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Z jednání obecního zastupitelstva
31. srpna 2010
1. Změny územního plánu. Z požadavků občanů o rozšíření stavebních a lesních ploch v k.ú. Nekoř, 
obec požádá o několik změn v územním plánu. Ing. Pomikálek seznámil OZ a veřejnost s návrhem 
změn. OZ s navrženými změnami souhlasí. Hlasováno 7 – 0 – 0.

2. Pozemkové záležitosti
Starosta seznámil OZ se zaměřením skutečného stavu vyasfaltované trasy obecní cesty u bytovky • 
čp. 192, na žádost p. Pavla Bednáře. Cesta z části zasahuje do jeho pozemků. P. Bednář požaduje 
provedení směnu pozemků ve stejné výměře. 
Další projednání této záležitosti bude provedeno po společném jednání řešení vzniklé situace s vlast-• 
níky čp. 192, zástupci obce a p. Bednářem.  7 – 0 – 0.
Místostarosta J. Pomikálek podal informace o možnostech odkoupení pozemků od státu (po sl. Pí-• 
čové) před bývalou prodejnou na horní Nekoři. Navržená cena je značně vysoká (cca 300 000,-). OZ 
navrhuje pokračovat v jednání.  7 – 0 – 0.
OZ schvaluje odprodej: • 
p.p.č. 2127/4 a st.p. 509 v k.ú. Nekoř p. Josefu Novotnému, Žamberk Betlém 499.  7 – 0 – 0.• 
p.p.č. 3084 v k.ú. Nekoř man. Janě a Zdenku Strakovým, Nekoř 75.  7 – 0 – 0.• 
p.p.č. 2127/47 v k.ú. Nekoř man. Ing. Jiřímu a Marii Pomikálkovým Nekoř 243.  6 – 0 – 1• 
Pozemky budou prodány dle zásad prodeje stanovených OZ: poz. parcely za 20,- Kč/m2, st. parcela • 
za 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. (kupní smlouva, vklad do KN)  7 – 0 – 0.
OZ souhlasí s vyvěšením záměru odprodeje části p.p.3020/3 v k.ú. Nekoř o výměře 70 m• 2, oddělené 
GP č. 769-346/2010 z p.p.č. 3020/2.

3. Různé
Na žádost pronajímatel restaurace KD man. Dvořákových OZ souhlasí s příspěvkem na opravu • 
myčky ve výši 50% celkových nákladů.  7 – 0 – 0.
OZ schvaluje provedení změny svítidel na sále KD a souhlasí s navýšením ceny zakázky o rozdíl • 
v ceně svítidel 17.460,- Kč.  7 – 0 – 0.
OZ bere na vědomí úpravu kotelny v ZŠ Nekoř. Výběr zhotovitele bude rozhodnut po vypracování • 
projektu.
OZ rozhodlo o navýšení příspěvku na činnost TJ Sokol Nekoř o částku 1200,- Kč.  7 – 0 – 0.• 
OZ rozhodlo podat žádost do programu POV na rok 2011 o dotaci na výměnu části oken na sále KD. • 
 7 – 0 – 0.
OZ rozhodlo uskutečnit vítání občánků v Nekoři v neděli 19.9. 2010 za stejných podmínek jako • 
v minulém roce. Příspěvek na narozené dítě přihlášené k trvalému pobytu v Nekoři 2 000,- Kč. Vy-
stoupení 4 dětí z MŠ zajistí p. Zářecká.
OZ bere na vědomí připomínky:• 

p. Faltusová, údržba pěšinky strání k lávce pod malou přehradou, nepořádek podél staré silnice na 
Pastviny, školení dětí v ZŠ a MŠ policií ČR – jak chodit po veřejných komunikacích v obci.
p. Bednářová, oprava komunikace na sídlišti nad OÚ, schůdky u kontejneru pod školou.
p. Bezstarosti, ohrada na větve u lesejčka (obyvatelé odkládají vše do ohrady na trávu), spálení větví, 
kontrola asfaltového povrch hřiště.
p. Lehký, zhotovení informační tabule na hřiště s umělým povrchem.
p. Dvořák, řešit pozemkové vlastnictví návaznosti cesty 3112 na cestu 3123/1 u přehrady.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
jsme opět na konci volebního období, ve dnech 15. a 16. října budeme volit nové zastupitelstvo 

v naši obci a rovněž i zástupce naši oblasti do Senátu PČR. 
S přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu a současným požadavkům a názorům jsem se jistě uváž-

livě a pevně rozhodl své působení ve vedení obce ukončit. V dnešní době, která se markantně za těch 
16 let mé působnosti změnila, je nutné, aby tyto funkci zastával někdo mladší s výhledem modernější 
budoucnosti jak obce, tak i spolků a organizací působících v obci. 

Proto chci dnes upřímně poděkovat především všem zastupitelům, kteří se za mne v zastupitelstvech 
vystřídali, ale i všem našim spoluobčanům, kteří mi po dobu mé působnosti byli rádci i oporou. Děkuji 
všem, kteří se podíleli na potřebách a rozvoji obce ve všech oblastech. Co se za tuto dobu podařilo 
dobrého a co se nepovedlo, dnes nechci ani nemohu hodnotit, toto přísluší vám, vážení spoluobčané. 
Věřte, že není vše a vždy jednoduché a mnohdy se věci nedají udělat ani tak, jak si přeje většina. 

Při volbě nového zastupitelstva si zvolme takové zastupitelé, kteří zde stále žijí, dobře znají pod-
mínky a potřeby naši obce. Budou také ochotni naslouchat společným potřebám nás všech a nebudou 
upřednostňovat zájmy a požadavky jedné skupiny obyvatel, spolků i organizací před ostatními. 

Závěrem vám všem ještě jednou za vše moc děkuji.
Josef Dostálek – starosta 

Termíny svozu odpadů 2010
Termíny svozu TKO - popelnic pro rok 2010, svozový den: pondělí - odpolední směna
Říjen: 4, 11, 18, 25  Listopad: 1, 8, 15, 22, 29  Prosinec: 6, 13, 20, 27

Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. svozový den 
středa 3.11.; 1.12.; 29.12. Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 8.12.
Svoz papíru – kontejnery na papír - Svozový den pátek: 15.10.; 12.11.; 10.12.

Komunální a senátní volby 2010
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Ve stejnou dobu se konají 
i volby do Senátu PČR. 
V naší obci k obsazení 9 členů obecního zastupitelstva nabízí své kandidáty dvě volební strany. Na 
následujících stránkách Nekořského zpravodaje tyto subjekty dostaly prostor pro své prezentování 
v pořadí, jaké bylo vylosováno i na hlasovací lístek. Věříme, že všichni oprávnění voliči využijí své 
volební právo a z této nabídky vyberou ty kandidáty, o kterých jsou přesvědčeni, že práci v obecním 
zastupitelstvu budou vykonávat co nejlépe. 

A jak lze volit? 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní • 
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
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občanství České republiky potřebnými doklady, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je 
oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). • 
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti 
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Od okrskové volební komise obdrží volič 
prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, pokud se neodebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožněno.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v Nekoři • 
to je 9). Na hlasovacím lístku může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých 
volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty voleb-• 
ní strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvo-
leni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební 
strany uvedeni v jejím sloupci.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební • 
komise. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrs-
kovou volební komisí do volební schránky. 

