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Z jednání obecního zastupitelstva
17. března 2011 
1. Kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta obce nechal schválit program jednání a prošel zápis 
z minulého jednání, po drobných úpravách jej nechal schválit.  8-0-0
2. Pozemkové záležitosti. 
Na základě záměrů prodeje a směny schválených na minulém jednání ZO Nekoř starosta předložil 
následující usnesení: ZO Nekoř schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na 
prodej p.p.č. 1934/8 o výměře 1343 m2 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř panu L.Š a paní V.V., za 
cenu 100 Kč/m2, pověřuje starostu uzavřením této smlouvy o budoucí kupní smlouvě a po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě o budoucí kupní smlouvě následně i uzavřením kupní smlouvy. 

8-0-0
Dále starosta tlumočil zájem o poslední volnou parcelu sídliště „Nad stadionem“ a navrhl schválit 
záměr prodeje. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1934/5 o výměře 1345 m2 
v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř.  8-0-0
A dále starosta informoval o jednání ohledně podmínek směnné smlouvy u Základní školy a „Baťov-
ny“ a navrhl schválit směnnou smlouvu. ZO Nekoř schvaluje uzavření Směnné smlouvy na směnu 
p.p.č. 217/3 vyčleněné gp. č. 740-325/2009 z p.p.č. 217/1 a 217/2 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř 
za p.p. č. 209/3 vyčleněné výše jmenovaným g.p. z p.p.č. 209/1 a p.p.č. 226/3 vyčleněné výše jme-
novaným g.p. z p.p.č. 226/2, v k.ú. Nekoř vše v majetku pana L.Š. ZO Nekoř pověřuje starostu obce 
uzavřením této směnné smlouvy  8-0-0
3. Různé
• Školné Letohrad. Starosta obce seznámil zastupitele s podmínkami dohody o úhradě neinvestičních 
nákladů školských zařízení spravovaných městem Letohrad na 2. pololetí školního roku 2010/11, ná-
vrh je shodný jako dohoda na I. pololetí školního roku 2010/11. ZO Nekoř schvaluje dohodu o úhradě 
neinvestičních nákladů školských zařízení spravovaných městem Letohrad na 2. pololetí školního 
roku 2010/11, celkem 82.500 Kč 8-0-0
• Oprava dlažby kadeřnictví. Předsedkyně Stavební a územně plánovací komise Ing. Jana Kubíč-
ková Berková seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Opravu podlahy kadeřnictví Nekoř“.. Podána byla pouze 1 nabídka – J. Bednář – za cenu 
20.280,- Kč. Výběrová komise doporučuje zadat zhotovení zakázky J. Bednářovi. ZO Nekoř schva-
luje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravu podlahy kadeřnictví 
Nekoř“ a v souladu s doporučením výběrové komise schvaluje zadat realizaci zakázky J. Bednářovi, 
který podal nabídku ve výši 20.280,-Kč. 8-0-0
Diskutováno o položení dlažby ve zbývající části objektu - v prostoru autobusové čekárny. ZO Nekoř 
schvaluje položení dlažby i v prostoru autobusové čekárny a schvaluje zadat realizaci této zakázky J. 
Bednářovi, který bude pokládat dlažbu v zbývající části objektu.  8-0-0
• Příprava výběrového řízení na opravu střechy Základní školy Nekoř. Předsedkyně Stavební 
a územně plánovací komise Ing. Jana Kubíčková Berková seznámila ZO s návrhem podmínek zadá-
vacího řízení, po krátké diskusi navrženo poslat připomínky Ing. Kubíčkové Berkové a tento materiál 
předložit a projednat na příštím jednání ZTO Nekoř  8-0-0
• Zásahová jednotka obce. Starosta seznámil s návrhem změn ve složení zásahové jednotky obce 
Nekoř - JPO V dle návrhů velitele JPO V Nekoř a výboru SDH Nekoř. ZO Nekoř schvaluje toto slo-
žení zásahové jednotky obce Nekoř - JPO V: velitel: Petr Pomikálek, zástupce velitele: Václav Lehký, 
strojník: Jiří Krejsa, Roman Motl, hasič: Miroslav Lehký, Lukáš Kubíček, Ladislav Kubíček, Karel 
Faltus, Vojtěch Šneberger. 8-0-0
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• Sdružení obcí Orlicko. Starosta seznámil s předloženým rozpočtem Sdružení obcí Orlicko, který 
vzalo ZO Nekoř na vědomí. 8-0-0
• Zpráva o bezpečnostní situaci. Starosta seznámil s předloženou zprávou o bezpečnostní situaci 
v katastru obce Nekoř za rok 2010, v katastru obce došlo k 6 trestným činům a 8 přestupkům. 
• Žádost o dar. Starosta seznámil s žádostí „Asociace radost“ o sponzorský příspěvek. Zastupitelstvo 
Obce pověřuje starostu předkládat jen žádosti týkající se našeho regionu. 
Návrhy a připomínky
L. Faltusová - lavičky u čekáren, úklid a opravy čekáren
F. Mikyska - dotaz na termín jednání Školské rady – starosta projedná s ředitelem ZŠ
P. Lehký - stolky a židličky a regál v MŠ, přehrávač videokazet a DVD
J. Kubíčková Berková - osvětlení přístupu k jídelně a tělocvičně ZŠ, nabídka skákacích hradů pro 
akce v obci
J. Krejsa - vymalování čekáren, barevná výmalba čekárny u ZŠ
J. Lehký -čištění příkopů – starosta podal informace k této věci z jednání SUS Žamberk

