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Z jednání obecního zastupitelstva
26. března 2009

Aktualizace povodňového plánu. Zastupitelstvo obce schválilo provedenou aktualizaci povodňové-
ho plánu. Hlasováno: 8 – 0 – 0

Kontrola hospodářského výsledku 2008 a závěrečný účet za rok 2008
OZ projednalo závěrečný účet roku obce Nekoř ve výši 2.807.137,67 Kč a souhlasí s hospodařením • 
obce za rok 2008 s výhradou.
Základní škola Nekoř, příspěvková organizace, vykázala za rok 2007 zisk ve výši 1864,19 Kč. OZ • 
dne 12.2.2008 schválilo převod hospodářského výsledku do rezervního fondu. Dle předložených 
účetních výkazů příspěvkové organizace, konkrétně rozvahy sestavené ke dni 31.12.2008, nebyl 
příděl do rezervního fondu proúčtován. Zisk za rok 2007 byl ponechán na účtu 932 - Nerozděle-
ný zisk minulých let. OZ stanovuje ZŠ proúčtovat výši zisku za rok 2007 do rezervního fondu do 
31.3.2009.
OZ projednalo hospodářský výsledek MŠ a jeho vypořádání určuje takto: výsledek ve výši • 
43.864,42 Kč použít na krytí ztráty z minulých let a zbytek ve výši 17,25 Kč převézt do rezervního 
fondu. Dále stanovuje hospodařit tak, aby MŠ v roce 2009 neskončila ve ztrátě.
OZ projednalo hospodářský výsledek ZŠ a jeho vypořádání určuje takto: výsledek ve výši 201,76 Kč • 
převézt do rezervního fondu.
OZ projednalo hospodářský výsledek obce za rok 2008 a souhlasí s jeho výsledkem ve výši • 
3.113.539,94 Kč.Dále zastupitelstvo schválilo přezkoumání hospodaření za rok 2008. 8 – 0 – 0

Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru, rozpočtové opatření
Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili OZ o provedení kontrol a zápisu výborů. • 
OZ bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, s uvedenými zprávami souhlasí bez • 
výhrad. 8 – 0 – 0
OZ schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy č. 1.  8 – 0 – 0• 
OZ rozhodlo provést kontrolu účetnictví v ZŠ a MŠ do 30.6. 2009. Kontrolu provede p. účetní OÚ, • 
místostarosta, zástupce finančního a kontrolního výboru. V případě dalších nesrovnalostí OZ požá-
dá ředitelé ZŠ a MŠ o provedení změny účetního v uvedených zařízení.   8 – 0 – 0

Výkup pozemků. Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na odkoupení st. pozemku pod kadeř-
nictvím a autobusovou čekárnou na náměstíčku. Pozemek je v majetku ČR. Jedná se o 57m2 v ceně 
18 000,- Kč. OZ rozhodlo smlouvu podepsat a pozemek odkoupit.    8 – 0 – 0

Školné Jablonné nad Orlicí. Starosta seznámil OZ s návrhem školného za žáky dojíždějící do ŽŠ 
v Jablonném nad Orlicí. V letošním školním roce došlo k navýšení školného za 1 žáka o 1 000,- Kč 
na částku 4 500,- Kč. OZ souhlasí s podpisem smlouvy a provedením úhrady.   8 – 0 – 0

Různé
Výměna oken v čp. 286. Starosta seznámil s nabídkami cen na výměnu oken v obecní budově. OZ • 
rozhodlo zadat výměnu fi. EURO Jordán která dodala nejvýhodnější nabídku. OZ pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy na dílo a vyplacení zálohy ve výši 50% z ceny. Cena nabídky činí 229 118,- Kč. 
 8 – 0 – 0
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Starosta seznámil OZ s jednáním Sdružení Orlicko. OZ schvaluje provedení změny stanov - volba • 
místostarosty Sdružení, dále smlouvu na neinvestiční projekt Orlicko-Kladsko, Turistické oblasti 
Orlické hory a Podorlicko a Bezpečné Orlicko. Rovněž souhlasí s poskytnutím příspěvku Sdružení 
na uvedené projekty v částkách: 1 186,- Kč, 1 724,- Kč, 5 901,- Kč. 8 – 0 – 0
OZ projednalo rozdělení p.p.č. 1934/1 na dvě části. Jedná se o pozemek na novém sídlišti. Obec • 
zajistí rozdělení a následně prodej jedné parcely manželům Chaloupkovým pro výstavbu RD. 

 8 – 0 – 0
Starosta informovali OZ o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem • 
Děčín 4, Teplická 874/8 z důvodu distribuční sítě na p.p.č. 2133/3, 3149/11 v k.ú. Nekoř v majetku 
obce Nekoř. OZ Nekoř s věcným břemenem dle GP č. 721-338/2008 ze dne 6.3. 2009 vyhotovené 
fá. Geodezie Česká Třebová, souhlasí. 8 – 0 – 0
Poškozené dřevo v obecním lese uklidí Myslivecké sdružení Nekoř, dřevo si ponechá pro potřeby • 
sdružení.  8 – 0 – 0
OZ souhlasí s zařazením zásahové jednotky SDH Nekoř do krizových jednotek Pardubického kraje • 
pro mimořádné situace.  8 – 0 – 0
OZ na návrh starosty stanovuje cenu za zapůjčení sálu KD okolním ochotnickým spolkům pro di-• 
vadelní představení za cenu 500,- Kč.  8 – 0 – 0
Starosta informoval OZ a veřejnost o plánované rekonstrukci mostu v roce 2010.• 
J. Lehký navrhuje častější vyvážení kontejnerů, nátěr laviček, skladu u nového hřiště, vyčištění • 
příkopů u KD, vyčištění okapů KD, svedení vody pod KD mimo silnici, skladka st. sutě v příkopu 
k Líšnici, úklid nářaďovny v KD. Odvod dešťové vody z komunikace u čp. 242 bude řešeno ve 
spolupráci s majitelem, obec dodá žlabovky.
Kontejner za hrází bude pro neustálý nepořádek zrušen a nahrazen malým s odvozem při svozu • 
popelnic.
B. Dušek - ocenění výměny oken v restauraci KD. Ocenění od fá. EURO Jordán je 12 000,-Kč za • 
okno.
V. Zářecká, odvoz zbylých trámů od MŠ po výstavbě skladu hraček.• 
B. Bezstarosti, provést kontrolu chodníků na novém sídlišti, požadovat na stavebnících o neprodle-• 
né uvedení do původního stavu.
Ing. Pomikálek - pracovník pro obec. Jedná se s úřadem práce o zaměstnání místního občana.• 
Petr Adamec a obyvatelé horní části obce požadují zrušení kontejnerů na TDO v této lokalitě. Kon-• 
tejner bude zrušen, zde lze využívat popelnice.

5. května 2009
Pracoviště Czech POINT. Starosta seznámil OZ s výsledkem výběrového řízení na zařízení praco-
viště Czech POINT. Zastupitelstvo obce schválilo zadat provedení fi. ASC HB, a.s. Kladské 78 500 03 
Hradec Králové.  8 – 0 – 0

Informace o stavbě sportoviště. Starosta seznámil OZ s průběhem prací na rekonstrukci sportoviš-
tě. Stavba je v souladu s harmonogramem a kontrolní dny jsou pravidelné. Stavební dozor zajišťuje 
p. Stejskal.

