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Z jednání obecního zastupitelstva
3. prosince 2009
Doplnění člena OZ. Starosta seznámil OZ s postupem doplnění člena OZ za tragicky zesnulého člena 
OZ a předsedy finančního výboru p. Bohuslava Duška. První náhradník z téže volební strany (Sdru-
žení nezávislých kandidátů) je p. Roman Baláš, který s prací v OZ souhlasí. Složením slibu se stal 
členem zastupitelstva obce Nekoř. Dále byl OZ navržen do funkce předsedy finančního výboru. Bylo 
provedeno veřejné hlasování (7 – 0 – 1). Pan Baláš byl zvolen předsedou finančního výboru.

Rozpočtové provizorium, návrh rozpočtu na rok 2010
Účetní OÚ seznámila OZ s rozpočtovým provizorium na rok 2010 do doby schválení řádného rozpoč-
tu. OZ s navrženým provizoriem souhlasí.  8 – 0 – 0
Dále paní účetní seznámila OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2010, po úpravě a doplnění byl návrh 
schválen a bude vyvěšen na úřední desce.  8 – 0 – 0

Rozpočtové změny. Účetní seznámila OZ s rozpočtovou změnou. OZ souhlasí a bere na vědomí. 
Rozpočtová změna je součásti tohoto zápisu.  8 – 0 – 0

Inventury. Starosta pověřil účetní a předsedu kontrolního výboru provedením inventur obecního 
majetku do 30.12. 2009

Různé
Starosta seznámil OZ s dodatkem č.7 ke smlouvě na svoz a odstraňování komunálního odpadu • 
s Ekolou České Libchavy na rok 2010. OZ souhlasí a pověřuje starostu podpisem.  8 – 0 – 0
Pani Věra Pipková, majitelka čp. 225, požádala OZ o prominutí poplatku za TDO v roce 2009 z dů-• 
vodu nevyužívání budovy. OZ žádost zamítlo. Obec nekontroluje užívání budov, je pouze na maji-
teli, jak objekt využívá.   8 – 0 – 0
OZ schvaluje odprodej majitelům čp. 316 prostřednictvím SBD Žamberk p.p.č. 2137/1 o výměře • 
1209 m2 a st.p.č. 576 o výměře 181 m2. Cena p.p. činí 20,- Kč/1m2, cena st.p. činí 50,-Kč/1m2. Ná-
klady spojené s prodejem (kupní smlouva, posudek, vklad do KN) hradí kupující.   8 – 0 – 0
OZ schvaluje vyvěšení záměru odprodeje p.p.č. 743/3 v k.ú. Nekoř o výměře 348 m• 2. OZ pověřuje 
starostu oznámením tohoto záměru.   8 – 0 – 0
OZ pověřuje starostu podepsáním smlouvy na školné s městem Letohrad a projednání školného • 
s městem Žamberk.   8 – 0 – 0
Starosta seznámil OZ s likvidací obecního dřeva u Malé přehrady - odstranění stromů z ochranného • 
pásma VN a napadeného kůrovcem. Jak se s dřevem naloží, rozhodne OZ po provedení vytěžení dle 
množství a kvality.   8 – 0 – 0
Starosta seznámil OZ s postupem prací na rekonstrukci sportoviště• 
OZ projednalo žádost p. Koppa o skácení stromů. OZ souhlasí se skácením pouze na jeho pozemku. • 
Stromy rostoucí na sousedním obecním pozemku pokácí obec.
Starosta seznámil OZ s podanými nabídkami na výměnu oken v KD. OZ požaduje oslovit ještě další • 
dvě firmy a nabídku rozšířit o dvě okna v kadeřnictví.
P. Faltusová oznámila konání tříkrálové sbírky v obci. Sbírka se uskuteční v sobotu 9. ledna 2009 • 
od 8,00 do 17,00 hodin.
Vývěsní tabule na horní Nekoři bude instalována na jaře příštího roku.• 
Oprava uvolněných částí na lávce mezi Nekoří a Líšnicí za továrnou - firma Mados prověří stávající • 
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stav a provede opravu.
Starosta prověří odstranění vedení NN z budovy čp. 144.• 
Starosta bude řešit s policií ČR zajištění budovy čp. 214.• 
OZ nepožaduje účast policie ČR na zasedáních OZ.• 

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci naši obce,
nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Jsou to dny 

adventu, ohlašující vánoční svátky. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených 
vánočních stromků, rozzářených dětských očí, čas dárků a radosti s pohodou. Ale Vánoce to nejsou 
jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spo-
lu. O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Přeji Vám, ať je po vašem boku vždy 
někdo, s kým se můžete o to všechno podělit. Věřím, že i Vy, v tento čas dokážete alespoň na chvíli 
zapomenout na všední shon a budete moci svátky prožít v radosti a pohodě. Děkuji všem, kteří se svou 
celoroční námahou a poctivou prací zasloužili, abychom si mohli společně tento krásný čas v klidu 
vychutnat, krásný čas Vánoc připomenout a v klidu i pohodě především prožít.

Poděkování za celoroční práci patří také všem členům obecního zastupitelstva, sdružením a spol-
kům působících v naši obci. 

Přeji Vám za sebe i za Obec Nekoř do nového roku hodně úspěchů, zdraví a optimismu. Věřím, že 
i obec Vám poskytne příjemné zázemí nejen pro práci, ale i chvíle odpočinku. 

Josef Dostálek, starosta

Termíny svozu odpadů 2010

Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2010, svozový den: pondělí - odpolední směna
 Leden: 4, 11, 18, 25  Červenec: 5, 19
 Únor: 1, 8, 15, 22  Srpen: 2, 16, 30 
 Březen: 1, 8, 15, 22, 29  Září: 13, 27
 Duben: 12, 26,  Říjen: 4, 11, 18, 25
 Květen: 10, 24  Listopad: 1, 8, 15, 22, 29
 Červen: 7, 21  Prosinec: 6, 13, 20, 27

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2010 - 21. 4. a 7.9. 2010

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den 
středa 27.1.; 24.2.; 24.3.; 21.4.; 19.5.; 16.6.; 14.7.; 11.8.; 8.9.; 6.10.; 3.11.; 1.12.; 29.12. Pytle lze 
zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 10.3.; 9.6.; 8.9.; 8.12.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den pátek: 8.1.; 5.2.; 5.3.; 2.4.; 30.4.; 28.5.; 25.6.; 
23.7.; 20.8.; 17.9.; 15.10.; 12.11.; 10.12.
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Upozornění finančního úřadu
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ na r. 2010 (zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění )

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2009 ke změnám okolností rozhodných pro vymě-
ření daně nebo ke změně poplatníka ( nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, 
změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), na termín 
pro podání daňového přiznání do 1.2.2010.

Tiskopisy jsou k dispozici na Finančním úřadě v Žamberku ( dále jen FÚ) , tel. 465 678 111, infor-
mace k elektronickému podání naleznete na http://adisepo.mfcr.cz.

Změny v roce 2010, při kterých poplatník daňové přiznání nepodává :
změna sazeb daně z nemovitostí • - novelou zákona o dani z nemovitostí dochází ke zdvojnásobení 
sazeb daně z nemovitosti, mimo orné půdy, chmelnic, vinic,zahrad,ovocných sadů, dále trvalých 
travních porostů,hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb a staveb 
sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 
ukončení osvobození novostaveb obytných domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob•  - pokud 
má poplatník u staveb kolaudovaných před r. 2007 podáno daňové přiznání s uvedením osvoboze-
ní, ukončení osvobození a přepočet daně provede FÚ
Nová daňová povinnost bude sdělena hromadným předpisným seznamem (k nahlédnutí na FÚ 

v květnu 2010). Složenky na daň z nemovitosti s novou výší daňové povinnosti budou rozeslány po-
čátkem května 2010, termín pro zaplacení celé daně z nemovitostí nebo první splátky je 31.5.2010.

