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Z jednání obecního zastupitelstva
28. srpna 2007
Informace starosty o cvičení Vltava – Labe 2007. Starosta podal informaci o připravovaném cvičení ZIS Pardubického kraje v povodňových situacích. V Pardubickém kraji byla vybrána obec Nekoř
a pověřený úřad Žamberk. Cvičení se uskuteční 5. – 7.9. 2007
Příprava vítání občánků a setkání důchodců. Setkání důchodců se uskuteční 21.10.2007 od 14,00
hod na sále KD. Přípravu zajistí celé OZ. Vítání občánků se bude konat 11.11.2007 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ. Krátké vystoupení MŠ zajistí p. Zářecká. Rodiče obdrží pamětní list, finanční dárek a květinu.
9–0–0
Pozemkové záležitosti.
• Starosta informoval OZ o možnosti odkoupení pozemků v prostoru okolí bývalé textilní továrny
za cenu 439 000,- Kč. OZ navrhuje pozemek odkoupit pro potřeby místních spolků a svolat společné
jednání OZ s majitelem p. Štěpánkem o sníženi kupní ceny s ohledem na stáří mostku, stav budovy
a využití místních komunikací.
9–0–0
• P. Jirčiková Nekoř 258 požádala o odkoupení p.p.č. 3090. Tato parcela zajišťuje přístup k pozemkům různých vlastníků. OZ v roce 2005 rozhodlo, že parcely sloužící jako přístupové a účelové komunikace obec nebude prodávat. V současné době má obec požádáno o provedení komplexního měření
celého k.ú. Po skončení měření a možnosti využívání takovýchto pozemků bude dále rozhodnuto
o možnosti prodeje.
9–0–0
• Ing. Pomikálek požádal OZ o odkoupení části p.p.č. 2127/34 trvalý travní porost navazující na jeho
parcely. OZ souhlasí s prodejem při zachování pruhu o min. šíři 4m podél p.p.č.2127/11 a ochranného
pásma trafostanice VN.
8–0–1
• Jednání s p. Faltusem o směně pozemků pro možnou budoucí výstavbu pokračuje. Dále pokračuje
jednání o odkoupení pozemků po bývalé sl. Píčové převedené dodatečně na stát.
Sportoviště
Ing. Pomikálek podal informace o grantu na rekonstrukci stávajícího sportoviště. Pro zadání projektu
OZ vyhlašuje Výběrové řízení malého rozsahu a schvaluje obeslání 3 firem: Hudeček Ústí nad Orlicí,
Adeco Česká Třebová, Tipos Ústí nad Orlicí. Podmínky vypracování a dodání projektové dokumentace: X. – XII. 2007. Jako součást dokumentace bude požadováno i vypracování studie proveditelnosti.
Lhůta pro podání nabídek do 25.9.2007 do 15,00 hod. Kritérium hodnocení nabídek: cena. Termín
otevírání obálek: 25.9.2007 v 17,00 hod. OÚ Nekoř. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek členové OZ: Dostálek, Pomikálek, Dušek, Bezstarosti, Lehký. 
9–0–0
Rozpočtová změna. Účetní OÚ seznámila OZ s rozpočtovou změnou na přijetí dotací z PK, OZ změnu schvaluje.
9–0–0
Různé
• SDH Nekoř požádal o prodloužení sběru železného šrotu v obci do roku 2012. OZ souhlasí. 		
9–0–0
• Starosta informoval OZ o dokončení výstavby lávky za továrnou. Celkový náklad 660 000,- Kč.
Dotace: 280 000,- Kč. Pardubický kraj, 95 000,- Kč. Sdružení Orlicko, 142 500,- Kč. obec Líšnice,
142 500,- Kč. obec Nekoř. OZ schvaluje.
9–0–0
• Pan Vencl požádal o možnost zajištění úklidu sněhu v dolní části obce, čekárny u mostu, most,
chodník do Vejrova. OZ souhlasí. 						
9–0–0
• Pan Kolda požádal o obnovení stavebního povolení výstavby RD ve svém areálu. OZ souhlasí.		
9–0–0
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• Manželé Dvořákovi, nájemci KD požádali o prodloužení pronájemní smlouvy. OZ souhlasí s pronájmem na dalších 5 roků za stejných podmínek.
9–0–0
• OZ pověřuje starostu opětně vyzvat majitele čp. 214 Pstruhařství Žamberk o řádné zajištění tohoto
objektu.
• OZ navrhuje požádat o dotaci z POV v roce 2008 na propojení chodníku pod Vejrovem, opravu
chodníku u ZŠ, opravu prostoru pomníku padlých. 
9–0–0
• Pani Faltusová vznesla požadavek na prostříhání keřů v parčíku, vyvezení skládky trávy, nátěr
zábradlí nad prodejnou, nadměrný hluk u kiosku na hrázi. OZ bere na vědomí.
• Pani Bednářová žádá informaci o opravách v ZŠ. Opravy dokončeny, vysvětlil starosta.
• Ředitelka MŠ podala informaci o akcích v MŠ. OZ bere na vědomí.
• Starosta informoval o likvidaci dřeva z polomu v obecním lese u Pastvinské přehrady. Část dřeva
byla prodána a část dána na topení do ZŠ a zbytek bude dán na topení do MŠ.
• Ing. Pomikálek požádal o příspěvek obce na varhanní koncert v místním kostele. OZ schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč. 
9–0–0
• Dále informoval o průběhu řešení úprav ČOV.
• OZ děkuje místnímu SDH za úklid posečené trávy ze stráně nad Jirončovými.
• OZ schvaluje bezplatné zapůjčení sálu KD pro podzimní výstavu a rovněž schvaluje zakoupení 5
kusů kalendářů Nekoře na rok 2008 pro potřeby obce.
• Pan Bezstarosti informuje OZ o neposečených pozemcích v obci. Starosta vyzve majitele k nápravě.
• Pan Dušek vznáší požadavek o výjimku pro pana Milana Krejsu na prodej poz. parcely před započetím stavby. Pan Krejsa má parcelu již zaplacenou. OZ s výjimkou souhlasí. 
9–0–0
• Pan Lehký upozorňuje na úklid trávy z chodníků a podél obrubníků u komunikací. Dále na upozornění majitelů psů na stále trvající zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích a zákaz
spalování odpadů. OZ bere na vědomí.
• Pan Vencl se dotazuje na možnosti odkanalizování v obci. Zpráva bude podána po obdržení studie
od OHGS.
• Pan Kalous požaduje snížení kanálové vpusti na náměstíčku a vyčištění propustku pod KD. OZ
bere na vědomí.
25. září 2007
Rekonstrukce sportoviště. Ing. Pomikálek podal informace o uskutečněném výběrovém řízení na
zhotovení projektu. Nabídku zaslaly včas a úplnou tři firmy: Hudeček Ústí nad Orlicí – cenová nabídka 850 800,-Kč, Adeco Česká Třebová 946 050,- Kč, Tipos Ústí nad Orlicí 985 320,- Kč. Hodnotící
komise vybrala fi. Hudeček s nejnižší cenovou nabídkou. OZ rozhodlo sepsat smlouvu s touto firmou.

