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Z jednání obecního zastupitelstva
3. září 2018
Starosta zahájil jednání, navrhl doplnění programu a nechal hlasovat o jeho schválení
Usnesení 1a/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 3.9. 2018 9 0 0
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulých jednání
• Výsprava komunikací provedena TS Žamberk, výspravy silnice k Salaši a Studenému, oprava komunikace od Šedivce ke kostelu provedla firma Strabag
• Označení Nekoře na směrové značce před kruhovým objezdem I/11 i na příjezdových tabulích
• Sečení příkopů traktor Písečná, kraje cest firmou Klas Nekoř
• Zvonička na Bredůvce – dokončení prací, kolaudace, do 30.9. vyúčtování dotace
• Akce v obci: Srandamač a hasičský táborák, koncert TJ. Sokol, Nekořský špacír, Pouť – poděkování
hasičům za otevření hospody, Myslivecké hody, Nekořská cesta za pohádkou
• Uzavřeny a do katastru vloženy smlouvy – prodej – směna cesta p.p.č. 2987/1 - věcné břemeno veřejné osvětlení Vejrov
• Inzerát KD- Golempres - Svitavsko, Orlický Deník - přihlásila se jedna zájemkyně
• Oprava poškozeného sloupu veřejného osvětlení Vejrov,
• Byt KD – dokončena výměna rozvodů NN, zapraveno, zaštukováno, vymalováno, uklizeno
• Dovezeny nové značky „Dej přednost v jízdě“ – k výměně v obci, některé koly natřeny, výměna
značky u čp. 29
• Místní jednání s projektantem a majiteli čp. 277 k uložení kabelu NN od čp. 19 po čp. 29
• Sečení, odvozy trávy, SDN - výrazné navýšení elektroodpadu a papíru i plastů ve SDN,
• Několikrát vyvezeny kaly z ČOV, špatná funkce vzhledem k nedostatku dešťové vody
• Vyřešení situace u čp. 53 Vejrov, podepsání smlouvy o zajištění přístupu, vybudování přístupu,
• Tábory pod Malou přehradou – poděkování skautkám z Prahy za vypletí chodníku v Urnovém háji
• Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu – odvezena na opravu
• Vyřešena spadlá anténa u nemovitosti na náměstíčku – poděkování montérům ČEZ
• Příprava komunálních voleb – zapisovatelka, členové komise, informace volebním stranám, informace do zpravodaje
• Jednání krajského soudu ohledně dovolání – rozsudek až 5.9.2018
• Les – dovysečení pasek, kůrovec - Pustinky, na Brodku, v Kulturce – ve spolupráci s hajným odtěženo a realizován prodej přes fi. Optima, Dosečení některých pasek zaměstnanci a brigádníky, vyčištění paseky na Pustinkách
• Závěsy v klubovně CVAN – instalovány
• Práce brigádníků a zaměstnanců: nátěry stolů a laviček, nátěry parapetů sálu KD;Úklid kolem KD;
Nátěr dveří kadeřnictví; Nátěr zábradlí PP; Instalace panelů pod kontejnery v SDN; Výměna kolů
u výsadeb ovocných stromků; Instalace nových kolů k ceduli k Luxově lípě a na dětské hřiště na Bredůvce; Nátěr psí boudy v SDN; Sečení trávy + odvoz; Pletí v chodnících; Tuje u CVAN – sestřižení;
Vysekání keřů za KD;, Sečení hřbitova; Nové uzemnění u ZŠ i u KD – výkop a zahrnutí,
• Víceúčelové hřiště CVAN – příprava na výměnu povrchu – sejmuty potrhané sítě, připraveno na
nový plot, nátěry kolů, zametení – vymetení mechu, odstranění dřevěných zábran – bude nutná výměna, - oprava v ½ září, písek již od počátku srpna přivezen a uskladněn v Klasu Nekoř,
• Několikrát řešen zatoulaný pes
• Administrace – obdržen souhlas ŘSD k radaru Bredůvka, obdržena PD zastávka u továrny – žádat
o ÚŘ, žádosti k dělení a vyjádření REUP k dělení dalších rozpracovaných majetkových záležitostí,
jednání k odhadu pozemku k dokoupení pod komunikací na Vejrově, objednány nové tokeny k no-
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vým certifikátům k přístupu do registrů a CZECHPOINT,
Usnesení 1b/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř z důvodů veřejného zájmu – zachování tradiční
nekořské pouti schvaluje bezplatné zapůjčení restaurace KD pro SDH Nekoř ve dnech 3. – 5.8.2018
k zajištění občerstvení účastníků nekořské pouti. 
900
• Opravy KD a restaurace: Nutná výměna přívodu vody k výčepu v restauraci – stávající potrubí téměř neprůchodné. Zábrany před radiátory v restauraci a na sále – připevnit rozvody topení na více
místech a zábrany budu zbytečné. Intenzita osvětlení v salonku v restauraci. Servis oken na sále KD
i v restauraci. Odstranit odpad ze zadních místností na sále
• Projekt úpravy komunikace od hráze do Pastvin – dotace PK – dofinancování Ne + Pastviny – poměr
40-60 nebo 30-70 – minule nedořešeno
Usnesení 1c/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje dofinancování doplatku PD projektu úpravy komunikace od
hráze do Pastvin. Nekoř - Pastviny – poměr 40:60 (větší část nákladů PD hrazena z dotace PK)  9 0 0
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1d/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VI-2018
