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Z jednání obecního zastupitelstva
4. listopadu 2008
Zimní údržba místních komunikací a chodníku bude ponechána jako v loňském roce. Chodníky 
p. Vencl Jiří a obec, cesty: Klas Nekoř a.s., Vencl Michal, p. Langr. Údržba bude prováděna úsporněji 
s přihlédnutím k momentálnímu počasí a množství sněhu. Hlavním řídícím zimní údržby komunikací 
byl na jednání zastupitelstva určen pan Bezstarosti Bohuslav 602149968, dále zajišťují: OÚ starosta 
724181465, místostarosta 604321573, účetní 774967963. 

Setkání důchodců se koná 16. 11. 2008 od 14,00 hod. na sále KD. Zajišťuje celé OZ. Vystoupí: 
starosta, MŠ, ZŠ, host. Hosta knihaře p. Fogla ze Žamberka s vystoupením na téma výroba repliky 
„Ďáblovy bible“ zajistí starosta, promítací techniku J. Pomikálek. Objednat zákusky 3x mini. Hudbu 
zajistí p. účetní. Dovoz důchodců p. Bezstarosti. Šatna p. Lehký a p. Krejsa, ostatní členové OZ zajistí 
obsluhu.

Vítání občánků, 23.11. 2008 v 10,00 hod. - 10 dětí, zasedací místnost. Pozvání zajistí starosta. Účast-
ní se: p. starosta, p. místostarosta, p. účetní, p. Bednářová, p. Faltusová, p. Zářecká zajistí vystoupení 
MŠ. 

Různé
Starosta seznámil OZ se strategickým plánem Leader(SPL) v působnosti MAS ORLICKO jejímž • 
jsme členem. OZ s plánem souhlasí.  9 – 0 – 0
Kácení stromů u sportoviště bude provedeno p. Zvercem. Užitkové dřevo nabídnuto k prodeji. Pa-• 
livové pro ZŠ. Ostatní větve a zbytky ze spálených kabin uklidí TJ Sokol.
OZ rozhodlo provést opravu cesty do drah P. Kosková čp. 156. Oprava bude provedena fi. Klas. • 
Zajistí p. Bezstarosti.  9 – 0 – 0
Manželé Dvořákovi, nájemci KD, požádali OZ o snížení nájemného v zimních měsících z důvodu • 
nárůstu cen energií. OZ jejich žádost projednalo. S přihlédnutím ke skutečnosti, že nájemné nebylo 
od začátku pronájmu upravováno, zastupitelstvo rozhodlo ponechat jej v původní výši. Nárůst cen 
energií je kompenzován původní nezvyšující se cenou nájmu. Současně jim nabízí možnost pro-
vedení nerovnoměrného splátkového kalendáře dle ročních období, (letní – zimní měsíce). Ovšem 
s ohledem k finančnímu hospodaření obce musí být celkové roční nájemné ve výši 102 000,- Kč. 
splaceno vždy v jednom roce. Rozvržení výše splátek OZ ponechá rozhodnutí nájemce.  9 – 0 – 0
Místostarosta podal návrh na přípravu změn ÚP pro další období. Tato záležitost se s ohledem slo-• 
žitosti a finančních nákladů začne připravovat v příštím roce.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

 opět přicházejí Vánoce, svátky radosti, míru a klidu, svátky lásky a přátelské pohody, naplněné 
koledami a touhou po příchodu něčeho nového.

 V tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru jednoho 
k druhému, opravdové pochopení, úctu a lásku.

 Po celý rok žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou, jako právě Vánoce. Vždyť, když 
si řekneme – Vánoce – to slovo zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby životem una-
vený člověk se zastavil a zavzpomínal.
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 Zcela určitě se běh života stává příjemnějším a snadnějším, jestliže je člověk obklopen dobrými 
lidmi a přáteli. Prohlubme toto přátelství, vytvořme klidné a příjemné prostředí, naplněné radostnou 
pohodou a spokojeností.

 Vám drazí přátelé, přeji z celého srdce příjemné prožití těchto svátků a do nadcházejícího roku 
2009, pevné zdraví, spokojenost, pohodu a klid. Kéž se vám všem vyplní toužená přání a jsou posilou 
v dalším životě.

