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Letos nám obecní májka vydržela po celý květen! Dík všem, 
kdo se o její postavení zasloužili. 
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Z jednání obecního zastupitelstva

13. dubna 2010
Vystoupení policie ČR. Jednání se zúčastnil zástupce Policie ČR, pprap. Pavel Juliš z oddělení v Žamber-
ku, který má v současné době rajon v naši obci. Seznámil OZ i přítomnou veřejnost s prací policie a navrhl 
spolupráci s OZ i občany. Bude se účastnit veřejných zasedání zastupitelstva. Telefonní spojení na služebnu 
policie v Žamberu: 465614333

Zateplení ZŠ – projekt „Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř“ spolufinancováný z Operačního progra-
mu ŽP, podporovaného z prostředků ERDF/FS včetně spolufinancování ze SFŽP ČR, prioritní osa 3 - Udr-
žitelné využívání zdrojů energie. Místostarosta Ing. Pomikálek seznámil s připravenou Výzvou k podání 
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku výše uvedeného projektu. OZ souhlasí a sta-
novilo hodnotící komisi ve složení: Ing. Pomikálek, p. Baláš, p. Hudeček. Náhradníci: p. Lehký, p. Krejsa, 
Ing. Stejskal  9 – 0 – 0

Výstavba sportoviště Starosta seznámil přítomné s průběhem výstavby. Dále podal zprávu o výsledku ad-
ministrativní kontroly a schválení první částky dotace. Místostarosta seznámil s výběrem a návrhem vnitř-
ního vybavení kuchyňky a výčepu vypracovaného ve spolupráci s TJ Sokol. P. Krejsa navrhuje namontovat 
mantinely stejné jako jsou na ZS v Králíkách. OZ vybralo barvu omítky pro sokl hlavní budovy. 

Různé
Starosta podal zprávu o záměru výstavby dvou větrných elektráren na Faltusově kopci v k.ú. Studené – • 
Sobkovice. OZ v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) požaduje posouzení hlučnosti 
na obydlené nemovitosti v k.ú. Nekoř a konstatuje, že uvedenou výstavbou dojde k narušení původního 
rázu krajiny.
Obec Pastviny nabídla Nekoři připojení obce k zamýšlenému celoročnímu provozu ITC v Pastvinách. OZ • 
rozhodlo, že se v současnosti připojovat nebude.  9 – 0 – 0
Starosta seznámil OZ s nabídkou města Letohrad ohledně dodavatele el. energie pro obecní zařízení. OZ • 
navrhuje připojení k projektu.
OZ bere na vědomí dopis p.Šrotové ohledně autobusové dopravy do Letohradu. Řešení úpravy spojů bude • 
v požadavcích při přípravě nových jízdních řádů.
OZ projednalo žádost sl. Novotné ohledně odstranění akumulačních kamen z provozovny kadeřnictví • 
a výměnu podlahy. Kamna budou odpojena a odstraněna. Sl. Novotná dodá přímotop do provozovny pro 
zajištění nezámrzné teploty. Podlaha bude řešena později s ohledem na finanční možnosti obce.
Starosta seznámil OZ se zprávou statika ohledně přístavby v ZŠ.• 
OZ rozhodlo zajistit pracovníka pro potřeby obce. Starosta zveřejní poptávku. Navržená odměna: 90,-Kč/• 
hod. hrubé mzdy.  9 – 0 – 0
P. Bednářová vznesla požadavek na pronájem obecních pozemků u továrny pro možnost konání hudeb-• 
ního festivalu. OZ požaduje vyjádření: přírodní park „ORLICKO“, dotčených firem - KLAS Nekoř, Alf, 
W-energie, Povodí Labe, SDH Nekoř, a p. Páchy, majitele objektu eč. 144.
P. Zářecká, ředitelka MŠ informovala OZ o opravách budovy MŠ.• 
OZ rozhodlo provést kontrolu místních obecních asfaltových komunikací. Zjistit výtluky a zajistit opra-• 
vu.
P. Faltusová podala informace o nabídce p. Zamazalové o uspořádání módní přehlídky v Nekoři.• 
P. Lehký informoval OZ o zajištění závěsů na okna v sále KD pro potřeby stolního tenisu. Závěsy budou • 
zajištěny v rámci TJ Sokol. Dále upozornil na častý nepořádek u kontejneru na náměstíčku. 
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11. května 2010

Vystoupení policie ČR. Jednání se zúčastnil zástupce Policie ČR pprap. Pavel Juliš z oddělení v Žamberku, 
který má v současné době rajon v naši obci. OZ požádalo zástupce policie Juliše o dohled při parkování vo-
zidel u mostu v době konání vodáckých závodů 15.5. 2010. Dále o úklid autovraků u čp. 199, a o vysvětlení 
podstoupení přestupku p. Páchy a p. Sloupenské v k.ú. naši obce. 

Kontrola hospodářského výsledku obce za rok 2009 a závěrečný účet za rok 2009
OZ projednalo závěrečný účet roku obce Nekoř ve výši –4.081.656,75 Kč. OZ schvaluje celoroční hos-• 
podaření obce Nekoř za rok 2009 s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků - doplnit 
náležitosti inventurních soupisů do 31.5. 2010 dle výkladu auditorů.
OZ projednalo hospodářský výsledek MŠ a jeho vypořádání určuje takto: výsledek ve výši 481,34 Kč • 
bude převeden do rezervního fondu.
OZ projednalo hospodářský výsledek ZŠ a jeho vypořádání určuje takto: výsledek ve výši 3 503,59 Kč • 
bude převeden do rezervního fondu.
OZ projednalo hospodářský výsledek obce za rok 2009 a souhlasí s jeho výsledkem ve výši – • 
6.888.794,74 Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo přezkoumání hospodaření za rok 2009.• 
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 1/2010. Rozpočtová změna je přílohou tohoto zápisu. • 
 7 – 0 – 0

Rekonstrukce el. instalace na sále KD a výstavba sportoviště.
Zadání nabídek na rekonstrukci el. instalace bylo odloženo na příští jednání OZ. Termín rekonstrukce ZO • 
stanovuje na září – říjen 2010. 
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na věcné břemeno pro výstavbu přípojné skříně el. vedení • 
pro sportoviště na p.p.č. 345/1 (u trafa). OZ souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  7 – 0 – 0

Projekt MAS Orlicko. Jedná se o projekt na vybavení dětského hřiště u mateřské školky v projektu LEA-
DER „Zdraví je náš společný cíl“. Jedná se o částku cca. 100 000,- Kč. 90% je z dotací a 10% hradí obec. 
OZ rozhodlo připojit se k projektu.  7 – 0 – 0