ze dne 2.7.2018 
900
2. Majetkoprávní záležitosti
2.1. Smlouva věcné břemeno veřejné osvětlení. Na základě předchozích usn., starostou předložena
smlouva k věcnému břemeni na veřejné osvětlení na Vejrově. Usn. 2a/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, kterou se zakládá dle GP č. 1010-159/2017 ze dne
7.11.2017 na služebném pozemku p.p.č. 800/1 služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční
soustavy - podzemní vedení kabelu veřejného osvětlení, rozhlasu a nadzemního stožáru veřejného
osvětlení oprávněnému z věcného břemene - obci Nekoř a kterou se zakládá dle GP č. 936-302/2015,,
ze dne 25.1.2016 na služebném pozemku p.p.č. 3076/1, služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kabelu NN - majitelům čp. 51 
900
2.2. Nákup části p.p.č. 1394/2 a 1406/10. Usn. 2b/VII-2018: ZO Nekoř na základě předchozích usn.
schvaluje kupní smlouvu na p.p.č. 1394/4 orná půda v kat. území Nekoř o výměře 96 m2 za cenu 70,Kč/m2 dle GP č. 1023-228/2018 ze dne 17.6.2018 za cenu v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku
8038-329/2016 – pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/
m2.. 
900
2.3. Pronájem KD.Vystoupení zájemkyně o pronájem restaurace KD, dotazy zastupitelů, ze strany
zájemkyně deklarován zájem otevřít restauraci od 1.10.2018. Usn. 2c/VII-2018: ZO Nekoř na základě
vyhl. 8/2018 a na základě žádosti schvaluje předloženou Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - restaurace KD Nekoř a Smlouvu o nájmu služebního bytu paní Dobrovolné, pověřuje starostu podepsáním smlouvy po předložení dokladů potřebných k podnikání v restauratérství. Doba trvání nájemní
smlouvy – 2 roky. 
900
2.4. Prodej části p.p.č. 2125/1. Usn. 2d/VII-2018: ZO Nekoř na základě předchozích usn. a na základě vyhl 7/2018 schvaluje dle GP GP č. 1035-262/2018 ze dne 14.6.2018 prodej p.p.č. 2125/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 31m2 v kat. území Nekoř za celkovou cenu 5890,- Kč a p.p.č.
2125/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30m2 v kat. území Nekoř celkovou cenu 5700,Kč. Dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, číslo znaleckého posudku 8038-329/2016 o ceně zjištěné a ceně obvyklé, dle kterého je stanovena výsledná cena p.p.č.
2125/5 a p.p.č. 2125/6, obě ostatní plocha, jiná plocha - pozemek zastavěný stavbou – 190,- Kč/m2, jako
cena v místě a čase obvyklá. 
900
Žádost o překop. Předložena žádost o překop MK komunikace na Vejrově - navržený překop zastupitelstvem přehodnocen – provést protlakem. Usn. 2e/VII-2018: ZO Nekoř souhlasí s položením
přípojky do p.p.č. 3076/1 – za podmínek – provedení přípojky protlakem pod komunikací, zaměření
a zřízení věcného břemene k uložené přípojce vody. 
900
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3. Novostavba MŠ
3.1. Informace o průběhu stavby podány starostou a místostarostkou obce: Kolaudace ČOV; Instalace
hromosvodu; Vady a nedodělky – zádržné; Terénní úpravy; Instalace kanalizačních rour k budoucímu
dořešení odvodu vody při plánovaném vyasfaltování; Instalace nábytku; Jednání MŠ – nákupy dovybavení; Jednání starosty KÚ o rozšíření kapacity; Vybavení HP, únikové plány; Symbol invalidé na parkovací ploše; Problém ČEZ – změna legislativy - nové žádosti o hodiny - topení tepelným čerpadlem
musí mít svoje hodiny; Kontrola CRR – bez závad; Termín kolaudace
3.2. Nákup vybavení MŠ, jídelny ZŠ. Informace o jednáních s pedagogy MŠ i personálem kuchyní
ZŠ a MŠ o budoucím fungování MŠ i společného stravovacího provozu. Usn. 3a/VII-2018: ZO Nekoř
schvaluje příspěvek 100 000 MŠ Nekoř na nákup lůžkovin, povlečení, ručníků, kelímků a dalšího
vybavení (dle předloženého výběru dle nabídky Jysk a IKEA) na dovybavemí MŠ. 
900
Usn. 3b/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje příspěvek 100 000 ZŠ Nekoř na nákup dovybavení školní jídelny (talíře, misky, tácy, várnice, vozík na jídlo a pod). 
900
Usn. 3c/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje nákup venkovních květináčů na terasu před vstupem do nové
MŠ, pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn nutných k dovybavení a dofinancování projektu „Novostavba MŠ….“ 
900
Usn. 3d/VII-2018: ZO Nekoř souhlasí s navýšením kapacity na 52 dětí Mateřské školy Nekoř, Nekoř 308,
561 63 Nekoř, IČ 75016907 v nově vybudovaných prostorách na odloučeném pracovišti Nekoř čp. 143.  9
00
4. Komunální volby 2018. Informace starosty o přípravě komunálních voleb, v obci kandidují 3 subjekty. Usn. 4a/VII-2018: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty o přípravě komunálních voleb