Zateplení ZŠ. Místostarosta seznámil OZ s cenovou nabídkou fi. VK CAD Vysoké Mýto na vypraco-
vání projektové dokumentace a tepelného auditu pro možné získání dotace na zateplení ZŠ. Cena za 
zpracování činí 148 750,- Kč. OZ požaduje zkrácení doby plnění do 30.9. 2009. Starosta požádá fá. 
o zaslání návrhu smlouvy.   8 – 0 – 0
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Pozemkové záležitosti. OZ pověřuje starostu vyhlášením záměru prodeje p.p.č. 2134/2 v k.ú. Nekoř. 
Záměr bude zveřejněn.   8 – 0 – 0

Oprava místních komunikací. 4. května se uskutečnila kontrola místních komunikací. Byly vyti-
povány nejhorší úseky, které budou letos opraveny. Oprava bude provedena ve spolupráci s fá. Klas 
Nekoř, a.s., SUS popřípadě další firmou. 
Firma Alf provedla opravu mostku přes náhon u továrny. Komunikace včetně mostku je v majetku 
obce Nekoř. Obec přispěje na opravu mostku částkou 21 000,- Kč.  8 – 0 – 0

Různé
Pani Fliegerová požádala o prodloužení pronájmu startovacího obecního bytu. OZ souhlasí s pro-• 
dloužením o jeden rok, do 14.8. 2010.      8 – 0 – 0
ČEZ požádal o výstavbu sloupu nn na p.p.č. 3092/7 která je v majetku obce Nekoř z důvodu odstra-• 
nění vedení z čp. 258 p. Jirčikové. OZ souhlasí.     8 – 0 – 0
OZ rozhodlo s platností od 1.4. 2009 vybírat stočné z oblasti sídliště „Nad Stadionem“. Cena stoč-• 
ného se pro tento rok stanovuje 20,- Kč /m3. O stanovení termínu úhrady stočného ze sídliště „Nad 
OÚ“ bude rozhodnuto později.  8 – 0 – 0
OZ rozhodlo zakoupit bubnovou sekačku pro údržbu špatně přístupných obecních pozemků. • 

8 – 0 – 0

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje vás chci seznámit ve stručnosti s děním v obci. 
Byla zahájena kompletní rekonstrukce sportoviště, kterou provádí fi. Vakstav Jablonné nad Orlicí, 

zbudována je opěrná zeď a začíná se s výstavbou prvního objektu střídaček a kulturního zázemí. Dále 
bude následovat výstavba druhého objektu, klubovna a sociální zařízení, následně inženýrské sítě, 
hlediště a vlastní hřiště. Toto lze realizovat jen díky tomu, že se podařilo získat na tuto akci finanční 
podporu z Evropských fondů a Pardubického kraje. 

Dále dochází k opravě částí některých místních komunikací a jediné kulturní památky (Krucifix 
před kostelem), za podpory fondů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje. 

 Na přání občanů z horní části obce byl odstraněn kontejner z prostoru před bývalou prodejnou. Po 
nálezu vhodného místa pro stanoviště kontejnerů, je záměr stáhnout na jedno místo i ostatní kontejne-
ry, kudy jezdí popeláři a zřídit organizované přebírání odpadů. 

Nemohu zapomenout na vandalizmus, který se u nás opět projevil. Z 21. na 22. května opět někdo 
podřízl obecní máj. Tentokrát ovšem spadl na elektrické vedení, vedení veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu. Došlo k veřejnému ohrožení, přerušení dodávky el. energie v dolní části obce, poškození 
vedení rozhlasu i osvětlení. Odstranění závad pak musí obec zajistit na vlastní náklad. Dále musím 
také sdělit, že v obci na místním hřbitově dochází ke krádeži květin z hrobů. Tento čin je již opravdu 
zarážející, že mezi námi žije někdo, kdo se nestydí ukrást květiny zemřelému. Stalo se to již v loňském 
roce a letos opět. Domnívám se, že to dělá někdo, kdo žije mezi námi, a má tu drzost takto se chovat. 
Proto buďme více všímaví k cizím lidem, ale bohužel i k místním. 

Závěrem vám chci popřát do nadcházejících letních měsíců krásné počasí, dětem hezké prázdniny 
a ostatním příjemnou dovolenou a spokojený odpočinek. 

 Josef Dostálek – starosta 
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Výsledky voleb 5. a 6. června 2009  
do Evropského parlamentu v obci Nekoř
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Termíny svozu odpadů v roce 2009
Termín svozu POPELNIC - svozový den - PONDĚLÍ - odpolední směna

Červen: 8, 22 
Červenec: 6, 20 
Srpen: 3, 17, 31 

Září: 14, 28 
Říjen: 5, 12, 19, 26 
Listopad: 2, 9, 16, 23, 30 

Prosinec: 7, 14, 21

SběR NEbEZPEČNÝCH ODPADŮ v roce 2009: 8. 9. 2009
SběR PLASTŮ - v průhledných pytlích a sběr NÁPOJOVÝCH KARTONŮ (krabice od džusů, mléka, 
vína apod.) v oranžových pytlích. – svozový den STŘEDA. Termíny pro rok 2009: 17.6., 15.7., 12.8., 9.9., 
7.10., 4.11., 2.12. 
Sběr bioodpadů
V loňském roce se osvědčil systém sběru bioodpadů - děkujeme všem, kteří tento odpad ukládají tímto způ-
sobem a zbytečně jím neplní velkobjemové kontejnery a popelnice. Prozatím jsou funkční dvě místa - za 
sídlištěm nad OU a Nekoř horní, kde je i místo k odkládání větví.

Co se chystá v roce 2009

červen
20. června Rybářský táborák – MO ČRS Nekoř
28. června Dětský den - spolky a OU Nekoř
červenec
4. července Srandamač - zábavný Turnaj spolků 
a OZ 
4. července Hasičský táborák – SDH Nekoř
srpen
1.srpna Pouťový turnaj v nohejbalu 
2. srpna Výstava techniky SDH

15. srpna Myslivecké hody – MS Nekoř
září
19. září Soutěž v požárním sportu – SDH Nekoř
20. září – Varhanní koncert Orlicko-kladského 
varhanního festivalu
28. září Svatováclavský turnaj v minifotb. žáků – 
klub SHM Nekoř
listopad
21.11. Valná hromada SHD k 135. výročí
28.11. tradiční countrybál

Poděkování
Jaro přineslo nejen nečekaně teplé počasí, ale také spoustu práce, kterou bylo potřeba po dlouhé 

zimě udělat. 
Moc děkujme všem obětavým rukám, kterým záleží na vzhledu naší obce a obětavě uklidí pozůstat-

ky zimního posypu z komunikací v obci před svými domy. 
Poděkování patří i panu Jaroslavu Lehkému a Bohuslavu Bezstarosti a mladým sportovcům a rybá-

řům, kteří letos jako každý rok uklidili veřejné prostory ve středu obce - kolem kadeřnictví a zastávky, 
náměstíčka a prostranství před poštou. 