 Na konec chci poděkovat celému zastupitelstvu i všem, kteří pro naši obec v letošním roce něco 
vykonali a popřát všem s láskou prožité vánoční svátky, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce.
 S úctou  Josef Dostálek – starosta

Setkání důchodců 
Tradiční podzimní setkání seniorů se uskutečnilo v neděli 16. listopadu od 14 hodin na sále Kul-

turního domu v Nekoři
Na programu kromě vystoupení dětí z nekořské mateřské a základní školy byla beseda s panem Jiřím 
Foglem, knihařem za Žamberka, který vázal kopii proslulého Kodexu gigas („Ďáblova bible“) do-
plněná promítnutím filmu o této práci. 

Zabezpečení celé akce, rozvoz i občerstvení zajišťovali členové obecního zastupitelstva. 
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Oprava pomníku obětem 1. světové války
Finanční příspěvek Pardubického kraje na opra-

vy a údržbu válečných hrobů pomohl opravit po-
mník obětem 1. světové války v Nekoři u náměs-
tíčka. 

Krátce po oslavách 90 let vzniku republiky a těs-
ně před tím, než přišel letošní první sníh, se podaři-
lo dokončit tuto opravu a údržbu. Tento pomník je 
evidován jako válečný hrob pod číslem CZE 5315-

6585, v příštím roce si připomeneme 80 let od 
jeho zbudování. Je na něm uvedeno celkem 83 
jmen mužů z Nekoře, Bredůvky, Údolí a Bořito-
va, kteří padli v první světové válce. 

Na celkové vyčištění, opravu nápisů a vydláž-
dění přilehlého prostranství poskytl prostředky ve 
výši 35.000 Kč Pardubický kraj. 

Vítání nově narozených dětí
V neděli 23. listopadu 2008 bylo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostně přivítáno deset 

letos v naší obci narozených dětí. 
Pokračovala tak vloni započatá tradice, kdy 

členové zastupitelstva slavnostně přivítají nové 
nekořské občánky. Kromě slavnostního přivítání 
starostou obce Josefem Dostálkem se na této ma-
lé slavnosti podílely krátkým vystoupením i děti 
z Mateřské školky Nekoř. Rodiče si po zápisu do 
pamětní knihy odnesli finanční dar od obce a letos 
i malou pozornost věnovanou Českou poštou a.s. 
Novým občánkům naší obce i jejich rodičům pře-
jeme hodně zdraví a ať jsou v Nekoři spokojení....
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Opravené chodníky u zastávek 
Obec Nekoř každoročně využívá dotační Program obnovy venkova (POV), z něhož prostřednictvím 
Pardubického kraje i letos získala 100.000 Kč na opravu chodníků u autobusových zastávek. Tato 
dotace musí vždy činit minimálně 50% investovaných prostředků, takže se v letošním roce opravily 
chodníky u zastávky na Bredůvce, Nekoř horní a pod Vejrovem za celkových 225 000 Kč. 

Neobvyklý koníček
Při přípravě pokračování našeho seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků 

sedím v útulném koutku chalupy pana Josefa Soukupa obklopen měřícími přístroji, elektronickými 
součástkami a hlavně radioamatérskou vysílačkou. Přestože jej z většinou známe jako člověka, který 
umí spravovat radia, televize a další elektrotechniku, povídáme si o jeho dlouholeté zálibě v radia-
matérském vysílání. 

Před námi na stole bliká krátkovlná i VKV vy-
sílačka, pan Soukup zkušeně ladí frekvence a pod-
le odezvy poznává, kdo je právě v éteru. Chvíli 
z reprodukrotu zní čeština, poté už angličtina - a to 
prý dnes nejsou pro spojení vhodné podmínky …. 
Proto bere do ruky telegrafický klíč – malou kra-
bičku s tlačítlem a zkušeně vyťukává volací znaky 
v morzeovce, zda někdo zareaguje na telegrafii….

K této zálibě se dostal už na vojně, kterou od-
sloužil u radistů. A tam občas zabrouzdal na ama-
térská pásma…. A od té doby ho jeho zájem vedl 
k radiotechnice a od ní i k radiamatérkému vysílá-
ní. Za minulého režimu tyto vysílačky nešly kou-
pit, radiamatéři si je museli stavět sami, a on sám jich postavil téměř dvacet. „Abych pravdu řekl, mě 
totiž to samotné vysílání ani tolik nebralo, mě bavilo si to udělat, půl roku s tím vysílat a pak to šlo 
pryč a stavěl jsem novou...“ Jedna z nich dokonce zkončila u mistryně světa v telegrafickém vysílá-
ní….

