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Z jednání obecního zastupitelstva
10. října 2011
Odkanalizování obce. Starosta seznámil přítomné se stávající situací odkanalizování obce, počty připo-
jených na obecní ČOV, s počtem domovních ČOV postavených od roku 2004, s dosavadními náklady na 
provoz obecní ČOV i s problémy v jejím provozu. Zastupitelstvo obce Nekoř stanovuje konečný termín 
připojení RD na sídlišti nad Kulturním domem na obecní kanalizaci a ČOV na 1.1.2013, stanovuje od 
tohoto data fakturovat stočné.  9 - 0 - 0
Příprava setkání seniorů 23.10.2011. Zastupitelé si rozdělili zabezpečení tradičního setkání seniorů. 
Zprávy finančního a kontrolního výboru. Zprávu finančního výboru přednesl B. Bezstarosti. 
Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí zprávu finančního výboru Obce Nekoř.  9 - 0 - 0
Zprávu kontrolního výboru přednesl J. Lehký. Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí zprávu kontrol-
ního výboru Obce Nekoř.  9 - 0 - 0
Různé
Změny stanov Sdružení obcí Orlicko. Starosta předložil ke schválení návrh změny stanov schválených 
na valné hromadě sdružení obcí Orlicko 28.6.2011 spočívající zejména ve změně způsobu hlasování dle 
počtu obyvatel, rozdělení zisků či ztrát z jednotlivých projektů dle účasti a příspěvků jednotlivých obcí. 
Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje změnu stanov svazku obcí Sdružení obcí Orlicko v úplném znění 
k 28.6.2011.  9 - 0 - 0
Upravený návrh jízdních řádů. Starosta seznámil s úpravami návrhu jízdních řádů, kde byly zohledněny 
některé z podaných připomínek. Regionální dopravu financuje kraj, na vypracování nového systému dopra-
vy a jízdních řádů založil firmu OREDO, zastupitelstva obcí mají jen omezené možnosti návrhy jízdních 
řádů svými připomínkami změnit. Upravený návrh jízdních řádů byl v obci vyvěšen. 
Stromková slavnost. Výsadba třešňové aleje u cesty k Šedivci proběhne v druhé polovině října, každé 
školní dítě vysadí jeden stromek. „Stromková slavnost“ s připomenutím historie i očíslováním jednotlivých 
vysazených stromků proběhne 28. října 2011 ve spolupráci se Základní školou Nekoř, čas bude upřesněn, 
pozváni budou děti a jejich rodiče, zastupitelé i veřejnost. 
Návrhy a připomínky. 
J. Kubíčková Berková - Informace o výměně krytiny na hasičské zbrojnici v Údolí

10. října 2011
Výběrové řízení „Zpracování územního plánu Nekoř“. Místostarostka seznámila přítomné s výsled-
kem Výběrového řízení na „Zpracování územního plánu Nekoř“. Poptány byly 4 firmy, dvě z poptaných 
se omluvily, nabídky přišly od 4 firem. Hodnotící kritéria: kritérium č. 1 - Nabídková cena - váha 60 %, 
kritérium č. 2 - Doba plnění zakázky v měsících - váha 30 %, kritérium č. 3 - Výše penále při nedodržení 
termínů plnění jednotlivých etap.- váha 10 %. Pořadí dle hodnotících kritérií: 1. Institut regionálních infor-
mací s.r.o., Brno, 2. Žaluda, projektová kancelář, Praha, 3. Ing. Arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné n.O., 
4. Regio, projektový atelier s.r.o, Hradec Králové. Hodnotící komise navrhuje uzavřít smlouvu na „Zpra-
cování územního plánu Nekoř“ s firmou Institut regionálních informací s.r.o., Brno za cenu 355.200,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí výsledky výběrového řízení na „Zpracování územního plánu 
Nekoř“ a schvaluje předložený návrh hodnotící komise vyzvat k uzavření smlouvy o dílo firmu Institut 
regionálních informací s.r.o., Brno za cenu 355.200,- Kč. 8 - 0 - 0
Na základě schválených výsledků výběrového řízení na zpracování územního plánu starosta seznámil s dal-
ším postupem tak, aby do konce ledna roku 2012 bylo hotovo zadání ÚP a obec mohla žádat o dataci Par-
dubický kraj na zpracování ÚP. Do konce roku 2011 bude potřeba shromáždit podklady k zadání, jednak 
od Stavební a územně plánovací komise, jednak od jednotlivých občanů. Navrženo do všech domácností 
zaslat informační leták, připraví jej Stavební a územně plánovací komise. Vhodné ve vazbě na zpracování 
ÚP uspořádat i avizované jednání s místními podnikateli, navržen termín 24.11.2011. 
Studie vytápění čp. 286. Místostarostka a předsedkyně stavební komise seznámila s vypracovanou studií 
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na vytápění obecní budovy čp. 286, ve které jsou kromě zateplení budovy navrhovány 3 způsoby vytápění, 
vždy s teplovodními radiátory: 1.lokální elektrokotle v jednotlivých bytech, 2. centrální automatický kotel 
na uhlí a 3. tepelné čerpadlo, všechny s vypočtením pořizovacích nákladů a poté i nákladů na topení. Bylo 
tlumočeno i nejednotné stanovisko st. komise k výběru nejvhodnější varianty. Po krátké diskusi navrženo 
vzít prozatím studii na vědomí. Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí studii vytápění budovy čp. 
286.  8 - 0 - 0
Různé.
Zimní údržba. Starosta předložil nabídky zimní údržby firmy Klas Nekoř a.s. 480,- + DPH/1 hod. a nabíd-
ku M. Vencla - 500,- + DPH/1 hod. Pro rychlé a operativní zabezpečení údržby všech v zimě udržovaných 
místních komunikací navrhuje zachovat stejné rozdělení údržby jako v zimním období 2010/11. Zastupitel-
stvo obce Nekoř schvaluje rozsah a rozdělení zimní údržby 2011/12 jako v předchozím zimním období 

