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Vánoční svátky prožité v klidu, pohodě a radosti, 
a v roce 2013 dostatek zdraví, dobré pohody a optimismu

přeje Obec NEKOŘ
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Z jednání obecního zastupitelstva
8. října 2012 
Starosta přivítal přítomné a informoval o dění v obci za uplynulé období: doplnění vybavení ha-
sičského auta, opravy cest, prošetření průjezdnosti cesty p.p.č. 3102, prořez památné lípy, jednání 
s Povodím Labe, a.s. a vodoprávním úřadem ohledně projektu sběrného dvora, podání žádosti POV, 
příprava námětového cvičení. 
Následně jmenoval zapisovatele, ověřovatele zápisu a nechal schválit program jednání. Usnesení 1a/
IX-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 8.10.2012.  8 – 0 – 0
Pozemkové záležitosti a nájmy. 
• Nájemní smlouva. Na základě žádosti firmy Líšnická a.s. o dořešení pronájmu obecních pozemků, 
usnesení z minulého jednání zastupitelstva starosta předložil návrh usnesení. 
Usnesení 2a/ IX-2012: ZO Nekoř dle §39 zákona 128/2000 Sb. o obcích schvaluje na základě usn. 
3b/ VIII-2012 a na základě veř. vyhl. 2/2012/P/N nájemní smlouvu č. 412/2012 na p.p.č. 3064/2, 
3067/1, 3069/2 a 3070/1 v k.ú. Nekoř v majetku obce Nekoř s Líšnickou a.s., 8 – 0 – 0
• Jednání v V. F. o prodeji části p.p.č. 1934/1. Usnesení 2b/ IX-2012: ZO Nekoř bere na vědomí 
výsledek jednání s V. F. 
Školné Letohrad. Starosta předložil Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů školských zařízení 
spravovaných městem Letohrad na 1. pololetí šk. roku 2012/2013, uvedl ji do souvislostí s schvále-
ným RUD a projednávanou novelou školského zákona a informoval o jednáních s městem Letohrad 
v této věci. Usnesení 3/ IX-2012: ZO Nekoř schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů 
školských zařízení spravovaných městem Letohrad za 1. pololetí šk. roku 2012/2013 ve výši 2.500,- 
Kč na žáka, v celkové částce 80.000,- Kč při 32 žácích z obce Nekoř navštěvujících tato školská 
zařízení doplněnou o odkaz na § 178 zákona č. 561/2004 Sb. 8 – 0 – 0
Úpravy KD. Místostarostka a předsedkyně SK informovala o dalších nabídkách na řešení zatemnění 
sálu KD od firmy Sulko na rolety ovládané řetízkem. Dohodnuto požádat firmy, které předkládaly 
nabídku, o sdělení referencí, aby bylo možné jednotlivé varianty vidět přímo.
Novelizace vyhl. 3/2011 o místním poplatku za likvidaci kom. odpadu. Na základě metodického 
pokynu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra předložil starosta návrh novely 
vyhlášky o místním poplatku za likvidaci kom. odpadu, do které byly zapracovány požadované legis-
lativní změny, výše poplatků v návrhu změněna není. Pracovní návrh bude po odsouhlasení kontrol-
ním orgánem MV předložen ke schválení na dalším jednání zastupitelstva. Usnesení 4/ IX-2012: ZO 
Nekoř schvaluje pracovní návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 8 – 0 – 0
Dále informoval o přidělení tří zvonů na třídění skla od firmy EKO-KOM, budou umístěny u byto-
vých domů u továrny, na parkovišti za hrází a u školy. O další svozové nádoby na tříděný odpad bude 
požádáno na rok 2013. Vznesen požadavek na dořešení svozových míst na plasty - problematické 
místo – zastávka u Lehků před mostem. 
Příprava rozpočtu. Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů na akce, které by byly realizova-
né příští rok k jejich začlenění do připravovaného rozpočtu na příštím jednání zastupitelstva. 