K této zálibě je potřeba koncesi – radioamatérské oprávnění, která je časově omezená, i potvrzení 
od Českého telekomunikačního úřadu, že může telegrafovat. K získání koncese se dělají zkoušky, 
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dnes už jsou podmínky jednodužší, dříve byly zkoušky i z radiotechniky a i z rychlosti příjmu morze-
ovky. Svoji první licenci získal již v roce 1967 a od té doby uskutečnitl přes 50 tisíc spojení po celém 
světě. Za každé uskutečněné spojení se odesílá QSL lístek jako potvrzení spojení. (Zobrazený QSL 
lístek je ten, který odesílá pan Soukup) Je zde uveden vlastní volací znak, vyplňuje se volací znak 
toho, s kým se spojil, datum a čas, na jaké frekvenci, zda to bylo mluveným slovem nebo telegrafem. 
Tyto volací lístky se rozesílají a doručují přes radiomaterský QSL sevis vždy po více kusech. Pan Sou-

kup jich má za uskutečněná spojení několik krabic, z celé 
Evropy, Ruska, na stole leží lístky z Japonska, Ameriky, 
Indie. Dokonce má tento lístek za potvrzené spojení od 
jordánského krále Husajna i od jeho manželky, kteří byli 
rovněž radioamatéry. 

A kam bylo nejdelší spojení? „To je relativní. Nejdelší 
spojení bylo se Žamberkem s J. Klírem okolo celé země-
koule, to se pozná podle doby, než to doběhne.“ Ale běžná 
spojení uskutečňoval s Japonskem, s expedicemi na jižním 
i severním pólu či s radioamatéry na našich námořních lo-
dích.  Se světem se dorozumívá angličtinou, ale někdy se 

stane, že „…zavolám američana a on na mě česky, je to emigrant, který tam dlouho žije…“ Z repro-
duktoru se ozvalo známě „táta táty tytatatátá….“ A pan Soupup hned říká „To je zrovna američan, 
co vysílá, ale nevím s kým, toho druhého neslyším. Někdy to je problém, jednoho slyšíme, druhého 
ne…“ opět se ozve zapípání morzeových značek…. „Také mu dává otazník, taky nerozumí…“ 

A pak už zase přelaďuje frekvence u hlasové vysílačky. Zasvěcuje mne do vysílání VKV frekven-
cí přes převaděč na Suchém vrchu, ale to je spíše pro vysílání po republice, více ho baví vysílání na 
krátkých vlnách, kde přímo hovoří s partnerem třeba na druhém konci světa….

Jak dlouho u toho stráví: „To záleží na podmínkách, dnes jsou špatné, se světem se volá nejlépe 
v noci….“ Kolegy radioamatéry z okolí zná nejen z éteru, účastní se jejich vzájemného setkávání, má 
i pěknou řádku diplomů za uskutečněná spojení, pravidelně se konají i různé závody a soutěže v po-
čtu i vzdáleností uskutečněného spojení…. Dnes již vysílačky nestaví, do éteru se ozývá koupenými 
přístroji na špičkové úrovni…. 

Za zablikání kontrolek a displeje s frekvencí se v chalupě nad křižovatkou před mostem z reproduk-
toru ozve opět anglický volací znak… Jiří Pomikálek

Škola v přírodě
Škola v přírodě v Nekoři plná života a dětské radosti po celý rok

Škola v přírodě Nekoř je školská příspěvková organizace s celoročním provozem, jejímž zřizovate-
lem je Jihomoravský kraj Brno.Zajišťuje pobyt dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení 
školní výchovně vzdělávací práce. Děti zde získávají, kromě nepochybných zdravotních efektů, také 
nezanedbatelné znalosti zeměpisné, přírodopisné, ekologické i různé praktické dovednosti, na které 
není v průběhu školního roku většinou dostatek času.

