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Z jednání obecního zastupitelstva
17. dubna 2007
Základní škola. Ředitel ZŠ informoval OZ o provedené kontrole ZŠ okresní hygienou. Je nutno
provést opravu obkladů ve školní kuchyni, opravu omítky ve spojovací chodbě, doplnění dvojdřezu,
teplou vodu na WC, pracovní deska. Do 25.4.2007 zajistí ředitel cenový odhad nákladů. Na základě
odhadnuté ceny budou zaslány nabídky místním firmám.
Zprávy výborů. Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili OZ o provedení kontrol a se
zápisy výborů. OZ bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, s uvedenými zprávami
souhlasí bez výhrad
Hlasováno:7– 0 – 0
Prodloužení nájemních smluv
• OZ na návrh starosty souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy provozovny kadeřnictví sl. Černohousové do 1.3. 2009 za stejných podmínek uvedených v nájemní smlouvě z 1.2. 2006.  7– 0 – 0
• Pani Fliegrová požádala o prodloužení pronájmu bytu v budově OÚ. Tento byt je určen jako startovací pro začínající rodiny na dobu dvou let se sníženým nájemným. OZ s prodloužením pronájmu
pí. Fliegrové souhlasí za upravenou cenu nájemného 2 500,- Kč/měs. na dobu dalších dvou let.6– 0
–1
• OZ stanovuje cenu pronájmu opraveného bytu v budově pošty na 1 500,- Kč/měs. 
7– 0 – 0
Likvidace bioodpadu. Starosta seznámil přítomné s možností a cenou likvidace bioodpadů firmami.
Ekola a Tech. služby Žamberk. Obec v prozatím z fin. důvodů nevyužije těchto služeb a pokusí se
zajistit dvě vlastí úložiště a likvidaci těchto odpadů ve spolupráci s firmou Klas Nekoř.
Práce pro obec. Starosta informoval OZ o cenové nabídce p. Vencla na požadované práce v obci.
OZ se usneslo nabídnout údržbu některých travních ploch místním spolkům za úplatu. Dále toto řešit
zajištěním pracovníka s dohodou na nepravidelnou výpomoc. Nabídka bude vyvěšena.
8–0–0
Pozemkové záležitosti.
• OZ schvaluje odkoupení poz. parcel v k.ú. Nekoř č. (2131) o výměře 18 m2 nově zaměřené GP č.
609-1043/2006, čímž vznikla p.p.č.2127/46 sloužící jako místní komunikace. OZ souhlasí s odkoupením za cenu 20,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (smlouva, poplatek za vklad).
• Dále OZ souhlasí se změnou kultury uvedené p. p.č. 2127/46 a p.p.č.2127/12 do kultury ostatní
komunikace. 
8–0–0
• OZ Nekoř souhlasí s prodejem části poz. parcel č. 3149/3, 2133/1, 743/3, a st. parcely č. 613/2 12m2,
v k.ú. Nekoř. Nabídka pozemků bude zveřejněna vyhláškou na úřední desce.
8–0–0
Různé
• Centrum komunálního plánování sociálních služeb Letohrad dodalo do naši obce dotazníky pro obyvatelé ke sdělení soc. potřeb občanů. Dodání dotazníků do všech domácností v obci zajistí pí. Milada Faltusová, členka OZ.
8–0–0
• Pan Fogl požádal o povolení provedení překopu místní komunikace pro přívod elektriky na p.p.č.
2358/8 kde bude provedena stavba RD. OZ s překopem souhlasí s podmínkou, že překop bude
neprodleně po provedení uveden do původního stavu a zaasfaltován. 
8–0–0
• Různé společnosti nabízí obci kulturní vystoupení a almanachy. OZ rozhodlo takovéto nabídky
v současné době neakceptovat.
8–0–0
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• Pan Václav Lehký požádal OZ o souhlas se stavbou RD na p.p.č. 552 v k.ú. Nekoř. OZ souhlasí
s výstavbou RD pro trvalé bydlení. 
8–0–0
• Starosta informoval OZ o nutnosti pročištění hřiště s umělým povrchem. OZ souhlasí a pověřuje
starostu objednáním firmy. 
8–0–0
• TJ Sokol Nekoř požádal OZ o dřevo na opravu mantinelů. OZ rozhodlo poskytnout TJ dřevo v obecním lese. Těžbu a pořezání si zajistí TJ Sokol
8–0–0
• OZ schválilo začlenění obce do občanského sdružení MAS (místní akční skupina) Orlicko, pro
program LEADER. Zastupitelstvo obce schvaluje znění Strategie místního rozvoje regionu Orlicko
a souhlasí s územním začleněním obce do území MAS Orlicko.
8–0–0
• OZ pověřuje starostu, po obdržení cenové nabídky na opravu opěrné zdi a venkovního schodiště
u ZŠ, obesláním nabídek na provedení. 
8–0–0
• P. Jaroslav Lehký upozorňuje na zanesení průtoku mostu u p. Filipa. Potok je v majetku Správy toků
Lesů ČR. Majitel je o situaci informován. K úpravám doje ve spojení s provedením zkapacitnění
potoka. Dále připomíná opravu zadního schodiště u KD. Opravu zajistí starosta.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás stručně informovat o dění v obci.
V květnu letošního roku byla dokončena oprava kanalizace nad KD. Dokončením opravy kanalizace musí být plně zprovozněna ČOV. Čistička slouží pro obě sídliště, jak „Nad stadionem“ tak i „Nad
KD“. Připomínáme obyvatelům sídliště „Nad KD“, aby nejdéle do konce června provedli přepojení
odpadů přímo na kanalizaci. Vyřazením septiků a napojením přímo na kanalizaci jim odpadá povinnost žádat o povolení vypouštění odpadních vod. Rovněž připomínám, aby po provedení přepojení
(před zpětným zasypáním) toto oznámili OÚ.
Dále se pokračuje v opravě obecního bytu i dokončení úprav vstupu do nového urnového háje.
V oblasti odpadů se snažíme získat prostor pro ukládání bioodpadů – nepotřebné trávy. Pro začátek
budou stanovena dvě místa: na kopci naproti truhlárně p. Puchmeltra a po úpravě prostoru naproti
bývalé prodejně na horní Nekoři. Důsledně žádáme, aby do těchto vymezených míst byl odkládán
pouze čistý bioodpad (posečená tráva, listí). Nesmí tam být nic jiného - např. přivezete-li trávu v pytli
či bedně – vysypte trávu nebo listí a pytle či jiné nádoby odvezte zpět. V případě nedodržování těchto
zásad budou muset být tyto úložiště zrušena. Místo pro odkládání větví z prořezu keřů a stromů se
snažíme také připravit v prostoru proti bývalé prodejně na horní Nekoři.
Rozšíření sběrných míst skla se uskuteční po dodání objednaných kontejnerů v druhém pololetí.
Na novém sídlišti „Nad stadionem“ ještě zbývá 6 volných stavebních míst, 12 míst je obsazeno a 6
domů rozestavěno.
K otázkám povolení odběru vod a vypouštění vod odpadních vám poslouží přiložený leták vydaný
ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí.
V závěru vám všem chci popřát příjemné léto, krásnou dovolenou a dětem radostné letní prázdniny.
Josef Dostálek – starosta
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Termíny svozu odpadů v roce 2007
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna
Červen: 11, 25
Červenec: 9, 23

