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Z jednání obecního zastupitelstva
20 května 2013 
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta seznámil s událostmi v obci od mi-
nulého zasedání: podána a dopřesněna žádost do MAS Orlicko na SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ, jednání 
s zhotoviteli proběhlo 22.4.2013, smlouva připravena k podepsání po registraci žádosti; Chystané sta-
vební změny KD – okna a závěsy; Poděkování stavitelům máje; Poděkování členům SDH za organizační 
zajištění provozu na komunikacích při „lodičkách“; informace z jednání spolků; instalována dřevěná 
zvířata ke školce; Zakoupen vybraný zahradní traktor na sečení; zapracovány požadované změny do 
návrhu ÚP; Prohlédnuty obecní cesty a stanoveny priority oprav; proběhlý hokejbalový finálový turnaj 
M ČR mladších žáků na CVAN; 
Dále zkontrolován zápis z minulého jednání: dopřesnit úklid sálu KD, SK dořešit provizorně zaslepenou 
stoupačku na půdě ZŠ; nedokončeno odvětrání čekáren; o výmalbě čekárny na horní Nekoři jednání se 
ZŠ; komunikace III. tř. v obci SÚS zametena; KK dořešit vodoměr u V. Faltuse 
PRON. Starosta předložil Pracovní skupině upravenou návrhovou část Programu rozvoje obce Ne-
koř, ve spolupráci s Mgr. Holečkem upravenou do jednotlivých opatření aktivit. Po diskusi a probrání 
jednotlivých opatření byly doplněny ještě další aktivity naplňující stanovené cíle. Usnesení 2/VI-2013: 
Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí upravenou návrhovou část PRON.  7 0 0
Projektová dokumentace čp. 286. S  výsledkem hodnocení nabídek na zpracování dokumentace na 
čp. 286 seznámila místostarostka a předsedkyně SK Ing. J. Kubíčková Berková, Obesláno 6 projekčních 
firem, obdrženy 4 nabídky: 1. Ing. Josef Buryška 126.750,-Kč, 2. KOKULA s.r.o. 129.470,-Kč, 3. Ing. Jiří 
Adamec 138.000,- Kč; PRODIN a.s. 336.864,-Kč. Hodnotící komise doporučuje vybrat nejnižší nabídku 
Ing. Buryšky. Usn.3/VI-2013: ZO Nekoř schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele „Projekč-
ní práce stavebních úprav na čp. 286 Nekoř“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od firmy Ing. 
Josef Buryška - za celkovou cenu 126.750,- Kč, pověřuje starostu a místostarostku jednáním s vybra-
ným zhotovitelem a přípravou a podepsáním smlouvy o dílo  7 0 0
MŠ. Starostou, místostarostkou a ředitelkou MŠ předneseny požadavky a normativy provozu MŠ včetně 
požadovaných výměr, hygienického vybavení a počtu dětí. Rozhodnuto prozatím pracovat s počtem 2 
tříd o 26 dětech, což odpovídá plným úvazkům pedag. pracovníků. Diskutovány výhody a nevýhody 
umístění MŠ na jednotlivé vytipované lokality. Usn.4/VI-2013: ZO Nekoř pověřuje předs. SK a starostu 
jednáním s projektanty - Ing Kokula, Ing. Adamec, P. Zamazal na podání nabídky k vypracování 
studie umístění MŠ – vedle školy a u stávající MŠ. – termín vyhotovení do konce IX 2013  7 0 0
Různé
Zápůjčka kontejnerů od společnosti EKO-KOM. V souvislosti s  certifikací společnosti EKO-KOM 
revidovány zapůjčené kontejnery na tříděný odpad. Usn. 5a/ VI-2013: ZO Nekoř schvaluje smlouvu 
o výpůjčce kontejnerů na s tříděný odpad od firmy EKOKOM a pověřuje starostu jejím podepsáním  
 7 0 0
Mapový server G-OBEC. V souvislosti se schváleným usnesením 5g/ V-2013 starosta předložil k od-
souhlasení příslušnou smlouvu o  dílo a  poskytování služeb. Usn.5b/VI-2013: ZO Nekoř schvaluje 
smlouvu o  dílo a  poskytování služeb č. 28/2013 s  poskytovatelem G Plus s.r.o. na zřízení aplikace 
G-OBEC a pověřuje starostu jejím podepsáním  7 0 0
Hudební festival ATS Nekoř 2013. Usn.5c/VI-2013: ZO Nekoř souhlasí s konáním hudebního festiva-
lu ATS Nekoř 2013 za stejných podmínek jako v předchozích letech  7 0 0
Jízdní řády. Informace starosty o drobných změnách autobusových jízdních řádů o prázdninách (od 
9.6.2013) a chystaném společném jednání se starosty okolních obcí
Řešení odpadních vod. Usn. 5d/VI-2013: ZO Nekoř podmiňuje souhlasná stanoviska při řízeních 
o výstavbě vrtů a studní zásobujících rekreační objekty pitnou vodou současným řešením likvidace 
odpadních vod  7 0 0
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Návrhy a připomínky
B. Bezstarosti – Umožnit TJ Sokol nakácet souše na topení v CVAN 
L. Faltusová – Zarůstající potok na dolní Nekoři
V Zářecká - Poděkování za dřevěná zvířátka ke školce
J. Kubíčková Berková - Anketa v ZŠ a MŠ – členové školské rady připraví návrh do příštího jednání OZ

