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Z jednání obecního zastupitelstva
26. února 2018 

Starosta po přivítání přítomných, omluvení nepřítomných předložil program jednání a požádal o jeho 
schválení. Usnesení 1a/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 26.2. 2018   8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. S použitím fotografií starosta obce informoval 
o událostech uplynulého období 
• Konzultace smlouvy o věcném břemeni –„Nekoř – Vejrov -  výstavba ZTV“ - VO  s CSC Orlicko - 

JUDr. Hlavsovou
• Konzultace  s odhadcem majetkoprávní vyrovnání komunikace na p.p.č. 3076/1
• Připravována Smlouva o společném školském obvodu s Šedivcem ve spolupráci se starostou Šedivce
• Proběhlo jednání spolků – 31.1.2018 - zápis zastupitelé obdrželi - akce v obci, společné akce, návrh 

na rozdělení dotačních peněz 
• Na MMR zaslána tabulka vyrovnání se st. rozpočtem k doúčtování akce Herní a odpočinkové prvky 

hřiště Bredůvka 
• Zaslány podklady manažerovi projektu k žádosti o platbu 1. etapy Novostavba MŠ – prostavěno.cca 

10,5 mil, zaslány podklady k žádosti o změnu, návrh dodatku smlouvy zaslán ke kontrole CRR. Pro-
bíhá VŘ na vybavení MŠ  – ukončení nabídek 27.2.2018 

• Podána žádost o dotaci na opravu povrchu  víceúčelového hřiště  na PK
• Hlášení: ISPOP  obec i SDN podána v termínu do 5.2.2018, statistická hlášení i tabulka vypořádání 

se státním rozpočtem, 
• Od VAK Jablonné získány aktuální hodnoty měření průtočnosti požárních hydrantů v obci
• Odvoz textilu Diakonie, Elektrowinu, objem i plastu ze SDN, 
• Vydávány kompostéry, uzavírány smlouvy o výpůjčce mezi  lidmi a Orlickem, - starosta pověřen 

Orlickem k uzavírání smluv
• další  řešené majetkoprávní záležitosti v jednotlivých bodech programu
• Audit hospodaření obce - 
• Upřesněný stav cesty na Bredůvce kolem čp. 16 k lesu vložen do KN
• Lesy - dokácení vývratů v Lesejčku, v Kulturce, nad hrází Malé přehrady, zde dorovnána paseka, 

připraveny koly na oplocenku  
• Skácen smrk nad začátkem opěrné zdi u KD, olše vadící stavbě máje 
• Hledání závady na VO horní Nekoř – někde v zemi  kvůli mrazu a sněhu odloženo na vhodnější 

dobu
• Olympiáda dětí a mládeže – nekořský sportovec F. Mikyska - 3 místo se štafetou
• Kontrola teploty CVAN, topení sál KD, ordinace 
• Podán inzerát nájem restaurace KD - Golempress 
• Jednání k výstavbě cyklostezek- L- N - zahájeno UŘ, nabídka zpracování dopr. značení komunikace 

kolem Pastvinské přehrady - žádost o dotaci na kraj - nositel Pastviny nebo malý svazek -nutno do-
řešit majetkoprávně pozemky - dále jednat s LČR a obcí Studené.....

• Školení ke GDPR - 27.2.2018
• Informace místostarostky k rekonstrukci hráze
Pracovníci obce: Úklid sněhu, posyp, příprava kolů k oplocenkám, příprava sálu + úklid, převoz kom-
postérů, topení v ordinaci a na sále, úklid volební místnosti, 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis z jed-
nání  I-2018 ze dne 29.1.2018   8 0 0
Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o věcném břemeni p.p.č. 1530/4. Na základě usn. 2b/XI-2016 ze 17.10.2016 starostou pře-
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ložen od ČEZ Distribuce obdržený návrh sml. o věc. břemeni. Usn. 2a/II-2018: ZO Nekoř schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015066/VB/5 Nekoř p.č. 1530/4 Šulc - 
rozšíření KNN na p.p.č. 2983 ost. plocha v k.ú. Nekoř,  8 0 0
Smlouvy věcné břemeno VO. Na základě usn. 2e/XIII-2017 ze 18.12.2017 předložil starosta s CSS 
odkonzultovanou a  upravenou Smlouvu o  zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na 
VO. Usn. 2b/II-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 služebných pozemcích p.p.č. 818/3, p.p.č  815, 
p.p.č. 806/2, p.p.č. 801/9, p.p.č. 800/2 služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy 
- podzemní vedení kabelu veřejného osvětlení, rozhlasu a nadzemních stožárů veřejného osvětlení 
oprávněnému z věcného břemene - obci Nekoř.    8 0 0
2.3.Darovací sml. 3516/11. Na základě předchozích jednání předložena darovací smlouva Povodí 
Labe, s.p. na p.p.č.b3516/11, na níž leží MK. Usn. 2c/II-2018: ZO Nekoř schvaluje darovací smlouvu 
č. O99418 s Povodím Labe s.p. na p.p.č. 3516/11 v k.ú. Nekoř, na níž leží MK 15c na základě ust. § 
16, odst. 8. zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Účetní hodnota 
předmětu daru, tj. pozemku p.č. 3516/11 v k.ú. Nekoř činí 1098,65 Kč.  8 0 0 
Kupní sml. 3076/6 a 790/15. Na základě vyhl. 2/2018 P/N a doručeného zájmu o koupi pozemku 
předložena sml. o prodeji p.p.č. 3076/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2  a p.p.č. 
790/15 trvalý travní porost o výměře 13 m2  - dorovnání majetkoprávních vztahů u místní komunikace 
na Vejrově u čp. 339. Usn. 2d/II-2018: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na prodej p.p.č. 3076/6 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2  a p.p.č. 790/15 trvalý travní porost o výměře 
13 m2  vydělených GP č. 1014-40/2017 ze dne 4.12.2017 za cenu 6800,- Kč stanovenou dle posudku 
znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. P. Zářeckého, č. znaleckého posudku č. 8038-329/2016 
o ceně zjištěné a ceně obvyklé, dle kterého je stanovena výsledná cena: p.p.č. 3076/6 - pozemek ostat-
ní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70,- Kč/m2, p.p.č. 790/15  - pozemek uží-
vaný jako veřejné prostranství, které není součástí komunikace - 60,- Kč/m2 jako cena v místě a čase 
obvyklá.  8 0 0
Pronájem kempu Petrův Palouk. Na základě vyhlášky a doručené nabídky předložena smlouva k pro-
nájmu PP na rok 2018. Usn. 2e/II-2018: ZO Nekoř schvaluje uzavřít předloženou nájemní smlouvu na 
pronájem zařízení kempu Petrův Palouk od 1.5.2018 do 31.10.2018   8 0 0
Upozornění na rostoucí řasu - tmavé fleky na zábradlí a části sloupů - ošetřit barvou s lazurou.
Návrh řešení na p.p.č. 2987/1. V návaznosti na upřesnění hranic p.p.č. 2987/1 předloženy varian-
ty dořešení majetkoprávních vztahů se sousedními nemovitostmi - majitelé sousedních nemovitostí 
provádějí jejich pasportizaci a zápis do katastru skutečného stavu. Usn. 2f/II-2018: ZO Nekoř souhlasí 
s variantou řešení majetkoprávních vztahů u p.p.č.2987/1 - zabranou výměru nahradit naproti ze 
sousední parcely, po vypracování GP vyhlásit záměr prodeje a řešit vzájemným prodejem.  8 0 0
Novostavba MŠ
Dodatek č. 1 sml. o dílo „Novostavba MŠ...“. Informace k průběhu stavby, připravovaným změnám 
a žádosti o proplacení dotace za I. Etapu. Usn. 3a/II-2018: ZO Nekoř schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o provedení stavby „Novostavba MŠ....“, vícepráce, méněpráce, navýšení o 595 342 Kč bez DPH, 
změnu termínu provedení stavby do 31.5.2018. Po kontrole dodatku ze strany orgánů CRR pověřuje 
starostu podepsáním dodatku.   8 0 0
Informace o průběhu stavby. Informace přednesl starosta a zejména místostarostka s promítnutím 
fotografií
Rozpočtové a finanční záležitosti
Závěrečný účet obce 2017. Dokumenty vypracované účetní obce předloženy starostou: Usn. 4a/II-
2018: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Nekoř a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprá-
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vy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř za rok 2017 - bez výhrad  8 0 0
Usn. 4b/ II-2018: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2017 s výsledkem hospodaření 
514,72Kč a  stanovuje přebytek převést do rezervního fondu   8 0 0
Usn. 4c/ II-2018: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2017 s výsledkem hospodaření 
93,09 Kč a  stanovuje přebytek převést do rezervního fondu  8 0 0
Usn. 4d/ II-2018: ZO Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2017  8 0 0
Dotace spolkům. Starosta seznámil se zápisem ze společného jednání nekořských spolků, předložil 
žádosti o dotace a návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nekoř. Usn. 4e/II-2018: ZO Ne-
koř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2018  - SDH 26 000, Klub SHM 23 
000, TJ Sokol 25 000, ČRS 16 000, MS 16 000 + 3000 dětský den,   NEKOŘALA 3000. Usn. 4f/II-2018: 
ZO Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvy na dotaci poskytnutou z rozpočtu  obce Nekoř na rok 
2018 - s SDH 26 000, s  SHM 23 000, s TJ Sokol 25 000, ČRS 16 000, MS 19 000  NEKOŘALA  3000,. 
 8 0 0
Usn. 4g/II-2018: ZO  Nekoř  schvaluje  příspěvek 3000,- Kč formou daru Spolku divadelních ochotní-
ků Diviš Žamberk  8 0 0
Obdržené žádosti o fin. příspěvek. Žádost o bezplatné zapůjčení sálu - SH – ČMS. Usn. 4h/II-2018: 
ZO Nekoř souhlasí s bezplatným pronájmem sálu SH - ČMS okresního sdružení UO na slavnostní 
vyhlášení literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018“  8 0 0
Žádost SDH Nekoř - rekonstrukce historické stříkačky. Usn. 4i/II-2018: ZO Nekoř bere na vědomí 
žádost SDH Nekoř o finanční pomoc na „Renovaci koněspřežné hasičské stříkačky z roku 1909“, výše 
příspěvku bude stanovena podle prostředků získaných SDH z dotačních žádostí na tento účel.   8 0 0
Informace starosty o připlácení členům volební komise - kromě jedné obce nikde jinde nepřipláceli. 
Informace o žádosti spolku Lungta. Nenavrženo žádné usn.
Různé
Příprava setkání důchodců – 25.3.2018, doplnění programu – historická přednáška p. Čady ze Stude-
ného nebo vystoupení imitátora 
Nabídka reklamních propisek od firmy Golempress. Usn. 5a/II-2018: ZO Nekoř schvaluje nákup 
propisek s nápisem Obec Nekoř a obecním znakem - propisky červené a modré 150 a 150 ks, typ 
1221320   8 0 0
Pracovní náplň zaměstnance obce ve vazbě na zařazení do platových tříd – připravil P. Smejkal – roze-
slat zastupitelům k připomínkování 
Návrhy a připomínky
J. Lehký - Možnost nalepení čar na parkety sálu k hraní badmintonu 
J. Kubíčková Berková - Návrh na nafocení hráze před a v průběhu plánované rekonstrukce - i ze vzdu-
chu dronem;  Opravy v KD – klika WC muži, klika a zrcadlo horní šatna, úklid  půdičky nad šatnou, 
zajištění vchodových dveří, koště s  teleskopickou násadou na ometání pavučin, instalace bodového 
osvětlení k osvětlení podia; Petrův palouk – boilery, vykácení stromů - návrh ostatních zastupitelů sejít 
se počátkem dubna přímo tam a řešit na místě….
P. Koblížek - Nefunkční rozhlas na sídlišti nad KD
B. Bezstarosti - Řešení pozemků pod parkujícími vozidly na sídlišti nad KD 
M. Faltusová - Trojice na Vejrově – výročí 1818, Nákup nové brašny na lékárničku a její vybavení; 
Vhodnější osvětlení salonku KD – při schůzích není vidět na čtení