Různé
Starosta seznámil OZ s možností odkoupení dvou obytných buněk v kempu Petrův palouk, které vlastní • 
město Kostelec nad Orlicí. OZ rozhodlo buňky odkoupit za dohodnutou zbytkovou cenu 50.000,- Kč.  
 7 – 0 – 0
Obec Nekoř vyhlašuje zadávací řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. Kategorie na projekt „Re-• 
alizace úspor energie na ZŠ Nekoř“. S podrobnostmi zadávacího řízení a projektu seznámil OZ Ing. Po-
mikálek. OZ rozhodlo do výběrového řízení obeslat fi. STAPO s.r.o. Ústí nad Orlicí, ISOTEP s.r.o. Ústí 
nad Orlicí, STAVORECYKLA s.r.o. Ústí nad Orlicí, KVP SYSTÉM s.r.o. Ústí nad Orlicí, REKOS Ševčík 
Žamberk.   7 – 0 – 0
Žádost p. Bednáře o možnosti konání 2 denního koncertu v k.ú. Nekoř. Vyjádřil se místostarosta Ing. Po-• 
mikálek a za SDH Nekoř p. Jirčík a p. Vacek. SDH revokují své původní vyjádření a s pronájmem ploch 
sportoviště pro možnost parkoviště nesouhlasí. P. Bednář doposud nedodal souhlas od fi, KLAS, fi. W-E-
nergie, a fi. Alf. Kladné stanovisko vyjádřilo povodí Labe a ŽP Žamberk. OZ požaduje dodání stanovisek 
do 21.5.2010.
Starosta podal informaci o možnosti zapojení do projektu oprava malých kulturních památek. Z finanč-• 
ních důvodů se letos obec do tohoto projektu nebude připojovat.
p. Kolda požádal OZ o příspěvek na setkání klubu autoru, které v letošním roce pořádá on v penzionu • 
Orlíček. Rovněž z finančních důvodů obec nebude na přispívat.
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OZ rozhodlo vytěžené dřevo u vyrovnávací nádrže prodat.• 
OZ bere na vědomí žádost p. Šrotové ohledně autobusové dopravy v obci. Dále bere na vědomí požada-• 
vek sl. Novotné na opravu podlahy v provozovně kadeřnictví.
Oprava místních asfaltových komunikací bude provedena v úsecích od náměstíčka přes sídliště na OÚ • 
k mostu. Od školy po pekárnu. Oprava komunikace k výstavbě RD Kopeckých bude řešena komplexně 
po posouzení
OZ souhlasí, po obdržení dotace od Pardubického kraje, se zakoupením vysílaček pro zásahovou jednot-• 
ku SDH.
OZ souhlasí s žádostí TJ Sokol Nekoř pro využití sálu KD na stolní tenis a kalanetiku žen.• 
OZ schvaluje odměnu pro brigádnickou pomoc studentů v obci na 50,- Kč hrubého.• 
OZ navrhuje uspořádat sbírku použitého ošacení ve spolupráci se sdružením Diakonie Broumov• 
OZ navrhuje provedení úpravy poplatků ze psů. Výše poplatku bude stanovena do konce září• 

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

blíží se konec prvního pololetí, proto vás chci ve stručnosti informovat o tom co se děje od začátku 
roku. Největší akce v obci „Rekonstrukce sportoviště“ postupuje podle stanoveného harmonogramu. 
Budovy se dokončují, připravuje se osazení mantinelů, střídaček, provedení přípojky elektriky, hlediš-
tě, oplocení a zpevněné plochy. Vše má být hotovo do konce října. 

Dále byla provedena výměna oken v přízemí KD a kadeřnictví. Po zlepšení počasí dojde k opravě 
některých částí místních asfaltových komunikací. 

Připraven je projekt „Realizace úspor energie na ZŠ Nekoř“. Akce bude spolufinancována operač-
ním programem životního prostředí – Evropský fond pro regionální rozvoj. Jedná se o zateplení školy 
včetně výměny oken. Celkové výdaje projektu představují částku cca. 1 500 000,- Kč. V současné době 
je již vybrána zhotovitel této stavby s termínem dokončení 30.9. 2010. 

Další letošní akce která je v přípravě, bude rekonstrukce el. instalace a osvětlení na sále KD. Na 
tuto akci s termínem provedení září – říjen 2010 se již vypisuje výběrové řízení a bude financována za 
pomoci dotace z Programu obnovy venkova. 

Závěrem vám přeji do nadcházející letní sezóny, pěkné počasí, spokojenost a klid při trávení letošní 
dovolené a prázdnin.

 Josef Dostálek – starosta 
 

Drobná změna jízdního řádu pro cestující do Ústí n.O. 
Od II. změny jízdních řádů, t.j. od 13. 06. 2010 bude na AN v Letohradě zajíždět spoj 2 linky 650500 
Žamberk - Pardubice,odj. Letohrad AN v 5.34 hod (nást.2).Tím je docíleno přípoje na AN od spoje 2 linky 
700960 od Nekoře (příj. 5.20 hod) na výše uvedený spoj ve směru do  Ústí n. O.  a  Pardubic.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v obci Nekoř
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Termíny svozu odpadů 2010
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2010, svozový den: pondělí - odpolední směna

Červen: 14, 28
Červenec: 12, 26
Srpen: 9, 23

Září: 6, 20
Říjen: 4, 11, 18, 25 
Listopad: 1, 8, 15, 22, 29 

Prosinec: 6, 13, 20, 27

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2010 - 7.9. 2010

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den 
středa 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 9.6.; 8.9.; 8.12.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den pátek: 25.6.; 23.7.; 20.8.; 17.9.; 15.10.; 12.11.; 
10.12.

Co se chystá v roce 2010

Červen
19. června Rybářský táborák –ČRS Nekoř
27. června Dětský den, výstava prací žáků ško-
ly, divadlo - Základní škola , spolky a OU Ne-
koř
Červenec
3. července Srandamač - zábavný Turnaj spolků 
a OZ 
3. července Hasičský táborák – SDH Nekoř
31. července Pouťový turnaj v nohejbalu

Srpen
31.7. – 1. 8. Pouťové posezení pod lipami
14. srpna Myslivecké hody – MS Nekoř
Září
18. září Soutěž v požárním sportu – SDH Ne-
koř
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žá-
ků – klub SHM Nekoř

Historie obce – železnice v Nekoři
V minulém čísle Nekořského zpravodaje jsme se věnovali projektu železnice vedoucí přes Nekoř. Dnes 
uvádíme další souvislosti a podrobnosti….

Počátky železnice v Čechách a v naší oblasti…
První konězpřezná železnice začala jezdit na trati České Budějovice – Linec v roce 1828 na českém 

úseku, o čtyři roky později pak na celé trati. 
První parní železnice na trati Vídeň - Brno - Olomouc byla v provozu od roku 1839. 
V roce 1842 - 45 byla postavena trať z Prahy do Olomouce přes Českou Třebovou inženýrem Ja-

nem Pernerem. 
Od té doby až do roku 1866 se neúspěšně jednalo o postavení dalších tratí navazujících na tuto dnes 

hlavní trať. Za návrhy stály většinou soukromé zájmy a zpravidla to vždy ztroskotalo na odporu Ra-
kouska. Až v roce 1867 bylo povoleno začít přípravné práce k vytýčení železnice z Ústí nad Orlicí přes 
Kyšperk na Jablonné a Dolní Lipku. Když se blížilo projednávání tohoto záměru ve vídeňském par-
lamentu, objevil se konkurenční projekt prosazovaný ředitelstvím žamberského panství, které chtělo, 
aby se trať pro odvoz dříví z lesů dotýkala tohoto panství. Tato konkurenční trať měla také vycházet 
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z Ústí n.O., ale naproti Dolní Dobrouči odbočit k Písečné a na Horní Lukavici, kde mělo být nádraží 
společné pro Kyšperk a Žamberk. Odtud měla dráha pokračovat k Nekoři, do Vlčkovic, na hřeben nad 
Lichkov a po něm k Mezilesí. Počínaje odbočením od Dobrouče se tato trať měla vyhýbat všem obcím 
a městům a byla vedena po celé své délce územím těžce přístupným a leckde zcela pustým. 