900
5. Různé
5.1. Soudní spor restituce. Informace starosty o proběhlém soudním jednání odvolacího krajského
soudu. Usn. 5a/VII-2018: ZO Nekoř bere na vědomí informace starosty o průběhu odvolacího jednání
krajského soudu k církevní restituci 
900
5.2. Žádost POV. Starostou navrženy dvě varianty oprav komunikací, na které požádat o dotaci na
POV. Usn. 5b/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje požádat o dotaci v rámci POV PK na opravu komunikace Nekoř – Sobkovice.
900
5.3. Kabel NN ČEZ komunikace čp. 19 – čp. 29. Informace starosty o jednání s projektantem ČEZ
Distribuce - vedení NN mezi čp. 19 a 29, ze strany ČEZ Distribuce navrhováno při uložení kabelu NN
do komunikace opravit komunikaci celoplošně. Původní usn. 2c/V-2018 navrženo revokovat. Usn. 5c/
VII-2018: ZO Nekoř na základě jednání s projektantem na místě samém souhlasí s umístěním kabelu
ČEZ Distribuce NN do komunikace mezi čp. 27 a 29 pouze za podmínky celoplošné opravy zasažené
komunikace 
900
5.4. Hasičská stříkačka – přístřešek. Předložena studie přístřešku pro rekonstruovanou hasičskou
stříkačku i nabídka J. Buryšky na zpracování projektové dokumentace. Usn. 5d/VII-2018: ZO Nekoř
souhlasí s vypracováním projektu na přístřešek na historickou hasičkou stříkačku podle návrhu
ing. J. - varianta – 1c - cena PD včetně položkového rozpočtu – 18.000, termín předložení projektu
31.12.2018. 
900
5.5. Rozpočtová změna č. 5. Usn. 5e/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje příspěvek na varhanní koncert
OKVF konaný dne 30.9.2018 ve výši 7.000 Kč. 
900
Usn. 5f/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 5. 
900
Návrhy a připomínky
Jaroslav Lehký: Sál KD – hraní stolního tenisu každé úterý, klíče od sálu, udržovací emulze na podlahu po 2 letech, nástěnka v KD; Pytle u kontejnerů za Páchovými při akcích v obci - úklid před akcemi
- v pátek i v sobotu; Úklid kolem OÚ
4
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Jana Kubíčková Berková: - Stromy za přístřeškem na Petrově Palouku
B. Beztasrosti: ČOV - zápach; Úkoly z minulých jednání; Značky po obci; Dotace na osvětlení
F. Mikyska:Uhnilá fotbalová branka na hřišti na Bredůvce
L. Faltusová: Vývoz kompostérů; Díry v silnici od hráze ke Studenecké zátoce; Upozornit Pastviny na
nepořádek na jejich katastru; Nepořádek u smrku – pravidelně uklízí; Divadlo na podzim
1. října 2018
Usn. 1a/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje program jednání 1.10. 2018 
800
Usn. 1b/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VII-2018 ze dne 3.9.2018 8 0 0
Usn. 2a/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje Kupní Smlouvu na nákup p.p.č. 801/11 TTP o výměře 604
m2 vyčleněnou GP č. 1031-20/2018 ze dne 2.6.2018 z p.p.č. 801/8 TTP k.ú. Nekoř. Dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Jiřího Šmoka, číslo znaleckého posudku
1263/48/2018 o ceně zjištěné a ceně obvyklé, dle kterého je stanovena výsledná cena p.p.č. 801/11
- TTP - pozemek je zastavěný komunikací - 90,- Kč/m2. Celková cena pozemku o výměře 604 m2 činí
54.360,- Kč. 
800
Usn. 2b/VIII-2018: ZO Nekoř revokuje usn. 2c/VII-2018: vzhledem k tomu, že vybraná nájemkyně
doposud nepředložila požadované podklady k podnikání v pohostinství - ŽL a koncesi na prodej
alkoholu, OZ ruší souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu restaurace KD Nekoř a smlouvu o nájmu bytu odsouhlasené Usn.2c/VII-2018 dne 3.9.2018 a pověřuje starostu zveřejněním nového inzerátu o pronájmu – cena pronájmu 2000,- Kč/měsíc a vyvěšením nové vyhlášky o pronájmu – do
30.10.2018 – smlouva na rok, podmínka předložení ŽL na hostinskou činnost a licence na prodej
alkoholu 
800
Usn. 3a/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje seznam víceprací na úpravách ZŠ i dovybavení MŠ k provozu
souvisejících s otevřením nové MŠ. 
900
Usn. 3b/VIII-2018: ZO Nekoř pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn nutných k dovybavení a dofinancování projektu „Novostavba MŠ….“ 
900
Usn. 4a/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje zprávu kontrolního výboru – bez výhrad 
900
Usn. 4b/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje zprávu finančního výboru – bez výhrad 
900
Usn. 4c/VIII-2018: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu z Dílčího přezkoumání hospodaření obce dne
18.9.2018 
900
Usn. 4d/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje pořízení velkého obrazu 70x100 a 4 obrazů 70x50 z leteckého
snímkování na zvětšení na tyto obrazy - Nekoř velký, Bredůvka, Údolí, 2x Nekoř malý 
900
Usn. 4e/VII-2018: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 6. 
900
Usn. 4f/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje ohledně restitučního soudního sporu postupovat v otázce
soudních poplatků v součinnosti s druhou žalovanou stranou (ČR) a doporučení právního zástupce