9–0–0
Pozemkové záležitosti
• OZ projednalo za přítomností jednatelů společnosti W-energie s.r.o. odkoupení budovy a pozemků
od této společnosti v k.ú. Nekoř. Budovu bez čp., na st.p.č. 171/3, st.p.č. 171/3 p.p.č. 1061/5, 1061/12,
1061/17, 3062, 1061/10, 1061/21. Nabídková cena 439 010,- Kč. byla dohodou snížena na částku
360 000,- Kč. OZ rozhodlo za tuto cenu pozemky i budovu odkoupit. Společnost W-energie zašle
nabídku kupní smlouvy.
9–0–0
• OZ rozhodlo zahájit provedení směny pozemků (pro budoucí možnou zástavbu RD) s p. Faltusem
Nekoř 251. Obec podá do konce září výpověď pronajímateli uvedených pozemků fá. Klas Nekoř a.s.
Po odměření a dohodě s.p. Faltusem, dojde k sepsání směnné smlouvy. 
9–0–0
• OZ rozhodlo odkoupit st.p.č. 376 o výměře 112m2 v k.ú. Nekoř od majitelky p. Vítkové Lukavice
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čp. 115. Pozemek bude odkoupen za cenu 15,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Pozemek nutný
k rozšíření sportoviště. 
9–0–0
• OZ rozhodlo směnit část p.p.č. 3029/1 v majetku Obce Nekoř za stejnou část p.p.č. 336 v majetku
p. Mikuly bytem Boršice u Buchlovic 331. Dále odkoupit zbytek p.p.č. 336 od p. Mikuly pro rozšíření
sportoviště. Vše v k.ú. Nekoř. Pozemek bude odkoupen za cenu 15,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. (smlouva, vklad, daň). 
9–0–0
Různé
• Starosta podal zprávu o předběžné kontrole hospodaření obce v roce 2007. OZ bere na vědomí.
• OZ rozhodlo zadat provedení odlehčovací šachty před ČOV fá. Vakstav Jablonné nad Orlicí. Cenová nabídka činí 65 462,- Kč. Obec sepíše s fá. Vakstav smlouvu na tuto práci, prozatím o provedení
bez zpětné klapky. Cena díla bude o cenu klapky snížena.
9–0–0
• Úprava ceny pronájmu sálu KD.OZ rozhodlo s ohledem na náklady spojené s provozem sálu KD
zvýšit cenu nájemného, cena za zapůjčení sálu na jednu akci pro cizí spolky a organizace se stanovuje
s platností od 1.10.2007 na 3 000,- Kč.
9–0–0
• OZ rozhodlo odprodat prkna a fošny ZŠ Nekoř na výstavbu amfiteátru. Cena bude stanovena
s ohledem k současným aktuálním cenám řeziva.
• OZ souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu TJ Sokol Nekoř pro oddíl stolního tenisu.
• OZ souhlasí s vydáním povolení ke skácením stromů p. Dvořáka a p. Vintrové.
• P. Krejsa upozorňuje na poruchu místního rozhlasu, oprava je objednána u fi. Smetánka rozhlas
Chrudim.
• Ředitelka MŠ p. Zářecká požádala OZ o pomoc s nalezením prostoru pro uložení letních hraček na
zimu.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám odpovědět na několik nejčastějších dotazů. Jak je to s čp. 214 a čp.144. Novým
majitelem čp. 214 po bývalé Ing. Horákové je fá. Pstruhařství Žamberk v.o.s. Budova se rozpadá, dělá
ostudu v obci a hrozí zde nebezpečí úrazů. Záměr využití firmy nám není znám, snažíme se alespoň
o zajištění a nezbytně nutnou údržbu sousedních pozemků kterou má majitel zajišťovat. Rovněž čp.
144 má nového majitele po p. Plánském, p. Dlouhého Praha. S ním se nám doposud nepodařilo navázat kontakt, rovněž neznáme jeho záměr využití. Tato budova také svým současným vzhledem, údržbou
budovy i okolí kazí historický střed obce.
V rámci likvidace a třídění odpadů byly zatím vybrány dvě místa pro likvidaci bioodpadů. Jedna
ohrada na posečenou trávu, listí a odpady ze zahrádek je umístěna před vstupem do lesa, naproti
truhlárně pana Puchmeltra a druhá naproti bývalé prodejně na horní Nekoři. Zde je také umístěna
další ohrada na větve z prořezávky ovocných stromů a okrasných keřů. Je nutné dodržovat ukázněnost
a odkládat tam jen to, co tam patří, aby mohlo dojít k následnému zpracování či likvidaci. Rád bych
Vás rovněž touto cestou požádal o sdělení návrhu ještě dalšího místa v obci pro skládku bioodpadu.
Objednané kontejnery na barevné sklo a papír jsme prozatím neobdrželi. Po jejich dodání budou zřízena další sběrná místa. Pomalu začíná příprava na zimní období, proto připomínám všem majitelům
nemovitostí v obci, že je povinností majitele neprodleně zajistit úklid sněhu spadlého z jeho budovy
na místní komunikaci.
Josef Dostálek – starosta
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Termíny svozu odpadů v roce 2007
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna
Říjen: 1, 8, 15, 22, 29
Listopad: 5, 12, 19, 26
Prosinec: 3, 10, 17, 24
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: 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.
Prosíme o spolupráci – pomozte nám vytipovat další místa v obci, kde by bylo možné zřídit
další místa pro odkládání bioodpadů - důležitá je dostupnost místa pro mechanizaci při odvozu
bioodpadů. Své návrhy můžete podávat na obecním úřadě či kterémukoliv ze zastupitelů obce

Lepší informování občanů
Vzhledem k ne vždy slyšitelným hlášením obecního rozhlasu obec nabízí možnost informování formou e-mailových zpráv. Podmínka zřízení této služby je jediná – nahlásit na obecním úřadě či přímo
e-mailem starostovi (starosta.nekor@orlicko.cz) svoji e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány
informace hlášené obecním rozhlasem.

Pobíhající psi
Upozornění na volné pobíhání psů po obci.
Dnem 29.5.1992 vešel v účinnost z.č. 246/1992 Sb na ochranu zvířat proti týrání, jehož účelem je
chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcení bez důvodu, pokud byly
způsobeny byť i z nedbalosti člověkem.Podle § 13 odst.1) téhož zákona je každý povinen zabezpečit
zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí tak, aby
nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a určit opatření proti úniku zvířat. Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí takové zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem
chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní potřebě.Podle § 28 odst. 1. písm.c) téhož zákona se přestupku na
úseku ochrany zvířat proti týrání dopustí ten, kdo poruší   jinou povinnost stanovenou tímto zákonem
a obecně závaznými předpisy vydanými na jeho základě.
Touto povinnosti je mimo jiné i povinnost citová shora v § 13 odst.1 tohoto zákona, t.j. povinnost
každého občana učinit opatření proti úniku zvířete (tj. povinnost zamezit jeho volnému pobíhání). Za
porušení této povinnosti je možno uložit ve správním přestupkovém řízení pokutu až do výše 10.000,Kč, za opětovné spáchání přestupku je možno uložit pokutu do výše 15.000,-Kč.
Jaroslav Lehký
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Volně pobíhající psi
Volně pobíhající psi
Věčný problém volně pobíhajících psů bez dozoru majitelů doznal odezvu v tom, že byl nešťastnou
náhodou pes poražen. Můj otec byl napaden dosti vulgárnímy slovy a nejen slovy od chalupářů, kteří ho nařkli, že do psa najel schválně. Vyhrožovat, že si to s ním vyřídí ještě později, mě nenechává
netečnou. To, že jsme pro ně „vidláci“ z vesnice, jim nedává právo se k nám sprostě chovat.
Kdyby byl pes sražen schválně, tak určitě bez přítomnosti svědků, a za druhé už by to bylo daleko
dříve, protože k tomu máte příležitost dnes a denně. Sama jsem už musela několikrát úplně zastavit
a počkat, až se zprostřed silnice pes zvedne a odejde, což majitelé několikrát viděli, takže hrozícího
nebezpečí si museli být vědomi.
Pes byl ponechán na místě z důvodu, že s poraněným psem je nebezpečné jakkoli manipulovat
a majitel byl obeznámen, že byl pes poražen a kde se nachází. Jestliže si myslíte, že to je bezohlednost,
tak v tom vám nikdo nebrání, to je váš názor, já mám jiný.
A co víc je pro mě nepochopitelné, když ví majitel o svém psovi, že špatně slyší, vidí a nechá ho
volně pobíhat, tím ho skoro sám odkáže k záhubě a bohužel někdy k tomu náhoda dopomůže.
Pes se pohyboval po vozovce bez doprovodu svého majitele a bohužel znenadání změnil směr
pohybu, což mělo za následek jeho poražení.
Sama mám psa, a každý majitel si musí být vědom zodpovědnosti za jeho chování. Pes nechápe, že
nemá na silnici co dělat, ale majitel ano. Je krásné mít pejska, ale horší je ta každodenní práce okolo
něho.
Psa je mi vážně líto, ale dalo se tomu předejít a to nemluvím o řidiči auta.
Hana Faltusová

