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Z jednání obecního zastupitelstva
16. prosince 2006
Odměny zastupitelů
   OZ schvaluje na návrh starosty ponechat výši odměn volených zastupitelů a zaměstnanců OÚ ve 
stejné výši jaké byly doposud vypláceny.  Hlasováno: 9 – 0 – 0

Návrh rozpočtu na rok 2007. Předseda fin. výboru p. Dušek seznámil OZ s připravovaným návrhem 
rozpočtu pro příští rok. Příprava nemohla být dokončena z důvodu onemocnění p. účetní. Požádal OZ 
o schválení rozpočtového provizoria pro začátek příštího roku.  9 – 0 – 0
   Pan Dušek dále seznámil OZ s návrhem rozpočtu ZŠ. Ing. Pomikálek podal připomínku ke konkrét-
nímu vysvětlení jednotlivých položek. OZ požaduje od ředitele ZŠ upřesnění jednotlivých položek.
Ředitel ZŠ požádal o uhrazení zvýšených nákladů ZŠ.
1. navýšení o 140 000,- Kč na provoz ZŠ, (opravy a energie). Vysvětlení podal p Dušek. 9 – 0 – 0
2. uhrazení zákonného pojištění ze zvýšených výdajů na vzdělávací činnost na období od 1.1.2006 do 
31.12.2006 v částce 87 488,- Kč. Z důvodu nedostatečného počtu žáků v místní ZŠ obec z rozpočtu 
přispívá na mzdy zaměstnanců ZŠ na rok 2006 částkou 233 798,- Kč. V této částce nebylo zahrnuto 
zákonné pojištění. Vysvětlení podal ředitel ZŠ a p. Dušek. OZ schvaluje doplatek.  9 – 0 – 0
Různé
• Starosta informoval OZ o možnosti odkoupení pozemků st. 451 128m2 a 258/2 84m2 od p. Kaplo-

vé, na kterých stojí budova MŠ. OZ souhlasí s výkupem za dohodnutou cenou 10 000,-Kč.
• Dále OZ souhlasí s provedením bezplatné směny pozemků mezi Obcí Nekoř a Františkem a Libuší 

Venclových dle GP č.606-1029/2006. Jedná se o narovnání skutečného stavu obecní cesty č. 3141 
v majetku obce Nekoř. 9 – 0 – 0

• OZ vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu podle §6, §12 odst. 6. a §18 odst. 3. zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na opravu havarijního stavu – výměnu části kanalizačního 
potrubí od sídliště nad KD v Nekoři. Termín podání nabídek do 23.1.2007 do 15,00 hod. Oslovit 
fi. Vakstav, Jablonné nad Orlicí, A.B.V. Ústí nad Orlicí a Agrostav Žamberk. Složení komise pro 
otvírání obálek a hodnotící komise: Ing. Pomikálek, p. Dostálek, p. Dušek, p. Bezstarosti, p. Leh-
ký. Náhradníci: Ing. Dostál, p. Krejsa, p. Bednářová, p. Faltusová, p. Zářecká.Otvírání obálek se 
uskuteční v úterý 23.1. 2007 v 17,00 hod. v kanceláři OÚ.

• Starosta seznámil OZ a přítomnou veřejnost s navýšením cen likvidace odpadů v roce 2007. 
OZ provede v příštím roce cenovou kalkulaci veškerých nákladů na odpady. Následně rozhodne 
o navýšení poplatků od roku 2008.

• Starosta a p. Dušek informovali OZ o zakoupení sněhové frézy pro zimní úklid obecních pozemků. 
Obec zveřejní nabídku pro zaměstnance na zimní období.

Vážení čtenáři, Nekořský zpravodaj dospěl do svého dalšího ročníku. S nepatrnou grafickou změ-
nou obálky prodělává několik dalších změn. Byla ustavena redakční rada ve složení Jiří Pomikálek, 
Lada Faltusová, Jarda Lehký, Jana Kubíčková-Berková, Zdeněk Dvořák, která svými nápady oboha-
cuje jeho obsah. Letos se chceme trochu více zajímat o historické památky v naší obci, chceme Vám 
představit zajímavé koníčky některých nekořáků, upozornit na zajímavé a užitečné odkazy na inter-
netu a pokračovat v některých zaběhlých příspěvcích. 

Velice rádi přivítáme Vaše připomínky, návrhy, podněty i příspěvky, Vaše vyprávění i vzpomínky, 
zejména k zmíněným historickým památkám, o nichž se mnoho písemných záznamů nezachovalo. 
Děkujeme všem, kteří svými články náš zpravodaj pravidelně či nepravidelně obohacují.  A Vám pře-
jeme mnoho příjemných chvil při jeho čtení … J. Pomikálek
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• OZ stanovilo pořadí prohrnování místních komunikací dle důležitosti. Seznam obdrží fi. Klas Ne-
koř a.s., která zajišťuje prohrnování.

• Ing. Pomikálek požaduje zřízení redakční rady pro vydávání „Nekořského zpravodaje“. Návrhy 
podají členové ZO na příštím zasedání.

• OZ pověřuje starostu zadáním oprav obecního bytu v budově pošty. (topení, el. instalace)
• Ing. Pomikálek požádal OZ o příspěvek 1 000,- Kč pro TJ Sokol – lední hokej muži, na oslavu 40 

let ledního hokeje v Nekoři. OZ souhlasí.  9 – 0 – 0
• Pí. Faltusová informuje OZ o změně jízdního řádu. Poslední autobusový spoj z Letohradu bude 

odjíždět o hodinu dříve. Tím nebude navazovat na vlakové spojení využívané pro studující. Sta-
rosta a místostarosta prověří tuto záležitost. O spolupráci požádají okolní obce a následně Krajský 
úřad PK.

• P. František Vencl čp. 42 požádal o vyhrnování odstavné plochy u rozcestí za Štěpánovými po dobu 
zimního období, pokud nebude volný průjezd do Údolí.

• Ředitel ZŠ požádal OZ o navýšení neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělání. Jedná se 
o nedostatečný počet žáků k počtu tříd v ZŠ. OZ navrhuje schválit, ovšem touto záležitostí se bude 
znovu zabývat na začátku 2. čtvrtletí 2007 až bude předložena potřebná finanční částka. Následně 
pak rozhodne o příspěvku nebo prozatímního snížení počtu tříd.

• Ředitelka MŠ požádala o navýšení rozpočtu MŠ na st. úpravy kuchyně o částku 45 000,-Kč. 
9 – 0 – 0

• OZ Nekoř jako zřizovatel schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Nekoř a uhrazení zvýšených nákla-
dů na tuto vzdělávací činnost na období 1.1.2007 – 31.8.2007.  8 – 0 – 1

23. ledna 2007
Návrh rozpočtu na rok 2007. Účetní OÚ a předseda fin. výboru p. Dušek seznámil OZ s  návrhem 
rozpočtu pro rok 2007. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce OÚ Nekoř od 27.12. 2006 do 23.1. 
2007. K návrhu nebyly podány žádné připomínky. OZ návrh rozpočtu podrobně projednalo, drobně 
upravilo a následně schválilo.  9 – 0 – 0
Program obnovy venkova 2007 – 2010. Návrh programu přednesl místostarosta Ing. Pomikálek, OZ 
projednalo jednotlivé kapitoly, částečně doplnilo a následně program POV, který tvoří samostatnou 
přílohu zápisu schválilo. 9 – 0 – 0
Oprava kanalizace a lávky. Na opravu havarijního stavu kanalizace bylo vypsáno poptávkové říze-
ní. Starosta obeslal dle rozhodnutí OZ 3 firmy: Vakstav, Agrostav a A.B.V. Jediným hodnotícím krité-
riem byla cenová nabídka. Vakstav 750 075,- Kč, Agrostav 821 000,- Kč, A.B.V. 830 977,- Kč. Hod-
notící komise doporučila OZ fi, Vakstav. OZ schválilo zadat opravu fi. Vakstav, spol s.r.o. Jablonné 
nad Orlicí.  9 – 0 – 0   
Oprava lávky mezi Nekoří a Líšnicí. Lávka je na hranicí katastrů obou obcí. Oprava bude provedena 
za podpory Pardubického kraje, sdružení Orlicko a obou obcí. Rozpočtové náklady dle projektu před-
stavují částku 775 000,- Kč. Dotace PK 280 000,- příspěvek sdružení Orlicko 90 000,- Obec Nekoř 
200 000,- Obec Líšnice 200 000,-. Výběrového řízení zhotovitele se za Nekoř zúčastní starosta, mís-
tostarosta a předseda finančního výboru. 9 – 0 – 0
Příspěvek sdružení Orlicko. OZ schvaluje členský příspěvek sdružení v částce 25,- Kč na 1 obyva-
tele. Dále schvaluje příspěvek sdružení na propagaci obce ve výši 7 750,- Kč. 9 – 0 – 0
Různé
• OZ schválilo platové zařazení ředitelů ZŠ, MŠ a zaměstnanců OÚ.Dle platného nového zákona 