Z této skutečnosti vyplývá, že do Nekoře měla železnice vést dokonce v rámci třech projektů…!!!
Řada měst proti tomu protestovala téměř při každé příležitosti a prosazovala návrh vedený údo-

lím Tiché Orlice. Spor o směr dráhy měl být definitivně rozhodnut když 3.9. 1870 bylo císařským 
nařízením uděleno stavební povolení Společnosti severozápadní dráhy s podmínkou, že stavbu musí 
začít do tří měsíců. Společnost se chopila energicky díla, Žamberk však dal ohledně schválení trati 
stížnost a trval na stavbě podle svého projektu (tedy i přes Nekoř). K definitivnímu rozhodnutí pro 
stávající trať přispělo také rozhodnutí o výstavbě trati od Chlumce nad Cidlinou přes Hradec Králo-
vé, a Žamberk do Kyšperka. (Železnice Praha – Hradec Králové – Kyšperk se stavěla v roce 1872). 
O konkrétním umístění trati Ústí - Kyšperk rozhodovala politicko-vojenská komise. Kyšperk také 
pochopil význam železnice a byl ochoten pro ni přinést určité oběti. Nezalekl se ani úpadku místních 
povoznických živností a zájezdních hostinců a získal tak nejen velké nádraží, z něhož se dráha rozbí-
hala na tři strany, ale také výtopny a dvě sekce pro udržování trati. Původní německý název stanice byl 
Geiersberg. Trať k Mezilesí byla projektována s určitými odchylkami od původního návrhu, dokonce 
tu měly být dva tunely (před Jablonným a před Lichkovem). Doprava na nové trati byla zahájena 5.10. 
1874, provozovala ji Rakouská severozápadní dráha. 

Již v minulém zpravodaji jsme se zmínili, že v letech 1911 – 1913 probíhala jednání týkající se stav-
by trati ze Žamberka přes Nekoř do Trčkova. Města Rokytnice a Kyšperk podala konkurenční návrh 
a to sice Kyšperk, Kunvald, Rokytnice a dále měla být v budoucnu tato trať prodloužena na Deštnou 
a Nové Město nad Metují. Snahy o uskutečnění obou projektu však zmařila první světová válka. 

Kromě projektu detailně zpracovaného projektu trati Žamberk – Nekoř – Trčkov, ze kterého opět 
uveřejňujeme některé části, se dochovaly protokoly z projednávání námitek a připomínek konku-
renčního návrhu místní dráhy Kyšperk – Rokytnice – Deštná. Pro dokreslení situace si dovolujeme 
některé z nich doslovně odcitovat

Nejprve souhlasné stanovisko samotných občanů obce Nekoř s drahou Kyšperk – Rokytnice - Dešt-
ná

Projekt dráhy Kyšperk-Nekoř-Rokytnice.
Za větší část občanů městyse Nekoř hlavně obchodnictva dovolují si podepsaní prohlásiti, že pro-

jekt lokální dráhy Kyšperk-Rokytnice těší se všeobecné sympatii našich spoluobčanů.
Zřízením této dráhy otevře se náš kraj, nastane příliv cizinců do našich chudých avšak roman-

tických roklin, průmysl se rozšíří a místo stěhování se našich lidí do Pruska nastane soustřeďování 
v místech, kde průmysl a obchod bude probíháním této dráhy posilněn.

Veliký význam má okolnost, že dráha tato bude spojená s hlavní tratí v křižovatce ( Kyšperk ), čímž 
nabude velice na komunikační kvalifikaci.

V Nekoři dne 24.srpna 1913.
Florian Lehký,m.p., vývoz másla a vajec – Nekoř
Dr. Mik. Šmok, m.p., majitel mlýna č.p. 69.
František Šmok, m.p., strojník.
Jan Kopecký, m.p., nájemce mlýna.
Čeněk Lux, m.p., obchodník. 

Zajímavé je i vyjádření nekořské textilní firmy: 
K projektu lokální dráhy Kyšperk-Nekoř-Rokytnice.
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Co zástupcové fy. Jan Hernych s syn spol. s r.o. v Ústí nad Orlicí 
a v Nekoři, dovolujeme si tlumočiti vážný zájem na zřízení lokální 
dráhy Kyšperk-Rokytnice.

Náš Nekořský závod jest nucen do. a odvážeti ročně sta vagonů 
materialií a hotového zboží do stanice dráhy Kyšperk 6 km od to-
várny vzdálené. Mimo to odváží se ročně přes 100 vagonů nákladu 
rovněž povozy přímo do Ústí nad Orlicí, kde jest naše ústředna. Po 
uskutečnění dráhy bude se přirozeně vše přímo ze stanice Nekoř 
a hlavně do naší ústředny v Ústí nad Orlicí a z této do našeho závo-
du v Nekoři, po dráze dopravovati.

V Nekoři, kde před zřízením našeho závodu obyvatelstva hlavně 
stěhováním do Pruska rapidně ubývalo, poměry se lepší a stoupl 
počet obyvatelstva posledních 10 roků o 10%.

Zřízením projektované dráhy bude též dělnictvu okolních osad 
zvláště Lišnice a Pastvin (kde dostatečného zaměstnání nenalézá) 
umožněno za prací denně do našeho závodu dojížděti. Tímto obojím 
přílivem dělnictva bude umožněno závod náš značně rozšířiti, čímž 
opět přirozeně stoupne dovoz i přívoz po dráze projektované.

J.K. Selin-
ger, m.p., Cen-
trální ředitel fi. Jan Hernych a syn spol s r.o.

František Ulrych,m.p., Ředitel.

Historie plánů železnice do Nekoře je natolik 
zajímavá, že se jí budeme věnovat i nadále, na 
některá další, tentokrát i zamítavá, stanoviska 
a zajímavosti se můžete těšit v příštím čísle

S použitím knihy J. Vorla 110 let železniční 
trati Letohrad- Ústí nad Orlicí a materiálů J. 

Páchy  Jiří Pomikálek

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 

V této nové rubrice bychom vám chtěli jednak 
v obrazové podobě, jednak i v krátkém popisu 
přiblížit, jak se postupně měnily některé nekoř-
ské domy. Jak vypadaly před mnoha lety až po 
současnou podobu. K prvnímu dnešnímu článku 
jsme poprosili o spolupráci pana Josefa Šrole-
ra, takže vás seznámíme s čp. 288 Šrolerovo

Vilku s čp. 288 nalézající se u silnice asi 200 
metrů pod náměstíčkem si postavil v roce 1929 
mistr obuvnický Alois Šroler těsně vedle staré 
chalupy čp. 18. V čp. 18 (dnes již zbouráno) 
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bydleli jeho rodiče, chalupník Alois Šroler a Anna rozená Kvapilová. 
Zhruba 5 let měla v této vilce pronajatu jednu místnost s vchodem k silnici Anna Pejchová a měla 

zde prodejnu potravin. Alois Šroler (nar. 1903) se v roce 1929 oženil s Annou Lorencovou z nekoř-
ského čp. 47. 

Pan Alois Šroler byl obuvník, pouze neopravoval, ale vyrá-
běl nové boty, podoba vilky byla částečně utvářena jeho živ-
ností. Provozovna, opravna obuvi byla zrušena v roce 1965. 
Obuvnický mistr boty opravoval dál, mnozí z nás ještě pama-
tují doby, kdy si k němu do dílny nosili k opravě svoji rozbitou 
obuv či školní aktovky….