900
Usn. 4g/VIII-2018: ZO Nekoř schvaluje bezplatné zapůjčení sálu KD pro okresní shromáždění hasičů
1.11.2018 
900

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 5. listopadu 2018
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Nekoř a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě podle
abecedy vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou
5
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Usn.1/IX-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program ustavujícího zasedání
900
Usn. 2/IX-2018: ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
900
Usn. 3/IX-2018: ZO Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva vykonávat dlouhodobě neuvolněn. 
900
Usn. 4/IX-2018: ZO Nekoř schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
900
Usn. 5/IX-2018: ZO Nekoř schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
v pořadí, jak byli navrženi. 
900
Usn. 6/X-2014: ZO Nekoř volí starostou Ing. Jiřího Pomikálka. 
603
Usn. 7/IX-2018: ZO Nekoř volí místostarostkou Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou
801
Usn. 8/IX-2018: ZO Nekoř zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
900
Usn. 9/IX-2018: ZO Nekoř volí předsedou finančního výboru Bohuslava Bezstarosti.
801
Usn. 10/IX-2018: ZO Nekoř volí předsedou kontrolního výboru Petra Koblížka
801
Usn. 11/IX-2018: ZO Nekoř schvaluje zahájit jednání o bodu č. 6 bez přestávky
900
Usn. 12/IX-2018: ZO Nekoř na základě vyhlášky 9-2018 a podané nabídky schvaluje smlouvu na
pronájem restaurace KD od 1.12.2018 na 12 měsíců s Liborem Kudličkou bez pronájmu služebního
bytu 
900
Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,
Za nově zvolené členy obecního zastupitelstva bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste nám svými
hlasy v komunálních volbách dali. Osobně chápu svoji práci ve funkci starosty jako odpovědnou službu
všem obyvatelům obce. Věřím, že všichni zastupitelé se dle svých možností, schopností a sil budou podílet
na chodu a správě obce, abychom vaši důvěru nezklamali a naši obec opět posunuli kupředu…..
S radostí mohu konstatovat, že naše nová mateřská školka je již téměř zaplněna našimi nejmenšími.
V tomto čísle Nekořského zpravodaje naleznete několik článků a fotografií o její výstavbě a fungování. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě jejího provozu, stěhování a „rozjezdu“. Nyní nám zbývá ještě celý
projekt doadministrovat a podat žádost o platbu dotace. Doufáme, že přijetím evropských dotačních financí dokážeme splatit úvěr na její výstavbu a budeme se moci věnovat dalším projektům. To bude jeden
z prvních úkolů nově z voleného zastupitelstva, aby si stanovilo nové priority a nové cíle rozvoje obce….
V těchto dnech si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky… Na stránkách tohoto čísla
zpravodaje naleznete výpis z obecní kroniky, který popisuje události v naší obci před sto lety. … Neměli
bychom zapomínat na všechny, kteří se o vznik našeho státu zasloužili, ani na ty kteří jej po těch sto let
budovali a kteří se zasloužili o to, že si toto výročí můžeme ve svobodně připomínat…. Iniciativa spolku
pro obnovu tradic Nekořala k vysazení pamětní lípy v blízkosti pomníku padlých v první světové válce je
důstojným připomenutím tohoto výročí i v naší obci…
Na závěr mi dovolte popřát Vám vše dobré, poděkovat za dosavadní spolupráci i požádat o její další
pokračování, o návrhy, podněty i připomínky…..
Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Výsledky komunálních voleb 5. a 6. října 2018 v Nekoři
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Drobné zprávy a oznámení
• Omlouváme se autorovi za chybný nápis v minulém zpravodaji v článku o umístění laviček Honebním společenstvem
• Upozorňujeme, že hasičská siréna umístěná na budově obecního úřadu byla napojena na systém
dálkového spouštění operačním střediskem hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Bude tedy zkušebně houkat každou první středu v měsíci a pak při vyhlášení poplachu nekořské hasičské zásahové jednotce
• Jídelna základní školy nabízí opět obědy pro cizí strávníky
• Od 1. prosince 2018 je znovu otevřena restaurace Kulturního domu. Otvírací dny – středa, pátek,
sobota a neděle.

Informace nejen pro motoristy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – RYCHLOST JÍZDY
Vážení občané Nekoře, vážení řidiči,
dnešní článek bude věnován rychlosti jízdy vozidel. Vyzdvihnu opravdu to nejdůležitější. Opět trochu
teorie na začátek a poté důležité zkušenosti z praxe.
Dle ustanovení § 18 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zde sdělím skutečnosti
a povinnosti řidiče.
• Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu,
předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii
a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
U tohoto odstavce se zastavím. Řidiči prosím nezapomínejte na důležitou věc, kterou je „vzdálenost,
na kterou máte rozhled“. Zde bych kladl největší důraz na skutečnost, kdy řidič projíždí zatáčku a za
zatáčkou stojí na pozemní komunikaci např. odstavené vozidlo, které není označeno, spadlý strom atd.
Dále např. jízda v noci, kdy se míjejí dvě jedoucí osvětlená vozidla a v jednom okamžiku není vidět
skoro nic.
• Řidič nesmí
a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou
a pomalým předjížděním.
• Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí
jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110
km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.
• V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla,
nejvýše 80 km.h-1.
• Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.
• Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO, foto:
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Termíny svozu odpadů 2018
Termíny svozu TKO - popelnic - svozový den: pondělí - odpolední směna
Listopad: 5, 12, 19, 26
		
Prosinec: 3, 10, 17, 24, 31
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na
svozová místa - úterý: 20.XI.; 18.XII.;
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ
Provozní doba: LISTOPAD – BŘEZEN sobota 1x za 14 dní 10,00 – 12,00
v termínech: 10.XI.; 24.XI.; 8.XII.; 22.XII.;

