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Z jednání obecního zastupitelstva
14. května 2012 
Starosta přivítal přítomné, zahájil zasedání zastupitelstva, nechal schválit program jednání. Dále infor-
moval o událostech a dění v obci od minulého jednání zastupitelstva: poděkování mladým hasičům za 
úklid před OÚ, školení BOZP + zpracování požární dokumentace KD, výměna oken KD, vymalování, 
umytí oken oddílem stolního tenisu, oprava střechy na poště, dokončení oprav osvětlení, informace 
z valné hromady Orlicka, získání kontejneru na plasty od firmy EKO-KOM - umístění Vejrov prodejna, 
sbírka oděvů pro Diakonii, dořešení cesty k čp. 192 podepsáním smluv, stavění máje + zabezpečení 
proti skácení, nákup náhradních lahví k dýchacím přístrojům pro zásahovou jednotku SDH, jednání 
s projektantem sběrného dvora – dokončení dokumentace, nástup pracovníka na OPP, poděkování ha-
sičům za zvládnutí „Lodiček“, další jednání SK o ÚP,– vypsání veřejného jednání na 18.6.2012 ještě 
k 1. změně ÚP. Poté po několika drobných doplněních byl schválen zápis z minulého jednání zastupi-
telstva.
Smlouvy o přijetí dotací. Usnesení 2a/ V-201: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012.  9 – 0 - 0
Usnesení 2b/ V-2012: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora poří-
zení územních plánů v roce 2012 Evidenční číslo smlouvy: SRKEF /12/20580 9 – 0 - 0
Pozemkové záležitosti. Usnesení 3/ V-2012: ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu st.p.č. 453 v k.ú. 
Nekoř a pověřuje starostu jednáním a přípravou smlouvy o odkupu.  9 – 0 – 0 
Různé
• Dřevěné sochy. Starosta seznámil zastupitele se záměrem využití kmenů silných palivového dřeva 
a zejména lípy z Vejrova na zhotovení dřevěných soch do parku či k MŠ. Předložil rámcovou nabídku 
pana Sibery. Usnesení 4a/ V-2012: ZO Nekoř schvaluje využít nabídku pana Sibery na zhotovení dře-
věných soch do parku a k MŠ – pověřuje starostu blíže jednat o konkretizaci nabídky 9 – 0 - 0
• Výmalba chatek PP. Usnesení 4b/ V-2012: ZO Nekoř schvaluje vymalování chatek na Petrově pa-
louku a zakázku na základě nabídky zadat firmě Maleček – Růčka, Králíky za cenu cca 1500,- Kč za 
chatku.  9 – 0 - 0
• Veřejná vyhláška. Starosta informoval o vyřešení nedostatků z kontroly požární ochrany, z dopo-
ručení zpracovatele požární dokumentace pro KD navrhuje schválit dosavadní pracovní text vyhlášky 
O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob na území obce Nekoř, jako definitivní. Usnesení 4c/ V-2012: ZO Nekoř schvaluje obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř.  9 – 0 - 0
• Hudební festival. Usnesení 4d/ V-2012: ZO Nekoř uděluje souhlas s konáním hudebního festivalu 
ATS Nekoř ve dnech 22. – 23.6.2012 za podmínek stejných jako v roce 2010, mimo jiné s tím, že se 
akce bude konat jen ve vymezeném prostoru, pořadateli akce bude zabezpečeno, aby účastníci ne-
vstupovali na sousední soukromé pozemky a nepoškozovali majetek obce, SDH Nekoř, firmy Alf spol 
s.r.o. a majitelů ostatních okolních nemovitostí.  9 – 0 - 0
• Obnova ovocné aleje. Starosta na základě jednání minulého zastupitelstva předložil projekt na akci 
„Nekoř – obnova ovocné aleje“ k vysazení ovocných stromů kolem cesty „Do Pole“. Usnesení 4e/ 
V-2012: ZO Nekoř schvaluje podat žádost na výsadbu zeleně podél cesty „Do Pole“ p.p.č. 3147/1 
na akci „Nekoř –obnova ovocné aleje“. Usnesení 4f/V-2011: Obec Nekoř v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt „Nekoř –obnova ovocné aleje“ 
a v souladu s výše uvedeným zákonem rozhoduje zaslat písemnou objednávku jednomu zhotoviteli – 
firmě Pavel Haupt – údržba zeleně, se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad  9 – 0 - 0
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• Zaměření čp. 286. Starosta informoval o předání zpracovaného zaměření obecní budovy čp. 286
Usnesení 4g/ V-2012: ZO Nekoř schvaluje vyplatit odměnu ze smlouvy o provedení práce (4.900) za 
zaměření čp. 286 paní P. S. , Letohrad   9 – 0 - 0
• Návrhy a připomínky 
L. Faltusová - Poděkování za sbírku ošacení. Upozornění na špinavý kontejner na sklo
B. Bezstarosti - úprava asfaltu a oprava mantinelů CVAN před M ČR v hokejbale. Obnovení cedulí 
k hydrantům
V. Zářecká - Úpravy a opravy prvků dětského hřiště u MŠ
J. Lehký - Přeložení elektřiny u Luxovy hospody – reakce starosty – možné až po vydání demolice na 
objekt. Úprava kotelny KD k možnosti samostatného topení pořadateli akcí na sále KD. Rolety na sále 
KD. Přečištění povrchu - umělé trávy u víceúčelového hřiště –reakce starosty – již je jednáno s firmou 
Tennis Zlín. Označení míst k vyvěšení smutečních oznámení na vývěsních plochách
J. Čápová. Zájem o pronájem restaurace KD
V. Faltus. Písemná žádost o vyrozumění k směně a prodeji pozemku navazujících na „Sídliště nad 
stadionem“