8 - 0 - 0
Žádost Orlickoústecké nemocnice o příspěvek. Starosta předložil ZO žádost Orlickoústecké nemocnice 
o příspěvek na pořízení nové laparoskopiské věže k chirurgickým a gynekologickým operacím. Zastupitel-
stvo obce Nekoř bere žádost na vědomí.   8 - 0 - 0
Kácení stromů. Starosta předložil žádost SÚS PK, cestmistrovství Žamberk o skácení 5 poškozených 
a proschlých stromů (jírovec maďal) kolem silnice I. tř. č. 11 v k. ú. Nekoř na p.p.č. 3054. Zastupitelstvo 
obce Nekoř souhlasí s vydáním kladného stanoviska ke skácení 5 poškozených a proschlých stromů ko-
lem silnice I. tř. č. 11 na p.p.č. 3054 v k. ú. Nekoř.  8 - 0 - 0
Smlouva příspěvky Orlicko „Malé památky Orlicka“. Předložena smlouva o poskytnutí příspěvku Sdru-
žení obcí Orlicko na dofinancování realizace projektu „Malé památky Orlicka“ – spoluúčast činí 44.200,- 
Kč. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlick na dofi-
nancování realizace projektu „Malé památky Orlicka“.  8 - 0 - 0
Úpravy CVAN. Starosta informoval o probíhajících úpravách CVAN – brána na vyhazování sněhu a sítě 
na ochranu oken. 
Hasičské auto. Pavel Lehký informoval o probíhajících jednáních k plánovanému pořízení nového zása-
hového hasičského auta – požadované parametry: 6 osob, vyšší průchodnost, až 1000 l nádrž s vysokotla-
kým čerpadlem; v úvahu připadá oslovit 4 firmy, cena do 2 mil. Kč. Starosta doplnil o informace z jednání 
s okresním vedením HZS k žádosti na PK o příspěvek na vozidlo. 
Zvýšení poplatků za odpady. Na základě usnesení zastupitelstva 3/ IX –2011 starosta předložil odkonzul-
tované znění Obecně závazné vyhlášky obce Nekoř č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce 
Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášky obce Nekoř č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  8 - 0 - 0
Návrhy, připomínky, dotazy.
J. Lehký - upozornění na poškození lávky u Hamernice
J. Kubíčková Berková - připomenutí komise pro bytové záležitosti 
B. Bezstarosti - dosečení okolí celé cesty od Nekoře k Šedivci
L. Faltusová - potřeba vyřešit osvětlení v urnovém háji

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

v úvodu posledního letošního čísla Nekořského zpravodaje si dovolím několik krátkých připomínek 
a upozornění. 

Sice v době uzávěrky zpravodaje ještě není jasné, co pro nás letošní zima chystá, přesto si dovoluji 
upozornit na níže uvedené Zásady zimní údržby místních komunikací. Omlouváme se, že v případě 
extrémního počasí nejsme schopni udržovat schůdné nebo dokonale posypané všechny komunikace, 
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natož chodníky a cestičky, i proto nabádám k nezbytné opatrnosti pohybu na zasněžených a namrzlých 
místních komunikacích a chodnících. Majitele motorových vozidel prosím při jejich parkování o ohle-
duplnost, aby mohlo být provedeno vyhrnování sněhu. 

Uvnitř zpravodaje naleznete platné nové jízdní řády včetně mapy tarifního jízdného, budeme se 
muset všichni naučit s tímto novým systémem jezdit. K novým jízdním řádům si dovolím poznamenat 
jen to, že jejich tvůrcem je firma OREDO, kterou zřídil Pardubický kraj, který také regionální dopra-
vu objednává a platí. Radním odpovědným za dopravu je náměstek hejtmana Pardubického kraje pro 
dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. 

Přestože obec Nekoř veškeré shromážděné připomínky v požadovaných termínech písemně zasla-
la firmě OREDO, nikdy jsme na ně nedostali žádnou odpověď. Až při ústním projednávání v rámci 
obcí žamberecka se podařilo uplatnit některé změny a to zejména v lince Žamberk – Jablonné n.O. 
V návrhu linky Č. Petrovice – Letohrad úplně vypadl autobus dovážející děti ze Šedivce do nekořské 
základní školy. Zde se podařilo alespoň prosadit, aby místo před půl sedmou mohli jet o dvacet minut 
později alespoň na dolní Nekoř na zastávku na křižovatce U Lehků autobusem, který jede pak do Pas-
tvin a Klášterce jako posila. Proti argumentu, že nyní jezdí ze Šedivce „jen“ tři školáci a pokud jim to 
nebude vyhovovat, ať změní školu, se skřípěním zubů opravdu nenacházím odpověď. Abych dokreslil 
průběh těchto jednání a přístup firmy OREDO, zmíním se ještě o anabázi posledních dní s ranním 
školním autobusem do Letohradu. Na posledním ústním jednání k jízdním řádům 14 dní před jejich 
definitivní platností jsme společně se starostou Letohradu avizovali, že v návrzích stále není to, co od 
začátku společně požadujeme, tedy aby ranní školní autobus nekončil na autobusovém nádraží, ale jel 
až na náměstí s dětmi do ZŠ Komenského a studenty průmyslovky. Bylo přislíbeno nám v tomto vyho-
vět. S hrůzou jsme při zveřejnění podoby jízdních řádů pět dní před jejich platností zjistili, že autobus 
bude opravdu jezdit na náměstí, ale už ne k autobusovému nádraží a všechny naše a šedivské děti jez-
dící do ZŠ U Dvora by museli vystupovat už u OEZ. V telefonu jsem se dozvěděl, že přesně takto jsme 
to přece chtěli!!!! Po dvou dnech telefonování a elektronické komunikace se podařilo hlavně s velkým 
přispěním starosty Letohradu Petra Fialy, pana Petra Buryšky, který má v Letohradě jízdní řády na 
starosti, a díky vstřícnosti pracovníků ČSAD zařídit, že autobus dojede s dětmi až k nádraží. Moc jim 
za to děkuji. Mimochodem, první reakce OREDA však byla, že to v žádném případě nepůjde zařídit…

Nechci se k novému systému jízdních řádů stavět negativně, ale i vzhledem k tomu, že návaznost na 
vlaky je mizerná až téměř žádná a nikdo tento argument nechce slyšet, moc optimismu mi nezbývá. 
Omlouvám se, že jsem trochu rozsáhleji popisoval poslední události kolem jízdních řádů, ale kdybych 
to na vlastní kůži neprožil, těžko uvěřím, co je možné…. .

Zveřejňuji informaci, že pro potřeby obcí a občanů Pardubického kraje jsou zřízeny dvě informační 
linky (466 030 708, 466 026 866), na kterých budou zástupci OREDA připraveni odpovídat na Vaše 
dotazy a připomínky k jízdním řádům. Linky budou v provozu každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Připomínky lze samozřejmě podávat i na Obecním úřadě v Nekoři, v průběhu ledna se uskuteční 
další společné jednání starostů ze žamberecka s firmou OREDO s možností připomínkování těchto 
nových jízdních řádů. 

Dále si dovoluji upozornit na článek týkající se Územního plánu s tím, že případné podněty k nově 
zpracovávanému ÚP obce je potřeba předat na Obecním úřadě Nekoř do 15.1. 2012. 