Fotografie vilky je z 50 let minulého století, kdy ještě provo-
zoval živnost, již nuceně pod okresním podnikem Obnova. 

Ze dvou synů obuvníka Aloise Šrolera – Jana a Josefa v Ne-
koři zůstal Josef, pracoval v sousedním Letohradě a po velice dlouhou dobu byl jedním z hlavních 
organizátorů veškerých kulturních akcí v obci pod hlavičkou Osvětové besedy, a 27 let byl správce 
KD. Vilku nedávno doupravil do současné po-
doby….

Rod Šrolerů, dříve Schroller, pochází z Čes-
kých Petrovic, prapradědeček Josefa Šrolera 
je zmiňován jako chalupník v Českých Petro-
vicích čp. 11. 

Čerpáno z materiálů pana Josefa Šrolera 
a z historie nekořských čp. sepsané Václavem 
Faltusem

Aby dnešní první článek této rubriky mohl 
mít pokračování i příště, bude nutná vaše spo-
lupráce. Budeme velmi rádi, když nám nabíd-
nete fotografie svých domů z doby prvorepub-
likové, poválečné, dnešní podobu dokážeme zajistit sami, přivítáme i staré stavební plány či náčrty 
přestaveb obohacené o trochu povídání co kdy jak bylo…. Jiří Pomikálek

Kam vkročila noha nekořáka….
… aneb obsluhovala jsem francouzského prezidenta
Jako první jsme do této nové rubriky požádali o podělení se se svými 

zážitky Alenku Zářeckou, která se právě vrátila z dvouletého studia v rámci 
projektu EU Leonardo da Vinci (studentský výměnný program) ve Francii 
na vysoké hotelové a gastronomické škole v Bar le Duc (Francie východní 
oblast Lorraine.)

Do školy nastoupila v září 2008 spolu s dalšími 22 Evropany, společně 
tvořili evropskou třídu, (studium jich nakonec dokončilo 14). V rámci stu-
dia měli určitý počet hodin praxe a Alenku vybrali do hotelové restaura-
ce s Mischelinovou hvězdičkou Le Grenier á Sel á Nancy. (Mischelinovou 
hvězdičkou se v Praze honosí jediný hotel – je to mezinárodní prestižní označení nejvyššího ocenění 
kvality gastronomie podniku – pozn. aut.). 
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V rámci praxe působila v restauraci v sektoru obsluhy a degustace vína. 
Jak to v takovéto restauraci probíhá? Přivítá hosty, odloží jim svršky, uvede je ke stolu včetně při-

sazení židlí, nabídne aperitiv, předloží jídelní lístek (La carte), v době kdy si vybírají jim servíruje 
tradiční karafu vody, která zde ve Francií nesmí na stole chybět…. 

Na jídelním lístku jsou obsaženy dvě hlavní menu (v ceně 45 eur 
menu Plaiser a menu de Degustation za 65 eur – toto menu má 8 chodů 
a konzumuje se zhruba 4 hodiny). Jídelní lístek samozřejmě obsahu-
je i řady dalších pokrmů, (asi deset dalších druhů jídel), většina hos-
tů však chodí na menu… Po objednání se předkládá nápojový lístek 
s víny, vyberou si víno, zároveň se již servíruje předkrm, po sklizení 
předkrmu (debarasser la table) se servíruje likérové víno (sladké), pak 
následuje foia gras de canard (kachní paštika), poté bílé víno k rybě, 
která přichází vzápětí, opět debarasser, víno se ponechá, následuje servis sorbetu – vodové zeleninové 
zmrzliny( hrášek, ředkvička, mrkev, kedlubna), aby host dostal čistou přírodní chuť pro hlavní chod. 
Zároveň se dělá nabídka červeného vína k hlavnímu chodu. 

Poté následuje servis hlavního chodu - překládá se formou složité obsluhy, - přijede se s vozíkem, 
z levé strany se hostovi provádí prezentace, pak se mísa s pokrmem položí zpět na vozík, na režón 
(nahřátá deska udržující stálou teplotu pokrmu), předkládacím příborem a dranžírovacím nožem se 
porcuje pokrm, nakonec se servíruje a zároveň předkládá před každého hosta. Tento servis se nazývá 
anglický a servíruje se z levé strany. 

Hlavní chod se konzumuje půl hodiny až hodinu, Francouzi si to jako 
praví gurmáni vychutnávají, pak následuje nabídka sýrů, na vozíku jich 
je přibližně sto. Sortiment sýrů se skládá z kravských, ovčích a kozích, 
o nichž všech musí obsluhující znát jejich charakteristiku, původ, dobu 
zrání, jejich chuťovou charakteristiku. Vybraný typ musí být také vhodný 
ke zvolenému červenému vínu, tzn., doporučuje se vždy vhodný dle svoji 
charakteristiky. 

Pak se provádí úplný debarasser, tj. sklizení veškerého inventáře ze 
stolu až na karafu se sklenicí vody. Následně se provádí nabídka šampaňského nebo digestivu k ná-
sledujících dvou dezertům – pre dessert (vždy obsahuje krémovou zmrzlinu s ovocem) a hlavní dezert 
. Na závěr se nabízí káva, ve Francii je také tradicí, že se pije silná káva bez mléka a k oslazení se 
nepodává cukr, ale předkládají se miniaturní bonbonky.

V restauracích s mischelinovou hvězdičkou jsou velmi přísná kritéria a každý šéfkuchař si vše vy-
rábí sám - tedy od pečiva až po zmrzlinu včetně miniaturních bonbonků. 

Provoz restaurace je od 11 do 14 hodin, pak následuje siesta a znovu se otevírá od 19,30 do doby, 
než odejde poslední host (zavírací hodina zde existuje, ale jako správný podnikatel se každý restaura-
tér se řídí heslem náš zákazník, náš pán…).

Do této restaurace chodí hosté převážně na předběžnou rezervaci. Je navštěvovaná manželskými 
páry a spíše při výjimečných akcích, jako jubilea, uzavírání sňatků, atd. 

A proč to všechno popisujeme? Protože 7. března 2009 se mezi objed-
nanými páry objevil francouzský prezident Nicolas Sarkozy s manžel-
kou a místními hodnostáři. Alenka jej obsluhovala jako každého jiného 
hosta, přivítala a uvedla je ke stolu, a při nabídce vín se prezident asi 
podle vzhledu a francouzské výslovnosti začal zajímat, odkud je tato 
studentka a jak se do této restaurace dostala, (na stejnokroji restaurace 
měla Alenka vizitku s českou vlaječkou).

Říkala mu, že absolvovala konkurz v rámci projektu Leonardo, z 11 
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uchazečů z ČR byli vybráni jen 2 a podle svého hodnocení ve škole byli přiděleni do jednotlivých 
restaurací.

 Prezident se zajímal se o to, jakou dělala školu v ČR, popřál jí hodně štěstí a úspěchů. Přestože to 
byla významná návštěva, Alenka a celý personál se k němu choval jako k ostatním hostům, i když 
jako každého prezidenta i tuto návštěvu provázela mimořádná opatření včetně uzavření celé ulice, 
která přiléhá k této restauraci.