19. března 2018 
Starosta přivítal přítomné, nechal schválit program jednání.Usn.  1a/III-2018: ZO Nekoř schvaluje  
program jednání 19.3. 2018  6 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 
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S použitím fotografií starosta obce informoval o událostech uplynulého období 
• Připravena Smlouva o společném školském obvodu s Šedivcem  
• Budování kruhové křižovatky Šedivec 16.4. 16.7.2018 dne 19.3.2018 proběhlo předání staveniště 
• Akce v obci: VČS rybáři, dětský karneval, divadlo, 
• Podání žádosti o platbu 1. etapy Novostavba MŠ  
• Novostavba MŠ - vybavení - VŘ – otvírání obálek 27.2.2018 – poděkování P. Koblížkovi a J: Kubíč-

kové Berkové za účast na otvírání obálek ve firmě RPA Brno, jednání hodnotící komise  
• Vydávány kompostéry, uzavírány smlouvy o výpůjčce mezi lidmi a Orlickem,
• Školení GDPR – obdržený předvypracované vzory
• Mrazy - topení ordinace, CVAN, porucha ČOV 
• Návštěva likvidátora – škoda na plotě u CVAN
• Lesy - dokácení v Kulturce, nad hrází M. přehrady, po odtěžení sousedních parcel Pustinky
• 2x vyšel podaný inzerát  na nájem restaurace KD - 
• Jednání s PČR - OO Žamberk – lodičky 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn.  1b/III-2018: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2018 ze 
dne 26.2.2018    8 0 0
Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o věcném břemeni p.p.č. 1413/7 a 2987/2. Na základě usn. 2a/II-2017 ze 13.2.2017 starostou 
přeložen obdržený návrh sml. o věc. břemeni. Usn. 2a/III-2018: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o zříze-
ní věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014412/VB/5 Nekoř p.č. 1406/8-Moravec-knn na p.p.č. 
1413/7 a 2987/2 v k.ú. Nekoř,  8 0 0
Záměr pronájmu p.p.č. 458. Na základ  již platné končící pachtovní smlouvy z roku 2015 starosta 
předložil záměr pachtu – pronájmu části p.p.č. 458. Usn. 2b/III-2018: ZO Nekoř schvaluje záměr pro-
nájmu části p.p.č. 458 o velikosti 1000 m2 – cena pachtovného v místě a čase obvyklá byla stanovena 
jak  5%  z ceny pozemku zemědělské půdy vycházející z BPEJ, která činí 4,71 Kč za m2, za výše uve-
denou výměru 1000 m2 činí pachtovné za rok činí 236- Kč  doba pachtu 5 let.  8 0 0
Návrh řešení na p.p.č. 2987/1. V návaznosti na usn. 2e/II-2018 upřesnění  hranic p.p.č. 2987/1 před-
ložen návrh GP. Usn. 2c/III-2018: ZO Nekoř souhlasí s předloženým GP k řešení majetkoprávních 
vztahů u p.p.č.2987/1  8 0 0
Starostou předložena dohoda o společném školském obvodu s obcí Šedivec. Usn. 2d/III-2018: ZO 
Nekoř schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy a dohodu 
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy mezi obcí Nekoř a obcí Šedivec.  