Různé
Orlicko – závěrečný účet. Usnesení 5a/ IX-2012: ZO Nekoř schvaluje Závěrečný účet Sdružení 
obcí Orlicko za rok 2011, který byl schválen na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 
25.6.2012. 8 – 0 – 0
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• Osvětlení hřbitova. Starosta seznámil zastupitele s řešením osvětlení prostoru části hřbitova a místa 
pro odkládání odpadů ze hřbitova – natažení přívodu elektřiny z veřejného osvětlení od základní školy 
a umístění jednoho osvětlovacího stožáru. Náklady na realizaci cca 16.000,- Kč 
Usnesení 5b/ IX-2012: ZO Nekoř schvaluje instalaci osvětlovacího stožáru na hřbitově a její reali-
zaci společně s úpravami veřejného osvětlení v obci. 8 – 0 – 0
• Setkání seniorů. Zastupitelstvo upřesnilo program a rozdělení úkolů při letošním setkání seniorů. 
• Vítání občánků. Zastupitelstvo stanovilo termín vítání občánků na 11. listopadu 2012, vzhledem 
k většímu počtu dětí - 13 navrhuje provést ve dvou skupinách, v příštím roce provádět ve dvou termí-
nech (jarní a podzimní)
• Kácení stromu. Usnesení 6c/ IX-2012: ZO schvaluje skácení poškozené břízy na p.p.č. 471/3 v k.ú. 
Nekoř 8 – 0 – 0
• Smlouva na odběr elektrické energie. Starosta informoval o výsledcích aukce na dodávku el. 
energie realizované prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko: Usnesení 6d/ IX-2012: ZO souhlasí se 
změnou dodavatele el. energie dle předloženého závěrkového listu č. EL 2012082230.  8 – 0 – 0
• Návrhy a připomínky:
L. Faltusová - nepořádek kolem lavičky u Konzumu; zarostlé koryto Nekořského potoka
V. Zářecká - úvahy o navýšení kapacity MŠ 
J. Kubíčková Berková – nedořešené záležitosti - webové stránky, archiv, další obecní zaměstnanec, 
provozování hasičského zásahového vozidla 
J. Lehký – nedořešené záležitosti - pravidla užívání obecních bytů, plastika B. Kafky

18. října 2012 
Po zahájení a přivítání přítomných starosta nechal schválit program jednání. Usnesení 1a/X-2012: ZO 
Nekoř schvaluje program jednání 18.10.2012.
Pozemkové záležitosti. 
• Nákup pozemků (směna) od V. F.. Usnesení 2a/ X-2012: ZO Nekoř bere na vědomí výsledek jed-
nání s V. F. ze dne 18.10.2012 . Usnesení 2b/ X-2012: ZO Nekoř konstatuje, že požadavky V. F. na 
směny pozemků a doplatek ceny je pro obec Nekoř nepřijatelný . 9 – 0 – 0
• Pronájem Petrova palouku. Usnesení 2c/ X-2012: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr 
pronájmu rekreačního zařízení Petrův Palouk na rok 2013. 9 – 0 – 0
Příprava rozpočtu. Zastupitelstvo v diskusi formulovalo plány na rok 2013 k zapracování do návr-
hu rozpočtu: sběrný dvůr, mechanizace na sečení pozemků, projektová dokumentace k rekonstrukci 
budovy čp. 286, reklamní předměty obce, obměna laviček a košů v obci, osvětlení hřbitova, opravy 
cest, zvážit možnost pěšinky od sídliště „nad stadionem“ ke škole – vyřešit pozemkově, zvážit nákup 
auta – dodávky pro potřeby spolků a obce, přehodnotit výši příspěvků na spolkovou činnost, sanace 
Luxovy hospody - zabednění oken, zbourání kůlen, studie řešení MŠ, projektové dořešení urnového 
háje, studie středu obce, chodníků, webové stránky obce, oprava veřejného osvětlení – vysoké lampy 
horní Nekoř, oprava rozhlasu