25. června 2012 
Starosta přivítal přítomné, zahájil zasedání zastupitelstva, nechal schválit program jednání a zápis 
z minulého jednání. Dále informoval o událostech a dění v obci od minulého jednání zastupitelstva: 
postup výroby zásahového vozidla, výmalba chatek Petrův palouk, pořez a srovnání dřeva u ZŠ, po-
dání žádosti na obnovu ovocné aleje a prořez památné lípy, M ČR v hokejbale přípravek, Dětský den, 
Výjimka počtu žáků ZŠ Nekoř. Starosta předložil žádost ředitele ZŠ Nekoř na doplacení příspěvku 
z důvodů udělené vyjímky na zbytek školního roku 2011/2012, dále seznámil s žádostí o udělení vy-
jímky z počtu žáků v ZŠ Nekoř (předpoklad chybějících 13 žáků) a informoval o jednáních ohledně 
této věci a konečném návrhu situaci vyřešit úpravami rozvrhu. 
Usnesení 2a/ VI-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, okres Ústí 
nad Orlicí, souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v Základní škole Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, 
podle § 23 odst. 3 a odst. 4 nebo odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, na školní 
rok 2012/2013 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost školy, a to nad výši 
stanovenou krajským normativem. 
Usnesení 2b/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedagogických 
i nepedagogických pracovníků ZŠ z důvodu schválené výjimky na období 1.1. 2012 – 31.8. 2012, již 
schválených 100 000,- + doplatek 50 778 Kč, celkem tady 150.778Kč za uvedené období. 
Usnesení 2c/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na mzdy pedagogických pra-
covníků ZŠ z důvodu schválené výjimky po ředitelem ZŠ předložené organizační úpravě rozvrhu na 
období 1.9. 2012 – 31.12. 2012, 56.032 Kč,- Kč. s tím, že doplatek mezd nepedagogických pracovníků 
bude čerpán z krajem přidělených finančních prostředků. 
Usnesení 2d/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce na kroužky ZŠ v období le-
den – červen 2012 ve výši 19.560,- Kč. 8 – 0 - 0
Rozpočtová změna. Účetní obce p. Glonková seznámila s rozpočtovou změnou. Usnesení 2e/ VI-
2012: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.  8 – 0 - 0
Pozemkové záležitosti a nájmy. Žádost Ing. J. B. o souhlas s vedením přípojek a výstavbou RD, žá-
dost P. M. o souhlas s výstavbou RD, stanoviska SK k těmto žádostem tlumočila předsedkyně stavební 
komise Ing. J. Kubíčková Berková. Usnesení 3a/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí s provedení vodovodní 
a přípojky NN přes p.p.č. 3029/3 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř za podmínek: přípojky budou ve-
deny v kraji komunikace, nejlépe v zeleném pásu vedle zpevněné komunikace, v předepsané hloubce 
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a opatřen výstražnou fólií. V místě vedení pod komunikací bude el. kabel uložen v chráničce. Žadatel 
zajistí a uhradí náklady spojené se zaměřením a vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí.
Usnesení 3b/ VI-2012: ZO Nekoř v návaznosti na změnu č. 1 územního plánu obce Nekoř, schvále-
ného v říjnu 2002 souhlasí se záborem půdy vedené v ZPF pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 
1211 v k.ú. Nekoř, souhlasí s výstavbou RD, jímky na vyvážení a zpevněných ploch okolo stavby, na 
p.p.č. 1211, k.ú. Nekoř a souhlasí s výstavbou Vodovodní přípojky a elekropřípojky k rodinnému do-
mu, p.p.č. 1211, 3023, 3029/3, 1219/2, k.ú. Nekoř
Usnesení 3c/ VI-2012: ZO Nekoř schvaluje smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a sou-
hlas se zřízením stavby mezi obcí Nekoř a Ing. J. B. a paní J. B, jejíž součástí je i smlouva o zřízení věc-
ného břemene, a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy o smlouvě budoucí a po splnění podmínek 
uvedených v usnesení 3a/ VI-2012 i podepsáním vlastní smlouvy o věcném břemeni.  8 – 0 - 0
Usnesení 3d/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí dle předložené PD s výstavbou RD na p.p.č. 594 v k.ú. 
Nekoř.  8 – 0 - 0
Dále starosta informoval o průběhu jednání s majiteli pozemků navazujících na Sídliště nad stadionem 
pro další plánovanou výstavbu. 
Usnesení 3e/ VI-2012: V návaznosti na Usnesení 5b/XIII-2011 ZO Nekoř schvaluje záměr odkupu 
části p.p.č. 3038/2, , části p.p.č. 3168/3, dle g.p. č. 808-583/2011 p.p.č. 3168/4, p.p.č. 3168/5, p.p.č. 
1864/2 a PKN 1874/1, případně PKN 1874/2, pověřuje starostu dalším jednáním v této věci s majite-
lem zmíněných parcel  8 – 0 - 0
Žádost manželů Dvořákových o prodloužení pronájmu v restauraci KD. Starosta k žádosti doložil 
právní rozbor stávající smlouvy vypracovaný AK Mgr. Duškové 
Usnesení 3f/ VI-2012: ZO Nekoř bere na vědomí právní rozbor smlouvy na pronájem restaurace 
v KD, schvaluje připravit uzavření pokračování nájemní smlouvy s manželi Dvořákovými, zároveň 
pověřuje starostu přípravou nové smlouvy dle doporučení právního rozboru a připomínek zastupite-
lů.  8 – 0 - 0
Projednání změn s nájemci provede starosta, místostarostka a správce KD.
Různé
• Projednání 1. změny ÚP Nekoř. Usnesení 5a/VI-2012: ZO Nekoř vydává změnu č. 1 územního 
plánu obce Nekoř, schváleného v říjnu 2002.  8 – 0 - 0
• Hasičské zásahové vozidlo. Informace o průběhu přípravy a výroby zásahového vozidla podal velitel 
a zástupce velitele zásahové jednotky. Usnesení 5b/ VI-2012 ZO Nekoř schvaluje seznam víceprací na 
zásahovém vozidle DA – IVECO DAILY  8 – 0 - 0
• Příspěvek Orlickoústecké nemocnici na laparoskopickou věž. S dopisem ředitele Orlickoústecké 
nemocnice seznámil starosta obce, zastupitelstvo se věcí dále nezabývalo
• VH VAK. Usnesení 5c/ VI-2012: ZO Nekoř v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění deleguje starostu obce Ing. Jiřího Pomikálka jako zástupce obce Nekoř 
na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., která se 
koná dne 28. června 2012 ve 12,30 hodin v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí 8 – 0 - 0
• Souhlas s napojením komunikace u sběrného dvora. Usnesení 5d/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí 
s napojení nové objízdné komunikace u SBĚRNÉHO DVORA NEKOŘ na stávající místní komuni-
kaci na p.p.č. 1061/17 v k.ú. Nekoř  8 – 0 - 0
• Sdružení obcí Orlicko. Informace z valné hromady konané 25.6.2012 podal starosta. Usnesení 5e/ 
VI-2012: ZO Nekoř schvaluje specifikaci finančních příspěvků dle čl. II. Smlouvy o poskytnutí pří-
spěvků uzavřené mezi Sdružením obcí Orlicko a obcí Nekoř na rok 2012  8 – 0 - 0
• Smlouva POV výměna oken. Usnesení 5f/ VI-2012: ZO Nekoř schvaluje smlouvu s PK na dotační 
program POV výměna oken KD   8 – 0 - 0
• OZV obce Nekoř č. 3/2012. Usnesení 5g/ VI-2012: ZO Nekoř revokuje usnesení č. 3c/I-2012 
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a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 3/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  8 – 0 - 0
• Oprava cest. Starosta přednesl návrh opravy části poškozené cesty od křižovatky za kioskem na hrázi 
k nové budově povodí. Zpevnění krajů materiálem dodaným stavební firmou a navezení vrstvy frézin-
ku. Dále předložil seznam míst k umístění svoznic pro odvod vody z komunikací. 
Usnesení 5h/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí s provedením částečné opravy cesty k budově Povodí Labe 
za použití materiálu dodaného firmou, která prováděla stavbu budovy Povodí Labe. Zastupitelstvo obce 
Nekoř souhlasí s objednáním provedení této opravy u pana Jiřího Vencla, Nekoř 234.  8 – 0 - 0
Usnesení 5i/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí s objednáním výroby svoznic pro odvod vody z komunikací 
dle první části předloženého seznamu, svoznice do Údolí řešit až dle možností rozpočtem schválené 
částky na opravy cest po provedení prioritních oprav.  8 – 0 - 0
• Dřevěné sochy. Usnesení 5j/ VI-2012: ZO Nekoř souhlasí se zhotovením dřevěných soch z dřeva 
získaného těžbou nad stadionem dle nabídky pana R. Sibery za cenu 23.000,- Kč  8 – 0 - 0
• Úprava šatny v KD. Na základě předchozích diskusí starosta přednesl návrh na poptání úpravy „šat-
nového okénka“ u sálu KD. Dohodnuto poptat místní truhlářské firmy s žádostí o návrh řešení. 
• Vývěsní plochy. Dále starosta přednesl návrh na zhotovení dvou nových vývěsních ploch - obnovení 
vývěsní plochy na Bredůvce a vývěsní plochu s prostorem pro vitríny k cestě od náměstíčka k obecní-
mu úřadu. Usnesení 5k/ VI-2012: ZO Nekoř schvaluje zhotovení dvou nových vývěsních ploch a pově-
řuje starostu vypracováním poptávky a obesláním nekořských truhlářských firem k jejich zhotovení. 