Historie obce
V této rubrice vás chceme seznámit s památkami a historickými místy, které v Nekoři máme.
Mariánská kaplička s léčivým pramenem na Vejrově v Šancích
Nejprve pověst, která se k tomuto místu váže:
Hrčení peněz – Co se dnes říká Na Šancích, tam stával za starodávna hrad, který založil rytíř Vejr.
Z hradu už není dávno nic, ale sklepy jsou v zemi a tam jsou plné bečky peněz. Bába Venclová tam
slyšela peníze hrčet. Ta kaplička nad pramenem bývala dřevěnná, ale mlynář Hala z Nekoře postavil
místo ní kamennou… (Národopisný věstník … pověsti ze Žamberecka, J. Faltus nar. 1863 v Nekoři)
A co k tomuto místu udává V. Faltus v knize Historie obce Nekoř?
„Tato památka se nachází v těsné blízkosti hradiska na Vejrově,
na jeho jižní straně. Dle pověsti v tomto místě stával malý kostelík
– dřevěněná kaple, která se věkem rozpadla. Na přání vejrovských
občanů v roce 1896 nechal svým nákladem pan Hála, dolnonekořský
mlynář, postavit na onom místě malou zděnou kapličku, která stojí
dodnes. Pan Hála nechal upravit a vyčistit zapadlou malou mělkou
kamennou stírku, do které je sveden pramen vody, který je dle pověsti
léčivý. Ještě v dobách nedávných se u kapličky a pramene konaly
pobožnosti a lidé si vodou z pramene omývali oči v důvěře, že neonemocní žádným očním neduhem. U příležitosti posvěcení této nové
zřízené kapličky byla vydána v.r. 1896 malá knížečka v níž je mimo
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jiné zachycena pověst tohoto znění:
Starobylá zdejší pověst vypravuje, že jedna žamberecká kněžna,
která měla jako dítě ve zvyku jezdit na kozlovi po způsobu hošovském, při takové vyjížďce jednou zabloudila v lesích nekořských a tu
nalezena byvši od pána, v Šancích sídlo svoje majícího, stala se pak
chotí jeho.“
Na základě vědeckého pátrání v archivních materiálech je dnes však
zřejmé, že hradisko pravděpodobně nikdy nebylo sídlem žádného
vrchnostenského pána. Bohužel zmiňovaná knížečka z roku 1896
není autorovi těchto řádků k dispozici, aby bylo možno seznámit vás
podrobněji s pověstí v ní obsaženou. …
Podle vyprávění některých vejrovských si v prameni u kapličky mlynářka 7 dní myla oči, což ji způsobilo navrácení zraku a na poděkoJiří Pomikálek
vání pak byla postavena kaplička.

ZŠ Nekoř
Školní rok 2007/2008
Pohodové a odpočinkové dny, které sloužily žákům a učitelům k nabrání nových sil před nadcházejícím školním rokem jsou u konce. Je třetího září, a to je neklamné znamení, že nám začíná nový
školní rok. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci obce a rodiče nových prvňáčků. Do školních
lavic jich poprvé zasedlo 12 . Celkově má naše škola pro tento školní rok 48 žáků a pět ročníků je
rozděleno do čtyř tříd. Čtyřtřídní škola je umožněna díky rozhodnutí obecního zastupitelstva, které
nám povolilo podle školského zákona výjimku z počtu žáků a rozhodlo se doplatit zvýšené náklady
na čtyřtřídní školu. Děkujeme za toto rozhodnutí jménem svým i jménem současných i budoucích
rodičů našich žáků.
Z pedagogických pracovníků nás opustila Mgr. Hana Štěpánová, která byla na mateřské dovolené
a která získala místo v Jablonném nad Orlicí. Tímto ji děkujeme za vše, co za svého působení v Nekoři vykonala pro naši školu .
První. třídu s 1. ročníkem bude učit ředitel školy PaedDr. Petr Bouška, druhou třídu s 2.ročníkem
paní uč. Mgr. Lenka Boušková, třetí třídu s 3. ročníkem paní uč. Mgr.Eva Pechová a čtvrtou třídu se
4. a 5. ročníkem paní uč. Mgr. Romana Kučerová. O děti ve školní družině se bude starat paní vychovatelka Gabriela Moravcová.
U správních zaměstnanců je vedoucí stravování a zároveň uklízečkou paní Ivana Adamcová
a vedoucí kuchařkou paní Jana Čápová. O úklid se dále stará paní Marie Skalická a topičem je pan
Josef Matyáš.
Školní rok 2006/2007 byl pro nás především rokem, kdy jsme intenzivně pracovali na tvorbě školního vzdělávacího programu ( ŠVP ). Náš ŠVP se jmenuje Škola pro aktivní spolupráci a již se podle
něho začnou učit letošní prvňáčci. Postupně se pak s každým dalším školním rokem budou připojovat
další ročníky.
V průběhu školního roku jsme znovu podali projekt s názvem Školní přírodní divadelní amfiteátr jako kulturní centrum pro každého. Jedná se o společný grantový program Škola pro udržitelný
život Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, kde koordinátorem pro Pardubický
kraj je Ekocentrum PALETA Pardubice. Cílem tohoto projektu je tedy dobudovat přírodní divadelní
amfiteátr, který by sloužil nejen potřebám školy, ale i pro celou širokou veřejnost. Toto zařízení by
se využívalo pro divadelní a koncertní představení, pro představení umělců, kteří k nám zajíždějí se
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svými pořady, pro činnost obecních spolků, pro různé oslavy a vzájemná setkávání občanů obce. Vedlejším cílem je potom rozvoj komunikativních a kreativních schopností našich dětí. Na tento projekt
získala škola dotaci 70000 Kč. Kmotrem tohoto nového divadla bude Prof. Pavel Šmok, který letos
oslaví své osmdesátiny. Gratulujeme a přejeme mu především dobré zdraví.
Na začátku školního roku byl v kotelně instalován druhý kotel na tuhá paliva, takže i přes mírnou
zimu už nebyl žádný problém s vytápěním školy.
O prázdninách pak byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně z hlediska stavebních prací,
aby vše vyhovovalo hygienickým podmínkám, které nám určila OHS.
Školní jídelna tak i nadále vaří obědy pro cizí strávníky a tím pomáhá zkvalitňovat služby pro občany
Nekoře.
I pro nadcházející školní rok plánujeme být co nejlepší ve své hlavní činnosti, což je vzdělávání a výchova
našich dětí, a i nadále zlepšovat prostředí školy.
V závěru této části výroční zprávy bych znovu chtěl
poděkovat všem, kteří naší škole pomáhají a mají
zájem, aby se i nadále rozvíjela.
Žákům loňské páté třídy přejme, aby ve svých nových
působištích zažívali takové úspěchy, kterých dosahovali na své škole v Nekoři.
Řed. školy: PaedDr. Petr Bouška.
Naši noví prvňáčci

Oprava opěrné zdi a schodiště u základní školy
Za podpory Pardubického kraje z programu POV byla v letních měsících opravena opěrná zeď
a schodiště u základní školy v Nekoři. Na základě výběrového řízení práci prováděla forma Agrostav
a.s., závod Žamberk.