Přejeme Vám šťastnou volbu

Volby do Senátu • se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro volby do 
Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek 
pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby do Senátu, 
jinak je neplatný. 
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. V prostoru • 
určeném k úpravě hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek 
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Hlas voliče je 
neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím • 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Druhé kolo voleb• . Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním 
kole voleb do Senátu, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný 
z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb v pátek 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kan-
didáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo • 
ve volební místnosti ve dny voleb.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – SPOLEČNĚ PRO NEKOŘ

Vážení spoluobčané,
Blíží se opět místní volby a vy máte znovu možnost ovlivnit dění v obci na další čtyři roky. Čtyři 

z našich kandidátů pracovali v zastupitelstvu již v uplynulém období a sami zvažte, jak byli úspěšní.
Jsme kandidátka sestavená převážně ze zástupců místních spolků, jsou to lidé zvyklí pracovat ne-

zištně a aktivně při činnosti spolků a společenské práci v obci. Stejné nasazení nabízejí i pro období 
2010-2014 v obecním zastupitelstvu. Pořadí kandidátů bylo zvoleno náhodně losem, proto je jen na 
vás, komu dáte svůj hlas a vyberete, aby pracoval pro obec a rozhodoval v jejích záležitostech.

1. Ing. Jana Kubíčková Berková 34 let učitel odborných předmětů, t.č. MD Nekoř 197

2. Bohuslav Bezstarosti 40 let technik Nekoř 202

3. Josef Krejsa 51 let zámečník Nekoř 295

4. Pavel Lehký 34 let prodavač Nekoř 58

5. Čáp Radim 40 let skladník Nekoř 96

6. Jaroslav Lehký 46 let strojní zámečník Nekoř 283

7. Vlasta Zářecká 46 let ředitelka MŠ Nekoř 29

8. Zdeněk Slavík 46 let podnikatel Nekoř 260

9. MUDr. Jaroslav Kučírek 74 let lékař v.v. Nekoř 312

Nejdůležitější body:
Otevřená politika – podrobná a průběžná informovanost občanů o činnosti zastupitelstva na infor-• 
mačních tabulích, v rozhlasu, zpravodaji a www stránkách
Podpora spolků a společenských organizací v jejich činnosti a aktivitách pro aktivní život v obci • 
a její propagaci
Snaha o lepší využití volného času dětí a mládeže a podpora práce s dětmi• 
Stálá podpora a hledání možností bydlení mladých• 
Podpora aktivit a projektů pro lepší život seniorů• 
Zajištění kvalitních služeb – MŠ, ZŠ, pošta, kadeřnictví, obchod, dopravní obslužnost aj.• 
Efektivní hospodaření s penězi a majetkem obce• 
Zlepšení nakládání s komunálními odpady a druhotnými surovinami, zřízení sběrného dvora, rozší-• 
ření údržby obce a jejího majetku obecními zaměstnanci
Snaha o využití a o získání grantů a dotací státu i EU k rozvoji obce. I v době všeobecných úspor • 
je to možné, i když těžší
Rozvoj cestovního ruchu, péče o propagaci a posílení spolupráce s okolními obcemi v rámci rozvoje • 
mikroregionu
Dopracování střednědobých a dlouhodobých plánů na rozvoj obce• 
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2
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE 
– ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Vážení nekořští, 
již brzy budete opět svým hlasováním rozhodovat o tom, kdo bude spravovat další čtyři roky obecní 

a veřejné věci v Nekoři. Na kandidátce KDU-ČSL se tradičně představují lidé nejen vyznávající urči-
tou konfesi, ale nabízející svůj čas a své schopnosti ve prospěch celé obce. 

Kandidáti:
1. Ing. Jiří Pomikálek,  43 let  asistent senátorky  Nekoř 243 
2. Ing. Filip Mikyska,  36 let  technolog   Nekoř 5
3. Ing. Vítězslav Kareš  38 let obchodní zástupce  Nekoř 361
4 Bc. Milada Faltusová,  45 let zdravotní sestra  Nekoř 294
5. Bc. Marie Glonková,  53 let účetní   Nekoř 26
6. Dušan Matyáš DiS,  34 let mechanizátor Nekoř 83
7. Pavel Krsek  33 let konstruktér Nekoř 369
8. Ing. Pavel Smejkal  25 let  stavbyvedoucí  Nekoř 176
9. Jaroslav Kubíček,  33 let  řezník   Nekoř 236

Nabízíme zkušenosti, nabízíme i nové a mladé tváře, nové nápady i elán. Všichni se v Nekoři navzá-
jem velmi dobře známe, víte, co kdo už předvedl, jaká práce je za kým vidět…. 
Správu obce vnímáme jako spolupráci všech, kterým na naší obci záleží. Chceme navázat na to, co 
se podařilo, dále rozvíjet některé započaté aktivity a samozřejmě přijít i s novými nápady. Stejně jako 
v předchozích volbách vám chceme představit to, jakou chceme mít naši obec: 

Nekoř připravená – připravit nový územní plán obce, vypracovat projekty chodníků v nejkritičtěj-
ších místech a na náměstíčku, projekt MŠ s vyšší kapacitou, domu pro seniory, dalších stavebních 
parcel k výstavbě rodinných domů - a hledat možnosti jejich financování
Nekoř dobře hospodařící – rozumné hospodaření obce, dokončení rozpracovaných rekonstrukcí 
KD, bytů v obecní budově (pošta), nutné opravy ZŠ i MŠ, aktivní hledání možností získání dalších 
dotací z krajských, státních i evropských zdrojů 
Nekoř podporující aktivní – podpora místních spolků, zejména pracujících s mládeží, pomoc i nově 
vznikajícím aktivitám, podpora nabídky kulturních, společenských i sportovních akcí, úprava hřiště 
na Bredůvce 
Nekoř komunikující – zlepšení informovanosti v obci, web, email, SMS zprávy 
Nekoř myslící na mladé i staré - zlepšení komunikace a prohloubení spolupráce se školou i školkou, 
podpora výstavby i na obcí nezainvestovaných lokalitách, častější setkání seniorů s jejich aktivním 
zapojením
Nekoř krásnější – dořešení hospodaření s odpady v obci vybudováním sběrného místa, 
zlepšování vzhledu obce rozsáhlejší údržbou i pomocí obecních zaměstnanců, zatraktivnění a úprava 
s umístěním laviček vyhlídkových a odpočinkových míst v obci 
Nekoř rozvíjející tradice - oživení tradic nedávných i dávno zapomenutých, přednášky o zajímavos-
tech i historii obce 
Nekoř, o které se ví –propagace obce v regionu i v cestovním ruchu, naučné stezky k atraktivním 
místům v obci, propagace místních služeb, reklamní předměty s emblémem obce, příprava reprezen-
tativní publikace o obci
Nekoř spolupracující – aktivní spolupráce s okolními obcemi i v rámci sdružení obcí 
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Historie obce – železnice v Nekoři IV.
Tomuto tématu jsme se věnovali již ve třech předchozích číslech. V minulém čísle jsme si přiblížili sta-
noviska Společenstva spojených živností v Nekoři, stanovisko Akciová společnost pro zápalkové zboží 
„Hélios“, prohlášení Obecního úřadu Nekoř i stanoviska okolních obcí k projektu Kyšperk-Rokytni-
ce-Deštné i ve vztahu ke staršímu projektu dráhy Žamberk – Nekoř – Trčkov.
Popsali jsme situaci, že oba konkurenční projekty rozdělily názorově jednotlivé dotčené obce a že 
rozdělené názory byly i v samotné Nekoři. 
Dnes uvádíme rozdílná stanoviska města Kyšperka a okresního výboru v Žamberku. 