Oprava víceúčelového hřiště
Další věcí, na kterou se obci Nekoř v roce 2018 podařilo získat dotaci 80.000,-Kč z prostředků Pardubického kraje byla akce z programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení,
pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ s názvem „C1: Oprava
víceúčelového hřiště Nekoř“.
Dle nabídky firmy Gold Return, s.r.o. byla provedena oprava spočívající v tomto postupu:
-- příprava pro regeneraci povrchu vysokotlakovým
mytím
-- hloubková strojní regenerace speciální technologií pro umělé trávníky Redexim-ELIMINATOR
-- odstranění mechů, pylů, spadu a ostatních vnesených nečistot spojená s výměnou křem. vsypu
-- zásadní hloubkové uvolnění a vzpřímení struktury vláken umělého trávníku (provzdušnění +
změkčení sportovního povrchu, zvýšení průtočnosti srážkové vody)
-- revize spojů a lajnování vč. lepení případných nesoudržností
-- preventivní chemické ošetření proti vzrůstu mechů a plevelů
-- strojní aplikace nového vnitřního vsypu ( cca 8 tun - kř. písek ST 03/08) se zapravením do struktury
umělého trávníku a vyrovnáním do řádné nivelety plnění
-- demontáž stávajících ochranných sítí na kratších stranách hřiště, dodávka + montáž nových ochranných sítí PP, oko 45/45/3, barva zelená
Plocha hřiště : 800 m², plocha oplocení : 200 m²
Cena provedených prací: 189.970,-Kč.
Nad tyto opravy byly ještě obecními zaměstnanci
natřeny kůly opocení a obnoveno oplocení na kratších stranách hřiště. Bude nutné ještě vyměnit dřevěné vnitřní zábrany.
Věříme, že obnovené hřiště bude opět ve větší míře
sloužit k rekreačnímu a možná i závodnímu sportu.
Dotační programy Pardubického kraje tak přispívají
k rozvoji naší obce….
Jiří Pomikálek
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28. říjen 1918 v Nekoři
Kronika obce Nekoř - str. 253 a následující:
Zpráva o státním převratu rozšířila se v nekoři 28. Října v hodinách poledních a odpoledních. Došla
patrně z nejbližších měst Kyšperka a Jablonného, ale kdo ji první přinesl, nemohl jsem zjistiti. Jednací
protokol obecního úřadu nemá žádných záznamů o tom. Školní kronika poznamenává, že v poledne
zavlál na škole červenobílý prapor a brzy potom že objevily se prapory i na jiných budovách v obci.
Jistě, že zavládlo všude radostné vzrušení, ale neprojevilo se žádným shromážděním ani slavnostním
průvodem.
Dne 31. října v 6 hodin večer konala se slavnostní schůze obecního
zastupitelstva, při které starosta
Kliment Mikyska uvítal přítomné
členy zastupitelstva slovy: „Pánové,
občané! Dnes v radostném zápalu
dovolil jsme si Vás pozvati k této
slavnostní schůzi, kde s radostí sděluji: Československý stát jest zřízen
a dovoluji si vám přečísti první zákon naší vlády, kterou jest Národní
výbor, který obecnímu úřadu byl
sdělen telegraficky a zní:
První zákon československého státu
Zákon vydaný Národním výborem dne 28. Října 1918
Samostatný stát československý vstoupil život. Aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního
se stavem novým, aby nenastaly zmatky, a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu,
Národní výbor jménem československého národa , jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:
Článek I.
Státní formu československého státu určí Národní shromáždění s československou Národní radou v Paříži, jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykoná státní svrchovanot uvnitř státu
Národní výbor.
Článek II.
Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím v platnosti.
Článek III.
Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny
Národnímu výboru, prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízní.
Článek IV.
Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.
Článek V.
Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo. Dáno v Praze dne 28. Října 1918
Antonín Švehla, Dr. Al. Rašín, Jiří Stříbrný, Dr. František Soukup, Dr. Vavro Šrobár *
Po přečtení tohoto žádá starosta přítomné, aby nejen sami, ale i mezi občany působili, aby se tímto
přesně řídili a tak dokázali, že jsme úplně způsobilí sami si vládnouti. Po zpěvu hymny „Kde domov
můj“ a písně „Hej slované“ provolali přítomní československému státu třikrát „Sláva“ a „Nazdar!“
a tím schůze skončena. Podle počtu podpisů bylo přítomných 16.
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A obecní kronika na další stránce dále uvádí:
V radostném vzrušení zapomínali lidé, že české země jsou úplně ožebračené , vyjedené a že dlouho
ještě potrvá, než vrátí se předválečný blahobyt. Z rozbitých front vraceli se buď jednotlivě nebo v malých skupinách vojáci, většinou beze zbraní, ve stejnokrojích z látek kopřivových a papírových. Na nádražích hlídkovaly sokolské stráže. Vlaky nevytopené, neosvětlené, s okny dávno rozbitými a nouzově
zakrytými prkny, byly přeplněny. Každý toužil jet domů – lhostejno jak se jelo – jen když to šlo domů.
Vysokomýtský pluk 30 vrátil se z Itálie s výzbrojí a po několika denní dovolené byli jeho příslušníci znova voláni do zbraně. Části tohoto pluku obsazovaly německé území (Rokytnici, Králíky, Lanškroun) a později v měsíci lednu východní Slovensko.
4. listopadu vyzývá národní výbor v Praze občanstvo, aby plnilo svou povinnost k novému svému
státu a řádně platilo daně.
Okresní výbor v Žamberku vyzývá obce, aby s místními hospodářskými radami působily k tomu,
aby obilí a brambory byly odváděny co nejvydatněji a nejrychleji.
Španělská chřipka, která se ku konci války epidemicky rozšířila, kosí podvyživené, málo odolné
obyvatelstvo po stovkách a tisících. Aby se nemoc nešířila, zakázána jsou divadla a taneční zábavy.
11. listopadu v 11 hodin dopoledne skončila světová válka příměřím mezi Německem a Dohodou.
11. listopadu vypisuje Národní výbor v Praze Půjčku Národní Svobody ve výši 1 miliardy K. Byla
upsána v několika dnech. Kronikáři nepodařilo se zjistit výši úpisů v Nekoři.
z kroniky vybral Jiří Pomikálek

