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Z jednání obecního zastupitelstva
26. srpna 2008
Výjimka z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2008/2009

Starosta seznámil OZ a veřejnost s žádostí ředitele ZŠ Nekoř o udělení výjimky z počtu žáků 
a o uhrazení zvýšených výdajů na tuto vzdělávací činnost. Dále seznámil přítomné s částkami za 
posledních 5 let na provozní náklady ZŠ a na úhradu nákladů spojených s výjimkou. Místostarosta 
přednesl návrhy zastupitelstva. V ZŠ je zapsáno 51 žáků, vyhláškou stanovený počet činí 60 žáků, 
pro zachování 4 tříd je nutno z rozpočtu obce doplácet na mzdy pedagogických. i nepedagogických 
zaměstnanců poměrnou částku na chybějící žáky. Dále vystoupil ředitel ZŠ s koncepcí školy a s vý-
hodami a nevýhodami spojených tříd. OZ rozhodlo: povolit ZŠ výjimku z počtu žáků pro školní rok 
2008 – 2009 (od 1.9. 2008 do 31.8. 2009). OZ schválilo částko do 165 000,- Kč na úhradu těchto 
zvýšených nákladů na období od 1.9. 2008 do 31.8. 2009. Dále OZ schválilo příspěvek ZŠ na úhradu 
nákladů vedoucích zájmových kroužků v ZŠ do max. částky 50 000,- Kč na celý školní rok 2008 – 
2009. Tato částka bude uvolněna postupně dle činnosti uvedených kroužků. S uvedeným návrhem byl 
ředitel ZŠ seznámen a s částkou souhlasí. Hlasováno: 9 – 0 – 0
Různé
Zástupce TJ Sokol Nekoř p. Dušek požádal OZ o příspěvek pro TJ na první ročník akce „Nekořská 
cesta za pohádkou“ na ukončení prázdnin. OZ rozhodlo přispět na tuto akci částkou 3.000,-Kč.   
 9 – 0 – 0

23. září 2008
Žádost do POV na rok 2009. Starosta seznámil OZ a veřejnost s žádostí do POV na rok 2009. OZ 
souhlasí s návrhem starosty, podat žádost na opravu částí několika zpevněných i nezpevněných míst-
ních komunikací. 9 – 0 – 0
Rekonstrukce centra volnočasových aktivit. 

Místo starosta Ing. Pomikálek přednesl návrh na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele pro-
jektu zpracované firmou Hudeček s.r.o. Obec Nekoř jako veřejný zadavatel vyhlašuje dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb. zadávací řízení na stavbu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce centra volnočasových 
aktivit v Nekoři“ dle podmínek uvedených v příloze, stanovuje oslovit firmy MADOS MT Lupenice, 
VAKSTAV s.r.o., Jablonné nad Orlicí, STILMAT Žamberk, A.B.V. s.r.o. Ústí nad Orlicí, AGROSTAV 
a.s. Ústí nad Orlicí. OZ ustanovuje výběrovou komisi a komisi pro otvírání obálek ve složení: J. Hu-
deček, Ing. J. Pomikálek, Ing. E. Dostál, J. Dostálek, M. Glonková, náhradníci: 1 zástupce fi. Hudeček 
s.r.o., J. Lehký, B. Bezstarosti, Z. Slavík, B. Dušek. OZ s předloženým návrhem souhlasí.  

9 – 0 – 0
Různé

Na základě jednání minulého zastupitelstva starosta ustanovuje komisy pro provedení kontrol hos-• 
podaření v ZŠ a MŠ ve složení: p. Glonková, p. Bednářová, Ing. Pomikálek, p. Bezstarosti, p. Du-
šek. Kontroly budou provedeny do konce října 2008.  9 – 0 – 0
Starosta informoval o požárech v obci. 1. 9. 2008 asi v 22,15 hod shořely kabiny na hřišti. Odhad • 
škody asi 50 000,-Kč. Dva dny po té 3. 9. 2008 shořel sklad hraček u mateřské školky. Zde shoře-
ly všechny venkovní hračky a nářadí včetně motorové sekačky. Odhadovaná škoda 170 000,- Kč. 
Příčiny řeší policie ČR. Je předpoklad možnosti úmyslného zapálení. OZ děkuje místnímu sboru 
dobrovolných hasičů za včasný zásah, spolkům a občanům kteří se podíleli na úklidu spálenišť.
Starosta seznámil OZ a veřejnost s výsledy dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.• 
OZ stanovilo termíny: setkání důchodců neděle 16.11. 2008 od 14,00 hod. Vítání občánků neděle • 
23.11. 2008 od 10,00 hod. Program zajistí OZ ve spolupráci s ZŠ a MŠ.
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OZ souhlasí se skácením 55 ks. kaštanů podél silnice 1/11 u Šedivce za čerpací stanici PHM v k.ú. • 
Nekoř.  9 – 0 – 0
Starosta seznámil OZ a veřejnost s přípravou voleb do krajských zastupitelstev ve dnech 17. – 18. • 
října 2008
Pronájemci restaurace v KD požádali OZ o snížení nájmu v topném období. OZ ustanovuje komisi • 
ve složení: p. Dušek, p. Lehký a p. Bezstarosti která záležitost prověří a na příštím zasedání podá 
návrh OZ.
Účetní obce seznámila OZ s rozpočtovými změnami které tvoří přílohu zápisu. OZ změny schvalu-• 
je. 9 – 0 – 0
Firma Aspída Brno nabízí za úplatu propagaci obce v časopise „Cestujeme po Čechách“. OZ v sou-• 
časné době presentaci v tomto časopise neschvaluje.  9 – 0 – 0
J. Lehký připomíná provedení nátěrů laviček a úpravu času a míst osvětlení na novém sídlišti.• 

7. října 2008
Rekonstrukce centra volnočasových aktivit. 

Starosta seznámil OZ a veřejnost s návrhem smlouvy dotace z č. PU/0185/S v rámci operačního 
programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 na rekonstrukci centra volnočasových ak-
tivit v Nekoři. OZ se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 8 – 0 – 0

Obec Nekoř jako veřejný zadavatel vyzývá ve smyslu §12 odst. 6 a §18 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu 
poskytnutí úvěru na stavbu „Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři“. OZ souhlasí se 
zněním výzvy a stanovuje oslovit následující bankovní Ústavy: KB a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSOB 
a.s.. OZ stanovuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: : J. Hudeček, Ing. J. Pomikálek, Ing. E. 
Dostál, J. Dostálek, M. Glonková, náhradníci: 1 zástupce fi. Hudeček s.r.o., J. Lehký, B. Bezstarosti, 
Z. Slavík, B. Dušek. 8 – 0 – 0
Různé