Městská rada v Kyšperku povolává ku projektu místní dráhy Kyšperk-Rokytnice následující 
vyjádření:

Předložený projekt má pro město naše veliký význam a v uvážení toho rozhodla se městská rada 
ve spojení s městem Rokytnicí a za souhlasu obcí Kunvaldu, Orlice jakož i průmyslových závo-
dů v Nekoři projekt ten dáti vypracovati.
Projektovaným železničním spojením má býti usnadněn dovoz surovin i tovarů průmyslovým 
závodům v Kyšperku ze všech projektem dotčených obcí a též doprava četných pracovních sil 
má býti umožněna.
V Kyšperku jest uzel drah a postavením projektované dráhy ještě více by město naše získalo. 
V technické zprávě jest bližší odůvodnění projektu obsaženo.
Nečiníme žádných námitek proti tomu, aby část našeho projektu z příští stanice Nekoře do 
stanice Klášterce nad Orlicí byla i pro projekt Žamberk-Trčkov společnou a souhlasili bychom 
i s připojením od Trčkova do Klášterce nad Orlicí k našemu projektu, nemůžeme však souhla-
siti s tím, aby náš projekt přes Kunvald do Rokytnice a dále byl zaměněn projektem Kyšperk-
Trčkov a nemůžeme pak vůbec souhlasiti s tím, aby Kyšperk byl vynechán a uskutečněn byl 
projekt Žamberk-Kunvald a Rokytnice. Ostatně projekt ten před lety vyhotovený nebyl s ohle-
dem na malý zájem ani projednán.
Trváme na projektu předloženém 
Kyšperk-Rokytnice a žádáme o příznivé 
projednání téhož.
Městská rada v Kyšperku, dne 26.VIII, 
Starosta Alois Pavlišta, Antonín Char-
freitag, Josef Vrchlický, radní   

Oproti tomu stojí zamítavé stanovisko 
okresního výboru v Žamberku: 

Okresní výbor v Žamberku.
Okresní výbor v Žamberku při svém komisionálním šetření generálního projektu dráhy Kyšperk-
Kunvald-Rokytnice dne 26.srpna 1913 v Kyšperku konaném prohlašuje , že navrhuje, aby předlo-
žený projekt schválen nebyl, neboť
1.) ze stanoviska vzniku tohoto projektu jeví se týž jako vzdoroprojekt úředně již schváleného gene-
rálního projektu dráhy Žamberk-Trčkov, projektu to pro okres Žamberský i pro německé obce po-
říčí Orlického až ku Trčkovu nejvýš důležitého, jehož schválení také ze strany okresu Žamberského 
bylo doporučeno a jehož provedení má býti vzdoroprojektem předloženým znemožněno,
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2.) ze stanoviska místního jeví se tento vzdoroprojekt nepraktický a zaručuje již předem pasivitu 
jako je u tratě Vamberk-Rokytnice,
3.) ze stanoviska zájemníků jest vzdoroprojekt tento založen pro tkalcovnu pana Kodytka v Kunval-
dě – jinak jest pro okolní obce a zejména pro značnou část městyse Kunvaldu úplně bezvýznamným 
k naprosté škodě zbytečným nákladům a proti vůli většiny poplatníků Kunvaldských, zejména v dol-
ní části Kunvaldu – záležející z dvou třetin poplatnictva.
 26.srpna 1913 Karel Doubrava,m.p., náměstek okr. starosty.

S použitím knihy materiálů J. Páchy připravil Jiří Pomikálek

Kdysi a dnes aneb krátká historie některých nekořských čp. 
Opět vám představujeme, jak se postupně měnily některé nekořské domy. Jak vypadaly před mnoha 

lety až po současnou podobu. K dalšímu článku jsme poprosili o spolupráci pana Václava Lehkého, 
takže vás seznámíme s čp. 82 Lehkovo na Vejrově. 

Vzhled tohoto domu pro-
šel mnohými proměnami, 
jak je na přiložených foto-
grafiích doloženo, jediným 
spojujícím článkem je studna 
umístěná před okny, která je 
dodnes stále stejná. Na ní je 
vyryt letopočet 1811, a do-
dnes je v ní i při největších 
vedrech stále voda . 

O domu s čp. 82 je zmín-
ka již v roce 1840, kdy v něm 
bydlela rodina Jana Frimla, 
která se po určité době pře-
stěhovala do čp. 74. 

V roce 1880 
bydlel na čp. 82 
chalupník Václav 
Poláček a jeho že-
na Anna, rozená 
Brožková, z čp. 
102. 

V domě poté 
žil jeho syn Josef 
Poláček, sedlář, 
narozen v čp. 82 
v roce 1885, a jeho manželka Anna, roz. Matyášová z čp. 46. 

Jejich dcera Anna nar. 1916 se v roce 1936 provdala za Václava 
Lehkého, syna Josefa Lehkého z nekořského čp. 210 a pronajali si 
prodejnu potravin v Kunvaldě. 

Po smrti tchána Josefa Poláčka, vejrovského sedláře, si nechali 
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chalupu na Vejrově přestavět a zřídit v tomto domě krám- 
v roce 1940. Čp. 82 má od té doby až na několik drobností 
stejný vzhled. Od roku 1949 převzal nuceně tuto prodejnu 
obchodní družstvo Svornost, později Jednota. V prodejně 
se prodávalo až do roku 1972, kdy se prodejna přemísti-
la do nedaleké nově postavené prodejny na Vejrově. Ob-
chodník Václav Lehký byl zakládajícím členem zahrád-
kářského svazu v Nekoři a psal zahrádkářskou kroniku. 

Další úpravy 
čp. 82 do dneš-
ní podoby po 
roce 1970 pro-
vedl jejich syn Václav Lehký s manželkou Marií. V domě 
současně s mini bydlí i rodina jejich dcery Kateřiny Pern-
fussové. 

Lípa před domem byla skácena v roce 2003, ohrožovala 
dům i komunikaci, její pařez byl značně zteřelý, při kácení 
v březnu roku 2003 byl až dole v pařezu zamrzlý kus ledu, 
jak do ní zatékalo…
 Jiří Pomikálek

Kam vkročila noha nekořáka….
… tentokrát pana Václava Adamce. Je to téměř již 14 let, co Václav v prosinci 1996 kráčel 
„poblíž“ nejjižnějšího místa Afriky, Mysu dobré naděje, kde se setkávají dva oceány, Indický 
a Atlantský…. 

Po pádu totalitního režimu 
mohl konečně přijmout pozvání 
své sestry Aleny a jejího manže-
la k návštěvě Jižní Afriky, kon-
krétně Johannesburgu, kde jeho 
setra od roku 1972 žije. Po je-
denáctihodinovém letu z Vídně 
stanul na horké půdě Afriky, a to 
doslova, poněvadž odsud odjíž-
děl na počátku zimy a tam za-
čínalo africké léto, teplota přes 
25 oC a velká vlhkost vzduchu, 

přestože Johannesburg leží na náhorní plošině v nadmořské výšce kolem 1600 m nad mořem. 
Po příletu, přivítaní s rodinou a prožití afrických vánoc po českém způsobu, měl možnost se svý-

mi blízkými procestovat nejzajímavější místa Jihoafrické republiky. Jeho sestra bydlí ve čtvrti, kde 
žijí bílí osadníci, dům je obehnaný třímetrovou zdí, po vrchním obvodě je ostnatý drát a střepy skla. 
Bezpečnostní situace v té době stejně jako dnes nedovoluje, aby se bílí obyvatelé pohybovali po slu-
mech a částech města obývaných černochy. Z Johannesburgu měl možnost vidět jen místa v centru 
a rezidenční části, kde žijí běloši. 