Meziroční změny v sazbách daně z nemovitostí r. 2009/2010

Druh nemovitosti sazba za m2 v r. 
2009

sazba za m2 v r. 
2010

zastavěné plochy a nádvoří  0,10 Kč  0,20 Kč
stavební pozemky  1 Kč 2 Kč
ostatních plochy, pokud jsou předmětem daně  0,10 Kč  0,20 Kč
obytné domy a stavby tvořící příslušenství k nim 1 Kč 2 Kč

stavby pro indiv.rekreaci a rod.domy využívané k ind. rekreaci
stavby tvořící příslušenství k nim

3 Kč 6 Kč

1 Kč 2 Kč
garáže vystavěné odděleně od obytných domů a sam. nebyt. pros-
tory užívané jako garáže 4 Kč 8 Kč

stavby k podnikání – zemědělská prvovýroba 1 Kč 2 Kč
 – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ost. zem. činnost 5 Kč 10 Kč
 – ostatní podnikatelské činnosti 10 Kč 10 Kč
ostatní stavby 3 Kč 6 Kč
byty a samostatné nebyt. prostory 1 Kč 2 Kč
orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75% z prům. ceny půdy
trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a 
průmyslovým chovem ryb 0,25% z prům. ceny půdy

V Nekoři činí průměrná základní cena půdy 1 m2 2,30 Kč
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Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle odstavce se zvyšují o 0,75 Kč 
za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny 
zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plo-
chy zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Za první nadzemní 
podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m 
pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna 
podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzem-
ní podlaží. Ing. Miroslav Buryška, ředitel Finančního úřadu v Žamberku

Z historie obce – 20 let od Sametové revoluce
Pokračování z minulého čísla – popis událostí v obecní kronice:

V obecní kronice je v počátku roku 1989 uvedeno: …“politický i společenský život v obci probíhal 
v normálních kolejích, činnost spolků a organizací nebyl ničím narušován a problémy obyvatel se 
řešily jako by nebyly tak důležité, přestože jsou lidské starosti mnohdy naléhavé a tvrdé. Většině oby-
vatel a občanů se dařilo , byli spokojeni a celkem s radostí se dívali na svět kolem sebe. Ti nespokojení 
měli starosti, ale i tak se s nimi vyrovnávali celkem dobře…“
Sled popisovaných událostí:

Ustavení OF ve složení Václav Faltus, Josef Lux, František Slavík, Marta Holancová, Zdeněk Stra-• 
ka, MUDr. Josef Roček, MUDr. Jaroslav Kučírek, proběhlo na ustavující schůzi 6.12.1989 
Plénum OF bylo svoláno 11.12.1989 do sálu KD, přítomno přes 260 občanů, řídil je zástupce • 
okresní OF MUDr. Kučírek, 
18.12.1989 společné zasedání rady MNV a OF v zasedačce MNV, řešení rezignací a odvolání po-• 
slanců a funkcionářů MNV, OF nemělo požadavek na jejich okamžité odvolání, OF navrhlo, aby 
zůstali ve funkcích až do voleb, OF se zdrží akcí proti fungování a správě MNV, bude s funkcionáři 
spolupracovat 
OF se scházelo v klubovně Sokola u zimního stadionu• 
V obci byla ustavena organizace strany zelených, do rady za ně jmenován P. Langr, mluvčím OF • 
v Nekoři se stal Václav Faltus
8.2.1990 OF uspořádalo kulatý stůl k rekonstrukci rady MNV za účasti pol. stran a OF – dohoda • 
o novém složení rady, dosavadní členové KSČ odstoupili, návrh na doplnění rady o bezpartijní 
kandidáty a členy ostatních pol. stran: MUDr, Josef Roček, Václav Faltus a František Slavík za OF, 
Jan Poláček a Marie Glonková za ČSL, Josef Šroler, R, Soukupová, František Lehký za bezpartij-
ní, Petr Langr za stranu zelených
Schváleni v radě 15. 2.1990, plenární zasedání MNV se konalo 15. března 1990, schválení nových • 
poslanců i členů rady. Za předsedu MNV zvolen poslanec František Slavík, za místopředsedu po-
slanec MUDr. Josef Roček, za tajemníka poslanec Václav Faltus, předseda fin. komise posl. Marie 
Glonková, předseda komise výstavby posl. Jan Poláček, předseda komise zem a žp. posl. Petr Lan-
gr, do komise výstavby posl. Josef Adamec, do komise KVOP, dopravy posl. Josef Matyáš
Předány insignie MNV z rukou dosavadního předsedy MNV pana Josefa Duška do rukou nového • 
předsedy pana Františka Slavíka. Následně byly protokolárně předány všechny písemnosti MNV 
včetně agendy komisí, výkazy, evidovaný materiál, a zásoby. Odstoupilo celé vedení MNV s tím, 
že dosavadní tajemník V. Chládek bude vykonávat funkci pověřeného tajemníka do 30.6.1990 do 
doby, než bude od 1.7.1990 uvolněn z funkce agronoma v JZD Václav Faltus.
OF zasedalo pravidelně a připravovalo a zajišťovalo podzimní volby• 
Představení kandidátů proběhlo na sále KD 14.5.1990 za účasti 89 občanů, • 
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Volby do obecního zastupitelstva se konaly 24.11.1990, z evidovaných 605 voličů se zúčastnilo • 
558, 6 mandátů získalo OF, 6 mandátů ČSL, 1 mandát SZ, 0 mandátů KSČ, 
Ustavující schůze OZ se konala 6.12.1990, starostou byl zvolen Václav Faltus, zástupce starosty • 
Jan Poláček
Volbami se změnil název z Místního národního výboru na Obecní úřad a Obecní zastupitelstvo• 

Jiří Pomikálek
Útraty dvacet let po listopadu: méně za jídlo, více za bydlení

Přestože stojí většina zboží v obchodech více než před dvaceti lety, jeho koupě vyjde ve skutečnosti 
levněji. Průměrná mzda totiž od pádu komunismu rostla až na výjimky výrazně vyšším tempem než 
ceny. Rozdíl je viditelný zejména u potravin, elektroniky či automobilů. Naopak ani 7,5krát vyšší 
mzda nezvládla pokrýt rozdíl v cenách vodného, nájmů či některých služeb.

Ukazují to čerstvé údaje Českého statistického úřadu, které mapují období od roku 1989 do dneška. 
Změnil se i způsob, jakým české domácnosti svoje peníze utrácejí. Nákupy potravin už nejsou jed-
noznačně největším výdajem. Dostihly je totiž platby souvisící s bydlením. Za obojí vydá průměrná 
domácnost přes 19 procent ze svého rozpočtu. S odstupem jsou na dalších místech výdaje na dopravu 
či vybavení domácnosti. Část výdajů se také přesunula do kategorií, které dříve neexistovaly: napří-
klad platby za mobilní telefon či připojení k internetu. Telekomunikace však nejsou jedinou oblastí 
služeb, která roste. Zvyšují se útraty u kadeřníka, větší část příjmů necháme za jídlo v restauracích, 
vyšší podíl na výdajích má i vzdělávání.

Za dvacet let od pádu komunismu se výrazně změnily i stravovací návyky v Česku. Nejvýraznější 
je odklon od červeného masa a živočišných tuků. Ročně sníme o dvě třetiny méně hovězího masa než 
před dvaceti lety, o osm kilogramů na osobu poklesla i spotřeba vepřového. Naopak drůbeže konzu-
mujeme dvakrát více. Tento posun však může mít i ekonomický základ – kilo kuřete totiž podražilo 
za dvacet let pouze na dvojnásobek, zatímco hovězí zadní stojí čtyřikrát více než před dvaceti lety. 
Propad spotřeby masa může být způsoben i tím, že někteří výrobci ve snaze dostat se na co nejnižší 
cenu snížili jeho podíl v uzeninách a dalších masných výrobcích.

Nástup zdravého životního stylu se naopak promítl ve spotřebě sýra, která se více než zdvojnáso-
bila. Polepšily si i těstoviny, rýže a zelenina – vše o pětinu. Pozitivní změnou v jídelníčku je naopak 
rostoucí spotřeba vína a odklon části obyvatelstva od piva. V současnosti vypije průměrný Čech přes 
osmnáct litrů vína za rok, což je o pět litrů více než v roce 1989.