 8 – 0 - 0
• Návrhy a připomínky. 
L. Faltusová - upravit odkaz rekreačního střediska Lorien na webu obce
B. Bezstarosti - připomenutí celonočního svícení veřejného osvětlení při akcích v obci
P. Lehký - zvážit zhotovení reklamních předmětů obce
J. Kubíčková Berková - termín vítání občánků - dohodnuto přelom září a října 2012. Anketa ve škole – 
vypracovat ŠR, realizace ankety v prosinci 2012, doplnit členy SŘ k 1.9.2012
J. Lehký. Rolety na sále KD - SK do příštího jednání ZO
V. Lehký - Odpadkový koš u zastávky u přehrady

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

dění v obci za poslední období je alespoň trochu popsáno v předchozích řádcích z jednání zastupi-
telstva. Z toho nejdůležitějšího chci upozornit na dokončení návrhu územního plánu, který je k dispo-
zici k nahlédnutí na obecním úřadě. Nyní probíhá jeho projednávání dotčenými úřady, předpokládá se 
jeho veřejné projednání v druhé polovině měsíce listopadu, při kterém bude poslední a jediná možnost 
uplatnit připomínky k tomuto návrhu. Přesný termín bude samozřejmě zveřejněn. 

Dále chci i jménem zastupitelstva tlumočit prosbu o zachovávání svátečního klidu o svátcích a ne-
dělích, děkujeme všem, kteří jsou ohleduplní k ostatním a neruší jejich sváteční pohodu hlasitým 
hlukem strojů a motorů. 

A na závěr chci upozornit na rozhodnutí zastupitelstva zakázat kouření v budově Kulturního domu, 
tedy na chodbách a schodištích před sálem i restaurací, kouřit je povoleno pouze přímo v restauraci. 

Dovolte mi popřát Vám pohodové prožití svátečních dnů blížící se nekořské pouti i zbytek prázdnin 
a dovolených….   Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Poděkování
• Starším zasloužilým členům SDH a členům zásahové jednotky za vymalování, natření a úpravy 

hasičské zbrojnice
• Všem štědrým dárcům z řad místních firem a podnikatelů, kteří přispěli na dovybavení zásahového 

vozidla
• Členům místních spolků za zorganizování soutěží při dětském dni, panu řediteli Bouškovi a dětem 

z divadelního kroužku za sehrání divadla. 
• Členům místních spolků a obecního zastupitelstva za zorganizování Srandamače a za dostatek smy-

slu pro humor při absolvování jednotlivých soutěží… 
• Všem, kteří obětavě kosí trávu kolem silnice i místních komunikací v naší obci
• Obětavým rukám členů místních spolků a tatínkům školních dětí při pořezání a srovnání dřeva 

u základní školy 
• TJ Sokol Nekoř za zorganizování „Nekořského Špacíru“
• A poděkování patří i všem vám, kteří i v parných dnech pečujete o květinovou výzdobu kolem 

svých příbytků i na veřejných plochách v obci…

Dodržování svátečního klidu

Děkujeme, že o nedělích a ve sváteční dny nepoužíváte 
motorové sekačky, křovinořezy, motorové pily, 
cirkulárky případně jiné hlučné motorové nebo 

elektrické nářadí. 
za občany obce Nekoř obecní zastupitelstvo 

Zbývající termíny svozu odpadů 2012
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna

Srpen: 13, 27
Září: 10, 24 

Říjen: 1, 8, 15, 22, 29 
Listopad: 5, 12, 19, 26 

Prosinec: 3, 10, 17, 24

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa – úterý: 7.VIII.; 4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.;25.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - středa 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 14.VIII.; 11.IX.; 9.X.; 6.XI.; 4.XII.
Sběr nebezpečných odpadů –5. září 2012 
Sběr železa provedli hasiči v měsíci dubnu, kontejner k odložení železného odpadu je k dispozici, 
jeho umístění bude zájemcům sděleno na obecním úřadu. 
Sběr elektrozařízení: provedou hasiči v druhé polovině srpna, bude oznámeno na plakátech a letá-
cích 
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Co se chystá v obci Nekoř 

  4.8. Pouťový nohejbalový turnaj
18.8. Myslivecké hody
  1.9. Pohádková cesta
  1.9. Koncert na zimním stadionu

15.9. Nekořský pohár
16.9. Varhanní koncert v rámci Orlickokladské-

ho varh. festivalu – kostel sv. Mikuláše

Hasičské zásahové vozidlo
Bližší představení nového hasičského zásahového vozidla.

Iveco Daily 70C17D je přeplňovaný vznětový řadový 
čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail. 
Obsah 2998 cm3, výkon 125 kw, max.rychlost 100 km/
hod.

Převodovka mechanická šestistupňová . Šasi je dvou-
nápravové s pohonem zadní nápravy s možností využití 
uzávěrky diferenciálu. Šasi je vybaveno dvouokruhovými 
brzdami, dále systémem ESP v. 9 obsahující ABS, ASR, 
MSR, HBA, HiH, LAC, TSM, HRB, HFC. V zadní části 
vozidla tažné zařízení s koulí, pod nástavbou vzadu je pří-
prava pro el. naviják o tažné síle 3,5t. Přední světla do ml-
hy, po bocích vozidla jsou umístěna prosvětlená odrazová 
světla, v horní části nástavby nad každou roletkou jsou světla osvětlující okolí vozidla při zásahu. 
Na kabině řidiče světelná rampa s dvěma zábleskovými majáky a dvěma zábleskovými světly modré 
barvy, se sirénou s možností volby tónu a reproduktorem pro hlášení. Na přední kapotě dvě zábles-
ková LED světla, v zadní části nástavby modrý zábleskový maják a nad zadními dveřmi je umístěna 
výstražná oranžová alej složená z 8 LED světelných zdrojů. Kabina je čtyřdveřová, počet míst 1+6 
(v přední řadě 3, v zadní 4 hasiči).

Nástavba je montovaná za speciálních Al profilů a oplechována Al plechem při použití technologie 
lepení. Na každé straně nástavby jsou 2 uzavírací roletky, v zadní části výklopné dveře. Při otevření 
nástavby se automaticky zapne vnitřní osvětlení daného místa. Střechu nástavby tvoří ohrazená ma-
nipulační plošina. Je z hliníkového plechu s neklouzavým povrchem. Horní plošin zároveň slouží pro 
vložení rozměrné požární výbavy (žebřík, bedna na savice, nářadí, přejezdové můstky, sud na sor-
bent). Na zadní stěně vozidla je umístěn žebřík pro výstup na horní plošinu.

Uprostřed nástavby je vložena nádrž na vodu o objemu 700 l. Konstrukce nádrže zajišťuje co 
nejnižší polohu těžiště. V pravé zadní části je umístěno vysokotlaké zařízení poháněné spalovacím 
motorem. Součástí zařízení je ventil pro přiměšování pěnidla. Max. průtok 63l/min. , tlak 4MPa, dél-

ka hadice na navijáku 50m. Dále 2 ks dýchacích přístrojů 
a v horní části 3 ks beden na ostatní materiál. Zakoupení 
starších dýchacích přístrojů se jeví jako prioritní záležitost 
ochrany hasiče před zplodinami hoření. V naší jednotce je 
5 členů oprávněno nosit název ,,Nositel dýchací techniky“ 
.Před samotným kurzem na HZS musí žadatelé projít kom-
plexní lékařskou prohlídkou (spyrometrie, EKG) , tato pro-
hlídka je opakována každé 2 roky, dále po absolvování kurzu 
minimálně 1 krát za 3 měsíce tzv. ,,oddýchat“ .
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V pravé přední části ve spodu je umístěno plo-
voucí kalové čerpadlo, vedle je počítáno do bu-
doucna s přetlakovým ventilátorem. V horní části 
jsou uloženy 2 ks ručních hasicích přístrojů, vedle 
2 ks záložních lahví k dýchákům a opět přeprav-
ka na drobný materiál. V levé přední části nástav-
by je na výsuvném platu elektrocentrála GEKO 
o výkonu 4,4kW, kanystr na benzín, prodlužovací 
kabel, elek. kalové čerpadlo. V horní části na vý-
klopném platu ruční vyprošťovací nástroj, přípra-
va pro mot. pilu, kanystr na PHM, přeprava na 

drobný materiál. V levé zadní části na hoře 6 ks hadic ,,B“ , 5 ks hadic ,,C“. Dále 2 ks přepravek, 5 ks 
proudnic, hydrantový nástavec, rozdělovač a další drobný požární materiál. Ze zadních výklopných 
dveří je přístup k motorové stříkačce PS-12 , v níž je umístěn malý el. naviják pro lepší skládání a na-
kládání mot. stříkačky. Vozidlo je vybaveno ručně výsuvným stožárem. Rampa je tvořena 2 reflektory, 
každý o výkonu 500W, výška stožáru nad terénem cca 3 m. Délka vozidla 6,5 m, šířka2,3 m, výška 
2,8 m. Celková hmotnost 7,5 t.