Poděkovat patří také zástupcům spolků, kteří na velké brigádě na sportovišti uklidili a spálili větve 
z poražených stromů a připravili tak prostor pro nastoupení stavební firmy... Jiří Pomikálek
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V obci se staví za evropské peníze
Hned dva projekty financované z peněž Evropské Unie se realizují v Nekoři.
Jak se starosta již v úvodu zmínil, od dubna byla naplno zahájeny stavební práce na projektu „Re-

konstrukce centra volnočasových aktivit“, což je název projektu, na který obec Nekoř získala finanční 
prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Celkový náklad na rekonstrukci sportovního areálu uprostřed obce na víceúčelové centrum pro 
trávení volného času je 20,613 mil Kč, z toho činí dotace EU a RR 17,262 mil Kč. Tento projekt ob-
sahuje rekonstrukci a přístavbu provozní budovy (nynější „Roxet“), rekonstrukci provozní budovy 
č. 2 – podium a skladovací prostory, hlediště, vyasfaltované hokejové hřiště včetně odnímatelných 
mantinelů, a osvětlení, rekonstrukci stávajícího asfaltového tenisového kutru, vybudování jímky na 
odpadní vody, nutná protipovodňová opatření břehů potoka, přípojku el. energie, oplocení, dešťovou 
kanalizaci s odvodněním a zpevněním ploch a vybavení inventářem a sportovním zařízením - několik 
prvků skate hřiště, pevný stůl na stolní tenis, stojany na street ball, dětské herní koutky. Celá akce je 
rozdělena na dvě etapy, ukončení se předpokládá v říjnu 2010. Více podrobností na webových strán-
kách obce a v obecních vývěskách. 

Druhým projektem je „Rekonstrukce objektu na strojírenskou výrobu“, na který v rámci Operač-
ního programu podnikání a inovace, programu Nemovitosti získala evropské peníze firma Alf spol. 
s.r.o. na revitalizaci areálu bývalé textilní továrny.   Jiří Pomikálek 
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Vzpomínka na Karla Adamce
Letos 14. dubna nás navždy opustil pan Karel Adamec. Patřil k významným osobnostem naší obce, 

velmi obětavě finančně i věcně podporoval kulturní a sportovní život v naší obci i činnost všech spol-
ků. Jako poslední poděkování nejen za čerstvé pečivo, které jsme z jeho pekárny mohli denně mít na 
svém stole, ale za vše, co pro nás a naši obec udělal, mu věnujeme krátkou vzpomínku. 

Pan Karel Adamec se narodil 11. června 1944 v rodině místního 
pekaře manželům Karlu a Anně Adamcovým. Vyrůstal v rodině spo-
lečně se svými mladšími sourozenci Jaroslavem Aničkou, Maruškou 
a Pepíkem. Jako nejstarší byl od malička předurčen, že jednou pře-
vezme po otci pekařství. Školní docházku plnil v Nekoři, měšťanku 
v Letohradě. V roce 1950 bylo jejich pekařství znárodněno, a on jako 
syn živnostníka, z nařízení družstva Jednoty pod které tehdy spadala 
pekárna, se musel jít učit pekařskému řemeslu až do daleké Plzně 
a následně do Mladých Buků v Krkonoších. Ani praxi nemohl konat 
doma, ale v okolních pekárnách Líšnice, Letohrad, Králíky, Jablon-
ného nad Orlicí. Základní vojenskou službu plnil u tankového pluku 
v Žatci. Po skončení vojny v roce 1965 ještě musel obcházet okolní 
pekárny a zaskakovat, kde bylo třeba. V roce 1966 po výměně vedení 
podniku ve Vysokém Mýtě mu konečně bylo umožněno pracovat do-
ma, kde pekl a také veškeré pečivo po okolí rozvážel. Od roku 1975 
se již naplno věnoval pouze pekařině. 

Od 1. března 1991 se opět pekárna 
vrací zpět do majetku bývalých vlastníků ( v podstatě si ji museli znovu 
koupit) a Karel vede již třetí pekařskou Adamcovu generaci a zaučuje 
syna Petra pro pokračování čtvrté pekařské generace.

V roce 2006 s nadšením zorganizoval oslavy 100 let Adamcova pe-
kařství v Nekoři. 

 V letošním únoru se však začíná ozývat vážná nemoc, které již jeho 
tělo nedovedlo odolat. Svoji velkou láskou k pečení a vlastní duševní 
sílou dovedl překonat nejen překážky totalitního režimu ale i překážky 
samostatného podnikání, důchodu neužívá, neodpočívá, a dokud síly 
stačí, plně pracuje. 

Jeho pilné a pracovité ruce jsme nacházeli všude, kde bylo třeba, 
při přestavbě pekárny i vlastního bydlení, stavbách domů syna i dcery, 
bratrů Jarky i Pepíka, ale i mnoha různých brigádách v obci, opravy 
zdejšího kostela a fary, oprava kostelů po celé farnosti, nikde pan Karel 
mezi pilnými brigádníky nechyběl, ba navíc na každou akci ještě při-
nesl vždy něco ke svačině. Práce mu byla nejen zdrojem obživy, ale také potěšením a zálibou. Jeho 
přátelská a vlídná povaha, smysl pro humor mu získala mnoho přátel. Měli ho rádi spolupracovníci, 
lidé s nimiž přišel do styku třeba jen i na malou chvilku při rozvozu pečiva. 

Na záliby mu mnoho času nezbývalo, přesto měl velkou radost z dětí a vnoučat, rád doprovázel 
vnuka Jindru na motokrosové soutěže, radoval se z jeho každého úspěchu, radost mu dělal i Lukáš, 
který se začal učit pekařem a on věděl, že bude pokračovatelem jejich pekařské tradice. 

Jeho usměvavá tvář a postava v bílém oblečení stojící ve dveřích pekárny nám bude všem chybět....
 red
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Neobvyklý koníček
Pokračujeme v našem seriálu o neobvyklém trávení volného času některých nekořáků. V letošním-

druhém čísle vám představíme tři grácie, které jste možná mohli vidět v zimních měsících, jak rozhr-
nují sníh u zamrzající Malé přehrady a noří se do jejích ledových vod....

Povídáme se slečnami Hankou a Miluškou Bedná-
řovými a mladou paní Simonou Malečkovou. 

Přes zimu je bylo možno vídat 1–3x týdně na Malé 
přehradě v podvečer nebo někdy i po ránu či odpo-
ledne, jak za jakéhokoli počasí plavou ve vodě Malé 
přehrady. 

Toto pro většinu z nás drastické otužování prakti-
kují Hanka a Miluška již třetím rokem, paní Simona 
se k nim přidala od poloviny loňského roku. Iniciáto-
rem a hlavním tahounem je slečna Hanka, která patří 
mezi sportovně založené lidi, kamarád při chození po 
horách ji z hecu vylákal, ať to zkusí, vsadili se jestli 
vleze do vody, která měla 14 stupňů. Sázku vyhrála, smočila se jen o výhru v sázce, ale pak ji to chyt-
lo. S otužováním začínala s oním kamarádem, který sehnal i potřebnou literaturu, s kamarádem se rok 
sami otužovali, zkoušeli, co vydrží, začínali pozvolna z podzimu, zkontaktovali se s otužilci v rámci 
republiky, postupně se přidala i sestra Miluška, dokonce se společně zúčastňovali otužileckých závo-
dů, například plavali v Hradci Králové ve vodě „teplé“ 3,5 C°. 

Kamarád nastoupil do pražského otužileckého oddílu, Hanka zůstala neregistrovaná, nechtěla na-
stoupit do žádného oddílu, problém je, že pak je nechtějí na otužilecké závody pouštět.... 

Jak mi všechny tři bez mrknutí oka líčily, při svém zimním plavání na Malé přehradě lezly i do vo-
dy, která měla kolem nuly, dokonce si musely vyřezat led, aby se alespoň se trochu smočily.

Ve vodě jsou podle její teploty, v zimě maximálně 5 minut. Nejvíce mrznou prsty, když člověk 
vyleze ze studené vody, je obličej bílý a celé tělo krásně červené. „Žádné omrzliny jsme ještě nikdy 
neměly,“ s úsměvem doplňuje Miluška.