Srpen: 6, 20
Září: 3, 17

Říjen: 1, 8, 15, 22, 29
Listopad: 5, 12, 19, 26

Prosinec: 3, 10, 17, 24

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2007
11. 9. 2007
Sběr plastů - v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů (krabice od džusů, mléka, vína apod.) v oranžových pytlích. – svozový den středa
Termíny pro rok 2007: 20.6, 18.7, 15.8, 12.9, 10.10, 7.11, 5.12
Nápojové kartony ukládejte do oranžových speciálních pytlů, které jsou rovněž k dispozici na obecním úřadě.
Sběr tříděného skla
Sklo je nutno začít třídit na barevné a bílé. Do zvonů na barevné sklo patří pouze: barevné sklo, prázdné barevné
láhve bez uzávěrů a bílé sklo tabulové (okenní).
Do zvonů na bílé sklo lze ukládat pouze bílé sklo mimo tabulového a prázdné bílé láhve bez uzávěrů. Netříděné
sklo nebude odváženo. Lepená skla a skla s ocelovým drátem patří do velkých kontejnerů na TDO.
Než nám budou dodány nové zvony na bílé sklo, jsou zelené kontejnery příslušně označeny a umístěny pouze
u samoobsluhy a u prodejny na Vejrově, po dodání dalších zvonů na bílé sklo budou místa rozšířena.

Co se chystá v roce 2007
červen
16. června Rybářský táborák – MO ČRS Nekoř
24. června Dětský den - spolky a OU Nekoř
červenec
30.6.-1.7. Turnaj v minifotbale – TJ Sokol
5. července - Hasičský táborák – SDH Nekoř
14. července tradiční Turnaj spolků a OZ

srpen
4. srpna Pouťový turnaj v nohejbalu
4.-5. srpna Pouťové posezení pod lipami
polovina srpna Myslivecké hody – MS Nekoř
září
22. září Soutěž v požárním sportu – SDH Nekoř
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žáků
– klub SHM Nekoř

Zajímavé odkazy
Jak se vyznat na úřadech? Na internetu naleznete na těchto odkazech:
www.statnisprava.cz - veškeré informace o úřadech také na http://portal.gov.cz - portál veřejné správy
www.pardubickykraj.cz - stránky krajského úřadu, tel. 466 026 111
www.obce.cz - vše o obcích v ČR
www.zamberk.cz – elektronické informace pověřeného úřadu Žamberk – tel. 465 670 211
www.letohrad.cz – místně příslušný stavební úřad Letohrad - tel. 465 676 420
www.nekor.cz - internetové stránky obce Nekoř
Katastrální úřad www.cuzk.cz –– Katastrální úřad přímo v Ústí nad Orlicí je pod odkazem http://www.cuzk.
cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=611&TYPPRAC=KUDP&AKCE=GEN:UVOD
tel: 465513111, přímé elektronické nahlížení do registrů a informace o řízeních http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Finanční úřad Žamberk - http://fu-zam.sweb.cz/ tel. 465 678 111
Úřad práce Ústí nad Orlicí – http://portal.mpsv.cz/sz/local/uo_info tel. 465 559 111
  
Všechny příslušné odkazy naleznete na stránkách obce Nekoř



povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat
.o prodloužení povolení nebo o nové povolení
musím žádat o povolení
povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat
musím žádat o povolení
povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat
o prodloužení povolení nebo o nové povolení
povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

povolení k odbìru vody mám

povolení k odbìru vody nemám

povolení k odbìru vody mám

povolení k odbìru vody nemám

povolení k odbìru vody mám

povolení k odbìru vody mám


musím žádat o povolení

povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat
o prodloužení povolení nebo o nové povolení
musím žádat o povolení

povolení k odbìru vody mám

povolení k odbìru vody nemám

povolení k odbìru vody nemám

odebírám bez technického zaøízení

povolení k odbìru vody nemám

odebírám technickým zaøízením (napø. èerpadlo)

musím žádat o povolení
povolení nepotøebuji

FORMULÁØE:
Žádosti se podávají na jednotlivých
formuláøích, které jsou k dispozici na
vodoprávních úøadech a na stránkách
www.zanikpovoleni.cz.

KDO VYDÁVÁ POVOLENÍ:
Povolení k odbìru vod a jejich prodloužení
vydává vodoprávní úøad.
O prodloužení je nutné žádat do 1.7.2007.

Podrobné informace k odbìrùm
vod na vodoprávních úøadech
a na www.zanikpovoleni.cz

info@mze.cz

INFOLINKA
800 101 197

DOMÁCNOSTI

PODNIKATELÉ,
ŽIVNOSTNÍCI,
OBCE

MINISTERSTVO
ZEMÌDÌLSTVÍ



povolení k odbìru vody mám

odebírám s i bez technického zaøízení (napø. èerpadlo)

povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat
o prodloužení povolení nebo o nové povolení

povolení nepotøebuji

odebírám bez technického zaøízení

povolení k odbìru vody nemám

odebírám technickým zaøízením (napø. èerpadlo)

povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

povolení k odbìru vody nemám

musím žádat o povolení

povolení k odbìru vody mám

odebírám s i bez technického zaøízení (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody nemám

odebírám s i bez technického zaøízení (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody mám

povrchová voda (potok, rybník...)