Ve své hlavní činnosti se zaměřuje především na organizování lyžařských kurzů a škol v přírodě. 
V roce 2008 se uskutečnilo 9 sedmidenních turnusů lyžařských výcvikových kurzů převážně pro žá-
ky II.stupně ZŠ, kterých se zúčastnilo 529 žáků a 98 pedagog.pracovníků ze 14 škol Jihomoravské-
ho kraje.V důsledku málo příznivých sněhových podmínek využívaly k výcviku především lyžařské 
středisko v Říčkách.
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Dále v letošním roce proběhlo 25 převážně sedmidenních turnusů škol v přírodě s účastí 1284 žáků 
a 151 pedagog.pracovníků ze 26 škol, studijní soustředění mladých členů ČČK Břeclav a mladých 
ochránců přírody ze Štipoklas.Mimo školy z Jihomoravského kraje zde byly také dvě školy z Prahy 
a jedna z Pardubic.

Dopravu nejen na Školu v přírodě, ale i do lyžařských středisek , krytých bazénů a na výlety do vzdá-
lenějšího okolí Nekoř zajišťuje za velmi příznivých cenových podmínek firma Letrans Letohrad.

Ve své doplňkové činnosti, kterou Škola v přírodě Nekoř provádí o vedlejších i hlavních prázdni-
nách, se zaměřuje především na organizování rodinných rekreací, letních dětských táborů, sportov-
ních a studijních soustředění, rekreační a rekondiční pobyty seniorů.

V roce 2008 tak Nekoř v rámci rodinných rekreací navštívilo 204 osob,rekondičních a rekreačních 
pobytů 75 seniorů,letních táborů se zúčastnilo 124 osob, sport.soustředění KARATE 149 sportovců. 

V roce 2008 tak byla Škola v přírodě Nekoř v činnosti 305 dní při které se vystřídalo 2717 osob.
O celý nepřetržitý chod školy se stará 7 stálých zaměstnanců, kteří dělají maximum pro spokojenost 

ubytovaných hostů. Svědčí o tom fakt, že se sem rádi a často vracejí, chválí stravu i čistotu.Jsou nad-
šeni krásnou přírodou, čistotou ovzduší i samotnou obcí Nekoř a jejich přátelskými obyvateli.

V závěru chceme poděkovat za velmi dobrou spolupráci Obecnímu úřadu Nekoř, zemědělskému 
družstvu Klas Nekoř, společenským organizacím i ostatním subjektům v obci.

Mgr.Jaromír Samuel, ředitel Školy v přírodě Nekoř

Koncert Slávek Klecandr
Sólový recitál Slávka Klecandra, skladatele hudby, autora textů, 

kapelníka i kytaristy skupiny Oboroh se za podpory obce konal v sobotu 
29. listopadu v Husově sboru v Nekoři. Mohli jsme si vyslechnout jeho 
vlastní tvorbu i zajímavou interpretaci skladeb českých i zahraničních 
autorů. 

Velmi působivé zhudebnění biblických žalmů z repertoáru skupiny 
Oboroh bylo pěkným vstupem do adventního období…..

SDH Nekoř
SEZÓNA 2008 V POŽÁRNÍM SPORTU

V letošní sezóně družstvo mužů absolvovalo 15 závodů ( 1 okrskové kolo, 1 okresní kolo a 13 zá-
vodů Velké ceny Ústeckoorlicka). Družstvo žen se zúčastnilo 10 závodů ( 1 okrskové kolo, 1 okresní 
kolo a 8 zařazených do VCÚ).

Působení mužů ve Velké ceně letošního ročníku nebylo příliš úspěšné v porovnání s jejich ambice-
mi. Došlo ke změně sestavy a sehrání týmu vždy trochu trvá. Z 13 závodů dopadli nejlépe v Bystřeci 
na pátém místě s osobním rekordem 19,63s.

Jinak se pohybovali celou sezónu okolo desátého místa. Na posledním závodě v Nekoři se chtěli 
pokusit zabojovat o11. místo v lize. Ale štěstí jim nepřálo. 