Po štědrém dnu vyrazili na poznávací kružní jízdu po jižní Africe, přes Durban po jižním pobřeží 
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až do Kapského města. Hned při prvním koupání na 
pobřeží mu první vlna v Indickém oceánu splách-
la brýle, které už nenašel, náhradní s sebou neměl, 
takže pak museli přes očního lékaře v Darbenu shá-
nět nové.

Další cestou navštívili na sever od Port Elizabeth 
Addopark, což je safari, kde převážně žijí sloni. Ni-
kde jinde tam divoká zvěř není vidět, než v těchto 
parcích, protože všude jinde ji člověk dávno vybil. 
Václav tam měl možnost vidět „divokého“ slona 
z auta na několik metrů, před tím již v Johannes-
burgu v jakési zoo na způsob safari měl smečku lvů 
přímo před kapotou auta. „Ti byli asi tak přežraní, 

že jen líně leželi…“ vzpomíná. 
Po pobřeží Indického oceánu při vycházkách do přírody viděl volně rostoucí kalu, divoký muš-

kát, velké porosty opuncií. Další cesta vedla do Outshoornu, kde navštívili farmu na chov pštrosů, 
takže na oběd v restauraci byl samozřejmě pštrosí steak „Velmi výborné maso, 300 g, až mi lezly 
oči z důlků nad tou porcí…,“ říká Václav. Nenechali si ujít muzeum, kde bylo možné vidět vše, co 
je možné z pštrosa vyrobit, kabelky z kůže, pra-
chovky z peří, kuriózní věci vyjmuté z pštrosích 
žaludků a dokonce i jeho vejce namalované jako 
naše kraslice…. 

Po pobřeží minuli nejjižnější cíp Afriky, pověst-
ný Mys dobré naděje a dostali se do Kapského 
města, kde bydleli u sestřiných známých, půvo-
dem ze Slovenska, přímo pod známou Stolovou 
horou. Samozřejmostí byl výlet na ní, lanovkou, 
kde je přes pohled na skálu zvanou Lví hlava čekal 
úchvatný rozhled na město pod nimi a nedozírný 
oceán v dáli…

Při jednom podvečerním pozorování západu 
slunce od Lví hlavy, se na jejich rozhovory v češtině ozvalo: „A hele, taky Češi. “ Setkali se s pracov-
níky ambasády, z nichž jeden má babičku v Líšnici. „Svět je malý“, dodává Václav…

Další den si z Kapského města udělali výlet do oblasti jihoafrických vinic, odkud se víno dováží 
i k nám.

Vnitrozemím se pak vraceli zpátky do Jo-
hannesburgu po dálnici, cestu 1400 km ujeli 
na jeden zátah během 11 hodin. V jednom 
místě potkali veliké hejno bílých čápů. „Bylo 
mi záhadou, co tam v suché buši bez vody 
mohou žrát“, dodnes se podivuje Václav. 

Jak tam vlastně lidé žijí? Bílí obyvatelé ži-
jí podobným způsobem jako my tady, v době 
kdy tam Václav byl, téměř každý bílý obyva-
tel nosil osobní zbraň. Černoši žijí jak tradič-
ním způsobem na venkově v slaměných chý-
ších, anebo na okrajích měst v bantustanech 
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- slumech. „Připadalo mi, že žijí jakoby ze dne na den bez starosti o to, co bude zítra…“ Před letošním 
MS ve fotbale v telefonickém rozhovoru se sestrou se Václav dozvěděl, že Jihoafrická republika přes 
obrovskou bídu v mnohých oblastech investovala nesmírné částky do výstavby bombastických fot-
balových hřišť….

Jeden čas měla Václavova sestra po pádu apartheidu nutkání přestěhovat se do Evropy, do Španěl-
ska, Řecka, aby jim vyhovovalo podnebí, ale zase narazili na jazykovou bariéru. Dnes se živí turis-
mem, organizováními turistických výletu pro návštěvníky z Čech a Slovenska. 

Kde by se Václavovi lépe žilo, tam nebo zde? „Přece jen žít na 30 rovnoběžce jižní šířky je příjem-
nější než na 50 s.š., roční období nemají tak velké rozdíly, ale Nekoř je Nekoř“, uzavírá Václav. 

Jiří Pomikálek

TJ Sokol Nekoř - zprávy z oddílu stolního tenisu
Pomalu ale jistě se blíží podzim, který je v našem oddíle očekáván s velkým napětím. Jak jsem 

Vás informoval již dříve, čeká nás první soutěžní sezona. V premiérové sezoně bychom rádi hlavně 
nasbírali dostatek zkušeností pro roky následující, to ale neznamená, že se nepokusíme jako nováček 
soutěže o malý zázrak.

Letní příprava se sestávala z několika tréninkových jednotek. Jejich zaměření bylo rozděleno jed-
nak na získání potřebné fyzické kondice ale i na zkvalitnění jednotlivých herních činností. Velice nám 
pomohla účast našeho hráče Tomáše Krejčího ml. v akademii Petra Korbela v Praze. Pod jeho vede-
ním dostali tréninkové jednotky pevný řád a to i přesto, že se jedná o mladého hráče. Jeho zkušenosti 
a rady jsou pro nás velice cenné, a mě osobně velmi potěšilo, že se hráči podřídili jeho tréninkovým 
návykům a praktikám. Pětice pravidelně trénujících tak udělala v letní přípravě velký posun ve zkva-
litnění hry, což by jí mělo přinést sebevědomí do začínající sezony.

Do soutěží okresního přeboru 4.třídy kam jsme jako nováček soutěže zařazeni, se přihlásilo celkem 
14 družstev. Ta byla rozhodnutím okresního svazu rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách se sou-
peři střetnou systémem každý s každým, a to doma a venku. Z každé skupiny pak tři nejlepší týmy 
postoupí do bojů o postup do vyšší soutěže a zbylá družstva se utkají o pořadí na šestém až čtrnáctém 
místě. Do naší skupiny byla nasazena družstva Orlice D; Tatenice B; Horní Heřmanice A; Žamberk C; 
Líšnice C a Králíky D. S ohledem na plánovanou rekonstrukci osvětlení v KD, vyhověl okresní svaz 
naší žádosti, a povolil sehrát nejprve všechna utkání venku. První domácí utkání bychom tak měli 
sehrát v KD v pátek 5.listopadu od 18:00 s Orlicí D, a postupně pak každý pátek ve stejný čas s ostat-
ními soupeři. Všechna utkání jsou přístupná veřejnosti, a tak bychom chtěli pozvat všechny příznivce 
stolního tenisu a sportu vůbec, aby se přišli podívat a povzbudit nás. Aktuální výsledky ze zápasů, ale 
i vše co se týká dění v oddíle najdete také na našich webových stránkách : www.pinec-nekor.php5.cz

Na prosinec připravujeme již VIII. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise, v kategorii dětí a do-
spělých. Pro letošní rok jsme se rozhodli provést podstatnou změnu a to v tom, že turnaj bude vypsán 
pouze pro neregistrované hráče. Vyslyšeli jsme tak názory rekreačních hráčů, které odrazovala pří-
tomnost trénujících s ohledem na regulérnost turnaje. Předpokládaný termín pro tento turnaj je úterý 
28.prosince, a jen doufáme že účast bude alespoň taková jako v minulých letech. 