a zákoníku práce dochází k novým platebním výměrům těchto profesí. 9 – 0 – 0
• Pan Jiří Vencl nabízí možnost prací v letním i zimním období na vlastní ŽL. OZ souhlasí v součas-

né době s zimní údržbou chodníků a autobusových zastávek u mostu. Od odbočky ke škole v příro-
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dě, zastávky u mostu a přilehlé chodníky. Pan Vencl zašle hodinovou cenovou nabídku. O ostatních 
pracích bude jednáno později.

• Pí. Faltusová seznámila OZ s výsledkem tříkrálové sbírky v Nekoři pořádané Charitou Letohrad. 
V obci Nekoř se vybralo celkem 24 389,- Kč které byly odevzdány do Letohradu. OZ děkuje všem, 
kteří se této sbírky účastnili. 

• OZ na žádost Ing. Pomikálka sestavilo redakční radu Nekořského zpravodaje. Za OZ: Ing. Pomi-
kálek a pí. Faltusová a dále po jednom zástupci všech místních spolků a organizací.

• Místostarosta Ing. Pomikálek zajistí setkání zástupců místních spolků a organizací k projednání 
činnosti a potřeb místních organizací a zajištění dětského karnevalu.

• OZ schvaluje přesun Web. stránek obce ke společnosti Český hosting. Rovněž schvaluje cenovou 
úhradu za přesun a úhradu stálých plateb.  9 – 0 – 0

• OZ navrhuje stanovit správcem KD Nekoř p. Jaroslava Lehkého člena OZ.  9 – 0 – 0
• Starosta informuje OZ o množícím se nepořádku v autobusových čekárnách vlivem místní mlá-

deže. Z těchto důvodů se bude čekárna na náměstíčku na noční hodiny a víkendy zamykat. 
• OZ pověřuje starostu podáním opětné žádosti k provedení komplexního katastrálního zaměření 

celé obce. 

Komunální plánování sociálních služeb. P. Škarka a pí. Moravcová informovali OZ a přítomnou 
veřejnost o možnosti poskytování sociálních služeb i pro obyvatele naši obce. Občanům obce byly 
doručeny brožurky s přehledem poskytovatelů soc. služeb. OZ i nadále bude spolupracovat s městem 
Letohrad v této oblasti.
Práce v roce 2007. Starosta podal OZ přehled prací nutných k provedení v roce 2007. 
Oprava kanalizace nad KD, nejrozsáhlejší akce. OZ souhlasí s podaným návrhem smlouvy zhotovite-
le fi.. Vakstav. Navrhuje doplnění a po té pověřuje starostu podpisem smlouvy.  8 – 0 – 0
Oprava bytu v budově pošty. Na opravu komínů byly obeslány 3 firmy. Nejvýhodnější nabídku podala 
fi, Frevloko Zábřeh. OZ pověřuje starostu jednáním s touto firmou o provedení této práce. Na zho-
tovení ústředního vytápění byly rovněž obeslány 3 firmy. Nejvýhodnější nabídku podala fi. Hrdina 
Mistrovice, OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto firmou.  8 – 0 – 0
Oprava opěrné zdi a schodiště u ZŠ. Tuto záležitost přednesl Ing. Pomikálek, zajistí potřebnou doku-
mentaci pro opravu
Dále OZ provede kontrolu výstavby na novém sídlišti a požadavků zásahu do obecních pozem-
ků od místních občanů. Komise ve složení: starosta, místostarosta, p. Dušek, p. Lehký, p. Krejsa 
a Ing. Dostál. 
Různé
• Starosta podal informace o požadavcích na úpravu jízdních řádů autobusů. Žádosti o úpravu odjez-

du autobusu ze stanice Letohrad nádraží ČD odjezd 17,25 požadavek odjezd 18,15 bylo vyhověno 
s platností od 4.3.2007. Žádosti odjezdu autobusu ze stanice Letohrad nádraží ČD odjezd 14,35 
– požadavek odjezd ze stanice Letohrad náměstí nelze vyhovět z časových důvodů navazující na 
předchozí spoj.

• Starosta seznámil OZ se zprávou Policie ČR OO Žamberk o bezpečností situaci v obci v roce 2006. 
OZ bere na vědomí.

• Starosta informoval OZ o množících se stížnostech místních občanů na psí výkaly na veřejných 
prostranstvích. Povinností majitelů psů je tyto exkrementy po svých psech okamžitě uklízet. OZ 
bude hledat možnosti jak tomuto nešvaru zabránit.

• OZ schvaluje žádost zásahové jednotky SDH Nekoř na doplnění vybavení (pracovní obleky a pláš-
těnky) a podání žádosti o příspěvek z fondu PK. Pověřuje starostu zasláním požadavku na PK do 
konce února 2007. 8 – 0 – 0
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• OZ pověřuje účasti ve výběrovém řízení na opravu lávky starostu a předsedu finančního výboru. 
8 – 0 – 0

• OZ souhlasí s výstavbou RD p. Plívy z Klášterce n Orl. v části obce Vejrov mimo zast. oblast, na 
vlastním pozemku v souladu s platným ÚP. 8 – 0 – 0

• OZ schvaluje finanční příspěvky místním spolkům na činnost včetně příspěvků do soutěží, pro rok 
2007: TJ Sokol 26 000,- Kč; SDH  23 000,- Kč; SHM  20 000,- Kč; ČRS  10 500,- Kč; MS  5 000,- 
Kč + 3 000,- Kč k zajištění cen na dětský karneval, ČČK  1 000,- Kč. 8 – 0 – 0

• P. Lehký vznáší požadavek na zřízení přístřešku u autobusové zastávky (křižovatka u Lehků). OZ 
prověří možnosti.

• Pí. Faltusová upozorňuje na volné pobíhání psů v oblasti Vejrova. Situaci bude řešit s majiteli těch-
to psů.

• P. Špinler upozorňuje na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu v oblasti u přehrady. OZ prověří 
možnost rozšíření rozhlasu či jiné možnosti předávání informací ( SMS, e-mail).

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané, 
je před námi rok 2007, první rok nově zvoleného zastupitelstva. Je třeba informovat veřejnost 

o hlavních aktivitách v tomto roce. S ohledem na splácení dluhu za nově zbudovanou infrastrukturu 
pro rodinnou zástavbu, se musí některé činnosti omezit. V současné době je rozprodáno 12 stavebních 
míst a 6 je ještě volných, které nabízíme k prodeji. Hlavní akce letošního roku budou spočívat přede-
vším v těchto činnostech: Oprava propadlé kanalizace ze sídliště nad OÚ, závěrečná vrstva obalovač-
ky na komunikaci nového sídliště, ve spolupráci s obcí Líšnice a za podpory PK rekonstrukce lávky za 
textilní továrnou, oprava obecního bytu v budově pošty, dokončení vstupu do nového urnového háje, 
přepojení obecních budov na ČOV a několik dalších akcí drobnějšího charakteru. Samozřejmě se 
především musí zajistit základní funkčnost celé obce, školy, školky, odpadového hospodářství, údržba 
komunikací, veřejného osvětlení i podpora činností místních spolků a organizací. 