A na závěr snad už jen vánoční a novoroční přání všech zastupitelů obce, které naleznete na násle-
dující stránce…  Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Vše nejlepší do roku 2012, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinných i pracovních úspěchů Vám 
přeje  Bohuslav Bezstarosti

Krásný, úspěšný, požehnaný rok 2012, štěstí, zdraví a také potřebnou trochu peněz  Lada Faltusová

Vánoce s láskou a nový rok 2012 prožijte s radostí. Upřímně přeje   Víťa Kareš

Ať je nadcházející rok 2012 pro Vás úspěšný ve všech stránkách života  Jana Kubíčková Berková

Nekořákům přeji hodně zdraví, bez kterého není štěstí ani pracovní úspěchy. Příjemné prožití vánoč-
ních svátků a vše nej… nej.. v roce 2012 Jaroslav Lehký

Hodně osobních a pracovních úspěchů a pevné zdraví v nastávajícím roce 2012  Pavel Lehký

Hodně zdraví, štěstí, rodinných i pracovních úspěchů v roce 2012 přeje  Filip Mikyska

Prožití vánočních svátků a posledních dní v tomto roce v poklidu a pohodě uprostřed Vašich blízkých 
a hojnost zdraví, dobré pohody a dostatku optimismu v nadcházejícím roce 2012 přeje 

Jiří Pomikálek

Hlavně zdraví, hodně lásky a porozumění všem občanům přeje  Vlasta Zářecká

Zásady zimní údržby komunikací
• Při pohybu na místních komunikacích a chodnících v zimním období dbejte zvýšené opatrnosti, pou-

žívejte vhodnou obuv, bohužel i přes snahu nejsme schopni udržovat komunikace a chodníky v našich 
klimatických podmínkách tak, aby na nich nehrozilo nebezpečí úrazu 

• S problémy se obracejte na OÚ (tel., 724 181 465, 465 625 122), případně na pana B. Bezstarosti (tel. 
602 149 682)

• Neparkujte auta na komunikacích, ale na vlastním pozemku – brání vyhrnutí sněhu, v případě problému 
bude obec nucena vyvodit příslušné sankce

• Některé cesty se neudržují vůbec, některé se při velkém množství sněhu stanou bohužel také neudržova-
telnými

• Při nutnosti brzkého odjezdu v ranních hodinách dle meteorologické situace raději doporučujeme zapar-
kovat v blízkosti hlavní komunikace.

• Chodníky jsme schopni udržovat jen do určitého množství sněhu s velmi omezenými možnostmi posy-
pu, v případě neschůdnosti využívejte s patřičnou opatrností přilehlou komunikaci

• Přivítáme, pokud nám obyvatelé pomohou s údržbou chodníku přiléhajícího k jejich pozemku 
• Doporučujeme sledovat případná hlášení o průjezdnosti a meteorologické výstrahy
• K možnému posypu lze využít žlutých nádob s posypem umístěných na několika místech v obci
• V případě vyjímečných okolností ohledně dopravy k lékaři apod. se včas obracejte na OÚ či pana B. 

Bezstarosti s žádostí o přednostní vyhrnutí či odstranění sněhu z míst, kde se obvykle nevyhrnuje
• Při ranním vyjetí jsou v první fázi projížděny nejvíce frekventované komunikace - nové sídliště, od ná-

městíčka kolem prodejny, sídliště nad OÚ, ke škole v přírodě, ostatní pak průběžně dle dojezdu traktoru
Zimní údržbu komunikací v horní části obce až po nové sídliště zabezpečuje Klas Nekoř, a.s, zbytek 
obce od náměstíčka po továrnu a Vejrov až k Pastvinské Přehradě pan Michal Vencl. Hlavní silnici 
udržuje SÚS Pardubického kraje.
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Územní plán
Nynější platná legislativa požaduje přepracování stávajících územních plánů (ÚP), s konečným 

termínem do konce roku 2014.
Obecní zastupitelstvo obce Nekoř naplánovalo přepracovat ÚP z roku 2002 během roku 2012, kdy 

je možné čerpat dotace z rozpočtu Pardubického kraje. Pořízení nového ÚP schválilo na svém zase-
dání OZ 16.6.2011.

26. září OZ vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zpracovatele. Ze čtyř nabídek, na 
základě stanovených kritérií, vybrala hodnotící komise firmu Institut regionálních informací s.r.o., Brno. 

Nyní běží lhůta veřejného projednání zadání ÚP, která končí 9.1.2012.
Pro lepší pochopení důležitosti tohoto dokumentu, pár informací a vysvětlení:
ÚP je dokument s výhledem minimálně na dobu 10 let. Jak z názvu vyplývá, stanoví ÚP zejména 

koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot – plošného a prostorového uspořádání. Vymezuje 
zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoceného území, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně 
prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje zásady pro využití těchto ploch. Dále řeší 
koncepci dopravní a technické infrastruktury a koncepci využití krajiny.

V zastavěném území a zastavitelné ploše určuje zejména: způsob zástavby, výšku zástavby, intenzi-
tu využití pozemku (jak velká jeho část může být zastavěna). V nezastavěném území zejména: způsob 
využití pozemků v krajině, vymezení územních systémů ekologické stability (biocentra, biokoridory), 
návrh cestní sítě, apod. 

Územní plán je závazný, je podkladem pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních 
rozhodnutí – což je nedílná součást stavebního povolení pro jakoukoli stavbu. Důležitými údaji v ÚP 
jsou hranice zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch. Hranice zastavěného území a zasta-
vitelných ploch jsou rozhodující pro určení, kde je možná nová výstavba. 

Důležité je také určení, pro jaký způsob využití (účel) je plocha území vymezena. 
Ve většině ÚP jsou rozlišovány plochy bydlení, občanského vybavení (kultura, administrativa, škol-

ství, distribuce, sport aj.), výroby a skladování (zemědělství, průmysl, podnikání aj.), dopravní infra-
struktury (komunikace, parkování), plochy veřejné zeleně, plochy technické infrastruktury, jako jsou 
například čistírny odpadních vod, regulační stanice, vodojemy apod.

V textové části územního plánu najdeme podmínky pro využití ploch (tzv. regulativy). Zpravidla se 
uvádí hlavní využití plochy (např. bydlení), přípustné využití plochy (např. individuální garáže, za-
hrady) a nepřípustné využití plochy (např. stavby pro výrobu a zemědělství). 

Dalším z důležitých údajů územních plánů jsou limity využití území. Jedná se především o ochranná 
pásma. Limity využití území vyplývají z právních předpisů (např. ochranné pásmo vysokého napětí 
7m) nebo jsou stanoveny na základě právních předpisů (např. výpočtem určené ochranné pásmo ži-
vočišné výroby) nebo plynou z vlastností území (např. sesuvné území). 