V rozhovoru pro jeden francouzský list se francouzský prezident zmínil o své spokojenosti s ná-
vštěvou v Nancy, ocenil kvalitu navštívené restaurace a zmínil se i o tom, že se tam seznámil s mladou 
českou studentkou, a že ho těší, že čeští studenti mají zájem studovat právě ve Francii. 

 Alenka jej hodnotí jako hodně náročného hosta, o vše se hodně zajímal, na vše se vyptával, ale 
i přesto spolu se svou ženou působili sympatickým a přátelským dojmem. 

 Kromě znalosti francouzštiny, i když začátky byly velmi krušné, mohla na této škole ve Francii 
z vlastní zkušenosti poznat to, co o vrcholné gastronomii v Čechách jen četla v knížkách. Díky své 
pevné vůli a pečlivostí získala dva evropské diplomy CAP a BEP, což je ekvivalent našeho studijního 
titulu Bakalář (Bc). Za doby působení ve Francii byla vybrána na měsíční stáž do Londýna, kterou 
absolvovala v lednu 2010 ve francouzské restauraci Angelus (rovněž s mischel. hvězdičkou).

 „Pobyt v cizině každému dá mnoho, v těžkých chvílích je odkázán jen na sebe, vše si musí probo-
jovat sám a pak se už v životě nenechá ničím překvapit, “ říká na závěr Alenka. 

Doufáme, že něco ze svých nabytých zkušeností a znalostí uplatní i v Nekoři.
Šef kuchař a majitel restaurace: Patrick Frechin

Pro zajímavost uvádíme francouzské menu 

Jiří Pomikálek

TJ Sokol Nekoř - stolní tenis
Nový rok 2010 začal pro pár sportovců z naší obce zásadním rozhodnutím. Parta kluků a pánů, kteří 

se každý týden několikrát schází u pingpongových stolů se rozhodla, že se pro příští sezonu přihlásí 
do okresního přeboru ve stolním tenise. Na výroční členské schůzi jsme tento návrh přednesli veřejně. 
Myslím, že výbor TJ i členská základna vzali naši aktivitu pozitivně, takže nic nebrání, aby vše bylo 
zrealizováno.

Od počátku roku jsme začali s intenzivní přípravou, a to nejen u pingpongových stolů, ale i na po-
li administrativním. Scházíme se každý týden nejméně dvakrát v kulturním domě, většinou v pátek 

Menu Dégustation (65 euros)
Mises en bouche 
Tranche de lobe de foie gras de canard  
A l’absinthe
Etuvée d’asperges vertes et langoustine rôtie   
L’œuf à 65° et bouillon vlétal 
Intermède rafraîchissant
Filet d’omble chevalier poêlé sur peau 
Artichauts et amandes, croustille de riz soufflé 
Tube chocolat, douceur marron relevé à l’armag-
nac Et pruneau confit
Sorbet fromage blanc
(Menu servi pour l’ensemble des convives d’une 
même table) 

Vychutnané menu
Předkrm
Plátek z kachních jater
Pelyněk
Pečené Langoustine (kreveta) pražené chřestem
Vejce při teplotě 65° a zeleninový vývar
Osvěžující zeleninový sorbet
Rytířské filé zapečené s artyčoky a mandlemi, suflé 
rýže
Čokoládová trubička podle Armagnac
a zavařené švestky
Zmrzlina z bílého sýra
(Menu se servíruje společně pro hosty u jednoho 
stolu.)
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a v neděli, vždy od 17:00 hodin. Vzhledem k tomu, že chceme zachovat páteční „pinkání“ pro co 
nejširší veřejnost, máme svolení obce i TJ, že smíme využívat sál i ostatní dny, pokud je volný. Ofici-
ální tréninky by tak měly být úterý, středa, pátek a neděle. Hrajeme na čtyřech stolech a je potěšující, 
že právě v pátek je návštěvnost i 20 hráčů. Někteří z nás ještě jezdí trénovat s oddílem Líšnice, nebo 
Mistrovic. Předpokládáme, že po letních prázdninách budeme muset tréninkové dny poupravit tak, 
abychom vše skloubili se soutěží.

25.března 2010 se nám podařilo sehrát první přátelské utkání s týmem Mistrovice „C“. Jedná se 
o vítěze letošního ročníku Okresního přeboru IV. třídy (OP IV.). Utkání jsme odehráli v jejich herně 
v Mistrovicích, a ve vyrovnaném utkání jsme podlehli 10:8. Soupeř nastoupil v náhradní sestavě a ne-
chal odpočívat některé své klíčové hráče. Přesto mělo utkání dobrou úroveň. V našem družstvu bych 
vyzvedl výkon Tomáše Krejčího ml., který uhrál tři body. Další utkání máme rozjednaná s mužstvy 
Žamberka „C“ a Dolní Dobrouče „B“. 3.dubna 2010 se tři naši hráči zúčastnili turnaje v Žamberku, 
a ve velmi solidní konkurenci 25 hráčů, mezi kterými nechyběli ani hráči OP I., obsadil Jirka Lehký 
12., Vojta Marek 23. a Kuba Kaplan 24. místo.

Administrativně jsme se spojili s Okresním svazem stolního tenisu (OSST) v Ústí nad Orlicí, a za 
pomoci jejich funkcionářů se nám daří zvládat potřebné „papírování“. Provedli jsme potřebnou regis-
traci oddílu v Praze, a máme již vystaveny první tři registrační průkazy pro naše hráče. V přestupním 
termínu který začíná 15.května, máme připraveno 5 přestupů. Čtyři hráči přestoupí z Líšnice a jeden 
z Plchovic. Celkem tak bude mít naše soutěžní družstvo 8 hráčů a to Jarda Lehký, Jirka Lehký, Ondra 
Bednář, Ladislav Uhlíř, Tomáš Krejčí ml. a st., Vojta Marek a Jakub Kaplan.

Tak jako nic na tomto světě, ani naše činnost se neobejde bez finančního zajištění. Pro nás ho po-
skytuje obec a Sokol. Pro představu bych uvedl, že registrace nového hráče nás stojí 300,- Kč, přestup 
hráče v rámci okresní soutěže 400,- Kč a přihláška do soutěže 200,- Kč za každého hráče na soupisce. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat výboru TJ Sokol Nekoř, který nám přislíbil finanční prostředky 
potřebné pro zajištění soutěže. Druhou nedílnou částí, kterou potřebujeme pro naši činnost, je sál 
kulturního domu. Zimní svícení také není zadarmo, a pro splnění podmínek, které nám ukládají pra-
vidla soutěží, budeme potřebovat pro soutěžní utkání zatemnění hrací místnosti a vytápění na teplotu 
potřebnou pro sehrání regulérního utkání. Doufáme, že se nám podaří najít společně s obecním zastu-
pitelstvem řešení těchto problémů a to i proto, že se zde hodlají scházet ženy při cvičení kalanetiky. 
Byli bychom rádi, kdyby se do sálu přestěhovalo i cvičení aerobiku. Tím by se snad využití sálu stalo 
zajímavé i pro obec. My nabízíme pomoc při pracích prospěšných obci, což se nám snad již povedlo 
dokázat úklidem „Náměstíčka“, o který se postarali Jirka Lehký, Kuba Kaplan, Vojta Marek a Ondra 
Bednář.