 Na otázku „Jaké to je poprvé?“ s úsměvem odpovídají, že když se začíná na podzim, tak to jde, 
nejde začít v zimě, otužovat se musí postupně. Otužilci chodí dvakrát týdně, víc není doporučováno, 
aby se organismus nevysiloval. Nechodí v úplně pravidelných intervalech, spíše podle možností práce 
ve třísměnném provozu...

„ Je to hodně o vůli,“ dodává paní Simona. Preferují plavání, jiné otužování moc ne, občas studenou 
sprchu, nebo se projít v ranní rose, když nevyjde jít si zaplavat, tak i jen tak do sněhu....

Na Malé přehradě nemají vyhřáté šatny jako otužilci v oddílech, „Je potřeba se rychle ustrojit, a ho-
nem se hýbat. Člověk nemá spát v přetopených místnostech, pobývat prostorách s velkými rozdíly 
teplot......“ dávají mi praktické rady. 

Otužování se brzy projeví i na zdraví, neznají rýmu,chřipku, doporučují otužovat se všem, lákají 
k sobě další, zatím marně.....

Hanka k tomu říká: „Sama bych nezačala, je to vždy lepší v partě, plavat v zimě by člověk nikdy 
neměl na hluboké vodě sám....“

„Vřele to pro zdraví všem doporučuji. Kdo to jednou zkusí, už nechce jinak, lze využít i bazény 
u domů. Netrápí vás pak žádné nemoci, nachlazení.“ doplňuje paní Simona

„Nemělo by se chodit po náročném sportovním výkonu, informace o otužování se dají dnes bez 
problémů najít na internetu,“ dodávají děvčata. 
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Dělají to pro radost a dobrý pocit. „Z člověka všechno spadne, když leze z vody, je jako znovuzro-
zený. Začít se dá v každém věku. A má to vliv i na snižování váhy, tělo spálí hodně energie,“ na závěr 
dodává paní Simona.  Jiří Pomikálek

SDH Nekoř
POŽÁRNÍ SPORT 2009
Letošní závodní sezona začala vcelku brzy a to závody 

okresní ligy 3. května ve Vysokém Mýtě. Trať mužů byla 
tentokráte na tři B a sklopné terče.

Závody se z jara rozjely dost zostra. Padl hned dvakrát 
rekord okresní ligy v mužské kategorii. Nejdříve ho překo-
nali muži z Letohradu Kunčic B časem 17.36s, a hned poté, 
muži Bystřece A časem 17.34s. Naše družstvo mužů s časem 
19.76s obsadilo13. místo. Záběry ze závodů byly vidět v po-
řadu Víkend na stanici Nova.

Druhou soutěží bylo okrskové kolo, které se letos konalo v Nekoři 23. května, u příležitosti oslav 
135. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Za krásného teplého a slunečného počasí 

se utkalo 18 družstev mužů, žen a dětí z okrsku č.22. Nekoř 
reprezentovalo celkem šest družstev. 

První se představili na požárním útoku muži I.(mladší). Po 
mírném zaváhání na koši byl pokus dokončen v čase 23.75s 
a po zdařilých jednotlivcích na 100 metrů překážek, které 
jsme v součtu také vyhráli, patřilo nám zaslouženě 1. místo. 
Druzí skončili muži z Jamného a třetí muži z Jablonného. 

Poté nastoupili muži II. (starší). Do této kategorie se při-
hlásila čtyři družstva mužů, z toho dvě z Nekoře. Nejprve se 

ukázalo družstvo Nekoř B, ale po chybě na rozdělovači se časomíra zastavila na hodnotě 43.54s a to 
stačilo jen na čtvrté místo. Tak bylo na mužích z družstva Nekoř A, aby udělali dobrý výsledek. To 
se také podařilo, a s časem 25.00s suverénně vyhráli. Druzí 
skončili muži z Jamného s časem 34.78s, a třetí muži z Mi-
strovic s časem 41.28s.

Další kategorií byly ženy II. (starší), v níž se utkala tři 
družstva. Naše ženy zabraly a odměnou jim bylo první místo 
časem 24.22s. Na druhém místě skončili ženy z Jablonného 
s časem 26.00s, a třetí ženy z Verměřovic s časem 77.06s. 

V kategorii ženy I. (mladší) byly jen ženy z Jablonného, 
tak měly vítězství jisté.

V kategorii mladých hasičů za Nekoř nastoupila dvě druž-
stva, ale jen to starší soutěžilo. Mladší tým, složený z no-
váčků sotva školního věku, šel svůj pokus jen na ukázku, 
mimo soutěž. Ukázali, že i přes svůj mladý věk, malý vzrůst 
a trochu zkušeností to také umí a vysloužili si potlesk i ob-
div diváků.

Starší děti si také vůbec nevedli zle, a po pěkném nabrání 
a sestříknutí plechovek časem 28.15s, obsadili krásné druhé 
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místo. První místo obsadilo Jamné s časem 24.93s, a třetí Jablonné s časem 62.25s.
Povinnou , ale nehodnocenou disciplínou je tzv. pořadová příprava. Pochodování, obraty na místě 

i za pochodu a nástup družstva k disciplíně. Trénink se vyplatil a určitě jsme neudělali sboru ostudu.
Úplně na závěr se uskutečnil závod v netradičním požárním útoku. Muži i ženy měli stejně dlouhou 

(i když malinko zkrácenou trať - na dvě hadice B a na jednu C). Po sestříknutí plechovek, vytažení 
savic z vody a zhasnutí stroje, museli všichni závodníci vypít třetinku piva nebo jiné tekutiny a po 
dopití posledního kelímku byl teprve čas zastaven. Boj to byl krutý a skoro urputnější než v základ-
ních disciplínách. Nakonec i tuto disciplínu vyhrály naše ženy (v kategorii žen) a obhájily vítězství 
z minulých oslav. Muži skončili na čtvrtém a šestém místě.

Děkujeme všem divákům za podporu v našem soutěžení i další činnosti.
Nyní, co se sportu týká, se budeme připravovat na okresní kolo v požárním sportu a pokračovat 

v okresní lize. Kubíček Lukáš

Klub SHM Nekoř 
Stejně jako loni i rok 2008 se nesl ve znamení užší spolupráce s farností a ostatními spolky v Ne-

koři. Ta se týkala především spoluorganizování Dětského maškarního plesu, turnaje spolků ve fot-
bale a Dětského dne. Naše vlastní činnost zahrnuje akce jako například Svatováclavský fotbalový 
turnaj, „vandry“ pro vedoucí na dětských táborech a pouťové posezení pod lipami. Většina akcí 
je určena široké veřejnosti.

Stěžejní činností našeho klubu jsou dětské letní tábory, kterých se ročně aktivně zúčastní
téměř sto dětí, velký počet vedoucích a mnoho dalších, hlavně těch starších, kteří pomáhají
s přípravou a stavbou tábora. Pořádáme dva hlavní běhy – jeden pro starší a jeden pro mladší děti. 

Táboření si už poněkolikáté zku-
sili také rodiče s předškoláky.