Starosta seznámil OZ s nutností provedení změn způsobu využití p.p.č. 1054/4, 1061/12, 1061/17, • 
1061/21 v k.ú. Nekoř. Jedná se o parcely které tvoří místní komunikaci a u KÚ jsou vedeny jako 
ostatní plocha. OZ pověřuje starostu a předsedu kontrolního výboru o provedení dohledu a podání 
žádosti na změnu kultury u KÚ Ústí nad Orlicí.  8 – 0 – 0
Předseda finančního výboru p. Dušek seznámil OZ s žádostí o dotaci pro ZŠ na mimoškolní činnost. • 
Ve škole je zřízeno 7 zájmových útvarů s týdenní dotací 9 hodin. Je zde přihlášeno celkem 53 žáků. 
OZ schvaluje pro období od 1. 10. 2008 do 19.12. 2008 částku 12.000,- Kč. Žádost ZŠ je přílohou 
zápisu.  8 – 0 – 0
OZ rozhodlo s okamžitou platností zrušení bodu 5,9 zápisu OZ č. 12/06 ze dne 21.11. 2006, kterým • 
OZ pověřilo starostu obce podpisem kupních smluv na pozemky v novém sídlišti. O prodeji zbýva-
jících p.p.č. 1934/5, 1934/8, 1938/1 na tomto sídlišti bude rozhodovat OZ. 8 – 0 – 0
OZ rozhodlo poskytnou příspěvek v částce 3 000,- Kč Církvi Československé husitské v Nekoři na • 
uspořádání vánočního koncertu ve Sboru CČSH.  8 – 0 – 0
L.Faltusová požaduje provedení úpravy odvodnění staré silnice na Pastviny za Strakovi. Je zde • 
provedena nepřiměřená svodnice – špatný průjezd osobních aut.

27. října 2008
Rekonstrukce centra volnočasových aktivit 

Místostarosta seznámil OZ a veřejnost s průběhem otevírání obálek nabídek na realizaci projektu 
„Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři“. Hodnocení nabídek dle kritérií provedl J. 
Hudeček, osoba pověřená organizací zadávacích řízení. Soutěž byla řádně zveřejněna na internetu 
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a do soutěže bylo obesláno 5 firem. ABV Ústí nad Orlicí, Stilmat s.r.o. Žamberk, Mados MT s.r.o. 
Lupenice, Vakstav s.r.o. Jamné nad Orlicí, Agrostav a.s.Ústí nad Orlicí. Soutěže se zúčastnil: Mados 
MT s.r.o., Vakstav s.r.o., Agrostav a.s.. ABV a Stilmat se z nedostatku kapacity ze soutěže omluvil. Za 
zhotovitele byla dle stanovených kritérií vybrána fi. Vakstav s.r.o. Výsledky výběrového řízení jsou 
přílohou zápisu.

OZ schvaluje výsledky výběrového řízení a zhotovitele fi. Vakstav s.r.o. OZ pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy s firmou Vakstav s.r.o., po zákonné odvolací lhůtě a po odsouhlasení smlouvy pracov-
níky regionální rady NUTS II. Severovýchod.  9 – 0 – 0

Účetní OÚ seznámila OZ a veřejnost s výběrem poskytovatele úvěru pro akci „Rekonstrukce centra 
volnočasových aktivit v Nekoři“. Obeslány byly 3 peněžní ústavy. Česká spořitelna, Komerční banka 
a ČSOB. Soutěže se zúčastnila ČS a KB, ČSOB se omluvila. Za poskytovatele úvěru byla vybrána 
Česká spořitelna a.s., z nabídek schválen tříletý fixní úrok. Výsledky výběrového řízení jsou přílohou 
zápisu.

OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s Českou spořitelnou a.s., po odsouhlasení smlouvy pra-
covníky regionální rady NUTS II. Severovýchod  9 – 0 – 0

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

nemohu se nevrátit k událostem z 1. a 3. září letošního roku, které naše obec snad ani nepamatuje. 
Jak všichni víme, došlo zde ke dvěma úmyslným požárům. Nejprve shořely kabiny na hřišti a o dva 
dny později sklad hraček u mateřské školky. Oba požáry jsou stále v řešení policie ČR. S největší 
pravděpodobností se jedná o úmyslné zapálení s cílem zničit společný majetek a brigádnickou práci 
našich občanů. Napáchaná škoda na kabinách dosahuje částky téměř 50 000, Kč a v mateřské školce 
170 000,- Kč. U obou případů se nejedná o zamaskování krádeže, nic nebylo ukradeno, jde pouze 
o úmyslné ničení. Těžko chápeme, proč a kdo má zájem takhle škodit nám všem. Zničit veškeré ven-
kovní hračky těm nejmenším není pouhý vandalismus, to je arogance, snad pouze duševně choré oso-
by. Vždyť jen díky včasnému oznámení a rychlému zásahu hasičů nedošlo ke zničení celé školky. Těžko 
by jsme hledali náhradní místo pro umístění našich děti. Dovolím si požádat naše slušné obyvatele, 
kterých je většina, o zvýšenou pozornost okolí, co se kde děje, rodiče převážně dospívajících dětí, aby 
se snažily monitorovat, kde s kým a jak tráví jejich děti volný čas. Závěrem chci veřejně poděkovat 
místním hasičům i hasičům z okolí za jejich včasný zásah čímž se podařilo zachránit budovu školky. 

K dalšímu vandalismu došlo hned následně ze soboty 6. na neděli 7. září, kdy zatím neznámý vandal 
otrhal a zničil vánoční světelnou výzdobu smrku před KD. I zde byl úmysl udělat pouze škodu. Toto 
vánoční osvětlení smrku ve středu obce, které dokresluje kouzlo vánoc, v naši obci bylo pořízeno za 
11 000,- Kč a několik let bylo bez problémů na tomto místě celoročně umístěno. 

Dále se zaměřuji na opakující se časté stížnosti: občané i vedoucí prodejny si právem stěžují na ma-
jitele psů, kteří své pejsky berou na procházku při nákupu. Pejska uvazují k zábradlí před prodejnou 
a snad si ani neuvědomují, že ostatní nakupující se jejich psa bojí a nemohou volně a nerušeně projít 
do prodejny. Proto žádám majitele těchto pejsků, aby je uvazovali tak, že se nedostanou do průchozích 
prostor před prodejnou i poštou. 

Další stížnost je na naše malé školáky z místní školy, kteří při cestě ze školy otrhávají z vývěsních 
tabulí plakáty a pohazují je po okolí. Prosím rodiče školáků, aby své děti upozornili na zásady správ-
ného chování na veřejnosti.

Josef Dostálek – starosta
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Úvaha o vandalství
Co si každý z nás představí pod slovem vandalství? Spoustu počmáraných podchodů, zdí,vlaků 

a dokonce domů... Má to nějaký účel? Chtěl tím autor říci něco konkrétního? Nebo to je jen výplod 
lidské nudy a zlosti proti všemu? Každý si představí něco jiného a ne každý na to má záporný názor. 
Na druhou stranu to je i druh umění, sama se občas zastavím a s radostí se pokochám na barevném 
provedení a nápadem. To je vandalství? Věc názoru.