Je třeba mít na mysli, že jde o PLÁN, není tedy podmínkou, že co je v plánu musí být, ale naopak 
může. Co v plánu není, těžko se bude do budoucna prosazovat. Žádost o změnu ÚP je cesta časově 
náročná, za nemalé peníze a s nejasným výsledkem, nikdo nezaručí, že bude schválena.

Pokud nedojde k nějakému zdržení, je reálné, že podle nového ÚP „pojede“ obec Nekoř od polo-
viny roku 2013.

Už při přípravě původního ÚP jste byli vyzváni ke vznesení připomínek a námětů. Chci Vás tedy 
znovu poprosit o spolupráci na přípravě tohoto velmi důležitého dokumentu pro naši obec a všechny 
její obyvatele.

Své náměty a připomínky prosím doručte písemně na Obecní úřad v Nekoři do 15.1.2012.
Jana Kubíčková Berková
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Termíny svozu odpadů 2012
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2012 zůstáva stejný svozový den: pondělí - odpolední směna

Leden: 2,9,16,23,30
Únor: 6,13,20,27
Březen: 5,12,19,26
Duben: 9, 23

Květen: 7,21
Červen: 4, 18
Červenec: 2, 16, 30
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: 24.I.;21.II.;20.III.; 17.IV.; 15.V.; 12.VI.; 10,VII.; 7.VIII.; 4.IX.; 2.X.; 
30.X.; 27.XI.;25.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 7.III.;6.VI.; 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 3.I.;31.I.;28.II.;27.III.; 24.IV.; 22.V.; 
19.VI.; 17.VII.; 14.VIII.; 11.IX.; 9.X.; 6.XI.; 4.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – termíny v dubnu a září 2012 budou vyhlášeny. 
Sběr železa provedou hasiči v průběhu měsíce dubna, přesný termín bude vyhlášen. Pokud někdo po-
třebuje uklidit nějaké další kovové věci, je k dispozici kontejner k jejich odložení, vzhledem k občas 
se objevujícím zlodějům kovů bude potřebným zájemcům jeho umístění sděleno na obecním úřadě.
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči ve vyhlášených termínech 

Co se chystá v obci Nekoř 

Vánoční bohoslužby
Kostel sv. Mikuláše 
24.12.2011 22,00 půlnoční mše sv.
25.12.2011 8,00 26.12.2011 8,00
1.1.2012 v 15,00 Besídka u jesliček před koste-
lem sv. Mikuláše 

Husův sbor
26.12.2011 8,00
Plesy 
14.1.2012 – Myslivecký ples
4.2.2012 – Hasičký ples
10.2.1012 – Masopustní ples

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 pokračování Vás seznámíme s čp. 1 Bredůvka 
(Rybkovo – Mrkvičkovo – Novotnovo) 

Nepřehlédnutelný dům na křižovatce na Bredůvce s číslem popisným Bredůvka 1, v minulosti zá-
jezdní hospoda, kde se chovali koně na přípřež. A co se podařilo zjistit k jeho historii? 

V roce 1867 je zmiňován sňatek Josefy Tomkové, dcery 
zemřelého Jana Tomka, šenkýře na Bredůvce čp. 1. 

V roce 1885 je však jako o hostinském na Bredůvce čp. 
1 zmínka o Tadeáši Felcmanovi, v souvislosti s vdavky je-
ho dcery Emilie za hostinského z Rychnova n. Kn. Roberta 
Rottera. 

Dalším hostinským v čp. 1 Bredůvka byl František Tacl, 
kterého roku se to stalo, se však zjistit nepodařilo. Již v roce 
1895 je však zmínka o narození jeho dcery Marie v čp. 1 
Bredůvka. Hostinský František Tacl asi hostinec přestavěl 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              Vánoce 2011

8

a přistavěl do patra. Pozoruhodný je nápis na vývěsní ceduli: „HOSTINEC NA „KŘIŽOVATCE“, 
Frant. Tacl, Přenocování cizinců. Jeho dceru Marii si v roce 1926 vzal Ferdinand Rybka z Voděrad 
a převzal hostinskou živnost. Pokračoval v přestavbách a v prvním patře zřídil taneční sál. 

Hospoda na Bredůvce musela poměrně dobře pro-
sperovat, protože v době vybírání obecní daně, tzv. 
„Pivního krejcaru“ byla v tomto hostinci v porovnání 
s ostatními nekořskými hostinci nebo výčepy vybírá-
na výrazně největší částka. 

V sále v prvním patře se hrálo i divadlo, vznikl tu 
i samostatný divadelní spolek…

Venku pak byla později i čerpací stanice s nádrží 
v zemi před domem. Pamětníci vzpomínají na starou 
paní Rybkovou, jak ji chodila obsluhovat. Ve stáří by-
la slepá, ale stále obsluhovala v hostinci, když ostatní 

pracovali na poli. A bylo zajímavé, že ji nikdo nikdy neošidil a neokradl a všichni poctivě svoji útratu 
zaplatili….

V roce 1952 byla hostinská činnost v čp. 1 Bredův-
ka zrušena. Hostinský Rybka totiž nesouhlasil s pře-
vedením své živnosti pod tehdejší komunální RAJ 
(restaurace a jídelny) a tak byl prosperující hostinec, 
do kterého celý život investoval a zveleboval jej, bez 
náhrady zrušen, což pan Rybka do konce života v ro-
ce 1979 velmi těžce nesl. K hostinci patřily i polnosti, 
po nuceném vstupu do JZD bylo na sále v 1. patře 
uskladněno obilí na dosušení, které se tam foukalo 
oknem ze silnice. To bohužel způsobilo nabobtnání 
a zdeformování dřevěného stropu i podlahy sálu. Sice 
se potom družstvo snažilo škody opravit, ale bohužel 
dodnes existující sál i jeho strop musí být provizorně podepřen trámy. 

V domě byl i obchod, v roce 1906 je zmínka o vdově Josefě Smetanové, obchodnici na Bredůvce 
č.1, její manžel Václav Smetana, obchodník 
s rozličným zbožím, zemřel v roce 1904. Je-
jich syn Josef Smetana se svou rodinou jsou 
v tomto domě zmiňováni ještě v roce 1938, 
bydleli v jedné světničce v levé části dvo-
ra a své zboží prodávali z vedlejší místnos-
ti oknem do dvora. Josef Smetana později 
vlastnil v Letohradě drogistický obchod … 

Po zrušení hostinské činnosti přestavěl 
Julius Mrkvička, rodák z Petrovic u Nového 
Města na Moravě, za kterého se v roce 1952 
provdala dcera manželů Rybkových Blaže-

na, hospodu na obytnou část a boční hospodářské objekty. 
Vnučka Rybkových – Blažena, rozená Mrkvičková, se svým manželem Zdeňkem Novotným v po-

lovině sedmdesátých let dům postupně přestavěli a upravili do dnešní podoby, dům dostal novou 
omítku a Hospoda na křižovatce se stala dávnou minulostí…. 