(automaticky vyplývá ze zákona)

povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

musím žádat o povolení

povolení k odbìru vody nemám

(automaticky vyplývá ze zákona)

povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

povolení k odbìru vody mám

podzemní voda (studny...)

povolení nepotøebuji

číslo 1

pøed
2002

od
2002
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1955

1955

-

2002
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2002

vodu (napø. ze studny) neodebírám
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musím mít i stavební povolení na studnu

podzemních vod

pouze septik



septik s biologickým stupnìm èištìní

kanalizace bez ÈOV
povrchových vod
povrchových vod
podzemních vod
podzemních vod

domovní èistírna odpadních vod

domovní èistírna odpadních vod

domovní èistírna odpadních vod

domovní èistírna odpadních vod

nepotøebuji

nepotøebuji

výhled

nemám

mám vydané pøed 1.1.2002

nepotøebuji

musím žádat o povolení

musím žádat o prodloužení

musím žádat o povolení

musím žádat o prodloužení

nepotøebuji

nepotøebuji

musím žádat o povolení

musím žádat o prodloužení

musím žádat o povolení

musím žádat o prodloužení

Žádosti se podávají na
jednotlivých formuláøích, které jsou k dispozici na vodoprávních
úøadech a na stránkách
www.zanikpovoleni.cz

FORMULÁØE:

Povolení k vypouštìní
odpadních vod do vod
povrchových nebo
podzemních vydává
vodoprávní úøad.
O prodloužení stávajících povolení je nutno
žádat do 1.7.2007.

KDO VYDÁVÁ POVOLENÍ:

Podrobné informace k vypouštìní vod na
vodoprávních úøadech a na
www.zanikpovoleni.cz

267 122 313

info@env.cz

DALŠÍ
INFORMACE

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO
PROSTØEDÍ



nemám
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nemám

mám vydané pøed 1.1.2002

nemám

nelze vydat bez doplnìní o biologický stupeò èištìní

nelze vydat bez doplnìní o biologický stupeò èištìní

nemám

nemám

stávající stav

povolení k vypouštìní odpadních vod do vod

číslo 2

domovní èistírna odpadních vod

s pravidelným vyvážením

bezodtoková

podzemních vod

septik s biologickým stupnìm èištìní

.žumpa

povrchových vod
podzemních vod

septik s biologickým stupnìm èištìní

povrchových vod

povrchových vod

pouze septik

kanalizace bez ÈOV

kanalizace bez ÈOV

pouze septik

septik s biologickým stupnìm èištìní

kanalizace

kanalizaèní pøípojka

septik s biologickým stupnìm èištìní

zaústìní do

mám zaøízení

pro domácnosti

do vod povrchových nebo podzemních

Povolení k vypouštìní odpadních vod
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Historie obce
V této rubrice bychom vás chceme seznámit s památkami a historickými místy, které v Nekoři máme. Pro
letošní rok to budou ještě kaplička V šancích, zvon a kamenná křtitelnice v chrámu sv. Mikuláše a kříž
v poli za areálem zemědělského podniku. Protože o těchto památkách je jen velmi málo zmínek a písemných zpráv, prosíme všechny, kteří vědí něco o jejich historii či příbězích s nimi spjatých, aby se s námi
o tyto informace podělili. Prosíme o osobní kontakt či o zavolání na tel. 604 321 573. Moc děkujeme. Jiří
Pomikálek
Socha Nejsvětější Trojice na Vejrově
V obci máme tyto sochy celkem tři. Při silnici k Líšnici, na křižovatce na Bredůvce a vedle staré silnice
k Patvinám na Vejrově. Ta je obklopena lipami a byla postavena v roce 1818. Václav Faltus v knize Historie
obce Nekoř uvádí, že byla postavena nákladem rodiny Bednářovy čp. 93.
Vejrovští starousedlíci se domnívají že to byly spíše Bednářovi z čp. 75.
Nápis na s Trojici zní: „Tato statule je stavěná ke cti a chvále Trojice Svaté
z nákladu Josefa Bednáře z Dolní Nekoře anne 1818“
Z tohoto místa je pěkný výhled do širokého okolí, socha je obklopena lipami
a některé z nich jsou ještě z roku 1906, kdy je zde při stromkové slavnosti zasadila nekořská mládež.
Z farních i obecních kronik víme, že na toto místo byly konány procesí věřících, konaly se zde i vzpomínkové oslavy.
Kolem sochy je kamenná ohrádka, ta byla v době kolektivizace zemědělství
postupně traktoristy rozebrána – jednotlivé sloupky traktoristé používaly jako
zátěž smyků a bran. V 80. letech František Doleček s Antonínem Matyášem tyto
různě poházené fragmenty ohrádky sesbírali, zpět poskládali a chybějící části
dodělali z betonu. 
Jiří Pomikálek

Z historie obce – stalo se před
Z obecní kroniky vybíráme opět několik zajímavostí, které se staly před ….
110 lety…1897 postaveno nové hasičské skladiště u Krejsova statku čp. 12
100 lety…při Stromkové slavnosti bylo vysázeno 40 třešní podél obecní cesty z Nekoře do Údolí a obdobně
podél cesty od kostela do Šedivce
90 lety… v neděli 12. května 1917 se konala Stromková slavnost, při které bylo školními dětmi vysazeno 45
lip podél silnice v obci ve směru od školy dolů až k čp. 224 na památku dosud známých padlých nekořských
občanů v probíhající světové válce
40 lety… pro požární bezpečnost v obci na vodovodním potrubí v obci zřízeno 13 hydrantů, které však
nezaručují plnou bezpečnost při vzniku požáru, na horním konci a na Bredůvce je pro hydranty velmi malý
tlak vody. Proto bylo na horním konci pod čp. 170 zřízena zatím pomocná nádrž a vybudována požární
nádrž na Bredůvce
35 lety…30. dubna 1972 na stavění máje poprvé vystoupila nově založená dechová hudba podvedením
Aloise Ulrycha. Poté hrála na slavnosti kácení máje 30.května, slavnostní veřejné schůzi k výročí osvobození v květnu, a dalších akcích
30 lety…1977 - v jarních měsících dokončena opěrná zeď se zábradlím na silnice k Vejrovu nad Vodičkovými a dokončena oprava hřbitovní zdi
25 lety… 2. května 1982 - X. ročník pochodu pře pět vesnic a jednu přehradu organizovaný TJ Vítkovice
Nekoř
15 lety… 1.- 2. V. 1992 generální oprava střechy pošty, následovala generální oprava budovy OU
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10 lety… zahájena přístavba školy
5 lety… 2002 realizována parková úprava prostoru u náměstíčka a vybudován nový urnový háj
Jiří Pomikálek

Oprava kanalizace
Za podpory Pardubického kraje během měsíce dubna a května vyvrcholila oprava havarijního úseku kanalizace ve středu obce.
Aby mohla začít správně a naplno pracovat v loňském
roce dobudovaná lokální čistírna odpadních vod, bylo nutno opravit propadlou a nefunkční část kanalizačního přivaděče od sídliště na Kulturním domem. Stavebně velmi
složitá dispozice - tím že nad částí propadlého úseku jsou
vybudovány opěrné zídky, zahrádky a skleník - vyžádala od odborné firmy VAKSTAV Jablonné nad Orlicí provádějící stavbu na základě výběrového řízení kombinovanou metodu
opravy - část
běžným výkopovým způsobem, exponovaná místa pod zídkami a zahrádkami
profrézováním a protažením nového potrubí.
Na realizaci celé akce se podílí Pardubický kraj, z jehož dotačních
kapitol na výstavbu kanalizace a ČOV je část prostředků nutných
pro odstranění havarijního stavu tohoto úseku kanalizace financována.
Jiří Pomikálek