Závěrem bych vás chtěl pozvat na prohlídku vozidla a jeho slavnostní předání, které se bude konat 
5.8.2012 ve 14 hod. před hasičskou zbrojnicí.

Za výjezdovou jednotku SDH Nekoř Václav Lehký -zástupce velitele 

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
Pokračujeme ve snaze přiblížit Vám, jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly 

před mnoha lety až po současnou podobu. V tomto čísle to bude krátká historie čp. 330, budovy Obec-
ního úřadu a Hasičské zbrojnice. 

Tato budova byla postavena v letech 1953 – 1957, stát re-
spektive okres na ni tehdy přispěl jen z jedné třetiny, zbytek 
rozpočtové částky tj. veškeré práce musely být prováděny 
zdarma. Finance byly přidělovány po malých částkách v le-
tech 1953 – 1955 a stavba se táhla. Mimo to byl nedostatek 
stavebního materiálu, i když byla obec vlastníkem lesa, ne-
mohla na tuto stavbu dřevo použít. Veškeré obecní lesy byly 
v užívání Československých státních lesů, přidělené a vy-
těžené stavební dřevo v Orlickém Záhoří bylo rozkradeno. 
S prodlužující se 
stavbou ubýva-

lo brigádníků. Nejvíce brigádnických hodin zejména na 
dokončování vnitřku odpracoval velitel hasičského sboru 
Jaroslav Jironč. Koncem listopadu 1958 mohlo být pře-
místěno hasičské auto do zbrojnice. V příštím roce pak 
dokončen i podkrovní byt. Venkovní omítka byla prove-
dena až v roce 1961. Na stavbě bylo zdarma odpracováno 
20.945 brigádnických hodin. 

Do budovy se přemístily z vedlejší čp. 286 kanceláře 
MNV, nyní je první patro sídlem Obecního úřadu Nekoř, 
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v přízemí je kromě hasičské zbrojnice i zázemí Sboru dobrovolných hasičů Nekoř. V podkrovním 
bytě roku 1972 bydlela rodina Jirončova, poté několik dalších nájemníků. 

S použitím materiálů V. Faltuse - Jiří Pomikálek

Zajímavosti z evidence obyvatel
V minulém čísle jsme nahlédli do věkového složení obyvatel Nekoře. Dnes se podíváme tak tro-

chu na jména. Křestní jména se mění s dobou, podléhají módě, ale také se dědí. Nejsou neobvyklé 
tři generace Janů nebo třeba Marií. Vybrat pro dítě jméno je velmi krásná a zároveň odpovědná věc, 
a přesto, že máme k dispozici jmen celý kalendář, nakonec máme pocit, že není z čeho vybírat. 
Zkoumáme, aby se jméno dobře psalo, aby ve spojení s příjmením nebylo moc dlouhé, aby se dobře 
vyslovovalo a hlavně také, jak budeme dítěti říkat. Jaká je jeho.lidová podoba, nebude nám vadit, že 
Štefan je Pišta, Jan je Honza, Josef je Pepík a Elišce budou říkat Lízo? A jak budeme volat třeba na 
Claudii?V každém případě platí, že každé jméno je krásné, pokud se hezky vyslovuje a že nejkrásněji 
zní z úst matky. 

A nyní se zkuste najít, je vaše jméno spíš oblíbené nebo vyjímečné?
Jména jsou seřazena podle četnosti, číslo za jmény udává kolikrát se jméno v Nekoři vyskytu-

je: Josef – 45, Marie – 42, Jiří – 33, Jan – 32, Jana a Petr – 22, Jaroslav a Pavel – 21, Eva -  
20, Martin – 18, Miroslav a Václav – 17, František – 16, Hana – 15, Anna, Ludmila a Michal –14, 
Alena, David, Jakub a Zdeněk – 13, Tomáš – 12, Karel a Lukáš – 11, Ivana, Kateřina, Petra a Růžena 
– 10, Eliška -  9, Jaroslava , Jitka, Monika a Vojtěch – 8, Blanka, Libuše, Michaela, Milan, On-
dřej, Tereza a Veronika – 7, Jarmila, Jindřich, Ladislav, Lenka, Marcela, Marta, Vlasta a Zuzana – 6, 
Adéla, Alžběta, Dominik, Filip, Klára, Libor, Markéta, Martina, Radek, Roman, Věra a Zdeňka – 5, 
Aneta, Antonín, Bohuslav, Dana, Lucie, Miloš, Nikola, Olga, Pavla, Radim, Stanislav, Šimon, Štěpán 
a Vladimír – 4, Barbora, Blažena, Denisa, Emílie, Iveta, Jaromír, Jiřina, Květoslava,Lubomír, Milu-
še, Patrik, Šárka a Zdenka – 3, Alois, Aloisie, Andrea, Anežka, Dagmar, Dita, Helena, Irena, Ivan, 
Jáchym, Karolína, Magdaléna, Marek, Matěj, Matouš, Milada, Milena, Miroslava, Naďa, Nela, Ni-
cola, Pavlína, Radka, Renata, Richard, Simona, Vendula, Zdislav, Zdislava – 2, Adam, Alenka, Aleš, 
Alona, Anastázie, Anthony, Áron, Bohumil, Božena, Bronislav, Dalibor, Daniel, Daniela, Danuška, 
Darja, Dominic, Dominika, Doubravka, Dušan, Elena, Elzbieta, Ema, Erik, Evelína, Evžen, Gabriela, 
Gordana, Hedvika, Helma, Ingrit, Iva, Ján, Josefína, Jozefa, Julianna, Julie, Kamil, Kamila, Kristýna, 
Krystyna, Kurt, Květa, Lada, Larysa, Leona, Leoš, Luboš, Luděk, Ludomír, Marcel, Marian, Mariola, 
Megan, Miloslav, Miluška, Mykhaylo, Natálie, Oksana, Oldřich, Olha, Otokar, Pavol, Radmila, Ra-
dovan, Reinhold, Robert, Rostislav, Rudolf, Sabina, Samuel, Sára, Sebastian, Silvie, Slavomír, Soňa, 
Světluše, Štefan, Štefánia, Štěpánka, Tadeáš, Terezie, Tobiáš, Valeria, Valérie, Vítězslav, Vladislava, 
Wayne, Zbyněk a Zofia – 1. Z výše uvedeného seznamu je patrné, že jména máme v Nekoři opravdu 
rozmanitá a každé jméno se průměrně opakuje 4,6 x. A pro úplnost ještě dodám, pokud by někdo měl 
pocit, že by mu slušelo úplně jiné jméno a s tím, co má, už nejde dál žít, je možné si jméno na matrice 
změnit. Samozřejmě že za úplatu. Glonková Marie

Vzpomínka na Jaroslava Jironče
Dne 21.06.2012 odešel po delší nemoci ve věku 81 let dlouholetý velitel nekořských hasičů a nyní 

čestný velitel pan Jaroslav Jironč . Pan Jaroslav Jironč se narodil 27. března 1931 v Jamném nad Or-
licí v rolnické rodině manželům Marií a Bohuslavu Jirončovým. Vyrůstal společně se svými čtyřmi 
sestrami starší Marií, Františkou a mladší Jarmilou a Aloisií. Po skončení školní docházky nastoupil 
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do služby jako podkoní na statku v Jamném. Zde sloužil až do odchodu na 
základní vojenskou službu, kterou vykonával ve vzdáleném Žatci. Tam také 
získal veškerá řidičská oprávnění včetně autobusu, což ho provázelo celým 
dalším životem. Po skončení vojny si pronajal bydlení v Nekoři u Pejchů 
a nastoupil pracovat jako řidič traktoru do STS Žamberk pobočka Nekoř. 
V roce 1957 ze zdravotních důvodů přešel pracovat do OEZ Letohrad jako 
řidič nákladní a osobní dopravy a od roku 1964, kdy podnik zakoupil první 
autobus se stává jeho řidičem až do roku 1991, kdy odchází na zasloužený 
odpočinek. Ovšem ještě i poté když podnik potřeboval řidiče na autobus, 
vždy ochotně a rád usedl za volant.

