoto povídání se mi do ruky dostala knížka: Leon Uris: Exodus stojí za to si ji
přečíst. Ráda bych zakončila moment jedné kapitoly této knihy: „Hospodin dopřeje odpočinutí vašim
bratřím jako vám, až i oni obsadí zemi, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh, za Jordánem, pak se vrátíte každý do svého vlastnictví, které jsem vám dal“. Pátá kniha Mojžíšova 3,20
Šalom Izrael
Radmila Kosová - Balášová

Vánoční turnaj ve stolním tenise
SOKOL NEKOŘ, pořádá pro nekořáky turnaj ve stolním tenise
28. prosince 2007
KD Nekoř
Děti do 15 let
od 15 hodin
muži a ženy
od 17 hodin
Pálku, sportovní obuv a dobrou náladu s sebou.
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Vánoční přání
Milí a vážení přátelé,
přicházejí Vánoce se svým poselstvím o lásce: Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, říká Písmo svaté. Vánoce jsou oslavou
Boží lásky, která se nám daruje, a když je přijata, mění srdce, dává smysl, přináší hodnoty, posiluje,
dělá šťastným, buduje společenství.
Vážení, před námi noc Božího narození! Je to noc krásná, pro některé tajemná, kouzelná, noc splněných přání. Předchází jí Štědrý večer plný dárků, světel stromečku a záře dětských očí. Tato noc nás
všechny mění – ať už jsme věřící, nebo ne – a my víme proč. Před dvěma tisíci lety se to stalo. Nebyl
to jen slunovrat, bylo to něco víc… Pán Bůh poslal svého jediného syna Ježíše, aby nás vykoupil. Ta
jeho Boží dobrota zastává a neztrácí se. Je nezvláštní, že ač se jakoby od Boha vzdalujeme, čím dál
tím více jsme na ty vánoční symboly citliví. Ať jsme čím dál tím více bezbožní, tím více prahneme
po čemsi svatém a přesahujícím. Ta noc z nás tvrdých a někdy i necitlivých lidí dělá aspoň na jeden
den lidí citlivé a jemné.
Milí občane, přejí vám, ať letošní Vánoční svátky promění vaše srdce, ať jste radostní a šťastní a do
nového roku přijměte prosím přání úspěchu a Božího požehnání!
P. Andrzej Götz, administrátor ŘK farnosti Nekoř

Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo byl Bůh.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Janovo evangelium 1, 4-5
Milí Nekořtí,
přiblížil se opět čas adventu a vlastně tím i čas nadcházejících vánočních svátků. Chtěl bych Vám
tedy právě při této příležitosti popřát, abyste je směli prožít v co největší životní pohodě a radosti.
Ale nejen jako svátky domova, rodiny, lidských radostí, podarování, ale v moci a jistotě slova, které
jsem jako slovo evangelia na počátku uvedl. Bude také se svou zvěstí znít v našich kostelech, sborech
a modlitebnách křesťanských církví právě o vánocích. Připomíná nám to pravé tajemství vánoc. Že se
Bůh slitoval nad člověkem, nad jeho blouděním, hledáním skutečného života a posílá toho, který je
pravým životem, skutečnou cestou a světlem tohoto života pro všechny naše dny. Pro ty radostné i ty,
které jsou poznamenány všelijakou zkouškou a lidským trápením.
Kéž i vy, milí Nekořtí, ať už patříte k jakémukoliv vyznání či přesvědčení, smíte o letošních vánocích něco z této radosti, z tohoto jasu Božího díla milosti a lásky prožít.
A nejen o vánocích, ale v celém tom čase nadcházejícího roku 2008.
To vám všem přeje
farář Církve československé husitské v Nekoři.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se
Baláš Lubomír
Kosek Jaroslav			

Šimalová Cecílie

Malé zastavení
Jsou situace, kdy některé zprávy prolétnou obcí jako samozřejmost, jiné prolétnou jako blesk. Takovou zprávou jistě byla i „novina“ o úmrtí Lubomíra Baláše. Reakce jistě různé, ale určitě každému
v Nekoři a i okolí napadlo: Husův sbor. Ano, Husův sbor a Balášovi – to byl pojem, to vždy patřilo
k sobě, patří a bude patřit. Vždyť po desítkách let předsednictví Rady starších Církve československé husitské v Nekoři Oldřicha Baláše – té velmi známé postavy, převzal „otěže“ jeho syn Lubomír.
A věru, bylo to brzy znát. Každým rokem se něco dělo. Není samozřejmostí, že v dnešní době Husův
sbor září do okolí jako perla obce.
V r. 2005 kdy CČSH slavila 70-té výročí postavení Nekořského Husova sboru mohli účastníci oslav
slyšet, co vše se v posledních letech udělalo. Přístavba kolumbária, nová podlaha, lavice, kazatelna,
vstupní dveře, schody… později omítka, okna, izolace a další a další… To vše díky nasazení pracovnímu i organizátorskému Lubomíra Baláše. A to nepočítáme aktivity, které vykonal v rámci Nekořské
obce.
Šedesát tři let života je hodně, nebo málo? Jistě záleží na tom, jak s těmi léty naložíme. Lubomír
Baláš je naplnil poctivou dělnou prací. A za to mu děkují nejen členové CČSH, ale i mnozí Nekořáci.
I jemu zde patří ono známé: „Čest jeho památce!“
Rada starších CČSH s farářem

PF 2008
RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU ZDRAVÍ,
SPOKOJENOST A DOBROU NÁLADU
přejí členové Obecního zastupitelstva Nekoř
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Poznáte…?
číslo 5



vánoce 2007

V minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: Černohousovo- NekořBredůvka čp. 26, majitel Josef Černohous Letohrad; Hečkovo - Nekoř čp. 229, majitel Ivana Hečková;
Matyášův statek - Nekoř čp. 111, majitel Vladimír Kodytek Praha.
A co tyto? Poznáte…?

Uzávěrka příštího čísla je 10. února
2008, příspěvky možno zanechat na
obecním úřadě, případně zasílat faxem
na telefonní číslo 465 625 122 či na
e-mailovou adresu pomikalek@wo.cz
www.nekor.cz
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