Den země - poděkování
V pátek 27. dubna se v obci Nekoř uklízelo. Děti ze základní školy
v Nekoři vysbíraly všechny odpadky v okolí komunikací v katastru
obce. Odpoledne pak prostor náměstíčka a okolí pošty a obecního
úřadu uklidili a zametli mladí hokejisté a stolní tenisté.
Den země připomínající se v tomto týdnu na mnoha místech tak
v Nekoři oslavili konkrétním činem.
Poděkování
patří
rovněž členům spolků, kteří na společné brigádě 10. a 12.
května 2007 pomáhali při zpracování
několika
vyvrácených a suchých stromů v obecním lese
a s vytěžením hrazí na
připravované odkládací plochy pro biodopad.  Jiří Pomikálek
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Neobvyklý koníček
Pokračujeme v našem novém seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků.
Tentokrát jsme zamířili do pekárny za Petrem Adamcem. Petr volné chvíle tráví v Králickém vojenském muzeu, kde má svěřeno Bojové vozidlo pěchoty OT 90, cisternu V3S, pomáhá s generálkou T 141.
Slůvko „svěřeno“ znamená veškerou péči o provoz této techniky,
od její opravy, někdy vlastně od rozebrání do posledního šroubku a následné složení zpět, aby byla plně provozuschopná, po její
údržbu i provoz. Což je od předvedení jízdy při pravidelných akcích
muzea až po vyloženě vojenské ukázky činnosti při akcích jako je
srpnová Cihelna...
Jak to všechno začalo? Začalo to zájmem o starou Jawu 250
„Kejvačku“ po dědovi, kterou do posledního šroubku zrekonstruoval. A hrozně ho to bavilo. Při jízdách na renovované Jawě se dostal
do Prostřední Lipky, prohlížel si vojenskou techniku, která tam stála a protože tam v té době nebyl nikdo,
kdo by z vojny, ze základní služby, měl odbornost řidiče BVP, čímž se Petr mohl prokázat, nabídl se jim
k dispozici. A rádi jeho zkušeností z vojny využili a bojové vozidlo pěchoty mu svěřili. Přestože ho nijak
nepřitahuje válka a válčení, ale má spíše zájem o techniku, možnost
dostat se k nejrůznější technice, pracovat s ní, uvádět do provozu,
zkusit co to všechno dokáže, což se mu v rámci muzea v Králíkách
nabízelo, rád využil. Zkušenost z vojny i z rekonstrukce motocyklu, kdy něco rozdělá, vyčistí, opraví a dá do původního a provozu
schopného stavu, se mu velmi hodí.
Nyní například začínají skládat dohromady Tatru 141, která je
kompletně rozebraná, připravují podvalník, aby mohli BVP přepravovat po silnici. Schází se tam kolem dvaceti nadšenců, kteří se
této práci v muzeu pravidelně věnují. Veškerá technika je v majetku
muzea a tito nadšenci včetně Petra ji mají svěřenu a kompletně se o ni starají. Každý má nějaký novodobý
stroj a něco historického. Takže jak bylo uvedeno, Petr má kromě OT 90 Praga V3S PHM — cisternu včetně
jejího provozu a běžného tankování pro provoz veškeré techniky muzea. Pomáhá s opravami dalších typů na
podvozku BVP, které jsou v expozici muzea - minovém ukladači a dílně technické pomoci.
Jak sám Petr říká, je to velmi náročné na čas. Nejprve musí být vše hotovo v pekárně, pak je na řadě
rodina, a některé další povinnosti, a když pak zbude čas, jezdí do Králík. Většinou v pátek, kdy je méně
pečení v pekárně.
V rámci muzea jsou každý poslední víkend od dubna do října ukázky činnosti této techniky. Návštěvníci
muzea mají možnost se v těchto strojích svézt. Vyvrcholení je pak při srpnové akci Cihelna. Občas ještě
nějaká další ukázka na objednávku, při různých oslavách a podobně. Na některé akce je potřeba si sehnat
i osádku, zvláště když se ukazuje bojová činnost této techniky. V loňském roce právě s OT 90 a partou nadšenců, některých i z Nekoře, předváděli ukázku bojového nasazení družstva pěchoty.
„Jsem velmi vděčný své rodině i otci, bez jejichž porozumění a trpělivosti by se této zajímavé činnosti
nemohl věnovat,“ říká Petr Adamec.
Vojenské muzeum Králíky - Otevřeno denně kromě pondělí Od
10-16 hod.
http://www.armyfort.com
Den sil podpory a výcviku CIHELNA 2007 Králíky 18. srpna
2007
10. ročník akce CIHELNA pořádaný k 62. výročí konce II. světové
války
Nonstop program od 9 do 17 hodin
Jiří Pomikálek
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SDH Nekoř
Hasičský fotbalový turnaj
Dne 24.3. jsme se zúčastnili 9. ročníku
hasičského turnaje v minikopané, který
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Černovír.
Hrálo se o putovní pohár SDH Černovír,
který byl v držení hasičů z Rájce, vítězů
minulého ročníku. Předchozích osm ročníků se konalo v černovírské sokolovně, ale
po problémech s podlahou musel být turnaj
přesunut na území tělocvičny Střední školy
uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí.
Celkem se přihlásilo deset družstev,
z nichž bylo i jedno polské. Utvořily se dvě
skupiny po pěti a z každé skupiny postupovala první tři družstva do finálového boje. Družstva byla složena ze sedmi členů Sboru dobrovolných
hasičů starších patnácti let. Na hřišti hráli vždy čtyři hráči a ostatní střídali hokejovým způsobem. Branky
se používaly hokejové, takže chytal vždy nejbližší u brány bez pomocí rukou.
Po jedné výhře, dvou remízách a jedné prohře jsme postoupili do šestičleného finále. Tam už šlo do tuhého. Naladil nás vyhraný zápas nad Černovírem 1-0, s Poláky jsme dosáhli vydřené remízy 0-0, ale prohře
s Lanšperkem 0-1 se po smolném gólu nedalo zabránit.
Nakonec se nám podařilo vybojovat bramborové čtvrté místo. První místo obhájili hasiči z Rájce se stejným počtem bodů, ale lepším skóre před hasiči z Lanšperka a třetí skončili Polští hasiči.
Okrskové kolo v požárním sportu Mistrovice
V sobotu 19.5.2007 jsme jeli obhajovat své pozice
v okrsku na okrskovou soutěž do Mistrovic. Letos jsme poslali „do boje“ dvě družstva starších mužů, jedny
mladší muže, jedny „starší“ ženy a děti.
Počasí se vydařilo a naštěstí se dařilo i po sportovní stránce. Myslím, že Nekoř reprezentujeme opravdu
vzorně a tímto bych chtěla poděkovat a poblahopřát
všem soutěžícím a členům realizačního týmu.