Kolik by stály vybrané zboží a služby, kdyby byl poměr jejich ceny k průměrné mzdě stejný jako 
v roce 1989 (v závorce skutečná současná cena):

100 g zrnkové kávy 178,- Kč  (11,- Kč)
1 litr benzínu 59,- (27,-)
Automatická pračka 44188,- (10500,-)
Televize 97545,- (14134.-)
Kuře 1 kg 223,- (58,-)

Vejce 9,70 (2,50)
Máslo 250g 74,30 (23,20)
Lístek do kina 54,- (86,-)
Stříhání u kadeřníka 52,- (85,-)
Vodné a stočné 5,94 (57,96

čerpáno z MF Dnes 13.10.2009

Smutná skutečnost
Nehorázný vandalismus se bohužel nevyhýbá ani Nekoři. V živé paměti ještě máme strhanou a zni-
čenou vánoční výzdobu na smrku před kulturním domem, poválené popelnice a rozbité květináče 
u autobusových zastávek… V noci z pondělka na úterek ze 7. na 8. prosince 2009 prozatím neznámí 
vandalové zohýbali čerstvě zabetonované kůly nově budovaného oplocení areálu sportoviště. Zhoto-
viteli i obci tím způsobili zbytečné finanční náklady a práci navíc. A nikdo z nás nechápe, co si tím 
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kdo chtěl dokazovat... Pokud to byl někdo z místních, tak nám ukazuje, jak se hodlá chovat k nově 
rekonstruovanému areálu sportoviště… Máme se na co těšit!

Z historie obce – stalo se před…
…150 lety

22. dubna 1859 na Velký pátek byla taková silná bouře, že přes půl hodiny v jednom kuse pořád • 
hřmělo a obloha otevřena byla. Při tom byl tak veliký vítr, že mnozí lidé se domýšleli, že snad konce 
světa bude
6.srpna1859 navštívil své rodiště Th. Dr. Mikuláš Tomek, kapitulní děkan na Pražském hradě a byl • 
přítomen uvedení v úřad faráře Jana Tomasa, dne 7. srpna v neděli o pouti oznámeno, že založil na-
daci 10 000 zl., z které mněli býti placeni nekořští učitelé, aby tak obyvatelé Nekoře a přiškolených 
obcí od placení sobotálesu byli osvobozeni

…130 lety
V roce 1878-9 stavěla se okresní silnice od státní silnice ze Šedivce k čp. 119 v Nekoři, státní silnice • 
je z r. 1839-1840, okresní silnice Kyšperk-Šedivec z roku 1862
K návrhu okres. hejtmana Grossmana započato 1. Prosince 1879 s vařením polévek pro nejchudší • 
a nejvzdálenější školní děti. Polévka (zapražená) poskytovala se 45 dětem.

…120 lety
15. března 1889 obdržela obec povolení k vybírání „pivního krejcaru“ na základě usnesení zastupi-• 
telstva v roce 1885, za první rok vynesla tato dávka 492 zl., ale nepříjemnosti s prohlídkou hostinců 
a výčepů vedly obec k tomu, aby usilovala o paušalování této dávky a když i tento způsob narážel 
na obtíže, pronajala výběr dávky Josefu Foglovi čp. 43 za roční částku 40 zl. 
1889- Tento rok vystavěl Josef Vencl čp. 233 na zahradě u svého domu továrnu na sirky • 
V měsíci prosinci 1889 rozšířila se o celé Evropě chřipka, která začala v Petrohradě, brzy na to • 
v ostatních státech. V prosinci a lednu onemocnělo chřipkou v Nekoři asi 700 osob, nemoc probíha-
la však lehce a toliko jedno dítě, František Lorenc z Vejrova, žák 1. třídy, jí podlehl.

…100 lety
1909 obec Šedivec si zřídila svoji školu, děti šedivské přestaly chodit do Nekoře, opět začaly ve • 
školním roce 46-47, kdy byla škola v Šedivci zrušena. Obec Šedivec začala se stavbou školy na pod-
zim 1908 a 16. září 1909 začalo se v ní vyučovat. Z nekořské školy odešlo asi 65 dětí ze Šedivce, 
ale zdejší škola zůstala stále ještě přeplněna – měla v pěti třídách 357 žáků.

…90 lety
13. března1919 dostává obec poprvé po dlouhých letech zase jednou opravdovou kávu, pro obec • 
přiděleno 75 kg a rozdělila se po 4 dkg na osobu, takže pětičlenná rodina dostala 20 dkg.
13. dubna 1919 byla zasazena na památku národní přísahy v roce 1918 na návsi před křížem Lípa • 
svobody. 20 dubna 1919 zasazena Lípa svobody v Údolí
Zřízení kuchyně ve škole - vaření polévek a kakaa – „Americká akce“• 
15. června 1919 proběhly první obecní volby v nové republice , poprvé se aktivním i pasivním vo-• 
lebním právem účastní i ženy, oprávněných voličů je 453 mužů a 551 žen, protože podle posledního 
sčítání lidu z roku 1910 měla obec přes 2000 obyvatel, volilo se 30 členů zastupitelstva. Výsledky: 
republikánská strana česk. Venkova 12 mandátů, lidová strana 11 mandátů, čeští socialisté (národní) 
5 mandátů, národní demokracie 2 mandáty. Jiných stran v této době v obci není, Všechny 4 strany 
mají na kandidátní listině také ženu, ale na místech zadních, kde zvolitelnost byla málo pravděpo-
dobná. Volbám předcházela velká agitace schůzemi i osobní. Soupis zvolených nachází se v obecní 
kronice. 
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1. července 1919 zvolen starostou Kliment Mikyska – bývalý starosta, - republikán, 1. náměstkem • 
Josef Mikyska, čp. 180 – lidovec. Poprvé se účastnila jednání zastupitelstva žena - tovární dělnice 
Marie Junková jako náhradnice za člena Václava Poláčka
20. června 1919 proveden soupis obyvatel k účelům zásobovacím - 852 samozásobitelů, 489 osob • 
nesamozásobitelů těžce pracujících, 643 ostatních, celkem 1984 osob
30.června 1919 soupis hovězího dobytka. - 31 jalovic, 277 krav, 3 býci, 75 telat• 
Dnem 1. listopadu 1919 byla zřízena v Nekoři četnická stanice, byla v nájmu v 1. patře čp. 144• 

…80 lety
Koncem ledna 1929 a zvláště v únoru postižena celá střední Evropa silnými mrazy, teploty se celý • 
měsíc pohybovaly kolem – 30oC. V Nekoři zamrzl potok téměř do dna, zamrzly pumpy, musely se 
uvolňovat vařící vodou, nastal nedostatek vody, celý Vejrov vozil vodu z řeky, škola se nedala vyto-
pit, od 18.2 do konce měsíce byly z rozkazu ministerstva školy uzavřeny. S obavami byla čekávána 
jarní obleva. Led na Divoké Orlici v síle 1 metru byl nad továrním jezem řezán a trhán, ale tání po-
kračovalo tak zvolna, že led zmizel celkem nepozorovaně bez jakýchkoliv škod.
Červen a červenec1929 - průzkum pramenů v obci pro vybudování vodovodu přinesl zjištění, že • 
z vlastních pramenů vodovod Nekoř mít nebude
7.7.1929 odhalen pomník padlých – slavnost s koncertem Kyšperské hudby• 
Hospodářská krize zachvacuje tohoto roku celý svět, klesají mzdy, výroba, textilní výroba je první • 
na řadě, místní tkalcovna firmy Jan Hernych a syn omezuje dnem 28.7.1929 výrobu a propouští 
130 zaměstnanců. Nekoř jde vstříc velmi těžké době. 27.9. 1929 zastavena úplně práce ve zdejší 
tkalcovně, řada dělnických rodin se z obce odstěhovala, někteří dělníci a mistři jezdí do Ústí, kde 
se ještě pracuje.