Proto si pokládám ještě jednu otázku, co je to stupidní vandalství? To je vrchol všeho. Když obec 
vybuduje něco, aby zlepšila vizáž obce, stojí to spoustu peněž i lidského úsilí. Po spoustě práce ko-
nečně dosáhne výsledku a pak nějaký vandal, ,,stupidní vandal“, pro pár minut srandy zruší všechno 
to úsilí. 

Obec Nekoř pořídila světýlka na vánoční výzdobu stromu před Kulturní dům. Světýlka zůstá-
vala na stromku celý rok, to ovšem někoho velice znepokojovalo, až ho to dohnalo k tak ubohé-
mu činu, že všechna světýlka potrhal a amatérsky ze stromku sundal. Nejenže mu můžeme po-
děkovat, za tuhle bezvýznamnou službu obci, ale i za další zbytečnou útratu. Mohlo tu být něco 
jiného. Myslím, že nyní můžeme polemizovat nad tím:,,Co je vandalství? Kdo je vandal? Ten 
co kreslí na zeď? Ten co kazí cizí snahu?“ Nad tím co je člověk schopen zničit aniž by si malin-
ko sáhl do svědomí občas zůstává rozum stát! Pro ,,vandalství“ neexistuje omluva. Slovo van-
dal v podstatě znamená surový, barbarský ničitel cizích hodnot. Buďme upřímní, lichotí nám to? 
 Máme opravdu za potřebí ničit cizí majetek jen pro svoje potěšení? Máme za potřebí trpět vandalům 
jejich činy? VANDALOVÉ MÁTE TO ZAPOTŘEBÍ NIČIT LIDSKOU SNAHU?

Dominika Bednářová

Požáry v obci 2008 
Profesionální hasiči ze Žamberka a dále dobrovolní hasi-

či z Nekoře, Líšnice a Letohradu zasahovali 1. září 2008 ve 
22.02 hodin u požáru kabin na bývalém hokejovém stadionu, 
který se nachází uprostřed obce Nekoř. Objekt, který zachvá-
tily plameny, byl určen k demolici, přesto, dle slov vyšetřo-
vatele, tady došlo ke škodě. Velitel zásahu hlásil na operač-
ní a informační středisko hasičů lokalizaci požáru ve 22.25 
hodin. Hasiči po dohodě se starostou obce nechali ale objekt 
dohořet. Hasiči se poté zaměřili hlavně na ochranu okolní ve-

getace, aby se plameny dále nerozšířily. Zásah byl ukončen dvě a půl hodiny po půlnoci. Požár vznikl 
od odhozeného nedopalku - nedbalost při použití otevřeného ohně. Škoda byla vyčíslena předběžně 
na 56 tisíc korun. Z tiskové zprávy HZS Pardubického kraje

Bohužel tento požár, po dlouhé době vzniklý v naší obci, nebyl začátkem září poslední. Hned za 
dva dny ve středu 3. září zhruba ve stejnou dobu vzplála kůlna na nářadí a venkovní hračky u mateř-
ské školky. Jen díky včasnému zásahu nekořských hasičů a rychlém posílení profesionální jednotkou 
ze Žamberka a dobrovolnými sbory z Líšnice a Letohradu bylo zabráněno přenesení požáru na bu-
dovu školky. Ohořelé zábradlí a izolace balkonu a spálená barva na okapním svodu dodnes ukazují, 
jak málo k tomu stačilo… Jestliže u předchozího požáru bylo nejpravděpodobnější variantou vzniku 
požáru nedbalost z odhozeného nedopalku, u požáru u školky nikdo nepochyboval, že šlo o úmyslné 
zapálení. Vylomené zámky na kůlně o tom jasně svědčí. Jen díky všímavosti montérů ubytovaných 
v protějším penzionu a jejich včasné ohlášení požáru umožnilo včasný zásah hasičů….. 
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Poděkování patří nejen hasičům za jejich obětavý zásah, ale i dobrovolníkům ze všech nekořských 
spolků, kteří za týden obětavě pomohli s rozebráním ohořelých zbytků kůlny. V současné době jsou 
již nařezány trámy a prkna na nový venkovní sklad…

Poděkování 
Pro každého z nás je nepochopitelné zamyšlení: ,,Jak může mít radost někdo, když hoří hračky těm 

nejmenším dětem? “ 
Každý občan Nekoře byl druhým požárem velmi vystrašen a rozhořčen. V objektu mateřské školy 

shořel celý zahradní altán včetně všech hraček, zahradního nábytku, sekačky a zahradního nářadí.
Bylo štěstí, že se požárníci dostali k požáru rychle, neboť by shořela i budova školky. Chtěla bych 

vyslovit poděkování všem těm, kteří hasili požár, panu J. Duškovi, který vysadil bránu zahrady a pří-
jezd záchranné jednotky byl velice rychlý.

Poděkování patří též členům jednotlivých spolků Nekoře, kteří se podíleli při likvidaci a úklidu 
požáru.

Dále děkujeme spolku SDH za finanční příspěvek na hračky, ve výši 5000,- Kč, B. Duškovi ml. za 
finanční příspěvek 1000,- Kč a rodičům, za přinesené hračky pro děti. Vlasta Zářecká, ředitelka MŠ

Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři
Po schválení Výboru regionální rady regionu soudržnosti 
NUTS II. Severovýchod našeho projektu „Rekonstrukce cen-
tra volnočasových aktivit v Nekoři“ vedeným pod registrač-
ním číslem CZ.1.13/2.3.00/00185 k poskytnutí dotace z Regi-
onálního operačního programu NUTS II Severovýchod. A po 
doplnění dalších potřebných příloh a dokumentů, byla obci 
Nekoř zaslána smlouva na dotaci č. PU/0185/S k profinanco-

vání projektu. K slavnostnímu 
podpisu této smlouvy došlo dne 14. října 2008 
v České Třebové, za Výbor regionální rady regio-
nu soudržnosti NUTS II. Severovýchod ji podepi-
soval místopředseda tohoto výboru, vecehejtman 
Pardubického kraje Ing. Roman Línek, za obec 
Nekoř starosta obce Josef Dostálek. 
Dle záznamů z jednání obecního zastupitelstva je 
zřejmé, že v současné době již proběhlo výběrové 

zřízení na zhotovite-
le i na poskytovatele 
úvěru na tuto velkou 
akci. 
Takže se můžeme 
těšit, že na jaře se 
současná tvář areálu 
stadionu začne vý-
razně měnit…. 

Jiří Pomikálek
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Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje 2008 
Výsledky hlasování voleb do KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

PARDUBICKÉHO KRAJE v Nekoři dne 17. a 18. října 2008 

Počet osob zapsaných do výpisu
ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem  705
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  352
Počet odevzdaných úředních obálek  352
Počet platných hlasů celkem   349
Účast voličů v %   49,92 %

Poř. Číslo 
strany Politická strana a hnutí Počet hlasů Počet %

1. 1 Komunistická str. Čech a Moravy 9 2,58

2. 4 Str. drobn.živnost. a podnikat. 2 0,57

3. 8 S.O.S. pro kraj

4. 9 „Nezáv. Starostové pro kraj“ 3 0,86

5. 11 Koalice pro Pardubický kraj 191 54,72

6. 18 Strana zelených 4 1,15

7. 19 Moravané

8. 32 Strana zdravého rozumu 7 2,00

9. 33 Sdruž. Pro rep.-Republ.str.Čsl. 1 0,28

10. 37 SDŽ-Strana důstojného života 1 0,28

11. 42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 3 0,86

12. 44 Demokracie

13. 47 Občanská demokratická strana 40 11,46

14. 48 Česká str. sociálně demokratická 85 24,35

15. 53 Děln. Str.-zrušení popl. ve zdrav.