Na úplný závěr bych vás chtěl upozornit na to, že jsme si založili i vlastní internetové stránky, k je-
jichž návštěvě vás tímto zvu. Adresa je www.pinec-nekor.php5.cz

Zároveň se těším, že se potkáme i na pátečním „Pinkání pro všechny“. Tomáš Krejčí

TJ Sokol Nekoř - nabídla cvičení
T J SOKOL NEKOŘ

Obnovuje CVIČENÍ KALANETIKY pro ŽENY a DÍVKY
(bezohledu na věk a fyzickou kondici)

Cvičíme pravidelně každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 19 hodin od 1. 6. 2010 na sále kulturního do-
mu v Nekoři (je vhodné přinést si s sebou karimatku či jakoukoli jinou podložku)

Zveme všechny zájemkyně – přijďte se podívat a protáhnout si tělo
TĚŠÍME SE NA VÁS!



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2010

13

TJ Sokol Nekoř - Nekořský kros 2010
Již XI. ročník přespolního běhu Nekořský kros se konal v neděli 30. 

května 2010 v Nekoři. Přes nepřízeň počasí a téměř neustávající déšť se 
jej zúčastnil rekordní počet závodníků – 144. Letos asi poprvé mezi tě-
mi, kdo se startovním číslem vyběhl na trať, chyběl hlavní organizátor 
tohoto tradičního běhu – Pepa Krejsa. Ten měl se svými spolupracov-
níky z TJ Sokol Nekoř plné ruce práce se zvládnutím tak velkého po-
čtu startujících za neustávajících provazů deště padajících od zahájení 
závodů. I přes nedostatečné zázemí na rozestavěném sportovišti to vše 
v dešti a chladu zvládli na výbornou. Na rozbahněnou trať vyběhlo i 13 
závodníků a závodnic z Nekoře, za zmínku stojí 4. místo Jakuba Pomi-
kálka a 5. místo Jakuba Cvejna v jejich věkových kategoriích. Kompletní výsledky jsou ke shlédnutí 
na webových stránkách obce WWW.nekor.cz

Věříme, že příští rok v dokončeném areálu sportoviště bude Nekořskému krosu nakloněno i počasí…. 

SDH Nekoř 
Okrsek 2010 

Jako každé jaro nás opět čekala první zkouška fyzičky a techniky – okrsková soutěž. Letos neplá-
novaně, ale znovu v Nekoři. I přes „hrůzostrašnou“ předpověď počasí to nakonec nebylo tak hrozné 
a déšť se nám vyhnul. Tentokrát se sešlo 11 družstev mužů, tři žen a tři dětí. Zdevastovanou dráhu po 
zimě se nám jakžtakž povedlo dát do pořádku a mohlo se ve 13:00 začít :).

 Zahájili jsme nástupem, základními informacemi k organizaci, rozlosováním pořadí a pak .....to 
vypuklo.

 Na start požárního útoku nejdříve nastoupili Muži II. 
a Muži I. zatím zápolili na dráze 100 m překážek. Ženy 
letos nastoupily pouze v kategorii II., takže 100 m překá-
žek se jim vyhnulo, tak mohly zahájit disciplínou „pořado-
vá příprava“. Kdo byl na vojně, tak to zná...povely čelem 
vzad, pochodem vchod atd. a samozřejmě celé družstvo ja-
ko jeden muž (nebo žena). Na pořadové a požárním útoku 
se všechna družstva mužů postupně vystřídala, tak jak si 
vylosovali pořadí. Po útocích mužů se ženám trať zkrátila 
o 20m a mohly závodit i ony. 
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MUŽI II. 1. Nekoř A 26,35
 2. Nekoř B 26,91
 3. Jablonné n.O. 31,50
 4. Jamné n.O. 31,75
 5. Verměřovice 38,66
 6. Mistrovice NP

ŽENY II. 1. Nekoř 26,06
2. Jablonné nad Orlicí 30,53
3. Verměřovice 38,93

Hodnocení kategorie Muži I. je malinko složitější. Disciplínu 100m překážek absolvuje vždy 6 čle-
nů družstva a započítávají se čtyři nejlepší časy (přičemž každý závodník může využít dva pokusy). 
K tomu se přičítají výsledky z požárního útoku. Sčítá se vždy pořadí a při shodnosti bodů rozhoduje 
lepší umístění v požárním útoku.
MUŽI I. 100m požární útok Celkem
1. Nekoř 90,07 24,19 114,26
2. Jamné n.O. 99,46 29,09 128,55
3. Jablonné n.O. 105,24 29,91 135,15
4. Mistrovice 101,16 47,75 148,91
5. Sobkovice 127,33 53,47 180,80
Běh na 100m překážek
 Jméno SDH  1.čas 2.čas Platný čas
1. Beneš Michal Nekoř  21,56 21,25 21,25
2. Bednář Ondřej Nekoř  22,72 22,30 22,30
3. Šlesinger Martin Jablonné n.O. 22,41 23,73 22,41
4. Hejzlar Luděk Jablonné n.O. 22,63 NP 22,63
5. Kosek Petr Nekoř  35,38 22,84 22,84
6. Tauchman Tomáš Sobkovice  2,98 NP 22,98
7. Vacek Petr Jamné n.O.  26,78 23,15 23,15
8. Valenta Tomáš Mistrovice  33,07 23,53 23,53
9. Beneš Tadeáš Nekoř  NP 23,68 23,68
10. Halbrštát Ladislav Jamné nad Orlicí 26,87 24,68 24,68
Jako poslední nás čekaly požární útoky dětí. To je asi nejvíce emotivní část okrskové soutěže. Někdy 
mám pocit, že to hůř nesou dospělí (ať už diváci nebo rodiče). V této kategorii jsou nejvíce znát vě-
kové rozdíly, ale přesto byly všechny výkony moc hezké.
MLADÍ HASIČI
1. Jamné n.O. 35,60
2. Jablonné n.O. 56,82
3. Nekoř 39,87
Byla to hezká soutěž co do pohledu i výkonů. Nenastaly žádné velké komplikace, počasí se umoudři-
lo, nálada byla výborná a nekořáci se určitě nemusí za své výkony stydět.
PS: kompletní výsledky na nástěnce SDH a www.nekor.cz v rubrice spolky a organizace/SDH

Jana Kubíčková - Berková
Hasičské klubové zázemí u továrny
Vážení spoluobčané, výbor SDH v Nekoři, se rozhodl touto cestou zveřejnit podmínky, za kterých 
je možné si zapůjčit hasičskou klubovnu na sportovišti u bývalé textilky k pořádání společenských 
a soukromých akcí a tím ukončit nepravdivé pomluvy šířené v naší obci na adresu členů výboru a na-
šeho hasičského sboru. 
Tyto podmínky jsou umístěny na webových stránkách obce Nekoř www.nekor.cz, sekce Spolky a or-
ganizace/SDH.
Věříme, že se tímto ukončí nepravdy šířené o sboru hasičů a o podmínkách pronájmu nebo zapůjčení 
naší klubovny u bývalé textilky.  Výbor sboru dobrovolných hasičů
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Lední hokej - Lanškrounská hokejová liga
6. ročník LHL 2009/10 o Pohár starosty 

města Lanškroun je minulostí. 
Osmé místo je konečné umístění, které vy-

bojoval KLAS Nekoř v 1. lize. Po dobře ro-
zehraném druhém kole, kde jsme dosáhli tří 
vítězství za sebou, se nám již nepodařilo bodo-
vat. Jak bylo zmíněno již minule, čekali nás na 
závěr nejzdatnější soupeři v lize a to rozhodlo. 
Přesto 8. Místo ze 33 účastníků dělá stále dob-
ré jméno nekořskému hokeji. Pro zajímavost 

bylo v letošní sezoně JHJ odehráno 330 zápasů a představilo se v nich 570 hráčů v poli a 46 branka-
řů. 