11
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Výsledky:
Muži I		
1. Nekoř
117,88 s 	
2.Jablonné n.O. 125,22 s 	
3. Verměřovice
136,73 s
4. Mistrovice
138,72 s
5. Jamné n.O.
149,77 s
6. Sobkovice
187,00 s

Muži II
1.Nekoř A
2. Jamné nad Orlicí
3. místo Nekoř B
4. Jablonné nad Orlicí
5. Verměřovice

29,10 s
30,19 s
30,93 s
33,47 s
36,16 s

Ženy II		
1. Nekoř
29,50 s
2. Jablonné n.O.
30,66 s
3. Sobkovice
46,37 s
4. Verměřovice
59,35 s
5. Jamné n.O.
NP

Mladí hasiči
1. Jamné nad Orlicí
2. Nekoř
3. Verměřovice
4. Sobkovice
5. Mistrovice

26,19 s
27,19 s
28,32 s
41,62 s
42,38 s
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J+L Kubíčkovi

Lososi se vracejí

Mladí rybáři z Nekoře se stali aktéry u historické události – vysazení plůdku lososa atlantského. Koncem
dubna po mnoha desítkách let navázali na tradici nekořského rybářského spolku, který se chovem a vysazováním této ryby rovněž zabýval.
V loňském a letošním roce byl plůdek vysazen do řeky Divoká Orlice a v letošním roce i do Bořitavského
potoka protékajícího částí obce Nekoř, který bude pro malého losůska se svými tůněmi a četnými kaskádami ideálním místem k životu....
Z prostředků EU získaných přes Východočeský územní svaz Českého rybářského svazu bylo možno
v roce 2006 vysadit 50 000 ks plůdku lososa atlantského, v letošním roce pak 40 000 ks plůdku. Předpokládaná doba jejich návratu zpět do míst vysazení je pět let a jestliže se do té doby uskuteční sliby o vytvoření
rybích přechodů na jejich cestě do Nekoře, mohli bychom být opět svědky událostí, které již v této době
nemají pamětníka.
Jiří Pomikálek

Ochrana přírody x vodácký sport
Jako předlohu tohoto článku bychom mohli zvolit citát z naší kroniky z let 1884, který
zní: „Jest všeobecně známo, že z oborů národního hospodářství bylo a doposud jest
rybářství tím nejzanedbávanějším odvětvím a to zejména u nás v Čechách, některé krajiny ovšem vyjímaje. Řeky naše druhdy velikým bohatstvím ryb slynoucí chudly stále.
A co jest aneb bylo příčinou ubývání ryb v řekách našich? Nechybíme, řekneme-li že
v prvé řadě jsou to četné průmyslové závody, které vypouštěním odpadku ryby otravují
12

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 1



červen 2007

a ze svého okolí vypuzují. Mimo to řadilo a doposud řádí hrozně ve vodách našich nemírné chytání ryb,
berouc napořád v sítě své všecko. ….“. Toto je zápis z kroniky v roce 1884 a dá se říci, že za uplynulých
130 let se mnoho nezměnilo.
Proto je dnes je stále aktuálnější téma změny klimatu naší planety a snaha zacházet s přírodou šetrněji
než dosud. Člověk by se měl poučit z chyb, které udělal a pokusit se je napravit. Dalo by se říci, že to
jsou návraty do minulosti. Ne zcela mechanicky brát všechno, ale to co bylo dobré by nemělo upadnout
v zapomnění. Jedním z těchto činů je pokračování v tradici zarybňování revíru Divoké Orlice jeho původní
obsádkou, která byla nejen pstruh obecný a lipan podhorní ale i losos. Již v roce 1884 bylo do nekořského
revíru vysazeno 15.000 ks plůdku lososa, v následujícím roce 20.000 ks a v období od r. 1884 do r. 1888
celkem 180.453 ks lososího plůdku. Z kroniky je možné vyčíst, že do roku 1936 bylo vysazeno nekořskými
rybáři 1,198.000 ks lososa, 1,096.000 ks pstruha obecného, 389.000 ks pstruha duhového, 67.000 ks lipana
podhorního a 10.000 ks sivena amerického.
Velmi jsme uvítali opětné vysazování lososa atlantického, které začalo v minulém roce vysazením 50.000 ks
a v letošním roce opětným vysazením 40.000 ks.. Předpokládaná doba jejich návratu zpět do míst vysazení
je pět let a jestliže se do té doby uskuteční sliby o vytvoření rybích přechodů na jejich cestě do Nekoře,
mohli bychom být opět svědky událostí, které již v této době nemají pamětníka. Bohužel v roce 2006 po
vysazení lososího plůdku v pátek se pak v sobotu se ve stejném úseku konal závod s mimořádnou manipulací zvýšením průtoku na 12 kubických metrů za vteřinu, který srazil vysazený plůdek v hodnotě kolem
130.000 Kč.
Tím jakoby „oslím můstkem“ jsme se dostali k jinému problému, který si zasluhuje vyřešení. Jde o závod
„Orlická patnáctka“, který začíná v Nekoři pod ÚN Pastviny II. Závod „Orlická patnáctka“ se původně
jezdil v jarním termínu kolem konce března a začátku dubna, Postupně se posouval týden po týdnu, nejprve na konec dubna a později na začátek května. Jednou jsem se zúčastnil jednání zorganizované MěÚ
v Žamberku, tuším že to byla schůzka před přípravou nového manipulačního řádu pro Pastviny I. a tehdy
přes naše protesty, protože jsem nebyli účastníci řízení a byli jsme tam spíše jen do počtu, se schválil termín kolem 9.května. Jako hlavní důvod uváděli vodáci, že jim předchozí termíny nevyhovovaly, protože
na začátku dubna je studená voda. Jejich námitka je však poněkud nesmyslná, protože jak známo v ÚN
Pastviny I. v hloubce 35 metrů má voda konstantní teplotu a průtokem přes Pastviny II. se nijak neohřeje.
Start závodu je téměř těsně pod tělesem hráze Pastviny II. Bohužel se tak nevyužívá jarní sněhová voda, kdy
průtok řečištěm je tak veliký, že by to nevyžadovalo žádnou mimořádnou manipulaci. Jinak v pozdějších
termínech manipulačního řádu UN Pastviny I. se před závodem provádí zadržování vody a v den závodu
pak mimořádná manipulace, kdy protéká řečištěm něco kolem 10 – 12 m3 vteřinového průtoku, což je minimálně 3krát více než normální stav obvyklý k tomuto datu. . Jen pro srovnání o jaké navýšení jde uvádím,
že dnešní hodnota (25.dubna) průtoku je 1.5 m3/sec