Traktoriáda 2018
Stoleté výročí Československé republiky si v Nekoři v neděli 28. října 2018 připomněli na závěr Traktoriády účastníci zpěvem česko-slovenské hymny. Ale
možná od začátku:
Již několik let se v Nekoři 28. října ukazuje nápaditost a zručnost konstruktérů i jezdců podomácku
vyráběných traktůrků a samohybů při Traktoriádě….
A nejinak tomu bylo i letos. Nutno přiznat, že pořadatelé spolku Nekořala vzhledem k mohutným
oslavám stoletého výročí republiky a mnoha akcím
na okolí spojených s tímto významným výročím,
v kombinaci s předpovědí studeného a deštivého počasí, počítali spíše s malou účastí závodních strojů
i diváckých nadšenců…. Jenže všechno bylo jinak.
Chlad ani voda neodradily ani závodníky ani diváky…. 17 soutěžících, trať postavená spíše na zručnost, kdy nejvíce rozhodovalo co nejméně „vycvrndat“ vodu z kotlíku vezeného technickou částí, závody až do tmy, téměř nedostatek rumu pro zahřátí
(naštěstí hasiči, kteří k závodům ochotně zapůjčili
zázemí u hasičského cvičiště u továrny, měli železnou
rezervu…), obdivuhodné závodní stroje s nejrůznějšími technickými vychytávkami, trpěliví a chladu
odolní diváci, speciální závodní i tvořivá vložka pro
nejmenší, …a mnoho dalšího. Kdo byl, viděl, kdo ne
, může se alespoň těšit na další ročník.
Jiří Pomikálek
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Novostavba MŠ...
V roce 2014 jsme začali kreslit první skici naší nové školky v Nekoři a již je na světě.
Pro školku jsme chtěli vytvořit prosluněné světlé prostory, z nichž děti pocítí nejenom tvůrčí svobodu, ale budou blízko přírodě, budou moci hned vyběhnout ven, hrát si a rozvíjet se na čerstvém
vzduchu.
Také jsme si velmi přáli zkultivovat historický střed naší obce. Architektonicky jej tvoří fara, škola,
kostel, zeď hřbitova a lipová alej. Navrhli jsme stavbu tak, aby působila spíše nenápadně a nebránila
výhledu na protilehlý les.
Vstup do školky krytý přesahem střechy je místem, kam je možné se ukrýt před deštěm při čekání
na autobus. Prostor před vstupem do školky tvoří pochozí střecha nové školní jídelny. Vytvořili jsme
tak zábavný, ale bezpečný prostor pro děti při čekání na autobus. Díky tomu nebudou běhat přímo po
silnici, jak se doposud dělo. Materiály vstupní stavby školky jsme volili s ohledem na okolí. Pískovcová
gabionová zeď, je zrcadlem pískovcové zdi hřbitova. Světle béžová barva kamene souzní s barvami
kostela a okolí. Dřevěný obklad, který necháváme přírodně zestárnout je odkazem na dřevěné hospodářské části okolních budov. Střecha, která je osázená sukulentní vegetací, se bude při pohledu ze hřbitova ztrácet oproti v okolní vegetaci. Vlastní prostory školky - herny ,šatny a zázemí jsou umístěny ve
spodním patře. Díky tomuto řešení mají všechny děti přímý kontakt se zahradou a venkovním hracím
prostorem na terasách. Jídelna pak tvoří spojení mezi školkou a školou. Dispozičně je uspořádána
tak, aby ji bylo možné využít i pro jiné než školní akce (přednášky,společná setkání, divadla, koncerty
v amfiteátru…). Stejně jako herny je i jídelna propojena s terasami a amfiteátrem skrze prosklené plochy a velké posuvné dveře.
Velkých změn také doznala budova školy. V posledních sto letech byla škola po různých částech
adaptována. Většinou se však veškeré zásahy prováděly cestou nejmenšího odporu. Z úprav, které jsme
provedli je vybudování nové kotelny s novým automatickým kotlem. Nová kotelna je mezi schodištěm
a zázemím tělocvičny. Získali jsme tím zpět chodbu, kterou je možné projít suchou nohou ze školy do
tělocvičny. Zázemí tělocvičny jsme zbavili problémové a stále protékající střechy. Novou střechou jsme
potom jednotně zastřešili i kotelnu a nové sklady kuchyně. Školní kuchyně byla doposud v prostorách
na hranici hygienické přijatelnosti. Nyní je umístěna místo bývalé jídelny. Navýšení velikosti kuchyně
bylo nutné z důvodu dvojnásobného navýšení vařených obědů a svačin.
Další důležitou změnou je přesunutí kabinetu učitelů a ředitelny výměnou za bývalou školní družinu. Družina je nyní ve větším prostoru a má možnost vyběhnout na tartanovou herní plochu na střeše
jídelny. Děti si tak mohou užít dopoledního sluníčka v jinak poměrně temné škole a zároveň má paní
družinářka přehled, co tropí její žáčci, kteří čekají na autobus.
Byla to velmi dlouhá a namáhavá cesta. A nebyla by možná bez odvahy pana starosty Jiřího Pomikálka. Pustit se do tak velkého projektu a vzít na sebe velkou zodpovědnost je obdivuhodné. Bez
paní místostarostky Jany Kubíčkové Berkové, která byla velmi nápomocná v průběhu celého procesu