4. dubna 2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta obce přivítal přítomné, informoval o drobných 
úpravách zápisu z minulého jednání, následně jej nechal schválit.  9-0-0
2. Pozemkové záležitosti. Na základě záměrů prodeje schváleného na minulém jednání a na základě 
žádosti vyplývající ze zveřejněného záměru starosta předložil následující usnesení: ZO Nekoř schva-
luje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej p.p.č. 1934/5 o výměře 1345 
m2 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř paní J.K. a panu A. H. za cenu 100 Kč/m2, pověřuje starostu 
uzavřením této smlouvy o budoucí kupní smlouvě a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě 
o budoucí kupní smlouvě následně i uzavřením kupní smlouvy.  9-0-0
Dále starosta informoval o situaci kolem prodeje části p.p.č 3020/2 panu M. Z., zpracovaném novém 
geometrickém plánu zahrnujícím skutečný stav p. parcel i nemovitostí a žádosti o realizaci prodeje 
podle nového geometrického plánu. V souvislosti s tím předložil starosta návrhy těchto usnesení: ZO 
Nekoř revokuje usnesení 15/XII 2010 o záměru prodeje p.p.č. 3020/3 vyčleněné geometr. plánem č. 
769-346/2010 z p.p.č. 3020/2 v majetku obce Nekoř a s tím související usnesení 3a/ I-2011 o schvále-
ní prodeje p.p.č. 3020/3 o výměře 70 m2 vyčleněné geometr. plánem č. 769-346/2010 z p.p.č. 3020/2 
v k. ú. Nekoř v majetku obce Nekoř panu M.Z. za cenu 20,- Kč/m2. ZO Nekoř schvaluje záměr prode-
je p.p.č. 3020/4 o výměře 48m2 , p.p.č. 3020/5 o výměře 8m2 a st. p 98/2 o výměře 2m2 v k.ú. Nekoř 
vydělených geometrickým plánem č. 789-565/2010 v majetku obce Nekoř.  9-0-0
A dále starosta informoval o dopise SDH Nekoř žádající dořešení majetkových poměrů a směny po-
zemků kolem hasičského cvičiště. Informoval i o jednání s výborem SDH v této věci a navrhl násle-
dující usnesení: ZO Nekoř se zavazuje, že v rámci připravovaných pozemkových úprav v katastru 
obce Nekoř provede úpravu a směny pozemků v majetku obce Nekoř u hasičského sportoviště tak, 
aby vznikla ucelená plocha zajišťující minimální sportovní dráhu v délce 100 m k účelům požárního 
sportu.  9-0-0
3. Rozpočtové změny. Starosta informoval o ukončení kontroly CVAN a o vyplacení druhé části 
dotace z ROP NUTS II Severovýchod. Účetní Obce Nekoř M. Glonková seznámila s navrhovanými 
rozpočtovými změnami souvisejícími s přijetím dotace na sčítání lidu, dotace z ROP Severovýchod 
a dalšími drobnými návrhy změn. ZO Nekoř schvaluje rozpočtové změny uvedené v příloze č. 1 zá-
pisu z jednání 9-0-0
Starosta dále navrhl schválit rozdělení prostředků místním spolků vycházející ze společného jednání 
spolků v lednu t.r. ZO Nekoř schvaluje následující příspěvky spolkům: SDH 23 000 + 3000 dětský 
karn., SHM 20 000, Sokol 25 500, ČRS 10 500, MS 5 000, ČČK 1000,  9-0-0
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4. POV. Starosta obce vyzval zastupitele k předložení připomínek k předloženému Programu obnovy 
vesnice Nekoř pro období 2010-14, po zapracování připomínek nechal POV schválit.  9-0-0
5. Oprava střechy školy. Předsedkyně stavební komise obce Ing. Jana Kubíčková Berková seznámi-
la s Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky „Výměna 
střešní krytiny a nátěr fasády na ZŠ v Nekoři“. Po doplnění starosta navrhl následující usnesení: ZO 
Nekoř vyhlašuje dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění veřejnou zakázku 
na akci „Výměna střešní krytiny a nátěr fasády na ZŠ Nekoř“ a schvaluje předloženou výzvu k podání 
nabídky. ZO Nekoř rozhodlo výzvu zveřejnit na webových stránkách obce a zároveň oslovit 8 firem. 
ZO Nekoř stanovuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi ve složení: starosta, místostarost-
ka, Ing. Kareš, 2 členové SK – Ing. Dostál, Ing. Prikner, náhradníci B. Bezstarosti, Ing. Mikyska, 
P. Lehký. + 1 člen SK.  9-0-0 
6. Různé
• Vlhkoměry škola. Místostarostka i někteří členové OZ Nekoř upozornili v souvislosti s výměnou 
oken a zateplením na nedostatečné větrání v ZŠ. Navrhnuto a schváleno zakoupit vlhkoměry do tříd 
se stálou výukou. 9-0-0
• Ochranné pásmo vodního zdroje. Starosta informoval o zveřejnění veřejné vyhlášky o stanovení 
ochranného pásma II . stupně (zóna 3 a 3/1) za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezá-
vadnosti zdroje podzemní vody (jímané prostřednictvím štoly se studnou na pozemku stavební parc. 
č. 780, kat. území Letohrad a na pozemku stav. parc. č. 93, kat. území Červená a vrtu LT-2 na pozem-
ku parc. č. 26/13, kat. území Letohrad), kat. území Nekoř, obec Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, kraj 
Pardubický. Jedná se o souvislé území o ploše 3,5 km2 a do kterého byly zapracovány připomínky 
obce i zemědělské spol. Klas Nekoř a.s. po jednání se zpracovatelem i po ústním projednávání návrhu 
v Nekoři. Zastupitelstvo obce Nekoř vzalo informaci na vědomí. 
• Humanitární sbírka ošacení. Starosta informoval o rozeslání letáku k humanitární sbírce oděvů 
pořádané ve spolupráci s Diakonií Broumov. Vlastní sbírku konanou 16.4.2011 organizačně zajistí L. 
Faltusová 
• MAS Orlicko. Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání valné hromady Sdružení obcí Or-
lickokonané dne 29.3.2011 a s připravovanými projekty i možnostmi dotací jak v rámci sdružení, 
tak i s vyhlášenými výzvami MAS Orlicko. Navrhl podat žádost v rámci projektu „Malé památky 
Orlicka“ na opravu některé ze soch na katastru obce, za tímto účelem navrhuje oslovit restaurátora, 
ak. sochaře p. Krátkého z Pardubic (prováděl opravu památkově chráněného kříže před kostelem sv. 
Mikuláše) za účelem obhlédnutí stavu kamenných soch a návrhu na jejich opravy, tento návrh poslou-
ží k přípravě žádosti o dotaci z projektu „Malé památky Orlicka“. ZO Nekoř souhlasí se zpracováním 
žádosti k projektu „Malé památky Orlicka“ a pověřuje starostu přípravou této žádosti.  9-0-0
• Oprava místních komunikací. Starosta navrhl projít místní komunikace, zhodnotit jejich stav a na-
vrhnout možnost oprav. Provedou starosta, B. Bezstarosti, J, Lehký. 
Sportoviště. Starosta seznámil s připravovanou změnou správce víceúčelového hřiště, po panu J. 
Venclovi přebírá J. Domes (tel. 776 156 704 nebo 608 220 766) 
• Návrhy a připomínky
J. Lehký - na pozvánkách na zasedání uvádět, že jednání zastupitelstva je veřejné – reakce starosty – 
každé jednání ZO je ze zákona veřejné – starosta tuto informaci uvede dole na pozvánce
J. Krejsa - oprava výstupků na asfaltovém povrchu hřiště – zbrousit, přidání věšáků do klubovny 
a provozních prostor CVAN
J. Kubíčková Berková - rekonstrukce obecní budovy čp. 286 – zadat studii na vyřešení topení 
L.Faltusová - ohrada na větve na sídlišti nad KD – starosta - nutno projednat s majitelem pozemku
V Kareš, P. Lehký - informace z jednání Školské rady ZŠ Nekoř
J. Pomikálek - Pracovní setkání zastupitelů na Petrově Palouku - středa 20.4.2011
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28. dubna 2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání. Starosta obce nechal schválit program jednání a zápis z mi-
nulého jednání.  9 0 0
2. Žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu v roce 2011. Starosta seznámil s žádostí na ošetření 
památných lip u kostela sv. Mikuláše a s žádostí na „Výsadbu doprovodné zeleně podél polní cesty 
v Nekoři“ - dosázení třešní kolem polní spojovací cesty od kostela k Šedivci. Vzhledem k tomu, že 
celková cena zakázek činí u památných lip 32 280,- Kč a výsadby (71.163,60 Kč), na základě refe-
rencí o podobných zakázkách realizovaných firmou v okolních obcích a vzhledem k tomu, že se jedná 
o cenu v místě obvyklou a srovnatelnou s cenami podobných zakázek, navrhl starosta v souladu se 
zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zaslat písemnou objednávku 
jednomu zhotoviteli – firmě Pavel Haupt – údržba zeleně, se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad. 
Smlouvy na provedení práce budou s firmou sepsány až po přiznání dotace.  9 0 0
3. Opravy Petrův palouk
Na základě pracovního jednání na Petrově palouku a seznámení se se stavem se zastupitelstvo ob-
ce dohodlo nájem za Petrův palouk za rok 2011 reinvestovat do oprav tohoto obecního rekreačního 
zařízení: opravu podkrovních ložnic chatek, oplocení studny, opravu schodů a verand všech chatek, 
nákup lůžkovin a nákup popelnicových kontejnerů na TDO. 
Na základě porovnání nabídky truhlářské firmy Roman Kalous a truhlářské firmy Jiří Faltus ZO Ne-
koř schvaluje zadat opravu podkrovních ložnic v 3 chatkách na Petrově palouku firmě Roman Kalous 
a opravu podkrovních ložnic v zbývajících 3 chatkách firmě Jiří Faltus za cenu 10.000,- Kč za 1 chat-
ku.  8 0 1

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

nově zvolené zastupitelstvo obce pracuje již více než půl roku, předchozí stránky záznamů z jeho 
jednání dokladují, čím se zabývá, co schvaluje a co připravuje ….

