Rok 2016 přinesl v obci Nekoř mezi mnohými jinými dvě zajímavé kuriózní události:

Splašené spřežení
V polovině června se jedno středeční odpoledne Nekoří hnalo splašené koňské spřežení.
při zpáteční cestě z práce ve Studeneckém lese ztratili svého neopatrného kočího (jezdil na
poměrně chatrném voze ve stoje a koně měl ustájeny u koňáků) a jak byli z pravidelné
každodenní cesty zvyklí, bez řízení se řítili k Nekoři polní cestou mezi Hubálkovými a
Luxovými nad kostelem. A hnali se dál silnicí dolů po Nekoři. Na obecním úřadě se rozezněl
telefon se zprávou, že se po silnici řítí splašení koně. Nevíme, kdo všechno se je pokoušel
zastavit, ale vyplašení koně se výkřiky k zastavení jen více vyděsili.
Až předNovotnovými na dolním konci se je podařilo pohotově Radku Šrolerovi šikovně
zatočit směrem k potoku a stočený vůz se zablokoval a koně zastavil. Sice se téměř rozpadl,
ale vyplašené koně zastavil. Po chvíli dorazil starosta a začalo se pátrat, komu vlastně
spřežení patří a kde je jeho kočí.... Bylo usouzeno, že jsou to koně, kteří jsou již delší dobu
každodenně viděni na cestě od koňáků směrem ke Studenému a zpět. Ale kde je jich pán.
Nestalo se mu něco, nespadl pod kola povozu...? Několik dobrovolníků se jej vydalo hledat,
naštěstí jej brzo uviděli kráčet pěšky po silnici od školy dolů.....
Zklidněné koně si převzal, vůz bude muset projít důkladnou generálkou a kromě rozruchu
si tato událost naštěstí vyžádala jen několik boulí u kočího, jak spadl z vozu, a asi několik
škrábanců a rozbité zpětné zrcátko u auta, kterému se koníci nestačili při svém úprku zcela
vyhnout....

Filuta lišák
Druhou "událostí" byl vychytralý lišák. Téměř dva poslední měsíce loňskéhoroku dolní
konec obce a jeho kurníky zejména v denní době, nečastěji v poledních hodinách, aktivně
navštěvoval a plenil velký lišák. V okolí náměstíčka zůstaly chovatelům slepic téměř bez
výjimky jen prázdné kurníky a oči pro pláč, lišák se klidně i se svou kořistí v zubech
procházel po cestách a cestičkách mezi domy, občas zabrousil na Vejrov, na nové sídliště,
vyplenil kurník a troufl si i sáhnout po králíkovi
až naproti škole. A to vše ve dne, často před zraky
zoufalých chovatelů.... Několikrát byl i vyfocen...
Pořádný macek, který by odnesl i Budulínka.
Stížnosti se množily, byly vyslovovány obavy, zda
to není liška nemocná, když takto přijde až k
domům, a vychytralý lišák řádil dál a jakoby si ze
všech dělal legraci. Starostovi přeběhl i s ulovenou
slepičkou v tlamě v poledne při obědě přímo před
okny, několikrát za ním vyběhli myslivci s
flintou... Jeho oběti byly občas objeveny - tu
pozůstatek peří, tu celý kohout zahrabaný v
hromadě písku...
Jednou dokonce, když byl v poledne několikrát spatřen na sídlišti nad kulturákem, na něj
na vyžádání starosty vyrazil jeden z obětavých myslivců, chtěl mu od Lesejčka, kam byl
lišák několikrát viděn odcházet, nadběhnout, a lišák mezitím prošel mezi domy na stráň nad
kulturákem a odtud po louce nad obecním úřadem, kolem bytovky a rybárny směrem do
lesa..... Když to starostovi vyprávěl a ukazoval ve sněhu liščí stopy v blízkosti obecního
úřadu, suše konstatoval: "To jsem mohl sedět doma na gauči a střelit ho z obýváku...."
Vypráví se, že ještě téhož dne, když chlapi, včetně onoho myslivce, večer seděli v hospodě,
viděli z okna lišáka, jak se prochází na náměstíčku... Přišel je asi zkontrolovat....

Populace lišek v okolí obce byla mezitím značně zdecimována, myslivci se snažili
zoufalým chovatelům pomoci a škodícího lišáka odlovit, několik lišek v okolních lesících
vynorovali a ulovili, ale filuta lišák se vždy po několika dnech objevil znovu... Jeden
nejmenovaný obyvatel z rozhraní horního konce a Bredůvky při vyslechnutí těchto událostí
lakonicky prohlásil: "Moc ho tam nehoňte, ať ho nevyženete sem k nám nahoru, aby nezačal
škodit tady...."
Až krátce před vánoci přišla úlevná zpráva - lišák se nechal
V Poli nalákat na nachystanou újeď (vnitřnosti a uhynulé
ryby) a začal si tam pravidelně docházet na odpolední
svačinku.... až kohoutek flinty cvakl! Mladý polesný si
vysloužil nesmrtelnou slávu a chválu zejména bývalých
chovatelů slepic. Tedy pokud je ten střelený lišák ten
obávaný plenící a drzý lišák.... Faktem je, že se od té doby
neobjevil.....
J. Pomikálek