Pro hráče hrající soutěž, bychom chtěli uspořádat první ročník turnaje registrovaných „ O putovní 
pohár (starosty obce)“, který bude částečně přístupný i hráčům z ostatních oddílů. Termín turnaje re-
gistrovaných máme naplánován na středu 29.prosince. Samozřejmostí je, že se mohou přijít podívat 
všichni příznivci stolního tenisu.

Závěrem bych rád popřál všem, kteří zasáhnou do soutěžního klání hodně úspěchů, pevné nervy 
a jisté údery, abychom společně předvedli, že v Nekoři hrát umíme.
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Rozpis zápasů OP IV.A
2.kolo 24.9.2010 v 18:00 TateniceB – Nekoř A
1.kolo 26.9.2010 v 9:00 OrliceD – Nekoř A
3.kolo 1.10.2010 v 18:00 Žamberk C – Nekoř A
4.kolo 8.10.2010 v 18:00 H.Heřmanice A – Nekoř A
5.kolo 14.10.2010 v 18:00 Králíky D – Nekoř 
6.kolo 22.10.2010 v 18:00 Líšnice C – Nekoř A
7.kolo V O L N O V O L N O 
8.kolo 5.11.2010 v 18:00 Nekoř A – Orlice D
9.kolo 12.11.2010 v 18:00 Nekoř A – Tatenice B
10.kolo 19.11.2010 v 18:00 Nekoř A – Žamberk C
11.kolo 26.11.2010 v 18:00 Nekoř A – H.Heřmanice A
12.kolo 3.12.2010 v 18:00 Nekoř A – Králíky D
13.kolo 10.12.2010 v 18:00 Nekoř A – Líšnice C
14.kolo V O L N O V O L N O

Tomáš Krejčí

SDH Nekoř
Povodně 2010

Raspenava, městečko na říčce Snědá na úpatí Jizerských hor, 
vzdálené cca 21km od Liberce, počet obyvatel necelé 3000. 
Jedná se o jednu z nejdelších vesnic v ČR, její délka je skoro 
10 km.

Vše se odehrálo velmi 
rychle, na výborové schůzi 
13.8. jsme se rozhodli pří-
mo pomoci některé z obcí 

zasažené povodní. V sobotu 14.8. po několika telefonátech s kri-
zovým centrem obce Hejnice na Frýdlantsku, bylo dohodnuto 
v neděli odjet do této obce. Jelikož se situace měnila každou 
chvíli, poslední telefonát proběhl v neděli v 9 hodin a naší cílo-
vou obcí se stala sousední Raspenava.

Ještě v dopoledních hodinách se uskutečnila rychlá schůzka 
pěti oslovených členů, keří byli ochotni okamžitě odjet. Samo-
zřejmě tito lidé si v průběhu soboty dohodli uvolnění od svých 
zaměstnavatelů na povodně jsme odjížděli ze své dovolené nebo 
v rámci neplaceného volna.

Odjezd do 180km vzdálené Raspenavy byl určen na čtrnáctou 
hodinu nedělního odpoledne. Do cíle jsme dorazili v 19 hodin. 
Po nahlášení u krizového štábu jsme se ubytovali v patrových 
buňkách u fotbalového stadionu. Stravování zajišťovala ZS Hlu-
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čín v polních kuchyních, sprchy armáda ČR. Toto komfortní překvapení nás mile překvapilo (oproti 
zkušenostem z povodní v roce 2002 v Hoříně)

Pracovní doba byla od 7:00 do 18:00. Naše práce po osmi dnech od začátku povodní spočívala 
především v odklízení naplaveného materiálu, čerpání studní, vynášení bláta ze sklepů, práce s moto-
rovou pilou, úklid břehů říčky Snědé a v poslední řadě už i otloukání vnitřních a venkovních omítek, 
bourání příček a vyvážení materiálu z podlahy před následným vysoušením.

Organizace krizového štábu byla hodnocena velmi kladně. Co se do budoucna bude muset zlepšit, 
je rozdělování humanitární pomoci, její přesnější adresnost.

Z povodní jsme se vrátili 19.8. ve večerních hodinách.
Této akce se zúčastnili tito členové SDH Nekoř. Pomikálek Petr, Mazurkiewicz Martin, Faltus Ka-

rel ml., Lehký Miloslav, Lehký Václav ml.. 
Závěrem ještě podotýkám, že se nám velmi osvědčili radiostanice, které obecní úřad zakoupil do 

výbavy ZJ obce. Václav Lehký
Rekonstrukce klubového zázemí SDH Nekoř

V letošním roce jsme, vedle naši činnosti pro veřejnost, sportovní 
a preventivní činnosti, usilovali o získání dotací z programu rozvoje 
venkova pod vedením MAS Orlicko.

Přípravné práce probíhaly již od března roku 2009. Už září 2009 
jsme podali náš projekt „Rekonstrukce klubového zázemí SDH Ne-
koř“ ke zhodnocení komisi MAS Orlicko, v rámci 1. výzvy k po-
dání projektů – podzim 2009, Fiche 2 – Zázemí pro volnočasovou 
a občanskou aktivitu.

Této výzvy jsme se účastnili s projektem, který zahrnoval vnitřní 
stavební úpravy tzv. hasičské boudy u továrny. Úpravy spočívaly 
v tepelné izolaci stěn a stropů, jejich nové opláštění sádrokartonem 
a dřevěným obložením, obložení částí stěn WC a kuchyňského 
koutu keramickými obkladačkami a položením nové podlahy. Dá-
le prošla rekonstrukcí elektroinstalace a vnitřní vybavení. Celkový 
náklad rekonstrukce je 459.000,-Kč vč. DPH.

Po třech schvalovacích kolech na úrovni MAS Orlicko, SZIF 
Hradec Králové a Ministerstva zemědělství jsme byli vyzváni k podpisu „Dohody o poskytnutí dota-
ce“, kterou jsme podepsali v květnu 2010. 

Vedle dalších přípravných administrativních činností, jsme začali v červenci, po „Hasičském tábo-
ráku“, s pracemi na rekonstrukci. 

Práce byly naplánovány v rozsahu 10 týdnů v průběhu měsíců července až září, s cílem stihnout 
18.9.2010 „v novém“ uspořádání 7.ročníku Nekořského poháru v požárním útoku pod záštitou 
Ing. Romana Línka.

Tento náš záměr se nám zdařil s vypětím sil všech zúčastněných. Mimoto jsme i upravovali sklado-
vé prostory hasičské boudy, takže jsme se určitě přes léto nenu-
dili. Miroslav Jirčík
Nekořský pohár 2010

Nekořským pohárem 2010 vyvrcholila v sobotu 18. září 2010 
v Nekoři na hasičském hřišti Velká cena ústeckoorlicka v požár-
ním útoku.

V krásném slunném podzimním dni změřilo své síly v požár-
ním útoku 18 mužstev mužů a 14 družstev žen. Výsledky Ne-
kořského poháru rozhodovaly o celkovém pořadí ve Velké ceně, 
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protože mužstva aspirující na vítězství dělil jen minimální bo-
dový odstup. 