S použitím materiálů V. Faltuse a B. Novotné - Jiří Pomikálek
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Zapomenutá zákoutí
Hostinec Na Rybníku čp. 208. Stál v rohu náměstíčka, na-

proti Husovu sboru, v místě, kde se dnes vjíždí k zimnímu sta-
dionu. Byl v něm prostorný sál, jeviště, malý balkón, velká 
výčepní místnost a byt. V sále Na Rybníku se odehrávala veš-
kerá kulturní činnost v obci – divadla, taneční zábavy, kina, 
cvičení Sokola i žáků školy, schůze spolků i obce. 

V roce 1850 byl šenkýřem v Hostinci Na Rybníku Josef Po-
láček, první volený starosta sloučených obcí Nekoř (Horní 
Nekoř+ Bredůvka, Dolní Nekoř, Bořitov a Údolí). 

V roce 1880 je majitelkou vdova Josefa Kaufmanová. V ro-
ce 1886 je jako majitel čp. 208 uváděn řezník Josef Suchomel. Od Suchomelů koupili hostinec manželé 
Antonín a Marie Osmanovi. Ale již v roce 1910 je zmínka o svatbě Josefa Berana, hostinského v Ne-

koři čp. 208, pocházejícího z Kunvaldu, s Annou Krejso-
vou z nedalekého statku čp. 12 (viz minulé číslo NZ 4/2011- 
Krejsovo čp. 12). Beranovi měli jedinou dceru Annu, která 
si vzala) krejčího Dominika Šulce, z vedlejšího čp. 130 (opět 
viz NZ 2/2011čp. 130 Šulcovo na Náměstíčku). 

Po válce si od J. Berana pronajal hostinec Jan Kopecký. 
Od roku 1950 byla hospoda provozovnou Jednoty. 

V roce 1955 koupila tuto budovu od poslední majitelky, 
Anny Šulcové, obec Nekoř s tím, že ji zrekonstruuje pro kul-

turní účely, protože provozem motorových vozidel začaly praskat obvodové zdi. Hned v roce 1956 byly 
postaveny nové pilíře, dány nové nosné trámy, nová podlaha z kazetových parket, upraveno jeviště 
a koupeny nové sklopné lavice – finanční náklady rekonstrukce z velké části hradil divadelní spolek 
Klicpera a částečně i Sokol. I když se vzhled sálu a podmín-
ky pro taneční zábavy značně zlepšil, budova stojící těsně 
vedle silnice dál silně trpěla provozem motorových vozidel, 
obvodové zdivo se stále více rozestupovalo a proto bylo 1. 
května 1963 MNV nuceno budovu z bezpečnostních důvodů 
uzavřít. I to bylo impulsem k postavení současného Kultur-
ního domu v letech 1968-1972. 

Demolice Hostince Na Rybníku byla provedena až v roce 
1975.  Jiří Pomikálek

Kam vkročila noha nekořáka …
…aneb křížem krážem s baletem celým světem 

Pro poslední letošní číslo Nekořského zpravodaje jsme požádali o vyprávění 
našeho slavného spoluobčana, jehož noha procestovala s baletním uměním nejen 
Evropu, ale i mnohé země dalších kontinentů. Vyprávění profesora Pavla Šmoka, 
který ve svých 84 letech v Nekoři tráví chvíle zaslouženého odpočinku, se nedá 
vztáhnout na jednu zemi a tak to budou spíše střípky vzpomínek z jeho „baletních 
cest“. 

Na první otázku, která by mohla znít: „Kde nikdy nebyl?“, pohotově reaguje: 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              Vánoce 2011

10

„V Kardašově Řečici a Japonsku.“
Začneme tedy Evropou. Několikrát působil ve švýcarské televizi –vypráví, že se natáčelo od 9 do 

12, pak byla dvouhodinová pauza na oběd a pak se pokračovalo dále. Oběd se odehrával v kantýně, 
jejich kantýna se rovnala naší prvotřídní restauraci… „Poprvé nám nabídli zvláštní maso - „karpáčo“ 
– natenko nařezaná svíčková pokapaná olivovým olejem a na tom nastrouhaný okořeněný parma-
zán…“ vzpomíná Pavel Šmok. 

Ve Vídni v „Divadle na Vídeňce“ v roce 1967 dělal choreografii opery F. Lehára Veselá vdova, 
intendant mu za práci nabízel jednorázový honorář nebo podíl z každého představení. „Samozřej-
mě jsem téměř bez váhání přikývl na jisté, tedy na jednorázový honorář. Veselá vdova ale pak měla 
v tomto divadle 2500 repríz….“

V Barceloně ve Španělsku souboru ukradli polovinu kostýmů, ráno po příchodu k autobusu byl 
„vybílen“, nikdo neví na co to kdo mohl potřebovat, byly to specifické „hadříky“. Souboru dalo pak 
zabrat dát dohromady náhradní program……

Pavel Šmok vzpomíná na výjezd do Hammeln, slavného staroněmeckého městečka (pověst o kry-
saři z Hemmeln, který, když mu měšťané nezaplatili za odvedení krys do řeky, odvedl z města pryč 
všechny děti). „Přijeli jsme tam, ubytovali se a šli do divadla s techniky dojednat zkoušku. Přivítali 
nás hezky, ale udiveně, řekli, že jsme sice na správném místě, ale vystoupení se koná až za rok… To, 
že se jede špatně, zjistili v kanceláři v Praze až po našem odjezdu a po přejetí hranic, tehdy ještě ne-
byly mobily, nijak nám nemohli dát cestou zprávu….“ Místo představení si prohlédli krásné hrázděné 
městečko nepoškozené válečným bombardováním….. 

Při cestě na Sicílii hned po překonání „Úžiny“ zastavili v malé vesničce, kde prodávali italskou 
mortadelu… „Všichni si ji nakoupili, bylo to laciné, večer to všichni baštili a ve dvě hodiny v noci to 
začalo….. Do smrti nechci vidět mortadelu, ale chutnala dobře…“, dodává Pavel Šmok. 