10. června 2013 
Přítomné přivítal starosta, určil zapisovatele a  ověřovatele zápisu a  navrhl upravit program jednání 
předsunutím bodu - ZŠ – vyjímka počtu žáků, na počátek jednání, aby přítomný ředitel ZŠ mohl odjet 
na souběžně probíhající jednání zastupitelstva obce Pastviny. 
ZŠ – vyjímka počtu žáků, anketa. Vysvětlení k navrženým usnesením podal ředitel školy PaedDr. Petr 
Bouška a starosta obce. Usn. 2a/VII-2013: ZO Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, souhlasí 
s udělením výjimky z počtu žáků v ZŠ Nekoř, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, na školní rok 2013/2014 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost 
školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Usn. 2b/VII-2013: ZO Nekoř souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedagogických pracovní-
ků ZŠ z důvodu schválené výjimky po ředitelem ZŠ předložené organizační úpravě rozvrhu na období 
1.9. 2013 – 31.12. 2013, 56.000 Kč,- Kč. s tím, že doplatek mezd nepedagogických pracovníků bude 
čerpán z krajem přidělených finančních prostředků.  8 0 0
Anketa ZŠ, MŠ Nekoř. S návrhy otázek do ankety seznámil Ing. V. Kareš, vyhodnocením pověřena 
školská rada, ředitelé MŠ a ZŠ pověření rozesláním a sběrem anketních lístků.
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta seznámil s děním v obci od minulé-
ho zasedání: Stavební úpravy KD – výměna oken, rekonstrukce elektriky v kotelně, dveře do kotelny, 
vymalování; Poděkování TJ Sokol za umytí oken; Chystaná instalace závěsů na sále; Poděkování za 
povodňovou sbírku věcí; Poděkování Diakonie Broumov za jarní sbírku použitého ošacení; Poděkování 
hasičům za výjezd na pomoc do zaplavené obce Hořín; Informace o zapsání instalovaného závěsu na 
přívěs k minibusu Peugeot Boxer do TP a uzavření zákonné i havarijní pojistky; Dopracování Programu 
rozvoje obce Nekoř; Přidělena dotace na výsadbu ovocných stromků; Informace o proběhlém auditu; 
Oprava části cesty Brodek – Údolí, Vyspravení cesty ZŠ Nekoř – Šedivec – v obou případech obec Nekoř 
hradila materiál, společnost Klas Nekoř a.s. práci a mechanizaci; Dále zkontrolován a schválen zápis 
z minulého jednání. 
Závěrečný účet roku 2012 + audit hospodaření. Předem elektronicky předložené materiály krátce 
uvedl starosta. Usn. 3a/VII-2013: ZO Nekoř projednalo výsledek hospodaření Obce Nekoř za rok 2012. 
ZO Nekoř schvaluje závěrečný účet roku 2012 a  Zprávu o  přezkoumání hospodaření za rok 2012 
s výhradou. Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky k jejichž odstranění ZO Nekoř přijímá 
tato opatření: 1) na účtu 031 pozemky zaúčtovat na základě směnné smlouvy ze dne 30.4.2012; 2) ZO 
ukládá kontrolnímu výboru k odstranění závažných chyb a nedostatků dle § 10 odst. 3 písm c. zákona 
420/2004 Sb., provádět činnost v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, §119 odst. 3,4,5
Usn. 3b/VII-2013: ZO Nekoř konstatuje, že v usnesení 3a/VII-2013 uvedená opatření: 1) bylo splněno 
bezprostředně po přezkoumání hospodaření; 2) bylo naplněno předložením zápisu kontrolního výbo-
ru o provedené kontrole. 
Usn. 3c/VII-2013: ZO Nekoř bere na vědomí kontrolním výborem předloženou zprávu o kontrole plně-
ní usnesení za rok 2012  8 0 0
Kontrolní komise projde rok nazpět všechny zápisy a se píše všechny nedořešené věci z bodů „Různé 
–návrhy a připomínky“
MŠ. S postupem při zpracování studie a jednání s projektanty seznámila místostarostka J. Kubíčková 
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Berková. Dále ještě diskutovány jednotlivé otázky v anketě ZŠ a MŠ. Usn. 4a/VII-2013: ZO Nekoř bere 
na vědomí zprávu o postupu ve věci studie MŠ  8 0 0
Usn. 4b/ VII-2013: ZO Nekoř souhlasí s předloženým zněním ankety pro ZŠ a MŠ  8 0 0
Majetkové a pozemkové záležitosti.
Usn.5a/VII-2013: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku s ČR– Hasičským zá-
chranným sborem Pardubického kraje na Vzduchový dýchací přístroj Saturn S2, pověřuje starostu 
jejím podepsáním  8 0 0
Usn. 5b/VII-2013: ZO Nekoř schvaluje účast obce Nekoř ve výběr.řízení – 3. kole na prodej majetku 
ČR – p.p.č. 43, 44/1, 100 za cenu 144.000,-Kč. Pověřuje starostu potřebnými úkony.  8 0 0
Usn. 5c/VII-2013: ZO Nekoř v návaznosti na usnesení 4c/ V-2013 schvaluje kupní smlouvu na st.p.č. 
453 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 za cenu 50,-Kč/m2, pověřuje starostu jejím podepsá-
ním  8 0 0
Různé
Valná hromada VAK Jablonné nad Orlicí. Usn. 6a/ VII-2013: ZO Nekoř v souladu s ust. § 84 odst.2 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění deleguje starostu obce Ing. Jiřího Pomikálka 
jako zástupce obce Nekoř na řádnou valnou hromadu společnosti VAK, a.s., která se koná dne 27. 
června 2013 ve 12,30 hodin v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí.  8 0 0
Havarijní pojistka zásahového vozidla. Usn. 6b/VII-2013: ZO Nekoř schvaluje předložený návrh ha-
varijní pojistky has. zás. vozidla IVECO DAILY, pověřuje starostu jejím uzavřením  8 0 0
Vývěsní tabule. Starostou navrženo zhotovení nové vývěsní tabule k zastávce u továrny. Diskutovány 
možnosti posunutí tabule dále od okraje komunikace a rozšíření prostoru k vystupování z autobusů. 
Nakonec rozhodnuto na návrh P. Lehkého instalovat novou vývěsní tabuli před prodejnu na Vejrově. 
Usn. 6c/ VII-2013: ZO Nekoř schvaluje instalaci nové vývěsní tabule před prodejnou na Vejrově, její 
zhotovení objednat jako v předchozích letech u J. Novotného, Nekoř 33.  8 0 0
Povodňová sbírka. Podmínky k uspořádání povodňové sbírky pro obec Hořín zjistí starosta obce. 
Vyčištění víceúčelového hřiště. Usn. 6d/VII-2013: ZO Nekoř schvaluje vyčištění víceúčelového hřiště 
dle nabídky firmy Driftsport za 16.904,- Kč  8 0 0
Návrhy a připomínky
J. Pomikálek - příští jednání zastupitelstva 8.7.2013, projednat záležitosti kolem nájmů 
L. Faltusová – Uschlé stromky třešní na cestě k Šedivci – informace starosty o jejich podzimním ob-
novení pří výsadbě na Vejrově; Zarostlý potok v Nekoři – informace starosty o vysečení a úpravě LČR 
– jednání již proběhlo, realizace v nejbližších dnech
P. Lehký - nákup úhlové brusky k údržbě travního traktoru – broušení nožů
J. Kubíčková Berková - lavičky ke škole u travnatého hřiště; webové stránky obce – informace starosty 
- bude předloženo na příštím jednání
J. Lehký - zarostlý břeh řeky u mostu – ztížené rozhledové podmínky; emulze na parkety KD, stěna na 
výzdobu v KD, rozbitý vysavač v KD

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

dovolte mi popřát Vám poklidný a pohodový zbytek dovolených a prázdnin, dětem i následně hodně 
odhodlání k začátku školního roku. V tomto čísle zpravodaje opět najdete zmínky o tom, co se za krátké 
období od vydání červnového čísla v obci událo, a kromě toho i přílohu 100 let TJ Sokol Nekoř s pozváním 
a programem oslav tohoto výročí v sobotu 24. srpna 2013. 

Upozorňuji na níže uvedený termín veřejného projednávání nového „Územního plánu Nekoř“ 10. září 
2013, na které Vás srdečně zvu. 
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A kromě následně uvedeného poděkování se bohužel musím zmínit ještě o jedné věci. 
Prosíme všechny majitele psů, aby nenechávali své svěřence volně pobíhat a ohrožovat ostatní lidi i je-

jich psy, které si spořádaně vedou na vodítku. Každý majitel psa je plně zodpovědný za svého čtyřnohého 
svěřence a měl by jej mít neustále pod kontrolou. Děkuji Vám za ohleduplnost k druhým. 
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Poděkování
•	Děkujeme všem, kteří přispěli materiálně a posléze i finančně pro potřebné o letošních červnových 

povodních, obojí pomoc byla směřována do obce Hořín u Mělníka
•	Děkujeme 6 obětavým členům SDH Nekoř SDH za pomoc při odstraňování následků povodní v ob-

ci Hořín
•	 Firmě Alf Nekoř za bezplatné uvolnění pracovníků – členů zásahové jednotky při výjezdu na povod-