navrhování a výstavby (místy i spoluautorkou některých řešení). Hlavně ale byla iniciátorkou myšlenky navýšení kapacity školky a řešení jejího tehdejšího technicky nefunkčního stavu. A samozřejmě
zastupitelů, stavebního dozoru, všech projektantů specialistů, grafičky, stavební firmy a jejich subdodavatelů, dodavatelů interiéru, místních řemeslníků, poskytovatelů dotací, úředníků, kteří povolovali
a kolaudovali stavbu a vycházeli nám vstříc. Dále učitelek a kuchařek, které měly trpělivost s námi
neustále konzultovat a dalších, kteří se jakkoliv podíleli. Jak se nám naše myšlenky a společné úsilí
podařilo naplnit se přijďte podívat na den otevřených dveří.
Za MOLO – Tereza Kučerová a Patrik Zamazal
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Hurá do nové školky...
A nyní přišla ta veliká chvíle, na kterou jsme všichni s napětím čekali. Děti a rodiče se nemohli
dočkat až budeme v nové školce. Sen se stal skutečností. Nikdo jsme netušili, jaké to doopravdy bude
a co nás čeká.
Velké prostory, nová jídelna, rozšíření mateřské školy na dvě třídy, s kapacitou 52 dětí.
Nové paní učitelky a paní asistentka. První den
ve školce, probíhal nad míru spokojenosti velice
dobře. Děti z dřívější mateřské školy se nemohly
vynadívat – vše krásné a nové. Rychle se rozběhly po třídách a zkoumaly nové věci. Zato paní
učitelky se snažily konejšit malé nově přicházející žáčky. Všichni jsme usilovali o to, aby nový
začátek školního roku byl tím nejkrásnějším pro
nás pro všechny.
Po příchodu do mateřské školy nás v šatně na
botníčcích vítají pěkná barvená zvířátka, která slouží jako věšáčky. Při vstupu do jednotlivých tříd nás
okamžitě oslní krásný výhled do přírody, díky proskleným stěnám. Velký prostor, který děti vybízí
k proběhnutí a dovádění. Největším lákadlem jsou však velké průlezky ve tvaru stromů, které jsou
umístěny v obou třídách. Holčičky po příchodu okouzlí nádherný kuchyňský ostrůvek, ve kterém se
dá doopravdy vařit, péct, umývat nádobí a připravovat si svačinky a různé dobroty. To zdaleka není
vše – nové postýlky s povlečením, nové hračky, učební pomůcky a knihy. V umývárně nás čekají kouzelná umyvadla ve tvaru potůčků, kde děti mohou pouštět lodičky a není je možné odtud odtrhnout.
Z jednotlivých tříd se dá prosklenou posuvnou stěnou vyjít ven na prostornou terasu s pískovištěm, kde se celý den opírá slunce. Dřevěná
terasa skvěle brání před prochladnutím dětí od
země. Umožňuje dětem trávit co nejvíce času
při pobytu venku. Děti zde mohou provádět jednotlivé výukové činnosti, cvičit a hrát si. Nová
mateřská škola je postavená v blízkém spojení
s přírodou ve stylu Montessori.
Z pedagogiky Montessori chceme děti učit
klidu, rozvaze, umění rozhodovat se a soustředit
se. Svobodně si volit, to, co je pro ně prospěšné
a umět vnímat sám sebe. Chceme, aby se děti
naučily co nejvíce využívat přírodu, jako prostornou učebnu a jako nekonečný zdroj vzdělávacího
materiálu. Učíme děti přírodu chránit a hledat řešení, jak ji uchránit do budoucna. Snažíme se vnímat
svět kolem sebe, změny, které v něm probíhají, souvislosti, které se učíme vidět a jednoduše používat
„selský rozum“. Děti si mají v prvé řadě užít své dětství. Předškolní věk – období kdy je člověk předškolákem se vícekrát v životě neopakuje, proto dětem školkového věku předem dopřáváme hru a z té
chceme vytěžit co nejvíce pro jejich přípravu na život, kam přirozeně patří příprava na školu. Ve školce
pracuje tým vzdělaných pedagogů, kteří se neustále dále vzdělávají a snaží se být příkladem, umět
přirozeně povzbuzovat ostatní a přenášet na děti své nadšení z profese.
Pro mnoho dětí je mateřská škola prakticky jediný kontakt s vrstevníky, jedinou možností pohrát
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si s jinými dětmi, učit se s nimi
vycházet. Dále je to vzdělání
a rozvíjení dítěte. Mnoho rodičů si v dnešním shonu nenajde
čas si s dětmi sednout a popovídat nebo si s nimi vystřihovat, lepit a malovat. Též pro
předávání tradic je dnes školka
důležitá. Právě odtud děti často
znají lidové písničky, právě ve
školce se dozvídají, proč se slaví
různé svátky. Učitelky též fungují jako určité autority, s nimiž
se děti musí naučit pracovat,
vycházet s nimi, respektovat je,
ale i požádat o pomoc a nebát se. V našem kolektivu je prioritou, aby celý tým spolupracoval, táhl za
jeden provaz a vytvářel to nejlepší klima pro výchovu dětí.
Jménem celého kolektivu dětí, rodičů a učitelů bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili
o výstavbu této nádherné mateřské školy.
Za kolektiv mateřské školy Vlasta Zářecká