Ke konci roku 2008 bylo 
v Klubu SHM Nekoř 18. řád-
ných a 34. přidružených členů. 
Plán na rok 2009 je podobný, rá-
di bychom všechny výše uvede-
né akce zopakovali.  Lukáš Král

LHL
LHL 2008-09

Již třetí rok hrajeme Lanškrounskou hokejovou 
ligu pod názvem KLAS Nekoř. V minulém ročníku 
jsme se sešli takřka ve stejném složení a začali už 

během léta hrát v Nekoři na umě-
lé trávě florbal, abychom hlavně 
my starší dohnali fyzickou pří-
pravu-marně.V září již začínají 
tréninky na ledě v Lanškrouně 
a od října už začínají první zápa-
sy. Loni bylo 30 týmů rozděleno do čtyř lig podle umístění v předcházejícím roční-
ku. Hrají se 3 kola s tím, že první dva z 2. 3. a 4. ligy postupují o ligu výš a z 1. 2.  
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a 3. ligy poslední dva spadnou o ligu níž. My jsme byly zařazeni do 1. ligy ,kde jsme po I. kole skon-
čili na 5. místě.II. kolo jsme odehráli také v 1. lize, ale na konci jsme byli 7. a spadli jsme do 2. ligy. 
Zde se nám hrálo podstatně lépe než v 1. lize a po skončení jsme se umístili na 3. místě, když nám 2. 
místo uteklo v posledním zápase s Kačery po prohře 2:3.

Všechny výsledky jsou na http://www.tslan.cz/hala. Zde jsou umístěny i tabulky, statistiky a vše 
ostatní o LHL. Do letošního ročníku je zatím přihlášeno 32 týmů a další rozlosování bude po upřes-
nění zveřejněno na výše uvedených stránkách. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem divákům, kteří nás jezdili podporovat, sponzorům, kteří 
nám přispívají, a všem, kteří nám fandí. Jiří Krejsa

Rybáři Nekoř
125 výročí založení rybářského spolku v Nekoři 
V uplynulých dnech oslavila MO ČRS v Nekoři 125 výročí od svého založení. K této významné 

události došlo 6 dubna 1884, kdy 7 nekořských občanů se chopilo této iniciativy a po návštěvě tehdy 
v Čechách prvního spolku v Kostelci nad Orlicí se rozhodli založit spolek vlastní s názvem Český 
rybářský spolek v Nekoři u Kyšperka

Z kroniky vyplývá, že nekořští rybáři byli významnými průkopníky chovu lososovitých ryb, zejmé-
na pstruha a lososa, později pak lipana. Toto je citát z kroniky:

„Po návratu svém započali jsme ihned s přípravou založení spolku. Za tím účelem byla svolána 
schůze občanů dne 6. dubna 1884 do budovy školní, do které zavítal také velectěný pan Sýkora, tehdy 
předseda prvního rybářského spolku v Kostelci nad Orlicí a ochotně podal shromážděným ukázky 
o umělém chovu ryb. Aby pak nám založení spolku urychlil a jemu přátel sjednal, přivezl sebou 15.000 
losůsků, jež v potoce nekořském a před očima většího množství lidí vypustil. Týž den přihlásilo se ke 
spolku 40 lidí a spolek byl založen.“

Ihned po založení spolek navázal kontakt s profesorem Karlovy 
Univerzity a později ředitelem Národního muzea prof. Dr. Antoní-
nem Fričem v té době významným českým přírodovědcem, geologem 
a paleontologem a který byl také a velkým znalcem ichtyologie (na-
uky o rybách). Málo kdo ví, že to byl prof. Frič a který zavedl na na-
šich řekách členěná pásma podle převažujícího výskytu druhů ryb. Je 
autorem studií Losos labský, České ryby, České ryby a jich cizopas-
níci nebo rybářské mapy Fischereikarte des Königsreichs Böhmens.

Prvním počinem nového spolku bylo postavení líhně pro umělý 
výtěr ryb. Od prof. Friče získali jako dar 6 kalifornských aparátu a jiné drobnosti k umělému chovu 
potřebných a od majitelky Kyšpereckého panství paní hraběnky Anny ze Stubenbergu 30 zlatých na 
zakoupení stavebního materiálu. Uspořádali i sbírku mezi nekořskými občany. Provedli první umělé 
výtěry pstruha obecného ale i úspěšně dovedli do zdárného vykulení a vysazení do potoků jikry lososa 
labského. Aby bylo dostatek generační ryby, založili i rybníček pro „semenáče“ pstruhové a pronajali 
si od pani hraběnky část řeky Divoké Orlice na 12 let.

Do roku 1936, tedy zhruba za 50 let svého působení, nekořští rybáři vysadili do řeky Divoká Orli-
ce: 1,198.000 lososa labského a rýnského, 1,096.000 pstruha obecného, 389.000 pstruha duhového, 
67.000 lipana podhorního, 10.000 sivena amerického

Nebylo však pořád jen slunečno. Nad spolkem se přehnaly také i mraky. V roce 1952 jako důsledek 
tehdejšího totalitního režimu dochází přes odpor řady členů k násilnému sloučení s Rybářským spol-
kem v Žamberku . Členská schůze musela být opakována a nakonec rozhodlo několik členů výboru . 
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Zůstali však lidé zanícení pro rybářství. Práce v líhni, vysazování plůdků do potoku a práce s mládeží 
dávalo naději že rybářství v Nekoři nezahyne.

V roce 1996 nastala příležitost vrátit historii tam, kde vlastně začala, a navázat na tradice více jak 
stoleté a 15. prosince 1996 se obnovila zpět nekořská organizace jako Český rybářský svaz, místní 
organizace v Nekoři. 

Za dobu krátké novodobé historie bylo vysazeno 96.000 ks pstruha obecného, 42.000 ks lipana pod-
horního, 8.000 ks sivena amerického.

Počet stálých členů se pohybuje kolem 65 a to je pro práci organizace velké plus. Práce v líhni a ko-
lem chovu ryb (sádky, rybníčky), organizace rybářského závodu, rybářského táboráku, rybářského 
reprezentačního plesu, vyžaduje mnoho hodin práce a lidé se proto nesetkávají jenom na členských 

schůzích ale udržují vzájemný 
kontakt téměř stále. Kroužek 
mládeže má stále kolem 10 dě-
tí, což je okolo 20% členské zá-
kladny a to je pro budoucnost 
organizace nesmírně důležité. 
Organizace vydala ke 125. vý-
ročí vlastní DVD kroniku, která 
shrnuje slovem i obrazem celou 

historii. Byl zhotoven a na líheň umístěn historický znak nekořského rybářského spolku, členové za-
čali nosit trika a čepice s tímto znakem a před líhní zavlála rybářská vlajka. Proto všem, kteří přispěli 
k tomuto významnému výročí organizace na úkor svého osobního pohodlí patří obrovský dík.

A přitom tolik vynakládané práce s vysazováním a chovem ryb, jakoby se míjelo účinkem. Ryb 
v řece nepřibývá, spíše naopak. Na úvod mého tvrzení mi dovolte opět citát z kroniky naší organizace 
starý již zhruba více jak 120 let:

„…řeky naše druhdy velikým bohatstvím ryb slynoucí chudly stále. A co jest, nebo bylo příčinou 
ubývání ryb v řekách našich? Nechybíme řekneme-li že v první řadě jsou to četné průmyslové závody 
které vypouštěním odpadků ryby otravují a z okolí svého zcela vytlačují. Mimo to řádilo a až dosud 
řádí ve vodách našich hrozně nemírné chytání ryb beroucí napořád v sítě své všecko, následkem čehož 
některé druhy ryb byly zcela vyhubeny a jiné nesmírně ztenčeny.“

Myslím si, že za oněch 120 let se vůbec nic nezměnilo, ba 
spíše naopak zhoršilo. Proč tomu tedy tak je ? Rybařit jsem 
začal pod vedením svého otce již od svých 6 let. Od té doby se 
již přes 60 let pohybuji jen s malými přestávkami kolem vody 
a musím říci, že je mi čím dál více smutno co vidím. 