Součástí opravy je i nové oplocení a zábradlí ke schodišti a úprava chodníku vedle této opěrné zdi.
Celková hodnota díla činí 360 000,- Kč. Věříme, že tato oprava zlepší prostor kolem školy a autobusové zastávky a přispěje k lepšímu a vhodnějšímu přístupu do školní zahrady, kde základní škola ze
získaných grantů a sponzorských darů buduje venkovní amfiteátr.
Red


NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 4



podzim 2007

TJ Sokol Nekoř - Pouťový turnaj nohejbalu
Dne 4. srpna 2007 se konal další ročník pravidelného turnaje v nohejbalu trojic. Po dvou letech,
kdy bylo velmi špatné počasí, to letos zase konečně vyšlo. Do turnaje se přihlásilo 8 týmů. Turnaj měl
dobrou sportovní úroveň, protože přijelo spousta hráčů hrajících okresní soutěž.
Turnaj vyhrály Mistrovice, 2. místo Hylváty, 3. místo Nekoř A (Červinka P., Dušek B., Bednář J.),
další dvě družstva z Nekoře skončila na 6. a 7. místě.
Letos jsme se ještě zúčastnili několika dalších turnaj“ s těmito výsledky:
Lichkov – 3. místo z 12. týmů
Těchonín – 2. a 5. místo z 6. týmů
Líšnice – 5. místo z 20. týmů
Studené – 1. a 8. místo z 15. týmů – vítězný turnaj jsme odehráli v této sestavě: Dušek B., Mazurkiewicz H., Bednář J. 
za oddíl Nohejbalu Bednář Jiří

Podzimní výstava
Podzimní výstava, která se konala v neděli 10. října na sále
Kulturního domu v Nekoři, zářila pestrými barvami. Vedle
obdivuhodných a nápaditých výrobků a výtvorů s barevnou
podzimní tématikou dětí z nekořské základní školy i mateřské
školky byly k vidění i výpěstky místních ovocnářů a zahrádkářů. Svými úspěchy v podobě trofejí se pochlubili členové Mysliveckého sdružení, zajímavou expozici představili
i nekořští včelaři. A protože podtitulem výstavy bylo „šikovné ruce nekořských“, mohli návštěvníci výstavy obdivovat
nejrůznější výrobky nekořských rukou. Od výšivek, krajek,
pletených a háčkovaných věcí po vyšívané obrazy, výrobky
ze dřeva, ukázky precizní modelářské práce, proutěné koše a mnoho dalšího. Velké
pozornosti se těšila ukázka pletení provazů v podání pana J.
Poláčka. Součástí výstavy byla i soutěž o největší dýni (vyhrála
paní Luxová L. čp.142 s dýní vážící 35 kg) a ochutnávka salátů
nejrůznějšího druhu. Vše bylo doplněno množstvím jiřin a dalších podzimních květin a velice zajímavým podzimním aranžmá, v němž nechyběly i kapitální houbařské nálezy....
Poděkování patřím všem, kteří ochotně zapůjčili své exponáty k vystavení,
základní škole Nekoř, mateřské školce a pořadatelům, zejména L. Faltusové, M. Glonkové, M.
Smejkalové a M. Pomikálkové.
Pro velký zájem o ochutnávané saláty přinášíme recept na
jeden z nich, všechny ostatní budou na webových stránkách
Nekoře a pokud se to podaří, v prosinci budou recepty na
všechny saláty k dispozici na obecním úřadě…
Jiří Pomikálek
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Těstovinový salát s kuřecím masem (podle Marušky Faltusové
ze Šedivce)
Těstoviny – mušličky uvaříme podle návodu na sáčku a scedíme
je. Důkladně je propláchneme studenou vodou, aby se nelepily.
Během vaření těstovin si připravíme: oloupané okurky nakrájíme
na kostičky a dáme do hluboké mísy, přidáme na kostičky nakrájená rajčata. Parikový lusk zbavíme jader, nakrájíme na nudličky
a přidáme k ostatnímu. Vařené kuřecí maso zbavíme kůže, nakrájíme na asi půlcentimetrové kostičky a také přidáme.
Nakonec do mísy přidáme okapané, studené těstoviny, majolku, jogurt, opepříme a vše spojíme
Necháme 30 minut odležet v chladničce
Suroviny: 5 menších rajčat, 2 paprikové lusky, 2 salátové okurky, balíček těstovin (mušličky), sklenice majolky, kelímek bílého jogurtu, půlka vařeného kuřete(lze i pečené či grilované), sůl, pepř
Doba přípravy: 20-30 minut, podáváme s čerstvým pečivem

Svatováclavský turnaj
Svatováclavský turnaj
Je již tradicí, že 28. září vždy patří nekořské víceúčelové hřiště mladým fotbalistům. Letos se
konal již 8. ročník Svatováclavského turnaje o Pohár Josefa Luxe v malé kopané žáků pořádaný
Klubem SHM Nekoř. Ale letošní ročník nebyl vůbec tradiční. V předchozích ročnících mladým fotbalistům přálo
počasí, hrálo se vždy za krásného podzimního sluníčka.
Zato letos téměř ihned po zahájení začalo pršet a přestalo
až chvíli před skončením turnaje. V jedné chvíli byl déšť
velmi intenzivní, takže byl celý turnaj přerušen a pořadatelé se snažili ze hřiště odstranit kaluže vody. Přestože to
tedy chvílemi při utkáních vypadalo spíše jako při vodním póle, mladým fotbalistům to nevadilo a hráli usilovně dál. Z výroků trenérů i doprovázejících rodičů zaznívaly věty:“…mokro jim nevadí, pořád je to
baví!..... To už dohrajou, vždyť už tolik neprší….“ a podobně. Díky ochotě Tj Sokol Nekoř se hráči
mohli v jeho klubovně v Roxetu ohřát, pořadatelé je při tom napájeli horkým čajem a tak snad nikdo
neodnesl nepřízeň počasí nachlazením. Turnaje se zúčastnilo šest týmů, v patnácti vzájemných zápasech vstřelili 50 gólů, 11x se jedno z mužstev radovalo
z výhry a plného bodového zisku, jen 4 zápasy skončily
remízou. O celkovém vítězství mužstva FC Pepíci Letohrad rozhodl 13. zápas a jeden vstřelený gól, kterým toto
mužstvo získalo v zápase remízu a tím i celkové vítězství
před svými soupeři, mužstvem Orla z Dolní Čermné, kteří díky této remíze zůstali druzí. Třetí příčku vybojovali
hráči ze Šedivce, čtvrtí a pátí pak byli nekořští TJ Sokol
a HC Nekoř, poslední místo obsadil Orel Orlice. Odměny
byly opět tradiční, tedy míč na zdokonalování fotbalových
dovedností a něco dobrého na dočerpání sil. Poděkování patří obci Nekoř za příspěvek na odměny
hráčů, TJ Sokol Nekoř za poskytnutí prostor pro zázemí hráčů, Jiřímu Rupešovi za vytrvalé a nestranné soudcování zápasů a pořadatelům a Klubu SHM za zorganizování tohoto turnaje.  Jiří Pomikálek
10
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Varhanní koncert
V rámci XI. Ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu
se rozezněly i v loňském roce opravené nekořské varhany. Profesor Michal Novenko, zakladatel tohoto festivalu, ocenil originalitu a zvláštní barevnost nekořského nástroje, dílo varhanního
mistra Hanysche, a přednesl varhanní skladby od romantismu
přes baroko až po moderní skladatele. Své vystoupení doprovodil zasvěceným výkladem a na závěr i svou vlastní improvizací. Všichni účastníci koncertu tak měli možnost slyšet známé i méně známé varhanní skladby v podání tohoto bravurního
mistra a znalce varhanních nástrojů. Jsme rádi, že i Nekoř se
stává nedílnou součástí přehlídky varhan regionu a těšíme se
příští podzim na vystoupení dalšího varhanního mistra… red