16. 54 Konzervativní koalice 3 0,86
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Upozornění
Na základě dotazů některých občanů v souvislosti s pokračující rekonstrukcí silnice II/360 Letohrad-
Šedivec jsme si vyžádali informace o zrušení autobusové zastávky U Dvora ve směru na Letohrad.

Autobusová zastávka U Dvora - v souvislosti s dokončenou stavbou „II/360 Letohrad-Průtah“ za-
znamenali autobusoví cestující zrušení zastávky U Dvora směrem do centra. Z normových prostoro-
vých a bezpečnostních důvodů nebylo možné umístit v křižovatce a její bezprostřední blízkosti záro-
veň přechod pro chodce, vjezd do areálu Nového Dvora, zadní příjezd nad Nový Dvůr a autobusovou 
zastávku. K rozhodnutí o zrušení zastávky přistoupilo město při zvažování priorit v dané oblasti a tou 
největší bylo situování přechodu pro chodce v přímé linii chodníku od pošty, SALu,... do průchodu 
Nového Dvora. V tom případě se už nevešla autobusová zastávka. 

Autobusové linky ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. jsou upraveny takto: 
linka 700967 Červená Voda - Letohrad - Ústí n.O. spoj 17 (bývalé zastavení na zastávce Letohrad, 
U Dvora - 6.10 hod) nově zastavuje na zastávce Letohrad, tělocvična přibližně ve stejném čase. Vrat-
ný spoj č.28 z Ústí n.O. do Červené Vody zastavuje pro nástup a výstup frekvence na stávající zrekon-
struované zastávce Letohrad, U Dvora (16.12 hod)

Všechny spoje linky 700960 České Petrovice - Pastviny - Letohrad ve směru od Šedivce býva-
lou zastávku Letohrad, U Dvora projíždějí. Výstup u těchto spojů je u OEZ, žel.stanice, případně 
na náměstí. 

V opačném směru, t.j. směr Šedivec, Nekoř je nástup na zrekonstruované zastávce Letohrad 
U Dvora dle platného jízdního řádu. 

Z historie obce – vznik republiky 
Jak v naší obci probíhalo vyhlášení vzniku republiky před 90 lety 

Zpráva o státním převratu 28. října 1918 se v Nekoři rozšířila v poledne a odpoledne. Došla patrně 
z nejbližších měst Kyšperka a Jablonného n. Orlicí. Školní kronika popisuje, že „...i do naší horské 
dědiny zazněly radostné ty zvuky, že jsme svobodni, že prohlásili předáci naši samostatnost nejen 
Čech, Moravy a Slezka, ale i Slovenska. Ve 12 hodin v poledne toho dne zavlál první prapor červeno-
bílý na školní budově a hned po něm vlály prapory na četných budovách v obci hlásajíce občanstvu, 
že jsme po 300 letech opět svobodnými Čechy ve svobodné vlasti a radost a ples zaznívá po našich 
horách, mládež jásá, praporky mává, muži, ženy i starci kupí se v hloučky a radostně vypráví druh 
druhu: ,Jsme svobodni!´“ 

Pisatel Pamětní knihy obecné školy (řídící učitel František Rejholda) dále nadšeně popisuje veškeré 
události ve státě i v obci, které souvisejí se vznikem nového Československého státu.

„Jak již vpředu praveno, zavlály prapory na budovách veřejných i soukromých v obci ve 12 ho-
din v poledne 28. října 1918, sváteční ruch a šum zavládl v obci, starosta Kliment Mikyska svolává 
slavnostní schůzi obecního zastupitelstva, na které oznamuje státní převrat a telegraficky došlý první 
zákon národního výboru, Slavnostní slib věrnosti hlaholí síní a zapěním národní hymny Kde domov 
můj je slavnostní schůze ukončena.“

Jak uvádí kronikář obce, radostné vzrušení, které zavládlo, se však neprojevovalo žádným shro-
mážděním ani slavnostním průvodem. 

„Dne 31. října v 6 hodin večer konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při které staros-
ta Kliment Mikyska uvítal přítomné členy zastupitelstva slovy: „Pánové, občané! Dnes v radostném 
zápalu dovolil jsem si Vás pozvati k této slavnostní schůzi, kde s radostní sděluji: Československý stát 
jest zřízen a dovoluji si Vám přečísti první zákon naší vlády, kterou jest Národní výbor, který obecnímu 
úřadu byl sdělen telegraficky a zní... 
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...Po přečtení tohoto žádá starosta přítomné, aby 
nejen sami, ale i mezi občany působili, aby se tímto 
přesně řídili a tak dokázali, že jsme úplně způsobilí 
sami si vládnouti. Po zpěvu národní hymny „Kde do-
mov můj“ a písně „Hej Slované“ provolali přítomní 
československému státu třikrát „Sláva!“ a „Nazdar!“ 
a tím schůze ukončena.“

Památná kniha obecné školy se ještě zmiňuje o vel-
kém shromáždění obyva-
telstva na prostranství před 
kostelem v neděli, kde je 

občanům hlásána svoboda a kde je čten první zákon národního výboru. 
„Starosta připomíná lidu, aby si vážil svobody, zachoval klid a pořádek, 

ukázněné občanstvo naše zmíněnými znaky dává najevo, že si je vědomo 
tohoto velikého okamžiku a svých povinností k mladému státu a s nadšením 
pěje hymnu, kterou řídící učitel František Rejholda zanotuje a končí dru-
hou hymnou Hej Slované“.

Slavné bohoslužby za blaho nově zřízeného Československého státu by-
ly slouženy ve farním kostele 17. listopadu 1918, po slavnostním „Te De-
um“ se zpíval staročeský chorál „Sv. Václave“, na tyto bohoslužby byly 
pozvány všechny obecní úřady i školy farnosti. 

Dne 13. dubna 1919 o květné neděli před postním kázáním byla zasaze-
na na památku národní přísahy v roce 1918 na návsi před křížem u kostela „Lípa svobody“ a 4. května 
byla zasazena Lípa svobody v Údolí. Tato lípa na svém původním stanovišti bránila výstavbě elektric-
ké sítě v Údolí v roce 1929 a tak byla přesazena ke zvoničce, kde doposud roste (viz foto). 

Lípa svobody u kostela - není jisté zda je to dosud stojící lípa mezi křížem a školou u zdi hřbitova 
nebo zda to byla lípa nahoře nad křížem, která byla skácena v roce 1999. Na přiloženém snímku školy 
je vidět dvě další lipky u silnice mezi křížem a školou, možná že je to jedna z nich…. 