Nedávno jsem si vyslechl přednášku z dílny pracovníků. 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Výzkumného 
ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech s ná-
zvem „Faktory nega-
tivně ovlivňující rybí 

společenstva v pstruhových vodách a potenciální možnosti 
stabilizace a následného rozvoje populací pstruha obecného 
a lipana podhorního v našich vodách“. Ne se vším bez vý-
jimky souhlasím, ale to je přirozené. Přesto nejméně v 95% 
podepisuji každé slovo, které jsem slyšel a myslím si, že by 
tuto přednášku měl znát každý, kdo může pro obnovu původ-
ní rybí populace pstruha a lipana něco udělat.
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Jen několik kacířských poznámek. 
- první moje poznámka je k obrovskému rybářskému tlaku na jednotlivé revíry. V dekretu na náš 

pstruhový revír o délce 8,7 km je uváděno možnost vydaní 330 povolenek. Nevím jak MZe na tento 
počet přišlo, když ještě polovina revíru je chráněnou rybí oblastí pro potřeby líhně. Ale budiž. Pro-
blém je v tom, že při celosvazovém hospodaření, zejména v letních měsících o dovolených tento počet 
neúměrně naroste. Každý rybářský hospodář zná nájezdy z okolních, nebo i vzdálených organizací 
na revír po vysazení ryb. Možnost zahájení revíru na týden po vysazení nic neřeší. Jsem přesvědčen, 
že jednoduché opatření by bylo omezit týdenní počet úlovků v revíru jiné organizace než je chytající 
členem. Tím by zůstala zachována možnost celosvazového hospodaření, ale nedocházelo by k vychy-
távání cizích revírů Pak bych se nemohl setkat s tím, že při kontrole najdu rybáře z cizí organizace, 
který za 21 dnů (3 týdny) má úlovek 35 kaprů a podle zákona je všechno v pořádku. A ta stejná situace 
je po vysazení lososovitých ryb do revíru.

- moje druhá poznámka je ke komerci, která se negativně projevuje. Vychází z názoru mnohých 
našich funkcionářů, že za cenu povolenky má rybář nárok aby si pořádně „zachytal“. Nejen, že každý 
revír má svoji úživnou kapacitu, ale i množstevní kapacitu, určenou počtem stanovišť, úkrytů, tůněk 
a pod . Po vysazení ryb, které jsou sice určeny komerčně k rychlému vychytání, jsou současně chytá-
ny i ryby původní, které třeba nedosahují lovné míry, ale chycení je výrazně decimuje. Kolik z nich, 
když jsou chyceny na háček, brány do ruky, mnohdy zcela nešetrně, i když jsou zpět vráceny do vody 
následně přežije ?

- třetí poznámka se týká naší neschopnosti a mnohdy pohodlnosti hájit 
zájmy ne snad jen naše, ale hlavně našich ryb. Odpovězme si na otázku, 
proč výnosy našich chovných potoků z původních 80 -90 % klesly na 
méně než polovinu. Odpověď je snadná. Procházejí se po nich volavky 
popelavé (které ani nejsou v červené knize ohrožených druhů) a černí 
čápi . Tito predátoři ztratili svoji plachost a probírají i potoky uprostřed 
vesnice. Že tam po nich nenajdete pstruha nebo vranku na to můžete vzít 
jed. Daleko široko nikdo nepamatuje, aby před 100 lety v místě mělké 
části řeky se nacházelo 6 hnízd volavky popelavé, stejně jako to, aby 
na naše pstruhové vody dělal zničující nájezdy kormorán velký. Díky pro mne tolik nepochopitelné 
toleranci a hlavně byrokracii se brzy dostanou do červené knihy ohrožených druhů náš pstruh obecný 
a lipan podhorní. Mohu uvést další příklad. Já osobně nemám nic proti vodákům. Sám před lety jsem 
aktivně jezdil. Na našem revíru se jezdila vodácká akce, která dostala název Orlická patnáctka. Její 
původní termín se pohyboval kolem začátku dubna, kdy protékala z Orlických hor ještě sněhová voda 
a průtok na Orlici byl něco kolem 15 m3/sec. Postupně se však začal termín posunovat ke konci dubna 
a později, se dostal až na začátek května. Jaký to má důsledek? Je k tomu za potřebí mimořádné mani-
pulace , kdy z normálních 1.5 m3/sec se najednou zvýší 9 – 10 násobně průtok. Z původních několika 
desítek lodí se v letošním roce této akce zúčastnilo několik set. V té době jsou již založena trdliště 
lipana podhorního před vykulením a co to s nimi udělá si dovedete představit. Marné jsou snahy vrátit 
tento termín zpět. Nezájem, neochota, lobismus dovedly situaci tak daleko, že dnes v této oblasti nara-
zíte na lipana skutečně jen vyjímečně a to jen díky tomu, že ročně jich vysazujeme více jak 1.000 ks

Jistě bychom mohli pokračovat ve výčtu ostatních negativních faktorů (jako jsou změny klimatu, 
přívalové deště a naopak minimální průtoky, chemie, necitlivé regulace, malé vodní elektrárny, ale 
i naše vlastní necitlivé zásahy v oblasti genetiky, nevhodných druhů ryb, komerce apod.), ale i o ná-
vrzích jak dále budeme na tyto problémy reagovat a co s nimi uděláme.

Moje poznámky byly jako reakce při psaní tohoto článku k významnému výročí naší organizace 
a vycházely z onoho výše uvedeného citátu v naší kronice a měly vést k zamyšlení a možná i vypro-
vokování diskuze o těchto problémech, o kterých povětšině víme, ale nic s nimi neděláme. Bylo by, 
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dá se říci přímo fantastické, kdyby se tyto problémy přenesly do samotných organizací, diskutovalo 
se o nich a jako iniciativa „ze spodu“, aby ostatní kolegové rybáři na něj reagovali buď kladně, nebo 
záporně, ale hlavně aby se o něm hovořilo, našlo se řešení a to se pak realizovalo.

 MUDr Jaroslav Kučírek, hospodář MO ČRS Nekoř 

Informace Oblastní Charity
Na občanskou poradnu se obracejí lidé s dotazy týkajícími se trvalého pobytu. Nájemníci si čas-

to myslí, že pokud jsou někde přihlášeni k trvalému pobytu, opravňuje je to v daném místě bydlet. 
A naopak - někteří pronajímatelé nechtějí povolit nájemníkům přihlášení k trvalému pobytu, aby jim 
jednou nemuseli shánět náhradní bydlení. 

Proto na vysvětlenou:
Místem trvalého pobytu občana se rozumí adresa pobytu občana v České Republice, kterou si ob-

čan sám zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Každý z nás může mít 
jen jedno takové místo trvalého pobytu.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obec-
ním úřadě.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k dotyčnému objektu bydlení ani 
k vlastníkovi dané nemovitosti. To znamená, že je-li občan v určitém bytě přihlášen k trvalému po-
bytu, samo o sobě to neznamená, že má právo dotyčný byt užívat. Zároveň z toho pro majitele ne-
movitosti nevyplývá povinnost opatřit dané osobě náhradní byt v případě, kdy by se měla z bytu 
vystěhovat.