ňovou pomoc v obci Hořín
•	Děkujeme i za obětavý zásah zásahové jednotce SDH Nekoř při požáru lesa u hráze přehrady v noci 

ze 6. na 7. července 2013
•	V. Lehkému, P. Pomikálkovi a K. Faltusovi za pomoc při pročištění ucpané kanalizace u CVAN
•	Žákům z divadelního kroužku ZŠ a panu řediteli P. Bouškovi za secvičení a sehrání divadla „O buř-

tové chaloupce“
•	 Spolkům za zorganizování tradičního dětského dne 

a členům zásahové jednotky SDH za předvedení vy-
bavení zásahového vozidla a praktickou ukázku při 
letošním dětském dnu

•	 Pedagogům a dětem ZŠ za nápaditou výzdobu čekár-
ny na horní Nekoři

•	 Majiteli č.e 116 za finanční dar Obci Nekoř
•	 Hasičům ze Zásahového pluku HZS Hlučín za po-

moc při dokončení demolice čp. 214
•	Václavu Lehkému a Jaroslavu Lehkému, kteří v době vlastní dovolené pomáhali při třídění odpadu 

při dokončení demolice čp. 214
•	TJ Sokol Nekoř za zorganizování II. ročníku „Nekořského špacíru“
•	Panu V. Kodytkovi za knihy věnované naší obecní knihovně
•	Panu V. Venclovi za péči okolí sochy P. Marie u stadionu 
•	Všem sponzorům oslav 100 let TJ Sokol Nekoř 
•	Těm, kteří se obětavě starají o květinovou výzdobu a její zalévání u čekáren u školy a na horní Nekoři

Krátké zprávy a oznámení
•	Upozornění na měření rychlosti – vzhledem k neukázněnosti ně-

kterých řidičů, kteří nerespektují rychlostní limit v obci a tak ohro-
žují bezpečnost a zdraví všech, kdo se po komunikaci v obci pohybu-
jí, bude i nadále pokračovat měření rychlosti v obci Městskou policií 
Žamberk v těch místech obce, kde je největší riziko bezpečnosti pro-
vozu …. 

•	Dobourání čp. 214. Od pondělí 22. 7. do středy 24.7.2013 bylo do-
bouráno čp.214 u továrny. Záchranný útvar HZS Hlučín vyslyšel na-
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ši prosbu a nově přidělenou technikou nám jeho příslušnící v rámci svého výcviku dobourali zbytky 
čp. 214. Tedy to, co z ní po podzimním požáru a nuceném stržení zbylo. Podařilo se přitom za využití 
členů záchranného útvaru, obecních pracovníků i brigádníků vytřídit ze suti zbytky trámů a dřeva, 
železa a dalších nežádoucích příměsí

•	Žádáme opětovně všechny majitele psů, aby nejen po svých čtyřno-
hých přátelích uklízeli „dárečky“, které při svých procházkách za-
nechávají na obecních i soukromých pozemcích v obci, ale aby své 
svěřence náležitě hlídali a nenechávali je volně se pohybovat po obci. 
S ohledem na ostatní občany i druhé pejsky by je měli mít vždy pod 
přímým dohledem a na vodítku 

•	Vnitřek čekárny na horní Nekoři prodělal výrazné změny, děkujeme 
žákyním nekořské školy Marušce K, Doubravce M. a  Daně B., paní 
učitelce Z. Papáčkové a L. Bouškové, panu řediteli P. Bouškovi a jejich známé P. Vernerové za nápa-
ditou výzdobu této čekárny a čas strávený její realizací

Co se chystá v obci Nekoř

17.8. Myslivecké hody
24.8. OSLAVY 100 let TJ Sokol + koncert
31.8. Pohádková cesta

21.9. Velká cena SDH – „Nekořský pohár“
23.11. County bál

Jak nás trápí počasí? 
Je letošní léto opravdu tak horké? 
V letošním červenci byla průměrná teplota naměřená na vodním díle Pastviny 18,5°C, maxima bylo 

dosaženo 28.7. v 15:45 + 33,8 0C, minima 1.7. v 00:15 + 7,2 0C A jak to bylo v jiných letech? 
Červenec bývá až na vyjímky nejteplejším měsícem roku, jeho průměrné teploty se pohybují dlou-

hodobě mezi 16 a 17 oC. Nejtepleji bylo za posledních 25 let v roce 2006, kdy červencový průměr 
dosáhl 20,18 oC, více než letos jsme se ohřáli ještě v roce 1994 19,75 oC, 2010 19,00 oC a 1995 18,98 oC. 
Naopak nejchladnější červenec jsme měli v roce 2000 s 14,12 oC, obdobně v roce 1996 byl červencový 
průměr 14,69 oC. Rekordní roky 1994 a 1995 byly orámovány naopak chladnějšími, v roce 1993 bylo 
v červenci 15,06 oC a v roce 1996 již zmiňovaných 14,69 oC. Všeobecně je v posledních letech patrný 
stoupající trend průměrných červencových teplot. 

Za použití materiálů a statistik hrázného Povodí Labe obětavě vyhledaných a sepsaných Zdeňkem Dvo-
řákem Jiří Pomikálek

Termíny svozu odpadů 2013
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Srpen: 12., 26. Září: 9., 23., 30.  Říjen: 7., 14., 21., 28. 
Listopad: 4., 11., 18., 25. Prosinec: 2.,9., 16., 23., 30.
Sběr plastů v žlutých pytlích a sběr nápojových kartonů v oranžových pytlích. 
Odevzdání na svozová místa – úterý: 3.IX.; 1.X.; 29.X.; 26.XI.; 24.XII.; 
Svoz skla –: středa 4.IX.; 4.XII. Svoz papíru – 10.IX.; 7.X.; 4.XI.; 2.XII.
Sběr nebezpečných odpadů a Sběr elektrozařízení: – termín čtvrtek 5.9. 2013 – zastávkovým způso-
bem - Bredůvka, u kostela, u KD, u mostu
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Územní plán a Program rozvoje obce Nekoř 
V letošním létě byly dokončeny dva dokumenty důležité pro další rozvoj naší obce. Dva roky zpraco-
vávaný ÚZEMNÍ PLÁN NEKOŘ a na něj navazující letos zpracovaný strategický rozvojový dokument 
PROGRAM ROZVOJE OBCE NEKOŘ. 
Oba dokumenty jsou k nahlédnutí jak na obecním úřadě v Nekoři, tak i na webových stránkách www.
nekor.cz 
Veřejné projednání těchto dokumentů se uskuteční v úterý 10. září od 17,00 hodin v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu Nekoř.

Z historie obce
Ze života v Nekoři v době předválečné a válečné (Střípky vzpomínek z rodinné kroniky) III.

Doba předválečná (pokračování)
Společenství dětí od továrny bylo tehdy v obci považováno za partu nevychovaných uličníků a divo-

chů, s níž si děti z lepších rodin nesměly nic začínat. Mé postavení v této v místě uznávané společenské 
hierarchii bylo díky protějším sousedům někde uprostřed. V létě o prázdninách jsem si hrávala „v lepší 
společnosti“ s o rok mladším Láďou Kodýtkem, vnukem továrníků Matyášových z protějšího statku. 
Jejich rázná dcera Jarmila se k nám coby sousedům občas stavovala „na kus řeči“ s mou matkou a brala 
s sebou Láďu, aby si mohl s někým hrát. (Mimochodem byla to ona, kdo se zasloužil o předválečnou 
důkladnou obnovu budovy statku, která dodnes patří k zajímavým stavbám v obci.) Mělo se zato, že 
Láďa - jedináček potřebuje dětskou společnost, přičemž se předpokládalo, že já jako holka jej nemohu 
příliš zdivočet. Jednou z našich nejoblíbenějších zábav byla jízda na trojkolce, kterou Láďa vlastnil. To 
mne docela bavilo. Trojkolka tehdy ve zdejších poměrech představovala nesamozřejmou vymoženost. 
Láďa si na ní již ve svých pěti letech zlomil ruku, když mne vezl na zadní nápravě a převrátili jsme se 
oba do příkopu. V době mimo prázdnin jsem ovšem měla zcela odlišnou společnost, když jsem se 
s velkým potěšením zúčastňovala divokých her a zábav dětí obyvatel továrního domu, v čemž mi nikdo 
nebránil. Potíže ovšem byly s včasným návratem domů, neboť naše hry získávaly největší spád právě 
až v pozdním večeru.