Od poloviny dubna začíná vytahovat do tření lososovitá ryba a tvoří si na dně řeky trdliště. Začínají klást
i svá vejce žáby a zakládají hnízda i vodní ptáci. Tření někdy probíhá až do konce dubna a samovýtěr i přes
řízenou produkci vysazováním do řeky je pro populaci velmi významný. Nejde jen o lososovité ryby. Především samovýtěrem zarybňují řeku střevle, mřenka, slunka a vranka, které jsou důležité částí v potravním
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řetězci lososovitých ryb. Vykulený plůdek nemá ještě dostatečnou sílu v momentě příchodu takové vody
odolávat a je sražen po proudu dolu. V lepším případě, protože řeka se vylije z koryta, hledá úkryt v tiché
vodě rozlitin a velká většina po opadnutí vody, což se děje relativně velmi rychle, tam zůstane a zahyne.
Velká voda také vezme a odnese žabí vajíčka. Je prokazatelné, že zatím co kolem chovných potoků narazíte
na žáby, kolem řeky se s nimi nesetkáte. Ve vodách potoků také jsou raci, ale v řece se nevyskytují. Proč ?
Posunutí termínu na pozdější dobu je pro nás rybáře také nepřijatelné. Narušuje to naše právo užívat a hospodařit v přiděleném revíru. V té době se vysazuje ryba slovená v chovných potocích, která dosud nemá
vybrané stanoviště a s velkou vodou sjíždí po proudu. Tím je revír opět ochuzen o přirozenou faunu. Ze stejného důvodu, přestože rybářská sezona začíná na pstruhových vodách 16.dubna, musíme posunout vysazování již lovných ryb do sportovních částí revíru až po proběhlé mimořádné manipulaci a tím narušovat
začátek rybářské sezony.
Proto se nemůžeme nesmířit se současným termínem pořádání této vodácké akce, která vlastně v současné
době již není žádným závodem ale pouze turistickým podnikem. Nechceme vodákům upřít potěšení sjíždět
Divokou Orlici, ale předpokládáme že i oni jako lidé kolem vody pochopí i nás a nebudou zbytečně blokovat přeložení onoho termínu na dřívější dobu buď konce března, nebo začátek dubna.
MUDr. Jaroslav Kučírek, hospodář MO ČRS Nekoř

Informace Oblastní charity
Oblastní charita Ústí nad Orlicí informuje o svých projektech
Dalším projektem, na který byly použity finanční prostředky z Tříkrálové sbírky, je Osobní asistence.
Trpělivost, laskavost, spolehlivost, ochota pomáhat a srdce na dlani – to jsou předpoklady pro nelehké
povolání osobního asistenta. Ten pomáhá člověku s postižením se vším, co by zvládl sám, kdyby byl zdravý.
Především s hygienou, toaletou, stravováním, péčí o domácnost, o děti, v zaměstnání, dětem s některými
úkony ve škole apod. Asistent ale také doprovází klienta např. při nakupování, návštěvě kulturních akcí,
návštěvě lékaře atd.
V současné době naši službu využívá 11 klientů. Jedná se především o děti v základních, speciálních
a mateřských školách, a dále o dospělé osoby se zdravotním postižením.
Službu poskytujeme občanům ve městech Ústí nad Orlicí, Choceň, Vysoké Mýto, Lanškroun, Hnátnice,
Tisová, Žamberk a Jablonné nad Orlicí.
Pracovníci Oblastní charity Ústí nad Orlicí děkují za sebe i své klienty všem příznivcům a dárcům, bez
kterých by tato služba nemohla existovat.
V případě zájmu o osobní asistenci nás kontaktujte:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Kateřina Chudá
17.listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520, 731 402 314
Více informací najdete na www.uo.caritas.cz
Oblastní charita Ústí nad Orlicí shání pro maminky z Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci
nad Orlicí kočárky. Pokud máte někdo zachovalý kočárek, myslíte si, že už ho nebudete potřebovat a chtěli
byste ho darovat, budeme velice rádi. Kočárky je možné přivézt na Charitu v Letohradě (tel.: 465 621 281)
nebo v Ústí nad Orlicí (tel.: 465 520 520).
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková
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Informace ZUŠ Letohrad
Hudba není bezcenný nepotřebný hluk.
Já si moc přeji, abychom žili ve společnosti, které není důležitá jen kariéra, bohatství, výhodné fúze, šance
zisku v globalizaci atd., nýbrž: jak udělat náš osobní život cenným, plnohodnotným, významným, smysluplným a šťastným a přitom také mimo jiné zjistit, že hudba není jen nesmyslným vrzáním, nějakým bezcenným, zbytečným a nepotřebným hlukem, ale jedinou řečí, kterou se bez tiskového mluvčího a překladatele
domluvíte na celém světě.
Hudební školy jsou bez pochyby fundamentální součástí kulturního života obce a státu. Umění a kultura
nejsou šlehačkou na dortu, která se na něj přidá, když se nám daří dobře a můžeme si ji finančně dovolit.
Umění a kultura jsou droždím v těstě, které když do něj nedáme, vyrobíme místo chleba kámen.
„Město, které o sebe dbá a chce být ve středu zájmu kulturního dění, musí mít hudební školu.“ To jsou slova
pana Richarda von Weizsäcker, bývalého prezidenta Spolkové republiky Německa. Hudební školy přispívají svou prací k duševnímu a psychickému zdraví našich dětí a mládeže,
stejně jako sport k jejich tělesnému zdraví. Nedejme prosím šanci alkoholu a drogám. Děti jsou naše
budoucnost.
V současné době se investuje více peněz do léčení dětí a mládeže, kteří jsou závislí na těchto
pekelných látkách, než do jejich prevencí – školy, hudební a umělecké školy, klubovny, dětská hřiště atd.
Jsem moc rád, děkuji za to z celého srdce a upřímně si toho vážím, že máme na městském úřadě v Letohradě
a na úřadech kolem nás rozumné lidi, kteří se nám snaží pomoci, přemýšlí o této problematice a mají snahu
ji řešit. Přál bych si do budoucna ještě větší spolupráci a pomoc.
V současné době nemůže naše ZUŠ přijmout všechny nadané děti, které mají zájem, hrát na hudební nástroj,
nebo navštěvovat výtvarný a dramatický obor. Jako ZUŠ se nemáme možnost rozvíjet a expandovat, poněvadž se musíme řídit krajskými normativy, které nesmíme překročit, jinak budeme finančně potrestáni, jak
už se v minulém roce stalo.
Takže studenti, kteří absolvují (jdou dále na studia), opouštějí nás, mohou být nahrazeni novými studenty
a to je vše. Opravdu vše! Více dětí přijmout nesmíme.
Řeknu Vám, že mi je z toho mnohdy smutno, když stojím před touhle „železnou zdí“, která se nedá nijak
obejít. Kdyby bylo po mém, přijali bychom všechny, i ty méně talentované děti, které mají zájem a snaží
se. To je jejich šance! Možná jediná. Takže se touto cestou předem omlouvám rodičům, jejichž děti musí
být odmítnuty. Věřte, že všichni naši pedagogové jsou z toho znechuceni a někteří ani neví, jak to rodičům
a hlavně těm dětem vysvětlit. Proto se to snažím vysvětlit předem touto cestou. Odpusťte.
Pokud budete mít jakýkoliv problém, přání, či pochvalu, přijďte za mnou, potěší mne to.
Ještě oznamuji velice radostnou zprávu, že se naše barokní trio v obsazení Aneta Mertová, Dominika
Ročková a Markéta Dominikusová umístilo na druhém místě v Ústředním kole Národní soutěže ČR ZUŠ
v komorní hře.
Děkuji za Váš drahocenný čas a za pochopení. Vašim dětem přeji pěkné prázdniny.
Petr Oravec zást. řed.