Místo trvalého pobytu je pouze evidenční údaj, jakousi oficiální adresou občana pro komunikaci 
s orgány veřejné správy. Tedy ať už občan vyřizuje cokoliv na úřadech, ve školách, školkách, hle-
dá nového praktického lékaře, žádá o sociální dávky či bude chtít jít k volbám, bez trvalého pobytu 
v místě, kde skutečně bydlí, se takřka neobejde. 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně • 
předložit platný občanský průkaz • 
předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní • 
smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby 
o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

Oprávněnou osobou se přitom rozumí osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která je 
oprávněna užívat objekt bydlení (popř. jeho vymezenou část jako např. byt či obytnou místnost), kam 
má být dotyčná osoba přihlášena k trvalému pobytu.
Nájemce bytu je po dobu, kdy má byt v nájmu, nepochybně oprávněn tento byt užívat, a proto je právě 
takovou „oprávněnou osobou“ a může tedy k sobě přihlásit k trvalému pobytu např. osobu, s níž hodlá 
sdílet společnou domácnost, aniž by k tomu potřeboval souhlas pronajímatele. Tuto skutečnost však 
musí pronajímateli do 15 dní nahlásit.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Každý pronajímatel by si měl po skončení nájemní smlouvy zjistit, kdo je v bytě hlášen k trvalému 
pobytu. Jako vlastníkovi objektu či bytu mu příslušná ohlašovna na místním úřadu podle zákona mu-
sí na žádost sdělit jména a data narození osob, které jsou v jeho domě či bytě přihlášeny k trvalému 
pobytu. 
Když zjistí, že se bývalí nájemníci neodhlásili, o zrušení údaje o trvalém pobytu rozhodne na jeho 
návrh místní úřad ve správním řízení, jsou- li splněny dvě podmínky:
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a) užívací právo přihlášeného občana k dotyčnému objektu bydlení zaniklo,
b) dotyčný občan tento objekt již ani fakticky neužívá (tzn. že se odstěhoval) 
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí 
právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt 
zrušen. A to až do té doby, dokud si sám nezvolí jiné místo trvalého pobytu.
Touto problematikou se zabývá zákon .133/2000 Sb.o evidenci obyvatel.
Kontakt:Občanská poradna Ústí nad Orlicí, 17.listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
(Sídlíme vedle úřadu práce v budově Oblastní charity Ústí nad Orlicí, v 1.patře nad knihkupectvím 
Flétna.) Telefon: 465 520 520 E-mail: poradna@orlicko.cz 

za Občanskou poradnu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková

Májka
Tradiční staročeský „Máj“ neboli „Májka“ stála jako každoročně 

i v Nekoři. 
Po loňské trpké zkušenosti, kdy kdosi v noci nejen Máj brutálně 

podřezal, ale poté i ukradl celý vršek včetně věnce a jeho nosné kon-
strukce, byla většina aktérů stavění nekořského Máje otrávena nad lid-
skou hloupostí a malostí a vypadalo to, že se již na další stavění Máje 
vykašlou. 

Na podnět starosty, že by to bylo škoda neozdobit v květnu naše ná-
městíčko tradiční „Májkou“, se nechali přemluvit a opět se do toho da-
li. Starosta jako každoročně zařídil skácení 
potřebného kmene a jeho dopravu, školáci 

bydlící na sídlišti nad kulturním domem přivezenou kládu pomocí pořízů 
odkornili, ti starší ji pak elektrickými hoblíky ohoblovali, starosta s mís-
tostarostou a obecním zaměstnancem připravili smrkovou chvůj a smrček 
na vršek, místostarosta jako vždy upletl věnec a hada na ozdobení horní 
části Májky, přidělat smrček a věnec na její vrchol se učili již starší hoši, 
no a pak se prvního května o půl páte opět sešlo téměř dvacet silných 
chlapů ze sídliště a Májku pěkně „v teplých“ donesli do stojanu, a přesto-
že foukající vítr dělal trochu problémy, hasičské lano a traktor pana Bez-
starosti již dílo dokončily. Zbývalo dotáhnout šrouby, zaklínovat.... 

Škoda, že tak jako se každoročně najdou ochotné ruce na její stavění, se zatím nepodařilo obnovit 
tradici jejího slavnostně-humoristického kácení, jak to dříve v Nekoři probíhalo....

Nemilé překvapení nás čekalo v pátek ráno 22. května. Podřízlý 
Máj ležel na elektrickém vedení a část obce byla bez proudu. 

Nezbývalo si než si s lítostí i vztekem povzdechnout: „Co si tímhle 
kdo dokazuje?“ Jaké to je hrdinství v noci zničit práci jiných lidí? 
Májky se přeci kradly v noci po postavení, většinou do dělali neo-
slyšení nápadníci děvčete, kterému Májku pod okny postavil její na-
stávající. 

Dnes jsme rádi, že v našem kraji se v každé obci najde pár ochot-
ných rukou a Májem v květnu ozdobí náves nebo střed obce. To nám 
to někdo závidí a nebo si z hlouposti nevidí ani na špičku nosu? To je 
to takové dobrodružství nebo co? Spíš lidská hloupost a tupost. 
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Nebo se nějaká partička z nudy jezdí po okolí takhle bavit? 
Májku totiž v tomto týdnu někdo podřízl i v jiných obcích na okolí...
Obávám se , že pokud to bude i v příštích letech pokračovat, nebude mít již nikdo chuť Máje stavět.

 Jiří Pomikálek

Cestománie - Asie
Vážení čtenáři, v Cestománii se v letošních číslech Nekořského zpravodaje vydáme opět hodně 

daleko. Průvodcem nám je nekořský rodák Martin Kocmánek, se kterým jsme před několika lety na-
vštívili Egypt. Nyní nás čeká cesta mnohem vzdálenější....

Asie 2008 - pokračování
Ocitli jsme se zpět v malajském Johor Bahru. Snažili jsme se vyhledat nejvýhodnější let někam dál. 

Musíme podotknout, že jsme skutečně přesný plán neměli. Následně jsme jeli na letiště Senai ještě 
s dalšími Čechy. Na letišti se nás snažili v kanceláři Air Asia vzít tak trochu na hůl a když jsme se vrá-
tili zpět do města, tak na hlavním autobusovém nádraží panoval chaos a se zbylými jízdenkami se již 
jen nehorázně kšeftovalo. A tak nám nezbylo nic než strávit další noc v drahé metropoli nejjižnějšího 

státu malajského poloostrova. Nejen ubytování je tu drahé, ale i 0,625 
litrová láhev piva přijde na 60 korun. Na druhý den jsme si koupili v ji-
né kanceláři Air Asia, umístěné téměř za městem, letenky na Borneo. 
Cestou jsme poznali, jak se místní populace baví ve dnech klidu. Také 
tráví volný čas v obchodních a zábavních centrech.

Nejvýhodnější let vycházel o tři dny později. Na volné dny jsme si 
operativně vybrali jako cíl starobylé město Melaka, kam jsme přijeli 
až pozdě v noci. Dvě hodiny jsme hledali v neznámém městě volný 
hotýlek či takzvaný guest house. Noční dobrodružství mělo šťastný ko-
nec. Majitel snad posledního otevřeného hotýlku si hned zapamatoval 
naše jména a druhý den nám zajistil slevu v prádelně a dal dvě barm-
ská pivka zdarma. Tento den jsme věnovali prohlídce města a expozici 
o historii osídlování a vzniku města umístěné v trupu repliky staré lodi. 
Za časů největší slávy tohoto města kotvilo ve strategickém přístavu až 

2 000 lodí. Historicky ovlinili tok dějin v této části světa nejen Portugalci, Holanďané a Britové, ale 
také obchodníci z Indie a Číny. Večer jsme navštívili pouliční jarmark, kde jsme ochutnávali místní 
ovoce a pochoutky převážně z ruk čínských či taiwanských přistěhovalců a poslouchali čínské karao-
ke. Také jsme si zakoupili velmi lahodné aromatické ovoce durian, které je typické svojí nepříjemnou 
vůní. Tento plod je zakázáno konzumovat například v hotelích či veřejných dopravních prostředcích 
právě díky tomuto „zápachu“.