Dále vás chci seznámit s několika záležitostmi, na které si naši občané nejvíce stěžují. Na prvním 
místě to jsou psí exkrementy na veřejných místech (komunikace, chodníky, sídliště, veřejná prostran-
ství). Zákonnou povinností majitelů psů je tyto výkaly po svých psech neprodleně odklidit. Rovněž 
tak je povinností majitelů psů mít svého psa na vodítku bez rozdílu rasy či velikosti a nenechávat psa 
venčit na cizích pozemcích. Další stížnosti směřují k poškozování veřejných věcí místní mládeží. Jedná 
se převážně o autobusové čekárny, informační tabule, dopravní značky apod. Nesvádějme tyto věci na 
návštěvníci obce, víme, že takto se chová místní mládež Je jen škoda, že jejich rodiče se nesnaží své 
děti přimět k odpovědnost, když způsobují škody na majetku nás všech. Třetí nejčastější stížnosti jsou 
na nadměrný hluk v nočních hodinách, z budovy klubovny TJ Sokol Nekoř (Roxett) v době pronájmu 
zařízení soukromé osobě. Dovoluji si vás, vážení spoluobčané požádat o radu či pomoc, najit řešení 
jak se těchto nešvarů v naši obci zbavit.

Na závěr připojuji výtažek ze zprávy bezpečnostní situace v k.ú. Nekoř za rok 2006. V roce 2006 
řešila Policie ČR v Nekoři 4 trestné činy, 2 přestupky a 9 dopravních nehod bez závažných zranění

Josef Dostálek – starosta
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Schválený rozpočet pro rok  2007



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2007

�

Termíny svozu odpadů v roce 2007
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna

Březen: 5, 12, 19, 26       
Duben: 2, 16, 30         
Květen: 14, 28 
Červen: 11, 25
Červenec: 9, 23

Srpen: 6, 20
Září: 3, 17
Říjen: 1, 8, 15, 22, 29
Listopad: 5, 12, 19, 26
Prosinec: 3, 10, 17, 24 

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2007
23. 4. a 11. 9. 2007
Sběr plastů - v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů (krabice od džusů, mléka, vína 
apod.) v oranžových pytlích. – svozový den středa 
Termíny pro rok 2007:  28.3, 25.4, 23.5, 20.6, 18.7,  15.8,  12.9,  10.10,  7.11,  5.12
Plasty ukládejte do průhledných igelitových pytlů, a odložte je do autobusových čekáren odpoledne 
před svozovým dnem. Polystyrénový odpad odkládejte do samostatných pytlů, větší kusy stačí svázat 
a odložit do čekáren společně s plasty. Pytle jsou k dispozici na obecním úřadu. 
Nápojové kartony ukládejte do oranžových speciálních pytlů, které jsou rovněž k dispozici na obec-
ním úřadě. 
Sběr tříděného skla
Sklo je nutno začít třídit na barevné a bílé. Do zvonů na barevné sklo patří pouze: barevné sklo, prázd-
né 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 umístě-
ny pouze u samoobsluhy a u prodejny na Vejrově, po dodání dalších zvonů na bílé sklo budou místa 
rozšířena. 

Co se chystá v roce 2007 

duben
svoz železného šrotu – SDH Nekoř
květen
27. května Nekořský kros – TJ Sokol
červen
16. června  Rybářský táborák – MO ČRS Nekoř 
24. června  Dětský den - spolky a OU Nekoř
červenec
30.6.-1.7. Turnaj v minifotbale – TJ Sokol
Hasičský táborák – SDH Nekoř

14. července tradiční Turnaj spolků a OZ 
srpen
4. srpna   Pouťový turnaj v nohejbalu
4.-5. srpna  Pouťové posezení pod lipami
Myslivecké hody – MS Nekoř
září
22. září Soutěž v požárním sportu – SDH Ne-
koř
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žáků 
– klub SHM Nekoř

Krátce
• Termíny táborů klubu SHM : mladší děti - 7.-15.7. 2007, starší 15.-25.7 2007
• Na školu byla osazena nová deska s nápisem Základní škola a státním znakem, která doplňuje loni 

umístěnou pamětní desku
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• Koncem března začne oprava propadlé kanalizace mezi sídlištěm nad KD a ČOV, poté bude ČOV 
opět uvedena do provozu

• V rámci sdružení obcí Orlicko byl pro každou obec vydán nový reklamní materiál ve tvaru skládač-
ky popisující zajímavosti, dění a služby v obci. V české a polské verzi je k dispozici na Obecním 
úřadě Nekoř

Zajímavé odkazy

Kam za kulturou, do kina, na výstavu? Na internetu naleznete na těchto odkazech: 
www.orlicko.cz
www.jablonneno.cz - v odkazu Cestovní ruch – Informační centrum 
tel. 465 641 371  infojab@orlicko.cz
www.mu.letohrad.cz - v odkazu MIKCENTRUM nebo Akce 
 tel. 465 622 092  info@letohrad.cz
www.zamberk.cz – v odkazu Kalendář akcí nebo Infocentrum – 
 tel. 465 612 946  info@orlicko.cz
www.klubcentrum.cz - Ústí nad Orlicí - tel. 465 52 10 47 info@klubcentrum.cz
 hledat lze i na www.vstupenky.cz

Historie obce 
V této rubrice bychom vás rádi seznámili s památkami a historickými místy, které v Nekoři máme. 

Pro letošní rok byly vybrány zbytky hradu na Vejrově, kaplička V šancích, socha nejsv. Trojice na 
Vejrově, zvon a kamenná křtitelnice v chrámu sv. Mikuláše a kříž v poli za areálem zemědělského 
podniku. Protože o těchto památkách je jen velmi málo zmínek a písemných zpráv, prosíme všech-
ny, kteří vědí něco o jejich historii či příbězích s nimi spjatých, aby se s námi o tyto informace podě-
lili. Prosíme o osobní kontakt či o zavolání na tel. 604 321 573. 

Moc děkujeme. Jiří Pomikálek
Hrad „Vejrov“

V severní části katastru Nekoře (parc.č. 718/1 a 754/1) na skalnatém ostrohu strmě spadajícím 
k pravému břehu Divoké Orlice (vodní nádrže tzv. Malé přehrady) cca 400 m jižně od hráze Pastvin-
ské přehrady jsou skromné zbytky nevelkého neznámého hradu. Na severu a jihu ostroh strmě spadá 
do skalnatých strží, které se táhnou až k břehům Malé přehrady. Severní strží prochází zpevněná cesta 
k přehradní hrázi, v jižní strži nad pramenem vody stojí malá kaplička. (Místo nazývané V Šancích) 

Na východě spadá skalnatý svah přímo k vodě, na 
západě souvisí ostroh s loukou táhnoucí se až k silni-
ci Nekoř-Pastviny. 

Na tomto ostrohu se nacházel hradní areál, který  
kopíroval podobu tohoto ostrohu. Na západní straně 
– (směrem k silnici) a částečně na jižní straně smě-
rem ke kapličce je areál obklopen příkopem, na jehož 
vnější straně je opatrný nevysoký val. Příkop začíná 
ve skalách nad severní strží, na západě odděluje areál 
od přilehlé louky a je hluboký 3-4 m, navrchu široký 
8-9 m, na dně cca1 m a pak se stáčí nad jižní strž, 

Pohled od silnice na lesík skrývající pozůstatky hra-
du…
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kde se hloubka i šířka příkopu zmenšuje a nakonec příkop a val mizí, aniž by obklopoval celý hradní 
areál. Celkem je příkop dlouhý téměř 100 m. Příkop působí dojmem, že na jihovýchodní straně nebyl 
dokončen. Val, místy neznatelný, dosahuje oproti vnějšímu okolí výšky 0,5 – 1m. 