Jiří Pomikálek

Neobvyklý koníček
Pokračováním v našem seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků se dostáváme 
k slečně Janě Pomikálkové, jejíž vyšívané obrazy jsme loňského roku mohli obdivovat na podzimní 
výstavě… 

…celé podium při této výstavě zaplnily vyšívané obrázky s různými motivy – zátiší, krajinka, zví-
řata, portréty…. Co je potřeba k vytvoření takovéhoto obrazu? „Koupit si předlohu a bavlnky a pak 

jenom trpělivost a čas a vyšívat a vyšívat…, „ říká Jana. 
Ona nejdříve háčkovala, pak se postupně dostala k vyšívá-
ní a pak k vyšívání těchto obrazů. Předlohy jsou k sehná-
ní v galanteriích, ty dovážené ze zahraničí jsou i poměrně 
dost drahé a bavlnka o délce zhruba 20 m je také za chvil-
ku vyšitá. Takže je to i docela finančně nákladný koníček. 

Jak dlouho trvá vyšití takového obrázku? „Záleží kolik 
je tam barev, když je motiv hodně pestrý, je to náročnější, 
ty jednodušší jsou hotové za tři čtyři večery, když na to je 
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čas, ty velké to je velká spousta času. …“ 
Malý obrázek 18 x 24 centimetrů představuje zhruba 15 000 stehů, 

u těch velkých to nejde ani spočítat, než se vyšije jedna řada stehů, mu-
sí se bavlnky po několika stehách vyměňovat, konce zapošívat, aby se 
neobraz nepáral, nebo bavlnku přetáhnout do další řady, … jak sama 
Jana říká, je to spíše práce na dlouhé zimní večery, přes léto na to není 
moc čas…

To co jsme mohli vidět na výstavě byla ani ne polovina její trpělivé 
práce…. Nyní vyšívá chrám svaté Barbory a pak velký obraz plachetni-
ce. Na tuto práci má speciální dřevěnné 

rámy podle velikosti předlohy, na které ji připevní, aby látka nebyla 
krabatá a obrázek nebyl pomačkaný… Motivy jsou všelijaké, co se 
Janě líbí, to si koupí. Pořád ji to baví a dělá to hodně ráda. Kromě ne-
kořské výstavy se se svými díly nikde zatím nepochlubila a neví ani 
o nikom dalším, kdo takto vyšívá. 

Najde si čas i na jiné koníčky? „Cestování, sbírání sáčků od ča-
jů…..“ Těch sáčků má přes devět set druhů – vida další pozoruhodný 
koníček.  Jiří Pomikálek

Nekořská cesta za pohádkou
1. Nekořská cesta za pohádkou pořádaná poslední prázdninovou sobotu TJ Sokol Nekoř ve spolu-

práci s dobrovolníky a obcí Nekoř se vydařila. Pořadatele překvapila nečekaně vysoká účast dětí, kteří 
se vydali po pohádkové cestě...

Pečlivě připravená akce se setkala s velkým ohlasem od dětí i rodičů. Na jednotlivých stanovištích 
děti postupně pod vedením pohádkových postav plnily jednotlivé úkoly. S princeznou sbíraly korále, 
u sedláka poznávaly domácí zvířata, hodem kostkou posunovaly figurky, vybíraly správný šátek pro 
Ferdu Mravence, Popelce třídily hrách, Bořkovi Staviteli pomáhaly se stavbou, házely na medvěda, 
loupežníkům pomáhaly objevit ztracený poklad, s vílou Amálkou navlékaly kroužky, Červené Kar-
kulce pomáhaly plnit červený kbelík, u ježibaby malovaly perníček, vodníkovi lovily ryby přímo pod 
nosem, a pak je čekaly ještě další hry a soutěže, občerstvení, svezení na voze taženém koníkem a na 
závěr pohádka.... 

Zároveň obdržely malou památnou medaili na tuto akci... Děti i doprovázející rodiče oceňovali 
krásné kostýmy jednotlivých postav, a přestože většinu protagonistů velmi dobře znají, v pohádko-
vých kostýmech je často nemohli ani poznat...
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Hlavní organizátorku akce paní Janu Duškovou počet zúčastněných dětí překvapil a zaskočil, mu-
seli honem shánět ještě další sladké odměny, aby všech 93 malých účastníků pohádkové cesty náležitě 
odměnili.... Na příští rok však již plánuje další pokračování této prázdninové akce.

Nadšení dětí, obtížnost úkolů i vydařené sobotní odpoledne si můžete v přiloženém fotoalbu pro-
hlédnout....

Základní škola Nekoř
Nic není bez spousty učení

Prázdninové dny, které sloužily žákům a učitelům k nabrání nových sil před nadcházejícím školním 
rokem, jsou u konce. Je prvního září a to je neklamné znamení, že nám začíná nový školní rok. Slav-
nostního zahájení se zúčastnili zástupci obce, mateřské školky, pan farář a rodiče nových prvňáčků. 
Do školních lavic jich poprvé zasedlo 7 . Celkově má naše škola pro tento školní rok 52 žáků a pět 
ročníků je rozděleno do čtyř tříd. O čtyřtřídní škole se rozhodlo na společném zasedání obecního za-
stupitelstva, vedení školy a rodičů žáků. Děkujeme za toto rozumné rozhodnutí, protože je to v zájmu 
všech dětí naší školy.

Z pedagogických pracovníků nás opustila Mgr. Romana Kučerová a Mgr. Eva Pechová.Obě paní 
učitelky se stěhovaly do jiných měst. Tímto jim děkujeme za vše, co za svého působení v Nekoři 
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vykonaly pro naši školu .Do školy pak tedy nastoupily nové paní učitelky Petra Luxová a Petra Ma-
cháčková Novotná

První. třídu s 1. ročníkem bude učit ředitel školy PaedDr. Petr Bouška, druhou třídu s 2.ročníkem 
paní uč.Petra Luxová Dis., třetí třídu se 3. a 4. ročníkem paní uč. Petra Macháčková Novotná DiS. 
a čtvrtou třídu s 5. ročníkem paní uč. Mgr. Lenka Boušková. O děti ve školní družině se bude starat 
paní vychovatelka Gabriela Moravcová. 

U správních zaměstnanců je vedoucí stravování a zároveň uklízečkou paní Ivana Adamcová a ve-
doucí kuchařkou paní Jana Čápová. O úklid se dále stará paní Marie Skalická a topičem je pan Josef 
Matyáš. 

Pro nadcházející školní rok je otevřeno 7 zájmových útvarů. Počítačový kroužek, angličtina pro 
nejmenší, hra na flétnu, dovedná dívka, kroužek ručních prací,výtvarný kroužek a náboženství. 

O prázdninách pak byla provedena celková oprava u všech radiátorů, kde byly vyměněny všechny 
redukční ventily, vymalována třída v přístavbě školy a opraveny poškozené sokly. Zároveň bylo do-
končeno jeviště našeho amfiteátru a zbývá do-
končit ještě jeviště, Pokud bude příznivé počasí, 
tak by se to mohlo stihnout ještě v říjnu či listo-
padu. Slavnostní otevření potom plánujeme na 
červen nebo začátek července příštího roku. 