Neobvyklý koníček
Pokračujeme v našem novém seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků. V tomto
čísle jsme oslovili členy Nekořského plachetního spolku:
Nekořský plachetní spolek vznikl za podpory Patrika Zamazala na počátku letošního roku. Jeho základ tvoří Eliška a Jirka Malí se svými kamarády, z Nekoře i z Letohradu. K zájmu
o plachtění a jachting se dostali už mnohem dříve na malých
lodích na Pastvinské přehradě, později sbírali zkušenosti i na
dovolených v Chorvatsku na plachetnici Patrika Zamazala.
A protože je plachtění chytlo, chtěli k tomuto zájmu spojit i své
další kamarády a i to vedlo k založení nekořského plachetního
spolku. A podařilo se jim hned v prvním roce činnosti získat
grant od Make a Connection za podpory firmy Nokia na dostavbu lodí. A tak jako v biblickém příběhu o Noemovi začala i ve stodole na nekořském kopci – V poli
u Malu výstavba dvou plachetnic – Poletuchy a Džambi. Jedná se o pětimetrové plachetnice třídy
„slop“. Po půl roce stavby první zkouška proběhla na čermenském rybníku, zkušební plavba po Labi
začala v Týnci nad Labem a plachtaře dovedla za tři týdny do Drážďan a zpět.
Smyslem existence Nekořského plachetního spolku je nejen
zájmem o plachtění, ale i nadchnout další mladé lidi o tento druh
trávení volného času, ukázat nové obzory a využít možnosti cestovat.
A co čeká nekořské jachtaře do budoucna? Pro plavby po zahraničních tocích si budou muset ještě dodělat kapitánské zkoušky. Mají spoustu dalších zájmů – lezení, snowbording a outdoor
a i o tyto se chtějí podělit s ostatními. Svědčí o tom i nedávná akce
na Petrově palouku – Pastviny očima dobrodruha, kde nekořské
i okolní děti měli možnost se svést na lodích, absolvovat lanovou
dráhu a spoustu dalších disciplín.
Dalších plánů mají více a tak jim přejme dobrý vítr do plachet….
Více podrobností o stavbě lodí a plavbě je uvedeno v následujícím článku…..
Jiří Pomikálek
11
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Nekořský plachetní spolek
Plavba Labe 2007
Myslím, že snad každý má ve svém mládí nějaký sen, který touží naplnit, aby byl ve svém nitru
šťastný. Někdy může být tak velký, že se nám ho nepodaří splnit, ale jen dál o něm snít i když jsme
už staří. Nebo volíme raději sny malé, abychom jich mohli dosáhnout. My volili něco mezi tím. Myšlenku, která nám přišla splnitelná, na druhé straně velmi těžká a náročná.
A tak jsme si vysnili naši loď…
Projekt lodi, tedy veškeré plány, nám navrhoval architekt Patrik Zamazal. Tato loď, která měla
vzniknout, byla naprostým unikátem. Nikde na světě ji nelze najít, protože je výmyslem, který je tvořen jen výpočty. Pět a půl metru dlouhá kajutová plachetnice s prostorem pro čtyřčlennou posádku.
Loď nám rostla pod rukama již od ledna. Kdy na začátku byly jen plánky, holé desky, žádné zkušenosti s takovým typem práce a trocha nejistoty. Stavba lodě sama o sobě, byla pro nás všechny
tvrdým oříškem, který se rozlouskával opravdu pomalu. Naučili jsme se pracovat s veškerým typem
nářadí, číst plánky, přemýšlet u práce, být tolerantní, ovládat se a i přes vyčerpání sil, se umět kousnout a pokračovat.
Nikdy bychom však loď nedokončili, kdyby nám nepomáhali naši kamarádi a kdybychom nedostali
takovou podporu od našich rodičů, v jakém rozsahu přišla.
Velkou a důležitou roli zde i sehrálo, že jsme dostali finanční injekci od Meak a connection, který
jsme žádali o grant na stavbu lodě.
Na začátku srpna byla loď schopna plavby. Museli jsme ale vyzkoušet její plavební schopnosti přímo na vodě, než se vypravíme na delší cestu. Místem spuštění byl Čermenský rybník, kde jsme směli
vyzkoušet jízdu jak na plachty, tak i motory, celkové ovládání lodi, ponor, stabilitu, atd. Díky této
zkoušce jsme měli poslední možnost poznat chyby a vše doladit.
Náš plán spočíval ve spuštění lodě v Děčíně, s tím, že se po Labi dostaneme přes celé Německo
a v Hamburku odbočíme na Baltské moře. Cílem bylo přímořské město Rostock.
Bohužel vzhledem k vysokým nákladům na stavbu lodi, jsme zjistili, že nám na cestu nezbylo již
moc peněz ani času. Za měsíc bychom sice k moři a zpět nejspíš dojeli, ale bylo by to hodně uspěchané a drahé, proto jsme vymysleli náhradní plán.
Loď jsme tedy spustili v Týnci nad Labem, odkud je Labe již perfektně splavné a rozhodli se pro
trasu po Čechách. Z Týnce do Mělníka, kde se tato část Labe nazývá jako „střední Labe“ nás čekalo
14 zdymadel. Po této cestě jsme od prvotní nejistoty sbírali stále více zkušeností s ovládáním lodě,
životu v tak malém prostoru s více lidmi, poznáváním okolních krás přírody i měst a také nových kontaktů s ostatními námořníky. Asi jsme spíš vždy na okolní lidi působili jako nějací blázniví dobrodruzi, kteří jsou mladí, plni smíchu a elánu do života. Častokrát se nám tak stalo, že díky jejich zvědavosti
jsme byli pozváni na jejich loď a pohoštěni. V Kolíně jsme se tak seznámili s kapitánem z parníku
Kolinea, který byl tak milý, že nám po celou noc nechal přístup na jeho loď.
Další příběh byli námořníci z Kostelce nad Labem, kteří nás vzali za svoji loď do vleku a rozdělili
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se s námi dokonce i o večeři. A takových zvědavých a zároveň velmi milých lidí jsme po celé naší
cestě potkávali spousty.
Z Mělníka, kde je soutok Labe s Vltavou, se již řeka zešiřuje a proud sílí. Tato část Labe, která dál
směřuje do Německa se nazývá „ velké Labe“. A po něm jsme dále pokračovali do Ústí nad Labem,
kde bylo největší zdymadlo, jakým jsme doposud projížděli. Měřilo kolem 7 metrů a bylo také
posední. V Děčíně jsme nakoupili velké zásoby jídla a již za půl hodiny cesty jsme byli v Německu.
V Pohraniční oblasti je z lodě nádherný výhled do skal. Nejdříve míjíte České švýcarsko a zanedlouho
Saské švýcarsko. Tuto oblast dokreslují nádherné staré dřevěné domky, typické jen pro Hřensko. Po
cestě zpět jsme strávili v tomto národním parku dva dny. A kdybychom měli více času, tak bychom
zde zůstali déle. Je to neobyčejně krásná část jak Čech, tak Německa, kde je stále nad čím žasnout.
Cílem naší cesty byly Drážďany, které jsou proslulé svojí nádhernou architekturou a vznešeností.
Jak jsme se sami přesvědčili je město Dresden opravdu velkolepé. Zde jsme naši loď otočili a stejnou
cestou se vraceli zpět. Proti proudu byla cesta daleko pomalejší. Neustále bylo ale co objevovat. Navštěvovali jsme města a místa jiná, než, po cestě po proudu.
Konečná zastávka byla opět v Týnci, kde jsme loď naložili na vlek a po souši dovezli domů.
Cesta nám časově vzala tři týdny. Přinesla nám nezapomenutelné zážitky, inspiraci a podnět pro
další cesty a pocit, že svůj sen lze dosnít až do konce.
Eliška Malá