Ve vlastním hradním areálu je na západní straně tedy směrem k louce a silnici nad příkopem patrna 
terénní vlna 40 m dlouhá 0,5 – 2m vysoká, ve které jsou snad ukryty zbytky západní hradby. Uprostřed 
se vlna rozšiřuje a vytváří obdélníkový prostor 3x5 m, v němž je prohlubeň a kde patrně byla vstupní 
brána či budova přiléhající k hradbě. Terénní vlna i tento obdélníkový prostor je pokryt silnou vrstvou 
lesní hlíny, takže zde nejsou na povrchu patrné žádné zbytky zdiva….

Písemné zprávy o tomto hradě chybějí, není známo ani jeho jméno. Podle dodnes živé tradice zde 
stával dvůr či hrad zemana Vejra od něhož je odvozen i celý název části obce – Vejrov. 

Podle prof. Musila, který se podrobně zabýval počátky osídlení v celém regionu Poorlicka, počátek 
kolonizace kolem Divoké Orlice v naší oblasti souvisel se vznikem kláštera cyriaků či křižovníků 
s červeným srdcem na sklonku vlády Přemysla Otakara II. v dnešním Klášterci nad Orlicí. Klášter se 
původně nazýval Orlík, Orlice či Orlička (Orlicz). Kolonizace zde začali současně provádět i přísluš-
níci rodu s loveckou trubkou v erbu (původně nazývaní Zebínští), pocházející z choceňska a pozdě-

ji používající přídomku „ze Žampachu“. Z doby mezi lety 
1279-1290, tedy z doby, kdy tento rod zde začínal působit, 
se dochovala listina pražského biskupa Tobiáše z Bechyně, 
kterou je zakazováno nejmenovanému pánovi stavět hrad 
v blízkosti kláštera Orlice. Profesor Musil se vzhledem 
k blízkosti areálu hradu na Vejrově ke klášteru v Klášterci 
n.O. domnívá, že se tento zákaz vztahoval právě na tento 
hrad. Svědčí o tom i nedokončení příkopu kolem hradní-
ho areálu. Zdá se tedy, že výstavba hradu, který měl být 
centrem nově vznikajícího panství, se jevila příslušníkům 
kláštera Orlicz jako ohrožení jejich zájmů. Pravdivost úda-
je biskupské listiny o stavbě hradu se zdají potvrzovat tyto 

nedokončené zbytky na Vejrově a ony zase, že biskup Tobiáš z Bechyně skutečně prosadil  zastavení 
stavby hradu ve prospěch kláštereckých ciriaků.  

Vzhledem k výše zvedeným faktům s pozůstatky a nedokončenosti hradu u Nekoře a se zmíně-
ným biskupským zákazem se někteří badatelé včetně profesora Musila se domnívají, že toto sídlo 
nebylo zamýšleno jen jako provizorní, ale jako trvalé cen-
trum panství. Takže na panství měla hrát i významnou roli 
rozsáhlá Nekoř založená v údolí potoka ústícího zleva do 
Divoké Orlice, nedaleko budovaného a nedokončeného 
hradu na Vejrově. Snad byla zamýšlena jako jeho podhra-
dí. O významu Nekoře svědčí i existence farního kostela 
doložená poprvé již v roce 1355. 

Pravděpodobně si tedy příslušníci rodu s erbem lovec-
ké trubky (Zebínští) zvolili po tomto zákazu pro stavbu  
svého hradu nové místo a to výrazné návrší nad Písečnou, 
kde potom vznikl hrad Žampach. Právě rody ze Žampachu 
a Kyšperka – původně asi i blízké a spřízněné, se podílely 
na kolonizaci a vzniku naší obce. A možná měla Nekoř hrát v těchto počátcích mnohem významnější 
roli, kterou nakonec převzal Žampach …

S použitím knih Fr. Musila „Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí“ a „Osídlování Poorlicka 
v době předhusitské“ – Jiří Pomikálek

Hradní příkop - pohled k severní strži

Zbytky příkopu a valu k jihovýchodu
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Z historie obce – stalo se před
Z obecní kroniky vybíráme opět několik zajímavostí, které se staly před …. 
100 lety… proběhlo jednání o telefonní spojení Nekoř-Žamberk - realizace nakonec neuskutečněna, 
až obnovená jednání v roce 1923 vedla k realizaci telefonního připojení obce 
50 lety… 1957 – opětovně založeno JZD (první pokus byl v roce 1954), získáno jen několik větších 
rolníků, většina se ke společnému hospodaření stavěla odmítavě, několik vlivných a dobrých hospo-
dářů zůstalo mimo 
35 lety… 2. ledna 1972 byl po značném úsilí o jeho dokončení slavnostně otevřen nově postavený 
Kulturní dům
30 lety… 1977 - březen ústřední vytápění mateřské školy – 
... v jarních měsících rekonstrukce vodovodního potrubí v horní části obce
25 lety… k1.1.1982 zrušení Společné rostlinné výroby (SRV) - JZD Nekoř a JZD Mistrovice – důvo-
dem byl nehospodárný provoz
15 lety… 1992 oddělení ZD Jamné od ZD Nekoř
… oprava obecního domu čp. 286 - pošty - 1. 2. 5. generální oprava střechy, opravena a přestříkána 
fasáda
10 lety… od 1.1. 1997 se ZD Nekoř změnilo na Klas Nekoř a.s..
…1997 zima velkých klimatických extrémů - zpočátku mírná, pak velké mrazy přes -30oC
5 lety… zima 2002 – rok začal zimou s mimořádným množstvím sněhu 
…2002 zahájen sběr plastů v obci Jiří Pomikálek

Neobvyklý koníček
Místo bývalé rubriky Rozhovor jsme se v letošním roce rozhodli seznámit Vás s neobvyklými koníčky 
některých nekořáků. A budeme samozřejmě velmi rádi za Vaše další případné tipy či návrhy…

K prvnímu rozhovoru či představení nás inspirovaly webové stránky www.militaryvehicles.cz, 
které vlastně předznamenávají neobvyklého koníčka Ivana Bouchala a jeho syna Tomáše  – zájem 
o vojenskou techniku. 

Tento koníček se u nich dědí již po tři generace z otce na syna. Prvotní zájem o vojenskou techni-
ku měl již tatínek Ivana Bouchala , u něho pak tento zájem  vyústil do sbírání veškerých výstřižků  
a informací o vojenské technice, a u Tomáše Bouchala to vedlo od vyrábění velice věrných modelů 
po nynější zájem o  fotografování a mapování českou armádou používané vojenské techniky, vytvo-
ření webových stránek s touto tématikou a nakonec i publikování v našich i zahraničních časopisech 
a nyní i přípravu obrazové publikace s touto tématikou pro významné německé nakladatelství Tan-

kograd Publishing. Tak by se krátce možná dal shrnout jejich 
neobvyklý koníček. 

Ale to vůbec nevystihuje celou skutečnost. Přímo encyklo-
pedické znalosti Ivana o jakémkoli druhu světové vojenské 
techniky, spoustu naší i zahraniční literatury s touto téma-
tikou. Tomášovy velice zdařilé a věrné modely izraelské 
vojenské techniky umístěné do detailních diorámat konkrét-
ních situací válečných konfliktů na blízkém východě (to nej-
zdařilejší skončilo ve sbírce sběratele až v USA). Při přípravě 
tohoto článku oba vyprávěli o začátcích modelaření, získá-
vání zkušeností, setkávání s druhými modeláři, postupném Propracované modely
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zjišťování fíglů k tomu, aby model byl co nejvěrnější. 
A aby mohly být modely co nejvěrnější, je potřeba  

znát všechny detaily. To postupně přerostlo v zájem 
o fotografování a mapování současné vojenské tech-
niky naší armády, jazykové znalosti umožnily styk 
s významnými zahraničními vydavateli, a publiková-
ní například v britském časopise Military Machines 
International.