Školní jídelna výborně vaří pro naše dě-
ti a i nadále poskytuje možnost obědů pro cizí 
strávníky,čímž pomáhá zkvalitňovat služby pro 
občany Nekoře. Pro informaci uvádíme, že cena 
oběda je 34 Kč a stále je možnost se kdykoli při-
hlásit k odběru obědů.

I pro nadcházející školní rok plánujeme být 
co nejlepší ve své hlavní činnosti, což je vzdělá-
vání a výchova našich dětí a i nadále zlepšovat materiální i estetické prostředí školy.

Zde naši snahu doplníme ještě o jednu podstatnou myšlenku, že ještě nikdo se nikdy nic nenaučil 
bez spousty učení.

27. září se významného životního jubilea 80 let dožila bývalá učitelka naší školy Dana Hrdinová, 
která na zdejší školu nastoupila 16.12. 1949 a svoji dlouholetou kantorskou činnost zde i zakončila 
v roce 1985.Paní učitelku jsme při této příležitosti pozvali do školy, abychom jí popřáli, ukázali sou-
časnou školu a zavzpomínali na prožitá školní léta v Nekoři.

6. října jsme potom gratulovali k významnému životnímu jubileu 75 let panu učiteli Věroslavu 
Kalátovi, který na naši školu poprvé nastoupil ve školním roce 
1991/ 1992 a je kmenovým učitelem naší školy i do současnosti, 
kdy nám vypomáhá při zástupech.

V závěru tohoto článku bych chtěl poděkovat všem, kteří naší 
škole pomáhají a mají zájem, aby se i nadále rozvíjela. Žákům 
loňské páté třídy popřát, aby ve svých nových působištích zaží-
vali takové úspěchy, kterých dosahovali na škole v Nekoři.  

Řed. školy: PaedDr. Petr Bouška.

Dalšího významného životního jubilea se v prosinci dožívá paní 
učitelka Lenka Boušková, která na zdejší škole působí s malou 
přestávkou už od roku 1985 a kantorskému řemeslu se celkem 
věnuje už 26 let.
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Pouťový nohejbalový turnaj
Letos o pouti, jak je již tradičním zvykem, byl opět pořádán turnaj v nohejbale trojic. 
Předpověď počasí na den konání turnaje, sobotu 2. srpna byla velmi nepříznivá, avšak kromě jedné 

přeháňky byl nakonec velmi pěkný den. 
Turnaje se zúčastnilo 7 týmů, hrálo se systémem každý s každým s konečným výsledkem: 1. Orlice, 

2. Hylváty, 3. Nekoř B, 4. Nekoř C, 5. Studené, 6. Nekoř D, 7. Kunvald

Lux), 4. místo (Mazurkiewicz, Novotný, Beneš)
Těchonín - 7 týmů - 5. místo (Dušek, Bednář, Lux), 6. místo (Mazurkiewicz, Novotný, Beneš)• 
Líšnice - 14 týmů - nepostoupili ze základní skupiny• 
Studené - 8 týmů - 1. místo (Dušek, Bednář, Lux), 4. místo (Mazurkiewicz, Novotný, Lehký) • 
Pokud bude dostatečný zájem, chtěl bych do nohejbalu od příští sezony zapojit i děti a mládež. 
Na závěr zbývá poděkovat sponzorům našeho pouťového turnaje: J.B.V., Hellas, Obecní úřad, Ja-

roslav Lehký, Kubíček L., Bednář J., A navíc ještě jednou poděkovat Jardovi Lehkému, který za nás 
několikrát zaplatil startovné na turnajích. Za oddíl nohejbalu Bednář Jiří 

Srandamač 2008
Srandamač 2008, aneb turnaj spolků a obecního zastupitelstva v minifotbale ovládlo mládí.
Srandmač - již tradiční turnaj spolků a obecního zastupitelstva v minifotbale se konal tentokrát 

ne uprostřed letních prázdnin, ale až počátkem září. Možná i proto ve většině mužstev převládali 
spíše mladí hráči. Celkem 8 týmů včetně 
mančaftu složeného ze současných i bý-
valých členů obecního zastupitelstva po 
rozlosování do skupin změřilo své síly. 
Podmínkou stejnou jako v loňském roce 
bylo stálé zapojení dvou žen na ve hře 
a komický převlek brankáře. Přestože 
letošní masky nedosahovaly úrovně těch 
z loňského ročníku, vládla na hřišti dob-
rá nálada. 

Ve finále se střetli vítězové skupin 
a z vítězství se nakonec radovali hoke-
jisté LHL Klas Nekoř.

Letos jsme objeli zase 
několik turnajů v oko-
lí, někde se nám dařilo 
více, někde méně, pro 
informaci uvádím naše 
výsledky:

Čestice - 10 týmů - 3. • 
místo (Dušek, Bednář, 
Mazurkiewicz, Novotný)

Studené - 16 týmů - 1. • 
místo (Dušek, Bednář, 
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SDH Nekoř – nekořský pohár
Již 5. ročník hasičské soutěže NEKOŘSKÝ POHÁR“ pod 

záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka po-
řádal v sobotu 20. září 2008 SDH Nekoř.

Soutěž je zároveň posledním závodem Okresní ligy v po-
žárním sportu. Letos oproti předchozím rokům počasí Ne-
kořskému poháru příliš nepřálo. To však vůbec neubralo na 
úrovni zápolení v požárním sportu. 

V kategorii mužů sice bylo o celkovém pořadí Okresní li-
gy již rozhodnuto, přesto byly k vidění velmi pěkné časy ná-
střiků. Z vítězství se nakonec radovali hasiči Letohrad Kun-

čice B s časem požárního útoku na nástřikové terče 24,44s, 
druzí skončili závodníci Letohrad a třetí Dolní Třešňovec A. 
Nekořští muži, kteří jako pořádající svým útokem závody za-
hajovali s časem 31,48s, obsadili 13. místo. 

Ještě dramatičtější byla situace při závodech žen. Tam se 
mohlo ještě započítáním výsledků nekořského poháru změ-
nit dosavadní celkové pořadí v Okresní lize. Na trať opět vy-
razily první ženy z Nekoře, časem 31,16 stačily na 7. místo. 
S velkým napětím byl sledován útok žen z Dolního Třešňov-
ce, které jsou držitelky časového rekordu útoku na nástřiko-
vé terče(22,95). Pokud by jej ještě vylepšily, měly by šanci 
na celkové vítězství v letošním ročníku Okresní ligy. Rekord 
sice vytvořily, ale ten opačný, časem 50,39s obsadily až po-

slední místo a ženy z České Rybné vítězstvím s časem 23,01 potvrdily i celkové vítězství v lize. 
Ceny od sponzorů soutěže si odnášely všechny týmy. První tři navíc poháry věnované vicehejtma-

nem R. Línkem, který na zahájení přijel v hasičské uniformě a ve svém úvodním slově označil Nekoř-
ský pohár za jeden z nejlepších v celém okrese...

