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Z jednání obecního zastupitelstva
16. července 2012 
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a informoval o událostech a dění v obci od 
minulého jednání zastupitelstva: osečení příkopů, 2 spadlé stromy na obecních cestách po bouřkách, 
Srandamač, hasičské zásahové vozidlo – postup výroby, předání návrhu Územního plánu, řešení 
díry u pily. Poté nechal schválit program jednání. Usnesení 1a/VII-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř 
schvaluje program jednání 16.7.2012.  8 – 0 - 0
Pozemkové záležitosti a nájmy. 
Pronájem KD. Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy vypracované Mgr. Duškovou, 
s jednáním s manžely Dvořákovými za přítomnosti místostarostky a správce KD, kdy byly s návrhem 
seznámeni, s drobnými připomínkami manželů Dvořákových, které byly do smlouvy zapracovány. 
Usnesení 2a/ VII-2012: ZO Nekoř schvaluje úpravy návrhu smlouvy na pronájem KD, pověřuje 
starostu dopřesněním soupisu vybavení a předložení smlouvy ke schválení na příštím jednání 
zastupitelstva. Usnesení 2b/ VII-2012: ZO Nekoř schvaluje s vyjímkou restaurace zákaz kouření 
v celém objektu KD včetně chodeb, skladů, schodišť a sociálních zařízení  8 – 0 – 0
Odkup pozemku. Na základě usnesení 3e/VII-2012 a v návaznosti na Usnesení 5b/XIII-2011starosta 
informoval o jednání s panem F.Š. o odkupu pozemků. Zbývá požádat stavební úřad o dělení pozemků 
na základě geometrického plánu 808-583/2011. Usnesení 2c/ VII-2012: ZO Nekoř souhlasí s nákupem 
p.p.č. 3038/2, 3168/3, 3168/4, 3168/5, 1864/2 a PK 1874/1 od p. F.Š. za cenu 20 Kč/m2 a pověřuje 
starostu přípravou smlouvy  8 – 0 – 0
Odkup pozemku pod zastávkou u továrny. Dále starosta informoval o dořešení pozemků pod 
a kolem autobusové zastávky u továrny a o dohodě s majitelkou o odměření části p.p.č. 478 a jejím 
odprodání Obci Nekoř. Usnesení 2d/ VII-2012: ZO Nekoř schvaluje odkup st.p. 454 zastavěná plocha 
a nádvoří ležící v kat. území Nekoř o výměře 31m2 za cenu 50,-Kč/m2 a části p.p.č. 478 trvalý travní 
porost ležící v kat. území Nekoř o výměře 131m2 za cenu 20,-Kč/m2 od paní R.V. a pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy. 8 – 0 – 0
Odkup pozemků za Sídlištěm Nad stadionem. Starosta a předseda finanční komise informovali 
o jednání s V. F. o odkupu pozemků za Sídlištěm Nad stadionem k další zástavbě. Pan V.F. požaduje 
kromě nabídnutých pozemků k zalesnění ještě směnu za další pozemky o výměře 1,5 ha v této lokalitě 
oceněné za odhadní cenu a doplatit zbytek ceny za stavební pozemky. Dohodnuto další jednání po 
ocenění případných dalších pozemků. 
ájem bytu v čp. 330. Členy komise pro bytové záležitosti podána informace o prozatímním návrhu 
systému přidělování bytů, který by měl platit od 1.1.2013. Z toho vyplývá řešení žádosti o prodloužení 
nájemní smlouvy v bytě v čp. 330. Usnesení 2e/ VII-2012: ZO Nekoř schvaluje uzavřít nájemní 
smlouvu v obecním bytě čp. 330 s paní M. F. s nájmem 28 Kč/m2 do 31.8.2013 8 – 0 – 0
Různé
	Žádost asociace rodin . Žádost asociace rodin o příspěvek na činnost. Vzhledem k tomu, že obec 

přispívá pouze místním spolkům a sdružením se zastupitelstvo rozhodlo vzít žádost pouze na vědomí 
a dále se jí nezabývat. 

	Pronájem hokejbalového hřiště. Žádost hojkejbalového oddílu SK Ježci Heřmanův Městec 
o využití areálu CVAN k hokejbalovému soustředění ve dnech 24. – 26.8.2012. Usnesení 3a/VII-
2012: ZO schvaluje zapůjčení sportovišť CVAN a příslušného zázemí SK Ježci Heřmanův Městec 
ve dnech 24. – 26.8.2012 za cenu 2000,- Kč  8 – 0 – 0

	Nové vývěsní tabule. S nabídkou na zhotovení bylo osloveno 11 místních firem, nabídka přišla 
pouze od J. Novotného. Usnesení 3b/ VII-2012 ZO schvaluje zadat zhotovení dvou nových 
vývěsních tabulí J. Novotnému za cenu 18.000,- Kč  8 – 0 – 0
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	Předání nového zásahového vozidla. Slavnostní předání proběhne v o nekořské pouti v neděli 
5.8.2012 ve 14 hodin, slavnost připraví ve spolupráci se starostou SDH Nekoř. 

	Plastika B. Kafky. Informace starosty o postupu dořešení přemístění plastiky B. Kafky, - portrétu 
Hugo Schicktanze ze hřbitova na obecní úřad. Navrženo zkusit dojednat zapůjčení plastiky pro 
některou galerii či muzeum s pracemi autora. 

	Rušení svátečního klidu . Na základě předchozích jednání zastupitelstva předložil starosta výzvu 
občanům k zachovávání svátečního a nedělního klidu: Usnesení 3c/ VII-2012: ZO schvaluje výzvu 
občanům k zachovávání svátečního a nedělního klidu: „Děkujeme, že v neděle a sváteční dny 
nepoužíváte motorové sekačky, křovinořezy, motorové pily, cirkulárky případně jiné hlučné 
motorové nebo elektrické nářadí.“ Výzva bude uveřejněna v pouťovém čísle Nekořského 
zpravodaje a při dalších vhodných příležitostech.  8 – 0 – 0

Návrhy a připomínky
L. Faltusová - prořez křovin v parku
P. Lehký - oprava rozhlasu
J. Kubíčková Berková - oprava a vymalování zasedací místnosti
J. Lehký - rolety na sále KD - SK do příštího jednání ZO; Úpravy KD pro umístění výzdoby
V. Zářecká - oprava prolézaček u MŠ
J. Pomikálek - nátěr soklu v hasičárně - práce členové SDH