…70 lety
11.srpna1939 - zřízení pobočky místní školy - umístěna v čp. 12, zákonem snížen počet dětí ve třídě • 
na 45 – proto zřízení pobočky nutné, IV. třída byla rozdělena na A a B, ve škole bylo celkem 158 
dětí, v I. třídě 26 
Od 20. listopadu 1939 byla nucena obec používat nové razítko s textem německo-českým• 

…30 lety
1.1.1979 - ze silvestra na nový rok poklesla teplota o téměř 20oC, takovýto pokles nebyl v téměř • 
200.- leté řadě meteorologického sledování zaznamenán
V důsledků stálého mrazivého počasí - byly v lednu i mimořádné uhelné prázdniny• 
K odstranění následků ropné a energetické krize byl zaveden i letní čas - od 30.4 do 30.9. 1979• 
Myslivci v listopadu 1979 otevřeli svoji novou klubovnu vybudovanou z bývalé drůbežárny• 
Výstavba čekárny a kadeřnictví• 
Výstavba vodovodního řádu na sídlišti nad KD• 

…25 lety
6. září 1984 uznán šlechtitelský chov dojnic Nekoř• 
Generální oprava školy – fasáda, dokončení vnitřních oprav a úprav trvajících téměř 15 let, z původ-• 
ního zbyl jen starobylý školní zvonec
Položen asfaltový koberec po silnici od školy po most, vyasfaltování náměstíčka• 
Zatrubnění potoka u MŠ • 

…20 lety
11.května 1989 kolaudace nového mostu přes Divokou Orlici – dlouhý 36 m, široký 7m, stavba • 
zahájena 12.4.1986
Dokončení inženýrských sítí na sídlišti nad KD kompletací elektrorozvodů• 
Dostavěna škola v přírodě ONV Břeclav• 
5. srpna výstava obrazům „Nekořské chalupy na plátnech lidových autorů - Č. Zahr. svaz shromáž-• 
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dil 84 obrazů
6. 12. 1989 ustavující schůze Občanského fora v Nekoři v důsledku politických a společenských • 
změn ve státě, na plénu OF 11.12. se sešlo 260 občanů

…10 lety
Začal vycházet nekořský zpravodaj ve změněné současné podobě• 
Duben 1999 - skácení nejhořejší lípy u kostela • 
Rekonstrukce kuchyně a skladů MŠ• 
Za téměř 1,3 mil Kč rekonstruovány místní komunikace• 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci• 
Zavedení internetového připojením obecní úřad• 

Vzpomínka na Josefa Luxe
V neděli 22 listopadu 2009 uplynulo 10 let, co Josef Lux dobojoval svůj zápas 
s těžkou nemocí a navždy nás opustil. Proběhlo několik vzpomínkových akcí, 
objevily se články hodnotící jeho působení ve vládních i politických funkcích 
i se spekulacemi, jakou tvář by měla dnešní politická situace, kdyby ji mohl 
utvářet on. 
Citací několika jeho myšlenek z posledních projevů a vzpomínkami lidí, kteří 
jej znali velmi blízko, chceme připomenout jeho památku a odkaz….

„Myslím si, že pro tuto zemi je skutečně důležité odmítnout pragmatismus ja-
ko normu jednání, je důležité skutečně budovat občanskou společnost nejen co 
se týká územní samosprávy, ale jako mnohovrstevnatou strukturu oné stavby, 
které říkáme český stát a která jediná může přinést skutečnou stabilitu pro naši zemi…..“
…“Velmi bych si přál, abychom my všichni dokázali čelit zlu a faulům, ať mají jakoukoli podobu na 
jakékoliv úrovni, i když za to bude s námi tvrdě zacházeno v situaci, ve které se nacházíme… tato 
země potřebuje slušnou politiku. Nabídněme ji…“
„Přál bych sobě i každému z vás jednotlivě, i nám všem, abychom měli dostatek odvahy a vytrvalosti, 
ale také pokory, abychom všechny ty výzvy, které stojí před námi, dobře zvládli…“

Jak Kaplan, ředitel Zemědělské agentury ministerstva zemědělství v Ústí nad Orlicí: „Josef mě pře-
svědčil, abych šel dělat to, co dělám, a tak, jak si to přesdstavoval on. Jeho představa zemědělství však 
byla jiná, než kam se to dostalo dnes….“

Petr Glonek: „ Prožívali jsme spolu mládí. Josef byl svérázný typ, byl vůdčí osobnost, organizátor, 
nebál se prosazovat své…Byl pro každou legraci, pro odpověď nešel nikdy daleko. Byl výborný mu-
zikant, uměl improvizovat, hrál na varhany, harmoniku i na trubku. V politice se choval stejně jako 
předtím k nám, co jsme se znali…“

Marie Glonková: „Když za ním lidé chodili se svými problémy, snažil se jim poradit, jak mají postu-
povat…. Nelpěl na svých funkcích, vadilo mu, když ho i při návštěvě v Nekoři lidé oslovovali „pane 
ministře“…“

Josef Adamec: „Byl to vždy komediant a vůdčí osobnost. Dokázal podchytit lidi kolem sebe. Byl 
první, kdo začal zpívat, nejoblíbenější písnička, kterou vždy začínal byla „Ó hřebíčku zahradnický…“ 
Vnímám ho pořád jako veselého člověka, který rád dělá legraci, který si dokázal získat pozornost, 
jeho humor byl nepřehlédnutelný… S odchodem do vysokém politiky jsme ho ztratili jako kamaráda, 
už měl strašně málo času, nejvíc jsme se pak vídali o nekořské pouti…“
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Milan Fišer: „Byli jsme dlouholetí kamarádi, Josef jezdil pravidelně na pouť, scházeli jsme se pod 
lípami, když všichni pouťoví hosté šli na oběd ve 12,15 a u ferneta diskutovali o politice…Zpočátku 
sami dva, později se přidávali další… Dalo se s ním hovořit o všem, nikdy nikoho nepomlouval, byl 
přesvědčen sám o své věci a šel si za ní,…. Vzpomínám na dobu, kdy Josef urovnal stávku na dráze, 
nebál se jít přímo za lidmi a řešit to s nimi, nečekal někde v kanceláři, až za ním někdo přijde… Po 
Josefově smrti se vzpomínka na něho o pouti ve 12,15 dodnes zachovala.“ 

Petr Šilar, krajský radní, spolužák Josefa Luxe: „Je čas adventu a vzpomínám si, že jsme spolu někdy 
odpoledne, před 35 lety, trávili čas v Nekořském kostele. Pepa tam hrál na varhany a taky přidal jednu 
novou píseň. Tehdy. Začíná slovy :“radujte se bratři, neboť blízko je Pán ….“ Pěkně to znělo s těmi 
varhany a společným zpěvem. Radostně! A tak když teď vzpomínám na Pepu, tak ho také vnímám, 
jako člověka upřímné víry a radostného člověka. Radujeme se také z toho, že jsme ho poznali, a že 
s mnohými z nás šel společnou cestou. A hodně to bylo i o radosti.“

V obci se opravují kulturní památky
Po opravě hasičského pomníku před několik lety se v předloňském roce obci Nekoř podařilo zís-
kat prostředky na opravu sousoší Nejsvětější Trojice na Vejrově z projektu „Malé památky Orlicka“ 
Sdružení obcí Orlicko. Celkové očištění sousoší a oprava poškozené kamenné ohrádky byla v roce 
2007 realizována. Obnovený vzhled Nejsvětější Trojice můžeme při procházkách v této části obce 
vidět….