….Rozběh byl výborný, voda nabrána a strojník ji poslal dopředu….první „béčko“, druhé „béčko“ 
a…stop! Drobná nepřesnost béčkaře a zaškrtilo mu to ruku. (tlak je dost velký, takže to nejde pomi-
nout), strojník ubírá plyn, béčkař se vymaní ze sevření hadice a může se pokračovat. Plný plyn…. 
voda za rozdělovačem….. proudy pod vodou…… nástřik paráda a….konec 31,48s. Bohužel těch pár 
sekund na záchranu béčkařovy ruky je odhodilo na 13.místo. Ale hlavně, že náš závodník má obě ruce 
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!! (i když jednu trochu pomačkanou). Celkově tedy skončili na 15.místě. 
Spolubojovníci z Dolního Třešňovce na 13.místě (v Nekoři byli nejlepší z celé sezóny) a Lanškroun 

D na 14.místě se stejným počtem bodů jako nekořáci, ale měli lepší umístění. Z celkového počtu 34 
družstev mužů to jde, konkurence je velká.

Ženy se účastnily jen osmi závodů, kdy se jim povedlo zkompletovat sestavu „zasaženou“ pracov-
ními a mateřskými povinnostmi členek soutěžního týmu. Nejlépe se umístily v Horním Třešňovci 
a Mladkově, kde dosáhly 5.místa (jen setiny sekundy je dělily od bedny!). Je třeba s nimi stále počítat, 
časy jsou stále dobré. Celkově skončily na 10.místě ze 17 družstev žen.

Letos už byly vybrány soutěže do dalšího ročníku VCÚ 2009, kde závěr ligy bude opět v Nekoři. 
Nakonec bych chtěl za sportovní družstva poděkovat všem fanouškům a sponzorům a doufám, že 

další ročník se zablýská nějakým pěkným kovem. Kubíček Lukáš

PF 2009
Na vánoce plné bříška,
spoustu dárků od Ježíška.
Pohodu a klid,

tak jak to má být.
Pak vykročte rovným krokem,
za tím krásným Novým rokem.

Krásné vánoce a úspěšný a pohodový rok 2009 všem přeje SDH Nekoř
Srdečně zveme všechny 24.ledna 2009 na Hasičský ples

Rybářský kroužek
Rybářský spolek v Nekoři si v příštím roce připomene již 125 let od svého založení. Tato dlouhá 

historie svědčí mimo jiné i o tom, že si rybáři stále dokáží vychovávat své pokračovatele. Proto se 
také při znovuobnovení samostatnosti spolku v roce 1996 začali věnovat práci s mládeží. V současné 
době do rybářského kroužku chodí 10 dětí, štafetu v jeho vedení jsem převzal po Zdeňku Brožkovi, 
Petru Krupičkovi a Janu Čápovi. 

Mladí rybáři se při svých schůzkách věnují nejen získávání a prohlubování znalostí o životě ryb 
a rozpoznávání jednotlivých druhů ryb, ale všech živočichů kolem vody. Pokud chtějí chytat, musí 
si každoročně obnovit zkoušky z těchto znalostí i ze znalostí předpisů a podmínek rybolovu, takže 
v zimních měsících se věnujeme přípravě na tyto zkoušky. Učí se a prakticky si mohou vyzkoušet 
různé rybářské techniky, návazce a způsoby lovu. No a pak samozřejmě tráví i čas u vody při rybolovu 
v lovném pásmu Divoké Orlice i na Malé přehradě. 

Kromě účasti na našem vlastním Memoriálu Jaromíra Plocka jezdíme za pomocí ochotných tatínků 
rybářů na rybářské závody k sousedům do Jablonného nebo Letohradu. A o prázdninách si na Malé 
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přehradě děláme ještě svoje vlastní klání. V letošním roce jsme si koncem srpna vyjeli zarybařit na 
rybník do Dubence u Častolovic, kde si na dobře zarybněné vodě všichni pěkně zachytali. 

Kromě toho se také plně účastníme života rybářského spolku, ti starší chodí pomáhat při výlovu 
generačních rab a při opravách a údržbě líhne a jejího okolí, za pomoci pana Jaroslava Páchy jsme 
vyráběli a kolem Bořitavského potoka rozvěsili ptačí budky, každoročně vysazujeme do chovných 
potoků vykulený plůdek pstruha.

Naše schůzky se nyní, než začneme chodit k vodě, konají každou lichou neděli dopoledne od 10 
hodin. Zveme další mladé zájemce, bližší informace na tel. 604 321 573.  Jiří Pomikálek
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Informace z občanské porady Oblastní charity
Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří mají problémy se zadlužováním. Abyste 
se do dluhů nedostali, odpovězte si na následující otázky.