3. září 2012 
Po zahájení a přivítání přítomných starosta informoval o událostech a dění v obci za uplynulé období: 
převzetí hasičského auta, Nekořská pouť, slavnostní předání hasičského zásahového vozidla, návštěva 
hejtmana PK, využití CVAN karatisty a HC Ježci Heřmanův Městec, opravy obecních cest, probíhající 
výroba dřevěnných soch, koncert skupiny TONIC, 5. Nekořská pohádková cesta, projednávání návrhu 
Územního plánu s dotčenými orgány, instalace nových vývěsních ploch, dořešení telefonního kabelu 
u čp. 214. Následně jmenoval zapisovatele, ověřovatele zápisu a nechal schválit program jednání. 
Usnesení 1a/VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje program jednání 3.9.2012.  9 – 0 – 0
Úpravy KD. 
Úprava šatnového okna v KD. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Truhlářství Josef 
Puchmeltr s.r.o. na úpravu šatnového okénka v KD za cenu 19.600,- + DPH. Vzhledem k tomu, že žádná 
z dalších oslovených místních firem nepodala nabídku, je navrženo zadat úpravu firmě Truhlářství 
Josef Puchmeltr s.r.o.. Usnesení 2a/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje usnesení pr2 /VIII-2012: ZO 
Nekoř schvaluje zadat úpravu podávacího okénka do šatny KD dle dodaného návrhu řešení firmě 
Truhlářství Josef Puchmeltr s.r.o.  9 – 0 – 0
Zatemnění sálu KD. Na základě jednání zastupitelova obce VI/2012 ze dne 25.6.2012 informovala 
místostarostka a předsedkyně SK o nabídkách řešení zatemnění sálu KD, nabídky vycházely z poptávky 
na výměnu oken na sále KD. Po diskusi o vhodných variantách dohodnuto oslovit ještě další firmy 
zabývající se touto problematikou
Pozemkové záležitosti a nájmy. Usnesení 3a/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje kupní smlouvu na 
nákup p.p.č. 3038/2, 3168/3, 3168/4, 3168/5, 1864/2 a PK 1874/1 od pana F.Š. za cenu 20 Kč/m2 
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  9 – 0 – 0
Žádost firmy Líšnická a.s. o pronájem obecních pozemků . Usnesení 3b/ VIII-2012: ZO Nekoř dle 
§39 zákona 128/2000 Sb. o obcích schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 3064/2, 3067/1, 3069/2 a 3070/1 
v v majetku obce Nekoř, pověřuje starostu zveřejněním tohoto záměru.  9 – 0 – 0
Pronájem KD. Usnesení 3c/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje smlouvu o nájmu restaurace 
a služebního bytu KD manželům Zuzaně a Martinovi a Dvořákovým do 31.12. 2013, pověřuje 
starostu jejím podepsáním.  9 – 0 – 0
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Opravy cest. Usnesení 4a/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje . usnesení pr1 /VIII-2012: - ZO Nekoř 
schvaluje zadat opravu cesty od budovy Povodí Labe do Údolí k čp. 19 . firmě JD Dlouhý s.r.o. dle 
dodané cenové nabídky.  9 – 0 – 0
Žádost obyvatel Vejrova o instalaci dopravního zrcadla u vyústění místní komunikace. 
Usnesení 4b/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje instalaci dopravního zrcadla před čp. 82 na Vejrově dle 
nabídky SÚS za cenu 7000,- Kč + DPH.  9 – 0 – 0
Dále starosta tlumočil žádosti o úpravy a dořešení místních přístupových komunikací včetně situačních 
plánků. Místní šetření na místě byla provedena za účasti zastupitelů J. Lehkého a P. Lehkého. Usnesení 
4c/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje záměr úpravy cesty před e.č. 116, provedení úpravy, dohodu 
s majiteli dotčených sousedních pozemků a geodetické zaměření skutečného stavu provede na svůj 
náklad majitel e.č. 116, obecní cesta p.p.č. 3118 musí zůstat ve stejné šíři jako za stávajícího stavu, 
nový stav musí odpovídat zákonným náležitostem přístupu na pozemky.  9 – 0 – 0
Usnesení 4d/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje záměr budoucího prodeje části nevyužívaného pozemku 
v majetku obce Nekoř mezi čp 59 a 60 na Vejrově, úpravy, dohodu s majiteli dotčených sousedních 
pozemků a geodetické zaměření skutečného stavu provede na svůj náklad majitel čp. 59 a 60, tak, 
aby nový stav odpovídal zákonným náležitostem přístupu na pozemky.  9 – 0 – 0 
Hasičské zásahové vozidlo . Usnesení 5a/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje bezúplatný převod 2 ks 
dýchacích přístrojů z majetku HZS Pardubického kraje do majetku obce Nekoř.  9 – 0 – 0
Zástupce velitele zásahové jednotky V. Lehký seznámil zastupitele s vybranými příspěvky místních 
firem a podnikatelů na dovybavení zásahového vozidla, seznámil s návrhem využití těchto prostředků 
k dodatečným úpravám a dovybavení vozidla. Usnesení 5b/ VIII-2012: ZO Nekoř schvaluje dodatečné 
úpravy a dovybavení zásahového vozidla DA Iveco Daily dle předloženého soupisu  9 – 0 – 0
Dále starosta předložil nabídky k havarijnímu pojištění zásahového vozidla, po diskusi o využití 
auta konstatováno, že je potřeba se zabývat touto problematikou podrobněji na příštích jednáních 
zastupitelstva i ve vazbě na pojištění členů zásahové jednotky. 
Různé
	Zpráva finančního výboru. Zprávu přednesl předseda finančního výboru B. Bezstarosti. Usnesení 

6a/ VIII-2012: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu finančního výboru Obce Nekoř ze dne 15.4.2012 
a 28.7.2012, s uvedenými zprávami souhlasí bez výhrad 9 – 0 – 0

	Informace o krajských volbách. Starosta seznámil zastupitele s přípravou voleb do Zastupitelstva 
PK, počtem a sídlem volebních okrsků a jmenováním zapisovatele okrskové volební komise. 

	Čištění víceúčelového hřiště. Na základě jednání předchozích jednání zastupitelstva starosta 
předložil nabídku nabídkou na přečištění umělého povrchu víceúčelového hřiště, navrhuje přečištění 
provést až po zimním období. 

	Varhanní koncert. Usnesení 6b/ VIII-2012: ZO schvaluje každoroční příspěvek 5000,- Kč na 
varhanní koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu, který se bude konat 16.9 2012 v kostele 
sv. Mikuláše v Nekoři  8 – 0 – 0

	Koncert TONIC. Informace starosty o průběhu koncertu a počtu prodaných vstupenek. Usnesení 
6c/ VIII-2012: ZO schvaluje uhrazení režijních nákladů na koncert skupiny TONIC (elektrická 
energie, plakáty) z prostředků obce Nekoř 8 – 0 – 0

	Prořez lípy a výsadba zeleně. Starosta informoval o přidělených dotacích z programu péče o krajinu 
(PPK), a to 14.256,-Kč na ošetření památné lípy u fary a 24.890,- Kč na obnovu ovocné aleje. Na 
základě usnesení 3f/IV-20121 a 4f/V-2012 navrhuje uzavřít na tyto práce smlouvu s firmou Pavel 
Haupt – údržba zeleně, se sídlem Kunčice 274, 561 51 Letohrad : Usnesení 6d/ VIII-2012: ZO 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Nekoř – obnova ovocné aleje“ za cenu 31.113,60 Kč a „Nekoř 
– ošetření památné lípy u fary“ za cenu 15 840,- Kč s firmou Pavel Haupt – údržba zeleně, Kunčice 
274, Letohrad a pověřuje starostu podepsáním těchto smluv.  8 – 0 – 0
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	Výpomocné práce. Usnesení 6e/ VIII-2012: ZO schvaluje využití na výpomocné práce v obci 
brigádníka za podmínek shodných s podmínkami brigádníků v roce 2011.  8 – 0 – 0

Návrhy a připomínky
L. Faltusová - označení cesty k malé a velké přehradě; Častější vývoz kontejnerů na sklo u obchodu; 
B. Bezstarosti - oprava osvětlení v horní části obce 
P. Lehký - oprava rozhlasu, střechy na zastávce na Vejrově
J. Kubíčková Berková - doskočiště u prolézačky u MŠ – mělo se opravovat o prázdninách, 
J. Lehký - úpravy KD pro umístění výzdoby; Odpadkový koš před KD°;Pytlíky na psí exkrementy před 
poštou; Nedávat obecní oznámení do prostoru na vývěsních plochách pro smuteční oznámení 

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
dění v obci za poslední období  je opět alespoň trochu popsáno v předchozích řádcích z jednání za-

stupitelstva a v následujících článcích. Z čeho mám asi největší radost, je vysázení dalších ovocných 
stromků, tentokrát  podle cesty od kříže k „Malom do Pole“.  Opět za účasti  školních dětí,  tentokrát 
pouze prvňáčků (viz fotografie na obálce), takže s třešňovou alejí k Šedivci má každé  naše školní dítko 
svůj vlastnoručně vysazený stromek. Ty třešňové, které nepřežily zimu a suché léto, byly  rovněž v mi-
nulém týdnu znovu vysazeny. Věřím, že si je  malí majitelé  přijdou zkontrolovat….  

Co mě, zastupitelstvu i dalším nekořským radost nedělá, jsou občas volně  pobíhající psi.  A pak 
také ti na vodítku, jejichž majitelé si  „zapomněli“ všimnout, že jejich čtvernohý  přítel u cesty nebo 
přímo na cestě něco vytratil, a nebo si toho nezapomněli všimnout, ale nic s tím nedělají. Mít takovýto 
dárek před brankou, na chodníku, nebo pak dokonce  na botě, to nikoho nepotěší….

Bohužel na chodnících a kolem cest se nám  stále častěji objevují i obalové materiály z nanuků, 
cukrovinek, brambůrků, pitíček a  dalších  laskomin, které  jejich konzumenti  odhazují v místě, kde 
jim dobrota právě došla, místo aby  se  s tím obtěžovali do popelnice nebo odpadkového koše. Je na 
nás všech, abychom většinou tyto malé „odhazovače“ upozornili, kam odpadky patří, a  samozřejmě 
jim sami šli příkladem…  

Mnohem  horším nešvarem u motorizované mládeže se bohužel poslední dobou stává, že si komu-
nikace v naší obci zaměňují za závodní dráhu, a nebo jim špatně funguje ručička rychloměru… Bo-
hužel většina z nich není asi pravidelnými čtenáři Nekořského zpravodaje, a  tak nám kromě tohoto 
upozornění v zájmu  bezpečnosti nás všech  nezbyde, než opět  oživit měření rychlosti  na některých 
místech v obci. 