Aby Tomáš mohl jezdit vojenskou techniku fotogra-
fovat, získal díky spolupráci s  Kralickým vojenským muzeem a belgickým vydavatelem průkaz 
Syndikátu novinářů České republiky, postupně se mu podařilo přes různé vojenské akce s ukázkami 
techniky a muzea  prošlapat si cestu k fotografování i přímo ve vojenských prostorech a útvarech, 
nyní je přizváván i na různé vojenské akce a cvičení jak na území ČR, tak i mimo ni.

Za tím vším je mnoho a mnoho hodin, cestování po celé republice i do zahraniční, vytvoření velké 
databáze fotografií vojenské techniky, a nakonec i vytvoření webových stránek s touto tématikou. 
Tomáš fotografoval, Ivan dodával texty a technické parametry, jejich webové stránky se staly zná-
mé,  komunikují s nimi zájemci o tuto tématiku z celého světa.  A protože sami odebírají několik 
vojenských časopisů, našich a i celosvětových, Tomáš některé věci nabídl například i do těchto časo-
pisů. První článek a hlavně fotografie byl o Land Rove-
rech zaváděných do české armády, a tak se postupně stal 
známým u vydavatelů zabývajících se touto tématikou 
a postupně začal publikovat i v dalších. Nyní připravu-
je vydání dvoudílné publikace o současné české armád-
ní technice pro německé nakladatelství s celosvětovou 
působností Tankograd Publishing , což je velmi prestižní 
záležitost. 

Zajímavé webové stránky, na kterých bylo zazname-
náváno až 1600 přístupů měsíčně a to z velké většiny ze 
zahraničí, jdou nyní vzhledem k přípravě zmíněné publi-
kace trošku stranou, ale už se oba těší, až se k nim vrátí… 
 Jiří Pomikálek

SDH Nekoř
Hasiči ve výškách

V říjnu minulého roku jsme někteří 
z členů SDH absolvovali kurs slaňo-
vání na hasičské věži v areálu profe-
sionálních hasičů v Ústí nad Orlicí. 

Nejdříve nám byl promítnut ško-
lící film o jištění a uvazování na 
lanech ve výškách a poté proběhla 
ukázka druhů lan a zásahové výba-
vy profesionálních hasičů (sedáků, 
karabin,osem, brzd a jiného vybave-
ní). 

Články Tomáše Bouchala byly publikováný 
v těchto časopisech
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Po školení nás už čekalo samotné slaňování. Oblékli jsme se do sedáků, vzali si helmy, ochranné 
rukavice a pod dohledem instruktora jsme vylezli do druhého okna požární věže. Hasičská věž má tři 
okna ,do prvního okna je to 4.25 m, do druhého 7.55 m a do třetího 10.85 m. 

Slaňuje se několika způsoby. Nejdříve jsme se učili slaňování pomocí osmy, po dvou pokusech 
z druhého a ze třetího okna. Jako další způsob jsme si osvojili slanění pomocí karabiny a polovičního 
lodního uzle. Nakonec si dva členové vyzkoušeli „sjezd“ pomocí lana provlečeného přes ramena pod 
stehno. Trošku si ho spálili, ale přežili. Jako poslední dovednost jsme se zasekli zavlečením lana za 
osmu, dá se pak viset bez držení. 

Bylo to pro nás dobré školení, jak se jistit při zásazích třeba na střechách při shazování sněhu ze 
střech jako při loňské zimě a jiných akcích. J+L Kubíčkovi

Divadlo
Divadlo o tom, jak to mohlo být…

V sobotu 15.prosince se v místním kulturáku sešlo téměř dvěstěpadesát diváků na divadelní hru 
Zlomky příběhů. Bezmála dvacet ochotných (nejen) nekořských ochotníků směle navázalo na tradici 
nekořského divadelního spolku, který byl založen přesně před sto lety. Autor hry Antonín Matyáš 
napsal hru na objednávku místního faráře P.Andrzeje Götze, režiséra hry. Zadání znělo jasně – netra-
diční divadlo o životě Ježíše určené širokému publiku, které mělo ukázat postavy Ježíše, Marie, Josefa 
a dalších jako normální lidi, kteří měli také pochybnosti.

Každý ze šesti obrazů byl na začátku struč-
ně uveden vypravěčkou. Zlomky příběhů, jak 
sám název hry napovídá, není o notoricky zná-
mých událostech, že Ježíš se narodil v Betlémě, 
poté co ho Jidáš zradil byl na Golgotě ukřižován 
a pak vstal z mrtvých. Naopak snaží se vypíchnout 
v každém důležitém období Ježíšova života nějaký 
střet, konflikt a zamýšlí se nad tím, jak to mohlo 
být, jak se ti zúčastnění mohli zachovat. Například 
v třetím obraze se Josef (Mariin snoubenec) setká 
se svým kamarádem v krčmě, kde mu rozčileně 
sděluje, že u něho byl anděl, který mu řekl, že jeho 
milovaná Marie bude mít boží dítě a on si najed-
nou připadá zbytečný, 

podvedený a neví, co má dělat. Zkusme 
se vžít do té situace, jak bychom reagova-
li, kdyby se u nás objevil anděl s takovým 
poselstvím. Šest rozmanitých obrazů v nás 
vzbuzuje otázky a podněty k zamyšlení…a 
o tom to je, podnítit diskusi. 

Po úspěšné premiéře v Nekoři se divadlo 
hrálo též v Dolní Dobrouči, Letohradě Orli-
ci a Jablonném nad Orlicí.

Další úspěšné reprízy a nové zajímavé 
náměty přeje vděčný divák  

Veronika Mikysková
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Vánoční zpívání
V naší obci probíhá již po několik let velmi krásná tradice o vánočních svátcích. 
Mladí zpěváčci bez ohledu na počasí obejdou domy, kde bydlí naši starší obča-
né a za doprovodu flétniček jim zazpívají vánoční koledy a popřejí radostné 
prožití vánoc a mnoho zdraví do nového roku. 
Všem organizátorům i účastníkům tohoto milého vánočního zpívání moc děku-
jeme. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Pomalu, ale jistě se stává tradicí tento Vánoční turnaj, který patří pod TJ SOKOL NEKOŘ a vede 

ho Jarda Lehký. I loni se během vánočních prázdnin konal již čtvrtý ročník turnaje ve stolním tenise, 
přesněji řečeno ve čtvrtek 28. 12. 2006. 

Letošní účast byla velmi hojná! Jak u dětí, tak 
i dospělých. Dětí přišlo celkem 10 a byly utvořeny dvě 
kategorie (1. - 5. třída a 6. - 9.třída). Děti byly velmi 
statečné a „prali“ se o svá místa! V první kategorii se to 
nejlépe podařilo Liborovi Bednáři, a ve druhé kategorii 
byl nejúspěšnější Vojta Marek. Za své snažení každý 
dostal nějakou tu odměnu. Jak už jsem se zmínila, tak 
dospělých také přišlo dost, 25 mužů a 3 ženy. Dospělí 
byli rozděleni do čtyř skupin a tyto tři ženy hrály mezi 
muži. Samy se na tom tak dohodly. Aspoň si více zahrá-
ly a nešlo o vítězství, ale o srandu, tak proč ne... První 
dva ze skupiny byli zařazeni do finálové skupiny, kde si 

zahrál každý s každým a ostatní si zahráli tzv. „pavouka“. Bylo to velmi napínavé! Jak „pavouk“, tak 
i finálová skupina. Bylo se opravdu na co dívat. Rok od roku se lidé čím dál více zlepšují! Samozřejmě 
se nesmím zapomenout zmínit, že ženy se umístili mezi první polovinu startovního pole! 

Poděkování samozřejmě také patří našim sponzorům, kterými jsou : Hellas, A – Bonet, DDD Miloš 
Krejsa, TJ Sokol Nekoř a jiní.