Týž večer jsme si ještě vyměňovali informace se dvěma holandskými světoběžníky. Přeci jenom 
byli už na cestách sedm let.

Následující den jsme se vrátili zpět do svazového státu Joho, přesněji opět na letiště Senai. Aby-
chom ušetřili za hotel, přečkali jsme noc převážně v muslimské restauraci, kde jsme vypili asi šest 
čajů a tři kávy a při tom poslouchali nekonečné, tentokrát, malajské karaoke.

Po krátkém letu jsme přistáli v Kuchingu, hlavním městě svazového státu Sarawak. Kuching zna-
mená v malajštině „kočka“. Od této chvíle nás kočky provázely na každém kroku, sádrové, dřevěném, 
živé. Kočky tu mají i své muzeum.

Veřejná doprava z letiště neexistovala. Byli zde pouze výdělku lační taxikáři. Nestandardním způ-
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sobem jsme stopli nějaké civilisty z nichž se později vyklubali prima 
parťáci na celodenní výlet do národního parku Bako. V parku byly 
sice zřetelně značené stezky, ale několikahodinový monzumový déšť 
nám připravil neobyčejný zážitek. Stezky v džungli deštného pralesa 
se značně zaplnily vodou, museli jsme brodit koryta rozvodněných 
potoků či balancovat po kluzkých kládách s vědomím přítomnosti je-
dovatých živočichů. Nakonec jsme výlet ohodnotili nejvyšší možnou 
známkou.

Nedaleko Kuchingu je v Sepenggoh rehabilitační centrum pro orangutany (v malajštině znamená 
sousloví Orang Utan v překladu „lesní muž“). Měli jsme možnost tyto veselé a hravé tvory pozorovat 
ze vzdálenosti tří metrů. Tato vzdálenost byla určena z bezpečnostních důvodů, avšak orangutani ji 
nedodržovali.

Ještě týž den jsme Kuching opustili nočním autobusem do města Sibu. Vše by bylo v pořádku, 
kdyby nejel řidič jako divoch. Díky jeho píli jsme se ocitli ve špinavém městě Sibu již ve čtyři ráno. 
Našli jsme čínskou ubytovnu na dospání. Když jsme byli v Kuchingu, tak nám tam lidé doporučili 
několikadenní pobyt v takzvaných „dlouhých domech“ - další a další rodiny nové generace přistavují 
své domovy ke starším členům rodinného klanu, vznikají takto 
pozoruhodně dlouhé stavby, někdy dlouhé i přes 100 metrů. Ale 
bohužel tyto návštěvy jsou i velmi drahé. Spokojili jsme se s půl-
denním výletem po nejdelší vodoteči Sarawaku, řece Rajang, do 
vesnice Song, asi 100 km proti proudu. Pozorovali jsme osídlení 
a život na řece a jejich březích pouze z oken štíhlé a rychlé lodi. 
Tak jako v celé jihovýchodní Asii je většina původních i novodo-
bých domků postavena na podnožích.

Sibu, kromě obrovského trhu s rybami, zeleninou, ovocem nebo čínskými hračkami celkem nic 
nenabízí a tak jsme nasedli do běžného klimatizovaného autobusu jedoucího přes Batu Niah, vesnice 
rozkládající se v nádherné přírodě na okraji vápencového krasu. V jeskynním systému byly nalezeny 
ostatky člověka žijícího před 20-ti tisíci lety a na stěnách prastaré malby. Jeskyně jsou obrovské, řá-
dově stovky metrů dlouhé, sídlí v nich tisíce netopýrů a salangan (něco jako vlaštovky), jejichž hnízda 

dodnes ve velké výšce Číňané sbírají jako jako hlavní surovinu 
do vzácné „polévky z ptačích hnízd“. V jeskyních jsme též potka-
li přátelského Brita Mika se kterým jsme strávili v podstatě celý 
zbývající čas v Malajsii.

Nepovažovali jsme za nutné na tomto místě setrvat delší dobu 
a tak jsme se vydali po jediné přímé silnici Sarawaku dále na se-
verovýchod, do města Miri. 
Pokračování příště  Martin Kocmánek a Zuzana Moffettová

Pozvání 

RYbÁŘSKÝ TÁbORÁK
Sobota 20. června 2009 od 16,00 hod.

Myslivecká chata 
Občerstvení, rybářské speciality

Živá hudba – kapela „Těžká doba“
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DěTSKÝ DEN
Neděle 28. června 2009 od 14,00 hod

 hřiště u základní školy, v případě deště sál KD
skákací hrad, tradiční soutěže pro děti 

SRANDAMAČ
Aneb netradiční turnaj spolků

Sobota 4. července 2009 od 15,00 hod.
Hřiště u továrny 

Nekořské spolky a obecní zastupitelstvo soutěží v nezvyklých disciplínách 
Občerstvení zajištěno

HASIČSKÝ TÁbORÁK
Sobota 4. července 2009 od 18,00 hod.

Hřiště u továrny 
Občerstvení, 

Živá hudba – kapela „Wejvrat“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se    Přivítali jsme do života
Karel Adamec    Štěpán Čáp
Václav Netušil    Pavlína Dušková

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.1.2009 – 31.3.2009

60 let Dostálová Jana
 Lorenc Jan
 Šlesingerová Růžena
 
65 let Schmidt Rudolf
 Vodičková Libuše
 Bednář Miroslav
 Bělská Jana

70 let Lehká Růžena

75 let Stejskalová Zdenka
 Poláček Jan
 Poláčková Libuše

81 let Hrdina Otakar

82 let  Plocková Alena
 Luxová Josefa

83 let Žižková Olga
 Bečka Václav

85 let Bednář Václav

89 let  Daniel Lubomír 

Srdečně blahopřejeme
Marie Glonková



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 2 červen 2009
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Josef Dostálek, Marie Glonková, MU-
Dr. Jaroslav Kučírek, Lukáš Kubíček, Lukáš Král, Jiří Krejsa, Martin Kocmánek, Zuzana Moffettová, Mar-
cela Náhlíková, Ing. Jiří Pomikálek, foto: autoři příspěvků, Jiří Krejsa, Josef Dostálek, Ing. Jiří Pomikálek. 
Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP.Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 ná-
klad 300 výtisků, cena 10,- Kč

V posledním loňském čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských chalup: 
Eč. 110 Synkovo pod pekárnou, dříve Novotnovo. Majitel PhDr. Lubomír Synek Praha; Lehkovo čp. 
119, majitel Jaroslav Lehký Nekoř; Údolí čp. 10 majitel Milada Pechová Praha, dříve Štěpánkovo; 
Eč. 124 majitel Ivo Reichert Dvůr Králové, dříve Údolí 7 Faltusovo; Údolí čp. 16 majitel Václav 
Šťovíček - trvale obydleno. A co tyto? Poznáte…?

Co se do tohoto čísla nevešlo a bude 
v příštím pouťovém: 
• Divadelní představení
• Nekořský kros
• Hokejbalový mistr republiky
• Stalo se před

Uzávěrka příštího čísla je 10. července 2009, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat faxem na telefonní číslo 465 625 122 či na e-mailovou adresu pomikalek@wo.cz
www.nekor.cz