9. listopadu 1957 se oženil se slečnou Evou Kovářovou z Nekoře, založili 
novou vlastní rodinu, ve které s láskou a obětavostí vychovali a pro jejich vlastní životy řádně připra-
vili své tři dcery, Evu, Lenku a Jarušku. Po svatbě začali bydlet v pronájmu u Šulců, v roce 1959 si 
dobudoval byt v místní hasičárně a v roce 1971 postavil vlastní nový rodinný dům. Od ledna 1958 se 
stal členem místních dobrovolných hasičů. Záhy se stal příkladným a obětavým členem sboru. Měl 
největší podíl na dokončení a otevření hasičské zbrojnice v roce 1961 Od roku 1959 do roku 1970 
zastával funkci strojmistra, následně do roku 1992 velitele a poté od roku 1994 až do roku 2008 vy-
konával pečlivě funkci předsedy revisní komise. 

Za jeho aktivní a obětavou práci pro místní SDH i okrsek mu byl udělen titul „Čestný velitel SDH 
Nekoř“. Za celoživotní práci pro SDH byl oceněn v roce 2004 medailí za zásluhy, 2007 medailí Sv. 
Floriána a 2008 medailí za 50 let věrnosti sboru. Za tuto nezištnou a obětavou práci ve sboru, za 
mnoho krásných výletů mu všichni nekořští hasiči děkují a vzdávají hold jeho příkladné práci. Také 
nesmíme opomenout a upřímně poděkovat za jeho dlouholeté pracovní úsilí ve prospěch celé naši 
obce. Nelze ani vše vyjmenovat co nám bude pana Jironče stále připomínat. Vzpomeňme alespoň část 
práce, kterou s kamarádem Jendou Poláčkem dělali: likvidace rozsáhlého polomu „Roubanin“, oprava 
školky, oprava hřbitovní zdi, zbudování opěrných zdí u zastávek a hřbitova, oprava kostela, v roce 
1998 pomoc při vymalování kostela, a to je pouze jen zlomek jeho poctivé práce. 

Radost měl, ze svých dcer, jejich rodin, 10 vnoučat a 5 pravnoučků. Pro svoji laskavou a obětavou 
povahu byl oblíben nejen mezi hasiči, sousedy bývalými spolupracovníky ale i mezi těmi, kteří ho 
znali a měli rádi. Za toto vše, mu patří poslední poděkování nejen za SDH, ale i za celou naši Obec 
Nekoř  Josef Dostálek, Václav Lehký

Dětský den
Poslední červnová neděle, letos ještě do konce 

školního roku zbýval celý týden. Již několik let tradič-
ní místo na hřišti u základní školy, třetím rokem zpes-
tření o divadelní vystoupení dětí základní školy pod 
vedením pana ředitele Boušky, letos s hrou „Báječný 
svět vynálezů“. Kdo nepřišel a neviděl, prohloupil. 

A poté tradiční soutěže připravené nekořskými 
spolky, kdy každý malý účastník byl na své vysvěd-
čení u jednotlivých stanovištích klasifikován jako ve 
škole známkou (byly vesměs všechny velmi pěkné) 
a pak na závěr dostal sladkou odměnu. A v čem všem 
se soutěžilo? Trefovanda slámkou do úzkého hrdla 
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lahve, lovení rybek udicí, doplňování vody ži-
vým rybičkám, házení šipek, valení špalku, srá-
žení plechovek poslepu, chůze na kladině- trámu 
s pingpongovou pálkou a míčkem, poznávačka 
stromů a zvířat, golfová průprava, zatloukání 
hřebíků, poznávačka nezmáného v pytlíčkách, 
poznávačka míst v obci, házení kroužků, chůze 
po provázku a podlejzačka, kreslení poslepu…. 
Občas by si to všechno měli vyzkoušet i rodiče, 
aby náležitě ocenili, co všechno jejich děti do-
vedou….

Program byl pro zájemce zpestřen malováním 
na tělo a obličej a završen vystoupením nekoř-
sko-žamberecké skupiny scénického a historic-
kého šermu Mortem Iter. Krásné, ba přímo parné 
odpoledne dávalo všem účastníků jasně najevo, 
že prázdniny tu již brzy budou…. 

J.P. 

Tábor 2012
Než naše děti opustily letošní tábor, jsem se jich zeptala na pár otázek. Tady máte jejich odpovědi. 
Na tento dotaz odpovídalo tee-pee Žabek, vedoucí Radka Hrdinová a Kristýna Faltusová, děti: Adé-
lka a Verča Tauchmanovi, Adélka Dolečková, Kája Lehká; pokřik: „My jsme mladý žabky, nejsme 
žádný babky. Kvaky, kvaky, kvak, uděláme tlak.“

Proč jste chtěli jet na tábor?
A.T. : Protože jsem se těšila na vedoucí. K.L.: Proto-
že jsem chtěla.
A.D.: Protože se mnou jeli kmošky. V.T.:Protože sem 
se těšila na kámošky.
Jste rádi, že jste sem jeli? 
A.T. : Ano moc se mi tady líbí. K.L.: Ano sem ráda 
že tady sem.
A.D.: Ano je to tady fajn. V.T.: Ano mám to tu ráda.
Co se vám tady nejvíce líbí?
A.T.: Jsou tu skvělé a srandovní hry. Bydlení v tee-
-pee.
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K.L.: Večerní topení v tee-pee a čtení pohádek.
A.D.: Hry, vedoucí, kamarádi, koupání v řece, 
výborný obědy. Mňam.
V.T.: Jsou tu moc hodní a srandovní vedoucí. 
Výlet na rozhledně Rozálce a zmrzlinový pohár.
Tee- pee Apačů, vedoucí: Jan Lux, děti: Ja-
kub, Matěj a Ondra Tauchmanovi a Mira Junk, 
pokřik: „Apači jsou velký kmen, noc je dlouhá 
krátký den. Ve dne spí a v noci loví, proklouznou 
k vám bes všimnutí.“
Co se vám líbý na hlídkách? Východ slunce.
Jaký je nejlepší a nejhorší čas na hlídání?Nejlep-