Skutečně potřebujete danou věc či službu, kvůli které se zadlužujete? • 
Odpovídá zboží či služba Vaším skutečným potřebám? Využijete všechny funkce i velikost? • 
Jste si vědom/a i výše dodatečných nákladů, např. koupě opotřebovatelného příslušenství. • 
Spočítali jste veškeré energetické náklady? • 
Upřímně - nekupujete si zboží či službu jen proto, abyste ukázal/a, že na zboží nebo službu máte? • 
Bude Vám výrobek nebo služba sloužit i po uhrazení poslední splátky? • 
Nenašel/nenašla jste žádný levnější výrobek na trhu, který Vám přinese stejný užitek, jen není tolik • 
propagovaný? 
Zeptal/a jste se Vašich nejbližších, zda by Vám nepůjčili bezúročně? • 
Myslíte si, že ti, kteří Vám půjčují, budou k Vám stejně vstřícní a chápaví, až nebudete moci splá-• 
cet? 
Nevadí Vám, že je do ceny výrobku zahrnuta i značka, vzhled a reklama? • 
Zeptali jste se na půjčku i prodejce a v bankách ve Vašem okolí. Srovnali jste si podmínky půjč-• 
ky? 
Neručíte někomu z Vašich blízkých, aniž byste velmi dobře znali jeho/její současnou finanční si-• 
tuaci? 
Nehrozí Vám nebo Vaším blízkým po dobu splátek zdravotní problémy? Nenachází se Váš zaměst-• 
navatel ve finančních těžkostech? 
Bude možné v případě nenadále zvýšených výdajů převést některé Vaše platby do doby, kdy již • 
nebudete splácet půjčku? 

Kontakt: 
Občanská poradna Ústí nad Orlicí, 17.listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz  Marcela Náhlíková

Tříkrálová sbírka
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho 
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadi-
dlo a myrhu.“ (Mt 2,10-11)

Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové tradice, 
která má svůj původ ve středověku, kdy se hrála divadelní 
představení o mudrcích z dálného východu, kteří se přišli 
poklonit Ježíškovi v jesličkách a přinesli mu dary - zlato, 
kadidlo a myrhu.
Chudé děti chodily oblečené za Tři krále dům od domu 
s hvězdou a posvěcenou křídou, zpívaly koledy a na dve-
ře domů psaly K+M+B s letopočtem. Nejsou to ale počáteční písmena 
jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ný-

brž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu.“ 
„Po roce 1948 byla tato tradice potlačena, oživili jsme ji po roce 1989 a byla mnoha lidmi ochotně 
přijata.“
Od roku 2001 Charita Česká republika organizuje Tříkrálovou sbírku a umožňuje všem lidem, aby 
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přispěli na pomoc potřebným. 
Pokud u vás ve dnech 2.-11.1.2009 zazvoní “tři králové” s pokladničkou označenou logem charity, 
číslem a průkazkou, máte možnost přispět na projekty, realizované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v ústeckoorlickém regionu použit na charitní ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službu, Centrum „Pod Střechou“, Mateřské centrum Kopretina Horní Sloupnice, ob-
čanskou poradnu, osobní asistenci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stá-
vajících projektů oblastní charity a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům.  

Děkujeme všem občanů, kterým není lhostejný osud druhých, a kteří přispějí do sbírky. Děkujeme 
vedoucím skupinek i samotným “králům” za to, že půjdou koledovat.
 Za OCH: Marcela Náhlíková, Olina Tomková 

Cestománie - Bajkal – pokračování 
Odpoledne docházíme do vesnice Ulanovo a čekáme na podvečerní vlak. Docházejí nám potraviny 

a pojízdný vlak je jediným místem kde se tady dají koupit. Když konečně po dvou a půl hodinovém 
zpoždění souprava přijíždí, průvodčí nám suše oznámí že chleba už niet, a tak chtě nechtě musíme 
nasednout a popojet na konečnou do Port Bajkalu. Dojíždíme za tmy a stan stavíme kousek za vesni-
cí. Ještě opékáme na ohni pár ryb a ráno se budíme do chmurného počasí. Dnes zůstáváme na místě, 
je zima „jak na Sibiři“ a prší. Jdeme pouze do Port Bajkalu prohlédnout si přístav a hlavně muzeum 
Krugobajkalské železnice. Prolézáme také opodál odstavené nákladní lodě z nichž ale Dolka a Ádou 
vyhání vojenská hlídka, naštěstí to bylo bez následků. V noci čekáme teploty kolem nuly a proto jsme 
si raději koupili dvě třílitrové lahve piva aby nám nebyla zima a spíme tak spokojeně až do rána.