Rád bych některé důležité věci shrnul a zdůraznil, kromě těch významných se podařilo i spoustu 
drobných a rád bych připomenul i některé z nich. 

Asi nejdůležitější věcí je to, že se, i přes značnou administrativní náročnost, podařilo projít závěreč-
nou kontrolou projektu na rekonstrukci sportovního areálu ve středu obce (CVAN - Centra volnočaso-
vých aktivit Nekoř) a byla nám přiznána a na účet zaslána i druhá část dotace, takže jsme mohli splatit 
úvěr a obec je v tuto chvíli zcela bez dluhů. V těchto dnech se ještě, již za naše prostředky, dokončuje 
přístupová komunikace k celému areálu a jedna velká věc by měla být za námi…

V loňském roce jsme obdrželi dotaci na výměnu oken a zateplení přístavby a stropu celé základní 
školy, bohužel již v podzimních měsících jsme zjistili rychle se zhoršující stav střešní krytiny školy 
a stále více zatékajících míst. Jsem rád, že se podařilo přehodnotit žádost z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje a krajem nám byla schválena místo každoroční stotisícové dotace na základě mé-
ho osobního jednání s krajskými radními a doložení havarijního stavu střechy školy dotace 300.000,- 
Kč. Zastupitelstvo rozhodlo využít stavbu lešení na opravu střechy k drobným opravám a barevnému 
sladění fasády celé školy s novou barvou zateplené přístavby. Již je vybrán zhotovitel, připravuje se 
podepsání smlouvy a přislíbená dotace nám pokryje téměř třetinu nákladů. Práce budou probíhat 
o letních prázdninách a asi i na nekořskou pouť bude bohužel letos škola „oblečena“ do lešení…

Z dalších realizovaných akcí bych chtěl jmenovat zateplení stropu Kulturního domu, položení dlaž-
by v objektu kadeřnictví a autobusové zastávky Nekoř Náměstíčko, z těch drobnějších pak vymalování 
chodby obecního úřadu, vymalování sálu KD a všech prostor za sálem, novou plakátovací desku 
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s turistickou mapou u náměstíčka, novou vývěsní – veřejnou desku obecního úřadu, opravy chatek na 
Petrově palouku, a mnoho dalších drobných věcí. 

Požádali jsme o dotaci na prořezávku památných lip u kostela sv. Mikuláše a o výsadbu třešňové 
aleje kolem cesty Nekoř-Šedivec v rámci programu péče o krajinu z Agentury ochrany přírody a kra-
jiny Ministerstva životního prostředí. V rámci projektu „Malé památky Orlicka“ ze sdružení obcí Or-
licko jsme zažádali o finanční podporu na restaurování sousoší Sv. Trojice u silnice k Líšnici. 

A je před námi spousta drobné každodenní práce k tomu, aby naše Nekoř byla stále krásnější. 
Děkuji všem Vám, kteří se úklidem a péčí o zeleň v obci o to sami od sebe a bez nároku na odměnu 
snažíte. 

Dětem a studentům přeji úspěšné zakončení školního roku a Vám všem v klidu a pohodně prožitou 
dovolenou a prázdniny… Ing. Jiří Pomikálek – starosta 

Termíny svozu odpadů 2011
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2011 zůstáva stejný svozový den: pondělí - odpolední směna

Červen: 6, 20
Červenec: 4, 18
Srpen: 1, 15, 29

Září: 12, 26 
Říjen: 3, 10, 17, 24, 31 
Listopad: 7, 14, 21, 28 

Prosinec: 5, 12, 19, 26

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den stře-
da: 15.VI.; 13,VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.XI.; 28.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 8.VI.; 7.IX.; 7.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den úterý: 21.VI.; 19.VII.; 16.VII.; 13.IX.; 11.X.; 
8.XI.; 6.XII.
Sběr nebezpečných odpadů - 6.9. 2011. Sběr železa provedli hasiči v průběhu měsíce dubna, pokud 
někdo potřebuje uklidit nějaké další kovové věci, je k dispozici kontejner k jejich odložení, vzhledem 
k občas se objevujícím zlodějům kovů bude potřebným zájemcům jeho umístění sděleno na obecním 
úřadě. 

Drobné zprávy a oznámení
Elektronické zasílání zpráv hlášených obecním rozhlasem. Již delší dobu je pro ty z Vás, kteří z růz-
ných důvodů nemohou vyslechnout oznámení vyhlašovaná naším obecním rozhlasem, funkční služba 
zasílání těchto hlášení elektronickou formou na e-mailovou adresu. Zájemci o elektronické zasílání 
těchto oznámení stačí nahlásit na adresu starosta.nekor@orlicko.cz svoji elektronickou adresu a vše, 
co jde z tlampačů po Nekoři do „éteru“, dostane do své e-mailové schránky.
Televizní magazín „Zkraje týdne“ v regionálním vysílání RTA na Primě s premiérou každé úterý 
v 17:45 v deseti minutách nabízí divákům zprávy a ústřední reportáž, pohled do obcí nebo na zajímavé 
lidské příběhy z Pardubického kraje a každý týden také aktuální tip na výlet. Magazín Zkraje týdne je 
k vidění také na www.pardubickykraj.cz a nově také na Facebooku, kde se můžete stát jeho fanouš-
kem. Zde nová vydání vždy od středy dopoledne. 
Upozornění na nové jízdní řády. Od 1.7. 2011 bychom měli mít na obecním úřadě v Nekoři k na-
hlédnutí návrh nových jízdních řádů autobusové dopravy. Bude možné se k nim vyjádřit a zaslat při-
pomínky. Proto Vás prosíme o spolupráci a o Vaše připomínky, zaslané na obecní úřad nebo přímo 
společnosti OREDO. Více podrobností o velkých změnách ve veřejné dopravě v následujícím článku. 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2011

7

O dalších podrobnostech vás budeme i nadále informovat, pokud se to podaří, rádi bychom i návrh 
jízdních řádů zveřejnili v příštím, pouťovém čísle Nekořského zpravodaje. 

Chystají se velké změny ve veřejné dopravě
Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního integrované-

ho systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové 

dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného do-
pravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak 
sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost 
OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost 
a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost 
OREDO připravuje pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn 
od 11. 12. 2011.

Optimalizace dopravy. Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost 
OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel 
a tedy i hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajiště-
ní přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících, 
dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou 
uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních hodinách nebo o víkendech. 