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

Na úplný  závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří  cokoli dělají pro naši obec,  a popřít Vám hodně 
dobré pohody do  již sychravých a mlhavých podzimních dní….      
 

Ing. Jiří Pomikálek – starosta  obce
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Poděkování
Většina z nás, zejména obyvatelé dolní části obce, zaznamenali, že do konce září je uzavřen Ob-

chod u Lehků na Vejrově. 
Chtěli bychom jménem Obec Nekoř i nekořských spolků poděkovat paní Lehké za velmi dobrou 

spolupráci, a zejména za její obětavost, se kterou obchod v posledních letech držela v provozu. Ve 
velmi složité ekonomické situaci pro malé prodejce a stále se rozpínající síti nadnárodních prodej-
ních gigantů to byla zejména služba pro Vejrovské, ale i pro mnohé z nás, kteří jsme tam přicházeli 
nakupovat. Oproti neosobním marketům jsme všichni ocenili její usměvavou tvář za pultem, její stále 
dobrou náladu a optimismus. To nebylo jen anonymní nakupování, to bylo vždy osobní setkání. Ny-
ní, když o tuto službu na Vejrově přicházíme, dokážeme asi teprve ocenit, co pro nás znamenala….

Přejme paní Lehké mnoho zdraví a zasloužený odpočinek v penzi, kterou mnoho let v krámě pře-
sluhovala, ať se může věnovat svým zájmům a koníčkům, na které jí doposud vzhledem ke službě 
v krámě moc času nezbývalo… 

Dodržování svátečního klidu

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

elektrické nářadí. 
za občany obce Nekoř obecní zastupitelstvo

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

 Říjen: 1, 8, 15, 22, 29 
 Listopad: 5, 12, 19, 26 
 Prosinec: 3, 10, 17, 24

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Odevzdání na 
svozová místa – úterý:.; 30.X.; 27.XI.;25.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - středa 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 6.XI.; 4.XII.
Sběr železa: kontejner k odložení železného odpadu je k dispozici, jeho umístění bude zájemcům 
sděleno na obecním úřadu. 
Sběr elektrozařízení: provedou hasiči, bude oznámeno na plakátech a letácích 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

 12.10.  13.10.2012 

  Obec  

Okrsky  
v seznamu 

 
 

 

% 

 
 

 
hlasy 

% 
 

 celkem zpr. v % 

1 1 100,00 744 325 43,68 325 318 97,85 

  
  celkem v % 

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 
8  12 3,77 
16  0 0,00 
20  2 0,62 
22 -levice 21.stol. 0 0,00 
26  18 5,66 
28  2 0,62 
35  0 0,00 
43  31 9,74 
51  2 0,62 
53 DSSS-  5 1,57 
55  157 49,37 
57 Suver.-  3 0,94 
60  43 13,52 
70  25 7,86 
77  1 0,31 
79  9 2,83 
83  1 0,31 
93  7 2,20 
- - - - 
 



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              podzim 2012

8

Hasičské zásahové vozidlo
Slavnostní předání
Před hasičskou zbrojnicí bylo o pouťovou neděli odpoledne slavnostně předáno zásahové jednotce 

obce Nekoř nové hasičské zásahové vozidlo DA – Iveco Daily. O malou slavnost měla velký zájem 
i veřejnost, zúčastnily se jí sbory dobrovolných hasičů z okolí, zástupci HZS, náměstek hejtmana Par-
dubického kraje Roman Línek a další hosté. 

Pro pořádek zopakujme všechna fakta. Obec Nekoř 
se v letošním roce rozhodla obnovit hasičské zásaho-
vé vozidlo. Opravy stávající avie byly stále nákladněj-
ší. Vzhledem k typu a téměř třicetiletému stáří vozi-
dla už bylo neekonomické investovat do starého auta, 
proto se zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit zcela 
nový vůz. Výběrové řízení na dodání vozidla vyhrá-
la firma THT Polička s nejnižší cenovou nabídkou 1 
794 000,- korun. Obci se na obnovu hasičského vozi-
dla podařilo získat od Pardubického kraje dotaci ve 
výši 120 tisíc korun. „Za sebe i Pardubický kraj přeji 

mnoho šťastných a užitečných kilometrů a ať vám vozidlo dobře slouží,“ popřál hasičům při slavnost-
ním předávání náměstek hejtmana Roman Línek. 

Na další potřebné úpravy a dovybavení vozidla bylo z obecního rozpočtu uvolněno dalších ví-
ce než 80 000,- Kč. Jsme velice vděční místním firmám 
a podnikatelům, kteří vyslyšeli naši prosbu a výraznou 
měrou přispěli věcnými i finančními dary na dovyba-
vení vozidla, všechny nás jejich velká štědrost překva-
pila. ( finanční dary přesáhly 150 tis. Kč). Díky tomu 
bylo možné vozidlo dovybavit navijákem, motorovou 
pilou, plovacími vestami, přenosnou osvětlovací techni-
kou a dalším potřebným vybavením..

Na závěr malé slavnosti vozidlu a jeho uživatelům po-
žehnal nekořský farář Pavol Sandánus. Pak už bylo v ob-
ležení lidí, kteří si auto i jeho vybavení mohli detailně 
prohlédnout. Nové požární vozidlo by mělo sloužit zejména k prvotním zásahům v obci. Paradoxně 
však budeme velmi rádi, když bude vyjíždět co nejméně. Pokud k požáru či mimořádné události přece 
dojde, je vybaveno k rychlému a co nejefektivnějšímu zásahu.  Jiří Pomikálek

Dovybavení zásahového automobilu JSDH
Již v minulých číslech zpravodaje bylo zmíněno,že 

k dovybavení zásahového automobilu je ještě potřeba 
nemalá finanční částka. Proto se obecní zastupitelstvo 
rozhodlo oslovit místní firmy a podnikatele o finanční 
příspěvek na dovybavení zásahového auta. V krátké 
době se podařilo vybrat takovou částku, která pokryla 
náklady na předpokládaný nákup chybějícího materi-
álu. Z vybrané částky byl do auta zakoupen tento ma-
teriál: elektrický naviják Superwinch o tažné síle 3,5t 
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a délce lana 30m, 10t kladka, 2ks textilních popruhů pro vázání tažených břemen, elektr. rozbrušovací 
pila Makita o průměru kotouče 230mm, vzduchový kompresor olejový s příslušenstvím, benzínový 
vysavač na nebezpečný létající hmyz, plastový kufr se 107ks nářadí, přenosný osvětlovací stojan 
s 2ks 500W svítidel, 50m cívka s prodlužovacím kabelem, motorová pila Husqvarna s příslušenstvím, 
ruční vyvětvovací pila na teleskop. násadě, plovací vesta Hiko s házecím záchran. pytlíkem, 10ks zá-
sahových rukavic(4vrstvé s membránou), 1pár zásahové obuvi, 2ks reflexních vest, 4ks výstražných 
kuželů, 2ks zastavovacích terčů, kanálový krtek na hadici C52. Ve zhotovitelské firmě THT Polička 
byl dovyroben ještě jeden regál a držáky pro nově dokoupený materiál. Od HZS Ústí nad Orlicí je 
přislíben výsuvný čtyřdílný hliníkový žebřík o celkové délce 8m, který už má připraveny držáky na 
střeše nástavby pož. auta. Tímto dovybavením je zásah. vozidlo kompletně připraveno k výjezdu ne-
jen k požáru, ale především k tzv. technické pomoci, která v dnešní době mezi zásahy hasičů převládá.

Závěrem chci poděkovat místním firmám,podnikatelům,ale i našim spoluobčanům za finanční dary, 
bez kterých by dovybavení zásah. vozidla nebylo v tak krátké době možné.