O závodníky bylo po všech stránkách dobře postaráno a o tom, že se jim v Nekoři líbilo, svědčí i to, 
že po skončení závodů některé týmy slavily na závodišti až do pozdního večera...
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Informace z občanské porady Oblastní charity
Jaké mohou být triky při poskytování půjček

Nejdůležitější podmínky nemusí být ve smlouvě, ale ve smluvních podmínkách – žádejte i smluvní 
podmínky. 

Smlouva a smluvní podmínky jsou psány drobným písmem nebo obsahují cizí slova – nepodepi-
sujte nic, čemu nerozumíte. 

Poskytovatelé půjček Vám nechtějí pomoci, ale Vaše půjčka jim přinese zisk – vždy se dozvíte 
výhody, kdežto nevýhody Vám budou buď zatajeny, nebo budou ve světle výhod představeny jako 
okrajové. 

Poskytnutí půjčky je vázáno na povolení k inkasu nebo k podepsání nevyplněného šeku – za žád-
nou cenu nic takového nepodepisujte. Poskytovatel půjčky tak bude moci vždy zasáhnout do Vašich 
financí. 

Výše úroku ani RPSN (roční procentuelní sazba nákladů) nejsou nejdůležitějšími ukazateli pro po-
rovnání půjčky. Udělejte si vlastní výzkum a sdělte, jakou částku si chcete půjčit, na kolik měsíců jste 
ochotni se zadlužit a jakou měsíční splátku můžete splácet. Dále se ptejte na všechny platby a úhrady 
spojené s půjčkou, jako je např. povinné pojištění, vedení účtu aj. Všechny platby pak sečtěte a po-
rovnejte. 

Pokud reklama uvádí, že úrok nebo RPSN je např. od 6 %, jedná se o podmínky, které uvádí ban-
ka, ale tyto podmínky nemusí být vhodné pro Vás (např. splacení úvěru do 3 měsíců, výše měsíčních 
splátek aj.). 

Smluvní pokuty za zpožděné platby mohou být nepřiměřeně vysoké – zjistěte si výši pokut, nikdy 
nevíte, co se může stát. 

Někteří poskytovatelé půjček při zpožděné platbě žádají okamžité uhrazení celé půjčky, jejíž ne-
splacení může být vázáno vyššími úroky – nenechávejte nic náhodě a dbejte na včasné úhrady půj-
ček. 

Někteří poskytovatelé půjček požadují úhradu první a poslední splátky v jiný den než je den pra-
videlné splátky. Zjistěte si všechny termíny plateb, abyste předešli zbytečným (zúročeným) pokutám 
za pozdní platby. 
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

Cestománie - Bajkal – pokračování 
Ráno rychle balíme věci a opouštíme hotel. Musíme co nejdříve na nádraží, abychom stihli koupit 

lístky na vlak ještě na dnešní den. Město už známe celkem dobře a tak jdeme pěšky. 
První ranní příhoda se odehrává na lávce pro pěší vedou-

cí přes koleje na hlavním nádraží, kde si fotíme dole stojící 
naložené nákladní vlaky. Tím jsme ale porušili zákaz fo-
cení, jak nám hrubě vysvětlil strážný lávky a chtěl po nás, 
abychom fotky vymazali. A tak se taky stalo. Smazali jsme 
jeden nepovedeny snímek a strážný nás naštěstí pustil dál. 

Máme opět štěstí, že na peróně právě stojí vlak a mají 
ještě 3 volné lístky, a tak do deseti minut odjíždíme po ma-
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gistrále zpět, směr Irkutsk. Po čtyřech hodinách klidné jízdy, kdy se prodírá vlak údolím a deltou řeky 
Selengy se dostáváme ke břehu bajkalského jezera a poprvé tak spatřujeme jeho obrovskou rozlohu. 
Vystupujeme v osadě Vydrino, je slunné odpoledne a my jdeme do nejbližšího magazinu nakoupit 
něco málo k jídlu. Dalších pár dnů chceme putovat po pobřeží jezera po staré pobřežní cestě, kterou 
máme zakreslenou v mapě a objevovat tak skryté kouty jezera. Stavíme stan na samém břehu jezera 
a opékáme a grilujeme nakoupené ryby. V horách nad Vydrinem se schyluje k bouřce, která nakonec 
na pobřeží nedošla a tak v klidu usínáme. Ráno se vydáváme na cestu, jdeme po staré silnici, která 

se nevzdaluje na 30m od jezera. Je krásný slun-
ný den, cesta ubíhá a my často scházíme k jezeru 
pokochat se jeho 50ti kilometrovou šířkou a mod-
rou hladinou. Po chvíli docházíme k místu, kde 
do jezera z hor přitéká taková střední říčka. Na 
mapě je zakreslen most, ve skutečnosti tu možná 
kdysi byl, my už vidíme jenom jeho zbytky a tak 
musíme brodit. A není to ten den poprvé ani napo-
sled, kdy musíme zdolávat pěti stupňovou vodu, 
ale navečer zdárně docházíme k vlaku. 

Přespáváme dole na písčité pláži a ráno nasedáme na električku jež nás za pár korun dovezla do 
Sludjanky, nejzápadnějšího cípu Bajkalu a centra zdejší oblasti. Dopoledne se bezhlavě potulujeme 
po městečku, kde ovšem není nic k vidění a po obědě opět nasedáme na električku, která nás popoveze 
do pár kilometru vzdáleného Kultuku, odkud vede stará již nepoužívaná větev transsibiřské magistrá-
ly, tzv. Krugobajkalka. Tento více než 100km dlouhý usek železnice byl vybudován na severním bře-
hu mezi Port Bajkalem, kde dříve Transsibiřská magistrála končila (dále se vlaky přeplavovaly přes 
jezero po lodích) a Kultukem. Stavba byla velice náročná, celý severní břeh je jedno velké skalisko, 
takže se koleje musely do sklal vystřílet, popřípadě vyrubat skrze kamen tunely. Náš záměr vystoupit 
v Kultuku ale zkazil strojvůdce, který nám sic v samotném Kultuku zastavil, ale na první zastávce nad 
ním, kde jsme měli naplánován výstup už ne. Než jsme se stačili vzpamatovat, už jsme byli v tunelu 
a stoupali po nové magistrále směr Irkutsk. Asi po čtvrt hodině jsme tak vystoupili na první zastávce 
kdesi nahoře v kopcích nad jezerem v malé vesničce. Ale co tam? Vlak zpět jede až za 5 hodin! Po ko-
lejích jít zpět nemůžeme, tam jede každých deset minut nákladní vlak, cesta pro auta asi ani neexistuje 
a tak se rozhodujeme jít podél potoka. Každá voda v okolí přeci teče do Bajkalu. A tak jsme se vydali 
po vyšlapané cestě podlé potoka. Cesta by asi zdárně ubíhala, kdyby se ale pomalu nezačala vytrá-
cet. Za chvíli jsme ji ztratili úplně a tak nám nezbylo nic jiného než se prodírat tajgou mezi stromy 
dál a dál. V tu chvíli jsem začal oceňovat očkování proti encefalitidě, když jsem ze sebe každých 10 
minut sundával desítky klíšťat. Pak se cesta zase objevila a my tak zdárně navečer došli do vesničky 
Angalsocka, na břeh jezera, kde už vede Krugobajkalka. 