Poděkování...
Přestože se na přípravě projektu Novostavby Mateřské
školy a jeho realizaci dlouho a detailně pracovalo, výsledek můžete ostatně při
návštěvě prostor posoudit
sami, - jeho provoz nám
občas ukazuje, že tu a tam
něco uniklo, či je třeba něco
ještě vylepšit…..
Jednou z doplňujících akcí
bylo navození písku do

připraveného pískoviště. Chtěl bych
touto cestou poděkovat tatínkům
dětí z MŠ, kteří se na naši prosbu
tohoto úkolu zhostili a fůru písku
kolečky přemístili na místo určení.
Výše publikovaná fotografie ukazuje,
že ke spokojenosti malých uživatelů…
Jiří Pomikálek
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Cestománie...
Srí Lanka – 4.díl
Pro tento díl jsem přislíbil popis dvou putování po centrální vysočině. Obě cesty začínaly v Kandy,
kde jsme také v minulém dílu skončili. První cestu jsme absolvovali roku 2007 a tou také začnu.
Z Kandy jsme odjížděli odpoledním autobusem do městečka Hatton. Autobus se klikatil horskou krajinou plnou
zatáček. Očekávali jsme, že cestou uvidíme některý z vodopádů, ale bylo sucho a podívaná se nekonala. Ale když
jsme se dostali do pásma, kde se pěstoval čaj, mohli jsme
alespoň obdivovat čajové plantáže pokrývající kopce jako
mech. Z Hatton jsme do Dalhousie upalovali zajisté stejnou
rychlostí, jako jeden z předchozích autobusů. Cestující však
moc štěstí neměli soudě podle vraku pod srázem. Ve vesnici
jsme se cítili jako na pouti, hlavní ulici lemovaly snad stovky osvětlených stánků. Domorodci byli oblečeni v bundách
a v čepicích. Když jsme pozvedli hlavy, uviděli jsme v dáli tenounkou nitku stoupající jakoby k nebi.
Byla to světýlka poutníků stoupajících na posvátnou Adamovu horu.
Výstup na Adamovu horu (2243 m.n.m) jsme oproti poutníkům zahájili až okolo šesté ranní. Cesta
je zpočátku mírná a vine se mezi čajovníky. Posléze čajovníky končí a cesta je strmější a strmější až
přejde pod vrcholem ve schodiště. Odměnou za námahu byly výhledy na všechny světové strany. Pro
poutníky je však toto místo důležitější, než výhledy. Nachází se zde otisk chodidla, který je přisuzován
Adamovi, jenž zde poprvé spočinul na zemi po vyhnání z ráje. Budhisté zase ve stopě vidí poslední
otisk Buddhy, než se odebral do ráje.
Ještě týž den jsme opustili Dalhousii a jeli zpět do Hatton. Vlak do Nuwara Eliya byl zrušen. Po
velké průtrži mračen jsme se naměstnali do klimatizovaného mikrobusu. Přes zamlžená okénka jsme
se snažili zahlédnout některý z posilněných vodopádů… Cestou jsme minuli protijedoucí prezidentkou eskadru. Po setmění jsme se v Nuwara Eliya ubytovali v koloniálním hotýlku. Horské městečko
skutečně vyhlíží tak trochu anglicky a je proto nazýváno „Malou Anglií“. Dopoledne jsme si dopřáli na
zahradě hotýlku po anglicku několika šálků čaje a přitom si domluvili výlet po okolí.
Pro náš výlet jsme si pronajali dodávku s řidičem. Řidič byl sdílný, pojali jsme spoustu užitečných
informací. Kdo například ví, že se na Srí Lance nejdříve pěstovala káva? Ano, ale zničila ji zákeřná houba a tak kolonizátoři začali s pěstováním odolnějšího čaje. Nebo že druhá velmi důležitá komodita, kterou tu začali pěstovat, je zelenina?
Vždyť sklizeň může být dvakrát za rok. Projížděli jsme krajinou opracovanou člověkem. Oblé kopečky obsazené čajovníky a pod úpatími skal horských masivů zase stupňovitá
políčka s rýží či zeleninou. I na očekávaný vodopád došlo
a zastávku u něj. Výlet byl zakončený prohlídkou „továrny“
na čaj, která byla i muzeem. Večer jsme se nachomýtli do
místní palírny, kde byla příležitost ochutnat místní nápoj toddy neboli palmové víno. V podniku nás
stále pozoroval nějaký muž. Nakonec sebral odvahu a přišel k nám a oslovil Zuzku. Vyšlo najevo, že jí
dělal roku 2002 průvodce. Příjemné setkání.
Následující den jsme hned ráno nasedli do prázdného autobusu a vydali se na cestu do nížin, k moři.
Cestujících postupně přibývalo, tak jako pytlů se zeleninou. Asi po hodině a půl jsme minuly po pravé
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straně impozantní skálu. Velmi působivé a lákavé místo. To bychom přeci chtěli ještě někdy vidět, zasnili jsme se. Jenže jsme seděli v autobusu jedoucím soutěskou Ella Gap směrem k pobřeží…
Druhou cestu do hor jsme zrealizovali roku 2013. V Kandy jsme zakoupili lístky 2. třídy na vlak
směřující přes hory na jihovýchod. Netušili jsme však, co nás čeká. Lidí přibývalo, ale vlak dlouho nejel. Když přijel, pochopili jsme, že kupovat jízdenku jakékoliv jiné třídy, než třetí, je zbytečné. Vlak byl
prostě úplně plný. Vyrazili jsme rychlostí asi 50 km/h. Sem tam vlak ještě přibrzdily cedule omezující
rychlost na 15 km/h. Nejprve jsme projížděli listnatými lesy, ty pak přešly v porosty borovicové, až se
objevily první čajovníky. Doufali jsme, že se tlačenice ve vlaku rozpustí v Nanu Oya, což je nejbližší
stanice k již zmíněnému horskému letovisku Nuwara Eliya, ale nestalo se tak. Trvalo to ještě pár hodin, než si někteří z nás našli místo k sezení. Za zmínku stojí, že úchvatné scenérie včetně vodopádu
St. Clair se objevily už před Nanu Oya. Domorodci do nás šťouchali, abychom výhled na vodopád
neprošvihli. Za Nanu Oya vedla trať v listnatých lesích národního parku Hortonské pláně. To jsme byli
ve výšce okolo 1900 m.n.m. Po nějakou dobu byl vidět i masiv zvaný Konec světa. Když jsme se vymanili z lesů, ocitli jsme se opět mezi čajovníky a terasami se zeleninou. Zároveň se otevřely nádherné
výhledy. V Idalgashině jsme zastavili na hřebeni, takže se naskytly pohledy na obě strany. Projeli jsme
Haputale a pokračovali k Diyatalawě. Za tímto městem jsme vjeli v lesích do soustavy tunelů. Místní,
hlavně tedy děti, začali křičet. Pak už se krajina sevřela a my se mezi políčky líně klikatili až do vysněné Elly. V Elle jsme vystoupili po 7 hodinách jízdy. 163 kilometrů! U majitele našeho hotýlku jsme si
domluvili průvodce na zítřejší trek na Ella Rock.
Ráno nás čekala typická srílanská snídaně. Výlet začal
chůzí po železniční trati. Zaskočil nás opožděný vlak. Naštěstí jsme zrovna nebyli na mostě. Cestou se naskytl výhled
na skálu – náš cíl, pod ní rozvětvený vodopád a sytě zelená
rýžová políčka. Odbočili jsme z trati a zanedlouho jsme vodopád v místě přelivu překročili a pak už jsme jen stoupali
ke skalní vyhlídce pod vrcholem Ella Rock. Z vyhlídky se
otevřela krajina až k moři, pod námi soutěska Ella Gap, kde
jsme roku 2007 jeli autobusem dolů. Součástí výletu byla
ještě návštěva vodopádu Rawana, prohlídka stejnojmenné
jeskyně a svatyně. V blízkosti vodopádu jsme se usadili k odpočinku. Jeden z nás nedbal drzosti opic
a ledabyle pojídal ze sáčku sušenky. Hbitá opice jej však o sáček připravila a za chvíli se z koruny stromů na lehkomyslníka snášel již pouze prázdný sáček.
Následující den jsme už klesali soutěskou směrem k nížinám, žlutým plážím a modravému moři.
O tom bude poslední díl.
Text a foto Martin Kocmánek

Informace Policie ČR
Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde podzim a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se
v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli
především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si
vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však
pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné
kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení
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těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
• zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
• poraďte se o zabezpečení s odborníky
• věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
• pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých
bezpečnostních služeb
• nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
• pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
• zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
• cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
• chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti
o občasnou kontrolu
• sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
• při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii
a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Společenská kronika
Přivítali jsme
Rozloučili jsme se

Dvořák Josef
Fogl František

Šulcová Marie

Kučírková Pavlína

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 10. 2018– 31. 12. 2018
60 let

Motyčková Eva
Bučmejová Věra
Vohník Miroslav

65 let

Páchová Blanka
Lux Karel
Mrkvička Josef

70 let

Šlesinger Jan
Fišerová Eva
Jureček Lubomír
Vencl Jiří

80 let

82 let

Jirončová Eva
Dostálová Jarmila

84let

Kolda František

87 let

Nastoupilová Marie

88 let

Slavíková Marie

91 let

Dolečková Irena

92 let

Kalousová Marie
Marie Glonková

Šmoková Marie
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Pro toto číslo zpravodaje jsme využili fotografii J. Krejsy historického obrazu nekořských legionářů…

Uzávěrka příštího čísla je 6. prosince 2018, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz.
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