Pastviny okem dobrodruha
Nekořský plachetní spolek uspořádal 22. září na Petrově palouku pro děti z Nekoře a okolí zábavné
odpoledne. Účastnilo se přes 30 dětí, kteří se snažili splněním všech disciplín získat diplom kapitána
Nema. Byla pro ně přichystána projížďka na velkých i malých plachetnicích, nízké lanové překážky,
střelba z luku, přejezd na laně, kriket.

Večer proběhla projekce první plavby spolku po Labi.
Tímto bychom chtěli poděkovat Make a Connection za jehož podpory mohla být tato akce uskutečněna a všem kamarádům, kteří nám pomohli jak s přípravou, tak i s její realizací.
Eliška Malá
(pozn. - Program Make a Connection – Připoj se je program jehož cílem je podporovat takové projekty mladých lidí, které budou prospěšné ostatním lidem, přinesou svému okolí nějaké pozitivní změny
nebo pomoc při řešení místních problémů. Program v ČR společně zaštitují Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS) a Nokia ve spolupráci s lokálními partnery. Make a Connection - Připoj se je součástí globální iniciativy zaměřené na pozitivní rozvoj mladých lidí, kterou společně zaštiťuje nadace
International Youth Foundation (IYF) a společnost NOKIA.)

SDH Nekoř
Závěr Ligy v Nekoři
V sobotu 22.září 2007 se v Nekoři konal již IV.ročník Nekořského poháru v požárním útoku 13
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poslední závod okresní ligy Ústeckoorlicka. V této lize bylo tentokrát 13 závodů, z nichž se 12 nejlepších časů započítalo do konečného pořadí. Letos to byl již jedenáctý ročník okresní ligy. Nekořští
muži vyhráli hned první ročník v roce 1998 a ženy pak v roce 2001.
Závod v Nekoři opět zaštítil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, který se zúčastnil
i zahajovacího nástupu. Na hřišti u továrny se běhalo na nástřikové terče , muži 3 hadice B a ženy 2
hadice B. A útoky to byli napínavé jak u mužů tak u žen .
U mužů bojovali o celkové první místo družstva z Bystřece , Bošína a Vysokého Mýta. Bystřec
zaběhla čas 23,46s, který jim stačil na 4.místo v Nekoři, ale s náskokem bodů z předchozích soutěží měli první místo v lize zajištěné. Bošín s časem 23,36s skončil na 3.místě jenže „bystřáky“ už
v celkovém pořadí neohrozili a vybojovali tedy celkové 2.místo. Vysokému Mýtu se útok vůbec
nepovedl a s časem 41,02s skončili na 16.místě a v lize na ně zbyla „jen“ bramborová medaile. Zato
prozatím čtvrtý v lize Letohrad, který už v třetí místo nedoufal, zvládl útok za 22,49s ,čímž přeskočil
Vysoké Mýto a udělal si nejen rekord osobní, ale i nový rekord okresní ligy na nástřikové terče na
3B. Za zmínku stojí ještě 2.místo v Nekořském poháru družstva z Letohradu-Červené, které s časem
23,10s ohromilo všechny včetně sebe sama. Celou sezónu se jim moc nedařilo, ale na závěr si udělali
osobní rekord a své nejlepší umístění v celé sezóně 2007.
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U žen v pořadí okresní ligy vedlo družstvo z Černovíra, ale jisté to holky neměly. V patách jim byly
se stejným počtem bodů ženy z Horního Třešńovce a České Rybné (za něž běhala i Vlasta Michalovičová , 2.na mistrovství Evropy v závodě na 100m překážek). Ženám z Černovíra se nepovedl nástřik
a s časem 36,43s získaly 10.místo a konečné 3.místo v okresní lize. To ženám z České Rybné se dařilo
a skončily na 2.místě s časem 28,04 s, což jim vyneslo celkové vítězství. Ženy z Horního Třešňovce
vyhrály s časem 27,40s a celkově skončily druhé za Černovírem.
Nám se moc nedařilo. Muži A nenabrali vodu a skončili na 15.místě s časem 36,08s a v lize na 11.
místě. Muži B dosáhli na 9.místo, ale protože závodili jen v Nekoři byli někde za půlkou výsledovky okresní ligy, ale zdaleka ne poslední. Skončili lépe než Jablonné nad Orlicí s deseti odběhnutýni
závody!
Ženy z Nekoře skončily na 7. místě a v lize na 11. místě, což je velice pěkné umístění vzhledem
k tomu, že se účastnily jen osmi závodů. Kromě Vysokého Mýta, které mělo o dva závody víc, už
se před nimi umístila jen družstva s účastí na všech závodech. Takže doufáme, že příští rok budeme
úspěšnější v obou kategoriích.
Slavnostního nástupu a vyhlášení výsledků se zúčastnili i hosté, radní pardubického kraje Petr
Šilar, starosta OSH Emil Dušek a inspektorka OSH Eva Faltusová. Po rozdání pohárů, diplomů a cen
vypukly zasloužené oslavy pětiměsíčního úsilí.
Jsme rádi, že vyšlo počasí, přišli diváci, závody se líbily a až na dva malé úrazy vše proběhlo
v pořádku.
Děkujeme všem sponzorům za věcné ceny a příspěvky, bez nichž by závody nešly uspořádat.
Kubíčkovi za SDH Nekoř