ší čas je od 4 hodin do 6 hod. A nejhorší od 11hod. do 4 hod.
Co se musí hlídat? Auta, sklaďák, tee-pee, kuchyň.
Tee-pee Račí borci, vedoucí: Tomáš Hrdina, děti: Kuba Mikyska, Vojta Hiller, Ondra Richtr, Honza 
Šturma, Matouš Sychra, pokřik: „Hej , hej, hej raci jsou nej. Všechny porazíme a pak je vyrazíme.!
Líbil se vám program tábora?Ano. občas se ten některý program nelíbil, ale samozřejmě, že byla 
věčina dobrá. Nejvíce se nám líbil výlet, který byl velmi dobrý a zábavný. Služby, které byly některé 
únavné, ale i zábavné se nám chtěli i nechtěli plnit. Služby byli: bobříci, večerníček, voda, kuchyň, 
rozcvička, modlitba, krášliči a hlídka. Jeden program byl, že jsem dostali vejce, které jsme museli 
chránit a starat se o něj. Ale jinak sranda při hlídce byli 2 přepady. 1. přepad byl od skautů. Druhý však 
nevíme kdo to byl. Ale u prvního přepadu nám vyvrátili stožár na vlajku.
Tee-pee Ice men ,,Ais meni“. vedoucí: Míra Chvosta, děti: Filip Zítko, Kuba Kubíček, Pepa Vencl, 
Denic Duchoň, pokřik: „Aaaaaaaaa asimeni!“
Co vám na táboře nejvíc chutnalo? Nám nejvíc chutnalo všechno jídlo.
Chutná vám celkově jídlo na táboře? Chutná nám všechno.
Co byste chtěli příště? Příští rok by sme na táboře chtěli mít hranolky s smaženým sýrem.
Tee- pee Zaječí pacičky, vedoucí: Helča Hrdinová, Evča Vernerová, děti: Anežka Faltusová, Denča 
Skalická, Josefínka Suchomelová, Nelča Cvejnová, pokřik: „Zaječí pacičky hbité jsou, kam chtějí, 
tam doskáčou. Přes lesy a louky, my jsme správný holky.“
Líbí se vám místo, na kterém tábor stojí? Ano líbí se nám místo kde tábor stojí, protože je tady veliká 
louka a je blízko řeka a les.
Líbí se vám týpka?Týpka se nám líbí, protože jsou hodně prostorná a můžeme si i zatopit oheň. 
Líbí se vám umývárky?Ano líbí, protože jsou rozdělené na kluky a holky, takže se nemusíme postr-
kovat. 
Něco o kuchyni. V kuchyni jsme se některé z nás 
naučili škrabat brambory, namazat chleba a po-
máhali jsem vařit a mýt nádobí. Bylo to náročné, 
protože toho bylo hodně pro celý tábor.
Tee-pee Světlušky, vedoucí: Lídička Hrdino-
vá, děti: Tonička Pekařová, Barča Brožovská, 
Maruška Karešová, Douba Mikysková, pokřik: 
„Světlušky, světlušky, svítí jenom v noci. Protože 
ví…………., že jim nic nehrozí.“
Menší i vážné úrazy a neb jak to teda bylo.V tábo-
ře se moc vážných zranění nestalo. Jenom odřené 
koleno, říznutí pilou nebo nožem, šlápnutí na prst 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                      číslo 3                              pouť 2012

13

nebo bouchnutí baseballovou pálkou do obličeje nebo pád z postele, padající stanová tyč na hlavu.
Stručný popis vedoucích očima Světlušek. Náš zdravotní šaman je Majda. Ošetří všechny menší i větší 
zranění. Bydlí v prvním tee-pee. V druhém tee-pee bydlí Andy s Dollinou. Obě vymýšlí dobré hry. 
Jsou skvělý. Kýťa je náčelník u Žabek ještě s náčelnicí Bílou Lunou. Eva a Hela mají nestarost Pa-
cičky. Bydlí hned vedle nás. Naštěstí nejsou hluční. Mají vždy hezky uklizene tee-pee. Lída je naše 
vedoucí. Je supr. Vždy večer udělá oheň a přečte nám pohádku u které vždy usnem. Je nanás hodná. 
Terka je sama. Stará se o Jiskřičky. Jiskřičky ji mají rádi. Jsou nani hodný. Šašek našeho tábora je 
Bart (Kapr). Žádné ploutve nemá. Neviděli jsme ho v řece. Nesnáší rajčata. Umí rozesmát i kaktuse, 
také Eduard Kachlička. Jeho pravé jméno je Jirka. Račí boci mají Tomáše. Má tu přítelkyni Evču 
(vedoucí). Je velmi přísný a vysoký. Míra má ice-meni. Má vždy hezky uklizeno. Vymýšlí dobré hry. 
Honza je nejmladší náčelník. Má krajní tee-pee. Je to také táborní šašek. Ze zvuků nejlépe umí prase.
Tee-pee Jiskřičky, vedoucí: Terka Kaplanová, děti: Alča Junková, Lucka a Jana Dudkovi, Pajá Mi-

kysková, Natálka Venclová, pokřik: „My jsme malé 
jiskřičky, máme zlaté ručičky.“
O koupání v řece. Koupání v řece je zábava. Voda 
je osvěžující. Je tam splav, kde můžeme dovádět 
a hrát si. Jsou tam ryby, pulci a tak podobně. Kou-
pání je super.
Sprchování. Sprchu máme jen jednu. Sprcha je tep-
lá a vzácná, protože se věčinou koupe ten kdo má 
službu kuchyně. Sprcha se doplňuje má tam hadici 
věšáky na oblečení a podložku na mýdlo.
Umývarky. Umývárky jsou postaveny v blízkos-
ti řeky. Jsou rozdělené na dívčí a chlapecké. kluci 

mají umývárky ve předu a dívky v zadu slouží k umytí zubů a koupání. Je to tam dobré i zlé dobré je to 
že jsou umývárky rozdělení a tak ser nemusíme cpát a jedných umývárnách a zlé je to že dykyto mají 
dál i to že každou chvíli může někdo spadnout do řeky a tak pro naši bezpečnost tam hlídají vedoucí.
Záchod neboli latrína. Jsou umístěny za táborem ukrity v mírném houští. Jsou rozděleny na dívky 
a chlapce. Je vykopaná velká díra kteráje je pokryta plachtou podepřenou na jedné straně. Díra je 
postupně zasipávána. V latrýně jsou n a několika pevných překližkách pevně položena 2 prkýnka, 
uprostřed jsou rozdělany zavěšenou plachtou. Je tam i VŮNĚ. Před latrynou je na prkýnku položen 
barel s pitnou vodou a mýdlem.
Tee-pee: Bizonbijci, vedoucí: Jiřa Hrdina, děti: Míša Stršeň, Jakub Pomikálek, Honzik Faltus, po-
křik: „Bizonbijci od slunce strčí do kapsy i Chucka Norise lov je naše profese.“
Jak to bylo s topením?! Na táboře jsem chodili pro dřevo do nedalekého lesa. Dřevo jsme používali 
k topení v tee-peečkách a k vaření jídla. Naučili 
jsme se používat sekeru, pilu a nůž. Byli jsme 
na výletě, kde jsem se oběd vařili sami v kotlí-
ku, jelikož nám pršelo měli jsme strach zda za-
pálíme mokré dřevo. Teť už víme, že bříza hoří 
i mokrá.
Tee-pee: Šutr, vedoucí: Dominika Bednářová, 
Anežka Matyášová, děti: Jitka, Anička, Mag-
dalénka Matyášovi, Petra a Anička Moravcovi, 
pokřik: „Šu šu šůů, šu šu šůů, šu šu šu šu šutr 
sme!!!“
Jak jsme se na táboře bavili? Nejvíce se mi na 
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táboře líbilo tancování učili nás slepičí tanec apod. Pak se mi líbili ůplně všechny večerníčky. Anička
Mně se skoro nejvíc z tábora líbili večerníčky. Každý večerníček byl úplně jiný u každého večerníčku 
jsem se moc pobavila. Jíťa
Nejhezčí hry byli: huťuťu a pak jsme měli takovou malou diskotéku která se mi taky moc líbila. 
Magdalénka
Nejvíc se nám na táboře líbil večerníček od honzinýho tee-pee. Péťa a Anička
Texty jsem ponechala v původním znění (i gramatickém provedení) od samotných autorů.
Za vedoucí si dovolím říci, že letošní tábor se podařil i přes to, že naši trpělivost zkoušelo počasí 
a banda nezbedných dětiček. Také si dovolím poděkovat všem, kdo nám s přípravou a organizací ma-
lého tábora pomáhali zvláště pak Stejdoj Lukavskýmu za bezvadné provedení indiána Windiga a He-
llasu za kotlíky, bez kterých bychom asi nemohli realizovat naše výlety. Velké díky!!!

Přepsala a vyluštila Dollina - Dominika Bednářová

Srandamač
Sobotní odpoledne 7. července 2012 bylo na hasičském cvičišti u továrny svědkem již třetího Sran-

damače, tradičního klání nekořských spolků a obecního zastupitelstva v netradičních disciplínách. 
Každé soutěžní družstvo věnovalo tekutou cenu a připravilo jednu z disciplín. U „domácích“ hasičů 

bylo nutno provést zásah ruční stříkačkou , tzv. „džberovkou“. Po oblečení hasičských přileb, opasků 
a zásahových haveloků doplňovat vodu do stříkačky, pumpovat a do závodního terče nastříkat takové 
množství vody, aby plovák rozsvítil cílové světlo. Dosažené časy byly různé, kupodivu si tuto disci-
plínu nejdéle užívali sami hasiči.