Metropolitní opera v New Yorku ho přivítala dvakrát s Prodanou nevěstou. Byl asi třetím Čechem, 
který tam pracoval. „Nejtěžší bylo naučit místní tanečníky „Třasák“, pořád nemohli pochopit a vžít si 
specifický poskok tohoto českého tance,“ vzpomíná na další cestu. 

Většina cest probíhala s Pražským komorním baletem, před tím souborem Balet Praha. V USA byl 
sám dvakrát na festivalu v Severní Karolíně v univerzitním kampusu jako choreograf na stáži. Vyprá-
ví, jak mu pod okny zpíval ptáček, který ho zaujal svým zpěvem. V knihovně se mu podařilo nalézt 
jeho název – „mocking bird“ („posměváček“). Jediné, co ho tam sužovalo, bylo velké letní vedro… 
„Po jedné noční bouřce jsem vyběhl ven do deště jen v plavkách, abych se zchladil, působil jsem na 
ostatní jako blázen, jsou tam na to vedro zvyklí…“

Mnohokrát vystupoval v Sovětském svazu - „Při představení polovina řvala a polovina tleskala, 
polovině se líbilo, polovině ne…“ 

V Jižní Americe, v Peru pobývali ve výšce přes 2000 m, při běžné chůzi to nebylo poznat, ale ta-
nečníci při svých výkonech při představení to pociťovali hodně. Pavel Šmok vzpomíná na zajímavost, 
že přímo v jídelně v restauraci byl umístěn pisoár, na kterém pánové běžně vykonávali svoji malou 
potřebu….. 

V Austrálii měli během 21 dnů pobytu 19 představení, „Tam se nejezdilo autobusem, ale všude 
lítalo malými letadly. Jedno letiště mělo jen tři dřevěné schůdky k dveřím letadla a dřevěnou boudu 
tak 5x6 m a nic víc….,“ líčí Pavel Šmok. V Sydney byl tak čistý vzduch, že se po vyhlédnutí z hotelu 
rozhodl dojít k pověstné budově opery: „V tom čistém vzduchu se to zdálo tak blízko, ale ve skuteč-
nosti jsem tam šel 2 hodiny….“

Při cestě do Číny jej zaujala po ránu spousta mladých i starých lidí, co na ulici šli cvičit…. Dosta-
li se k velké čínské zdi, navštívili „Zakázané město“ – rozsáhlý palác čínských císařů. Vystupovali 
v Pekingu a na několika dalších místech. Pavel Šmok tam jel jen v sandálech a tam byl sníh, musel 
chodit celou dobu v sněhu v sandálech. Přidělené diety na cestu na koupi nových bot nestačily…. Pro-
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vázela a prováděla je tam Číňanka, která studovala v Čechách. Čína nepůsobila tak exoticky, vozili je 
však jen na pečlivě vybraná místa, aby náhodou nezahlédli něco špatného. Ve všech zemích, kde byl 
a kde hovořili řečí, kterou neznal (hovoří 7 jazyky), se naučil několik slov - z čínštiny pohotově cituje: 
„zaj tien“ – nashledanou, „sie shie“ – děkuju, „piťjo“ – pivo… 

V Indii jej překvapila strašná bída. V Bombaji na ulicích leželi lidé, ostatní je bez povšimnutí pře-
kračovali, zdálky viděli slumy nejchudších….. 

Libanon – na každém kroku byly vidět pozůstatky války a vybombardované domy…. „A lidé mezi 
tím běžně žili….“

K závěru si dovolíme odcitovat jeden odstavec z životopisné knížky od Vladimíra Vašuta „Pavel 
Šmok Na přeskáčku“, která byla vydána k jeho sedmdesátým narozeninám: 

„…Kdybychom měli vyjmenovat všechny státy a všechna místa, kde všude už Pavel Šmok byl, za-
bralo by to fůru místa a asi byste bledli závistí. Jenže většinu těchto zemí, krajin a městeček i vel-
koměst poznal.nepoznal na uměleckých zájezdech se svým souborem. A takový zájezd vypadá skoro 
vždycky stejně: přijede se (autobusem, vlakem eventuálně lodí) anebo přilétne na místo X, ubytuje 
v nějakém hotelu a ihned spěchá do divadla. Po krátké rozcvičce (anebo pořádném tréninku – podle 
času) se na scéně svítí a projíždí celý večerní program. Zbývá-li do večera pár hodin, obvykle ho-
nem zpátky do hotelu trochu se prospat. Pak zase kvapem do divadla – a po představení do nejbližší 
hospody něco zhltnout. A hajdy domů, spát – vždyť ráno je odjezd a přejezd, třeba i o hezkých pár 
stovek kilometrů na další štaci. Z navštíveného místa utkví na pár hodin v paměti trojúhelník nádraží 
(letiště)- hotel - divadlo…..“

Z našeho výše uvedeného povídání je však zřejmé, že profesoru Pavlu Šmokovi, držiteli ceny Thá-
lie i Medaile za zásluhy v roce 2002 udělené prezidentem Václavem Havlem, z cest utkvělo v paměti 
mnoho zajímavého. A na poslední otázku, na co vzpomíná nejraději, odpovídá: 

„Na dětská odstavení, ta naše se jmenovala „Jak se dělá balet“, děti byly nádherně rozjeté a bezpro-
střední…. Od nich pak ocenění nejvíce zahřeje….“ 

Setkání seniorů
Alespoň několika fotografiemi se vracíme k letošnímu setkání seniorů, které 

tradičně organizuje obecní úřad a zastupitelstvo obce. Děkuji všem, kteří se na 
průběhu podíleli, dětem mateřské školky a základní školy Nekoř za jejich pěkná 
vystoupení, jejich učitelkám a ředitelce MŠ za čas a trpělivost, se kterou tato vy-
stoupení s dětmi nacvičily. Děkuji i por. Bc. 
I. Lehké z preventivně informační skupiny 
Územního odboru Policie ČR Ústí nad Or-
licí a prap. P.Julišovi z obvodního oddělení 
Policie ČR Žamberk za zajímavé informace 
z oblasti ochrany občanů před majetkovou 

kriminalitou. A děkuji i „Dědovi Potůčkovi“, že nás poctil svou 
návštěvou a zpestřil program tohoto setkání…  -red-