Konečná tabulka, produktivita hráčů KLAS Nekoř, fotky a další zajímavosti jsou na internetu na 
adrese www.klasnekor.estranky.cz.

Děkujeme firmám Klas Nekoř, a.s. a Agral, a.s. Bantice, že svými sponzorskými příspěvky nám 
umožnili se LHL účastnit. Jiří Krejsa 

Velikonoční výstava
V návaznosti na úspěšnou Vánoční (2005) a Podzimní (2007) vý-

stavu byla opět ve spolupráci se základní a mateřskou školou uspo-
řádána týden před velikonocemi, na květnou neděli, 28. března 2010 
Velikonoční výstava s podtitulem tvorba nekořských mistrů štětce, 
pastelů a tužky. 

O tom, že děti v základní škole pod vedením paní učitelky Bouško-
vé dokáží vytvářet nádherné věci, všichni víme. Přesto nás všechny 
překvapilo, co všechno nápadité paní učitelky s dětmi k velikonoční 
a jarní tématice vytvořily. Opět nestačila celá řada stolů na jejich vý-
tvory. A zahanbit se nedala ani mateřská školka, kde se do této činnosti kromě dětí zapojili i šikovní 
rodiče. A aby těch překvapení nebylo málo, na výzvu pořadatelů se sešlo mnoho velmi pozoruhod-
ných věcí k vystavení, které přinesly ostatní nekořští. Ať už své rukodělné výrobky, tak i kulinářské 
výtvory lahodící nejen oku, ale i vůní lákající ke konzumaci. Množství velikonočních výrobků dopl-
nily formy na beránky i samotné piškotové dobroty z těchto forem….Raritou byla forma na beránka 
z roku 1937 a vedle ležící z ní upečený beránek.

Velikonoční tématiku doplnily proutěné výrobky a v odpoledních hodinách i přímo pletení veliko-
nočních pomlázek. Staří i mladí mistři v této tradici ukazovali několik způsobů, jak uplést velkou či 

úplně miniaturní pomlázku…. 
Jásavými jarními barvami zaplně-

ný sál KD doplnily kresby a plátna 
renomovaných i mladých nekoř-
ských umělců. Moc děkujeme paní 
Marii Hátě Šmokové, že k vystave-
ní zapůjčila některá svá díla, která 
obdivují návštěvníci jejích výstav 
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v okolních městech. Hluboko do své tvorby nám dal nahlédnout Martin Kocmánek, který obětavě 
přivezl k vystavení z velké dálky množství svých pláten. O objevila se tvorba dalších, o kterých jsme 
ani mnozí z nás ani nevěděli, že dovedou tak nádherně malovat. Nadějným příslibem do budoucna 
byly vystavené práce dvou studentek ústecké střední uměleckoprůmyslové školy. 

Všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, zapůjčili či vyrobili vy-
stavěné exponáty, předvedli několikeré způsoby pletení pomlázek moc 
děkujeme. Děkujeme paní Marušce Faltusové z Bredůvky za dozdobení 
sálu pěknou jarní vazbou. Poděkování za zapůjčení obrazů a kreseb patří 
M. Šmokové, M. Kocmánkovi, J. Šimkovi. M. Pomikálkové, M. Čápové 
a M. Pomikálkové ml. . Děkujeme pekařství Adamec za darované veli-
konoční mazance k občerstvení návštěvníků. A děkujeme všem, kteří se 
na přípravě výstavy podíleli. 

Návštěvnost výstavy předčila všechna očekávání, odhadem přišlo výstavu shlédnout kolem čtyř 
stovek lidí. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na projekt Praga- Haiti zajišťující vrtnou 
soupravu pro ostrov postižený zemětřesením. Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem umožnily na 
tento účel zaslat částku 8400 Kč.  Jiří Pomikálek

Cestománie - Asie
Vážení čtenáři, v Cestománii se i v letošních číslech Nekořského zpravodaje vydáme S Martinek a Zu-
zanou Kocmánkovými do Asie - pokračování č.7
Stáli jsme pod jedním kopcem s budovou pod vrcholem. Zřejmě to měl být hotel. A jak se ukázalo 
jediný, který zde byl v širokém okolí k dispozici. Na křižovatce jsme dostali od zevlujících chlapců 
spoustu skvělých nabídek k odvozu na vrchol. Šli jsme pěšky. V Chocolate Hills Hotel & Restaurant 
jsme se museli ubytovat v poměrně drahém pokojíčku avšak nevalné kvality. Ještě než jsme začali 
řešit večeři, zaskočili jsme na samý vrchol kopce. Ten pohled stál za to. Dívali jsme se na stovky 
pahorků a homolek. Celkem jich je prý 1 268. Pověst praví, že pahorky jsou zkamenělé slzy obra, 
kterému zlomila srdce smrt jeho milenky z řad obyčejných lidí. Geologové se původ útvarů na tabuli 
snažili vysvětlit úplně jinak.

V hotelové restauraci byly ceny 4 až 5-ti násobné než obvykle. Rozhodli 
jsme se jet do 7km vzdálené Carmen na lidovku. Pod kopcem nám tíž hoši 
nabízeli odvoz za 200 pesos a nechtěli slevit. Zašli jsme za roh a hned jel 
bus, 14 pesos za oba. Nakonec jsme krátký výlet i s velkým pivem k po-
řádné večeři a také včetně nákupu v Carmen pořídili ani ne za 250 pesos. 
Motorkáři byli naštvaní, když jsme se spokojeně vrátili a za ušetřená pesa 

si mohli koupit láhev San Miguelu v obchůdku na křižovatce. Po příchodu k hotelu jsme se zřízencem 
řešili odstranění velkého jedovatého červa, který číhal nad našimi dveřmi.
Ráno jsme ještě jednou vyběhli na kopec obdivovat homole a pak už jsme šli na bus. Přesné řády 
neexistují. Prostě se čeká. Jelikož si cestou na kopečky Zuzka 
všimla, že poblíž městečka Loboc ukazují Tarsiery, vystoupili 
jsme tam. Tarsier je jedním z nejmenších primátů na zeměkouli. 
Tvorečky ukazují v přístupných voliérách, měli jsme je takřka 
na dotek a mohli jsme je krmit zakoupenými cvrčky. V Lobocu 
jsme se pak ještě najedli a strávili chvilku na internetu. Hned 
jak jsme vylezli na ulici, jel další bus zpět do Tagbilaranu. Jeli 
jsme jak jinak než výletním tempem. 
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Po návratu do Tagbilaranu jsme řešili, jak vyplníme zbývající 
dny. Díky tomu, jak jsme neustále převraceli mapu tam a zpět, 
tak se okolo nás seběhla celá řádka místních poradců a mudrců. 
Dozvěděli jsme se od nich, že kromě plážového ostrova Panglao 
a Čokoládových kopečků tu v okolí na tři dny pobytu nic není. 
Přesto jsme se snažili najít spoj do Loon, na mapě tam byla na-
malovaná pláž. Domorodci si z nás po chvíli začali dělat srandu, 
tak jsme raději šli hledat jeepneje na Panglao. Seznámili jsme se 