Dnes je neděle, časně ráno sedáme na malý trajekt a pla-
víme se přes jediný odtok z Bajkalu, přes bájnou řeku An-
garu, do rekreačního letoviska Listvjanka. Při vstupu na 
loď potkáváme lehce opilého muže a co myslíte, ano, byl 
to sám kapitán. Jeho podnapilost se naštěstí projevila až 
v Listvjance při nájezdu k molu, kde se asi o 2 metry ne-
trefil a narazili jsme do obrovské betonové krychle ležící 
vedle mola. Jak jsme pak zvenčí zjistil, nebylo to poprvé. 
Procházíme skrz celou vesnici až k hlavnímu přístavišti 
kde odpoledne nasedáme na loď do asi 25km vzdáleného 
B.Koty, malinké vesničky kam spojení zajišťuje 4x týdne 

pouze tato loď. My se vydáváme ještě asi hodinu podél jezera za vesnici a nacházíme tam pěkné tábo-
řiště. Tady stavíme stan a zůstáváme tady nakonec až do středy, odtud pak podnikáme malé výpravy 
do okolí. 

V pondělí se po ránu vydáváme zpět do vesni-
ce abychom zjistili jak jezdí lodě zpět a prohlédli si 
okolí. Jede ve středu a až přímo do Irkutsku, což nám 
nadmíru kvůli pátečnímu odletu vyhovuje. Jdeme tak 
prozkoumat kopečky nad vesnicí. Je odtud nezapo-
menutelný výhled, na jedné straně šedesát kilometrů 
vodní hladiny a na straně druhé nekonečný pás husté, 
těžko prostupné tajgy. Je krásné slunné počasí a zby-
tek dne trávíme v tábořišti. Dolek se pokouší sestavit 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              vánoce 2008

12

prak a ulovit nějakou kačenu a já jen tak odpočívám na louce. Dnes se nám podařilo opět se přesvědčit 
a jít se do té „ledárny“ vykoupat, jestli se to tak dá nazvat. Běh v sandálech do vody, 2 tempa tam, 2 
zpět a zase běh zpět. Zimu za chvíli střídá pocit tepla, ten pocit za to stojí.

V úterý ráno se vydávám sám po stezce vedoucí po pobřeží na malý průzkum okolí, cestou potká-
vám pouze jednu ovci a pár klíšťat, jinak nikde nikdo. Cesta vede jednou přímo po kamenité pláží, 
jindy lesem nebo přímo po skále, stále však ale vede, což je nejdůležitější. Dělám spousty fotek, je 
nádherný slunný den a dokonce si mi podaří spálit si obličej. Asi po dvou hodinách když docházím 
k velké skále to otáčím a jdu zpět. Kilometr před stanem nacházím louku plnou nádherných roz-

kvetlých květin, sem se pak s Ádou vracíme a fotíme a fotíme 
a fotíme. Jaro je v rozkvětu a tak je co. Když pak jdeme zpět do 
tábořiště spatřujeme na jezeře opět tuleně. To už jsme připraveni 
a tak pořizujeme cenné fotky. Evidentně jsme se mu líbili, plul 
souběžně s námi až ke stanu a až do večera se zdržoval poblíž. 

Ráno nás probouzejí nějací lidé, jdou po stezce před stanem 
a my slyšíme jejich rozhovor: „Ne Lenko to nejsou češi, a vypa-
dá to že ještě spí.“ „Ale mají stan Jurek, to budou češi“. To už se 
ale hrabeme ze spacáku a setkáváme se tak s Lenkou a Rosťou, 