8 0 0
Novostavba MŠ
Informace o  průběhu stavby. Informace prostřednictvím fotografií podala místostarostka, doplnil  
starosta - přepojení topení 
VŘ „Novostavba MŠ… - vybavení“. Usn. 3a/III-2018: ZO Nekoř bere na vědomí výsledek vyhlášené 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené na části zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
s názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vyba-
vení“. 
Usn. 3b/III-2018: Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídel-
ny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – první část – vybavení interiéru MŠ, 
jídelny a kuchyně“  byla podána  pouze jedna nabídka a to účastníka Compo Praha Interiéry s.r.o., 
Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha  za cenu 1 866 556 bez DPH, byla nabídka tohoto účast-
níka v souladu s čl. 18 odst. 3 zadávací dokumentace a § 122 zákona odst. 2  č. 134/2016 Sb. o zadá-
vání veřejných zakázek vybrána bez provedení hodnocení. ZO Nekoř pověřuje starostu v součinnosti 
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se zástupcem zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost 
RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno vyzvat vybraného dodavatele k poskytnutí sou-
činnosti k uzavření smlouvy
Usn. 3c/III-2018: V  zadávacím řízení názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a  rekonstrukce 
dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – druhá část – gastrovybavení kuchyně“ byla na základě 
hodnotících kritérií byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka účastníka Jindřich Schlesinger, 
Špindlerova 638, 562 01 Ústí nad Orlicí s nabídkovou cenou 676,231 Kč bez DPH Vzhledem k tomu, 
že nabídka tohoto účastníka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení a byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější, zadavatel Obec Nekoř jako nejvýhodnější vybírá tuto nabídku. ZO Nekoř pověřuje 
starostu v součinnosti se zástupcem zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, společnost RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno vyzvat vybraného dodavatele 
k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 
Usn. 3d/III-2018: ZO Nekoř  bere na vědomí, že v zadávacím řízení názvem „Novostavba MŠ, přístav-
ba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – třetí část - herní prvky a oze-
lenění“ ve lhůtě pro podání nabídek nebyla do třetí části veřejné zakázky doručena žádná nabídka. 
V souladu s § 127 odst. 1 zákona vydal zadavatel rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem 
„Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení- třetí 
část –herní prvky a ozelenění“, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v třetí části zadávacího 
řízení není žádný účastník.  8 0 0
Rozpočtové a finanční záležitosti
Příspěvek MK Letohrad. Předložena žádost MK Letohrad o příspěvek. Usn. 4a/III-2018: ZO Nekoř 
schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2018 2.500 Kč pro Kulturní centrum Le-
tohrad na „nákup literatury výměnného fondu pro Obecní knihovnu v Nekoři“. Usn. 4b/III-2018: ZO 
Nekoř schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dotaci poskytnutou z rozpočtu obce Nekoř na rok 2018 
s Kulturním centrem Letohrad na 2500 Kč.  8 0 0
Rozpočtová změna č. 2. Usn. 4c/III-2018: Z  Nekoř  schvaluje rozp. změnu č. 2/2018  8 0 0
Různé
GDPR. Informace starosty o společné přípravě obcí Orlicko na GDPR. Usn. 5a/III-2018: ZO Nekoř 
bere na vědomí informace ohledně přípravy obce na splnění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PAR-
LAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochr.  fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Usn. 5b/III-2018: ZO Nekoř 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného člensk. příspěvku mezi obcí Nekoř a sdružením obcí 
Orlicko ve výši 5 214 Kč na činnost při nastavení systému zabezpečení osobních údajů (GPDR) pro 
obec Nekoř  8 0 0
Příprava setkání důchodců: rozvoz B. Bezstarosti, šatna J. Lehký, roznos občerstvení - ostatní 
Návrhy a připomínky
J. Lehký - instalace závěsů do klubovny CVAN -  Usn.  5c/III-2018: ZO Nekoř schvaluje instalaci 
závěsů do klubovny CVAN do 30.6.2018; Zábradlí nad Malou přehradou - reakce starosty - nyní po 
dotěžení paseky dohodnuto odstranění poškozeného kovového zábradlí členy SDH, bude instalováno 
zábradlí dřevěné; Opona v KD - svazování vykasané provázkem, ne šňůrkou na stahování opony; Svět-
lo u cestičky ze sídliště k OÚ - návrh starosty - posoudit potřebu na místě samém
J. Kubíčková Berková - Slučování ZŠ a MŠ do jednoho subjektu
B. Bezstarosti - Značky - opravy poškozených na místních komunikacích po obci; Návrh předávat 
s gratulací při životních výročích i finanční příspěvek
M. Faltusová- Opravit dopravní značení u J. Lehkého; Oprava cesty naproti poště; vhodnější osvětlení 
salonku KD 
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V. Lehký - Při větru časté výpadky VO na Vejrově; Radar na Vejrově - úhel záběru; Umístění  opravené 
historické stříkačky

9. dubna 2018 
Usn. 1a/IV-2018: ZO Nekoř schvaluje  program jednání 9.4. 2018 8 0 0
Terénní prohlídka rekreačního areálu Petrův Palouk. První část jednání se odehrávala v rekreačním 
středisku Petrův palouk - zastupitelé se seznamovali s aktuálním stavem a potřebnosti nutných oprav 
• výměna boilerů, případně sprchových automatů - starosta oslovit  instalatéry a zajistit nacenění 

materiálu i prací
• rozšíření chodníku mezi schodištěm přístřešku a  sociálním zařízením - staré betonové schody 

zbourat, nové osadit zábradlím, vysvahovat hlínou a osázet - místostarostka oslovit stavební firmy 
a zedníky

• natřít kovové postele v „Kosteleckých buňkách“, případně výmalba, do budoucna (po sezoně) ku-
chyňka a šatní skříň, 

• do budoucna výměna vody a elektro rozvodů a nové obklady a dlažba
• zábradlí - nátěr - P. Smejkal - osloví specialistu na plísně, B.Bezstarosti - výběr nátěru
Informace starosty a P. Smejkala o ceně frézinku z nabídky SÚS – ze  silnice v Dolní Dobrouči. Usn. 1b/
IV-2018: ZO Nekoř schvaluje nákup frézinku na opravu cest  8 0 0
Novostavba MŠ
Smlouvy „Novostavba MŠ… - vybavení. Starostou předloženy návrhy kupních smluv na základě za-
dávací dokumentace a výběrového řízení na vybavení Novostavba MŠ Nekoř. Usn. 2a/IV-2018: ZO 
Nekoř schvaluje kupní smlouvu ve znění zadávací dokumentace na projekt s názvem „Novostavba 
MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – první část – vyba-
vení interiéru MŠ, jídelny a kuchyně“ dle výsledků VŘ firmou Compo Praha Interiéry s.r.o., Růžová 
1522/16, Nové Město, 110 00 Praha  za cenu 1 866 556 bez DPH
Usn. 2b/IV-2018: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu ve znění zadávací dokumentace na projekt s ná-
zvem Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy dodávka vybavení – 
druhá část – gastrovybavení kuchyně“ dle výsledků VŘ s firmou J.Schlesinger, Špindlerova 638, 562 
01 Ústí n. Orlicí za cenu 676,231 Kč bez DPH  8 0 0
Různé
Orlicko – změna stanov. Informace starosty o  návrhu doplněných stanov Sdružení obcí Orlicko. 
Usn. 3a/IV-2018: ZO Nekoř schvaluj  Stanovy svazku obcí Sdružení obcí ORLICKO – úplné znění 
k 27.3.2018  8 0 0
Radar I/11 Bredůvka. Starostou předložen a nabídka firmy Empesort na radarové zařízení se solár-
ním panelem a na ozvučovací zařízení pro venkovní akce  obce i spolků. Usn. 3b/IV-2018: ZO Nekoř 
schvaluje instalaci radaru na Bredůvce na I/11 před čp. 16 zachycující vozidla ve směru od Šedivce 
dle nabídky firmy Empesort. Usn. 3c/IV-2018: ZO schvaluje nákup ozvučného systému dle nabídky 
firmy Empesort  8 0 0
Pachtovní smlouva p.p.č. 458. Usn  3d/IV-2018: ZO Nekoř schvaluje  na základě vyhl. 4/2018 před-
loženou pachtovní smlouvu na část p.p.č. 458   8 0 0
KD. Předložena nabídka na odkup odkupu vybavení restaurace KD - talíře a plynový sporák. Usn. 3e/
IV-2018: ZO Nekoř OZ schvaluje nákup vybavení restaurace KD dle přílohy  8 0 0
Návrh starosty využít dosavadní neobsazenost nájemcem restaurace KD k rekonstrukci elektrických 
rozvodů NN v  skladech, chodbě a bytě. Na návrh zastupitelů nechat zpracovat nabídku i  topenáře 
a instalatéra na případné oddělení bytu a zajištění samostatného topení elektrokotlem. 
Focení dronem hráze Pastvinské přehrady. Místostarostkou předložen cenový návrh na focení hráze 
Pastvinské přehrady dronem v souvislosti s chystanou rekonstrukcí koruny hráze. Usn. 3f/IV-2018: ZO 
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Nekoř schvaluje focení hráze Pastvinské přehrady dronem dle nabídky Ladislava Haufa, starosta je 
pověřen jednáním s Povodím Labe o povolení focení  8 0 0
Příprava vítání občánků.
Informace starosty o jednání kolem odkupu pozemku pod místní komunikací na konciVejrova
Návrhy a připomínky
J. Lehký -KD - konstrukce na čelní stěny, nástěnka, podlahu ošetřit emulzí, odstranění černých zábran 
před radiátory; Oprava díry propadlého uzávěru vody na silnici k firmě Mecawel; Světlo nad křižo-
vatku k Šedivci
J. Kubíčková Berková - Dotaz na betonové patky na cestě za čp. 333 - reakce starosty - nutno spe-
cifikovat pozemek, zda je obecní, pokud jsou na soukromém, je to věc vlastníka pozemku; Pozemky 
kolem bytovek u továrny - parkování, vyhrnování - reakce starosty - není MK, v minulosti nechtěli 
obyvatelé bytovek ani vyhrnovat, parkování si musí domluvit sami mezi sebou jednotliví obyvatelé 
domů; 19.4. - hasiči a myslivci - úklid Nekoře okolí, žádost o zapůjčení obecního vozidla a přívěsu, 
zajištění pytlů na odpad, žádost o příspěvek na občerstvení pro účastníky
B. Bezstarosti  - Projduty cesty, stanoven návrh oprav, F. Mikyska zapracoval do mapky - rozeslat 
zastupitelům 
V. Zářecká, ředitelka MŠ -  informace o předjednané naplněnosti rozšířené školky; Předběžná žádost 
o pomoc s profinancováním chůvy než bude zúřadována dotace; Známka na popelnici pro nájemníky 
a pro ubytované v chráněném bydlení 
P.Adamec - žádost o rozšíření cesty k pozemkům budoucí výstavby na Bredůvce - návrh řešit odku-
pem z jeho  pozemků Redakčně upraveno

Slovo starosty obce

Vážení nekořští,
Na začátku dalšího čísla Nekořského zpravodaje si dovolám 

poděkovat: 
Členům SDH za pomoc při odstraňování poškozeného zábra-

dlí nad Malou přehradou, za zorganizování „lodiček“ - pořada-
telskou službu a  provozování odstavného parkoviště  na louce 
u továrny. 