Klub SHM - tábor 2007
Návrat na divoký západ
Letos jsme se rozhodli otestovat, jak bychom dopadli na pustinách divokého západu. A tak jako
první jsme si vyrobili nějaké to sedátko. Během chvilky se všichni pustili do práce a celý tábor se
proměnil v truhlářskou dílnu. A večer už bylo u nástupu na čem sedět. Byla to přehlídka sedacího nábytku, kterou by mohla závidět každá světová výstava. Od jednoduchých přenosných sedátek s úložným prostorem, které jsme nazvali „kabelkou“, přes gauč, který kluci průběžně šperkovali až do konce tábora. A jeho
konečná podoba s polstrováním, opěrkami a přehozem s třásněmi byla
vskutku impozantní. Další perlou byla lavička, která dokázala pojmout až
sedm osob na minimálním půdorysu. A dále skutečné křeslo s nastavitelnou nohou tak, aby vždy vyrovnala nerovnosti terénu, které svými rozměry
připomínalo spíše trůn a na místo určení muselo být dopravováno pomocí
speciálního růdlu.
Tak to se skutečně podařilo. A na řadu přišli výrobky jemnější – korálkové, bavlnkové náušnice,
náramky, náhrdelníky, již zmiňované rohože na polstrování sedátek.
Protože v průběhu našeho tábora bylo tropické vedro, napadl u jednoho horkého oběda vedoucí
bláznivý nápad. Kdyby se do přírodní prohlubně na břehu dala plachta a trošku se vyrovnala, vešlo by
se tam asi 5 cm vody a klouzačka bude mít určitě úspěch. Od nápadu nebylo ke skutku daleko a děcka
už v průběhu poledního klidu začali plánovat – tady vykopat, tady přisypat atd. A představa vedoucích
o jednoduché klouzačce se mění v megalomanský aqua park. Všichni, bez ohledu na úporné horko,
věk či pohlaví, kopali, vyhazovali hlínu a před očima vznikal skutečný bazén.. Nikdy jsme nevěřili, že
se kbelíkama dalo v dávných dobách něco uhasit, ale po letošním táboře je nám jasné, že tento způsob
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dopravy vody je velmi efektivní, rychlý a kdejaké čerpadlo by
nám nestačilo. Nevím jestli to bylo přesnými výpočty nebo velmi šťastnou náhodou, ale velikost 3 x 5 x 0,5 m byla tak akorát,
aby se do bazénu vešli všichni táborníci. Představení aquabel
koupání zahájilo a společnými silami jsme si užili i výřivou koupel. Ale jeden bazén aqua park nedělá, proto ještě lano s kladkou
přes řeku s nejnižším bodem uprostřed, tak akorát na jemné přistání do chladivé Divoké Orlice.
Na divokém západě je třeba se taky ubránit, případně něco ulovit
a prak je ta správná zbraň do kapsy i na výšlap na mši do kostela.
Na skutečné putování jsme se vydali raním vlakem do Červené Vody a odtud dál na novou rozhlednu na Křížové Hoře, přes kopce, údolí, pole, louky a lesy ke Králíkům. Cestou jsme stihli pokoulet
balíky sena, rozhlédnout se do kraje z jiné rozhledny nad Králíkama, zastavit se v kostele na Hedeči
i na zmrzlinu v Králíkách. Pak už honem na vlak a jede se zpátky. Kupodivu jsme vlak tam i zpět stihli
i přes loňský jízdní řád nádražáka Lukáše. :-)
A protože je potřeba se taky domluvit na dálku a mobilní telefony jsou závislé na elektřině a ta je
v divočině velmi nedostatkovým zbožím, přišel na řadu Australský Dundyho telefon. Většina z nás
telefonovala tak urputně, až jsme si udělali puchýře.
Vaření bez kuchyňských kamen je přeci větší zábava než večeře od Lidky. Proto jsme si také
vyzkoušeli upéct maso v sítnově hrnci, opéct kuřátko do křupava nad ohněm, dali jsme si brambory
pěkně pečené v popelu, a placky pečené na sucho potřené česnekovým olejem. Vážně se to podařilo
- není nad chroupání hlíny a popela mezi zuby.
Lída Kuchařka vařila samé dobroty.
Petr Zdravotník se staral ve dne i v noci.
Lukáš Fotograf, hlavní Dřevorubec a údržbář v jedné osobě dělal všechno, co nám na očích viděl.
Všichni táborníci byli v pohodě a tak se těšíme na příští rok.
Petra Glonková

Další nekořský Mistr Evropy
O neobvyklém koníčku Petra Glonka jsme psali v minulém čísle. Petr zvítězil
11. srpna 2007 na V. mistrovství Evropy v ovládání dlouhého biče v Rýmařově a stal se mistrem Evropy v této disciplíně.
Gratulujeme.

TJ Sokol Nekoř – lední hokej
Protože letos poprvé po 40 letech nehraje mužstvo mužů okresní soutěž, většina hráčů se přidala
k družstvu Klas Nekoř a zúčastňují se Lanškounské hokejové ligy. Zápasy 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 prozatím připravený rozpis zápasů s pozváním podpořit na lanškrounském zimním stadionu hráče nekořského mužstva:
Horní Čermná - Klas Nekoř
Klas Nekoř - HC Petrovice