Za výjezdovou jednotku SDH Nekoř Václav Lehký -zástupce velitele 
Děkujeme firmám a podnikatelům: Alf s.r.o., Klas Nekoř, a.s.,Kovokrab J. Dušek , R. a J. Kolomý, 

P. Adamec, P. Glonek, J. Fogl ADMOS spol. s r.o.; J. Cvejn, M. Zářecký, W-energie J. Štěpánek, J. 
Novotný, J. Kopecký, J. Bednář, P. Hlouš, F. a J. Koblížek, M. Lehká, J. Lehký, F. Slavík, S. Slavík, 
M.vencl, J, vencl, J. Dušková, 

Nekořský špacír
NEKOŘSKÝ ŠPACÍR aneb po stopách historie obce Nekoř

Na sobotu uprostřed prázdnin 28. července 2012 připravila TJ Sokol „Nekořský špacír – aneb po 
stopách historie obce Nekoř“. Za slunečného počasí se na trasu dlouhou přibližně 10 km vydalo po-
stupně celkem 71 účastníků. Na startu na hřišti byli u prezentace všichni vybaveni na cestu orientační 
mapkou se seznamem označených stanovišť a malým občerstvením v podobě minerálky a sušenky. 

Trasa vedla přes 11 zajímavých míst, spojených s historií naší obce. U každého stanoviště byla ta-
bulka s popisem, aby si účastníci mohli přečíst základní údaje o tom kterém místě a dozvědět se třeba 
něco zajímavého, o čem neměli ani tušení. Prvním označeným místem byl pomník padlým v I. světo-
vé válce na náměstíčku. Následovala místní rybárna, kde rybáři umožnili každému nahlédnout do pro-
stor líhně i nádrží a rybníčku. Rovněž zastávka v Elektrárně na Malé přehradě byla spojena s prohlíd-
kou a zajímavým povídáním jejího majitele, který ochotně odpovídal na všetečné dotazy návštěvníků 
a ještě měl připraveno tekuté občerstvení, které v teplém počasí přišlo vhod. Trasa dále pokračovala 
kolem Mlýna pod Vejrovem na Hradiska a k Mariánské kapličce v Šancích, kde zase spoustu zají-
mavých informací poskytoval účastníkům sám starosta obce – „jako král na hradě“. Dále trasa vedla 
přes Hráz údolní přehrady Pastviny ke Kapličce v Markétině Údolí, kterou paní Jindráková otevřela, 
aby mohl každý nahlédnout i dovnitř a načerpat duchovní síly na další část cesty. Nikdo totiž nevyužil 
možnosti zkrátit si Špacír na 7 km a vrátit se odtud kolem Malé přehrady zpět na hřiště. Všichni se 
vydali dále po Údolí kolem Zvoničky a Lípy Svobody, kolem Hasičské zbrojnice na Brodku až na 
vrchol nad Údolím, ze kterého bylo možno rozhlédnout se do všech stran a na umístěných označeních 
se dozvědět, která místa na obzoru jsou vidět. Posledním místem trasy byl Misionářský dřevěný kříž 
„V poli“, od kterého už cesta vedla zpátky na hřiště. V cíli obdržel každý účastník Špacíru jmenovitě 
„Účastnický list“ na památku a měl možnost využít připravené pohoštění.

Prvního ročníku Nekořského špacíru se zúčastnilo 53 dospělých, 18 dětí a 3 psi. Domácích nekoř-
ských občanů přišlo 41, zbývajících 30 účastníků přijelo z okolních měst a obcí – z Líšnice, Žamber-
ka, Helvíkovic, Lukavice, Kunčic, Kunvaldu, Kameničné, Jablonného nad Orlicí, Dolní Dobrouče, 
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Ústí nad Orlicí, Hylvát, Chocně, Světlé nad Sázavou a Ostravy. Obdiv zaslouží naše spoluobčanka 
paní Růžena Faltusová, která jako nejstarší účastnice zvládla celou trasu bez problémů. Vzhledem 
k tomu, že její manžel byl dlouhá léta kronikářem, většinu historických údajů jistě znala a její kladné 
hodnocení v cíli nás moc potěšilo. Naproti tomu nejmladším účastníkem Špacíru byl tříletý Štěpánek 
Čáp.

Jako první ráno vyrazili na trasu Terezka a Jindra Pernfussovi, kteří absolvovali celou trasu Špacíru 
během 2,5 hodin, tudíž i do cíle se vrátili jako první – jen chvilku poté, co se na cestu vydali poslední 
účastníci. Většině zúčastněných trvala cesta zhruba 3 – 4 hodiny. Důležité však bylo, že v cíli zazní-
valy převážně kladné ohlasy. Případné připomínky využijeme ke zlepšení přípravy dalšího ročníku, 
aby příště byla cesta pochopitelně a jasně označena i pro účastníky z okolí, kteří neznají trasu kolem 
přehrady a po Údolí tak dobře jako místní. 

Chtěli bychom tímto vyjádřit zvláštní poděkování panu Glonkovi, který umožnil zajímavou pro-
hlídku interiéru Elektrárny na Malé Přehradě a navíc překvapil účastníky Špacíru připraveným občer-
stvením. Dík patří i místním rybářům, kteří se nedali rušit při brigádě a ochotně nechali nahlédnout do 
prostor rybárny a přilehlého okolí. Děkujeme také paní Jindrákové za otevření Kapličky v Markétině 
Údolí. A v neposlední řadě si zaslouží vřelé poděkování starosta obce pan Jiří Pomikálek, který sám 
ochotně nabídl svoji účast u stanoviště Hradiska, tedy v místě, kde měl být kdysi postaven Nekořský 
hrad. Nezapře svůj zájem o historii celkově, navíc svým podáním dokáže poskytnout spoustu zajíma-
vých informací, které by jinak mnohým zůstaly utajeny.

Jsme rádi, že náš úmysl obohatit novou turistickou akci zajímavostmi z historie naší obce se setkal 
s pochopením a byl mnohými zúčastněnými hodnocen kladně. Věříme proto, že nezůstane u jednoho 
ročníku a Nekořský špacír se stane tradicí. Za organizační tým TJ Sokol Nekoř Marcela Kolářová

Pohádková cesta
V sobotu 1. září 2012 se uskutečnil již V, ročník Ne-

kořské cesty za pohádkou. I přes rozmary počasí, které 
v pátek pořadatele pořádně potrápilo, proběhla pohád-
ková cesta po trase k Malé přehradě. Na start přišlo 
61 malých odvážných dětských účastníků v doprovo-
du maminek , tatínků, babiček a dědečků. Cestou děti 
potkaly Večerníčka, Boba a Bobka, Makovou panenku 
s motýlem Emanuelem, Macha a Šebestovou, hodnou 
Ježibabu, hajného Robátka a dvě krásné vodnice.

Po zdolání trasy a splnění úkolů, si děti opekly párky a čekalo na ně překvapení s klauny. 
Klauni měli pro děti připraveny hry, soutěže a také drobné dárky.
Výbor TJ Sokol děkuje všem pohádkovým bytostem v podání obětavých a šikovných nekořských 

nadšenců, kteří jsou ochotni se obléci do kostýmu a dokonce 
si kostým sami zhotovit. 

Také děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom tako-
véto akce nemohli uskutečnit. 

A to hlavně firmě Alf. S.r.o. Nekoř, firmě Masoeko s.r.o. 
Letohrad, firmě Vakstav Jablonné nad Orlicí, Obecnímu úřadu 
v Nekoři dále Obchodu u Lehků a vinárně Zářecký . Také dě-
kujeme sponzorům, kteří si nepřáli být jmenováni . 

Růžena Dušková 
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Nekořský pohár
IX. ročník Nekořského poháru v požárním útoku

V letošním roce, 15. září 2012, jsme již po deváté, uspořádali Nekořský pohár, soutěž v požárním 
útoku, která je poslední soutěží Velké ceny Ústeckoorlicka.

I přes nepříznivé počasí v týdnu, se zvládly veškeré přípravy a nic nebránilo zdárnému průběhu celé 
akce. Sobotní ráno bylo sice slunečné a zprvu se zdálo, že se nepříznivá předpověď počasí nenaplní, 
ale čas ukázal, že přece jenom ano. A tak jsme si nakonec jen přáli, aby nepršelo.

Průběh celé soutěže byl v chladném, ale suchém počasí. K soutěži se sjelo 10 družstev žen a 21 
družstev mužů.

Zahájeno bylo nástupem soutěžních družstev, přivítáním 
všech soutěžících a hostí. K soutěžícím promluvil a popřál 
sportovních úspěchů 1. náměstek hejtmana pardubického 
kraje ing. Roman Línek, starostka okresního sdružení sestra 
Eva Faltusová, starosta obce ing. Jiří Pomikálek a člen rady 
Velké ceny.