Členům Mysliveckého spolku za natažení pletiva na oplocen-
ku na pasece nad Malou přehradou

Oběma spolkům za úklid odpadů v katastru obce
Spolku Nekořala za vysázení 750 stromků na paseku nad Ma-

lou přehradou
Ochotným rukou sousedů a nadšenců při stavění obecní májky
M. Faltusové za zajištění každoroční humanitární sbírky oděvů  
Všem, kdo po zimě obětavě uklízeli a zametali posyp ze silnic
Všem pořadatelům kulturních, společenských i  sportovních 

akcí v naší obci, které pro nás připravili a připravují...
I Vám všem ostatním, co děláte cokoliv ve prospěch naší obce

Ing. Jiří Pomikálek – starosta  obce
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Akce v obci v roce 2018

16.  VI. Rybářský táborák
17.  VI. Dětský den -hasičské cvičiště
  7. VII. Hasičský táborák + IX. Srandamač
21. VII. Zábava CVAN TJ Sokol
28. VII. Nekořský špacír

11.VIII. Myslivecké hody
15.   IX. Velká cena SDH „Nekořský pohár“
28.    X. Traktoriáda – Nekořala
27. XII. Vánoční turnaj stolní tenis

Informace nejen pro motoristy
Chodec
Dle ustanovení zákonů (zákon o silničním provozu) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, 
dětský § 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje 
se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro inva-
lidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
Dle ustanovení § 53 zákona o silničním provozu.
• Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, 

jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
• Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro 

chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
• Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se 

po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li ne-
schůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vo-
zovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji 
vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené vidi-
telnosti, zvýšeném provozu na pozemních komu-
nikacích nebo v  nebezpečných a  nepřehledných 
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

• Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motoro-
vého vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo 
na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Ne-
může-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo 
pravého okraje vozovky.

• Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít 
chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak 
musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vo-
zovky.

• Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových brus-
lích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí 
na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

• Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu 
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

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

Červen: 11, 25 Srpen:  6, 20 Listopad: 5, 12, 19,26
Červenec: 9, 23 Září: 3, 17 Prosinec: 3, 10, 17, 24, 31
 Říjen:  1, 8, 15, 22, 29
Sběr plastů v průhledných pytlích a  sběr nápojových kartonů v červených pytlích.. Odevzdání na 
svozová místa - úterý: 3.VII.; 31.VII.;28.XIII.; 25.IX.; 23.X.; 20.XI.; 18.XII.;
Svoz skla - kontejnery na sklo:  5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den středa: 11.VII.; 8.VIII.; 5.IX.; 3.X.; 31.X.; 28.XI.; 
26.XII..
Sběr elektrozařízení: veškeré elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrném dvoře, kromě toho menší 
elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru mezi KD a obchodem. Nepatří do něho baterie 
a žárovky. 
Kontejner na sběr použitých zářivkových svítidel je umístěn v obecní budově čp. 330  - v chodbě. Zde 
je rovněž kontejner na použité náplně tiskáren a kontejner na baterie.  
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný odpad) jsou 
k zakoupení na obecním úřadě
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pne-
umatik, nábytku, koberců, směsného komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Jeho provoz je 
obsluhován pracovníkem obce. Ze směsného odpadu by měly být vytříděny kovy, papír, sklo i plasty. 
Provozní doba:  DUBEN – ŘÍJEN   středa15 – 17    sobota 10 – 12
LISTOPAD – BŘEZEN sobota  1x za 14 dní  10– 12 v termínech: 10.XI.; 24.XI.; 8.XII.; 22.XII.;
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního odpadu v obci Nekoř, odpad odevzdá-
vají zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Bližší informace na tel. 724181465.

GDPR
Obec Nekoř  zpracovává osobní údaje (OÚ)  ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plně-

ní povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ 
jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má 
možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce 
přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést 
námitku proti zpracování údajů. 

Správce OÚ: Obec Nekoř, sídlo: Nekoř 330, IČ: 00279269, DS: 8qra44i, telefon: 465 625 122, e-mail: 
ounekor@orlicko.cz 

Pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicko, e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. +420724117563

Kompostéry
Prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko  získalo v obci Nekoř 97 občanů možnost likvidovat biologicky 

rozložitelný odpad  pomocí  domácích kompostérů.  
Projekt  „PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOLO-

GICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V ÚZEMÍ  
SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO“ je spolufinancován 
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Evropskou unií – Fondem soudržnosti v  rámci Operačního programu Životní prostředí. Předměte 
podpory je  pořízení domácích kompostérů na území Pardubického kraje. Realizací projektu dojde  ke 
snížení  produkce odpadů o cca 2 154 t/rok. 

Celkové způsobilé výdaje : 7 788 528 Kč
Dotace EU“ 6 620 249 Kč (85%)    Příspěvek příjemce podpory: 1168 279 Kč (15%)
Datum zahájen realizace projektu: 28.11.2017. Datum ukončení realizace projektu: 30.4.2018. Řídící 

orgán: ministerstvo životního prostředí, Zprostředkující subjekt SFŽP ČR. Příjemce dotace: Sdružení 
obcí Orlicko.

V rámci realizace projektu bylo pořízeno a následně distribuováno do domácností Orlicka prostřed-
nictvím smlouvy o výpůjčce celkem 1979 kusů domácích kompostérů o  různých objemech. Cílem 
projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu domácím kompostováním organic-
kých látek vzniklých v domácnostech a při provozu soukromých zahrad v domácnostech nacházejících 
se v 13 obcích spádového území projektu. Díky tomu dojde k významnému omezení vzniku biologicky 
rozložitelných odpadů, které jsou buď likvidovány neekologicky v domácnostech nebo jsou zapojová-
ny do komunálních systému sběru biologicky 
rozložitelných odpadů, které však představují 
významně vyšší náklady na jejich likvidaci než 
je předcházení jejich vzniku domácím kom-
postováním.

Hokejová sezona 2017-2018
Malé ohlédnutí za uplynulou sezónou ledního hokeje. Opět jsme se zúčastnili již 14. ročníku Lanš-

krounské hokejové ligy – LHL. Pro náš hokejový tým HC Klas Nekoř je to už po třinácté. Letos hrálo 
LHL rekordních 43 týmů.

Naše letní dobrovolná příprava začala první nedělí v červenci a to pro změnu nohejbalem. Hokejový 
trénink v Lanškrouně jsme tradičně odehráli první středu v září. Celkové loňské šesté místo v soutěži 
nás přiřadilo do první skupiny devíti týmů.  Úvodní ligové utkání jsme odehráli v sobotu 19. září proti 
Turkům a to vítězně 10:2. Celá letošní soutěž LHL se pro vysoký počet účastníků hrála tříkolově. Po 
sestupu i vzestupu mezi jednotlivými koly, kde jsme odehráli 19 zápasů a v nich soupeřům vstřelili 81 
a obdrželi 69 branek, nás vyneslo na krásné 5. místo v konečném hodnocení soutěže. Během hokejové 
sezóny, která trvá sedm měsíců jsme také odehráli 30 středečních tréninků v Lanškrouně. Z důvo-

du nepříznivé zimy se nemohl uskutečnit 
žádný Winter classic  na přírodním ledě 
v  Nekoři, který má kladné ohlasy mezi 
fanoušky i  mezi soupeři. V  průběhu se-
zóny jsme u firmy Omnisport nechali vy-
robit novou sadu dresů a to za finančního 
přispění: Klas Nekoř a.s., Agrall Bantice, 
OÚ Nekoř, Sokol Nekoř, Umělecký kovář 
Jakub Hylák a  Vyvet Vyškov, za to velký 
dík. Poděkování patří i  trenérovi Láďovi 
Kubíčkovi za čas, který nám věnuje, dále 
rodinám za podporu a  trpělivost, stálým 
fanouškům a všem, co nám fandí a pod-
porují nás. Díky za zapůjčení busu Obec-
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nímu úřadu Nekoř. Také děkujeme za diváckou účast na posledním utkání legendě nekořského hokeje 
panu Milanu Fišerovi, které pro nás skončilo vítězně. Jsem také rád za nové i staronové spoluhráče, 
kteří do týmu přišli nebo se vrátili - David Baier, Milan Fišer ml., Tomáš Hylák a Patrik Jurčo. Na závěr 
naši nejlepší v kanadském bodování: 23 bodů Pavel Šulc, 19 bodů Milan Motyčka a Adam Hylák, 14 
bodů Jakub Doleček a Libor Bednář. Brankářský post hájí u nás přednostně nekořáci Lukáš Sterenčák 
- 16 zápasů a také Marek Bezstarosti, zatím 1 ligový zápas a to vítězný. Do příští sezóny přeju spolu-
hráčům spoustu hokejového štěstí, pevné zdraví a žádné zranění.