Stromková slavnost
Malá „Stromková slavnost“ se konala v pátek 28. října 2011 dopoledne na okraji obce. Malými ko-

vovými štítky s letopočtem a pořadovým číslem byly označeny stromky nově vysázené třešňové aleje 
na polní cestě mezi obcí Nekoř a Šedivcem.
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Podařilo se nám získat dotaci prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na výsadbu 
43 ks třešní kolem této spojovací cesty. A protože v základní škole máme v letošním školním roce 52 
dětí, dokoupili jsme dalších 9 stromků a v týdnu předcházejícím státnímu svátku byla tato třešňová 
alej za účasti dětí základní školy odbornou firmou vysázena. Každé z dětí tak mohlo pomoci vysadit 
jeden z nových stromků a třešňová alej na této tradiční cestě mezi obcemi tak může být obnovena. 
V historii naší obce to nebylo poprvé, co nekořské školní děti sázely stromky. Stromkové slavnosti 
se v Nekoři konaly již na počátku minulého století, prvně to bylo již v roce 1906. A právě kolem této 
cesty k Šedivci byla nekořskými školními dětmi v roce 1909 při jedné z dalších těchto akcí vysázena 
třešňová alej. 
Je potěšitelné, že se zde v den státního svátku sešlo tolik školních dětí, aby si za pomocí svých rodičů 
či pana ředitele naší základní školy označili svůj vlastnoručně vysazený stromek. Věřme, že i toto je 
způsob, jak v našich dětech probouzet vtah ke krajině, rodné obci i své vlasti…. 

Ostrý výjezd zásahové jednotky
Ve čtvrtek 1.prosince 2011 v podvečer byla zásahová jednotka dobrovolných hasičů obce Nekoř 

svolána k výjezdu k požáru v obci.
Jednalo se o požár ve skladu uhlí v jednom z domů na Vejrově, po krátkém zásahu profesionálních 

hasičů z HZS Žamberk, a výjezdových jednotek z Nekoře, Leto-
hradu a Líšnice byl požár zlikvidován... 

Pět členů nekořské zásahové jednotky nedávno absolvovalo 
dvoudenní školení na obsluhu dýchací techniky, na žádost obce 
byly dva dýchací přístroje naší jednotce přiděleny, bohužel ještě 
neproběhly všechny administrativní úkony a přístroje ještě naše 
jednotka fyzicky nemá. Škoda, k tomuto zásahu v uzavřených 
prostorech skladu uhlí by je mohli využít, takto zásah v zakou-
řeném prostoru prováděli hasiči ze Žamberka a Letohradu. 
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Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhne tradiční Tříkrálová sbírka. V Nekoři to bude 

v sobotu 7. ledna 2012. Už podvanácté navštíví naše domácnosti tři králové s přáním 
štěstí a zdraví, s přáním pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade dveřmi). Všem 
občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Ústí nad Orlicí organizuje v orlickoús-
teckém regionu, patří svým rozsahem k největším v celé královéhradecké diecézi.

Sbírka si získala důvěru lidí, což nás velmi těší, protože také díky ní se nám daří podporovat stáva-
jící služby nebo rozvíjet nové projekty. Ve sbírce za rok 2011 se v našem regionu vybralo 1.900.300,- 
Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita na zakoupení automobilu 
pro charitní ošetřovatelskou službu, na provozní náklady služeb občanské poradny, osobní asistence, 
mateřských center v Letohradě a Horní Sloupnici, na přímou pomoc potřebným a 5 % z částky bylo 
věnováno na zakoupení školního autobusu pro chudé děti v indickém Mansapuru. Tříkrálová sbírka 
2011 nám také pomohla zavést novou službu na pomoc ohroženým rodinám „Šance pro rodinu“ – so-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a otevřít kontaktní místa občanské poradny v Králíkách 
a Lanškrouně. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 použijeme na podporu služeb občanské poradny, 
služby „Šance pro rodinu“ a rodinného centra v Horní Sloupnici, na úpravu prostor pro charitní ošet-
řovatelskou službu v Ústí n.O., na stavební úpravy budovy Centra pod střechou v Letohradě, na ma-
teriálové vybavení nového charitního centra sociálních služeb v Lanškrouně, k přímé pomoci potřeb-
ným a do fondu na rozvoj nových projektů.

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Cha-
rity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem na pokladničce, a občanský 
průkaz, kterými se v případě potřeby prokazuje.

Děkujeme vám všem, kdo koledníky přijmete i tentokrát. 
Bližší informace naleznete v Charitních aktualitách, které budou roznášet koledníci, 
nebo na www.uo.charita.cz Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Cestománie - Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii přinášíme další putování s Mar-

tinem a Zuzanou Kocmánkovými po Asii - pokračování č.15 
Stáli jsme na neznámé rušné ulici ve čtrnáctimilionové Kalkatě. 

První co nás upoutalo, byla špína, splašky, odpadky, stará vozidla, 
krávy, malé oprýskané obchůdky s všelikým zbožím a také spousta 
hemžících se barevně a čistě oděných obyvatel druhé nejlidnatější 
země světa. Pro cizince nevídané panoptikum. Chtěli jsme se do-
pravit do středu města. Nastoupili jsme do stařičkého autobusu, 
který byl snad celý vyřezaný ze dřeva. Jeden z nás si musel přesednout, protože si v prvním okamžiku 
sedl na „dámy“. Ano, muži a ženy zde mají v autobuse svá vyhrazená místa. V době, kdy jsme tam by-
li, slavili Indové nějaký náboženský svátek, všude se troubilo. Spolucestující se netajili zájmem o nás 
a snažili se s námi dát do řeči. S jejich pomocí jsme vystoupili v blízkosti stanice Dum Dum, kde již 
bylo metro. Nákup jízdenek a vlastní jízda byly dalšími neobyčejnými zážitky.

V přestávce, kdy jsme si hledali ubytování, jsme si dali poprvé lahodnou a pestrou indickou krmi - 
tác mističek s různými kari omáčkami, rýži, naan-indický chléb a lassi - jogurtový nápoj. Hustou kon-
centraci nových zážitků jsme večer zapili silným indickým pivem Kingfisher s ledňáčkem ve znaku.



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 5                              Vánoce 2011

14

Následující den jsme se dychtivě vrhli v oparu ze směsice vůní a zápachů do prostoru města s ulice-
mi plnými oprýskaných domů ověšených spoustou různých kabelů a kablíků a posetých nekonečným 
množstvím reklam, s tržišti, mešitami, žlutými taxíky, rikšami, starými britskými motocykly, stařič-

kými autobusy, z nichž ční natržené plechy jako chirurgické nástroje, 
ještě staršími tramvajemi, do nichž se naskakuje a vyskakuje za jízdy, 
do čtvrtí, kde se zastavil čas. V mumraji lidí, z nichž někteří nemají 
vůbec nic, jenom místo na ulici a deku, a kteří nikam nespěchají a ně-
kdy jenom prostě spí nebo pijí čaj z malých hliněných kalíšků, se nás 
občas někdo přátelsky zeptal, odkud jsme přišli a pak hned šel dál 
svojí cestou. Život tu má úplně jinou dimenzi. Neuvěřitelná atmosféra.