Vzruch do dětské party od továrny vnesla rodina Sršňových, která se sem přistěhovala někde od Ústí 
nad Orlicí. Otec – účetní v místní továrně – byl vyloženě všestranný talent. Kromě svých povinností 
v zaměstnání maloval ve volném čase obrazy zdejší krajiny. Dva z nich – poměrně věrně zachycená 
olejomalba splavu a jeho vzdálenějšího okolí až k mostu z doby předválečné, jakož i obraz naší dřevěné 
chalupy s pavlačí z doby před její poslední přestavbou, se mi ještě zachovaly. Kromě toho daleko široko 
vyhlášený výtržník Véna Sršeň provozoval různé další, na venkovské poměry extravagantní činnosti. 
Předvedl například místní mládeži, že lze z pastvinského mostu skákat rovnou seshora až do přehradní 
nádrže. Zvládl to úspěšně, i když byl přitom opilý. (Nadměrné pití bylo zřejmě jeho slabou stránkou.) 
Jeho příklad se ujal. Od té doby odvážlivci v Pastvinách skáčou z mostu docela běžně, stala se z toho 
známá místní atrakce. 

Rodina Sršňových měla tři nebo možná čtyři děti. Dceru Věru, blízkou mému věku, s níž jsme se 
po shlédnutí zajímavého představení cirkusu v Kyšperku začaly připravovat na kariéru cirkusových 
umělců a pilně jsme cvičily přemety a stojky. Kromě Věry byli v rodině ještě dva nebo tři velice aktivní 
synové. Ti nás naučili plavat v továrním náhonu a zavedli zde různé další, dříve neznámé nebo málo 
provozované sporty. Později pak v době zákazu všech spolků založili klub Mladého hlasatele. V rámci 
činnosti tohoto klubu jsme skládali různé „bobříky“. Například součástí bobříka odvahy byl osamo-
cený půlnoční pochod k jezírku v Oboře za hájovnou. Úspěšné dokončení tohoto bobříka nebylo pro 
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mne ani tak obtížné jako složení bobříka mlčení, v  jehož průběhu nás kamarádi schválně neustále 
provokovali a sváděli k řeči. 

Z počátků výuky na měšťance mi utkvěla v paměti zvlášť jedna událost. Tehdy těsně před válkou 
přicházely do módy rozličné „americké“ testy. Dostali jsme k vyplnění formulář se spoustou různých 
otázek. Utkvěl mi v paměti například dotaz, co přidat za první část přísloví „… Komu se nelení …“ 
Doplnit se musela druhá část – „… tomu se zelení.“ Test jsem podle získaných kladných bodů složila 
nejlépe ze třídy já a hned za mnou se zařadil spolužák Lžíčař, syn železničáře. Při hodnocení testů jsem 
náhodně zaslechla rozhovor ředitele školy s naším třídním učitelem. Ředitel naléhal na třídního, aby 
došel za rodiči Lžíčaře a přemluvil je, aby chlapce převedli na gymnázium, což by pro něho znamenalo 
lepší možnosti vzdělání a  životního uplatnění. Hluboce mne přitom zarazila a  nepříjemně se mne 
dotkla ředitelova poznámka, že v mém případě by podobná intervence byla zbytečná. Jednak můj otec 
byl jen nádeník, jednak jsem byla jen holka. Fakt je, že intervence třídního, pokud skutečně proběhla, 
spolužáku Lžíčařovi nepomohla – zůstal s námi ve třídě.

Po hlubším vzdělání jsem velice toužila, a proto mne zaslechnutý odsudek silně rozlítostnil. Ne-
možnost rovného přístupu ke kvalitnímu středoškolskému vzdělání v předválečném období pociťuji 
dodnes jako celoživotní nedostatek a křivdu. I když jsem po válce získala možnost vysokoškolského 
i dalšího postgraduálního studia, mezera v klasickém středoškolském vzdělání byla stále znát, jakkoliv 
jsem se ji snažila překlenout samostudiem. Dostupnost všeobecného středoškolského vzdělání v po-
válečném období považuji za velkou vymoženost doby. Později byla ovšem vzdělávací politika znovu 
deformována, když vysokoškolské studium, zejména v netechnických oborech, bylo ztěžováno dětem 
z některých neprivilegovaných skupin obyvatelstva, označovaných za „třídní nepřátele.“

Společenské rozdíly mezi zámožnějšími a chudšími skupinami obyvatelstva byly v předválečném 
období pociťovány a vnímány i v naší obci, a to ve všech možných ohledech. Matka mi zdůrazňovala, 
že naše rodina se ještě nenachází na společenském dně, kam patřili lidé z pastoušky na Bredůvce, kteří 
neměli vlastní střechu nad hlavou a živila je obec. Nabádala mne k pracovitosti a píli, abych se na 
toto společenské dno nikdy nedostala. My jsme se zařazovali mezi chalupníky, i když chalupa nebyla 
naše a postupně jsme ji museli splácet zámožnější bezdětné tetě, která ji pro mou matku – sirotka 
od raného mládí – koupila. Nad chalupníky se zařazovali sedláci s větším vlastním hospodářstvím, 
a rovněž někteří místní státní úředníci jako četníci, učitelé apod. Překlenout tuto hierarchii, např. při 
ženění a vdávání, byl i za první republiky ještě problém, i když to již nebylo tak nemožné jako v dobách 
starších, za Rakousko-Uherska. Demokratické prvky se začínaly pomalu prosazovat i v tomto ohledu. 
Pokračování příště Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

Povodně Hořín
11.června se naše jednotka SDH Nekoř, ve složení 

Petr Pomikálek, Lukáš Kubíček, Vašek Lehký, Jarda 
Lehký, Jiří Krejsa a Karel Faltus, vydala na pomoc po-
stižené obci Hořín na soutoku Vltavy a Labe u Mělníka. 
Jeli jsme na známé místo, protože už jsme tam pomáha-
li při povodních v roce 2002.

Čtyři dny jsme v  pohotovosti čekali na výjezd, ale 
hladina vody byla tak vysoká, že se do vesnice nedalo 
dostat. Okolo obce byla postavena protipovodňová hráz 
z betonu, která má v nejnižším bodě kolem čtyř metrů. 
Tato výška ale nestačila a voda přetekla o třicet centi-
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metrů. Při opadu vody sloužila opačně, protože zadržovala 
vodu ve vesnici.

Vyjeli jsme ráno po páté hodině naším novým vozidlem 
a s přívěsem humanitární pomoci, která se vybrala od ob-
čanů v Nekoři. 