U rybářů se lovily rybky. Zlaté rybky. Sedmimetrovou udicí. Pro lovící žádná legrace, pro přihlíže-
jící docela dobrá zábava, zvláště když s udicí museli manipulovat alespoň dva nebo tři soutěžící. Dvě 
zlaté rybky nakonec ulovili všichni. 

Spolek pro obnovu tradic Nekořala inspirován panujícím tropickým počasím připravil lov opic 
foukačkou. Ale protože nakonec nesehnal opice, střílelo se foukačkou do terče. U myslivců se také 
musely používat plíce, ale trochu jiným způsobem. Pomocí brčka mělo celé družstvo nasát a štafetově 

přemístit z jednoho konce stolu na druhý 10 třešní. Samozřejmě také na čas. TJ Sokol nechal soutě-
žícím valit velký špalek. Tam a zase zpět. Za použití ochranných pomůcek. Taky na čas. Čas hrál roli 
i v soutěži Klubu SHM. A s ním i 120 dílků puzzle. Důvtip, trpělivost a hbité ruce v tom samozřejmě 
také měly co do činění. Závěrečná disciplína připravená zastupitelstvem byla tradiční. Hromadný zá-
vod v skákání ve vacích určil konečné pořadí.
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Z vítězství se v letošním ročníku „upřimně“ radoval spolek Nekořala, zvláště když vyhlašování 
výsledků probíhalo od posledního a poslední si také jako první vybíral jednu z cen, pak předposlední 
atd…. Velkým překvapením bylo druhé místo mančaftu stávajících i bývalých zastupitelů. Ale vyhráli 
nakonec všichni. A s nimi i legrace, smysl pro humor a dobrá pohoda. 

Ta pak pokračovala i při hasičském táboráku, který po Srandamači následoval.  J.P.

Informace Oblastní charity
Nabídka speciálních pomůcek
Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí k zapůjčení speciální pomůcky pro handicapované občany, 
které jim umožňují a usnadňují pohyb v přírodě. Jedná se o elektrický skútr, tandemové kolo, tande-
movou tříkolku, kolo se sedačkou pro handicapovaného a odlehčené invalidní vozíky. 
Pomůcky pořídila Oblastní charita díky partnerství v projektu „Orlické hory pro všechny“, který je 
výsledkem spolupráce místních akčních skupin MAS ORLICKO, MAS NAD ORLICÍ a MAS PO-
HODA VENKOVA. 
Všechny výše uvedené pomůcky je možné si zapůjčit v Regionální půjčovně kompenzačních pomů-
cek v Letohradě, Na Kopečku 356, tel. 731 598 830 nebo 465 620 249, e-mail: pujcovna.let@orlicko.
cz . Bližší informace naleznete na www.uo.charita.cz

MAS Orlicko
Aktuálně z kanceláře MAS ORLICKO
Výzva k registraci na portál pro neziskové organizace a spolky na území Or-
licka 

Vážení zástupci neziskových organizací, spolků, kulturních podniků i Vy všichni 
ostatní, kteří se věnujete všestranným činnostem, zaměřeným na nabídku aktivit 
pro sportovní, kulturní a další vyžití. Místní akční skupina ORLICKO pro Vás 
připravuje webové stránky, které Vám pomohou s prezentací Vaší činnosti, s pro-
pagací Vašich akcí a s nabídkou Vašich prostor, vybavení a služeb. 
Co všechno bude Portál umět? 
• bezplatný prostor pro ukládání a sdílení Vašich dokumentů, 
• užívání společného kalendáře akcí tak, aby nedocházelo k souběhu akcí v blízkých obcích, 
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• přístup na burzu, která Vám umožní nabízet prostory, vybavení, případně služby Vaší organizace 
dalším subjektům (občanům, neziskovým organizacím, ...), 

• databáze subjektů - přehled kontaktů na zástupce dalších neziskových organizací. 
Co pro Vás zajistíme? 
• bezplatnou údržbu webových stránek „neziskovkyorlicka.cz“, 
• správu přístupových práv pro registrované subjekty, 
• propagaci webových stránek v území MAS ORLICKO (tisk, zpravodaj MAS, webové stránky 

MAS, atd.). 
Jaké jsou podmínky zapojení? 
zaregistrujte ZDARMA svoji neziskovku na neziskovkyorlicka.cz 
Více informací se dozvíte na neziskovkyorlicka.cz, případně v kanceláři MAS ORLICKO (Divišo-
va 669, 564 01 Žamberk). Tento projekt je realizován Místní akční skupinou ORLICKO za finanční 
podpory Pardubického kraje 

Cestománie - Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii přinášíme 18 pokračování putování s Martinem a Zuzanou Koc-

mánkovými po Asii 
Pokračování č. 18

Na peróně nádraží v indickém Váránasí jsme potkali Australana v důchodovém věku, který už 
byl v Indii po patnácté. Naštěstí jsme ve vlaku sdíleli společný prostor, takže jsme spolu se dvěma 
Francouzi mohli naslouchat jeho vyprávění ze světa. Ráno vlakem opět procházely hordy prodavačů 
hlasitě upozorňující, že prodávají „čaáááj“ a jiné důležité věci jako jsou ubrousky, ořechy, koření, no-
viny. Dokonce jsme si mohli nechat spravit boty. V Kalkatě nám Australan doporučil ubytování přímo 

v nádražní budově. Veřejným přívozem jsme se nechali převézt 
přes řeku Hoogly a šli do ulic hledat poštovní úřad. Návštěva 
poštovního úřadu je samostatným příběhem. Byla to půvabná 
hodinka. Balík jsme si museli nechat zabalit u vyzáblého Inda 
na ulici před poštou. Balík úhledně zašil do jutového vaku a spo-
je opatřil voskovými pečetěmi. Na přepážce chvilku trvalo, než 
jsme dokázali existenci České republiky. Všichni tu pamatují 
Československo.

Ve zbytku dne jsme se promotávali Kalkatou a dívali se kolem 
sebe na igelitové či jutové příbytky s malými ohništi postavené přímo na chodníku, prodejce zeleniny, 
opraváře deštníků a bot, holiče, čističe bot a uší a drobné výrobce mezi nimiž k našemu údivu ordino-
val zubař. V tomto každodenním zmatku, který už sám o sobě stačil, byla připravována výzdoba, pro-
vizorní chrámy a motlitebny na nadcházející slavnosti Díválí zasvěcené bohyni 
Lakšmí. Poslední nákupy. Sehnat toaletní papír trvalo půl hodiny. Uspěli jsme 
v lékárně, kde jsme obdrželi poslední zaprášený exemplář. Ráno jsme vstávali 
ve tři hodiny a záhy nasedli do předplaceného taxi na letiště. Před howrahským 
mostem se najednou objevilo stohlavé stádo koz. Tady? Na najfrekventovaněj-
ší tepně Kalkaty?

Během letu do Bangkoku jsme viděli rozvětvenou deltu Gangy, úrodné níži-
ny Myanmaru a nakonec i celý Bangkok. Dalším letem do Jakarty jsme překro-
čili rovník. Do hlavního města Indonésie jsme přiletěli v noci. Vydání víz pří-
mo na letišti proběhlo hladce. V automatu jsme také vybrali místní rupie. Zase 
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jsme se stali milionáři. Potřebovali jsme se z jednoho terminálu 
dostat na druhý. Něvěděli jsme jak je daleko a nikdo z přihlíže-
jících lačných taxikářů to samozřejmě nechtěl říct. Museli jsme 
jet za požadovanou sumu. V ranních hodinách jsme vzlétli smě-
rem k Bali. Bylo krásné počasí a tak jsme se dívali na plochou 
Jakartu rozkládající se na pobřeží Jávského moře. Nešlo dohléd-
nout, však Jakarta se svými téměř devíti miliony obyvatel zabírá 
660 km čtverečních. Pak jsme se Probrali někde nad sopečnými 
krátery vystupujícími z mraků. Některé mají až okolo tří tisíc 
metrů nad mořem.