TJ Sokol Nekoř - lední hokej
Nekořští žáci jsou nej…
Malá oslava úspěchu nekořských nejmladších hokejistů se konala v sokolské klubovně ve středu 2. května. Mladí sportovci přebírali ocenění za obhájení okresního přeboru. Jak jsme již v minulém čísle uvedli,
z celkového vítězství v okrese se s velkou převahou radovali mladí hráči Nekoře, kteří z osmnácti zápasů
prohráli pouze dvakrát. Stříbrná medaile putovala do Lanškrouna a bronz do Ústí. Jen pro upřesnění a pořádek uvádíme, že v sezóně od 8.10.2006 do 31.3.2007 kromě devíti turnajů mistrovské soutěže ještě vyhráli
Novoroční turnaj o pohár FAB v Rychnově nad Kněžnou – nejlepší střelec Krejsa J., dále obsadili 3. místo
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v Čtyřkolovém turnaji v Rychnově n.K. – nejlepší střelec Slavík F., a vyhráli
Turnaj v České Třebové - nejlepší střelec Krejsa J.
Trénink na ledě absolvovali 7x. Výdaje na tréninky činily 11 098,-Kč, na
turnaje 4 000,-Kč, na mistráky 11 400,-Kč, na dopravu 5 800,-Kč. Kromě
příspěvku od obce obdrželi sponzorský dar od firmy Hellas a Vakstav.
Příští rok počítají, že se spojí s oddílem z Králík aby společně hráli soutěž
mladších i starších žáků.
Poděkování patří trenérům – Josefu Krejsovi a Bohoušovi Bezstarosti, bez
jejich obětavého přístupu by se naši mladí hokejisté nemohli chlubit těmito
skvělými výsledky.
z podkladů Josefa Krejsy Jiří Pomikálek