V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti 
mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy 
spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteřních autobusových linkách 
v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 
6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad. Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po 
celém území Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. 
I když budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Roz-
hodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO 
budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO 
také svůj vlastní tarif.

Zónově relační tarif IREDO. Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je 
území rozděleno na větší počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těs-
ně sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpo-
vídá kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní 
částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala 
dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější 
a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled 
z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce.

Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi. Dostatečný prostor musí být věnován pro-
jednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých 
občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci. Projedná-
vání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou také návrhy jízdních 
řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz. První návrh vlakových jízdních řádů bude 
zveřejněn v týdnu od 13. 6. do 20.6. Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo 
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prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společ-
nosti www.oredo.cz. Pokud již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být 
v novém projektu řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.

Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude 
systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje – dobře plnit svůj účel, tedy slou-
žit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.   

Pardubický kraj a firma Oredo

Poděkování
• Děkujeme všem, kteří se zapojili do humanitární sbírky pro Diakonii 
Broumov. Téměř zaplněná garáž obecního úřadu (viz foto) věcmi, které 
nám jsou již k nepotřebě a které budou moci být využity pro sociálně 
potřebné svědčí o tom, že i v naší obci jsou mnozí, kteří dokáží alespoň 
něco malého udělat pro druhé…. Děkujeme. A děkujeme i všem, kteří se 
zapojili do organizace této sbírky. 
• Poděkování patří i členům nekořských spolků za vykonanou práci pro 
obec při vyklízení nepořádku ze stropu KD, při likvidaci dřeva napadené-
ho kůrovcem v obecním lese a oddílu stolního tenisu za jarní úklid náměs-
tíčka a okolních komunikací. 

Lékařská služba první pomoci
Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května 
sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli slouží na pohotovosti jen o ví-
kendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční den, zůstává 
ordinační doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé 
statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou 
ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě 
ohrožení života volat záchrannou službu.  zdroj PK



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2011

9

Co se chystá v obci Nekoř roce 2011

červen
18.VI. Rybářský táborák –ČRS Nekoř
26.VI. Dětský den - spolky a OU Nekoř
červenec
2. VII. Srandamač - zábavný Turnaj spolků 
a OZ 
2. VII. Hasičský táborák – SDH Nekoř
4.-5. VII. Turnaj v minifotbale – TJ Sokol 
srpen
6.VIII. Pouťový turnaj v nohejbalu
6. – 7. VIII. Pouťové posezení pod lipami
13. VIII. Myslivecké hody – MS Nekoř

27. VIII. Pohádková cesta – TJ Sokol
září
17. IX. Soutěž v požárním sportu 
– SDH Nekoř
prosinec 
27.XII. Vánoční turnaj ve st. tenise – TJ Sokol

plesy 2012 
14.1.2012 – Myslivecký ples
 4.2.2012 – Hasičký ples
10.2.1012 – Masopustní ples

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
Opět vám chceme přiblížit jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly před mnoha 

lety až po současnou podobu. K dalšímu článku jsme získali materiály od paní Jaroslavy Janouškové, 
takže vás seznámíme s čp. 130 - Šulcovo na Náměstíčku. 

Tento dům je oproti domům zmiňovaným v předchozích číslech 
neobydlený, je to objekt určený k rekreaci, jeho historie a proměny 

vzhledu jsou přesto velmi zajímavé. 
Václav Faltus ve své zpracované 

historii nekořských domů uvádí, že 
v roce 1820 v této chalupě žila rodi-
na „bednářova“. Není jisté, zda „bed-
nářova“ dle jména, přezdívky či dle povolání, protože roku 1867 je 
v tomto čp. zmiňován chalupník Josef Gans, jehož dcera Josefa se 
v tomto roce provdala za Josefa Kalouse z Kunvaldu a u něho je poté 

v roce 1880 u čp. 130 zmínka – „bednář“. 
Jisté je, že v roce 1905 bydlel v čp. 130 mistr krejčovský Dominik Šulc, narozen 

v roce 1874 v Sobkkovicích. Se svojí ženou Filoménou (roz. Vackovou z Jamné-
ho n.O.) čp. 130 v Nekoři koupili a postupně je přestavěli, nejprve samozřejmě 

dílnu a obchod. Paní Filoména Šulcová byla dlou-
holetou porodní asistentkou v Nekoři (až do roku 
1940) a jezdila pomáhat rodičkám i po okolních 
vesnicích. Krejčovský mistr Dominik Šulc měl 
dva syny, starší Josef po něm měl přebrat živnost, bohužel při pobytu 
na praxi ve Francii tragicky zahynul, utopil se Sieně. A tak mladší 
syn Dominik (nar. 1909), který v Praze 

studoval obchodní školu, musel nechat studií a jít na řemeslo a přijít domů 
dělat krejčího. Postupně převzal živnost po otci, kterého v obci nazýva-
li „panský krejčí“, a poté i obchod, který před tím vedla paní Filomena. 
K dílně a obchodu v roce 1935 přistavěl obytnou vilku, jejíž vzhled je 
zachován doposud. V tomto roce se také oženil s Annou, dcerou Josefa 
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a Anny Beranových, majitelů nedalekého hos-
tince Na Rybníku. 

Pan Dominik Šulc Krejčoval až do svých 
posledních chvil (zemřel v roce 1976), když to 
kvůli změně režimu nešlo jako samostatný živ-
nostník, tak šil pod MNV, i obchod s látkami tam 
mnozí z nás ještě pamatují… Krám pak po něm 
poté přebíral pan Sejkora, ale to už nebylo ono, 
a obchod časem skončil úplně. Po roce 1990 se 
ještě krátce snažila obchod se smíšeným zbožím 
v čp. 130 provozovat paní Gregušová…

Od roku 1999 je čp.130 neobydleno, dům byl 
prodán k rekreačním účelům, krám definitivně zrušen a jeho současný majitel se jej snaží velmi po-
zvolna předělávat a opravovat… 

S použitím materiálů a fotografií paní Jaroslavy Janouškové - Jiří Pomikálek

Zapomenutá zákoutí
Pospíšilova chalupa – čp. 257 nacházela se na stráni u cestičky nad Janem 
Novotným - tesařem čp. 20 a pod čp. 21 Pomikálek Jan (dnes Hylákovi). 
V roce 1931 na čp. 257 bydlela rodina Pospíšilova, Josef, rodák z Bořitavy 
s manželkou Marií, roz. Páchovou z Pastvin, se čtyřmi syny a dcerou. V roce 
1946 byla chalupa zbourána, číslo později přiděleno novostavbě na sídlišti 
nad KD. Dnes je v tomto místě jen zarostlá proláklina….

Pod africkým sluncem „Kam vkročila noha nekořáka….“
S Petrem Koblížkem jsme se  před několika lety v Nekořském zpravodaji toulali po pro nás trošku 
exotickém Bajkalu  na Sibiři. V letošním roce  Petrova  noha stanula v úplně jiné exotické krajině, 
opravdu exotické africké Ethiopii. 