Po příjezdu do Hořína jsme viděli profesionální jednotky 
z Čech, Polska a Slovenska, jak balí obrovská kontejnerová 
čerpadla, která čerpají přes kubík vody za sekundu. Hladi-
na vody byla odčerpána tak, že už nemohli tato čerpadla 
použít, nastoupit musela čerpadla menší.

Po nalezení stanoviště s humanitou jsme předali pomoc, 
kterou jsme přivezli a nahlásili se na krizovém štábu. Ten 
nás přidělil na čištění sklepa v  jednom domě. Tento dům 
měl štěstí, že byl postaven výš, takže voda do obytné části 
nedosáhla, ale škoda ve sklepě a v garáži byla veliká. Dobře 
se osvědčil vysokotlak s  kubíkovou nádrží, kterou máme 
v našem hasičském autě. Místo přiměšování pěny jsme při-
měšovali do vody Savo, takže se umývalo a zároveň i dez-
infikovalo.

Druhý den nás čekal další dům a tam už to bylo horší. 
Vodu měli i v obytném patře, a to asi třicet centimetrů pod 
stropem. Barák už byl vystěhovaný, to provedla armáda. My 

jsme ho vyčistili, vydesinfikovali a vyhnali vodu ven košťaty. Garáž i sklep byly stále zaplavené, protože 
byla vysoká hladina spodní vody. Kdyby se voda odčerpala, 
zhroutily by se základy, tak to bylo zakázáné. Stejně po půl 
hodině čerpání jsme snížili hladinu vody o pět centimetrů 
a za pět minut byla zase stejná.

Třetí den jsme se rozdělili na dva týmy. Jeden odčerpával 
vodu z laguny a druhý šel pomoci do dalšího domu. V tom-
to stavení už byli připravení na zimu a měli sklep zarovnaný 
dřevem. Takže všechno dřevo jsme vyvozili ven, vynosili 
všechno ostatní vybavení a... čistili, dezinfikovali a odčer-
pávali jsme špinavou vodu. Spodní voda už tady byla skoro 
na úrovni podlahy, tak jsme po odčerpání špinavé vody vše nechali zaplavit čistou spodní vodou.

Čtvrtý den se opakovalo totéž. Další dům vyčistit, vydezinfikovat a vymést vodu... Sklep byl zaplave-
ný a v garáži ještě plaval kapr. Ten den nás čekalo ještě vyčištění místního fotbalového klubu.

Pátý den - poslední úkol - očista obecního úřadu Hořín. 
Poté jsme si sbalili věci a připravili se k návratu.

Ubytovaní jsme byli v  místní ZŠ, v  nejhezčí třídě ze 
všech, u prvňáčků. Oproti situaci před 11 lety, bylo nejen 
zázemí mnohem lépe zorganizované. Koupání pro dobro-
volníky i místní obyvatele zajišťovali hasiči mobilními spr-
chami. O jídlo se staral Červený kříž.

Po rozloučení se zástupci obce, odhlášení u  krizového 
štábu a velitele hasičů, jsme vyjeli zpět k domovu.

Když tu spoušť člověk vidí, tak jsem moc rád, že bydlíme 
v kopcích a ne v rovině u Mělníka. Lukáš Kubíček
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Dětský den
Alespoň několika fotografiemi Jirky Krejsy chceme přiblížit atmosféru letošního dětského dne pořáda-

ného nekořskými spolky, základní školou a Obcí Nekoř poslední červnovou sobotu 

Srandamač
SRANDAMAČ aneb klání spolků a  obecního zastupitelstva v  neobvyklých disciplínách proběhl 

v sobotu 6. července 2013.
Tekuté ceny pro motivaci závodníků jako obvykle dodali sami soutěžící, slunečným letním podve-

čerem na nás pamatoval svatý Petr, občerstvení z pípy i udírny pro soutěžící i diváky zajistili hasiči, 
soutěžní prostor na požadovanou velikost trávníků zajistili rovněž hasiči, každý soutěžící spolek při-
pravil jednu z disciplín, a co víc nám mohlo chybět? Dobrou náladu a smysl pro legraci si všichni vzali 
s sebou a tak nezbylo než se pustit do soutěžení. 

Hasiči připravili dlouhou smíšenou štafetu v  zásahových oblecích se shazováním kuželek džbe-
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rovkou, podlézáním dřevěné kozy a házením míčků do rozesmátého obličeje s následným úklidem, 
myslivci zůstali u vloni vyzkoušeného nasávání slámkou, letos však vody z půllitru do nafukovacího 
balonku, u sokolů se válel za použití ochraných pomůcek popředu a pozadu špalek, u rybářů bylo za 
úkol do podběráků chytit různě veliké poslepu vzad hozené míčky, klub SHM připravil cestu po špa-
líčkách, Nekořala slalom s kolem zatáčejícím na opačnou stranu než volant ovládání, no a závěrečnou 
disciplínou režírovanou za zastupitele starostou bylo přetahování lanem. A výsledky klání: z možnosti 
prvního výběru z nabízených cen se za šesté místo radovali hasiči, o další dvě ceny si za stejné umístě-
ní museli střihnout sokolové a myslivci, čtvrté místo vylovili rybáři, zastupitelé obhájili loňskou třetí 
příčku, loňský vítěz Nekořala se musel spokojit s druhým místem, protože poslední cena za vítězství 
zbyla na Klub SHM, který celou dobu povzbuzoval početný fanklub táborníků, kteří za tímto účelem 
přišli až z letního tábora v Bohousové. 

Že se všichni dobře bavili a soutěže si užívali, je patrné z přiložených fotografií, a že stejná pohoda 
panovala i poté na navazujícím hasičském táboráku je také zřejmé, zvláště když občerstvení bylo do-
statek a k dobré pohodě i tanci hrála kapela Wejvrat.  red

Klub SHM Nekoř - Táborové vzpomínky
I v  letošním roce trávilo část nekořských dětí červencové dny na stanovém táboře pořádaném Klubem 
SHM u Divoké Orlice u Bohousové. Nejprve starší – „měšťankové“ děti na „Velkém táboře“, pak ti mladší 
do páté třídy na „Malém táboře“. V následujících řádcích se můžete začít do části vzpomínek účastníků 
tábora:
Velký tábor – Detektivové

Tento rok jsem jela na začátku prázdnin poprvé na velký tábor do Bohousové.
Tábor začínal 1.7. 2013 v pondělí a trval dvanáct dní. Sjelo se nás tam 15 dětí a staralo se o nás ( 

o program, o naše zdraví, o kuchyň a zásoby ) 10 vedoucích. Téma DETEKTIVOVÉ bylo zajímavé 
a dobrodružné. Stále se něco dělo. Vůbec jsme se nenudili. A nejlepší byly noční hlídky . To jsem se 
i někdy bála. Počasí nám vyšlo úplně dokonale. Skvělá byla sobotní výprava do Nekoře na Srandamač, 
kde naši vedoucí soutěžili a my jsme jim fandili. Naše podpora byla tak dobrá, že vyhráli. Každý den 
jsme hráli spoustu skvělých her. Na výlet jsme jeli vlakem a  pak jsme zdolali Křížovou horu a  její 
rozhlednu. Ale zde to nekončilo. Následovala rozhledna Hedeč, klášter v Králíkách a končili jsme na 
Králickém nádraží odkud jsme jeli do tábora.