TJ Sokol Nekoř - Nekořský kros

Přiložené fotografie
zachycují atmosféru
závodů i hlavního
organizátora, Josefa
Krejsu, který jako
nejstarší účastník
vyběhl na trať a ve
své kategorii doběhl
na 4. místě.
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Několika fotografiemi připomínáme VIII. ročník Nekořského krosu
– běžeckých závodů v přespolním
běhu, který TJ Sokol Nekoř za
podpory místních sponzorů pořádal v neděli 27. května 2007 na
zimním stadionu.
Celkem se zúčastnilo 86 běžců
v kategoriích od předškoláků až
po muže, z toho na trať vyběhlo
13 nekořáků. Podrobné výsledky
jsou uvedeny na webových stránkách obce.
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Cestománie - Izrael – pokračování
Olivová hora, poutní místo křesťanů. Pojmenovaná po stromech, kterých tu v minulosti rostlo mnoho, nyní
jich tu je jen několik, velmi starých, snad potomků těch, které tu rostly v dobách kristových.
Kostel národů byl vybudován z peněz sebraných v celém světě. Stojí na místě, kde se ježíš modlil před
svým zrazením a na místě zřícenin kostelů z dob křižáckých a byzantských.
Getsemanská zahrada, kostel Hrobu Panny Marie, vybudován křižáky, přístup ke kryptě je po velmi
strmých schodech. Je zde oltář Jáchyma a Anny, rodičů p. Marie. Také je zde pohřbena královna Mesalina.
Ruský pravoslavný kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1888 byl postaven carem Alexandrem na památku
jeho matky.
Kostel Pater Noster – Otče náš. První baziliku zde nechala postavit sv. Helena, nynější podoba je z doby
18975 a patří karmelitánkám. V ambitu jsou velké desky na nichž je v 64 jazycích napsána modlitba Otče
náš.
Kostel Dominus Flevit – Pláč Páně má kopuli připomínající slzu. Byl postaven na zbytcích starého kostela
a označuje místo, kde Ježíš plakal nad Jeruzalémem.
Kostel naproti Chrámové hoře – Kapela Nanebevstoupení Páně – zde se nachází skála s otiskem Ježíšovy
nohy.
Na úpatí je velký židovský hřbitov, nejdražší pohřební místa na světě. Židé svým zemřelým nenosí květiny,
ale na uctění památky a vzpomínky dávají na hroby kamínky. Na některých hrobech kamínky jsou, na některých ne. Možná, že už není nikdo, kdo by vzpomínal.
Údolí potoka Cedron mezi Olivetskou horou a Sionem – Údolí Jossufat.
Sion, posvátná místa pro křesťany, židy i muslimy. Židé i muslimové uctívají krále Davida, který je zde
pohřben. Na hrobce jsou stříbrné koruny pocházející ze synagog, které byly za holocaustu zbořeny. Křesťané zde uctívají Cocnaculum - večeřadlo, velký gotický sál, kde během večeře prý seděl Ježíš. V minulosti
na těchto místech stála budova – součást kostela postavena františkány. Dominantou hory Sion je kostel
Dormition – Dermitio Sanctae Marie –Smrtelný spánek Panny Marie. Byl vybudován na místě, kde údajně
zemřela. Jsou zde mozaiky s křesťanskou symbolikou, medailony a portréty žen Starého zákona.
Významnou stavbou Sionu je kostel sv. Petra při kohoutím zakokrhání, místo kde Petr Ježíše zapřel.
Nádrž Bethesda. V roce 1871 zde byly při vykopávkách nedaleko kostela sv. Anny nalezeny dvě nádrže.
Jsou to rybníky Bethesda, kde Ježíš učinil zázrak – uzdravení chorých.
Kostel sv. Anny je jeden z nejzachovalejších kostelů z křižácké doby. Má nejlepší akustiku ze všech kostelů
spravovaných františkány.
Via Dolorosa – Křížová cesta, která se až na malé odchylky ztotožňuje s cestou Ježíše na Golgotu. I. zastavení v pevnosti Antonia, odsouzení Pilátem na doporučení židovské rady.
II. v místě, kde Ježíš vzal na ramena kříž. Poblíž je kaple Odsouzení, klášter Sionských sester, jsou tu
pozůstatky pevnosti. Ulice je překlenuta obloukem Ecce homo (Ejhle člověk) v místě, kde měl Pilát ukázat
Ježíše Lidu. Kostel Ecce Homo a řecký ortodoxní klášter.
III. Ježíš padá poprvé pod křížem. Je zde postavena kaple patřící Polákům.
IV. Ježíš se setkává s matkou. je tu kaple z 20. století a kostel z roku 1881 postavený Armény s byzantskou
mozaikou.
V. Šimon pomáhá nést kříž.
VI. Veronika podává Ježíšovi roušku. V roce 1895 zde byla postavena řeckokatolická kaple na místě trosek
kláštera ze 6. století.
VII. Ježíš padá pod křížem podruhé, kaple z roku 1895 ve správě františkánů. Stávala zde brána Porta Judiciaria, jíž Ježíš opouštěl město.
VIII. Ježíš mluví s plačícími ženami. Zde předpověděl zkázu Jeruzaléma.
IX. mimo areál chrámu Božího hrobu označuje místo, kde Ježíš padl pod křížem potřetí. Stojí tu koptický
chrám.
Chrám Božího hrobu stojí v křesťanské časti Jeruzaléma. Chrám během staletí mnohokrát přestavovaný
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a upravovaný. Vznikla jedna z nejsložitějších staveb Jeruzaléma, s množstvím kaplí a chodeb, kde je obtížné se orientovat. Stojí na Golgotě a zahrnuje místo ukřižování i místo Ježíšova hrobu. O první křesťanskou
baziliku se zasloužila sv. Helena ve 4. století, matka císaře Konstantina velikého spolu s biskupem Zachariosem. Roku 614 byla stavba zničena Peršany, r. 629 obnovena, 1009 znovu zničena kalifem El Hakim a byl
poškozen i Boží hrob. V roce 1099 se Jeruzaléma zmocnili Křižáci a začala obnova, která trvala 50 let. Při
stavbě bylo chráněno co už bylo vybudováno a nebylo poškozeno. Tak mohla zůstat rotunda nad Božím
hrobem beze změn. Chrám byl vysvěcen 1149 a stál do roku 1808, kdy byl zničen požárem. Při obnově se
stavitelé opět drželi původní koncepce. další pohroma bylo zemětřesení v roce 1927, Poslední obnovovací
práce byly v roce 1959. I tehdy byl ctěn původní záměr. Vztahy jednotlivých církví jsou složité. Původně
od roku 451 spadal pod římskou jurisdikci papežskou, později byl pod řecko-ortodoxní církví, po ovládnutí Jeruzaléma křižáky se správa vrátila do rukou římského papeže. Skoro sto let byl klid, ale vztahy mezi
církvemi se opět zhoršily. vyřešily se až v roce 1291, kdy byli křižáci z města vypuzeni a směli zde zůstat
jen františkáni, kteří měli spravovat svatá místa. Nové spory nastaly v dalších stoletích, kdy Řekové začali
uplatňovat svá práva. Proto byl v roce 1853 stanoven řád, podle kterého chrám spravuje šest křesťanských
církví. byla rozdělena i místa konání bohoslužeb a rozděleny jednotlivé oltáře. Je jmenováno šest církví, ale
kompetentní jsou tři. Kuriozitou je, že vstup do chrámu je pod správou muslimů. jedna muslimská rodina
koupila od sultána prostor vchodu do areálu a vybudovala zde strážnici.
Boží hrob s předsíní a tzv. Balzamovací kámen mají ve společné správě všechny církve. ostatní jednotlivé
části mají v péči řecko-ortofdoxní, římsko-katolická. syrská, ortodoxní, koptická
Boží hrob se skládá z předsíně a samotné hrobky. K ní vede úzký vchod, vstupuje se v předklonu a zpět se
couvá. Visí zde 43 lamp.
Po stranách Adamovy kaple vedou schodiště na vrchol Golgoty – kalvárie. Dnes je to jen plošina asi 5m
nad úrovní kostela a jsou na ní další tři zastavení křížové cesty.
Pokračování příště. 
Radmila Kosová- Balášová

INZERCE, POZVÁNÍ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se
Faltusová Helena
Přivítali jsme do života
Dvořáková Tereza
Dušková Nikola
Čermák Matěj
Janotová Klára
Adamec Matěj
Významného životního jubilea se v období 1.4.2007 – 30.6.2007 dožívají:
60 let

65 let

Dolečková Jaroslava
Hubálková Hana
Hubálek Petr
Puchmeltrová Marie
Vyhnálková Miroslava
Filip Josef
Příhodová Valérie
Uhlířová Hana
Matyášová Milada
Faltusová Libuše

70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
87 let
89 let

Srdečně blahopřejeme

Foglová Alena
Šulcová Marie
Plocková Alena
Luxová Josefa
Žižková Olga
Bečka Václav
Bednář Václav
Netušil Václav
Daniel Lubomír
Faltusová Božena
Marie Glonková

Vzpomínáme
Dne 16. června před 10 lety nás navždy opustil můj manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan Jan Lorenc.
Vzpomínáme a děkujeme za všechna ta léta, která nám bylo dopřáno s ním být.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami a sestra s manželem.
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Poznáte…?
V minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: Nekoř čp. 125, - majitel
J.Ferklová Žamberk, dříve Šípkovo; Nekoř Eč. 156 - majitel Ing. J. Vejrosta Praha, dříve Martínkovo; Nekoř čp. 142 - majitel Ludmila Luxová. A co tyto? Poznáte…?

Uzávěrka příštího čísla je 15. července
2007, 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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