S přáním hezkého dne Luboš Skalický

Ukliďme Česko
Ukliďme Česko a neb doma je fajn. mít uklizeno!
Mám za to, že toto heslo vyznává i 62 občanů Nekoře, kteří neváhali a připojili se k výzvě SDH 

a MS Nekoř k jarnímu úklidu ve čtvrtek 19. 4. 2018 v rámci akce Ukliďme Česko. Soustředili jsme se 
na komunikace 1. a 2. třídy, polní cesty, turistické stezky v katastru obce. Tedy všude tam, kde bude 
v nadcházející sezoně pohyb turistů a lidí vyhledávajících klid a odpočinek v souznění s přírodou pro 
vnitřní harmonizaci duše a  těla. Estetika a krásné přírodní prostředí k  tomu notně pomáhá. Nejen 
lidem tato aktivita pomáhá. Neopomeňme, že zdejší krajina je domovem široké flory a fauny. I ona je 
závislá na člověku a na jeho snahách zmírnit civilizační tlak na krajinu a negativní aktivity člověka v ní. 

Sraz byl na cvičišti SDH u továrny, kde postupně se scházeli všichni, kdo chtěli přiložit ruku k dílu. 
Již před samotnou akcí bylo vytipováno několik lokalit ve volné přírodě a následně k nim přibyly ještě 
silnice. Za tento průzkum je třeba poděkovat hasičům i myslivcům, kteří mají za celoroční pobyt v pří-
rodě tato místa obeznaná. Na nástupu byla provedena prezence jednotlivců a vedoucí Lukáš Kubíček 
provedl poučení o bezpečnosti při sběru odpadů a rozdělení do čet. Jednotlivé úseky byly zakresleny 
do mapy a pověřené úklidové čety postupně rozvezeny na úseky. Za zhruba cca 2 hodiny se již čety 
hlásily o svoz z úseků i se sebraným odpadem. Pytle poskytl OÚ Nekoř a postupně do sběrného dvo-
ra bylo svezeno cca 1,2 tuny odpadů. Na děti i dospělé už čekalo občerstvení v podobě grilovaných 
špekáčků a chleba z Pekařství Adamec. Než se všichni vrátili z úseků, děti i dospělé čekal neplánovaný 
start horkovzdušného balonu, což bylo pěkné zpestření slunečného a teplého podvečera. Myslím, že 
i při práci ve společném prostoru si můžeme užít legraci a zároveň pohodu a v druhém plánu i prospět 
společnosti.  Děkujeme OÚ za poskytnutí součinnosti a otevření sběrného dvora. SDH za prostory 
a spolupráci mezi spolky. Za péči při občerstvení manželům Kubíčkovým. Pekařství Adamec za skvělý 
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chléb. Všem dětem a dospělým, kteří se podíleli na úklidu. Všichni co jsme se podíleli na úklidu, jsme 
zároveň poskytli dobrý příklad dětem. To pro budoucnost je to nejcennější. Úsilí a péči, kterou vložíme 
do našich dětí se nám bohatě vrátí a to nejen v podobě nevytváření nepořádku nebo lhostejností ke 
společnému prostoru. Vždyť Země není na jedno použití... 

Těším se na setkání s Vámi při příštím ročníku v dubnu 2019.   Radek Šroler, jednatel MS Nekoř

Nekořské májky
Jako každoročně,  parta ochot-

ných rukou ze sídliště nad KD 
i jiných částí obce  prvního května  
postavila obecní májku připrave-
nou starostou. Další dvě májky se 
objevily u domů děvčat, kde se le-
tos chystá veselka. Je chvályhodné, 
že nekořští mládenci drží starou 
tradici…..  

A  protože obecní májka i  letos 
vydržela až do posledního májového dne, nastává asi čas obnovit i nekořskou tradici kácení obecní 
májky… red

Informace Policie ČR
Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech

V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak podávat trestní oznámení. 
Dnes se zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro 
podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají oběťmi především majetkové trestné činnosti. 
Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme 
psát až příště. Dnešní článek je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože z našich zkušeností 
víme, že právě děti, vnoučata a široká rodina může seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků.

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději 
to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechá-
vají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé 
vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají mini-
mum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. 
Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde 
je následně připraví i o celoživotní úspory. My jako policie se snažíme této trestné činnosti předchá-
zet, vytváříme preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na 
tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně 
neubývá. 

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem se nazvala lidskými hyena-
mi, protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. 
Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů 
navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň 
dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají 
intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito 
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pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji 
oběť a snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými 
bývají stále úspěšní. 

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě to je legenda VRÁ-
CENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde 
bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! 
Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn pokud by na místě v hotovosti 
nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služ-
by neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, 
aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). 
Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete 
dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, 
kdy pachatelé vydávající se za pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY 
s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů nepou-
štějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. 
Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další trik 
podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se 
opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes 
pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uve-
dených společností a případně si jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní 
společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, násled-
ně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí 
předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. 
To, že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem firmy ještě neznamená to, že se nejedná 
o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká váš 
dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho narušit.

V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu a to vydávání se pod-
vodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům pod-
vodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ 
RODINY. Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porou-
chalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si 
poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. Zde máme několik 
rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na 
jméno a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo 
vás potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku 
a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu 
nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě 
vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené 
dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že ně-
kdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční 
hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze! V  těchto případech vás můžou podvodníci kontaktovat 
i telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají pevné linky především starší občané, a tak si 
podvodníci v  telefonních seznamech hledají osoby například i  podle archaických jmen (například 
Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vám následně přijdou. 

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ. V poslední době 
není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to 
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u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se 
bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i městskou policii. 
Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní 
vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, 
kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, 
starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřeb-
ných věcí a ještě vyděláte.

Když jsme hovořili o  výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího tématu a  to jsou 
hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří jako výlet za kulturou s obědem, ve-
čeří nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom 
na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě 
nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na 
místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle 
zabývala a  tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, 
povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, 
začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel často mívají velice dobře právně ošet-
řené smlouvy, od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné).

Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ 
NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale 
o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se operátory různých společností přesvědčit o vý-
hodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být soudně vymahatelný. Naše 
rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. 
Můžete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně ukončit. 

A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osob-
ními věcmi cizím lidem. V  žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se 
do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. 
Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, 
kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte 
je na několika různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli 
případně rychle zavolat pomoc. 

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život, 
nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, mů-
žete se kromě policie obrátit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je 
poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma. 

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, můžete se na nás obrátit 
a my v rámci svých možností rádi přijedeme, předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých 
situacích zachovat.  por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Z činnosti SDH
Děti soutěžily na téma Požární ochrana očima dětí

V letošním roce 2018, byl vyhlášen již 44. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Do této 
soutěže se mohou zapojit všechny dětí do 18 let. Soutěž je vyhlašovaná celorepublikově a probíhá na 
okresní, krajské a republikové úrovni. 

Soutěž má tři části a několik věkových kategorií:
1. literární
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2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií
Dále výtvarná část má 10 kategorií, literární 4 a digi technologie 2 kategorie. V Okresním kole jsou 

pak vyhodnoceny pro každou oblast a kategorii první tři místa. 
V  březnu 2018  se sešli zástupci odborné rady prevence a  ochrany obyvatelstva a  rady mládeže 

při Okresním sdružení hasičů v Ústí nad Orlicí k vyhodnocení nejlepších prací, které se přihlásily 
do okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí 2018“.

Výběr nebyl jednoduchý, neboť z okresu Ústí nad Orlicí soutěžilo 1021 dětí z 19 škol, 28 sborů dob-
rovolných hasičů. Z řad mladých hasičů okresu, se zúčastnilo 356 dětí s 259 pracemi.  Rok od roku se 
„laťka“ posouvá výše a výše a jsou zasílány ze sborů i škol lepší a hodnotnější práce. Několika hodinový 
maratón výběru vítězných prací probíhal spravedlivě a odborná stránka byla zajišťována nezávislou 
odbornicí. Nakonec bylo vyhodnoceno 35 vítězných míst ve 13 kategoriích. Dále jedna práce získala 
mimořádné ocenění.