út 23.10. 21:15
po 29.10 20:45

Rybníkáři - Klas Nekoř
Klas Nekoř – Tatenice
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Cestománie - Izrael – pokračování
Z Kafarna jsme pluli po Genezaretském jezeře do Tiberiasu. Při plavbě byli zachráněni dva mládenci, kteří měli nehodu na vodních skútrech a snažili se doplavat ke břehu. Byli už značně vyčerpaní.
Tiberias –středisko Genez. jezera a jeho oblasti. Založeno v r. 17 p. Kr. Herodem Antipasem. Už za
svého vzniku proslulo léčebnými minerálními prameny, využívanými místními obyvateli i Římany.
Po smrti Ježíše se stalo jedním z křesťanských středisek. Když byl během židovské války zničen Jeruzalém, proslulo jako centrum židovského učení. Byla sem přestěhována Nejvyšší rada –Sanhedria.
To byl důvod proč zde usídlili přední rabíni a žid. představitelé. Byl zde dokončen tzv. Jeruzalémský
Talmud a započatá práce na jeho babylonské verzi. Dokončen byl v Mezopotámii. Činí z Tiberias
nejpřednější místo židovské víry, vedle Jeruzaléma, Nebrknu a Safed. Významnou roli sehrálo město
v 16. stol., kdy se stalo útočištěm Židů, přecházejících ze Španělska. Město bylo v r. 1837 postiženo
zemětřesením, které zničilo vše, co generace vybudovaly. Nyní je obchodním a společenským centrem, a dávnou historií připomínající pozůstatky hradeb, staré město ze 16. stol., a hroby několika
čelných židov. osobností.
Cesarea –město vybudované Herodem na počátku našeho letopočtu. Stalo se jedním z center křesťanství, kde působil apoštol Pavel. Definitivní zkázu přinesli r. 12 Mamelukové. V r. 1960 – 62, byla
archeology vykopána křižácká pevnost. Zachovaly se hradby a pozůstatky katedrály sv. Pavla, snad
v ní byl uchován Svatý grál, kalich z poslední večeře, který křižáci tam uložili. Dnes je uložen v Janově v kostele sv. Lorenza.
V zúrodněném údolí Jordánu, jsou kibucy, střediska, jejichž obyvatelé velice namáhavě pracovali, aby
tato místa změnili na aleje ovocných stromů, skleníky, velice složité zavlažované.
Tell Aviv, Jaffa. Největší izr. město, založené přistěhovalci v r. 1909, jako předměstí Jaffy. Jméno
znamená Jarní pahorek a úmysl zakladatelů byl vybudovat kvetoucí zelené město. Během let se z pouhého předměstí rozrostl na velkoměsto, s téměř 100% žid. obyvatelstvem.
Mrtvé moře – je dlouhé 80 km, 3 - 18 km široké, leží 394 m pod úrovní Středozemního moře. Vysoký
obsah soli 30%, bohaté minerální látky, to všechno má léčebné účinky. Léčí se kožní onemocnění,
např. lupénka a artritidy. Zastavili jsem se v osadě EnGedi se vykoupat. Ve vodě se dá jen ležet, voda
nadnáší, plavání je akrobatický výkon. K léčbě se používá i bahno a samozřejmě prospívá i vzduch,
který je bez nečistot. Součástí naší pouti byl i dvoudenní výlet směr Eliat. Nejdříve jsme navštívili
okolí Kumpánských jeskyní, kde byly nalezeny starohebrejské svitky. Pak jsme se zastavili u pevnosti Massada. Stojí na vysoké hoře, kam dříve vedla jen úzká stezka. Nyní je možné se na vrchol
nechat vyvézt lanovou dráhou. Pevnost byla postavena králem Herodem, který si nebyl jist oddaností
svých poddaných, sousedů. Byla opěrným bodem římské posádky. Největší problém byl v zásobování vodou. Ten byl vyřešen postavením akvaduktu a cisteren. V jarních měsících se naplnili dešťovou
vodou svedenou z okolních kopců. Po naplnění cisteren byly cisterny uzavřeny tak, aby obsah neodléhal zkáze. V roce 6 -66 byla Massada místem římské posádky. V r.66 vypuklo protiřímské povstání
vedené Zeloty (židovští radikální odpůrci řím. nadvlády). Jim se podařilo posádku Massady porazit
a pevnost obsadit. Později císař Titus povstání likviduje, po pádu Jeruzaléma se Massada stala posledním útočištěm 967 Židů. Na vrchol vedl úzký chodník – hadí stezka, vysekaný do skály, který znemožňoval dopravit těžkou obléhací techniku. Tři roky trvalo Římanům, než Massadu dobyli, pomocí
náspu, z kterého pak část hradeb zapálili. Pro Židy byla situace kritická a velitelé se rozhodli, že se do
rukou nepřátel nesmí nikdo živý dostat. Židovská víra zakazovala sebevraždu a tak bylo vylosováno
10 mužů, kteří ortel nad ostatními vykonali. Jen ten poslední měl očernit svou duši hříchem. Když
Římané vstoupili do pevnosti našli jen jednu ženu s dětmi živou, která se ukryla a pak všechno vyprávěla. Všichni dali přednost smrti jako svobodní lidé, než žít v římském zajetí. Zde skládali a snad
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i skládají vojáci izr. státu přísahu.
Po sestupu z Massady jsme odjeli do Eliatu, lázeňského města u Rudého moře, naproti jordánské
Akabě. Po prožitém odpoledni na pláži jsme odjeli směr Egypt na hraniční přechod v Tabě. Po opětovných vstupních prohlídkách jsme byli na egyptském území. Náš autobus musel zůstat před hraničním přechodem, dál jsme pokračovali egypt. autobusem doprovázeni dvěma ozbrojenými policejními
příslušníky na Sinaj ke klášteru sv. Kateřiny. Cesta trvala asi tři hodiny. Po vystoupení z autobusu
znova kontrola dokladů a zavazadel a pak pěší cesta ke klášteru. Od kláštera nás čekal víc jak tříhodinový výstup na Mojžíšovu horu, Džebel, kde Mojžíš vytesal Desatero. Z pouště se sjížděli beduíni
na velbloudech, aby těm, pro které by výstup byl náročný, jej umožnili a vyvezli je dvou třetin cesty.
Na horu vedou dvě cesty, jedna velice strmá, ve skalách, říká se jí cesta pokání, má 4500 stupňů,
druhá, po které jsem vystupovali, je podobná naší krkonošské hřebenové, s tím rozdílem, že se jde
3,5 km neustále nahoru. V poslední třetině se cesty zbíhají a výstup je velice strmý, a každý ho musí
vyjít sám. Jde se v noci, je nutné si svítit, nejlépe svítilnou připevněnou na hlavě. Jsou tu místa, kde
je potřeba mít obě ruce volné a přidržovat se skály. My jsme měli štěstí, byl úplněk, takže světlo jsem
potřebovali jen když se světlo měsíce na chvíli ztratilo v záhybu skály. Na vrcholu je kaple. Na vrcholu rozeklané skály se tísnilo víc jak stovka poutníků a stále přicházeli další. Bylo velice chladno, silný
vítr a tak se z batohů vyndávalo vše, co mohlo zahřát. Docela by se hodila teplá čepice i rukavice.
Všudypřítomní Beduíni pomáhali s výstupem, půjčovali madrace a tak poutníci nemuseli sedět na
skále. Čekali jsme na východ slunce, kolem 6. hod. jsme se dočkali. Na jedné straně zapadal měsíc,
na druhé nad horami v poušti se vynořovalo slunce. Poušť dostávala zlatou barvu a víc a víc se měnila v něco co je možné jen někdy vidět. Od světle žluté až po hnědou a všechny odstíny. Pak nastal
sestup, a s přibývajícím sluníčkem jsme odkládali oblečení. Vystoupili jsem od teploty kolem 20 stupňů u kláštera až k bodu mrazu na vrcholu, zpět do teplého dne. Je pravda, že výstup se konal v noci,
za dne by možná mnohý vzdal při pohledu na vysokou horu a cestu k ní. Vracela jsem se a tam, kde
cesta měla být už schůdnější, jsem se spletla a vydala Cestou pokání. Mělo to tak být, protože cestou
jsem potkala paní z naší skupiny, které sestup dělal problém. Společnými silami jsme to dokázaly,
a po několika hodinách jsme došly ke klášteru. Klášter sv. Kateřiny nechala postavit sv. Helena r. 330
– matka císaře Konstantina Velikého, stojí v místě, kde Mojžíš viděl hořet keř /Jsem Který Jsem/. Nejdříve tu byl malý kostelík, později přestavěn a postaven klášter. Své jméno má z 11. stol., kdy nedaleko byly nalezeny tělesné ostatky sv. Kateřiny. V klášteře jsou uloženy ikony ze 6. stol., knihovna
obsahuje spisy ze 4. stol., a je druhá největší po Vatikánské, co se týče starých spisů. Po mši jsme se
vrátili přes Eliat do Betléma. V Eliatu se sešel král Šalamoun s královnou ze Sáby.
Dokončení příště. 
Radmila Kosová - Balášová

Stolní tenis
SOKOL NEKOŘ, rekreační sporty – stolní tenis
Od 12. října 2007, každý pátek je možnost si zahrát stolní tenis.
Děti od 17:00 – 19 :00 hod.
Dospělí od 19:00 hod.
Pálku a sportovní obuv s sebou! Hraje se na sále Kulturního domu v Nekoři. 

Jaroslav Lehký

Nabídka
Obec Nekoř pronajme provozovnu kadeřnictví v budově autobusové čekárny na náměstíčku.
Možnost pronájmu – okamžitě.
Bližší informace získáte v kanceláři OÚ Nekoř, nebo na č. tel. 465625122.
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Inzerce
KADEŘNICTVÍ v Penzionu Žamberk
Albertova 357
Pracovní doba: Po – Pa 9,oo - 17,oo hod.
Možno i bez objednání
Tel: 465611949
Mob: 603300055
Na Vaši návštěvu se těší Arnoštka Kovářová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se
Kopecká Dobromila
Šimala Vendelín
Významného životního jubilea se dožívají v období 1.10.2007 – 31.12.2007
60 let

Brožek Jan
Martínek Jan
Adamec Václav

81 let

Bubnová Marie
Bednářová Miroslava
Kalousová Marie

65 let

Hubálek Alois
Luxová Ludmila
Bednářová Alžběta
Brožek Zdeněk

83 let

Prikner Ferdinand

84 let

Balášová Ludmila

85 let

Bednářová Emilie

90 let

Filip Jan

92 let

Šípek František

70 let Železná Věra
			
75 let Hrdinová Marie
80 let

Dolečková Irena

Srdečně blahopřejeme

Marie Glonková

Vzpomínáme
Dne 11. 9. 2007 uplynulo 5 let od tragického úmrtí pana Vratislava Motla.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
Jana Motlová s Petrou a Romanem
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Poznáte…?
V minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: Venclovo Bredůvka
čp. B-17 majitel Duška Jiří Kostelec nad Orlicí; Hubálkovo čp. 249, majitel manželé Vrbkovi Ostrava;
Mikulovo eč.155 majitel Vít Mikula Boršice u Buchlovic. A co tyto? Poznáte…?

Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 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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