Poté byla soutěž zahájena a jako první nastoupilo domácí 
družstvo mužů. Nezačali špatně, ale hlavní koně měli na 
řadu teprve přijít. Dlouho se naši kluci drželi na bedně, ale 
bednu neudrželi. Nicméně i šesté místo nebylo k zahození.

Po malé přestávce a přestavění dráhy začala soutěž žen. 
Naše ženy si vedly dobře. Bohužel zásah vyšší moci a zranění naší 
proudařky, nám sebralo výhled na umístění na předních místech. 
Prostě štěstí nám nepřálo.

Po přestávce k zajištění všeho potřebného k vyhlášení výsledků, 
proběhlo nejprve vyhlášení výsledků Nekořského poháru a násle-
dovalo i závěrečné vyhodnocení Velké ceny Ústeckoorlicka. 

Po zveřejnění výsledků, rozdání cen a gratulací vítězům začala 
volná zábava a oslava dosažených výsledků. Ani prohibice vyhlá-
šená v pátek v podvečer nezkazila nic na radosti všech soutěžících. 

Zkrácené výsledky:

Nekořský pohár:
MUŽI (21 družstev)
1. Bystřec A 20:17
2. Letohrad Kunčice C 21:20
3. Mostek 21:25
4. Nepomuky 22:81
5. Dolné Třešňovec A 23:35
6. Nekoř 23:39

ŽENY (10 družstev)
1. Dolní Třešňovec 20:68
2. Letohrad 21:73
3. Letohrad Kunčice 22:03
4. Horní Třešňovec 22:29
5. Letohrad orlice 22:36
6. Bystřec 22:41

cena Ústeckoorlicka:
MUŽI  (37 družstev)
1. Bystřec B 180b
2. Bystřec A 151b
3. Letohrad Kunčice C 136b
15. Nekoř 2b

ŽENY (17 družstev)
1. Letohrad Orlice 143b
2. Letohrad 86b
3. Letohrad Červená 74b
13. Nekoř 3b (účast pouze na 3 závodech)

Jana Kubíčková Berková Miroslav Jirčík
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A ještě něco z prevence
Teplé letní počasí je za námi a otevřel se pěkný podzim. Období, které přináší radosti, ale i staros-

ti. Někteří z nás si až nyní pokládají otázku, čím a v čem budu topit přes zimu a doplnil bych i kde.
Zkusme se na to podívat očima našeho požárního preventisty.
Čím budu topit? 
Mám dost uhlí? Nemám. Rychle sehnat – pozor! Mokré uhlí ve vysoké vrstvě v uhelně. Takové 

podmínky zakládají vysokou pravděpodobnost ke zvýšení teploty a vzniku případného požáru.
Dále: v současné době jsou v kurzu i štěpky, pozor! Vlhké štěpky v kotelně na uhlí, také ne! A ani 

ve stodole i tady hrozí nebezpečí zahoření.
Platí všeobecné pravidlo – každý druh paliva skladovat odděleně. 
V čem budu topit?
Lokální topidla, krby a kotle. Jak jsou zaústěny do komína. Mají kouřovod v pořádku a dobře sesa-

zený, případně podle délky i kotvený? Jsou v dobrém stavu kamna i kouřovod? Vnitřní šamot, rošty, 
branky a v neposlední řadě i nehořlavá podložka pod a před topidly v odpovídající velikosti. A co 
vzdálenosti, od hořlavých materiálů stěn, nábytku atd, nebo chránění těchto materiálů nehořlavými 
zástěnami?

Kouřovod nebo komín?
Kdypak jsem jej čistil? Je řádně nabílen? Branka je v pořádku a nepoškozená? Mám platnou revizi 

kouřovodů? Ukládá nám to „Nařízení vlády 91/2010 Sb., z března 2010“
Nezapomeňte na plynová kamna, karmy a kotle. I zde jsou povinné revize. A pokud ne, je v zájmu 

každého aby si tato zařízení nechal zkontrolovat odborným servisem. Jen tak lze předejít podstatně 
větším, škodám na Vašem majetku nebo životě.

A poslední otázka. Kde jsou uloženy hořlaviny, barvy ředidla, benzin atd.? Snad ne v kotelně?!!
Děkuji všem za trpělivost při čtení těchto řádků. Opakování je matkou moudrosti. 

Miroslav Jirčík

Informace o kvalitě pitné vody
Vážení občané obce Nekoř, 
v souvislosti s různými předváděcími akcemi spojenými s nabídkou filtračních zařízení na vodu 

Vám tímto sdělujeme, jako dlouholetý provozovatel vodovodu obce Nekoř a dodavatel Vaší pitné 
vody, že jakost námi dodávané pitné vody je v dlouhodobém měřítku bez závad. 

Pro Vaši informaci si Vám dovolujeme předložit statis-
tické zhodnocení za první pololetí tohoto roku, ze kterého 
je mimo jiné evidentní, že v žádném z provedených rozbo-
rů nebyla zaznamenána bakteriální závadnost vody (nulový 
výskyt Escherichia coli, koliformních bakterií, enterokoků 
a živých organizmů). Dále je z něj možné vyčíst, že ani v ostatních ukazatelích (např. železo, dusič-
nany) nebyly dosaženy mezní limity stanovené pro pitnou vodu, natož aby došlo k jejich překročení. 

Závěrem uvádíme, že je pitná voda dodávaná do Vašich domácností pravidelně sledována a analy-
zována, a to nejen u Vás - spotřebitelů, ale i ve fázi její výroby, tj. na vodním zdroji a při její úpravě. 

Děkujeme Vám za přízeň a důvěru
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. – Váš dodavatel kvalitní pitné vody 

Pozn. red.: Komplexní výsledky rozborů a statistické hodnocení vody je k dispozici na Obecním 
úřadě v Nekoři. 
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Šetřete svůj čas a neplaťte zbytečné poplatky - zvolte si moderní způsob úhrady vodného

Vážení zákazníci, 
od 1. 1. 2012 Vám nabízíme placení vodného formou:
 • sdruženého poštovního inkasa (SIPO) nebo
 • trvalým příkazem z bankovního účtu
K 1. 1. 2014 budeme od našich odběratelů akceptovat platby pouze těmito výše uvedenými způso-

by. Tímto Vás žádáme, abyste nejpozději do konce roku 2013 zvolili jednu z těchto možností.
Formulář k vyplnění Vašich dat Vám přikládáme. Naleznete jej také na našich webových stránkách 

www.vak.cz v sekci „Pro zákazníky“/„Aktuální informace“. 
Při zavádění výše uvedených způsobů plateb Vám rádi poradíme, buď při Vaší osobní návštěvě 

některého z našich odloučených provozů VaK nebo v zákaznickém centru v sídle společnosti v Jab-
lonném nad Orlicí. Vaše telefonické nebo elektronické dotazy směřujte na: 

Jméno Funkce Telefon E-mail
Milena Fiedlerová Oddělení smluvních vztahů 465 461 253 fiedlerova@vak.cz
Zdena Vacková Fakturace vodného a stočného 465 461 040 vackova@vak.cz
Jana Bušinová Fakturace vodného a stočného 465 461 049 businova@vak.cz 

V Jablonném nad Orlicí, dne 1. 10. 2012. Vedení akciové společnosti VAK Jablonné n.O.

Informace Oblastní charity
Centrum pod střechou

Centrum pod střechou je středisko Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Najdete v něm sociální službu 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad (NZDM) a Rodinné centrum Mozaika (RC). 
Vedle těchto služeb od října přicházíme opět s nabídkou volnočasových aktivit. V letních měsících 
také pořádáme příměstské tábory.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad je sociální 
služba pro každého ve věku 10-20 let z Letohradu a okolí. „Naší 
prací se snažíme snížit negativní dopady rizikového chování dětí 
a mládeže a to nejenom na ně, ale i na celou společnost“, říká Vác-
lav Neruda, sociální pracovník v NZDM Letohrad. Naším úkolem 
je pomáhat jim v jakékoliv situaci pro ně obtížné, motivovat je k ak-
tivnímu trávení volného času. Spolupracujeme se školami, OSPOD 
apod. Snažíme se preventivně působit a podle potřeb našich uživa-
telů volíme preventivní témata. Tato služba může být využívána anonymně a bezplatně. Každý kdo 
k nám přijde si může zvolit, jak chce abychom ho oslovovali a čas který u nás tráví je jen na něm. 
Máme otevřeno od 13:00 do 19:00 skoro každý den, kromě středy. Najdete u nás kulečník, fotbálek 
a spoustu dalších her, které jsou pro mládež atraktivní a nám také slouží k navázání kontaktu.