V loňském roce jsme zažádali odbor památkové péče pověřeného úřa-
du Žamberk o závazné stanovisko k záměru restaurovat Krucifix před 
kostelem sv. Mikuláše (parcela č.2992/1). Tato socha je evidována 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 
290083/6-4035. Autorem je A. Cyriak, památka je z roku 1811 v klasi-
cisním slohu ze středně hrobozrnného pískovce béžové až nazelenalé 
barvy, výška 505 cm s šířkou hlavice podstavce 120 cm. vyjádření Ná-
rodního památkového ústavu v Pardubicích jsme získali schválení zá-
měru restaurování, následně byl proveden památkový průzkum a na je-
ho základě jsme opět zažádali odbor památkové péče pověřeného úřadu 
Žamberk o povolení k restaurování. I toto povolení se nakonec podařilo 
získat, a tak jsme skoro po roce papírování mohli oslovit licencované 
restaurátory s tím, aby nám zaslali cenovou nabídku k provedení té-
to práce. Ze tří oslovených reagoval akademický sochař Karel Krátký 
z Pardubic, na základě jeho nabídky jsme v letošním roce prostřednic-
tvím pověřeného úřadu Žamberk zažádali Ministerstvo kultury o dotaci 

na restaurování kříže z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozší-
řenou působností“. Na základě příslibu dotace v letních měsících započalo restaurování. 
Konkrétně bylo provedeno toto: povrch ošetřen biocidním prostředkem a omyt čistou vodou, napuš-
tění perifikačním prostředkem, tmelením doplněny poškozené části a provedeno vyspárování, tmely 
použity v barvě okolního kamene, přezlacení, doplnění chybějící svatozáře, druhotné fixování soch 
andělů a Panny Marie pro znesnadnění zcizení na nerezové čepy, provedeny lokální barevné retuše, 
rozestouplé stupně byly sesazeny a spojeny nerezovými spojkami, na závěr bylo sousoší ošetřeno 
preventivním biocidním přípravkem a konsolidačním prostředkem, na exponovaných místech hydro-
fobním prostředkem. Celé restaurování bylo dokumentováno a fotografováno. Celková částka za tyto 
práce činila 135 tisíc korun, z toho 121 tis. Kč obdržená dotace. 
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Průběh restaurátorských prací jsme při návštěvách kostela a hřbitova mohli všichni sledovat, 29. září 
2009 byla celá dokončená práce za přítomnosti PhDr. Václava Paukrta Z NPÚ ÚOP v Pardubicích 
restaurátorem spolu s veškerou dokumentací předána obci. V neděli 6. prosince 2009, v den svátku 
patrona nekořského kostela sv. Mikuláše a tedy o „nekořské pouti“ byla opravená kulturní památka – 
Kalvárie u kostela v obci Nekoř ThLic. Andrzejem Götzem Th.D. znovuposvěcena….

Jiří Pomikálek 

Neobvyklý koníček
Na tomto místě vám vždy přibližujeme zajímavé koníčky nekořáků. Dnes to bude stolní tenis, jehož 
velkým příznivcem a hráčem je Jarda Lehký. Asi si řeknete, co je na tom zvláštního, stolní tenis v Ne-
koři hraje přece více lidí. Ale Jarda je už mnoho let organizátorem nejen vánočního turnaje v stolním 
tenise pro děti i dospělé, ale pod jeho vedením každý pátek ožije sál kulturáku mnohonásobným pinká-
ním míčku a kolem zelených stolů se pod Jardovým vedením míhají dospělí i mladí, kteří by asi jinak 
bez této Jardovy aktivity vyváděli kdoví co….

Kdy s tímto sportem začínal a jaká je vlastně historie hraní ping pongu v Nekoři? „Nikdy jsem 
ze zdravotních důvodů nemohl hrát kolektivní sporty a tak jsem se věnoval stolnímu tenisu“, sděluje 
ochotně Jarda. Stolní tenis hraje od školních let, v nekořské 
TJ Sokol se stolní tenis vždy hrál, vánoční turnaje se pořá-
daly již kdysi, zhruba od roku 1985 hrál s několika dalšími 
nekořáky (Radek Bělský, Jirka Bělský, Vráťa Motl, Pavel 
Červinka a Honza Marek) závodně pod TJ Sokol Nekoř 
okresní soutěž. Když se pak v devadesátých letech přestal 
vytápět sál pro tělocvik školy a zkoušky kapely, skončilo 
i hraní stolního tenisu na sále v kulturním domě. Tím se teh-
dy rozpadl oddíl stolního tenisu, někteří odešli hrát do okol-
ních oddílů, a znovu se začínalo z Jardovy iniciativy a pod 
Jardovým vedením až když byla dokončena nová přístavba základní školy a její malá tělocvična. 
„Chtěl jsem se synovcem něco dělat a tak jsme znovu začali hrát stolní tenis, ne závodně, ale pro svo-
je potěšení….“, vypráví Jarda. Postupně se přidali další mladí kluci, a až když se po několika letech 
přestěhovali na sál, přidali se zase i dospělí….
Dnes hrají každý pátek, pokud je sál volný, od 17 hodin mládež, večer pak dospělí. 
„Mrzí mne, že před třemi lety chodilo dětí dost, dnes je zájem mnohem menší….“ , dodává Jarda. 
A jak se v tomto sportu zlepšoval? Nejvíce si techniku hry zdokonaloval v mládí při pobytu v láz-
ních v Luhačovicích, v době sedmé až deváté třídy, „… tam byli i kluci, kteří hráli závodně a od nich 
jsem se naučil nejvíc….“ 
Jarda skromně říká, že nejlepší z nekořáků je pan Jaroslav Uhlíř, který stejně jako Jarda a mladý Jirka 
Lehký hraje závodně za Líšnici. „ Je pro mě motivací a zároveň zadostiučiněním, že mne Jirka již 
poráží…“
Jak je tento sport náročný finančně? „Stolní tenis je jedním z lacinějších sportů, jedna pálka pro 
závodní hraní stojí ale také kolem 3000 korun,“ doplňuje. Zapůjčení sálu a osvětlení poskytuje obec, 
vytopení sálu si musí Jarda platit ze svého a od sponzorů. 
Kdy byla obnovena tradice vánočních turnajů? „První byl v roce 2003, letos bude tedy 7. ročník, 
pravidelně se zúčastňuje přes dvacet dospělých, a kolem deseti dětí….“ ochotně líčí Jarda. „Neobešlo 
by se to bez ochoty nekořských sponzorů, když je přijdu požádat o ceny na turnaj, a pochopení zastu-



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              vánoce 2009

12

pitelstva obce, které schvaluje bezplatné zapůjčení sálu a osvětlení,“ ještě doplňuje. Největší pomoc-
nicí v organizování mu je v posledních letech Anička Lehká.
A plány do budoucna? „Do budoucna bych chtěl obnovit účinkování nekořského oddílu stolního te-
nisu v okresní soutěži. Je zde několik nadějných hráčů, kteří by na okresní soutěž měli….Stolní tenis 
se dá hrát od žáků až do pozdního důchodového věku, kdo má zájem, může si přijít zahrát…,“ zve 
všechny další zájemce. 
A další sporty nebo koníčky? Myslivost, sedmnáct let chodí nahánět, z toho „ober honec“, tedy 
„vrchní šéf honců“ je již dvanáct let, pak samozřejmě hasičina a z dalších sportů turistika, cykloturis-
tika, rafting, nohejbal, a nezbytné televizní fandění… Jiří Pomikálek 

Vítání občánků 
V neděli 25. října 2009 bylo na obecním úřadě slavnostně přivítáno osm nových nekořských občánků 
narozených od ledna do srpna t.r..

Setkání seniorů 
Tradiční setká-
ní důchodců, 
které organizují 
a zajišťují za-
stupitelé obce, 
se konalo listo-
padu, program 
jako každoročně 
zpestřilo vystou-
pení dětí z ma-

teřské školky a základní 
školy, své umění s jed-
ním i dvěma biči předve-
dl Petr Glonek, k dobré 
pohodě nechyběla živá 
hudba, zákusek ke kávě 
a promítnutí fotografií 
dokumentujících uplynu-
lý rok v obci…. 
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MAS ORLICKO
Nejen nové sedačky v Divišově divadle díky podpoře MAS ORLICKO

Nové sedačky v Divišově divadle, modernizované zázemí rodinných center v Kláš-
terci nad Orlicí, Letohradě a Žamberku nebo nové ustájení pro telata v zemědělských 
podnicích. Tyto a další projekty podpořené dotací ve výši téměř 10 000 000 Kč bu-
dou v regionu Orlicko realizovány během roku 2010. 

V celkem 12 obcích Orlicka tak bude v příštím roce realizováno 18 projektů za-
měřených na lepší vybavení zázemí obcí a neziskových organizací a na modernizaci 
podnikatelských provozoven. 

Podporu projektům poskytla Místní akční skupina ORLICKO (MAS ORLICKO) – občanské sdru-
žení se sídlem v Žamberku, které prostředky rozděluje v souladu se schválenými pravidly pro posky-
tování dotací z Evropské unie. 

V roce 2010 plánuje MAS ORLICKO ve dvou vlnách rozdělit dalších cca 10 000 000 Kč. V první 
vlně (jaro 2010) budou moci své žádosti předkládat podnikatelé v dřevozpracujícím průmyslu a agro-
turistice, ve druhé vlně obce a neziskové organizace. 