Zpestřením závodů byl na závěr požární útok předvedený 
radou velké ceny posílenou o rozhodčí. 

Z pohárů tradičně věnovaných vicehejtmanem pardubické-
ho kraje Romanem Línkem se nakonec na prvních třech mís-
tech radovali muži z Letohradu, před Bystřecí A a Letohradem 
Orlice, nekořští borci obsadili 8. místo. V ženách si nejlépe 
počínala děvčata z Letohradu před hašičkami z Turova a Hor-

ního Třešňovce, nekořská děvčata vybojovala 9. místo. 
Všechny výsledky i celkové pořadí Velké ceny jsou uvedeny na www.nekor.cz. Nekořští hasiči 

v součtu výsledků ze všech 13 závodů velké ceny obsadili 11. a děvčata 9. místo. 
Nekořský pohár 20120 byl první velkou akcí pořádanou v nově zrekonstruované hasičské klubov-

ně.  -red-

III. nekořská pohádková cesta 
Nepřízeň počasí pohádkovou cestu nezmařila

Nepříznivé počasí v sobotu 28. srpna 2010 III. nekořskou pohádko-
vou cestu nezmařila. Pořadatelé se ne-
nechali překvapit, zaiprovizovali a akce 
se konala v prostorách KD Nekoř. Z po-
hádkového odpoledne zveřejňujeme 
alespoň několik fotografií. 

Spokojené tváře dětí spolu s námi vy-
jadřují poděkování všem pořadatelům a sponzorům této akce, zejména 
členům TJ Sokol Nekoř a hlavně hlavní organizátorce paní Janě Duš-
kové. 

Letní tábor SHM Nekoř - Bohousová
Keltové, aneb naše děti

Celý rok těšení, chystání věcí do kufru a už jedeme přes tradiční blátivou cestu na tábor k Bohou-
sové. Podmínky jsou poněkud drsnější, protože prší a ti co tábor mladších dětí připravují, mají plné 
ruce práce. Děti se ubytují, rozloučíme se a v duchu si říkám, že zrovna nebude nejjednodušší se celý 
týden tolika dětem věnovat, nadchnout pro hry za jakéhokoli počasí, pofoukat bolístky, obstarat jídlo 
a hlavně nezapomenutelné zážitky.

Po týdnu se jako krásně odpočinutí rodiče, natěšení na 
své děti vracíme a já vidím, že nezklamali! U kuchyně stojí 
parta unavených lidiček, kteří se pozdravem loučí s každým 
dítětem zvlášť. Nezklamali, ba naopak. Zrealizovali zají-
mavou celotáborovou hru o Keltech, navštívili také jejich 
vesnici, vyráběli s dětmi bezpečné meče a štíty ke konečné-
mu napínavému boji. Děcka se koupali, vyzkoušeli přírodní 
saunu, soutěžili, poznávali přírodu, sami pomáhali vařit, dě-
lat dřevo a pomáhat druhým. Umět pochopit, udělat radost 
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a dodržet stanovená pravidla. Výchova je na rodičích, za týden nám děti nevychovají. Ale myslím, 
že je pobyt na táboře zocelí, posune zase o kousek dál v samostatnosti a mají možnost poznat vzor 
dobrých mladých lidí. Nehledě na to, že zážitky vyprávějí ještě teď a nadšeně se zdraví se svými ná-
čelníky. Tomáši, Lído, hela Hrdinovi, Náčelníci díky!!! Tomášovi, Lídě a Hele Hrdinovým, Mírovi 
Chvostovi, Jirkovi Duškovi, Jirkovi Malému, Majdě Faltusové, Terce Kaplanové, Jirkovi Matějkovi 
a Dominice Bednářové. 

Díky za váš čas, nadšení, chuť i obětavost týden strávit s našimi dětmi. Za to, že je přijímáte takoví 
jací jsou. Za to, že tábor s mladšími dětmi táhnete tak dobře dál. 

Díky Mikimu – Ing.Jiřímu Pomikálkovi, který všechno začal a vybudoval!
Kaplanová Petra

 

Vítání občánků
V neděli 19. září 2010 na již tradičním slavnostním uvítání do 

života dětí narozených za poslední rok jsme v zasedací místnos-
ti obecního úřadu přivítali nové nekořské občánky. Z osmi nově 
narozených nekořských dětí (od konce září 2009 do konce srpna 
2010) jich jejich rodiče k slavnostnímu aktu přinesli šest.

Vystoupení děvčátek z mateřské školky v Nekoři, slavnostní 
projev starosty obce, zápis do 
pamětní knihy, předání pamět-
ního listu i finančního daru 
a následné vyfotografování - to 
je každoroční opakující se scé-
nář této malé slavnosti. 

Nově narozeným nekořáč-
kům i jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a ať se jim 
v Nekoři dobře a spokojeně ži-
je.  Jiří Pomikálek

Vernisáž Lenky Faltusové
V neděli 5. září 2010 se v prostorách Informačního centra v Jablonném nad 
Orlicí konala vernisáž maleb a kreseb dvou mladých děvčat, absolventek ús-
tecké uměleckoprůmyslové školy.
Jednou z nich byla nekořská Lenka Faltusová, která zde představila své kres-
by. 
Na vernisáži v kouzelných prostorách jablonského „Íčka“ kromě blízkých 
a známých obou malířek nechyběli ani další kumštýři z našeho regionu, mezi 
nimi i nekořští Pavel a Háta Šmokovi. 
Obrázky Lenky Faltusové jsme bohužel na naší nekořské velikonoční výsta-

vě vidět nemohli, protože právě v té době je měla odeslány k přijímacímu řízení na vysokou školu.
Lence přejeme mnoho úspěchů při studiu, hodně inspirace a pevnou ruku pro další kreslířkou tvorbu 
a těm ,kdo chtějí její dílka vidět připomínáme, že výstava v Jablonném potrvá do 9. října 2010.

-red-
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Cestománie - Asie
Vážení čtenáři, v Cestománii se i v letošních číslech Nekořského zpravodaje vydáme S Martinek a Zu-
zanou Kocmánkovými do Asie - pokračování č.8 a 9 

Stáli jsme po půlnoci na snad nejrušnější ulici Bangkoku. Jak jsme pak zjistili, život na Khao 
San se téměř nezastavuje. Khao San je jakoby bezedná studnice obchodů, restaurací, barů, krejčov-

ství, stánků a turistických agentur. Hned následující den jsme si 
zařídili víza do Kambodži. Obchodníci na ulici zpravidla ožívali 
pouze v případe zájmu, nad vším se smlouvalo. Uzavřený obchod 
končil radostí na obou stranách. Po první thajské snídani, která 
oplývala škálou výborných chutí, jsme se po desetimilionové asij-
ské metropoli procházeli. Večer jsme se zvědavostí navštívili ja-
ponskou restauraci, kde jsme si objednali, zde velmi levné sushi 
a japonské pivo Asahi. Zbytek večera jsme strávili smlouváním 
na rušné Khao San. Pro pozdní večeři jsme zvolili nejoblíbenější 
thajské jídlo - nudle Pad Thai. Jídlo je v Thajsku skutečně jedi-

nečné a pestré. Vše je nakrájeno, nůž není potřeba, jí se vidličkou a lžící, případně hůlkami. Pokrmy 
se připravují i na grilu či rikše přímo na ulici.