Posláním RC Mozaika je otevřenost vůči všem rodinám. Pravidelně inspirujeme rodiče/prarodiče, 
jak trávit volný čas se svými dětmi/vnoučaty. Snažíme se posilovat rodinné vztahy a podporovat ko-
munikaci a sdílení společného času rodiny. Nabízíme prostor, kde se mohou rodiny s malými dětmi 
vzájemně setkávat, předávat své výchovné zkušenosti, problémy, starosti a radosti. K odreagování jim 
nabízíme dopolední program v podobě zpívání, tvoření nebo volného hraní. Děti si u nás zvykají na 
dětský kolektiv a snáze přecházejí z rodiny do předškolního zařízení. Rodinám také nabízíme pravi-
delné odborné dopolední semináře, které jsou tématicky zaměřené. Velmi oblíbené jsou Rodinné in-
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spirace, kde se děti mimo jiné mohou naučit krátké říkanky a písničky ne-
bo také cviční na míčích, které využívají hlavně těhotné ženy a maminky 
po porodu, o jejichž děti je během cvičení postaráno koordinátorkou RC 
Petrou Jarošovou. Ta také dvakrát do měsíce pořádá odpolední programy. 
Namátkou vybíráme ty nejoblíbenější a to např. Burzu dětského oblečení 
a potřeb, vyrábění lampionů+Lampionový průvod, Mikulášskou besídku, 
Den pro rodinu apod. 

Volnočasové aktivity probíhají v odpoledních hodinách a nespadají do 
výše uvedených služeb. Jsou to tzv. „kroužky“, které vedou externisté nebo dobrovolníci. Nabízíme 
např. modeláře, výtvarnou výchovu pro předškolní ale i školní děti, keramiku, bubnování na djembe, 
paličkování apod.

Centrum pod střechou najdete v Letohradě v Taušlově ulici vedle školky. Více informací o naší čin-
nosti najdete na www.uo.charita.cz nebo na facebooku RC Mozaika a NZDM Letohrad.

Iveta Kočová, vedoucí NZDM Letohrad

MAS Orlicko
Kancelář MAS ORLICKO nezahálela ani o prázdninách

V dalším kole jsme přijali 30 žádostí obcí, neziskovek a podnikatelů, dokončili jsme 
tábořiště pro handicapované v Kameničné, projekt na podporu spolupráce neziskových 
organizací pokračuje.

Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou probíhat nejen na Orlicku díky ini-
ciativě MAS ORLICKO.

Letní kolo příjmu žádostí ukončeno, další šance podat žádost – jaro 2013 …
Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Žádosti na 

podporu rozvoje obcí, neziskových organizací a podnikatelů podalo celkem 30 žadatelů – 4 obce, 
14 neziskových a církevních organizací a 12 mikropodniků. Seznam úspěšných žadatelů bude znám 
v polovině října.

Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím období bude 
příští rok na jaře v již sedmé výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca. 10 milionů korun. Seznam 
vhodných příjemců spolu s finančním plánem bude zveřejněn do konce roku. 
Projekt na podporu handicapovaných dokončen …

Již nyní si můžete zapůjčit specielní kompenzační sportovní pomůcky pro handicapované v regio-
nální půjčovně Oblastní charity Ústí nad Orlicí, na pobočce v Letohradě. O těchto pomůckách jsme 
Vás informovali již v minulých číslech.

V další fázi tohoto projektu bylo díky MAS ORLICKO vybudováno tábořiště pro handicapované 
v Kameničné. Některé děti mají konec prázdnin spojený spíše s pocity „zase škola“. Tento dojem jsme 
se snažili rozptýlit pěknou odpolední sobotní akcí 25. 8. na novém tábořišti, jejíž součástí byla spousta 
soutěží, opékání špekáčků, jízda na koni, ochutnávka medu a koňská svatba.

Tábořiště provozuje Šťastný domov, občanské sdružení. Více informací o provozu tábořiště nalez-
nete na www.stastny-domov.cz

Další částí projektu byla i analýza atraktivit cestovního ruchu z hlediska dostupnosti handicapo-
vaným i osobami. Brožuru s těmito informacemi si můžete vyzvednout na informačních centrech. 
Případně navštivte webové stránky www.jedemetaky.cz. 
Nový portál podpoří fungování neziskových organizací

Nový portál je již téměř před dokončením. Neziskovým organizacím na území Orlicka nabídne 
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bezplatnou možnost prezentace své činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku a poptávku (například 
vybavení a prostory) a v rámci společného kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní a kul-
turní akce. Tak aby nedocházelo k souběhu obdobných akcí v sousedních obcích.

Do projektu se můžete zapojit již nyní na webových stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.
cz od června 2012.

Do dalších let s větším územím, aneb MAS ORLICKO se pomalu rozšiřuje
Jak jsme Vás již informovali, MAS ORLICKO má zájem o rozšíření působnosti do regionu Orlicko 

– Třebovsko. To by ve výsledku přineslo možnost využívat nabídky služeb MAS ORLICKO dalším 
obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím v Pardubickém kraji.

V současné době již 13 zastupitelstev dalších obcí schválilo připojení k MAS ORLICKO.
Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na: www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS 
na Divišově 669 v Žamberku.

Cestománie Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii přinášíme již předposlední, 19 pokračování putování s Martinem 

a Zuzanou Kocmánkovými po Asii 
Brzy ráno jsme se v Padangbai nalodili na trajekt. Ostrov Bali s vr-

cholem sopky Gunung Agung zahaleným v oblacích se pomalu vzda-
loval. V přístavu Lembar jsme uprostřed zálivu zastavili. K trajektu 
přirazili na katamaránech prodejci ovoce, rýže a zpívající děti. Te-
prve potom jsme přistáli u břehu ostrova Lombok. V malé skupince 
cizinců jsme museli vyřešit dopravu do Senggigi, což se neobešlo 
bez smlouvání. Hodinu jsme pak míjeli muslimské vesnice. Řidič nás 
v jednu chvíli upozornil na siluetu mohutné sopky Rinjani (3.726 m.
n.m.). Sennggigi je prezentováno jako turistické centrum. Nejlevnější ubytování jsme si našli v za-
padlém hotýlku v palmovém háječku. Potřebovali jsme vybrat rupie. S údivem jsme vstoupili do 
klimatizované budky, vybrali peníze a vysvobodili zkřehlého gekona.

V půl páté ráno nás probudilo hlásání hned ze dvou blízkých mešit. Sennggigi nás vůbec nezauja-
lo a tak jsme, po hodině smlouvání s projíždějícími řidiči, usedli do vozu. Na jednom útesu, kde byl 
otevřený výhled na Gili islands, řidič zastavil. Ostrovy Gili – to byl náš cíl. V Bangsalu to už byl do 
přístavu jen kilometr. Najali jsme si bryčku. Na nejmenším z ostrůvků, Gili Air, jsme se za šest dolarů 
ubytovali. Sousední Gili Meno byl vzdálen snad jen kilometr, ale bylo tam překvapivě odlišné klima. 
Na Air občas zapršelo na rozdíl od Meno, kde vládlo subtropické vedro a rostly tu dokonce kaktusy. 
Na obou ostrůvcích panovala poklidná atmosféra. Ve dne jsme mohli v této oáze klidu nerušeně šnor-
chlovat nad podmořskými korálovými zahrádkami plnými pestrobarevných rybek. Viděli jsme zde 
i malého žraločka a želvu. Moře bylo při břehu tak horké, že jsme se dostali do zajímavého úkazu, kdy 
na některých místech voda připomínala olej a nebylo skrze ni téměř nic vidět. Domorodci zatím pásli 

krávy a kozy, klátili kokosy či chytali ryby v pobřežním šelfu. Ryby ve-
čer v malých restauracích připravovali pro hosty. I na tomto odlehlém 
místě jsme mezi dvěma desítkami turistů potkali několik Čechů.