Více informací o možnosti získání dotace a činnosti MAS ORLICKO naleznete na webových strán-
kách www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS, Divišova 669, Žamberk.

Ing. Ivana Danielová, manažerka

Silvestrovské čtení - PŘEKVAPIVÉ ODHALENÍ
Aneb další výsledky pátrání letohradské cimrmanologické badatelské komise
S laskavým svolením letohradských cimrmanologů zveřejňujeme nově objevená překvapivá fakta 
o pohybu českého velikána Járy Cimrmana v Kyšperku a nejen tam…. Text byl poprvé zveřejněn 24. 
září t.r. při oživování Golemů před budovou GOLEMPRESS…

Uplynulo 5 let, kdy jsme si připomněli první doložená svědectví o působení a objevech Járy Cimr-
mana v Kyšperku a okolí. Výzkum neustal a tak vám dnes dokládáme další objevy naší komise bada-
telů po stopách tohoto velikána.

Málo se ví, že Jára Cimrman byl odhodlaný průzkumník a archeolog. Rozhodl se jako jiní již před 
ním hledat stopy Golema, kterého chtěl využít co by zdatného pomocníka. Začal na půdě Staronové 
synagogy, ale ani tam zprvu nic neobjevil, jen jakési stopy vedoucí na východ, kamsi do podhůří 
Orlických hor. Nejprve jej tato stopa nadchla, ale časem pod tíhou ostatních událostí stopu na chvíli 
opustil a pátrání odložil na neurčito. Nedivme se, právě v té době Jára Cimrman předkládal americké 
vládě projekt Panamského průplavu včetně libreta stejnojmenné opery. Po čase, na podzim v roce 
1904, se Jára Cimrman objevuje v Kyšperku, kde se mu, kdysi ztracená stopa, opět vynořila. Bylo to 
20. října, před 105 lety, kdy vystoupil z vlaku od Ústí nad Orlicí. Plnil zde mimo jiné slib daný Františ-
ku Křižíkovi. Cimrman mu totiž ve slabé chvíli slíbil, že se pokusí o uzavření Zemské brány v Orlic-
kých horách. Myslel tím samozřejmě postavení přehrady s hydroelektrárnou. Tento slib dal Křižíkovi 
po úspěšném nainstalování vlastního vynálezu, kterým bylo možno zaslepit otvory po kohoutcích 
u fontány na výstavišti Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891. V odborných kruzích se 
tento vynález dodnes nazývá Cimrmanova uzavírací mufna.

Doposud nebylo zjištěno co vše Cimrman v Kyšperku a okolí zkoumal. Přesné datum odjezdu 
Cimrmana z Kyšperka není také známo, ale dá se předpokládat, že to mohlo být začátkem listopadu 
1904. Jisté je však, že mimo již doposud publikovaných objevů a projektů z Kyšperska, odkryl stopu, 
o které ještě nějakou dobu polemizoval s profesory Darwinova institutu, zda se nejedná o stopu „Or-
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lického“ sněžného muže „Játy“-ho (název byl později Angličany zkomolen a převzat jako „Yetti“). 
Cimrmanovi byla podezřelá zejména ta skutečnost, že stop našel více a moudře usoudil, že by moh-
lo jít o pár. V jeho domněnce ho utvrdila i zjištění od občanů města Kyšperka, kteří velice ochotně 
vypověděli, že čas od času si vede někdo pěknou „opici“. Je známo i ze zahraničí, že „Játy“ je často 
zaměňován za jakéhosi opa, či opici. To vše se mělo dít v lokalitě „Šedivského lesa“, tj. na samotě 
za Kyšperkem. Hostinský z náměstí tvrdil, že jistě museli být přespolní, byť by si toho všimnul. Jára 
Cimrman nestihl vše došetřit, vše zdokumentovat a v časové tísni odjíždí.

Podle Pražského večerníku začátkem prosince téhož roku se Jára Cimrman připravoval s Emilem 
Holubem na cestu do Kapského Města. Proč nakonec odjel Holub s manželkou, a ne s ním, jak bylo 
původně plánováno, se také neví. Někteří badatelé se domnívají, že to mohlo být kvůli Zemské bráně, 
kam se hodlal na jaře příštího roku vrátit. Rozhodně ho zadrželo něco důležitého.

Vrátil se do Kyšperka a s ním i několik pomocníků někde snad od Vamberka, jistý Jirsák, Wolf, 
Zilvar a Bejval. S pátráním měl zkušenosti, vždyť ve Vídni založil kriminalistickou, hudební a balet-
ní školu. Maskováni za zeměměřiče přijeli vyměřovat trať směrem na Nekoř, Zemskou Bránu a dál 
na sever. Trať měřili přímo od nádraží do Nekoře. Kde všude měřili, kopali a hledali, se nám nepo-
dařilo zjistit. Jisté je, že se dochoval náčrt mapy s nelogicky vyoseným přeložením výhybny vlaků 
a odkazem na umístění nádraží Kyšperk – venkov, který byl náhodně objeven na půdě jednoho domu 
v obci Nekoř čp.155. Po porovnání rukopisu a stylu poznámek u v minulosti objeveného sešitu s po-
známkami bylo jasné kdo je jeho autor. Jaké bylo naše překvapení, když jsme porovnali náčrt dnešní 
komunikace ul. Šedivská a srovnali umístění a nelogické vyosení dnešního kruhového objezdu, které 
přesně kopíruje Cimrmanovy plány. Přesně na místě nádraží zde stojí budova podobných rozměrů. 
V dochovaných náčrtech trati lze rozpoznat doposud nerealizovaný tunel pod Šedivcem, který měl 
vyústit v Nekoři u mostu. Cimrman se tak chtěl vyhnout prudkému stoupání a je zřejmé, že asi začal 
kopat ve směru tunelu. Proč nebyla zanechána stará cesta do Nekoře a byla vybudována nová komu-
nikace, která se shoduje s mistrovými plány železniční tratě? Těch otázek bylo najednou více. Proč se 
takový badatel pustil do vyměřování trati? 

Bejval, člen Cimrmanovy skupiny si prý jednou pustil v hostinci u Forchů hubu na špacír, že dou 
prej po nějaký velký stopě a že to bude něco, jen že prý neví estli je na to dobrá doba. Tady naše stopa 
končí. 

Ve spolupráci s majiteli pozemků jsme se pustili do dalšího pátrání v mistrových stopách a zkusili 
jsme sami začít kopat v označených místech. Naše snažení předčilo veškerá očekávání, Jára Cimrman 
objevil Golema a né jednoho. Zanechal nám hned dva. Emoce a hluboké pohnutí z tohoto objevu lze 
vyčíst z pozdějších dramatických her, které mistr napsal zejména pro loutkové divadlo, jež založil 
v Paraguayi.

Každopádně Jára Cimrman objevil a zanechal odkaz na Golemy. Zůstal po něm návod k jejich 
oživení. 

Cituji: vezmi sobě měrku (zde jsme pátrali jakou to měrku měl mistr na mysli) a jdi do tržnice. Na-
jdi toho kdož stále oči přivřené má a kup od něj dvě stejné koule o průměru 3,14 centimetru. Ty koule 
jež šémem jsou vraž do peci na chleba a 3 hodiny ohřívej pak takto zahřáté vychlaď ve vodě studené 
a z koule šém jest připraven. Vlož jej Golemovi na místo a odříkej formuli k oživení určenou. Po hlu-
boké analýze a rozboru skryté šifry jsme se vydali na vietnamské tržiště a šuplerou jsme přeměřovali 
koule. Dále podle návodu jsme připravili šém.

Tolik zpráva badatelské komise Vladimír Zamazal
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Cestománie
Asie 2008 – pokračování č.5

Trvalo to dvě hodiny letu vysoko nad mořem, než jsme přistáli na ostrově Luzon, jednom ze 7 107 
filipínských ostrovů. Taxikáři se opět s cenou za odvoz předháněli, takže jsme nakonec jeli s domo-
rodci, kteří nás vysadili v nějakém městečku, asi deset minut jízdy od letiště. Ocitli jsme se v Ange-

les City, nebo li Městě Andělů. Byl už večer. Prošli jsme se po ulici, jež 
byla lemována spoustou nočních zábavních podniků, restaurací a domků 
s malými hospůdkami pro amatérské zpěváky karaoke, povečeřeli první 
filipínské jídlo v prkenné jídelničce a též, v jednom z barů ochutnali dobré 
filipínské pivo San Miguel.