Ráno je dobré si dát na ulici velmi osvěžující thajskou kávu, 
což je směs v Thajsku vypěstované kávy, ledu a kondenzované-
ho mléka. Od čekajících tuk-tukářů jsme se dozvěděli, že thajská 
královna měla narozeniny, proto ta výzdoba po městě. Oni či jiní 
drobní podnikavci se toho snažili využít. My se však pohybovali 
převážně pěšky s mapou v ruce. Daleko od Khao San jsme koupili 
malý batoh. Thajce se nahrnuly slzy do očí, že prý jsme po dlouhé 
době první zákazníci. Pak jsme odbočili z hlavní ulice a šli po-
dél khlongu a poseděli v poklidné atmosféře mimo městský ruch. 
Khlong je vodní kanál. Dříve jich bylo v Bangkoku více, dnes je 
většina zasypána, některé se však stále používají k dopravě.

Odpoledne jsme se nechali přemluvit na okružní jízdu tuk-tu-
kem. Okruh spočíval v návštěvě watu se sedícím Budhou, vyhlíd-
ky, oděvního podniku a cestovní agentury. V cestovce se vydá-
vali za státní zaměstnance a v krejčovství šili kopie obleků od 
Versaceho. Stačilo ukázat a nechat se oměřit. A na závěr pokus 
o návštěvu Golden Mount – Zlaté hory. Bylo však zavřeno. Když 
jsme se vrátili, tuk-tukář nikde. Vydali jsme se po ulicích. Zasta-
vili jsme se na chvíli u malého obchůd-
ku, kde seděla parta mladých Thajců. 
Takovou vřelost od srdce jsme ještě 

nezažili. Zuzka dostala minci s předchozím thajským panovníkem. Thajci 
velice uctívají i současný královský pár. Moc se nám nedařilo přiblížit se 
k hotelu, neboli bloudili jsme. Dostali jsme se do nějaké čtvrti se spoustou 
malých vývařoven. Když jsme jedli výbornou polévku, prošel za námi slon. 
V centru města? Naštěstí měl doprovod. Pak přijelo auto s ledem. Se zá-
jmem jsme sledovali skládání obrovských ledových kvádrů.
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Třetí den jsme celý kolotoč s podezřele levným taxikařením po Bangkoku prohlédli. Tuk-tukáři 
dostávají totiž od soukromých krejčovství a cestovních agentur velmi štědré odměny. Zájezd či šaty 
jsou pak o provizi dražší a navíc jsou turisté v podstatě podváděni. Potěšili jsme se prohlídkou flotily 
bohatě zdobených dlouhoocasých lodí, které se vyplouvaly při královských ceremoniích. Výpravná 
flotila čítala úctyhodných 67 lodí z nichž nejdelší měla okolo padesáti metrů. A v podvečer jsme stihli 
vylézt na Golden Mount. Na vrcholu je Wat Sraket. Pro nás však bylo významnější, že se nám odkud 
otevřel slíbený výhled na celý Bangkok. Večer jsme strávili u thajských přátel a blouděním v ulicích 
velkoměsta.

Čtvrté ráno v Bangkoku jsme šli posnídat polévku Tom Yam do již ověřené jídelničky. Majitelka 
vařila z čerstvých ingrediencí, vždy každé jídlo před konzumací. Však také měla malou školu vaření. 

Následně jsme si sjednali lety z Kambodže do Indie a zpět. Po 
hektickém jednání jsme se šli opět věnovat památkám. Došli jsme 
k nejbližší zastávce lodí, které jezdí po řece Chao Phraya jako 
autobusy po souši, a koupili si plavbu po proudu. Navštívili jsme 
nejznámější bangkokskou památku Wat Arun, neboli Chrám jitř-
ního úsvitu. Ze stupňovitého bohatě zdobeného chrámu je nádher-
ný výhled na řeku a město. Večer jsme ve společnosti thajských 
přátel pocítili, že pokud nejde o peníze, jsou Thajci nesmírně přá-
telští a rádi se podělí o věci, které mají rádi. K posezení jsme si 

koupili sáček smažených cvrčků a kobylek. Je to skutečně pochoutka.
Pátý den jsme město velkolepých památek, usměvavých Thajců ale i nekalého podnikání opustili. 

Bylo pro nás velkým ponaučením, že někteří Thajci dokáží být v honbě za ziskem velmi tvrdí a i po-
výšení, jak jsme my farangové, neboli běloši, pocítili v cestovní kanceláři na vlastní kůži. V podvečer 
jsme nastoupili do nočního vlaku mířícího na sever Thajska do Chiang Mai.

Na nádraží druhého největšího města země stal tuk-tukář s cedulí s našimi jmény. Jednání manažera 
v hotýlku bylo podobné lidem v cestovní kanceláři v Bangkoku. Vyrazili jsme do poklidného města 
nabrat pozitivnější zážitky. Proplétali jsme se sítí křivolakých uliček a náhodně se stavovali v budhis-
tických chrámech. Historické město je také významným kulturním centrem Thajska. V podvečer se 
konal trh rukodělných výrobků.

Následující den jsme poznali horského průvodce. Byl to docela 
fajn chlapík a stále opakoval česká slova „pomalu“ a „opatrně“. 
Šli jsme hledat místo na oběd. Spíše vybrat, všude bylo příležitos-
tí dost. Kupodivu jsou zde v nabídce i plody moře. Zajímavá byla 
chiangmajská klobása či tradiční kari, červené či zelené. Večer 
jsme řešili dokončení obrysu celé naší asijské cesty - dokoupili 
jsme poslední chybějící letenky do Indonésie. Byli jsme ze situace 
s cestovkou v Bangkoku nešťastní. Vždy, když už nám nebylo do 
zpěvu se něco pozitivního stalo. A pak jsme zašli po tropickém lijáku na jedno thajské do Be Bee Ca-
fé. Starala se o nás usměvavá Thajka jménem Bee s kamarádem, jmenoval se Pepe. Bee a Pepe. Vzali 
nás na motorkách na koncert kapely mladých Thajců. To nám zvedlo náladu. Na výlet za horskými 
kmeny jsme se začali těšit.

Po bujaré noci jsme vstávali dost chaoticky a jak se pak zjistilo, ne každý měl v batohu na trek úpl-
ně všechno a někdo měl naopak něco navíc. Průvodci byli samozřejmě jiní. Naložili nás do dodávky 
songthaew (něco jako jeepnej na Filipínách). Cestou jsme přibrali čtyři mladé Iry a jeden německý 
pár. Asi za hodinu jsme zastavili v MaeWang na lokálním trhu, kde jsme nakoupili tropické ovoce 
a vodu. Za nedlouho jsme u dalšího stanoviště nastoupili po rampě na slony. Projížďka vedla členi-
tým terénem, chvílemi jsme mysleli, že z nepohodlných sedátek spadneme do křoví nebo pod nohy 
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přátelských chobotnatců. Koupili jsme dvě kila banánů a ze sedátka našeho drobka krmili. Po této 
atrakci jsme auty pomalu stoupali dále do hor. V určitém bodě to už dál nešlo a začal skutečný pěší 
výlet. U prvního vodopádu jsme byli za chvíli. Koupel byla nevyhnutelná. Okolo nás létali překrásní 
velcí motýli. Najednou přilétla ještěrka a přistála na malém kmínku, na chvíli s ním jakoby splynula 
a pak zmizela.