Dne 19.  dubna 2018  byla 
soutěž završena slavnostním 
vyhlášením vítězů v  jednot-
livých kategoriích v  Kul-
turním domě v  Nekoři. Sál 
Kulturního domu v  Nekoři 
zaplnilo 38 dětí ze škol a sbo-
ru dobrovolných hasičů s do-
provodem. Každý z  vyhod-
nocených účastníků obdržel 
pamětní diplom a věcný dar. Atmosféra čtvrtečního podvečera byla úžasná a byla doplněna ukázkou 
techniky hasičů z Nekoře a Jablonného nad Orlicí. Na přípravě, průběhu a obsluze všech zúčastněných 
se podíleli sestry a bratři nekořského sboru dobrovolných hasičů. Své prapory k důstojné výzdobě sálu 
zapůjčily sbory 22. okrsku Jamné n. O., Sobkovice, Mistrovice, Verměřovice a Nekoř. 

Velký dík patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli a všem dětem (včetně jejich vedoucích 
v kolektivech Mladých hasičů a učitelům ve školách), které se do soutěže zapojily. Vítězové rovněž 
postupují do krajského kola této soutěže. Vyhodnocení krajského kola proběhlo 16. dubna 2018 ve 
Svitavách. Zúčastnění pak budou ocenění dne 23. května 2018 na hradě Svojanov.

Naši mladí hasiči se soutěže zúčastnili také, i když nedosáhly na přední místa, oceňuji jejich snahu 
a odvedenou práci při vzniku svých děl. Děkuji také vedoucím mladých hasičů, rodičům, kteří s prací 
mladých hasičů na schůzkách pomáhají. Našim mladým hasičům držím pěsti do dalších soutěží a přeji 
nejlepší výkony v závodech a soutěžích, kterých se zúčastní. Miroslav Jirčík

Rozhovor...
Dámy a pánové, vítáme Vás v našem Nekořském sportovním pokecu. V minulém díle jsem zde měl 
Filipa Mikysku, jehož zálibou je biatlon. A dnes tu nemám jen jednotlivce, ale dokonce dvojici. 
Myslím, že se to hodí, jelikož hrají stejný sport ve stejném týmu a teď mě popřípadě opravte, i ve 
stejné věkové kategorii?
M: Ano, letos ano.
Je tu tedy Tonda Kareš a Marek Bezstarosti. 
T: Dobrý den  M: Dobrý den
A společně spolu provozují lední hokej. Myslím, že není potřeba vysvětlovat, 
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co je to hokej, protože podle mého názoru je hokej v Česku hodně populární. Nebo, jak to vidíte 
vy, podle počtu příznivců, fanoušků a tak podobně?
T: Podle mě, to je jeden z nejpopulárnějších sportů v České republice. Takže by ho měla většina po-
pulace znát.
A kdyby náhodou, můžete nějak stručně vysvětlit, o čem v hokeji jde? T: Hokej je sport, kde hrají 
dva týmy po pěti hráčích a jednom brankáři proti sobě. Hraje se dvakrát třicet minut… teda třikrát 
dvacet minut. A úkol je dát černou gumu (puk) do brány. 
…na ledové ploše… T: Přesně tak, na ledové ploše.
Dobře, to by byl základ a teď něco konkrétnějšího. Vy tedy chodíte do stejného hokejového klubu 
Lukavi… Lanškroun? M+T (smích). M: …..tedy přesněji HC Orli Lanškroun.
T: Hokejový klub Orli Lanškroun, jestli chceme být opravdu přesní.
A jak je to úspěšný klub, ve srovnání s ostatními? M: Považujeme se 
za decentní klub.
Kolik zde máte kategorii? M: Takže první kategorie je přípravka, dru-
há - třetí třídy, třetí - čtvrté třídy, mladší žáci, starší žáci, dorost, junioři 
a áčko, tedy muži.
A vy jste teda kde? M: Dorost. Tedy loni byl dorost rozdělen na starší 
a mladší a nebyl oddíl junioru, ale letos je to zase zpátky, jak to bejvá-
valo. 
Je nějaký rozdíl mezi mladšími hráči a dorostem - třeba ve výstroji? 
T: Ne, výbavu mají všichni stejnou.
M: Možná jediný rozdíl je, že mladší žáci mají zlehčená pravidla. Na-
příklad mohou střídat při zakázaném uvolnění.
T: A taky nehrají tolik do těla, aby si neublížili. To se mění až ve vyšších 
kategoriích.
M: Jeden spoluhráč stejně v přípravce způsobil jedné holce otřes mozku.
Když jsme mluvili o té výstroji, bylo by tedy dobré říci, co na sobě při zápase máte. A jelikož je 
Marek gólman a Tonda obránce na pravém křídle, budeme to mít ze dvou pohledů.
T: Tak já tedy začnu. Většina hráčů má pod výstrojí nějaké to funkční prádlo, dále si bere suspenzor na 
chránění pohlaví. Dále holenní, krční, loketní chránič, štrupny…
Co je to štrupna?
T: Dlouhé ponožky, které mají na obou stranách díry a nandávají se přes holeně. Pak tedy kalhoty, 
brusle, vesta na chránění hrudi, hokejka a helma.
M: Brankáři též nosí funkční prádlo. Na to si dáváme suspenzor, kalhoty, chrániče na kolena, betony, 
samozřejmě brusle, bez toho by to nešlo, vesta, helma, lapačka, vyrážečka, nákrčník a hokejka.
Kdybyste si kupovali, řekněme „normální“ kompletní výstroj, na kolik vás to vyjde?
M: Pro mě tak 40 tisíc.  T: ………a mě tak 12 tisíc.
Takže to je opravdu cenově velký rozdíl, ale abychom se dostali k dalšímu tématu - co je pro vás 
největší a nejlepší úspěch v sezoně, turnaji a tak dále.
T: Tak pro mě nejspíš turnaj v Bydžově, kde jsme skončili bronzový.
M: Pro mě letošní sezóna. Postoupili jsme do vyšší nadstavby a hráli jsme proto o extraligu, kde jsme 
si nepočínali vůbec špatně. Byli jsme kolem zlatého středu.
Když se řekne hokejový hráč, napadne mě vysoký vousatý veterán. Tonda je zástupce menšího člo-
věka.  Jaký to má pro tebe výhody a nevýhody? T: Tak v hokeji jde hlavně dost o stabilitu na bruslích, 
takže i malý hráč dokáže udělat velkou paseku.
Takže vyhledáváš bitky? T: No. Jsem jen důraznější do těla a mám rád kontaktnější hru.
M: To můžu potvrdit.
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Jak jste na tom s kolektivem? T: Myslím si, že kolektiv v Lanškrouně je hodně dobrý. Dost se navzá-
jem podporujeme a nikdo není vyčleněný z této party.
Máte v týmu pouze kluky? T:  Ano, máme zde i pár holek. Nyní jednu v juniorech a druhou ve starších 
žácích a nějaké budou i v přípravce. 
Co děláte přes letní období? M: Tak v tomto období je možnost jezdit na led například do Brna. Jsou 
to extraligové týmy nebo mají hodně peněz. Druhá možnost je suchá příprava. 
Co je to suchá příprava? T: V Suché přípravě se klade důraz na sílu, výbušnost a rychlost. Často cho-
díme do posilovny, skáčeme přes švihadlo nebo jezdíme na  kole.
Je nějaká jiná možnost, jak přejít letní období?
M: Já jsem například přes letní sezónu doplnil hokej hokejbalem. Pro mě, jako pro gólmana, se kromě 
asfaltového terénu a výměny puku za malý míček nic nemění.
Jak často máte zápasy nebo turnaje?
T: Zápasy máme většinou jednou až dvakrát týdně. A pár turnajů po roce, třeba vánoční. 
M: Jinak bych dodal, že tento jeden nebo dva zápasy týdně jsou v sezoně, která začíná zhruba v září 
a končí na přelomu března. Průměrně odehrajeme kolem 40 zápasů.
Jak jste se k hokeji vlastně dostali?
T: První sport, který jsem poprvé zkoušel, byl hokej a to v pěti letech. Taťka mě obul do bruslí a tam 
byly moje začátky. Později jsem doplňoval hokej florbalem. A jelikož mě v té době bavilo chytat míčky, 
šel jsem do brány. Později jsem to s hokejem nestíhal a tak jsem s florbalem skončil.
Byly kromě času i jiné faktory proč jsi přestal?  T: No bavil mě, ale nebyl prostě čas.
No já jsem myslel, že řekneš něco o kolenech. To můžu říct ze své zkušenosti, jelikož se věnuji ho-
kejbalu a částečně i florbalu v roli gólmana. Gólman ve florbalu je celou dobu na kolenou a i když 
má ty nejlepší chrániče, kolena se mu ničí. Na rozdíl od hokeje a hokejbalu kde je postoj… To nám 
vlastně může říct Marek.
M:  Gólman je jakoby v pozoru s rukama od těla a je lehce přikrčený. Asi každý někdy viděl postoj 
hokejového gólmana.
Takže teď se mužem vrátit zpět k Tondovi. T: Ano to je pravda. Kolena mi florbal celkem pozname-
nal, občas mě bolí, ale jinak to je v pohodě.
A pozici bránícího hráče jsi dělal hned na začátku? T: Na začátku jsem byl útočník, dále centr, poté 
jsem byl přeřazen na pravé křídlo. Když jsem přestupoval do starších žáků, tak jsme neměli moc dobré 
bruslaře, tak mě přeřadili do obrany a v té pozici jsem do teď. 
Tak teď můžeme přejít na Markovu cestu ke slávě. M: Přesně. Já jsem začínal na fotbale a to kolem 
předškolního věku. Hrál jsem ho asi tři roky, z toho první rok v útoku, ale jelikož se již v té době zrodil 
pud chytání, zbytek mé fotbalové kariery jsem strávil v bráně. Ve druhé třídě jsem z časových důvodů 
přestal. V tu dobu tady začal fungovat Nekořský hokej a tak jsem nastoupil, abych se neválel doma.
A to si měl celou dobu pozici brankáře? M: No začínal jsem v útoku, tedy spíš leštič a zahřívač stří-
dačky. Jen mě nasadili na led, tak jsem samozřejmě skóroval, tomu odpovídá bilance dva góly za karie-
ru. Poslední sezonu zde v Nekoři, kde jsem hostoval, jsem začal chytat v Lanškrouně.
A tento tým v Nekoři stále existuje? T: Tým v Nekoři se bohužel rozpadnul, protože mnoho chlapců 
bylo starších a už jsme nemohli nikým doplnit tým.
A můžete jmenovat nějaké veterány, kteří začínali v tomto týmu a nadále se věnují hokeji?
M: Například Michal Macháček nebo Jaroslav Hrdina. A možná i nějací mladší.
Teď zase můžeme otázku rozdělit na hráče v poli a brankáře. Jaké jsou vlastnosti a schopnosti, 
které by měl člověk mít, pokud chce hrát hokej?
T: Určitě vytrvalost a cílevědomost. Hráč taky potřebuje nějakou svalovou hmotu, aby to nebyl „odleť 
papíre “ a rovnováhu. Nejhlavnější jsou za mě ale síly, vytrvalost a výbušnost.
A teď tedy Marek. M: Já si stále stojím za tím, že nejdůležitější u gólmana je, aby byl psychicky v po-
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řádku. Na gólmanovi stojí všechno první - poslední, většinou to poslední. A když to nezvládne, tak se 
úplně zničí a přestane dobře chytat. Dál je potřebná ohebnost a hbité reakce.
Jelikož je hokej sport, ve kterém se smí dělat mnoho od bitek, až po narážky do mantinelu, tak jistě 
potřebujete trenéry, kteří vás uklidní. T: Trenéři jsou ohleduplní, ale když musí, tak na nás zvednou 
hlas…
….jsem myslel hokejku M: To taky. T: No občas dostaneš přes …. 
M: Taky bych rád řekl, že si spousta lidí myslí, že hokej je sport o řezání u mantinelu, ale je to i sport 
o šikovnosti rukou a o… T: ……o myšlení.
M: Jo. I když to tak někdy nevypadá, když se podíváte na českého obránce Radko Gudase. 
No a jaké jsou vaše cíle do budoucna? M: No takový minimum asi LHL, tedy Lanškrounská Hokejová 
Liga. No za mě je kladení cílů na nic, protože přijde něco nového a vy se vydáte po nové cestě a váš 
starý cíl pro vás nemá žádný smysl.
Nebo jinak, chtěl by ses hokejem živit? M: Tak určitě.
T: Pro mě je teď hlavní cíl zahrát si extraligu a posouvat se dál. Možná se nám bude naše kariéra rozví-
jet, pokud si nás trenér z extraligových klubů bude chtít pozvat nebo na nějaké střídavé starty. K tomu 
hokeji na celý život -  samozřejmě, že bych chtěl být profesionální hráč, ale zas nevím. Ještě nejsem 
úplně rozhodnutý,  jestli bych se chtěl hokejem živit nebo to mít stále jako zábavu. 
M: Také je rozdíl mezi touhou a nadějí.
Podporují vás vaši rodiče, popřípadě se v hokeji vyznají? T: Myslím si, že od rodičů mám největší 
podporu a tím se posouvám dál. Můj taťka tomu hokeji taky rozumí a též mistr inženýr Jindřich Kareš, 
alias můj děda.
M: Já bych mohl citovat Tondovy slova, u mě je to stejné a jsem za to rád.
Sledujete MS a fandíte? M: Ano fandím České národní reprezentaci, jsem rád, že letos dostali prostor 
mladší hráči. T: Jsem také fanoušek českého hokeje a doufám, že se klukům povede.
To by byl Tonda Kareš a Marek Bezstarosti. Mějte se pěkně a u dalšího Nekořského sportovního 
pokecu ahoj! připravil Šimon Krsek