Proč z východu a severu tak daleko na jih, do Afriky?  „Byla zima 
a chtěli jsme se ohřát,“ nadneseně říká Petr. „Chtěli jsme poznat zase jiný 
kout světa. Naprosto jinou kulturu a přírodu než jsme doposud viděli. 
Zaměřili jsme se tedy na Afriku, konkrétně Ethiopii o které se říká, že je 
jedna z nejkrásnějších zemí Afriky. V úvahu připadala také Keňa, která 
nabízí v tomto směru ještě více, ale po zjištění finanční náročnosti (asi 2x 
tolik) vyhrála severnější varianta“. A tak se třemi kamarády z Letohradu 
zakoupili letenky do Addis Abeby. Nebyla to organizovaná turistika, ale 
sami, s batohem na zádech a plánem na pár dní dopředu.

Těch dní bylo nakonec celkem dvacet. Za tu dobu procestovali tuto africkou zemi od severu k jihu.  
„Tam i zpět jsme se dostali letadlem s přestupem v Londýně. Cesta tam vedla nad Libyí, což jsem 
ocenili, Egypt tou dobou totiž zažíval vlnu nepokojů. Zpět jsme pro změnu letěli nad Egyptem, Ethi-
opian Airlines asi usoudili, že tak to bude vzhledem k panu Kadáfímu bezpečnější. Samotné dopravní 
spojení přímo v Etiopii je špatné, což jsme čekali. Většinu tras jsme absolvovali místními veřejnými 
autobusy, mezi velkými městy dokonce po asfaltových silnicích, zbytek pak prašných silničkách. Po 
těch druhých se jezdí tak 20 – 30 km za hodinu,  záleží na odvaze a věku řidiče,“ popisuje Petr.
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Spali v hotýlcích valné i nevalné úrovně, na které cestou narazili. „Nevím jestli si dokážete předsta-
vit, co v Africe může být někdy už za 25 korun  za noc – tak třeba stará vrzající a rozpadající se postel 
na křivé podlaze, dlouhé děravé zašlé závěsy pamatující snad ještě válku s Itálii, železná okénka s ma-
lými špinavými skly, tajemná díra ve stropu a v ní se ozývající podivné krůčky noční havěti a stěny po 
patnácté natřené tou samou růžovou latexovou barvou…….ale čisté povlečení !…“ barvitě líčí Petr. 

Co vše navštívili? Jezero Tana s nádhernými vodopády Modrého Nilu, Simienské hory – až 4500m 
vysoké pohoří se čtvrtou nejvyšší horou Afriky, dostali se na vrchol Inatye 4070 m.n.m, navštívili 
hlavní město Addis Abebu a také národní park Nechisar (název znamená „bílá tráva“) u  města Arba 
Minch. Potkali spoustu  divokých zvířat, -  hrochy, krokodýly, zebry, stáda opic a různé druhy ptá-
ků….

Celá Etiopie je jedna velká náhorní plošina, hlavní 
město leží v nadmořské výšce  2200 metrů,  nejníže 
se dostali do 1800 m na jihu v Arba Minch, 200km od 
hranic s Keňou. Díky této skutečnost je tu pro Evro-
pana přijatelná teplota, na Afriku nezvyklých jen 25 
-30°C,  Místní přesto ale chodí v různých bundách, 
svetrech,  mikinách a dlouhých kalhotách. Je jim, jak 

sami říkají, zima. Před sluncem se ale musí člověk chránit. Ethiopie je několik stupňů nad rovníkem 
a dlouhá světla košile s kloboukem jsou téměř nutností. Od srpna do října je období dešťů a celá ze-
mě je krásně zelená. Pak ovšem nastane období sucha, ze zelené se postupně stává žlutá a začíná být 
problém s vodou. Prach je všudypřítomný, zalézá všude, do toho 
jsme byli neustále upoceni. Umýt se dalo příležitostně, ne pokaž-
dé se v „hotelu“ podařilo totiž najít vodu.

Měli možnost okusit místní stravu, místo chleba jedí tzv. „in-
žaru“  což je  jakási nepečená kyselá placka, která se konzumuje 
univerzálně ke všemu. Podává se buď samotná, nebo s různými 
omáčkami, rýží, špagetami a nebo jen se zeleninou… „Naše ža-
ludky to ale vydržely pouze jednou….ta kyselá nevzhledně vy-
padající věc nás nenadchla“ Raději si vezli z domova své jídlo, 
polévky, špagety, rýži a různé skladné lehké potraviny. Pokud se chcete stravovat na místě, není to 
problém, většinou ke všudypřítomné injaře nabízí také rýži nebo těstoviny.

A co domorodci? Jsou všudypřítomní, Ethipoie má velice husté osídlení, a byl by téměř zázrak být 
někde sám. Hlavně pro Evropana, který zde působí stále jako magnet a zdroj příjmů. Chýše a různé 
jiné příbytky jsou rozesety po celé  Etiopii. U každé z nich je pak kousek pozemku, pár koz, políčko 

s obilninami a několik eukalyptových stromů. To je 
zhruba vše, co mají. I přes toto málo ale vypadají na 
první pohled vyrovnaně a spokojeně. 

Velký problém mají ale s vodou. „Na vesnici jako 
je třeba ta naše, připadá jedna až dvě studny, mnohdy 
vzdálené i několik kilometrů.  Ať je den, nebo noc, 
neustále k ní chodí vesničané s různobarevnými plas-
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tovými kanystry a trpělivě čekají, až na ně přijde řada aby si odnesli svých pár litrů vody.  Pro naše 
evropské žaludky by tato voda znamenala velké problémy, a proto jsme kupovali vodu balenou. Dá 
se sehnat všude, i v těch nejmenších vesničkách. Po dopití se vždy strhl boj o PET lahve, děti se byly 
schopné o ni porvat a dospělí ji s velkým vděkem přijali.“  

Všechny děti chodí do školy, nosí školní uniformy a učí se anglicky. Nebyl vůbec problém se s mla-
dými lidmi domluvit. „Naprosto všichni ale ovládají větu „Dej mi peníze“.  Slýchat to stokrát denně 
bylo otravné, ale člověk je tvor přizpůsobivý a i na toto si časem zvykne“.

Silným zážitkem byla příhoda s autobusem: „Při cestě do jednoho z kopců se řidiči nedařilo podřa-
zovat, nenacházel v útrobách starého Iveca rychlosti. Když se v nulové rychlosti ukázalo, že ani brzdy 
nefungují jak mají, tak se náš autobus  pomalu začal rozjíždět zpět….“ Na štěstí jej náš asi 18ti letý 
řidič udržel na kolech a po divokých 200m jízdy  jsme skončili napříč přes silnicí  s utrženou přední 
nápravou. Až na drobné odřeniny se tak nikomu nic vážného nestalo. 

A další zážitky? „Jeli jsme se podívat plechovou bárkou na krokodýly, a ze vzdálenosti pěti metrů 
obdivovali jejich mohutná těla. Asi z 10 metrů jsme pozorovali nejnebezpečnější zvíře Afriky – hro-
cha.  Když se takový hroch zanoří, je jasné, že jde po vás. To se musí hned s lodí popojet o kousek 
vedle… a zase pozorovat dál.