Posledního rána jsme se rozloučili s krajany a šli do přístavu. Cestou 
byly vidět siluety sopek na Lomboku i Bali. V Bangsalu jsme odmítli 
nabídky vozků a chytli levné bemo - dodávku, která nás džunglí přes 
hory a doly ostrova Lombok převezla do hlavního města. V Mataramu 
jsme se snažili zorientovat a najít autobusák. Zde se kolem nás okamži-
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tě seběhli naháněči, málem vlezli až do bema, aby nám vytáhli bagáž. Po smlouvání s více dopravci 
jsme si zaplatili cestu na Sumbawu. Za Mataramem o rýži pečovali lidé ve slamácích. Cyklus sadba-
-růst-sklizeň-orba se tu neustále opakuje. Lidé se tu dále živí například výrobou cihel a tašek, těžbou 
a opracováním bambusu, pletením proutěných zástěn a košů či výrobou látek. Podél cest suší chilli 
papričky či prodávají benzín v lahvích a různé druhy ovoce, mezi nimi i obří třicetikilové jack fruit. 
Ve vesnicích a městečcích byla fotbalová hřiště. Sledovali jsme, s jakou bravurou umí Indonésané 
kopat do míče. Za dvě hodiny jsme byli v přístavu v Lebuah Lombok a při západu slunce jsme vypluli 
na další ostrov nekonečného souostroví. Minuli jsme ostrovy Komodo, kde žije takzvaný komodský 
drak, varan obřích rozměrů, který z hladu dokáže zbavit života i buvola. Padla tma a ostrůvky se daly 
tušit už jen podle majáčků na vrcholech. Po setmění jsme přistáli u břehů Sumbawy a po hodinové 
jízdě podél pobřeží vystoupili v hlavním městě Sumbawy do smečky taxikářů a nahaněčů. Utekli jsme 
jim a snažili se najít ubytování sami. Bloudili jsme po městě, které na nás působilo trochu nepřívětivě. 
Sehnali jsme sice bídné, ale levné ubytování. S bázlivostí jsme šli hledat nějaký warung-jídelnu s rýží. 
S pomocí jednoduchého slovníku jsme dosáhli alespoň částečného úspěchu, ale sehnat láhev piva na 
muslimském ostrově bylo zcela nemožné.

Ráno jsme si pro přepravu na nádraží opět zjednali bryčku. 
Řidič autobusu si chtěl jako obvykle přilepšit, nakonec jsme se 
sešli na ceně a poplácali se po ramenou. Dali jsme se do řeči 
s jedním mladíkem, který vyzvídal, jaké procento plochy u nás 
zabírá pěstování rýže a hlavně kolik lidí se pěstováním rýže živí. 
Po vyřčení pravdy o našich odlišných způsobech stravování se 
nemohl zbavit údivu. Před polednem jsme vyjeli dále na východ. 
Hned za městem řidič zastavil. Do minibusu se nahrnuli prodejci 
s křepelčími vejci a buráky. Cesta do přístavního města Bíma by-
la neobyčejně zajímavá. Nejenom tím, že s námi cestovala letošní 

úroda, slepice a ryby, ale hlavně neobyčejně rozmanitou krajinou. Střídala se homolovitá pahorkatina 
s vyprahlou zemí se stromy s plochými korunami, horské pasáže s tropickým porostem, kamenité 
nebo ozeleněné kopce s rýžovými políčky na úpatí či přímořské vesnice s mangrovovými porosty, 
palmami a „zaparkovanými“ rybářskými dvojstěžníky. Do Bímy jsme přijeli opět za tmy. Nabídky 
hotelů byly značně přeceněné. Ubytovali jsme se ve špeluňce nejhorší kvality. Podle návštěvní knihy 
tu byli turisti naposledy někdy v roce 2006. 

Ve čtyři hodiny ráno začali vyvolávat z mešity. Vstávali jsme v pět a šli rychle na busák. Když 
jsme přišli, už byl minibus plný a za okny se tísnila i jedna „bledá tvář“. Ten človek byl možná bledý, 
protože měl před sebou vidinu dlouhé cesty pouze s domorodci. My 
zatím dlouze smlouvali cestovné. Chvíli trvalo, než jsme se usnesli 
na polovině. Holanďanovi se ulevilo a evidentně měl z nás radost, 
nakonec i proto, že měl k Čechům velmi blízko. Sumbawa se pro-
bouzela v ranních mlžných oparech. Lidé už pracovali na políčkách 
a na cestě byl provoz. Jako vždy byly pro nás zajímavostí ověšené 
motorky s domácími potřebami nebo slepičí farmou v počtu snad 
čtyřiceti slepic. Projížděli jsme velmi kontrastními krajinami. V zá-
věru se údolí rozšířilo a vjeli jsme do chaotického přístavního měs-
tečka Sape. Na chodnících prodávali obrovské smotky tabáku veli-
kosti fotbalové míče. K přístavu vedla mezi rybářskými domky kamenitá a blátivá cesta. Přijeli jsme 
včas, trajekt ještě neodjel.

Cestu ze Sape lemovaly vyprahlé a skalnaté ostrůvky a za nějaký čas se objevila i silueta sop-
ky Gunung Api. U pobřeží dováděli delfíni. Když jsme se podívali zpět, uviděli jsme za lodí stopu 
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z odpadků. Za několik hodin jsme vpluli do krásného přístavu, s historicky vypadajícími dřevěnými 
plachetnicemi a rybářskými trimarány. Ocitli jsme se v Labuan Bajo, bráně ostrova Flores. Ačkoliv 
pobřeží ostrova ovládají muslimové, pivo bylo k dostání.

Třetí den jsme Labuan Bajo opustili. Nejdříve jsme se museli z města dopravit na vzdálené nádraží 
v Nggorah. Z nádraží jsme už jsme jeli opět minibusem, který pádil po úzké silničce ostrými serpen-
tinami prudce nahoru. Cesta rychle ubíhala. Netrvalo dlouho a už jsme projížděli nížinou s políčky či 
v kaňonu nějaké říčky. Ve vesničkách se začaly objevovat první katolické kostely. V horách vesnice 
obklopovala neprostupná džungle. Dřeviny, které jsme ještě nikde neviděli. Úplná botanická zahrada. 
Vystoupali jsme až tak vysoko, že jsme byli v mracích. V autobude byla také mlha, ale díky kouřícím 
pasažérům. Po několika hodinách jízdy jsme vystoupili někde na pokraji Rutengu. Vyšli jsme směrem 
k předpokládanému centru, ale po chvíli nám zastavil džíp, jakoby náhodou jedoucí zrovna do hotelu, 
kde jsme se chtěli ubytovat. V Rutengu byl kupodivu i bankomat. V budce se plácal motýl velikosti 

malého sešitu. Do noci jsme seděli u stolu s místním karetním 
kouzelníkem. To co povídal o okolí Rutengu zavánělo fámami 
o tajemných pidilidech a magickém jezeru.

Při snídani se nás snažil zlákat agent na výlety do okolí, ale 
chtěl za to poměrně vysokou částku, takže že jsme poděkova-
li a vydali se pěšky. Z křesťanského kopečku Golo Curu s kap-
ličkou Panny Marie byl úžasný výhled na rýžová políčka. Když 
jsme opouštěli Ruteng, dostali jsme se při hledání stanoviště do-
pravců do menších nesnází. Nádraží bylo pusté. Skutečné totiž 

nebylo ve městě, ale za městem, na silnici. Dostat se tam byla pěkná anabáze. Nasedli jsme tedy do 
minibusu do Bajawy. Stále jsme však čekali. O kus dál byl totiž sesuv, se kterým bojoval bagr. Když 
svou činnost ukončil, nastal dopravní chaos a tak jsme i my stáli chvíli nad nově vytvořenou strží. 
Následně řidič vyrazil dohnat zpoždění. Své počínání podpořil hlasitou hudbou. Vycpali jsme si uši 
toaletním papírem. Kličkovali jsme podél pobřeží než jsme vystoupali do středu ostrova s obrovským 
kuželem sopky Gunung Inerie. Chatrče, boudy, prkenice, čuník uvázaný pod skalním převisem, a ba-
nány. Spousta banánů. Prostě venkov ostrova Flores. V přítmí jsme přijeli do Bajawy. Hned nás někdo 
oslovil a nabízel výlety. V Bajawe nešla elektrika a tak jsme večeřeli při svíčkách. Při jídle kolem nás 
poskakovala velká kudlanka. Následující den nás čekal výlet s panem Alfonsem. 

Pokračování příště Martin a Zuzana Kocmánkovi

Bubeníci v „Česko-Slovensko má talent“
Bubeníčci ORdrums se spolu s mými žáky ze ZUŠ Jablonné nad Orlicí a ze ZUŠ Lanškroun 

dostali až do třetího kola soutěže „Česko-Slovensko má talent“ a vystoupili před hvězdnou poro-
tou ve složení Lucie Bílá, Martin Dejdar a Jaro Slá-
vik, které jste mohli shlédnout 7.10. na TV Prima. 
Také jsme se zúčastnili natáčení pořadu „VIP Prostřeno“ 
s Halinou Pavlovskou a Zbignievem Czendlikem, které se 
vysílalo v televizi 23.10.
Jsme zase o pár hezkých zkušeností bohatší.