Ve vlaku jsme uvěznili zloděje Lucase a Karlose. Z celého tábora jsem byla moc nadšená a moc se mi 
tam líbilo. Maruška Karešová
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Malý tábor - Gladiátorský příběh (opis části táborové kroniky)
V sobotu 13.7. najely děti na tábor v Bohousové, rozdělily se do tee-pee, poznaly se a seznámily se 

se svými vedoucími a spolubydlícími a bedlivě sledovaly, co se bude dít dál. Každý táborník se před-
stavil a něco o sobě prozradil, každý však okem po-
kukoval za zdravotnické tee-pee, za kterým se tyčilo 
cosi dřevěného, ale stále tajemného. Po seznámení se 
podrobně s táborem a po večeři se vše vysvětlilo Z ne-
nadání, když táborníci již ulehali ke spánku byl svolán 
nástup. Děti postupně přistoupily k onu tajemnému 
místu a dozvěděly se, že je to gladiátorské koloseum. 
V koloseum už na ně čekali bíle odění lidé s vavříno-
vými věnci na hlavách, byli to doktóres (učitelé) gla-
diátorské školy. Každý byl jmenovitě předvolán před 
doktóres a označen barvou na čelo (žlutou, červenou, 

modrou a zelenou). Po tomto ceremoniálu ulehli nový gladiátoři ke spánku s pohledem do hořícího 
ohně, pomalu usínali a mohlo se jim zdát o pohádce, kterou jim jejich vedoucí přečetl, nebo o tom co 
je čeká jako gladiátory. (Tak co)

V pondělí jsem vstávali o půl 8. K snídani jsme 
měli buchty. Na nástupu jsme se hlásili svými nový-
mi pokřiky. Nejlépe uklizené tee-pee měli Býci. Po 
dlouhém váháni byli jako nejhorší zvoleni Tak co? 
Po snídani nám náčelnice Helča vysvětlila vyrábě-
ní helmy pro gladiátory. Všichni se do toho s chu-
tí a  nadšením pustili. Celá jídelna byla od škrobu 
včetně dětí, náčelníků, laviček a stolů. Jen na balón-
cích toho bylo málo. Nakonec jsme to však všichni 
zvládli. K  obědu jsme si pochutnali na zeleninové 
polévce a špagetách. Papali jsme až jsme měli boule 
za ušima. Míra se vyznamenal. Při poledním klidu nám náčelnice Lidunka vyprávěla o Galdiátorech 
a jelikož bylo hezké počasí, sešli jsme se uprostřed tábora a pohodlně rozvalení na karimatkách jsme 
vstřebávali historii. Potom nám náčelnice Ráďa připravila v  lese velice pěknou hru na posílení tý-
mového ducha ,,hon na gladiátory“, naši doktóres samozřejmě vyhráli, jelikož zvolili skvělou taktiku 

a ulovili všechny skryté gladiátory. 
Po jogurtové sváče jsme hráli hra 
na hřišti. Náčelník Tomáš a nápo-
mocný náčelník Míra nám vysta-
věli a zprovoznili lanové centrum. 
Večer nás v  koloseum navštívili 
mistři gladiátoři a  provedli ukáz-
ku svého bojového umění. Potom 
také ukázali a vysvětlili účel svých 
zbraní. Pak jsme si mohli ošahat co 
jsme chtěli – teda skoro a na vlastní 
kůži zbraně ozkoušet. Bojovníkům 
jsme poděkovali, rozloučili se a po 
nástupu jsme se uložili do svých 
teplých spacáků. (Amazonky)
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Pátek. Pátek bych nazvala velkým dnem. Ráno při nástupu jsme našli vzkaz, který pravil: ,,Ave! 
Jdoucí na smrt Vás zdraví. Proroctví starého Decima se dnes naplní. Až k poledni budete mít krmě 
zdárně v pajšlech, nechť se Váš Lanista vydá k truhle Galigulově. Ať v boji zvítězí ten lepší. Aulova 
gladiátorská škola“ Ve funkci Lanisty jsem nemohla nic podcenit, po obědě jsem se vydala na cestu 
k truhle a chtěla se dohodnout s Lanistou druhé školy. Ovšem Aulova škola chtěla boj, tak k večeru 
k nám do tábora do kolosea dorazila početná skupina našich protibojovníků, bojovalo se ve 4 disciplí-
nách: vytrvalost, lanové překážky, vědomostní soutěž a boj na kladině s ,,uchošťourama“. Byl to férový 
a vyvážený boj. Ale protože jsme celý týden tvrdě trénovali, tak jsme zvítězili a mohli si otevřít truhlu 
s pokladem. (Ave Já)

I přes to, že výcvik v gladiátorské škole byl tvrdý, myslím, že letošní malý tábor se vydařil. Chtěla 
bych poděkovat všem rodičům, kteří nám svěřili své gladiátory a  souhlasili s výcvikem. A zároveň 
děkuji všem doktóres, kteří si udělali čas a kurz na to, aby vycvičili ty nejlepší gladiátory a přispěli tak 
k získání pokladu.  Ave Dollina (Dominika Bednářová)

Nekořský Špacír - II ročník
Na poslední sobotu letošního července 27. 7. 2013 připravila TJ Sokol Nekoř druhý ročník „Nekoř-

ského špacíru“. Celá trasa byla tentokrát dlouhá téměř 15 km s možností kratší varianty přibližně 10 
km. 

Letošní trasa vedla ze startu na hřišti v Nekoři přes Malou přehradu, kolem bývalé pily a mlýna pod 
Vejrovem, dále po „staré silnici“ okolo Svaté Trojice k autokempu a pod hráz velké přehrady, kde byl 
první hlavní bod letošní trasy - prohlídka Hráze údolní přehrady Pastviny spojená s poutavým výkla-
dem p. Václava Lehkého. Druhým zajímavým místem byla návštěva Výcvikového střediska Pastviny 
Univerzity Palackého v Olomouci ve Studenecké zátoce s lanovým centrem a lezeckou stěnou. Odtud 
právě mohli účastníci využít zkrácení Špacíru po schůdnější cestě a vrátit se kolem Malé přehrady zpět 
na hřiště v Nekoři. Hlavní trasa však vedla dále přes Studenecké skály cestou nad Studeným a Pod 
Borky zpět do cíle, kde tradičně obdržel každý účastník jmenovitě „Účastnický list“ na památku a měl 
možnost využít připravené pohoštění.

Na trasu letošního druhého ročníku Nekořského špacíru se postupně vydalo celkem 105 účastníků 
(oproti loňským 71), z toho bylo 87 dospělých, 18 dětí a 3 psi. Domácích nekořských občanů přišlo 56 
- tedy opět většina, zbývajících 49 účastníků přijelo z okolních i vzdálenějších měst a obcí – z Líšnice, 
Letohradu, Lukavice, Žamberka, Helvíkovic, Kunčic, Klášterce nad Orlicí, Kunvaldu, Kameničné, Jab-
lonného nad Orlicí, Dolní Dobrouče, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Litomyšle, Světlé nad Sázavou, 
Uherského Hradiště, Slušovic, Prahy a Brna. 

I letos absolvovala Nekořský špacír naše spoluobčanka paní Růžena Faltusová, tentokrát však byl 
nejstarším účastníkem p. Josef Kubišta z Ústí nad Orlicí, který i ve svých úctyhodných 77 letech zvládl 
trasu i v úmorném horku za necelých 5 hodin. Naproti tomu coby nejmladší účastníci se na kočárkách 
vezli teprve vloni narození nekořští občánci Šarlotka Sršňová a Kubík Faltus. Cesta trvala zúčastněným 
zhruba 3,5 až 6 hodin. Důležité však bylo, že i za slunečného, horkého až dusného počasí všichni došli 
zdárně do cíle. Většina zde využila připravené pohoštění a po krátkém odpočinku se těšila domů pod 
sprchu.