Vodácké závody
15km na Divoké Orlici
Další akcí, která nás čekala bylo organizační zajištění regulace a parkování pro vodáky, kteří přijeli 

soutěžit na Divoké Orlici, tak i vodáky turisti, kteří využívají vody pro sjetí Divoké Orlice.
V letošním roce to byl již 6 ročník, který se odehrával na hasičském sportovišti a druhý ročník kdy 

z hasičského sportoviště startovali i vodáčtí závodníci jak na raftech tak pramicích, kanoích i kajacích. 
V letošním roce, díky malému množství vody v ostatních řekách přijelo využít vody v Divoké Orlici 
odhadem na 3.300 vodáků. V pátek v průběhu odpoledne průběžně najížděli cestovky s vybavenim 
pro vodáky. K večeru pak přijelo zhruba na dvě stovky vodáků.

V sobotu ráno nastal pohyb již okolo půl osmé a největší nápor začal po osmé hodině do půl jede-
nácté, kdy nejlo asi třitisíce lidí v autobusech, osobních autech i pěšky. 

Naši regulovčíci si i tentokrát mákli. Na všech stanovištích zvládli regulůaci bez větších obtíží. Sa-
mozřejmě, že se našlo opět pár jedinců, kteří psychicky nezvládli příkazy našich regulovčíků a nevy-
bíravým způsobem ta dali najevo. Nicméně celá akce proběhla bez problémů a všichni nakonec stihli 
včas nasednout na vodu. 

Po dvanásté hodině pak proběhl start vodáků závodníků. 
Za zdárný průběh celé akce děkujeme všem, kteří nám pomohli a díky patří i všem, kteří celou akci 

zajišťovali jak na silnici tak i při obsluze hladových vodáků. Miroslav Jirčík 
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Cestománie...
Srí Lanka – 2.díl

Jízda do královského města Kandy může být pěkně 
divoká. Silnice se totiž zejména v horách promotává čle-
nitou krajinou, vesnice a  městečka střídají pole a  lesní 
porosty, samé zatáčky. Někdy v  autobusech visí svazky 
sáčků, kdyby se někomu udělalo špatně, výhradně domo-
rodcům. Zajímavosti se za okny autobusu rychle míhají. 
V obcích autobus zpomaluje, měli jsme čas pozorovat ži-
vot na ulicích, obchody, řemeslné dílny, svatyně. Domy 
jsou obložené reklamami, mezi nimiž najdete i značku fir-
my Baťa. Mezi obcemi jsou časté hrnčířské dílny s vysta-
veným zbožím. Cesta trvá dlouho díky častým zastávkám.

Po téměř čtyřech hodinách jsme vystoupili na autobu-
sovém nádraží v Kandy v nadmořské výšce okolo pětiset metrů. Vlakové nádraží bylo naproti. Příle-
žitost opsat si odjezdy vlaků. První starostí však bylo vyhledat ubytování. Pěšky nebo túk-tukem, ve 
větším počtu je lepší si pronajmout dodávku, což jsme naposledy využili. Řidiči dodávek na turisty 
u nádraží už čekají. Když jsme hotýlek prvně hledali pěšky s batohy na zádech, mohli jsme na hlavní 
ulici vstřebávat atmosféru města, čilý ruch, hemžení obyvatel, zákazníků u stánků, vůně promísené 
s oblaky dýmu z túk-tuků a autobusů. Tato atmosféra postupně směrem ke Kandyjskému jezeru uvadá. 
Hotýlků a domů pro hosty je kolem jezera nespočet. Druhou starostí je jídlo. Zde se můžeme zastavit 
a popsat další z pokrmů a to hopper a kottu rótí. Hopper je lahodná placička nebo lívaneček z rýžové 
mouky a kokosového mléka, ta se hodí spíše dopoledne, vajíčková zase k večeři. Kottu rótí je tradiční 
směs z nasekaných placek smíchaná s dalšími složkami jako například zelenina, někdy maso ale hlavně 
koření. Zdejší kuchyně se zjednodušeně řečeno potkává s indickou, v jedné jídelně si tak objednáte 
kottu, společně s indickou plackou paratha, či dosou, což je „palačinka“ ze slaného těsta plněná napří-
klad bramborovou směsí. Kuchyni by se tak dala věnovat celá kapitola.