jsou na čtyř měsíční cestě po Rusku, Číně a Mongolsku. Dopoledne pak trávíme vyprávěním zážitků 
a domlouváme se na společném odjezdu lodí, my až do Irkutsku a oni pouze do Listvjanky. Počasí 
se ale zhoršuje, začíná poprchávat a v dáli řádí bouřka. Přesouváme se proto rychle do vesnice kde 
se vzápětí dozvídáme že dnes loď kvůli špatnému počasí nepojede. Už jsme se chtěli v tom dešti vy-
dat po pobřeží pěšky, když ale připlula cizí loď. Podařilo se nám domluvit s kapitánem že nás sveze, 
nesmíme však rušit jeho klienty kteří si ho najali a tak nás tajně zavírá do přední kajuty. Po hodině 
plavby po neklidném jezeře jsme v Listvjance, tam 
se s Lenkou a Rosťou loučíme a sedáme na první 
autobus do Irkutsku který jede za půl hodiny. Ocitá-
me se tak ve středu navečer na předměstí a stavíme 
stan v odlehlé zátoce. Odtud pak ve čtvrtek ráno vy-
rážíme do města nakoupit suvenýry a pár drobností 
pro přátele, navštěvujeme ještě Švejkovu hospodu 
a procházíme poslední zajímavá místa v Irkutsku 
která jsme ještě nestihli, především obrovskou pře-
hradu, hlavní náměstí, nebo třeba Leninovu třídu. 
To nám zabere celý den a navečer se opět vracíme 
do zátoky na poslední noc v Rusku. Brzy ráno pak balíme a dopoledne odlétáme do Moskvy, tam 3 
hodiny čekáme a za další 2,5 hodiny jsme v Praze. Díky časovému posunu zvládneme cestu domu za 
půl dne a ocitáme se téměř po měsíci zpět na letišti v Ruzyni. Tady už čeká odvoz a naše první cesta 
vede kam jinam než na nejbližší Benzinu, pro bagetu, s řízkem, s masem... a pak už domů.

A tak skončilo naše putování po Bajkalu a jeho okolí. Doufám že pro Vás toto čtení bylo alespoň 
trochu zajímavé, každopádně pro mě to byl nezapomenutelný zážitek a obrovská zkušenost.

Petr Koblížek

TeRmíNy SVOzu ODpaDů
popelnice – pondělí  leden 5,12,19,26  únor 2,.9,16,23  březen 2,9,16,23,30 
plasty a nápojové kartony  – středa 28.1. 25.2. 25.3.
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Rozpis lékařské služby první pomoci – stomatologie – rok 2009
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LHL Lanškroun 
Dosavadní výsledky a pozvání na další zápasy

HC Soren - Klas Nekoř 2:2
Klas Nekoř - Kačeři z LA  3:1
Soma - Klas Nekoř 7:3

Klas Nekoř – CBA Nuget  :
Hopr Zábřeh - Klas Nekoř 4:2
Hoštejn - Klas Nekoř 2:4

ZÁPASY 2. ČÁSTI 
Klas Nekoř - Kačeři z LA  5:2
Hopr Zábřeh - Klas Nekoř  4:4
Soma - Klas Nekoř  10.12. 20,45
Klas Nekoř -HC Soren  18.12. 17.45

CBA Nuget - Klas Nekoř
Klas Nekoř – Lazy Neckers 
Klas Nekoř – Žraloci D.Č. 
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Pozvání 

TJ Sokol Nekoř pořádá pro nekořáky tradiční 
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

26. prosince 2008 
KD Nekoř

Děti do 15 let od 15 hodin
muži a ženy od 17 hodin

Pálku, sportovní obuv a dobrou náladu s sebou.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NEKOŘI
Vás srdečně zve na TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
sobota 24.ledna 2009 ve 20 hodin sál KD Nekoř

hraje Batl Band          bohatá tombola

SpOLeČeNSKÁ KRONIKa
Rozloučili jsme se
 Růžička Jiří

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.10.2008 – 31.12.2008
 70 let   Šmoková Marie 

Srdečně blahopřejeme Marie Glonková



Poznáte…?
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V minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: Buchtelovi Nekoř čp. 
62, dříve Lorencovo; Puchmeltrovi Nekoř čp. 221, postaveno na zahradě bývalé Petrovny čp. 30; 
Humpulovo V Hátce čp. 32 nyní rekreační eč. 99, majitel Čeněk Lux, Jablonné nad Orlicí. 

A co tyto? Poznáte…?

Uzávěrka příštího čísla je 25. února 
2009, 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 