tak se sympatickým řidičem, ten nás pak z bus terminálu odvezl do města, věřte nevěřte zadarmo. Prý 
máme přijet zas. Pak už jsme jen nasedli do busu na Panglao a zažili pořádnou tlačenici. Vystoupili 
jsme jako posledně u Alona Beach. Bývalí ubytovatelé z nás byli docela vedle, a to hned dvakrát, jed-
nak byli překvapeni, že jsme zase zpět a také proto, že po nás vlastně ještě neuklidili. Upřímnou radost 
ze shledání však zakrýt nedokázali. Ani my ne.
Druhý den jsme odpočívali a nabírali síly. Počasí bylo nepřívětivé. 
Poslední den jsme se dopoledne šli koupat, bylo slunečno a též maxi-
mální příliv. To už bylo jiné. Pak se nám ani nechtělo pryč, ale museli 
jsme, neboť jsme měli zamluvená místa na trajektu do Cebu City. Na 
odbočce k Alona Beach jsme čekali na spoj. Tříkolkáři nás obtěžova-
li s nabídkami. Po nějakém čase přikodrcal stařičký jeepnej. Byl to 
docela zážitek cestovat v podomácku sestrojeném stroji snad stokrát 
spravovaným, jehož rychlost nikdy nemohla překročit 40km/h.
V Tagbilaranu nás zřízenci plavební společnosti usadili do „mrazivé-
ho“ prostoru klimatizované kajuty. Po vyplutí jsme požádali posádku, zda bychom mohli na horní, 
otevřenou palubu. Byli jsme Filipíncům pro smích, že jsme vyměnili pohodlí s klimatizací a velko-
plošnou TV za malé sedačky se sluníčkem a příjemným vánkem.
V Cebu City jsme při opouštění přístavu odrazili dotěrné taxikáře i jejich naháněče a šli pěšky přímo 
do Cebu Century Hotel. Byla neděle, na Colon Street byl zase noční trh. Ten mumraj by se nám do-
cela líbil. Bylo tam však opět dost žebrajících dětí, měli hlad, něco nám pro ně zbylo. Z místních jim 
však nikdo nic nedá.
Následující dopoledne jsme si nechtěli zopakovat komplikovanou cestu jeepneji a proto jsme raději 
jeli na letiště taxíkem. Překvapilo nás, že se nás taxikář nesnažil obrat, spíš to dopadlo naopak. To bylo 
veselé. Krátkým letem jsme se přesunuli z Cebu City do Manily. V Manile jsme měli trochu času a tak 
jsme opustili prostor letiště a vklouzli do blízkých manilských uliček na poslední tapsilog, longsilog 
a pivo. Než jsme zamířili k letadlu, rozloučili jsme se pohledem na panorama manilských věžáků. 
Filipíny jsou velmi zajímavou zemí. Tak jako nelze vymazat z paměti vzpomínky na překrásnou pří-
rodu a bezprostřední přátelskost některých obyvatel, nelze zapomenout na bídu, ve které se lidé této 
země nachází. O tomto jsme přemítali cestou do thajského Bangkoku. Zároveň jsme byli plni očeká-
vání, co se bude dít v Thajsku.
Před půlnocí osmnáctého srpna jsme dosedli na plochu bangkokského letiště. Vstup do země se neo-
bešel bez dramatu. Vízum je možné získat po příletu, avšak nechybělo málo a mohli jsme díky přístu-
pu imigračních pracovnic zůstat před branami této země bez příslušného povolení. Další chvilky nás 
čekaly při přesunu do centra, systém dopravy jsme ještě neznali. Nechtělo se nám platit nehoráznou 
cenu vysmívajícím se taxikářům, kteří se nám snažili dost nevybíravě vnutit své předražené služby. 
S pomocí jiných ochotnějších Thajců jsme se se zatajeným dechem dostali do centra zářícího a pulsu-
jícího velkoměsta, přesněji do blízkosti ulice Khao San, která je útočištěm většiny turistů mířících do 
Thajska či Thajsko opouštějících. Zde začalo naše krátké thajské dobrodružství.

Martin a Zuzana Kocmánkovi
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Pozvání

Inzerce

JESICCA
PROFESIONAL

PASÁŽ PANSKÉHO DVORA čp. 6, ŽAMBERK
tel. 602 467 813, e-mail: szapletalova@orlicko.cz

koupel nohou
jemné dobroušení přístrojem Jessica
masáž nohou
odstranění kuřích ok
P-shine
lakování nehtů
depilace
peeling

luxusní ošetření rukou - Nail Aktive
termální zábal v termorukavicích
masáž rukou
lakování nehtů + zdobení
P-shine
odstranění modelace na rukou
transplantace poškozených
a polámaných přírodních nehtů
modelace nehtů

Soňa Zapletalová kombinovaná pedikúra - manikúra

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

PEDIKÚRA MANIKÚRA
Inka

inzerat A6.ai   1   3.6.2010   8:18:47

RYBÁŘSKÝ TÁBORÁK
Sobota 19. června 2010 od 16,00 hod.

Myslivecká chata 
Bohaté občerstvení – nejen rybářské speciality –  

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

DĚTSKÝ DEN
Neděle 27. června 2010 od 14,00 hod,  

hřiště u základní školy, 
skákací hrad, tradiční soutěže pro děti

prodejní výstava prací dětí základní školy 
ZŠ sehraje divadelní kus „Hnůj nad zlato“ 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

HASIČSKÝ TÁBORÁK
Sobota 3. července 2010 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA

SRANDAMAČ 
Aneb II. netradiční turnaj spolků

Sobota 3. července 2010 od 15,00 hod., 
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a obecní zastupitelstvo soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

Přivítali jsme do života  Rozloučili jsme se
Doleček Michal Bednář Miroslav
Kotyza Lukáš Lehká Anna
 Mertelíková Fryderyka

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.4.2010 – 30.6.2010 
60 let Čápová Jana
 Smejkal Josef
 
65 let Beneš František
 
75 let Lehký Josef
 
80 let  Faltus Miroslav

82 let   Hrdina Otokar

83 let Plocková Alena
 Luxová Josefína

84 let Žižková Olga
 
86 let Bednář Václav

90 let Daniel Ludomír
 
 

Srdečně blahopřejeme  Marie Glonková

Děkujeme za projevy soustrasti, osobní účast, květinové dary a milá slova pana Dostálka při 
posledním rozloučení s naší milou Annou Lehkou.

Rodina Lehká a příbuzní

Dne 8. května 2010 uplynulo 5 let ode dne, kdy od nás odešel pan Vodička Václav. 
Vy, kteří jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

manželka a děti
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Uzávěrka příštího čísla je 20. července 2010, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz
www.nekor.cz

V prvním letošním čísle jste si mohli prohlédnout barevné fotografie těchto nekořských objektů: 
I. Údolí 6 dříve Kopeckovo, nyní rekreační chalupa, majitel: Nováčková Jitka, Praha II. Zahradní 
chata u čp. 159, majitel Petr Uhlíř, Letohrad III. Roubená novostavba na novém sídlišti čp. 350, maji-
tel Radek Borovička IV. Stodola u Matyášova statku k továrně, původně čp. 107 nyní eč. 111, majitel 
Vladimír Kodytek, Praha. A co tyto? Poznáte…?