Na závěr bych chtěla připomenout, že je možné si přijít zahrát každý pátek na sále v KD (pokud 
není v sobotu nějaká akce – např. ples). Děti od 17:30 hod. a dospělí od 19:00 hod.
Výsledky:
Děti: 
1. - 5. třída: 
1. Bednář Libor  
2. Špinlerová Růža  
3. Čáp Patrik
6. – 9. třída: 
1. Marek Vojta 
2. Bednář Honza  
3. Slavík Filip

Dospělí: 
1. Špinler Bronislav
2. Brožek Zdeněk
3. Liebich Tomáš
4. Greguš Štefan
5. Janespal Milan
6. Bednář Jiří
7. Taclová Lucie
8. Čáp Michal
9. Šulc Pavel
10. Lehký Jiří, ml.

Anička Lehká

P. S.: Velký můj dík patří Šárce Luxové 
a Aničce Lehké za pomoc a organizaci! 

Jarda Lehký
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2007- a jak to dopadlo?

Začátkem ledna, již tradičně, zazvonili u vašich domovů tříkráloví kolední-
ci. Zazpívali vám a koledovali o příspěvek pro lidi, kteří žijí mezi námi, jsou 
opuštění, staří, nemocní nebo se mnohdy, ne vlastním zaviněním, dostali do 
těžké životní situace a není v jejich silách ji řešit.

Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do charitativní 
pomoci, posiluje soucítění s lidmi potřebnými, podílí se na výchově malých 
i větších koledníků i na vnitřním růstu osobnosti nás všech.

Koledníci letošní Tříkrálové sbírky již koledování skončili. Následuje rozpečeťování pokladniček 
a sčítání jejich obsahu na obecních úřadech. Poté budou peníze odeslány na centrální účet Charita 
Česká republika, kde k nim budou přičteny peníze zaslané složenkami či převodem z bankovního 
konta dárce. Odtud pak budou peníze rozděleny podle předem schváleného klíče: 65 % se vrací zpět 
do místa, kde byly peníze vykoledovány, aby zde podpořily místní projekty, zbývajících 35 % bude 
rozděleno na humanitární pomoc do zahraničí a na režii sbírky. 

 V celé České republice bylo k  30. lednu 2007 úředně otevřeno a spočítáno z celkového počtu 
13 386 pokladniček již 13 386 pokladniček (tedy 100%). Výtěžek činí   57 249 225,22 Kč. Celko-
vý přehled o dosavadních Tříkrálových sbírkách si můžete prohlédnout na www.charita.cz , přehled 
o sbírkách na ústeckoorlicku na www.uo.caritas.cz .

V ústeckoorlickém vikariátu vybralo 365 skupinek celkem 1.496.497,00Kč. Vybraná částka bude 
použita na tyto projekty:

- Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
- Centrum „Pod Střechou“
- Mateřské centrum „Kopretina“ 
- Občanskou poradnu
- Osobní asistenci
- Fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity 
- Přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům

Charita děkuje všem, kteří přispěli do této sbírky za jejich štědrost a ochotu se podělit s potřebnými, 
pro které je tato sbírka určena. Děkujeme také všem, kteří se podíleni na organizaci sbírky. Jim patří 
naše upřímné poděkování za čas věnovaný této akci, energii, píli a trpělivost.                                        

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková

Pozn. red.: V Nekoři bylo v letošním roce při Tříkrálové sbírce vybráno 24 389,- Kč.

Myslivecké sdružení Nekoř
Vážení přátelé,
chci vás seznámit s činností myslivců v zimních měsících. Jejich nejdůležitější náplní je krmení 

zvěře. Loňská zima prověřila stavy zvěře, hlavně srnčí. Za loňskou zimu uhynulo asi 40 ks srnčí zvě-
ře. Je to  zvěř, která se našla. Jistě bylo ještě mnoho kusů, které jsme nenašli. To je pro naši honitbu 
velký úbytek. 

Proto jsme se snažili pro letošní zimu zabezpečit co nejvíce krmení. Jak se ukázalo, tato zima byla 
mírná a pro zvěř velice příznivá. Zabezpečili jsme i medicinální krmení, které chrání zvěř před napa-
dením různými parazity, toto krmivo jsme podávali 3. ledna a 17. února, jak bylo určeno. 
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Dále vás chci upozornit, že naše honitba se nachází v rekreační oblasti. Přijíždějí sem lidé z růz-
ných měst a mají skoro každý svého psa (miláčka). Přijedou na vesnici a myslí si, že mohou svého psa 
pouštět volně, aby se vyběhal a vyřádil. Jsou však na velkém omylu! V honitbě je potřeba psa vodit 
pouze na vodítku! Volně běhat nemůže. Dochází potom ke konfliktům mezi myslivci a majiteli psů. 
Jsme neradi, když pak musíme tyto problémy řešit. 

Na závěr Vám všem přeji v roce 2007 pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. 
Lubomír Čuřík, předseda MS Nekoř 

TJ Sokol Nekoř - lední hokej
Nekořští žáci jsou nej…

Kromě mužů se okresního přeboru v ledním hokeji zúčastnili také mladší žáci, kteří již mají svou 
soutěž za sebou. V letošním roce se do klání zapojily pouze tři celky z regionu: Ústí nad Orlicí, Ne-
koř a Lanškroun. Okresní přebor se proto hrál turnajovým systémem, odehráno bylo celkem devět 
turnajů. 

Z vítězství se nakonec s velkou převahou radovali mladí hráči Nekoře, kteří z osmnácti zápasů pro-
hráli pouze dvakrát. Stříbrná medaile putovala do Lanškrouna a bronz do Ústí. 

Orlické noviny 28.2.2007
Výsledky: 
1. kolo: Ústí - Nekoř 2:7, Nekoř- Lanškroun 4:2, Ústí - Lanškroun 2:6. 
2. kolo: Lanškroun - Ústí 4:3, Ústí - Nekoř 1:10, Lanškroun - Nekoř 0:4. 
3. kolo: Ústí - Nekoř 2:10, Nekoř - Lanškroun 5:3, Ústí - Lanškroun 3:15. 
4. kolo: Lanškroun - Ústí 3:2, Ústí - Nekoř 3:6, Lanškroun - Nekoř 3:5. 
5. kolo: Nekoř - Lanškroun, Lanškroun - Ústí 3:3, Ústí -Nekoř 1:9. 
6. kolo: Nekoř - Lanškroun 3:5, Lanškroun - Ústí 5:3, Ústí - Nekoř 5:12. 
7. kolo: Ústí - Nekoř 4:5, Nekoř - Lanškroun 5:2, Ústí - Lanškroun 2:3. 
8. kolo: Lanškroun - Ústí 10:0, Ústí - Nekoř 0:13, Lanškroun - Nekoř 2:3. 
9. kolo: Nekoř - Lanškroun 5:6, Lanškroun - Ústí 6:2, Ústí - Nekoř 5:9. 
Konečné pořadí OP 
1. Nekoř   18  16  0  2  122:47  32 
2. Lanškroun  18  10  1   7  81:63  21 
3. Ústí n. O.  18  0   1  17  43:133   1
kanadské bodování  GOL           ASIST.     BODY
Krejsa Jiří  55 24 79
Lux Jan  26 31 57
Vychytil Petr 12 10 22
Bezstarosti David 8 4 12
Bednář Kamil 6 3 9
Faltus Libor 3 3 6
Kaplan Jakub 2 4 6
Sklenář František 2 3 5
Doleček Josef 2 3 5
Bednář Libor 2 1 3
Čáp Patrik  1 2 3
Bezstarosti Jan 2 0 2
Kunc Radim 1 1 2
Cvejn Jakub 0 0 0
Bárta Dominik         brankář

Představou pro letošní sezónu bylo obhájení loň-
ského prvenství. Po odchodu pěti hráčů loňské sestavy 
jsme měli problémy s doplněním kádru. K stávajícím 
12 přišli 3 hráči hokejbalu, z toho dva již v  rozehrané 
soutěži bez tréninku, a přesto byli velmi platní. 

Na led jsme vyjeli již v říjnu, protože první tur-
naj nás čekal již počátkem listopadu v Rychnově nad 
Kněžnou a koncem listopadu okresní přebor. 