Jsme potěšeni, že náš úmysl obnovit turistickou akci v naší obci a navázat tak svým způsobem na 
kdysi tradiční pochod „Přes 5 vesnic a 1 přehradu“ se setkal s pochopením a zájmem. Budeme se tedy 
těšit na příští rok, kdy opět poslední sobotu v červenci uspořádáme již třetí ročník Nekořského špací-
ru. A kudy povede jeho trasa? Nechte se překvapit.

Za organizační tým TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová
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Školní informace
Školní rok 2012/2013 začal podle tradice slavnostním zahájením. Přivítali jsme nové prvňáčky a no-

vého pana učitele Petra Malého. Ten zastupuje paní učitelku P. Blažkovou, která odešla na rodičovskou 
dovolenou. V průběhu roku pak odešla paní vychovatelka G. Moravcová a na její místo nastoupila paní 
vychovatelka Z. Papačková. Paní Moravcové děkujeme za vše, co pro naši školu vykonala. V září byla 
na naší škole kontrola z ČŠI ohledně hospodaření se státními prostředky a závěrečná zpráva konsta-
tuje, že se svěřenými prostředky hospodaří-
me správně. V průběhu školního roku došlo 
také k obměně školské rady. Již od září začaly 
naše děti tvořit výrobky na adventní výstavu 
a jejich zdařilé práce určitě potěšily všechny 
návštěvníky. Tvůrčím hybatelem pro dětské 
práce byla paní učitelka Boušková. Tradičně 
na škole pracovaly zájmové kroužky, které 
jsou doplňkem pro mimoškolní činnost. 
Velký dík tímto patří všem vedoucím těchto 
kroužků a zároveň je to oslovení pro případ-
né další zájemce z řad občanů, kteří by chtěli 
nějaký kroužek vést. 

Z  pátého ročníku nám odešlo na různé 
školy 7 žáků. Nechť se jim na těchto školách 
daří a jsou tam spokojeni. 

V průběhu června a července jsme tematicky vymalovali další autobusovou čekárnu a v září bychom 
chtěli vymalovat další. 

Školní rok 2013/2014 nám začne v pondělí 2. září. Přiví-
táme nové prvňáčky s jejich rodiči a všechny zaměstnance 
školy. Pro tento školní rok budou spojeny ročníky 3. a 4. 
Ostatní ročníky budou mít samostatnou třídu. Rozvrhy 
jednotlivých tříd a  informace pro prvňáčky budou od 6. 
srpna na našich internetových stránkách www. zsnekor.
skoniweb.cz.

Děkujeme vedení obce za dobrou spolupráci při rozvoji 
naší školy a dále všem, kteří naší škole pomáhají. 

Ředitel ZŠ Nekoř, PaedDr. Petr Bouška 

Cestománie 
V rubrice „Cestománie“ přinášíme pokračování vzpomínek Zdeňka a Evy Dvořákových na své puto-

vání po Rumunsku:

Výlet do minulosti - II. část
V pozdním odpoledni byla úroda z malých políček obilí zpracována. Sláma okolo dřevěných kůlů 

srovnána do stohů a čisté obilí uloženo v dřevěných sudech. My jsme končili zpocení, zaprášení, ale 
s pocitem dobře vykonané práce.

Horší bylo, že jsme si tím nabourali časový plán túry. Ale jak to bývá v  pohostinném kraji, po-
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mohli naši krajané. Domluvili jsme se v jedné chalupě, že nás jeden 
člověk popoveze „Dubou“ přes jeden hřeben hor k řece Neře, kam 
jsme měli večer dojít. „Duba“ byla Rumunskou obdobou dodávky 
bez sedadel asi pro 10 lidí. Nás do ní nastoupilo 14 a ve 30 stupňo-
vém vedru, namačkáni s velkými batohy jsme začali stoupat do hor. 
Silnici tvořila kamenitá cesta plná balvanů a výmolů od vody. Dala 
by se přirovnat ke korytu horského potoka. Šokem pro nás byl návěs 
s cisternou benzínu, stojící na kraji cesty u jedné samoty na náhor-
ní plošině. Nešlo nám do hlavy jak se tam mohla ta cisterna dostat. 
Groteskní bylo i dopravní značení „hlavní silnice, dej přednost v jíz-
dě, křižovatka“, aj. Po strastiplné 20 km cestě jsme se konečně vysou-
kali z auta u Saska Montani. 

Batohy na záda a hurá do kaňonu Nery. Řeka Nera si v průběhu 
tisíců let vykousala ve vápencovém masivu okolních hor hluboký, 
strmý, nepřístupný, ale krásný kaňon. Zpřístupnila ho až turecká ar-
máda, která táhla do Evropy, pro přesun svých armád. Použili válečné zajatce k tesání chodníků do 
svislých vápencových stěn a hloubení tunelů, do kterých jsme se s batohem někde vešli jen tak, tak. 
Přes řeku nebyly žádné mosty, takže když chodník přecházel z jednoho břehu na druhý, nezbylo než 
sundat boty, někde i kalhoty a přebrodit. S domečkem, suchým oblečením a jídlem na týden v batohu 
na zádech to bylo docela náročné. Voda v řece byla čistá a poměrně teplá, cestu nám zpříjemnilo ranní 
a večerní koupání. Projít kaňonem nám trvalo dva dny. 

Od řeky nás cesta vedla strmím stoupáním celý den k  vesnici 
Rovensko. Ten tam byl příjemný, svěží, teplý vzduch z okolí řeky. 
Vystřídalo ho vedro spojené s ostrým stoupáním kamenité stezky. 
V dolní části, kde byl ještě bukový les, jsme užasli nad množstvím 
pravých hříbků, kterými byl les poset. Samozřejmě jsme nějaké po-
sbírali, ale jen ty nejhezčí, a těšili se, jak ve vesnici seženeme vajíčka 
a bude i jiná strava než ta „pytlíková“. Když jsme dorazili do Roven-
ska na náves a rozložili se pod košatou lípou, začalo nové poznává-
ní. Okolo obecní studny se prohánělo stádečko domácích prasat. 
Lidé, kteří procházeli okolo, se s námi ochotně dávali do řeči, když 
slyšeli češtinu. Tak jsme se dozvěděli, že ve vesnici nebyl dlouho 
vodovod. Nedávno ho stát vybudoval, ale když obyvatelé zjistili, že 
se musí za vodu platit, přestali vodovod používat a dál chodili do 
studny. Elektrika byla také zavedena nedávno, do této doby sloužil 
pro celou vesnici jeden dieselový agregát, který se startoval na dvě 

hodiny denně, vždy večer. Když jsme požádali o pár vajíček, nebyl problém. Problém nastal ve chvíli, 
kdy jsme vysvětlili, že budeme dělat smaženici z hub. Huby tam nikdo nesbíral. Protože jsme přespali 
na kraji vesnice, přišli se na nás ráno ustaraní krajané podívat, zda jsme večeři přežili. 