V Addis Abebě se náhodou setkali s jedním mužem, který, jak se ukázalo, studoval v Praze. Díky 
dosaženému vzdělání založil na západě Etiopie firmu a stal se z něj úspěšný a velmi bohatý člověk… 
„Potkal jsem ho ve výtahu, hned se zdvořile anglicky zeptal, odkud jsem. Ve chvíli, kdy jsem mu říkal 
Czech Republic, mi skočil do řeči a spustil „Ty fole, já studofal v Suchdole….a o zábavu jsme měli 
ten večer postaráno.“  

Příjezd domů byl absolutní teplotní šok – „Nezodpovědně jsme odlétali v kraťasech a neuvědomili 
si, že doma  je začátek března. Jaké bylo naše překvapení, když nám v Londýně nepřistavili k leta-
dlu standardní výstupní tubus,  ale jen schůdky na dráhu. A tak jsme vyběhli  v kraťasech a triku do 
2°C.…“

TJ Sokol Nekoř - zprávy z oddílu stolního tenisu
Hodnocení sezony 2010/2011 oddílu stolního tenisu TJ Sokol Nekoř „A“

Jak mnozí z Vás víte, pro sezonu 2010/2011 jsme přihlásili družstvo do Okresního přeboru 4. tří-
dy. Celá soutěž byla od počátku rozdělena na dvě části. V první části se spolu utkala družstva podle 
rozdělení tak, aby byly zkráceny vzdálenosti pro cestování. Z každé skupiny nazvané „Sever“ a „Jih“ 
postupovala tři nejlepší družstva + čtvrté s vyšším bodovým ziskem do skupiny kde se bojovalo o po-
stup do vyšší soutěže. Bodový zisk ze základní skupiny se dále započítával. 

Naším základním cílem bylo neskončit v základní skupině jako poslední. Po prvním zápase, který 
jsme odehráli s družstvem Tatenic „B“ a vcelku drtivé porážce 14:4, kdy jsme zaplatili nováčkovskou 
daň, bylo těžké hledat motivaci pro další zápasy. Naštěstí hned druhý zápas, ve kterém jsme jeli na 
horkou půdu Orlice „D“ a remíza 9:9 nám dala naději, že uhrát nějaký solidní výsledek by nemuselo 
být nad naše síly. Pak sice ještě následovala porážka v Žamberku, kam jsme jeli v oslabené sesta-
vě, ale již další zápas v Horních Heřmanicích a naše první vítězství nás nakoplo na vítěznou vlnu. 
V dalších zápasech jsme tak postupně porazili Králíky „C“, Líšnici „C“ a v odvetách jsme podlehli 
pouze neporaženým Tatenicím„B“. Tyto výsledky nás nakonec vynesly na celkově 2. místo v tabulce 
základní skupiny a zajistily nám postup do skupiny o 1. – 7. místo, kde jsme se měli možnost porvat 
o postup do vyšší soutěže.

V druhé části soutěže jsme věděli, že bojovat s těmi nejlepšími bude těžké, ale chtěli jsme nezkla-
mat a co nejlépe reprezentovat obec. Družstva Sedlece „C“ a Zálší „B“ byla jasnými favority, a tak 
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jsme se zaměřili na to, obstát proti těm ostatním. Povedlo se nám porazit favorita základní skupiny Ta-
tenice a remizovat s družstvem Skořenic, což také nebyl jednoduchý zápas. Nakonec, jsme se radovali 
z konečné třetí pozice v soutěži, která nám zajistila postup do Okresního přeboru 3. třídy. Náš původní 
cíl byl tak překonán a to takovým způsobem, v který nevěřili ani ti největší optimisté.

Pro všechny, kdo mají rádi čísla, bych ještě uvedl několik statistických údajů:
V soutěži jsme odehráli 24 zápasů, 13x vyhráli, 4x remizovali a 7x prohráli. V zápasech, jsme 

odehráli 432 setů a z nich 227 vítězných. Naši hráči obsadili v tabulce úspěšnosti 11., 14., 15. a 24. 
místo.

V Okresním žebříčku patří našim hráčům 155., 157., 160. a 188. místo.
Naší výhodou se stala vyrovnanost týmu. To nám dává naději i do příští sezony, kdy bychom se 

chtěli pokusit setrvat ve vyšší soutěži. Zároveň bychom rádi dali možnost předvést se mladším, a tak 
uvažujeme o založení družstva „B“, které bychom přihlásili do nejnižší okresní soutěže, kterou bude 
OP IV.. Předpokládáme že, v průběhu měsíce května se nám podaří vyřešit všechny otázky spojené 
s dalším působením našich družstev v soutěžích. Je to především finanční zajištění obou našich druž-
stev a potřebné rozšíření hráčské základny tak, abychom byli schopni obě soutěže odehrát na přijatel-
né úrovni. Proto je potěšitelné, že se nám podařilo získat dva nové hráče z řad mládeže naší obce a do 
oddílu chceme přivést i jednoho až dva zkušenější hráče z nejbližšího okolí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají v rozvoji organizovaného sportu v naší 
obci. Obecnímu úřadu a starostovi, Sokolu a členům jeho výboru a zvláště pak všem sponzorům, 

kteří se podílejí ať již finančně, nebo materiálně na zajištění chodu 
oddílu.
 Sponzoři oddílu stolního tenisu TJ Sokol Nekoř
 Obec Nekoř   TJ Sokol Nekoř
 Firma DDT p. Krejsa   pekařství p. Adamec
  Klas a.s. Nekoř

Za oddíl stolního tenisu Tomáš Krejčí st.

Nekořský kros
Rekordních 171 účastníků, krásné počasí a velká 

sportovní premiéra našeho nového sportovního areálu, 
to byl letošní, již XII. ročník Nekořského krosu v neděli 
29. května 2011 v rámci ISCAREX CUPU 2011. 

Nekoř reprezentovali bohužel z tak velkého počtu 
účastníků kromě silně obsazené předškolní kategorie 
jen 4 nejmladší žáci, 2 junioři a v kategorii muži C po-

řadatel zá-
vodu Pepa 
K r e j s a … 
Kde jsou 
ty doby, kdy i někdo z nekoř-
ských stál na bedně…

Kompletní výsledky a fo-
togalerie ze závodů jsou na 
stránkách obce www.nekor.
cz. Red
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Loučení s předškoláky 
V Mateřské škole v Nekoři se 30. května loučili s dětmi nastupujícími od 1. září do 1. třídy základní 
školy.
Pásmo říkadel a písniček, pohádka o Kašpárkovi i velký dort - to vše nechybělo na besídce za hojné 
účasti rodičů, kterou se mateřská škola loučila s 12 dětmi, které půjdou po prázdninách poprvé do 
školy…

Proč hudební nástroj? 
Hra na hudební nástroj, nebo časné a aktivní setkání s hudbou již i v zá-

kladním rozsahu, podporuje rozvoj sekundárních lidských ctností, které jsou 
v dnešní době zakrnělé a postupně se vytrácejí. Je to pořádek, disciplína a so-
ciální cítění. Ale také duševní vývoj, schopnost vnímat abstraktní svět, vývoj 
logického myšlení, jazykového citu, schopnosti se koncentrovat, komplexní 
motorické dovednosti a přirozeně rozvoj psychické vnímavosti emocionálního působení hudby. 

Muzicírování je činnost, která propojuje rozum, tělo a duši. Znamená to, že oslovuje celého člověka 
s jeho citovými, sociálními a estetickými potřebami.

Hudba je velice důležitou oporou naší společnosti. Právě ty děti, které se neumí zapojit mezi ostat-
ní, a těch je dnes spousta, můžeme prostřednictvím společného muzicírování s ostatními dětmi zachy-
tit nad propastí, do které by mohly eventuelně spadnout. 