Velkého úspěchu jsme dosáhli na Vánočním turnaji 
o pohár FAB v Rychnově n.Kn., kde jsme v konku-
renci pěti týmů vybojovali bez ztráty bodu 1. místo 
a vyhráli tak tento putovní pohár. 

Mezi tím úspěšně probíhal okresní přebor, kde js-
me stále vyhrávali a z celkem 18 zápasů jsme jen dva 
prohráli. Ještě nás čeká jeden březnový turnaj ze série 
čtyř turnajů tří mistrů v Rychnově n. Kn.
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Nejlepšími hráči celého okresního přeboru byli bezesporu Jiří Krejsa a Jan Lux z našeho týmu, kteří 
svou technikou a chytrostí rozhodovali skoro všechny zápasy a obsadili tak první místa v kanadském 
bodování, přičemž Jiří Krejsa překonal o 27 bodů loňský bodový zisk. Příští rok chce právě on odejít 
do Lanškrouna, který bude hráz krajský přebor. 

Pochválit musím ale všechny hráče za předvedené výkony, že stačili hráčům z Ústí i Lanškrouna 
i bez takové tréninkové frekvence, jakou mají oni. Úvahou pro příští rok je hrát okresní přebor starších 
žáků.  Josef Krejsa

Maškarní masopustní ples
V pátek 16. února 2007 čekal celou naši obec již 3. ročník tradičního “Masopustního bálu”. Pro-

tože minulé ročníky ve znamení sladkých pochoutek a zabíjačkových hodů přilákaly mnoho spoko-
jených tanečníků, oslovili pořadatelé ze Spolku pro zachování tradic - NEKOŘALA - místní ochotné 
maminky a babičky, aby připravily k ochutnání více druhů koblih. A aby výzdoba sálu nezaostávala 
za loňským rokem, vítaly nadšené návštěvníky tři kouzelně ozdobené břízky. Nebudete tomu věřit, ale 
letos rozkvetly větvičky již v únoru a urodily se na nich pravé staročeské koláče. Nejvíce si jich uží-
vala kapela Barel rock a na jejich pódiu byl stromek opravdu brzy otrhaný. Na druhé straně v průčelí 
sálu čekaly na maskované výherce mnohé báječné ceny: přehrávač DVD, dorty, pochoutky, lahvičky 
s něčím ostřejším i sladším, salámky a klobásky a jiné skvělé výhry.

A to už se sál začal plnit nejrůznějšími postavami z dávné 
i současné doby, přišly páry návštěvníků z Afriky, Irska, Skot-
ska, Ásie, starého Říma, Číny, z pohádek se dostavili Šmoulo-
vé, princezny, rytíři, čarodějnice, anděl a čert, školáci i mimin-
ka, zvířátka i Petrovští, Elvis,prašivky, hajzlbabky a dědkové, 
upíři, mouchy, Krakonoš a jiné, ještě roztodivnější krásky a pří-
šery.Ve víru tance a u baru bylo brzy veselo, takže kapela pak 
mohla směle vybrat nejkrásnější i nejzajímavější masky a mas-
kované kolektivy. Mezi nimi rozhodně svou krásou a invencí 
zářil včelí úl s královnou, trubci, včeličkami i vosami a v kate-
gorii pohádkových postav malí dvoumetroví trpaslíčci i s krá-

lovnou princem a Sněhurkou hájili dobré jméno rodné Nekoře. Škoda, že mnozí místní obyvatelé 
zůstali doma u televize a nevytáhli svršky a spodky ze skříně a nepřišli se také podívat na tak kouzelný 
rej divokých přízraků. Třeba se uvidíme za rok, protože takovýhle zážitek je vážně škoda nechat si 
ujít, zvláště, když je kapela už napřesrok zamluvená !!!

První soutěž nastala hned, jak si všichni, kdo mohli a chtěli, dali u dobře zásobeného baru nějaký 
likérek pro zahřátí a na posilněnou. Byl zde k vidění i pravý vodnický 
nápoj - hit sezóny - zelená fefrmincka říznutá panákem smetany - příšer-
né na pohled, vynikající prý na chuť....No jak má kdo odvážný žaludek, 
tak experimentuje.... Ale vodníci, královny a jejich pomocníčci v báru 
se skoro nezastavili, takže žíznivé dušičky dostaly hned co proto.

Na tanečním sále v přestávce mezi tanci předvedl za potlesku všech 
přihlížejících zručný bičař Péťa Glonek své umění s dlouhými biči. 
Potom nastal čas na rychlou svačinkovou soutěž - na bidlo ve středu 
sálu byly umístěny dvojice klobásek a soutěžící se hned hlásili. Silní 
mužové vysadili své partnerky nebo partnery na ramena a snažili se co 
nejlépe umístit hladové krky pod klobásku. Vrchní z dvojice měl pak za 
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úkol co nejdříve zblajznout bez požití rukou zmíněnou pochutinu.
Celý sál nadšeně fandil vysokému veliteli hasičů s modrým Šmoulou na ramenech, kteří se úkolu 

zhostili ve fantastickém čase a byli po zásluze odměněni. Komu při pohledu na spokojené zamaště-
né obličeje soutěžících vyhládlo, mohl se uchýlit do hospůdky v přízemí, kde na návštěvníky čekal 
výběr hotových jídel. Pivo a koblihu už pak mohl každý spokojeně zakousnout opět na sále. Kapela 
i se zvukařem se snažila, aby všichni svá těla nenechali dlouho zahálet a až do ranních hodin hrála ze 
všech sil. O půlnoci pak vylosované ceny našly své šťastné majitele a tanec a zábava pokračovala ve 
stejném rytmu.

Vše uváděl sličný Valach, doprovázený typickým doplňkem - malou ovečkou, jejíž mocné zabeče-
ní vždy uvedlo novou soutěž, předtančení nebo nakonec i smutné loučení s masopustem - vynášení 
a pohřbívání basy. Farář, obecní nosiči i černé plačky důstojně zakončili masopustní čas a rozloučili 
se s radovánkami a zábavou na 40 dní.

Myslím, že všem návštěvníkům se bál ohromně líbil a že za rok přivítáme v originální masce i víc 
obyvatel Nekoře. Těšíme se už dnes.  Lada Faltusová 

Dětský maškarní karneval
V neděli 18.2.2007 se konal na sále Kulturního domu obvyklý a velice oblíbený dětský karneval. 

Všechny spolky z Nekoře i obecní zastupitelstvo se každý rok snaží připravit pro místní kluky a hol-
čičky přitažlivý program. I letos se tu sešlo 68 děvčátek a 46 chlapců s rodiči, babičkami, dědečky, 
tetičkami a strýčky aby si společně zatancovali a zařádili při tónech svých známých písniček a hitů. 

Letos se o hudební produkci obětavě starali Vojta Adamec a Péťa 
Pomikálek. Měli na výběr z MŠ zapůjčené písničky z pohádek, 
z filmů a Kouzelné školky, tak moderní cédéčka se všemi druhy 
muziky od polky po rokenroly. A jak začala hudba hrát, hned na 
parket vystartovaly fantastické masky princezen, rytířů, vojáků, 
myslivců, čarodějnic, zvířátek, pohádkových postaviček všeho 
druhu i obyvatel blízkého či vzdálenějšího vesmíru. Vždycky 
je třeba obdivovat umění šikovných švadlenek z řad maminek 
a babiček, zbrojířů a výrobců techniky a doplňků z řad dědečků 

a tatínků. Ale to už malí i větší tanečníci zaplnili parket a začali tančit a řádit na tóny známých pís-
niček. Když někomu vyprahlo v puse, byl k dispozici skvěle zásobený bar s nápoji a sušenkami. Na 
druhé straně sálu vítal malé mlsálky stánek se zmrzlinovými a ovocnými poháry. Místostarosta pan 
Pomikálek nejprve všechny malé i velké hosty přivítal a pak pověděl něco o chystaném programu: 
pohádka v režii SHM : O trpaslíkovi a sedmi Sněhurkách, průvod masek s vyhodnocením nejzajíma-
vějších nápadů, tradiční souboj v přetahování lanem kluci X holky a nakonec vylosování bohaté tom-
boly, kterou pomohli připravit zástupci místních spolků. Rybáři, hasiči, myslivci, sportovci, Červený 
kříž a zastupitelstvo se vždy snaží oslovit podnikatele a firmy v obci, aby tombola byla co nejbohatší 
a každý malý človíček měl nějaký pěkný dárek na památku. Myslím, že všem návštěvníkům se kar-
neval moc líbil, i když účast byla poznamenána chřipkovou epidemií a výskytem planých neštovic 
u dětí. Doufáme, že za rok se zúčastní i ti, kteří museli letos ležet pod peřinou namazaní tekutým pud-
rem a na bál jen vzpomínali. Nebojte se, za rok vás zveme k tanci zase.