Petr Oravec 
vedoucí učitelů bicí sekce Pardubického kraje

Foto z vystoupení bubeníků na letošním nekořské koncertu 
skupiny TONIC
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Náš slavný jubilant
V těchto dnech se kulatého jubilea 85. let na svém „Panství“ na Vejrově dožívá 

prof. Pavel Šmok. Držitel ceny Thálie i Medaile za zásluhy udělené prezidentem 
Václavem Havlem je v současné době asi nejznámějším nekořákem. A to nejen v naší 
republice, ale i v zahraničí.

Připojujeme se k dlouhé řadě gratulantů a při této příležitosti si dovolujeme na-
vázat na článek z nekořského zpravodaje 5/2011 „Kam vkročila noha nekořáka… 
aneb křížem krážem s baletem celým světem“ a krátkým medailonkem přiblížit život 
našeho jubilanta.

Pavel Šmok se narodil ve slovenské Levoči, kde jeho tatínek, nekořský rodák Ing. Jan Šmok půso-
bil v době první republiky jako odborník na stavby silnic. Do školy začal chodit v Kežmarku, a poté 
pokračoval v Bratislavě, tak jak se jeho tatínek stěhoval za svou prací. V primě reálného gymnázia 
zažil odtržení Slovenska a tak ve studiu pokračoval po odsunu rodiny v Praze. Přes vyšší průmyslo-
vou školu, strojní fakultu ČVÚT vedla jeho cesta prostřednictvím ochotnického divadla, mimocho-
dem také v Nekoři, a tancování na konzervatoř, kde nakonec skončil na tanečním oddělení. I nadále 
však divadelničil, jako profesionální herec poprvé vystupuje v roce 1950. Před divadlem však dostal 
přednost film. Základy krasobruslení jej přivedly k účinkování v lední revui. Pavel Šmok byl však 
především tanečník. I když jako tanečník se na jevišti moc neohřál. Přes Armádní operu vedla jeho 
cesta do baletu Divadla J.K. Tyla v Plzni, kde jeho taneční interpretační kariéra vyvrcholila. Tím, že 
se vyhrál konkurz na šéfa baletu a choreografa ve Státním v divadle v Ústí nad Labem se takřka přes 
noc stal choreografem. Jeho kroky choreografa pak vedly do Ostravy, hostoval v Brně, začal pronikat 
do televizních studií, a posléze s Lubošem Ogunem zakládá Balet Praha, kde se může volně autorsky 
projevit. Likvidace Pražského jara donutila soubor Balet Praha přesídlit do švýcarské Basileje. Za tři 
roky, po návratu do Prahy dostal normalizační cejch, a rázem o jeho talent nikdo nestál. Až v malém 
divadle Rokoko vzniká v roce 1975 Pražský komorní balet, kde mohl naplno rozvinout své nadání, 
a kterým se proslavil zejména ve světě a později i u nás. Normalizační soudruzi vládnoucí českému 
baletu mu však házeli klacky pod nohy, kde mohli. Až po jeho jmenování zasloužilým umělcem v ro-
ce 1987 jim sklaplo. Obdržení Medaile za zásluhy od prezidenta Václava Havla v roce 2002 a cena 
Thálie v roce 2005 byly zadostiučiněním a oceněním jeho celoživotního díla a talentu. Své zkušenosti 
předával dál i jako profesor na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2005 obdržel rovněž Me-
daili Josefa Hlávky.

S baletem procestoval téměř celý svět, vychoval celou řadu vynikajících tanečníků a pro souhrn 
jeho díla - baletní tituly, spolupráci s operou, operetou, muzikálem a revue, výchovné pořady pro 
mládež, režijní práce, televize, film, televizní, filmové, divadelní a taneční role jsou stránky našeho 
zpravodaje nedostatečné.

„Pavel Šmok ovlivnil výrazně vývoj českého uměleckého tance 20. a 21. století; vedle vlastní 
rozsáhlé umělecké tvorby podporoval choreografické ambice tanečníků, s nimiž pracoval, a jako pe-
dagog katedry tance AMU v Praze vychoval generaci českých choreografů. Jeho osobitý choreogra-
fický styl, jednoznačně rozpoznatelný, se stal v české choreografii svébytným fenoménem, ovliv-
ňoval choreografické myšlení dalších českých choreografů a utvářel představu o české choreografii 
v zahraničí.“ Tato citace z úvodu rozsáhlého článku o Pavlu Šmokovi v Českém hudebním slovníku 
osob a institucí na www.ceskyhudebnislovnik.cz vám napoví, kde o našem jubilantovi najít více….

Nyní jako „pán na Vejrově“ užívá zasloužený odpočinek ve vlastnoručně zrekonstruovaném do-
mě… Nekoř mu učarovala a téměř v každém rozhovoru, reportáži či dokumentu se o ní nezapomněl 
s láskou zmínit…. A tak mu na závěr přejeme hodně zdraví, životní spokojenosti, dobré pohody, op-
timismu a elánu.
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Pozvání
NEKOŘala, spolek pro obnovu tradic pořádá

ADVENTNÍ VÝSTAVU
neděle 2. prosince 2012

KD Nekoř    9,00 – 16,30 hod
vystavena bude tvorba dětí nekořské základní i mateřské školy

misijní jarmark - možnost nákupu adventní a vánoční výzdoby
vystavit chceme také nářadí, nástroje a přístroje našich babiček a dědečků – aneb čím si naší předko-

vé ulehčovali práci a zpříjemňovali život    prosíme proto o zapůjčení věcí na výstavu
a v rámci výstavy proběhne také Nekořské štrůdlování – soutěž o nejlepší štrůdl

příjem věcí na výstavu – KD Nekoř – sobota 1. 12. od 13 do 16 hod. 
výdej zapůjčených exponátů – neděle od 16,30

bližší informace: Štěpánka Karešová tel. 608 480 217, Veronika Mikysková tel. 777 048 189 
Jiří Pomikálek tel. 465 625 122, 724 181 465 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

60 let Luxová Blanka
 Bednářová Naďa
 Brožková Květoslava

65 let Brožek Jan
 Martínek Jan
 Krejčí Jaroslav
 Adamec Václav

70 let Hubálek Alois
 Bednářová Alžběta
 Brožek Zdeněk

80 let Hrdinová Marie

81 let  Nastoupilová Marie

82 let Buchtel Miroslav
 Slavíková Marie

85 let Šmok Pavel
 Dolečková Irena

86 let Bubnová Marie
 Kalousová Marie

89 let Balášová Ludmila

Marie Glonková

Rozloučili jsme se 
Mrkvičková Blažena

Přivítali jsme do života
Dominik Chejnovský
Anna Kalášková
Matyáš Hala
Karin Blažková
Jakub Faltus
Tomáš Motl

Významného životního jubilea se v období 1.10.2012– 31.12.2012: 



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 4 podzim 2012
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Václav Lehký ml., Marcela Kolářová, 
Růžena Dušková, Miroslav Jirčík, Jana Kubíčková Berková, Iveta Kočová, Zuzana a Martin Kocmánkovi, 
Petr Oravec, Marie Glonková, Jiří Pomikálek, foto: Jiří Krejsa, Lukáš Král, Jiří Pomikálek, autoři příspěv-
ků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 
náklad 300 výtisků, cena 10,- Kč

V pouťovém čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout další fotografie rekreačních objek-
tů z Údolí: I. Údolí čp. 1, původní chalupa, kdysi Faltusovo a poté Lehkovo, zbořena a na jejím místě 
stojí rekreační chata, při chůzi od Brodku první stavba na pravé straně, majitelka V. Víchová, Lito-
myšl; II. Údolí čp. 30, druhý objekt vpravo od vrchu, dříve Kopeckovo, pak rekreační objekt manželů 
Valentových, nyní majitelka J. Benešová, Olešnice; III. Údolí čp. 4, Hrdinovo, dnes e.č. 87 - druhý 
objekt vpravo od vrchu, majitel J. Sloupenský, Lanškroun; 
Vaše procházky stále směřujeme do Údolí a jeho okolí, nabízíme další rekreační objekty i trvale oby-
dlené domy v této lokalitě. Poznáte kde stojí…?

Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2012, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz. www.nekor.cz 