Čím více dětí bude hrát na hudební nástroj, tím méně bude mezi námi samotářů, tím méně bude 
konfliktů a násilí.  Petr Oravec

Zajímavosti z cest
Lotos
Tato rostlinka je velmi podobná u nás poměrně rozšířenému leknínu.
Lotos se hojně používá sušený na květinové dekorace a přitom málokdo si umí představit, že tato 
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nádherná rostlinka v sobě skrývá velmi chutné oříšky. Tyto oříšky jsou 
jedlé a chuťově připomínají čerstvé lískové oříšky. Poprvé jsme tyto 
oříšky ochutnali v Laosu na autobusovém nádraží, když jsme si chtěli 
koupit nějaké mlsání na dlouhou cestu autobusem. Navíc kytice pruž-
ných lotosových plodů nám posloužila jako airbag, viz. fotografie.

Kořeny lotosu se také využívají v gastronomii – vaří se, smaží či 
nakládají. Jak známo v Asii dokáží využít vše takže i listy se využívají 
a to k balení jídel.

My jsme se s touto rostlinkou často setkávali v ji-
hovýchodní Asii docela často protože roste ve sto-
jatých a pomalu tekoucích mělkých bahnitých vo-
dách tropů a subtropů a navíc lotosový květ byl a je 
v řadě náboženství posvátnou květinou a důležitým 
symbolem. Je uctíván v hinduismu i buddhismu. 

Zvláštností lotosu je, že je jeho samo-čistící vlast-
nost. Povrch lotosových listů pokrývají tisíce mikroskopických výběžků 
z vosku. Tento materiál odpuzuje vodu a díky fyzikálním zákonům mají kap-
ky vody tendenci dotýkat se mini-výběžků co nejmenší částí svého povrchu. Tím kapky získávají tvar 
téměř ideální koule a snadno se kutálejí pryč. Zároveň na sebe stejně jako sněhová koule nabalují veš-
keré nečistoty, které jim přijdou do cesty. Tento jev se nazývá lotosový efekt a tato technika se využívá 
například při výrobě textilií, střešních krytin nebo přípravu speciálních laků na lodě či auta.

V Barmě se z lotosu vyrábí jedinečná vlákna a to u jezera Inle a z nich se tkají speciální obleky pro 
Buddhovy podobizny nazývané Buddhovo roucho - kya thingahn. Zuzka Kocmánková 

Cestománie - Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii ještě i letos putujeme s Martinem 
a Zuzanou Kocmánkovými po Asii - pokračování č.12 
Pokračování č. 12

V podvečer jsme dorazili do Tha Khek, městečka na břehu Me-
kongu. Různě jsme bloudili až jsme si ubytování díky podobným 
cenám našli v luxusně vzhlížejícím hotelu Mekong. Pokoje měli 
sice řadu nedostatků včetně hmyzu, ale za to měli vanu, tak jsme 
se po třech měsících vykoupali v teplé lázni. Na večeři jsme šli na 
nábřeží, které je jakýmsi bulvárem s restauracemi a plovoucím karaoke.

Na druhý den jsme již rozhodnuti městečko opustit našli konečně ThaKhek Travel Lodge, který je 
tou pravou oázou cestovatele. Listovali jsme v knihách naditých informacemi 
a mapkami vytvořených samotnými turisty. Do Tha Kheku se totiž jezdí kvůli 
takzvané „smyčce“, což je asi 500km dlou-
hý okruh po krasu jeskyní Mahaxai. My 
jsme se rozhodli z toho ukrojit pouze část 
a tak jsme se na pronajmutém mopedu bez 
pojištění po dva dni proháněli mezi kopci 
homolovitých tvarů. Díky silným dešťům 
byly jeskyně víceméně nepřístupné.

Dále jsme pokračovali autobusem do 
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Paxse. Cestou jsme zastavili na od-
bočce k Savannakhet kde jsme hodi-
nu zdánlivě bezdůvodně čekali. Kou-
pili jsme si aspoň zralý lotos, jehož 
plody-ořechy jsou výtečné. Na další 
zastávce se k nám vehnala tlupa žen 
se smaženými kuřaty a brouky-ro-
háči. Měli jsme ještě větší zajížďku, 

protože řidiči si přivydělávají transporty různých materiálů – konkrétně my 
jsme vezli asi tucet televizí. Zběsilou jízdou se pak snažil zpoždění dohnat. 
Do Paxse jsme tak přijeli dávno po setmění. Rychle jsme se ubytovali a na-
jedli, Laosané totiž chodí spát velmi brzo. 

V Paxse na soutoku Mekongu a říčky Xe Don není téměř nic zajímavého, brali jsme to jako malou 
zastávku. Hledali jsme si pouze spojení do Si Phan Don, okukovali chrámy a jiné památky a snažili 
se najít zábavu na večer, což se povedlo v malém hausbotu na břehu Mekongu, kde vládla velmi přá-
telská atmosféra. Díky tomu jsme ráno zmeškali turistické spoje do Si Phan Don a tak jsme museli 
jet tuktukem na busák, což byl takový blátivý plac se spoustou stánků a jídelniček. Žádný bus nejel, 
museli jsme jet dodávkou sawnthiew. Cestou ve městě jsme pozorovali provoz na silnici. V tuktukách 
a na motorkách se vozí úplně všechno, viděli jsme tuktuk zplna obsazený kachnami a pak motocykl 
ověšený spoustou slepic.

Tím, že jsme vyrazili přímo dál na jih, minuli jsme Bolavenskou plošinu, kde se mimo jiné pěstuje 
laoská káva a čaj. Zahájili to Francouzi, tak jako přinesli do Laosu bagety, petanque, badbinton, hrací 
karty a možná i piškvorky, které jsme zde viděli hrát. Také jsme cestou vynechali Wat Phou, druhou 
nejvýznamnější khmérskou památku hned po Angkor Wat. Krajina byla však pohledná, lidé se tu 
také živí, kromě produkce rýže, výrobou dřevěného uhlí ve hliněných pecích. V druhé polovině dne 

jsme se v závěru cesty po prašné cestě dostali ke břehu Mekongu 
a chatrnou loďkou se nechali převézt na jeden z ostrovů souostro-
ví Si Phan Don, česky řečeno „4 tisíce ostrovů“. Nevíme, zda tu 
bylo v tuto deštivou dobou skutečně 4 tisíce ostrovů, protože Me-
kong se valí všude, kam se podíváte a pokud by se hladina ještě 
více zvedla, tak by lidé na obydlených ostrovech asi měli potíže. 
Mekong je v této části svého toku rozlitý do 14km širokého kory-
ta a končí tu svoji téměř tisíc km dlouhou pouť po Laosu.

Hned v první ubytovně po nás chtěli jen 4 dolary, tak jsme se 
ubytovali. Pak jsme udělali letmou procházku v nejbližší blízkosti a zjistili, že se tu dá bydlet i za 
dolar. Okolo ostrova, který se jmenuje Don Det, je na břehu spousta chatek s malými jídelničkami 
a půjčovnou kol. Světlo svítilo od 18 do 22hodin. Zavěšeni do hamak na terase jsme pozorovali Me-
kong a dešťovou vodní stěnu, která se občas přihnala a vše zahalila. Na ostrově žijí lidé původním 
stylem, pouze část se začala živit turismem. Uprostřed ostrova 
jsou krásná rýžová políčka, palmy, pasoucí se buvoli a také starý 
malebný dřevěný chrámeček. Procházíte se a nad hlavami vám 
zrají banány, létají tu pestrobarevní velcí motýli a ráno vás budí 
kohouti. Jedinečné místo, kde jsme mohli nabrat dech na další 
cestu do Kambodži. 