Přistáli jsme v balijském Denpasar. Během více jak jednoho dne jsme tak navštívili čtyři letiště. 
Ostrov Bali je na rozdíl od většiny jako jediný obydlený obyvatelstvem vyznávajícím hinduistické ná-
boženství. Převážná většina obyvatel žijících na 17 508 ostrovech ale vyznává islám. Počet muslimů 
v zemi přesahuje 200 miliónů, žijí zejména na největších ostrovech Jáva a Sumatra. Některé ostrovy 
jsou ale křesťanské či protestantské.

Z letiště jsme raději vyběhli až na ulici a hledali spojení do Kuty. Odchytl nás jeden řidič s dodáv-
kou a svezl nás. Indonésie je na první pohled upravenější a čistější, ačkoliv s odpadky si tu hlavu také 
nelámou. Architektuře na Bali vévodí zdobné hinduistické portály, modlitebny, chrámy a chrámečky. 
Než jsme se ubytovali za šest dolarů v krásném domečku, stihli 
jsme v malé jídelničce – warungu - poprvé ochutnat indonéskou 
kuchyni. Vrátili jsme se k podobné kuchyni, co jsme poznali 
v Malajsii. Ačkoliv Indonésané mají i svou specifickou kuchyni 
– Gado-Gado, Olah-Olah nebo Urap-Urap.

Kilometrová pláž v Kutě byla sice písčitá, ale dost zalidně-
ná. Hlavní slovo tu mají surfaři. Plavci tu měli vyčleněných asi 
50 metrů. Večer se tu chodí tisíce lidí bavit a sledovat západy 
slunce. Kuta je především turistické centrum, turista zde najde 
v křivolakých uličkách množství restaurací, barů, salónků, cestovních kanceláří, půjčoven mopedů, 
obchůdků se vším možným. Smlouvání je běžné, spíše bychom řekli nutné, prodejci se snaží ceny 
mnohonásobně nadsazovat. Cestou z pláže nás oslovily tucty prodejců. Museli jsme si oddechnout 
v jedné z jídelen. Ochutnali jsme velmi dobré indonéské pivo Bintang. Večer jsme na ulici sledovali 
tradiční balijské tance v krojích.

Kuta nám posloužila pro aklimatizaci a odpočinek. Sbalili jsme se a snažili se odchytit bemo – do-
dávku do Tegalu v Denpasar. Zde nám autobus ujel a tak jsme si museli vzít další bemo do Ubungu. 
V Ubungu jsme zjistili, že žádné autobusy nejezdí. Usmlouvali jsme další bemo a čekali, až bude řidič 
spokojený s počtem pasažérů a tedy i tržbou. Byla to první delší cesta po Indonésii, tak jsme byli zvě-
daví. Hltali jsme pohledy zdobnou architekturu, mnoho domků má vjezdové portály vystavěné v po-
dobném duchu jako jsou chrámečky. I na křižovatkách jsou sochy zpodobňující hinduistická božstva. 
Jeli jsme v blízkosti jihovýchodního pobřeží při úpatí sametových kopců pokrytých zelení a rýžovými 
políčky. Viděli jsme četné chrámy se stupňovitými stříškami. Najednou jsme byli v Padangbai, odkud 
jsme chtěli zítra vyplout na další indonésský ostrov Lombok. Ubytovali jsme se, povečeřeli ve wa-
rungu a skončili v baru, kde rozlévali dobrý rýžový arak a na stěnách byly české nápisy. Barman se 
chtěl naučit pár českých vět. Za to nám poradil, kde je v městečku česká hospoda!!! Tisíc kilometrů 
pod rovníkem!!! Opatrně jsme vešli. V opačném rohu sedělo pár hostů. Za minutu jsme seděli u nich, 
přímo s majitelem Adamem. Hospoda U Švejka byla jeho. Slupli jsme česnečku a karbanátky s bram-
borem a vypili v dobré společnosti několik točených Bintangů.
Pokračování příště Martin a Zuzana Kocmánkovi
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Pozvání
Tradiční 

POUŤOVÉ POSEZENÍ POD LIPAMI
3. – 5. srpna 2012

prostranství pod Lipami u kostela sv. Mikuláše v Nekoři
pátek 3. srpna 20,30 cestovatelská přednáška P. Koblížka - Keňa

sobota 4. srpna hraje Wejvrat, taneční skupina Neon a Sestry v rýmu 
neděle 5. srpna dopoledne Cimbálovka J. Dostála + folklorní soubor JARO

bohaté občerstvení

Obec Nekoř a SDH Nekoř srdečně zvou na 

slavnostní předání 
nového hasičského zásahového vozidla

DA – IVECO DAILY
které proběhne v neděli 5. srpna 2012 ve 14.00 hod. 

u obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Nekoři.
Součástí slavnosti bude požehnání vozidla a prezentace vybavení jednotky
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Koncert legendární skupiny TONIC
Sobota 1. září 2011 od 20,00 hod Nekoř

hřiště zimního stadionu, v případě deště sál KD

Úspěch nekořského hokejbalisty
Letošní hokejbalová sezona byla velice úspěšná pro Nekořského Jir-
ku Krejsu, který obléká dres extraligového týmu Letohradu. Ve finá-
lové sérii mladšího dorostu se stal vicemistrem extraligy a stejného 
úspěchu dosáhl i s týmem staršího dorostu, které také vybojovalo 
titul vicemistra Extraligy. K tomuto úspěchu Jirka ještě přidal další 
ocenění, kdy na slavnostním vyhlášení individuálních cen extrali-
gy české republiky mladšího dorostu přebral ceny pro Nejproduk-
tivnějšího hráče a Nejlepšího nahrávače soutěže pro sezónu 11/12. 
Gratulujeme. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života Rozloučili jsme se
Sršňová Šarlota  Jironč Jaroslav
   Kotyzová Marcela
   Bednář Václav

Významného životního jubilea se v období 1.7.2012– 30.9.2012: 

70 let Vaníčková Miluše
 Kühnová Růžena
75 let Šťovíčková Ludmila
80 let  Hubálková Marie
81 let  Lux Jaroslav
83 let  Hubálek Josef

84 let  Hrdinová Danuška
85 let Mrkvičková Blažena
86 let Netušilová Ema
88 let Lux Karel
91 let  Čápová Vlasta

Marie Glonková

Děkujeme touto cestou za projevenou soustrast a květiny při rozloučení na poslední cestě na-
šeho milovaného dědečka, pana Jaroslava Jironče. Dále děkujeme místním hasičům a všem, 
kteří se posledního rozloučení zúčastnili, zvláště pak panu Josefu Dostálkovi za krásný smu-
teční projev.  zarmoucená rodina 

Dne 11. září uplyne 10 let od tragického úmrtí pana Vratislava Motla. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi. 
 Jana, Petra a Roman s rodinami 



Poznáte…?
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V druhém čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout další fotografie chalup z Údolí: I. 
Údolí čp. 2, bývalé Kopeckovo v horní části Údolí, při chůzi od Brodku třetí stavba na levé straně, ma-
jitel Z. Podrazil, Hradec Králové, II. Údolí čp. 6, dříve Pejchovo, Tomiškovo a pak Kopeckovo, čtvrtý 
objekt vlevo od vrchu, nyní majitelka J. Nováčková, Úhonice III. Údolí čp. 9, - Šverákovo, kousek nad 
zvoničkou, majitel P. Pecháček, Dolní Dobrouč ; 
Pro dokončení vašich procházek po Údolí nabízíme další rekreační objekty v této lokalitě. Poznáte 
kde stojí…?

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2012, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně zasí-
lat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz. www.nekor.cz