Vesnice má asi 7 stavení, dáváme se do řeči s místními a pak si stavíme stan na plácku kousek za 
posledním stavením. Večer se jdu umýt do jezera a najednou mě to chytlo „Ádo běž pro foťák, lezu 
tam!“ A tyky že ano. Jedna noha, druhá noha a hups. Jedno tempo, půlka druhého, otočka a honem 
zpět. Voda je opravdu ledová, vždyť je to teprve měsíc co to tu rozmrzlo. Avšak pak je mi krásně. 
I venku je krásně. Fotíme čluny na jezeře a se stmíváním jdeme spát.

Ráno v magazinu nám místní vysvětlují jak to tu chodí. Máme štěstí, dnes zrovna jede vlak (jezdí 
3x týdně), který zároveň slouží jako pojízdná prodejna a zásobuje tak osady na Krugobajkalce po-
travinami. Jiná cesta než lodí nebo vlakem sem totiž nevede. Dopoledne trávíme se třema Rusy, je-
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den úředník, druhý invalidní důchodce a třetí taky alkoholik. Staví 
na břehu malý pravoslavný kostelík a jelikož máme 2 hodiny do 
odjezdu vlaku, tak toho stihneme opravdu dost probrat. Od stav-
by radaru v Čechách, přes George Bushe až po současnou politiku 
v Rusku. A k tomu vodka, pivo, vodka a sluníčko. Když nastupu-
jeme do vlaku, jsme pěkně opilí, což jsme sice neplánovali, ale na 
druhou stranu, dalo se to už při prvním doušku čekat. Jedeme po-
malu vlakem. Ten se kodrcá asi 15ti kilometrovou rychlostí, trať je 
totiž neudržovaná a pražce prohnilé a tak se asi po dvou hodinách 
jízdy skalami a několika desítky tunely dostáváme do Marinuj. Ve 
vlaku ještě dokupujeme proviant na několik dní dopředu, zbytek 
Krugobajkalky chceme do Port Bajkalu už dojít pěšky. Na perónu potkáváme spousty německých dů-
chodců, dovezl je sem speciální vlak. Vystoupili, nafotili a jedou dále. My po odjezdu vlaku vyrážíme 
po kolejích směr Port Bajkal. Ale moc to nejde, přeci jenom ta ranní dávka alkoholu byla tak únavná, 
že asi po hodině brkání po pražcích raději shazujeme batohy do trávy a stavíme stan, to je pro dnešek 
naše konečná.

Ráno se plni sil vrháme na cestu. Brkáme se po širokorozchodné koleji a praktikujeme opět styl 
45:15, tj. 45 minut chůze a 15 pauzy, kocháme se jezerem, které máme po pravici, místní přírodou 

a hlavně tím klidem, nikdo nikde. Sem tam projedeme tu-
nel až se dostáváme do vesnice Polovinaja. Dříve byla trať 
dvoukolejná, teď ale stěží udržují jednu kolej a ta druhá je 
více méně zrušená. V této vesnici ale zastavuje speciální 
výletní krugobajkalský vlak, jež vozí 3x týdně turisty a tak 
tu mají na druhé koleji jako atrakci starou udržovanou par-
ní lokomotivu. My se dlouho nezdržujeme, čeká nás projít 
800m dlouhý tunel, naštěstí napřímo, takže to šlo. Později 
odpoledne docházíme do osady Šumana. Mají to tam pěk-
né, dřevěné nástupiště a perón a už přichází člověk. Jdeme 
mu naproti a ptáme se jestli má rybu, chceme si večer po 

čase dát opět rybí maso. Rybu má, což o to, ale je napitej jak tank a chce vyměnit rybu jenom za 
vodku. Pořád nemohl pochopit, že nemáme vodku a tak chce 100 rublů za jednu nasolenou rybu, což 
ale nechceme my. Haleká, mlátí s rybou o lavičku a chce peníze. Raději svižným krokem odcházíme 
a jdeme do další vesnice. Tam jsme ale nedošli a před dalším dlouhým tunelem zakládáme tábor. Va-
říme polévku, stavíme stan a děláme oheň. Večer ještě spatřujeme první velkou osvětlenou nákladní 
loď a usínáme.

Spíme dlouho, dlouho. Venku svítí slunce, je příjemně teplo a tak se rozhodujeme pro odpočinkový 
den, stejně musíme přeprat. Takže ráno pereme (ne na 60, ani na 40, ale tak na 8 stupňů), pokoušíme 
se chytat ryby, neúspěšně a zkoumáme v klidu okolí. Dolek klade v lese nad strání oka, již třetí tý-
den jsme neměli maso a začíná nám opravdu chybět. 
Navečer pak spatřuji na hladině jezera malou tečku, 
ano, je to Něrpa. Bajkalský sladkovodní tuleň, které-
ho je těžké spatřit, vyskytuje se spíše na severu jezera 
než tady na jihu. Než ale stihneme vytáhnout foťák je 
pryč. Přes noc se nic výrazného nestalo, medvěd ani 
jiné maso se do oka nechytilo a tak dopoledne vyráží-
me dál po kolejích vstříc Port Bajkalu
Dokončení příště. Petr Koblížek
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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  0:11
Hopr Zábřeh - Klas Nekoř 4:2

Pozvání na 11.11. 21:15 Hoštejn - Klas Nekoř

Pozvání 
POZVÁNÍ NA KONCERT

sólový recitál
SLÁVKA KLECANDRA

skladatele, autora textů, zpěváka a kytaristy skupiny Oboroh
Nekoř Husův sbor 

29. listopadu 2008 od 16 hodin
vstupné dobrovolné

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

27. 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.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života

Kubíčková Aneta
Šrotová Nela

Sokol Zbyněk
Novotný Radim

Rozloučili jsme se

Severýnová Božena
Faltusová Božena
Lux Josef
Brožek Milan
Šípek František
Kosek František

60 let Šlesinger Jan
 Fišerová Eva
 Vencl Jiří
 
65 let Bednářová Květoslava
  
70 let Fogl František
   
75 let Slavík František
 Dostál František
 Vencl Václav

81 let Dolečková Irena
82 let  Bubnová Marie
 Bednářová Miroslava
 Kalousová Marie

84 let Prikner Ferdinand
 
85 let Balášová Ludmila

86 let  Bednářová Emilie

91 let Filip Jan
Srdečně blahopřejeme

Marie Glonková

Děkujeme za projevy soustrasti i za hojnou účast na posledním rozloučení s naším dědečkem, 
tatínkem a manželem, panem Josefem Luxem. 

Rodina Luxova. Bredůvka

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.10.2008 – 31.12.2008



Poznáte…?
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