Při ranní procházce kolem Kandyjského jezera jsme pozorovali, než se z mlhy vynořil Chrám Bud-
hova zubu, ve vodě obrovské varany. Na chodníku jsme míjeli děti v uniformách, ženy v sárích a muže 
v kalhotách a bílých košilích. Chodí tak oblečeni ať je svátek nebo ne. V přístupném chrámu je uložena 
vzácná a pro Srílančany důležitá relikvie – Budhův zub. V Kandy je mnoho historických staveb, muzea, 
budhistické chrámy a kláštery, takzvané viháry. V centru je zcela běžný, řekl bych až tradiční, kruhový 
objezd s hodinami a nad městem se na kopci tyčí 
bílá vysoká socha Budhy. Z  okolních míst Kandy 
nás však nejvíce zajímala botanická zahrada v Pe-
radeniiya pyšnící se početnými sbírkami orchidejí, 
palem, roztodivných plodících stromů, zahradou 
koření. Co nás velmi překvapilo, byla kolekce dvou 
desítek různých trávníků. Zajímavostí je zde také 
velké množství obřích netopýrů, kteří se živí ovo-
cem. Převážně visí zavěšeni hlavou dolů a ovívají se 
křídly. Nejvzácnější je však solitérní fíkovník, jehož 
koruna měla ještě roku 2007 plochu úctyhodných 
2 500 m2. Botanické zahrady či spíše farmy na pěs-
tování koření jsou u silnic velmi časté. Po pěšinkách 
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se projdete okolo vanilkovníku, muškátovníku, zázvorovníků, kakaovníků či skořicovníku. Většinou je 
průvodce i masérem a nabídne vám své služby.

Roku 2013 jsme si naplánovali návštěvu botanické zahrady Peradeniiya v rámci výletu, kdy jsme 
si na celý den pronajali dodávku s  řidičem, týmž, co nás vozil den předtím po hotýlcích. Neméně 
zajímavým cílem byl menší sloní sirotčinec v Randeniya, kde jsou soustředěni opuštění či osiřelí sloni. 
Sloni v zajetí mají své mahauty (vodiče, opatrovatele), oba se navzájem mnohdy provází celý život. 
V Randeniya je také možné jet se slony na vyjížďku či slona v řece umýt. 

Řidič dodávky nám cestou ochotně zastavoval, kde jsme chtěli, u krásných výhledů, u muzea brit-
ských parních strojů, či u stánků s ovocem. Zrovna bylo období durianu. Durian intenzívně zapáchá, 
ale oplývá škálou lahodných chutí.

Tehdy nás po návratu do Kandy čekalo překvapení v podobě zavřených restaurací. Byl totiž svátek 
Puja, svátek úplňku. Za to bylo všude spousta květin. Řidič ale věděl kam nás křivolakými uličkami 
zavést, a za to si zasloužil odměnu navíc. Vystoupili jsme před dveřmi zapadlé „palírny“, kterou v prů-
vodcích nenajdete. Zde jsme mohli schladit vyprahlá hrdla vychlazeným pivem a  pochutnat si na 
smaženém česneku. To ale nebyl poslední zážitek. Na hlavní ulici v  obchodním domě, ten byl otevřen, 
nebylo možné pořídit další pivo na večerní posezení v hotýlku. Načež nás tázaný prodavač obchodem 
dovlekl k „tajným“ dveřím a my po schodech sestoupili k zamřížovanému okénku, kde se alkohol pro-
dával. Konečně tak došlo i na arrack, tradiční to nápoj chutí podobný rumu, vyrobený však destilací 
kokosového vína, který se k večerním rozprávkám výborně hodí.

Vrátím se ještě ke sloním sirotčitcům. Daleko známějším sirotčincem než je v Randeniya je sloní 
útulek v Pinnevale. Pinnavala leží stejně jako Randeniya cestou zpět na západní pobřeží před Kegalle. 
Tolik slonů pohromadě nikde jinde neuvidíte. Odpoledne, pokud průtok vody v řece Ma Oya dovolí, 
probíhá každý den sloní koupání. Vybraného slona si můžete pohladit či mlékem nakrmit mládě, 
ovšem za příplatek. Pinnavalu jsme navštívili cestou z Kandy, když jsme směřovali oklikou na sever. 
Museli jsme pak ještě přestupovat v  již zmíněné Kegalle. Než se autobus rozjede a  to někdy chvíli 
trvá, mezi cestujícími se prodírají prodejci a snaží se prodat různé pochutinky, ovoce nebo také losy 
do loterie. Časem si na to Evropan zvykne. Spoj z Kegalle končil v Kurugenale. Hladoví jsme hledali 
jídelnu, až jsme skutečně skončili v jídelně, kam výhradně chodí domorodci. Tato epizoda by se mohla 
jmenovat „Jak jsme se učili jíst rukama“. Tam, kde jsou připraveni na turisty, nabízejí příbory nebo 
aspoň lžíci. Ale zde nikoliv, to jsme nevěděli. Objednali jsme si karí jako ostatní. Domorodí strávníci 
přestali jíst a nehnutě sledovali, jak si poradíme. Poradili. Museli. Zásada je jíst pravou rukou. Levou 
se jídla nesmíte dotknout. V dalším pokračování se podíváme na sever do oblasti starověkých měst.

Text a foto Martin Kocmánek

Informace Oblastní charity
Rodina je záchranná síť

Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni rodiny 15.5.
Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní charita Ústí nad Orlicí cílí své 

služby právě na podporu rodiny a všechny věkové kategorie jejích členů.  
Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba znovu objevit nezastupitelnou hodnotu 

a krásu rodiny. Podpora rodiny je také jedna z priorit Oblastní charity Ústí n.O. „Ve všech službách, 
které poskytujeme, se setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často vidíme, 
že když rodina dobře funguje, a některý z jejích členů se ocitne v životních nesnázích, plní úlohu záchran-
né sítě.“ říká ředitelka Marie Malá a dodává: „naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – od 
kolébky až po hrob.“



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 2                              červen 2018

22

Nabízené služby 
Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice te-

rénní služby Šance pro rodinu zajíždí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče kon-
krétním dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.  

V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, 
rozvody, neplacení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovo-
lání. Hodně lidí naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené 
štěstí, a přivedou tak rodinu do vážných problémů.  Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše 
z letitého budování vztahů, věrné péče o rodinu a trpělivé práce na pracovišti.

Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošetřovatelská služba, půjčovna kompenzač-
ních pomůcek a domácí hospicová péče. Zdravotně handicapovaným lidem osobní asistence, pečova-
telská služba či sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny velmi důležité pro 
spolupráci s těmito službami. 

A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních možnost hygieny, výměny 
oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života. 

Charita podporuje rodinu
Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život přináší. Vytváření bezpečného zázemí 

domova na základě vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní postoje dalších generací. 
Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami zodpovědnosti, slušnosti či ohledupl-

nosti a nabízí k tomu své služby.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., www.uo.charita.cz 

Pozvání

SRANDAMAČ 
aneb IX. netradiční turnaj spolků

Sobota 7. července 2018  od 17,00 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky  a zastupitelé soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ  TÁBORÁK
Sobota 7. července 2018  od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
OBČERSTVENÍ, ŽIVÁ HUDBA 
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Společenská kronika
Přivítali jsme Doleček Samuel

Rozloučili jsme se   
Bednářová Naďa  Sokol Josef

Významného životního jubilea se dožívají v období 1. 4. 2018 – 30. 6. 2018

60 let Kodytková Zdenka
 Petřík Jiří

65 let Faltus Karel
 Medunová Oluše
 Faltusová Marta 
 
70 let Krejčová Marta
 
75 let Schmidtová Marie
 Uhlíř Ladislav
 Faltusová Marie

 Bednářová Krystyna
 Hubálková Štefania

81 let Foglová Alenka
 
84 let    Stejskalová Zdeňka
 Poláček Jan
 
85 let Stejskal Josef
 Bednář Miroslav

Marie Glonková

Co se ještě událo…
Alespoň několika fotografiemi se vracíme k letošnímu setkání seniorů a k vítání nově narozených občánků
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I v letošním  ročníku Nekořského zpravodaje se  na zadní straně můžete podívat na naši obec tak, jak byla 
v minulosti zobrazována na pohlednicích a starých fotografiích.  Děkujeme panu J. Lorencovi, že můžeme 
čerpat z jeho rodinné sbírky…..

Uzávěrka příštího čísla je 15. července 
2018, příspěvky možno zanechat na 
obecním úřadě, případně zasílat na 
e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz  
nebo starosta.nekor@orlicko.cz.  