Cestou dál jsme míjeli stupňovitá rýžová políčka, balancovali 
na úzkých hrázkách a obdivovali důmyslné zavlažovací systémy. 
Horští průvodci nás stále upozorňovali na zajímavosti, ukazovali 
bizarní pavouky, termity, rostlinu, co po doteku zavírá dotčené lis-
ty, mravence se skleněnými zadečky i marihuanu. Ochutnali jsme 
sladké dřevo. Vystoupali jsme do výšky okolo dvou tisíc metrů 
nad mořem, kde bylo nejvyšší místo treku. Zde nás zastihl tro-
pický liják. Na vrcholu však byla chýše, kde jsme spořádali jídlo 
vybalené z banánových listů, bylo ještě teplé. Přišli se schovat 

i lovci s puškami a psy. Sešli jsme do údolí, kde jsme prošli nějakou vesnicí. Ve druhé jsme se již 
ubytovali v prostorné dřevěnici. Průvodci nám uvařili kari a zeleninu s rýží. Když všichni ulehli, na-
slouchali jsme zvukům džungle.

Ráno jsme po snídani vyrazili dál. Charakter lesa se změnil a rýžová políčka vymizela. V lese byla 
hojnost hub, desítky druhů. Naši průvodci cestou pár houbiček posbírali. Doufali jsme, že vědí co dě-
lají. Všude nás doprovázel zvuk cikád, míjeli jsme četná mraveniště a termitiště. Večeři jsme dostali 
obdobnou a navíc s karenskou pochoutku z nasbíraných hub. Nezapomnělo se ani na pražený hmyz. 
Po večeři jsme seděli s kytarou u stolu, průvodci byli oděni do tradičního oblečení kmene Karen. No-
covali jsme zcela odloučeni od civilizace.

Poslední den jsme již jen scházeli z hor. Na asfaltce nás vyzvedla dodávka, která nás dovezla k po-
slední přichystané atrakci. Jízda na bambusových vorech byla velkou švandou, párkrát jsme se pře-
klopili. Když nás vrátili do hotelu, hledali jsme místo, kde nám vyperou zablácené oděvy. Místo toho 
jsme našli bistro, kde grilovali výborné chiangmaiské klobásy podávané s plným talířem čerstvého 
anýzu, koriandru a okurek. Při objednávce nám pomáhal jeden dobrý muž. Ten nám posléze přinesl na 
ochutnávku výtečnou grilovanou žábu. K pivu jsme pak byli pozváni skupinkou místních policistů.

Ráno jsme se přestěhovali k Bee a pak se procházeli po městě 
a památkách, také jsme hledali autobusové nádraží. Ani s pomo-
cí místních jsme jej nenašli. Třetí den jsme si konečně šli půjčit 
moped. Vzhledem k plánované cestě do kopce, jsme si uvážlivě 
zapůjčili nejsilnější stroj Honda o objemu 125ccm. Šinuli jsme si 
to směrem k Chiang Mai ZOO. Do zoologické zahrady jsme jeli 
pouze kvůli návštěvě pavilonu s pandami. Zaplatili jsme vstupné 
a šli přímo k pandám. Na pandu černobílou chtěli další zvláštní 
vstupné. Pandy zrovna baštily šťavnatý bambus, byla to podívaná. 
Když už jsme ale museli zaplatit dvojité vstupné, tak jsme si řekli, že se porozhlédneme. Asi jsme mě-
li štěstí, ale zrovna šel areálem průvod zaměstnanců ZOO, každý měl v rukách, ve vozíku, na rameni 
nebo na provázku nějakého živočicha. Průvod končil krmením a focením. Pak jsme prošli jednotlivé 
úseky s další vzácnou zvěří, ještěry či opeřenci. Nasyceni zážitky jsme vyrazili na vrchol hory, kam 
jsme stoupali rychlostním stupněm 1 až 2 a to dlouhých 20 km. Cílem byl wat Doi Sutheb. Tam jsme 
obdivovali komplex krásných budhistických staveb a navíc zde byl výhled na celé Chiang Mai.

Dopoledne jsme si stopli dodávku songthaew a jeli na nádraží, které jsme včera cestou z hory ko-
nečně lokalizovali. Místa do pohraničního Chiang Khong byla naštěstí ještě volná. Po poledni jsme 
vyjeli na severovýchod do hor. Jízda mezi krásnými horskými scenériemi a obdělávanými plošinami 
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se v sotva jedoucím autokaru protáhla, takže jsme ve tmě sotva viditelné vody Mekongu v Chiang 
Khong spatřili až pozdě večer.

Ráno se o nás v blízké malé restauraci postaral příjemný thajský pár. Na stěnách restaurace jsme 
našli mnohonárodnostní pochvalné vzkazy, byly tam i od Čechů. Vyrazili jsme směrem k přechodu. 
V jednom z několika salonů na nás čekaly dvě thajské pracovnice. Na závěr pobytu jsme tedy zkusili 
i thajskou masáž. U přívozu jsme nasedli do bárky a nechali se převézt přes Mekong do Houay Xai na 
území Laoské lidově demokratické republiky.
 Pokračování příště Martin a Zuzana Kocmánkovi

Pozvání 
Kulturní centrum Letohrad vás zve na divadelní představení 

Penzion Ponorka 
v podání Docela velkého divadla z Prahy

dne 15. 10. 2010 od 19:30 hod. v Domě kultury Letohrad
vstupné 230,- Kč; předprodej vstupenek v IC Letohrad

 Franzouská komedie Pierra Chesnota nás zavede na jih Francie, do vily na pobřeží, jež se kvůli 
nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu promění v penzion, ve kterém si nezvaní hosté podávají 

dveře. Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Lenka Lavičková, Andrea Traganová, Roman Stolpa, a další.
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Přivítali jsme do života      Rozloučili jsme se 

Ondráček Petr     Luxová Josefa
Brandýská Valérie     Prikner Ferdinand
Kubíček Ondřej

Významného životního jubilea se dožívají v období  1.10.2010– 31.12.2010

60 let Pácha Karel
65 let Lehký Václav
 Brožková Eva 
70 let Pomikálková Marie
 Bednářová Vlasta
80 let Buchtel Miroslav
 Slavíková Marie
 

83 let Dolečková Irena
 Šmok Pavel
84 let Bubnová Marie
 Bednářová Miroslava
 Kalousová Marie
87 let   Balášová Ludmila
88 let   Bednářová Emilie

Srdečně blahopřejeme Marie Glonková
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Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 4 podzim 2010
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Josef Dostálek, Marie Glonková, Vác-
lav Lehký st., Václav Lehký ml., Tomáš Krejčí, Václav Adamec,Miroslav Jirčík, Petra Kaplanová, Zuzana 
a Martin Kocmánkovi, Marcela Šulcová, Ing. Jiří Pomikálek, foto: autoři příspěvků, Jiří Krejsa, Ing. Jiří 
Pomikálek. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 
11099 náklad 300 výtisků, cena 10,- Kč

Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2010, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz
www.nekor.cz

V minulém čísle jste si mohli prohlédnout fotografie těchto nekořských domů: I. Lehkovo V Poli, Ne-
koř čp. 210, majitel: Eva Lehká, Nekoř a Marie Strnadová, Tismice. II. Rekreační chata e.č. 98 za 
Evou Lehkou, majitel Ing. František a Jarmila Jeklovi, Ústí nad Orlicí III. dva pohledy na Hubálko-
vo, Nekoř Na Brodku čp. 259, nyní rekreační, majitel Jaroslav Hubálek, Ústí nad Orlicí. 
A co tyto? Poznáte…?