Poděkování patří všem sponzorům: Karel Adamec Pekárna , Bohuslav Dušek, Obchod u Lehků 
Vejrov, Mgr. Miloš Krejsa, Miroslav Zářecký Vinárna u mostu, Petr Glonek Elektroinstalace, Pomiká-
lek Petr Truhlářství, Myslivecké sdružení, MO ČRS, SDH, TJ Sokol, Klub SHM, Obec Nekoř. 

Lada Faltusová 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 1                              předjaří 2007

1�

Cestománie - Izrael – pokračování 
Jeruzalém – když Bůh stvořil zemi, dal ji desatero množství krás. Devět jich připadá Jeruzalému. 

Desátá byla rozptýlena po zbytku světa. Jehuda Amichaj, básník tohoto města, napsal: „Jeruzalém je 
přístavním městem na břehu věčnosti.“ Toto město chtějí všichni - židé, křesťané, Palestinci. Tady se 
všichni chtějí přiblížit svému Bohu, židé na západní straně Chrámové hory, muslimové v nádherných 
mešitách, křesťané v místech, kde kráčel Ježíš. Oddělují je ale propastné rozdíly, tady na sebe narážejí 
různá přesvědčení. Mělo by to být město míru a naděje na život. Současná podoba je ze 16. století. 
Historické jádro je dodnes sevřeno hradbami v nichž je sedm bran:

Jafská – směřovala k přístavu Jaffě, nyní Tel Avivu, touto branou směřovali do města čestní hosté
Nová – průchod do křesťanské čtvrti
Herodesova – v blízkosti stál dům Heroda Antipy
Štěpánská – pojmenovaná křesťany po prvním mučedníkovi sv. Štěpánovi
Zlatá – jediná, která je od křižáckých dob zazděná. Pověst říká, že ji zazdili muslimové, aby zabrá-

nili přístupu židům a křesťanům na chrámový pahorek. Jiná verze říká že se otevře, až do města přijde 
Mesiáš.

Hnojná – vede jí cesta k Chrámovému pahorku a Zdi nářků
Sionská – jí se vcházelo na vrchol hory Sion, ke hrobu krále Davida

Chrámový pahorek. Tak jako má Praha Hradčany, Paříž Notre Dame, tak Jeruzalém má Chrá-
mový pahorek. Tvoří samostatnou část starého města, cesty k němu uzavírají brány, z nichž některé 
z nich jsou turistům přístupné. Je to místo, které má význam pro tři vyznání – židovské, křesťanské 
i islám. Podle židů je to místo, kde Abrahám postavil oltář, na němž měl být obětován Izák. Křesťané 
jej spojují s chrámem, v jehož prostorách učil ježíš. Muslimové jej uctívají jako třetí nejvýznamnější 
místo po Mecce a Medině. Ve středu je vyvýšenina a na ní Ikarova mešita, Dům skály. Zlatá kopule je 
dominantou města. Na tomto místě král David nechal postavit Oltář, král Šalamoun kolem roku 964 
př. Kr. zde postavil první židovský chrám. V hlavní části byl svatostánek, na němž spočívala Archa 
úmluvy, nejposvátnější předmět židovského náboženství. Ve schránce bylo uložena Desatero Božích 
přikázání. Ztratila se po dobytí Jeruzaléma Babyloňany. Tento chrám byl později zničen, postaven 
druhý, z kterého se dochovaly jen některé části. Postaven byl v roce 37 př. Kr. , zničen v době židov-
ské války roku 70 po Kr. Římany. V této době směli na tato místa vstoupit jen Židé. V roce 136 p. Kr. 
byla zahájena stavba Jupiterova chrámu a Židům vstup zapovězen. Tento římský chrám byl o 200 let 
později zničen. Novou slávu tomuto místu přinesli muslimové, kteří věří, že zde stanul jejich prorok 
Mohamed. V roce 638 kalif Omar zahájil stavbu mešity. S nástupem křižáků se mešita změnila na 
křesťanský kostel Tempum Domin. Ve 12. stol. Opět změna na mešitu. Dnes patří k nejpřednějším 
muslimským stavbám světa. Židé měli vždy jej jeden chrám, kde mohli obětovat Bohu. Po jeho zboře-
ní jej už nemají. Synagoga nikdy nebyla chrámem, jen modlitebnou a místem náboženského života. 

Zeď nářků – zbytek obranné zdi chrámového pahorku. Název pochází z roku 70 po Kr., kdy 
zde byli Římany pobiti poslední obránci města. V současné době je vysoká 18 m a je rozdělena na 
mužskou a ženskou část. Od časných ranních hodin sem přicházejí Žide modlit se. Odříkávají mod-
litby propojené prosbami. Svá přání píší na malé papírky a složené je dávají do mezer mezi kameny. 
Zeď je posvátná i pro muslimy. 

Pokračování příště. 
Radmila  Kosová- Balášová
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INZERCE, POZVÁNÍ

Lesní školka Nekoř 
nabízí pro výsadbu sazenice lesních dřevin.

dále sazenice habru, tůje, smrku pichlavého a dřišťálu na živé ploty a jiné 
okrasné dřeviny včetně několika druhů jedlí a borovic.

Dále je možno zakoupit suché hranoly 8x8, 10x10, 10x12 
a 12x12 cm vhodné na zhotovení pergol, dřevníků a garáží.

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 21.4.2007 turistický pochod  „LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ“
VI. ročník: Kolem “Vejdových lip” k dělostřeleckému valu z dob válek o Slezko. 

Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech! 
Start u sokolovny od 8 do 10hodin, návrat tamtéž do 17 hodin. Startovné 20 Kč.

Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. 
U sokolovny bude připraveno posezení  s možností občerstvení. 

Na malé i velké turisty se těší pořadatelé!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Rozloučili jsme se
 Faltus Marek

 Přivítali jsme do života
 Dušek Vojtěch
 Jaeger David

Významného životního jubilea se v období 1.1.2007 – 31.3.2007 dožívají: 

Srdečně blahopřejeme
Marie Glonková

60 let Šejvl František
 Kadičová Helena
 Skalická Marie
 Šejvlová Eliška
65 let Luxová Ludmila
 Vaníček Josef
80 let Novotný Bohumil

81 let   Luxová Marie
 Maleček Josef
82 let Kosková Věra
 Novotný Jan
 Lux Josef
88 let Faltusová Helena
95 let Pácha Josef



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 1 předjaří 2007
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek, do tohoto čísla přispěli:. Josef Dostálek, Marie Glonková, Marce-
la Náhlíková, L+J Kubíčkovi, Veronika Mikysková, Anička Lehká, Josef Krejsa, Lubomír Čuřík, Lada Fal-
tusová Radmila Kosová-Balášová, Ing. Jiří Pomikálek, foto: autoři příspěvků, Lukáš Král, Ing. Jiří Pomi-
kálek, 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 minulém čísle  jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup:  Nekoř čp. 125, - 
majitel  J.Ferklová Žamberk, dříve Šípkovo;  Nekoř Eč. 156 - majitel  Ing. J. Vejrosta Praha, dříve 
Martínkovo; Nekoř čp. 142 - majitel  Ludmila Luxová.  A co tyto? Poznáte…?

Uzávěrka příštího čísla je 25. dubna 
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