Ve vesnici Gernik byl zážitkem rozhovor s místním farářem. Vyprávěl nám celu historii českého 
národa v Banátu. Měl také na brance oplocení zajímavý, důmyslný záznamník pro návštěvy. Sloužil 
ve všech českých vesnicích, chodil pěšky, takže mohl být pryč i několik dní. Pro tyto případy byla na 
brance cedulka s názvy všech vesnic u každé vyvrtaná dírka a podle toho. do které právě odešel. byl 
v otvoru zastrčený kolíček. Proto, aby návštěvník věděl, kdy se farář vrátí, sloužil druhý systém. Tam 
kolíčky označovali, který den odešel a na jak dlouho (hodinu, den, týden,atd. ). 

Další zajímavostí byla návštěva místních mlýnků. Na strmém svahu, po kterém tekl potok, byl vy-
tvořen důmyslný systém kanálků, hradítek, dřevěných žlabů a potrubí. Voda byla naváděna pod trá-
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mové boudičky na jednoduchá vodní kola, která poháněla mlýnské kameny. Jednoduše jsme zvedli 
stavítko a už jsme mohli zkoumat funkci zařízení. Opět bylo zvláštní vědomí, že to je zařízení plně 
funkční a prakticky využívané obyvateli z okolních vesnic. 

Při putování jsme navštívili i  krápníkovou jeskyni, 
kterých bylo v okolí několik. Nikde žádný ukazatel, vra-
ta ani průvodce. Vstup do jeskyně byl volný, ze vchodu 
vytékal potůček. Svlékli jsme si boty, vzali baterky a vy-
razili na prohlídku jeskyně zdarma. Voda nám mrazila 
kotníky, ale ten pocit dobrodružství, prohlížení kráp-
níkové výzdoby bez reflektorů, jen s baterku v ruce, byl 
silným zážitkem, opět návrat do minulosti. 

Adrenalinové chvíle nám také zajišťovaly volně po-
bíhající smečky vesnických divokých psů, které na nás 
v okolí rumunských vesnic dorážely. Pokud jsme byli 
ve skupině, dali se odehnat salvou kamení. Později 
jsme zjistili, že účinnější je házení švestek. Na kamení byli psi asi zvyklí a většinou se jen na chvíli 
stáhli a potom zase vyrazili do útoku. Švestky je však překvapily a rozběhli se za nimi v domnění, že je 
skákající švestka něco k jídlu. Nejhorší bylo, když se někdo z nějakého důvodu opozdil za skupinou, 
to mu bylo opravdu úzko.

Pátý den putování jsme dorazili opět do Svaté Heleny. Čekalo na nás auto i usměvaví sousedé. Na zá-
věr nás pozvali na večeři. My jsme jim přinesli všechno zbylé jídlo, paštiky, konzervy, polévky, pastelky 
a omalovánky pro děti. Bylo nás tolik, že jsme se do malého domku nevešli. Večeře se odehrávala na 
dvorku pod oblohou posetou hvězdami. Pohostili nás několika chody jídla a my jedli a jedli. Zvláštně 
kořeněné brambory, klobásy konzervované v kameninových hrncích sádlem, zelenina, sladké koblíž-
ky, aj. Nebylo nám jasné, proč nosí tolik jídla, když jsme znali jejich poměry. Nechtěli jsme ale urazit 
hostitele, a snažili se dojídat. Tak to šlo celý večer. Nakonec jsme kapitulovali a při sklence výborného 
domácího vína se dozvěděli, že je u nich povinnost hostitele nosit jídlo, a slušnost hosta nechat něco 
na talíři na znamení, že je sytý. Škoda, že jsme tento krajový zvyk neznali. Prostě „jiný kraj, jiný mrav“. 
Druhý den ráno jsme se ptali sousedů zda by se v okolí vesnice nedalo někde vykoupat, doporučili 
nám řeku „kousek za vesnicí“. Varovali nás však, abychom si dávali pozor, že se tam už několik lidí 
utopilo. Kousek bylo asi 2 km pochodu přes hřeben a obávaná řeka byl potok, ve kterém jsme se stěží 
namočili celí. Hold horalé mají jiný názor na vzdálenosti a vodní toky. Po srdečném rozloučení s hos-
titeli a po přípitku slivovicí uhánělo naše auto na sever k naší matičce zemi.
Odjížděli jsme plni nových zážitků, zkušeností, ale také se smíšenými pocity. Hlavně s poznáním, že 
štěstí lidí není závislé jen na autu, bazénu na zahradě, či rodinné vile. I při neskutečně tvrdém způsobu 
života se Češi v Rumunsku dokáží radovat ze života, pomáhat si a být na svůj původ hrdí.
 Zdeněk Dvořák 

Inzerce 
Obchodní zastoupení pojišťovny Kooperativa. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v Letohradě, ul. Komenského 246, z náměstí směr 
Žamberk. 
Poskytujeme kompletní pojištění pro občany i podnikatele, životní a majetko-
vá pojištění i pojištění motorových vozidel.

Na povinné ručení 30% sleva.  Otevřeno: Po, St, 09 – 12 , 13 – 16,30 hod. Čt 09 – 13 hod. 
Františka Lainzová, mobil: 776 710 263,                  email: fr.lainzova@seznam .cz
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Inzerce ELEKTROWIN

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci  
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst  
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání  
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte  
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz
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Pozvání

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEKOŘ
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
V SOBOTU 17. SRPNA 2013 

OD 15 HODIN DO MYSLIVECKÉ CHATY V NEKOŘI
	 •	MYSLIVECKÁ	KUCHYNĚ
	 •	SELE	NA	ROŽNI	
	 •	PRODEJ	PŘES	ULICI	
	 •	ŽIVÁ	HUDBA

Přijďte pobejt, těšíme se na Vás a nezapomeňte si vzít dobrou náladu

TĚLOVÝCHOVNÁ	JEDNOTA	SOKOL	V NEKOŘI	1913	–	2013

OSLAVY 100 LET organizované tělovýchovy v Nekoři
24. srpna 2013 od 16 hodin

Slavnostní sportovně společenské odpoledne
podrobnosti viz příloha

60 let Novotný Zdeněk
 Buryška Jan

70 let Foglová Alena
 Skalický Václav
 Bělský Jiří

75 let Luxová Zdeňka

80 let  Růžičková Helma

82 let  Lux Jaroslav
 
85 let  Hrdinová Danuška

87 let Netušilová Ema
 
89 let Lux Karel

92 let  Čápová Vlasta

Společenská kronika

Přivítali jsme do života
 Nový Matyáš 
 Suchomelová Emilka

Významného životního jubilea se v období 1.7.2013 – 30.9.2013 dožívají: 



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 3 srpen 2013
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli Eva Dvořáková, Martin Dvořák, Lukáš 
Kubíček, Maruška Karešová, Dominika Bednářová, Marcela Kolářová, Ing. Růžena Vintrová DrSc., Jiří  
K. Růžička, PaedDr. Petr Bouška, Marie Glonková, Jiří Pomikálek, foto: Jiří Pomikálek, Jiří Krejsa, autoři 
příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 
11099 náklad 300 výtisků, cena 10,- Kč

V druhém letošním čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie těchto čp. 1. čp. 328, 
bývalé Vyhnálkovo v Borkách u Bredůvky, dnes majitel Zdeněk Brožek; 2. dvojdomek v Borkách u Bre-
důvky čp. 278 Priknerovo a čp.299 Šulc Pavel; 3. bývalé Luxovo Borkách u Bredůvky čp. 309, majitel 
Štichauer Pavel. A co tyto, poznáte….? 

Uzávěrka příštího čísla je 10. října 2013, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. www.nekor.cz