Takovýto ruch nás však nelákal a tak jsme dopoledně poněkud divoké 
městečko opustili směrem na jih. Ze zapatlaných oken rozhrkaného autobusu jsme se dívali na rýžová 
políčka. V desetimilionové Manile, sužované dopravním chaosem a smogem, jsme se snažili nalézt 
další spoj na jih. V neznámém městě to bylo docela dobrodružství. Cestou 
jsme se dívali na prosklené manilské věžáky v kontrastu s plechovými 
a igelitovými slumy nejchudších obyvatel. Bída tu skutečně trápí spoustu 
lidí. Nakonec jsme byli úspěšní a nasedli do autobusu do Tagaytay - města 
ležícího asi 70 km jižně od Manily. Řidič a konduktér dopravního pro-
středku jsou placeni za počet pasažérů a tak za množství utržených peněz. 
Spolu se stovkami jeepnejů (přestavěný americký djeep), kteří se také 
snaží naložit co nejvíce cestujících, je to na cestě, z pohledu Evropana, docela divoké. V Tagaytay 
jsme vystoupili do tmy na zcela neznámém místě. Postupně jsme si našli ubytování a malou skromnou 
restauraci. Usměvavý a vtipný majitel hned pochopil, že budeme chtít ochutnat více z filipínské ku-
chyně. Slýchávali jsme, že filipínská kuchyně je špatná, ale není to až tak pravda! Za okny restaurace 
postávali lidé, kteří možná ten den ještě nejedli. Měli jsme z toho smíšené pocity.

Jaké bylo ráno překvapení, když jsme se mohli z terasy malého příbytku kochat výhledem na sopku 
Taal čnící z vod stejnojmenného jezera. Nicméně se co chvíli celá oblast zahalila neprostupnou mlhou 
a tak jsme se rozhodli Tagaytay opustit. Cesta dále na jih se trochu zdramatizovala díky tomu, že nás 
ziskuchtivý šofér jednoho z jeepnejů sice naložil, ale odvezl úplně jiným směrem. Do přístavního 
města Batangas to mělo být jen 70 km, my tam však cestovali skoro celý den. Na druhou stranu jsme 
poznali jiné krásné kraje a milé Filipínce, kteří se nám snažili naopak z té situace pomoci.

Batangas City bylo ponuré, smutné přístavní město. Museli jsme však přespat. Ráno jsme vyrazili 
pěšky do přístavu. Zde jsme si k loděnce museli koupit ještě příplatek na životní prostředí a pak ještě 
jakýsi další přístavní poplatek. Vše za přítomnosti místních otrapů. Chvíli trvalo, než jsme byli vpuš-
těni na palubu jakéhosi bambusového katamaránu. Vypluli jsme k břehům ostrova Mindoro. V moři 
radostně skákali delfíni.

Po dvou hodinách plavby k ostrovu Mindoro jsme přistáli v malém 
a krásném přístavu Puerto Galera. Cílem bylo si po únavné cestě z An-
geles city odpočinout na některé ze zdejších pláží. Zvolili jsme lidovou 
White Beach – Bílou pláž – kde jsme si našli docela levné ubytování 
v bambusové chatce. Trávili jsme zde poklidné chvíle ve společnosti 
bezstarostných Filipínců. Na tradiční jídlo podávané v malých jídelnách 

u cesty jsme chodili do vesnice, večer bylo lepší zajít do některé z restaurací na pobřeží, kde Filipínci 
připravovali četné pokrmy z darů moře. Ovoce bylo též velmi dostupné a levné. Medová manga a ba-
nány tu prodává téměř každý. Nakonec jsme se zdrželi dvě noci navíc a zvedli kotvy až pátého dne.
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V Puerto Galera jsme nastoupili do jeepneje a podél pobřeží se kodrcali po kamenité cestě do Cala-
panu. V Calapanu jsme po návštěvě záchodu v policejní stanici a seznámení se s velitelem nastoupili 
do dodávky směřující do přístavu v Roxas. Cestou jsme nakládali a vyklá-
dali další cestující a zeleninu. Na rovinách se vesele pracovalo na rýžových 
políčkách a v banánových a kokosových „sadech“. Přijeli jsme v předstihu. 
V přístavu kromě restaurací a znuděných tříkolkářů nic nebylo. Ani ve měs-
tečku, kam jsme se s mopedistou-taxikářem vydali. Jeli jsme na mopedu 
všichni tři, což je zde více než obvyklé.

Na lodi jsme se usadili na zadní otevřenou část paluby, cestou na nás občas moře nečekaně stříklo. 
Opustili jsme tak oblast Luzon a mířili k souostroví Visayas, k nejbližšímu ostrovu Panay. Na konci 
plavby jsme minuli osvětlený, hojně turisty navštěvovaný, ostrov Boracay. Když jsme v Caticlanu 
přistávali, tak přístav ještě také svítil. Ale když pracovníci plavební společnosti Montenegros začali 
házet lana, celý Caticlan pohasl. Hotel jsme, tudíž, v neznámém městečku hledali potmě.

Ráno jsme při snídani získali od majitele nejbližší jídelny informace o tom, jak se dostat na Bora-
cay. Na lodi jsme se rozhodli, že se přeci jen na tento malý ostrůvek podíváme. Zanedlouho jsme sta-
nuli na bělostném písku nejznámější pláže Filipín. Zpočátku jsme měli obavy, že v hradbě luxusních 
hotelů nenajdeme to, co hledáme. Naše obavy se rozplynuly hned, jak jsme našli ubytování v bambu-

sové chatce a tu nejchutnější filipínskou kuchyni v malé restauraci kousek 
od pláže, kam jsme chodili zcela pravidelně nejen na jídlo, ale i na kus řeči 
s majitelem. Zvlněná hladina blankytně čirého moře vybízela ke koupeli. 
Oproti předpokladu jsme se opět zdrželi déle a navíc jsme si po usmlouvání 
zakoupili výlet na katamaránu se šnorchlováním nad korály. Pátý den jsme 
ostrov plný protikladů opustili. Jeden za všechny – jsou tu nejluxusnější ho-

tely, jaké jsme na Filipínách viděli, ale benzín načerpáte pouze v bambusové chatce z pet lahve.
Pokračování příště  Martin a Zuzana Kocmánkovi

Vzpomínka na Bohouše Duška
V pondělí 26. října 2009 se po Nekoři rychlostí blesku šířila neuvěřitelná zpráva 
– při autonehodě na státovce u šedivské pumpy tragicky zahynul Bohouš Dušek. 
Tato slova se bolestně zarývala do srdcí většiny z nás. Optimistický, aktivitou hý-
řící a dobrou náladu rozdávající člen obecního zastupitelstva, soused, přítel a ka-
marád…
Je těžké se loučit s milovaným mužem, tatínkem, synem, bratrem a dědečkem, 
s člověkem, který dovedl odvést životu poctivé dílo, který po všechna léta svého 
krátkého života se vždy snažil být plně platným nejen rodině, ale i nám všem. 