Další den jsme si pronajali za dolar kola a vyrazili na jízdu 
zručnosti po blátivé cestičce podél řeky směrem k ostrovu Don 
Khon. Don Det a Don Khon jsou spojeni železničním mostem po 
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Francouzi provozované lokálce. Zaplatili jsme mýtné. Cestou jsme potkali mladého Japonce a začali 
s ním sdílet naše zážitky. Dojeli jsme k obrovskému vodopádu Somphamit. Není ani tak vysoký, jako 
mocný, až země duní. Pak jsme ještě jeli na jižní cíp ostrova zkusit štěstí - co kdyby náhodou byl k vi-
dění delfín irrawádský, jediný sladkovodní delfín na planetě. Celkem se jich pohybuje v řekách Asie 
už jen asi sto. Bohužel se nezdařilo.

Večer jsme zakoupili lístky do kambodžského Siem Reap a šli na terasu. Místní se tu dívali za 
zvuku generátoru a skřehotání žab na televizi pokrytou tisícem malých mušek. My jsme poslouchali 
vodopád.

Ráno jsme se nechali převézt do Nakassangu, kde nás, početnou skupinu turistů, začali organizovat. 
Naskládáni do dodávek jsme vyrazili směrem k hranici s Kambodžou. Bez úplatku na obou celnicích 
se to však neobešlo. Vzhledem k tomu, že nás Laos velmi zaujal a strávili jsme tu více času, než jsme 
očekávali, zúžil se nám pobyt na půdě Kambodži na pouhých čtrnáct dní.
Pokračování příště Martin a Zuzana Kocmánkovi

Pozvání

RYBÁŘSKÝ TÁBORÁK
Sobota 18. června 2011 od 16,00 hod.

Myslivecká chata 
Bohaté občerstvení – nejen rybářské speciality – 

Smažený a uzený kapr, pstruh na grilu, vepřový stejk, bramboráčky, klobásky z udírny 
Reprodukovaná hudba

DĚTSKÝ DEN
Neděle 26. června 2011 od 13,30 hod

hřiště u základní školy, v případě deště sál KD
tradiční soutěže pro děti

šermířské vystoupení – RYTÍŘI KRÁLE JANA
ZŠ sehraje divadlo - „TŘI REZAVÉ VOUSY DĚDA NEVĚDA“

SRANDAMAČ 
Aneb III. netradiční turnaj spolků

Sobota 2. července 2011 od 16,00 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a obecní zastupitelstvo soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁBORÁK
Sobota 2. července 2011 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA
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Informační centrum Letohrad
Otevírací doba IC a městského muzea v období od 20. 
června do 9. září 2011:
Po – Pá 8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
So  9:00 – 11:30 12:15 – 17:00
Ne 13:00 – 17:00
IC Letohrad nabízí zdarma: 
- turistické noviny pro region 
Východní Čechy - léto 2011
- turistické noviny oblasti 
Orlické hory a Podorlicko
- turistický magazín Kam po 
Česku a Tim
- propagační materiály naší 
oblasti

Cyklobusová sezóna 2011 začne 28. května a potrvá 
do 28. září. 
Oproti minulé sezóně pojedou autobusy o 20 minut 
později.
Trasa: Jablonné n. Orl. – Letohrad – Žamberk – Ro-
kytnice v Orl. h. – Šerlich, odjezd z Letohradu, aut. 
nádr. v 8:10 hod.
Trasa: Kostelec n. Orl. – Vamberk – Žamberk – Le-
tohrad – odbočka na Suchý vrch – Červená Voda, 
odjezd z Letohradu, aut. nádr. v 8:15 hod.

Více na www.audisbus.cz

STARTUJEME PRÁZDNINY!!! 30. 6. 2011  
13:00 – 16:00 hodin 
- den otevřených dveří: městského úřadu, městské poli-
cie (představení městského kamerového systému), do-
mu s pečovatelskou službou, městské knihovny
- dále možno navštívit: rekonstruovanou Hotmarovu 

kapličku, kostel sv. Václava, kapli sv. Jana Nepomuckého, evangelický kostel, obřadní síň, 
- za zvýhodněné vstupné otevřeno muzeum řemesel, městské muzeum, zámecká expozice, Cimrma-
nova světnička a strašidelná jeskyně
- ukázky techniky Policie ČR, hasičské techniky, vojenské techniky na Václavském náměstí
16:15 hodin
- slavnostní otevření voliéry pro exotické ptactvo v zámeckém parku
17:00 hodin
- slavnostní otevření skateparku a bikeparku v Proutnici za účasti patrona LEOŠE MAREŠE
19:00 hodin
- diskotéka s LEOŠEM MAREŠEM na hokejbalovém hřišti
Vstupné na diskotéku: 50,- Kč, předprodej vstupenek od 19. 05. 2011 v informačním centru

Inzerce

AKCE ČERVEN

- 20%
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NOČNÍ STRAŠIDELNÉ PROHLÍDKY
Již 9. rokem připravuje Kulturní centrum Letohrad oblíbené noční strašidelné prohlídky. Naplánová-
ny jsou na 8. a 22. července a 5., 12. a 26. srpna. Během večera je vypraveno 5 skupin po 20 osobách, 
v časové posloupnosti 20:45, 21:00, 21:15, 21:30 a 21:45 hod. Skupinku doprovází průvodce. Vychá-
zí se od informačního centra přes park k umělé jeskyni a končí se na zámku, kde provází Bílá paní. 
Během cesty účastníci plní úkoly a setkávají se s nadpřirozenými bytostmi, jako je vodník, mořská 
panna, kostlivec, ježibaba, víly a další. Prohlídka trvá hodinu a je nutné se předem objednat v IC Le-
tohrad, tel.: 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu, www.info.letohrad.eu. Vstupné: dospělí 60,- Kč; 
děti 50,- Kč.  Marcela Šulcová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Přivítali jsme do života Sebastian Eric Berg
 
Významného životního jubilea se dožívají v období 1.4.2011 – 30.6.2011

60 let Kubíček Jaroslav
 Kosek Jan
 Reinelt Miloš
 
65 let Fišer Milan
 
70 let Páchová Marie
 
80 let  Luxová Marie
 Bečková Anna

83 let   Hrdina Otokar

84 let Plocková Alena
 
85 let  Žižková Olga
 
87 let Bednář Václav

91 let  Daniel Ludomír

Srdečně blahopřejeme

Marie Glonková

20.6. vzpomeneme výročí narození Mikuláše Bednáře -tesaře z domu č.302 
u mostu. Žil 1901-1988. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Byl to spolehlivý 
a starostlivý člověk, dobrý otec i dědeček. Jeho děti s manželkou Slávkou jsou: 
Mirek (bydlí tamtéž) a Jarča (v Solnici).  rodina

Dne 2. května uplynulo 15 let od tragického úmrtí 
Františka a Petry Páchových.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi. 

manželka Jarča s rodinou



V prvním čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z horní Nekoře: 
I. Veselikovo čp. 146, II. Luxovo čp. 5; III. Bednářovo čp. 216, za tesařem J. Duškem. A co tyto? 
Poznáte…?

Poznáte…?
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