Ještě v letadle do Kalkaty nám učarovala pohlednice čajových plan-
táží Darjeelingu. Ale jak se tam dostat? Zcela náhodou jsme při chůzi Kalkatou narazili na „Počíta-
čové rezervační centrum“ východoindické železniční společnosti. A zde jsme se poprvé setkali s pů-
vabnou indickou administrativou. Nákup lístku do západobengálského Siliguri trval necelé tři hodiny. 
Po té jsme pokračovali k řece Hoogly. Z mostu Howrah jsme shlíželi na ghát – stupňovitý břeh, po 
kterém Indové vstupují do řeky a také na pestrobarevný květinový trh Mullik Ghat. Při cestě do hote-
lu nás přibrala početná bengálská rodina, ať s nimi jedeme na oslavu jejich končících náboženských 
svátků. Pro tentokrát jsme vyklouzli.

Třetí den v Kalkatě jsme uložili batohy v úschovně vlakového ná-
draží Sealdah a dále pokračovali k Victoria Memorial, což je bílý 
palác, který byl před sto lety britskou administrativou postaven na 
počest královny Viktorie. Samozřejmě za peníze indických mahará-
džů. Zpět na nádraží jsme šli pěšky, už za tmy, skrze hemžení nábo-
ženských oslav bohyně Kálí. Po ulicích jezdily hlučné, plně naložené 
náklaďáky jako jakési alegorické vozy s lidmi a náboženskými oltáři. Spousta lidí v tom hluku již 
spala na venkovních pryčnách nebo jen tak na ulici, někdy i celé rodiny.

Na nádraží to bylo stejné, jedna vřava, cestující, zřízenci, prodavači. Vlaky mají asi 17 tříd a u kaž-
dého vlaku visí seznamy pasažérů. K našemu vagonu jsme museli jít snad kilometr, tak jsou tu vlaky 
dlouhé. Zmatek umocněný burácením mohutných dieselů. Vše předznamenávalo velké dobrodruž-
ství. Vlak si to vehementně svištěl noční krajinou, strojvůdce neustále troubil. Postele jsme si rozložili 
před půlnocí. Po rozednění jsme z oken pozorovali rýžová a ananasová políčka, mokřiny s rybářskými 
sítěmi a před koncem cesty již také první čajové plantáže, proutěné chýše s nepřehlédnutelnými ba-
revně oděnými domorodci. Ve vlaku jsme se seznámili s asi šedesátiletým Britem Ianem. V Siliguri 
jsme pak chodili od okénka k okénku, ale nikdo nám jízdenku do Darjeelingu nechtěl prodat. Nakonec 

vláček přijel. Ian vymyslel, že se do toho vláčku prostě usadíme bez 
lístku. Vezli jsme se tak ve druhé třídě Unescem chráněného takzvané-
ho Himalájského expresu. Koukali jsme střídavě na nepálské obličeje 
a okolní prostředí. Ještě v Siliguri jsme měli igelitové chýše chudiny 
téměř na dosah. Indové snášejí životní bídu a nouzi s jakýmsi nadhle-
dem, který si my, Evropané, vůbec nedokážeme představit. Vjeli jsme 
do hor. Krkolomnou a pomalou jízdou, kdy vlak stoupal v častých 
úvratích a smyčkách, jsme tento den dospěli pouze do Kurseongu. Ja-
ko pozdní oběd jsme si dali momo, což jsou zelím či masem plněné 

knedlíky. V hotelu jsme museli podivínovi s fezem na hlavě vyplnit přihlašovací zápis do obří knihy. 
Byla to spíše taková malá zpověď. Padla tma. Je až neuvěřitelné, jaké množství lidí osídlilo himálaj-
ské prudké srázy. Dokládaly to tisíce světýlek. Odněkud jsme slyšeli zvuk hudby, který nás přivedl 
k nějaké slavnosti či festivalu. Nepálci si nás všimli a hned nás usadili na čestných místech v přední 
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řadě a konferenciér nás přivítal jako „oficiální hosty nepálského festivalu“. Nakonec jsme s nimi byli 
i na podiu kde nám zřejmě vážená osobnost předala na krk symbolické šátky. Byli jsme dojati.

Podle jízdního řádu jsme museli v Kurseongu zůstat do odpoledne následujícího dne. Ve tři hodiny 
přijela tentokráte už parní lokomotiva a my tři vyjeli směrem k Darjeelingu. Po několika hodinách 
jsme dosáhli nejvyššího bodu trati v obci Ghoom (2 257m), Darjeeling byl na dohled. Přesto jsme se 
do tohoto proslulého horského města putovali ještě další hodinu. Martin a Zuzana Kocmánkovi

Inzerce Komplexní 
nabídka pojištění 

• životní pojištění 
• penzijní připojištění
• cestovní pojištění 
• autopojištění
• pojištění majetku občanů

       
       

 
 

    

Ing. Marie Buryšková, Šedivská 838, Letohrad
Po, St, Čt  13:30 – 17:30,  Út, Pá  9:00 – 13:00
Tel.: 461 100 605, 721 444 297, e-mail: m.buryskova@seznam.cz
www.zastupci-allianz.cz/marie.buryskova

S vámi od A do Z

Pozvání
TJ Sokol Nekoř oddíl stolního tenisu 

Vás zve na 

 

který se koná dne 28.prosince 2011 v sále KD Nekoř  
od 15:00 hod kategorie dětí, od 17:00 hod dospělí 

Prezentace 15 minut před začátkem. 
V turnaji startují pouze neregistrovaní hráči obce Nekoř.  Při účasti 4 a více žen bude 
sehrána tato kategorie samostatně. Systém turnaje a rozlosování bude stanoven 

podle počtu hráčů. 
Startovné: Děti startovné nehradí. Startovné do soutěže dospělých je 40 Kč. 

Občerstvení v restauraci KD. 
Informace:  Tomáš Krejčí st., tel.: 736 600 716 ; e‐mail : Tom67Kre@seznam.cz 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme do života
 Knízner Tomáš  Novotný Jan

Marie Glonková



V podzimním čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie nekořských objektů z okolí prodej-
ny na Vejrově: I. č.e. 142, staré Mertelíkovo, nyní majitel M. Hostovká, Pardubice; II. čp. 74, bývalé 
Frimlovo, nyní RD manželů Moniky a Miloše Krejsových; 
III. čp. 78, Krupičkovo, majitel Krupička Lukáš 
A co tyto dva? Pro nápovědu vyfoceny ze dvou stran. Poznáte…?

Poznáte…?
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