Pan Bohuslav Dušek se narodil manželům Marií a Bohuslavu Duškovým 16. června 1953. Vyrůstal 
v rodině spolu s mladšími sourozenci Pepíkem a Maruškou. Základní školu navštěvoval v Nekoři, 
měšťanku v Letohradě a studie zakončil gymnáziem v Žamberku a částečně na pedagogické fakultě 
v Hradci Králové. Následnou základní vojenskou povinnost plnil ve Staré Boleslavi. Po jejím ukonče-
ní v roce 1975 nastoupil pracovat jako instruktor veřejného stravování v obchodním družstvu Jednota 
Ústí nad Orlicí, odkud později přešel k podniku RaJ Vysoké Mýto na pozici vedoucího restaurací 
U Dubu v Jablonném nad Orlicí, V Kotli a na Modré hvězdě v Žamberku. V roce 1991 zahájil svoji 
podnikatelskou činnost v oboru účetnictví a daňového poradenství. Pro svoje mimořádné schopnosti 
v tomto oboru byl uctívaným a váženým panem účetním nejen v naši obci, ale i v širokém okolí. Obě-
tavě dovedl poradit a pomoct všem, kteří ho požádali zajistit různé půjčky, úvěry či hypotéky.
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19. března 1976 se oženil se slečnou Juliannou Legenzow z obce Budaruska ze sousedního Polska, 
která tehdy pracovala v místní textilce Orban. Založili novou vlastní rodinu, ve které s rodičovskou 
láskou vychovali a pro jejich vlastní rodiny připravili své dva syny, staršího Bohouše a mladšího Pav-
la. V roce 1997 si postavili vlastní rodinný dům a obětavě pomohl zajistit bydlení synům s rodinami. 
Od roku 1998 až do osudného dne byl obětavým členem obecního zastupitelstva, pro svoje finanční 
znalosti a schopnosti vždy zastával funkci předsedy finančního výboru, kde se, se ctí sobě vlastní 
snažil pracovat pro rozvoj naši obce. Dále byl aktivním členem místního TJ Sokol, zakládajícím čle-
nem a dobrým hráčem hokejového oddílu i dlouholetým a obětavým předním funkcionářem, ale také 
štědrým sponzorem dětských akcí a spoluzakladatelem Nekořské cesty za pohádkou na ukončení let-
ních prázdnin. V listopadu roku 2000 mu také nešťastnou náhodou zahynul otec a on nezištně převzal 
starost a péči o maminku i o vše ostatní, co bylo třeba zařídit a stále udržovat. 
Miloval život, miloval přírodu,volný čas věnoval převážně rodině, péči o dům, zajímal se o sport, 
v mládí aktivně hrál hokej a fotbal, nyní již spíše sledoval sportovní televizní přenosy nejen u nás ale 
i po celém světě. Rád houbařil a v posledních letech rád cestoval za poznáním krás naši zemně i okol-
ních států. Ovšem jak jsme ho znali, největší radost měl ze svých čtyř vnoučat, nebylo snad dne, aby 
s nimi s kočárkem či koloběžkou neprošel alespoň sídliště. … Josef Dostálek, Jiří Pomikálek

Pozvání
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE pro Nekořáky 

29.12. 2009
15:00 Děti do 15 let            17:00 muži i ženy            Sportovní obuv s sebou 

MYSLIVECKÝ PLES             16. ledna 2010 

HASIČSKÝ PLES             6. února 2010 

Reklama
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PF 2010
Nekořákům přeji svátky plné pokoje, ticha radosti, 

do nového roku hlavně zdraví a odvahu bojovat proti nepřízni osudu.
Iva Bednářová

Teplo a vůně domova, laskavá slova, společné vzpomínky, něha a pochopení…
…to jsou Vánoce, na jaké se každý z nás těší. 

Vydařené Vánoce, v novém roce hodně zdraví a spokojenosti přeje 
Vlasta Zářecká

Hodně štěstí, pevné zdraví, dobrou prácí, jak se praví,
Spoustu dárků na vánoce, žádnou krizi v novém roce.
Ať z Betléma světlo září, Radost svítí z dětských tváří,

Boží láska přišla k nám, žádný člověk není sám….
Lada Faltusová

Příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška, hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních 
i osobních úspěchů Vám všem v novém roce 2010 přeje 

Bohuslav Bezstarosti
Příjemné prožití vánočních svátků

hodně zdraví, štěstí a úspěchů pro Nekořáky v roce 2010.
Jaroslav Lehký

TJ Sokol přeje svým členům a příznivcům spokojené a trochu sportem proložené Vánoční svátky.
PS: Těšíme se na všechny příští rok na novém sportovišti.

Josef Krejsa
Milí sousedé, do přicházejících vánočních dnů a nového roku 2010 Vám přeji hodně zdraví, potěše-

ní ze setkání se všemi blízkými, radostnou mysl a pokojnou duši.
Marie Glonková

Vánoce prožité v radosti a klidu a v novém roce 2010 hodně dobrých zpráv, optimismus a trpělivost 
při těch neveselých a hlavně pěkné počtení v Nekořském zpravodaji

Jiří Pomikálek

Pochoutky na vánoce a silvestra
Poprosili jsme dámskou část obecního úřadu a zastupitelstva o krátký receptík na blížící se svátky…
Roláda z lístkového těsta
Lístkové těsto rozválíme, potřeme kečupem, poklademe kolečky pikantního salámu (nejlépe papriko-
vý), navrch nastrouháme kousek nivy a pak ještě tvrdý sýr, můžeme posypat vegetou. Vše zabalíme 
jako štrúdl a vložíme na chvíli do mrazáku. Vyndáme a nakrájíme na kolečka, poklademe na vymaza-
ný plech. Pečeme v předehřáté troubě na 160 oC zhruba 10 minut. K tomu sklenku bílého vína a nemá 
to chybu….   Iva Bednářová
Krabí tyčinky v sýrovém těstíčku
500 g krabích tyčinek, 50 g sýra, 100 g hl. mouky, 1 dl mléka, 2 vejce, kari koření, vegeta…
Z hladké mouky, vajec a strouhaného sýra, koření si připravíme husté těstíčko. Necháme chvíli odle-
žet. Krabí tyčinky opatrně obalíme a na prudkém oleji osmažíme do růžova. Podává se ihned s bram-
borovou kaší a zelným salátem.  Dobrou chuť přeje Vlasta Zářecká
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Vánoční kuře s kaštanovou nádivkou
1 kuře, sůl, 1 muškátový ořech, 12 jedlých kaštanů, 4 housky, 2 vejce, 100 g anglické slaniny, červená 
paprika (kapie), hrášek, olej na pekáček
Omyté a osolené kuře naplníme touto vánoční nádivkou: 4 housky nakrájíme na kostičky, přidáme 
dva žloutky, osolíme, nastrouháme muškátový oříšek, ze 2 bílků našleháme sníh, přidáme na kostičky 
nakrájenou kapii, anglickou slaninu, a na půlkolečka nakrájené jedné kaštany (na vypouklé straně je 
předem křížem nařízneme, dáme na plech do trouby a když rozpraskají, oloupeme). Nádivkou napl-
níme kuře a upečeme. Podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem…  Lada Faltusová

Silvestrovké inspirace. 
Co na sváteční stůl? Určitě každá rodina má své vyzkoušené a zaběhnuté rituály a recepty, na které se 
už těší. A když dojde inspirace, zkuste si vzpomenout, co vařily naše babičky, není to zas tak nejedlé, 
jak by se z názvu dalo usuzovat. A teď něco rychlého: rozkrojíme hermelín na 2 kolečka, dáme ho do 
mikrovlnky řezem nahoru a necháme prostředek roztát, můžeme ho též rozehřát na pánvi, na teplý 
změklý hermelín dáme opečené kolečko salámu a na ně volské oko. Ozdobíme podle chuti zeleninou, 
kečupem nebo hořčicí, cibulí, zkrátka tím,co máme rádi a co je po ruce a máme silvestrovskou po-
choutku hotovou. Je to rychlé a pokud se vám to zdá kalorické, nakrájejte si hlávku ledového salátu 
a do něho zamíchejte jednu konzervu tuňáka (může být klidně mexický salát z tuňáka), případně při-
solte – to pro chuť a zakápněte olivovým olejem - to pro zdraví.  Marie Glonková

Sváteční pozvání
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Kostel sv. Mikuláše 
24.12.2009 15,30 dětská půlnoční
 22,00 půlnoční 
25.12.2009 8,00
27.12.2009 8,00
Husův sbor CČH 
26. 12. 2009  8.00 
Zpívání u Jesiček
1.1.2010  od 15 hodin u jeslí před kostelem sv. Mikuláše

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života  Rozloučili jsme se
Knizner Michal Dušek Bohuslav
 Marie Glonková 

Děkujeme za projevy soustrasti, osobní účast i květinové dary při posledním rozloučení 
s naším drahým Bohuslavem Duškem

Rodina Duškova
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V posledním čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: 
Venclovo - Nekoř 143, majitel Ing. Josef Vencl Letohrad; Kalousovo - Nekoř 128 majitelé manželé 
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