Různé
• Novelizace vyhlášky. Usnesení 3a/ X-2012: ZO Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 7 – 0 – 0
• Zimní údržba. Předloženy návrhy cen pro zimní údržbu do firem Vencl Michal, Nekoř a Klas Ne-
koř, a.s.. Usnesení 3b/ X-2012: ZO Nekoř schvaluje rozsah a rozdělení zimní údržby 2012/2013 jako 
v předchozím zimním období 2011/12 7 – 0 – 0
Projít cesty, zhodnotit jejich stav, navrhnut opravy, vyřezat větve
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• Pronájem sálu a CVAN. Starosta tlumočil žádost o pronájem sálu k prodeji textilu a klubovny 
CVAN k „lan-party“. Usnesení 3c/X-2012: ZO Nekoř bere žádosti o zapůjčení sálu a klubovny 
CVAN na vědomí a stanovuje postupovat podle schváleného ceníku dle usn. 8e/VII-2011  7 – 0 – 0
• Příprava vítání občánků. Program jako v předchozích letech, zajištění – starosta, paní účetní, L. 
Faltusová, I. Bednářová, vystoupení dětí z MŠ, vzhledem k počtu dětí rozdělit na dvě skupiny.
• Návrh územní ho plánu. Na základě nedohody s V. Faltusem o prodeji nebo směně pozemků vhod-
ných k pokračování zástavby sídliště Nad stadionem nutno hledat jiné alternativní pozemky. Svolat 
SK a projednat varianty a poté jednat se zpracovatelem ÚP. 
Návrhy a připomínky
L. Faltusová - nepořádek kolem cesty k Malé přehradě, častější vývoz kontejnerů na sklo u obchodu, 
prořez parčíku
V. Zářecká - informace o uzavření MŠ při vypnutí elektřiny 29.10.2012
P. Lehký - realizovat nákup části reklamních předmětů již v letošním roce
J. Lehký - kamera na kanalizaci v KD, možnosti soukromé školky, nedávat obecní oznámení do pro-
storu na vývěsních plochách pro smuteční oznámení 

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

dění v obci za poslední období bylo poměrně živé a dramatické, zejména kolem zchátralé budovy 
bývalého bytového domu u textilní továrny , čp. 214. O podrobnostech se dozvíte na dalších stránkách 
zpravodaje…. 

Zastupitelstvo bylo vzhledem ke změně zákonů nuceno novelizovat vyhlášku o poplatku za sběr a li-
kvidaci odpadů, dobrou zprávou snad je, že i když mnohá města a obce v okolí tyto poplatky navyšují, 
u nás zůstávají i pro příští rok beze změny. Termíny svozu jednotlivých komodit odpadů na rok 2013 
naleznete na další stránce. Společnost Ekola - Marius Pedersen, která provádí sběr odpadů, chce na 
základě připomínek mnohých obcí zavést sběr separovaného odpadu pouze v pytlích označených lo-
gem této společnosti. Prosím, abychom si na toto opatření pomalu zvykali, průběžně asi dojde k tomu, 
že jiné pytle, neoznačené, nebudou při sběru odvezeny. Pytle (žluté – na plasty a oranžové na nápojo-
vé kartony) jsou k zakoupení na obecním úřadě. Jsou k dispozici i specielní modré pytle s logem této 
společnosti na běžný komunální odpad pro ty, kterým se ve vyjímečných případech odpad nevejde do 
popelnice nebo pro ty, kteří bydlí dále od sběrné linky. Ty mohou být položeny vedle popelnic a budou 
odvezeny. Žádné jiné neoznačené pytle se směsným komunálním odpadem obsluha sběrného vozu ne-
naloží. Prosím, abychom si na tato nová opatření zvykali. 

Na závěr roku chci poděkovat všem, kteří v uplynulém roce cokoli udělali ve prospěch obce Nekoř. 
Je toho mnoho, nedá se to vše ani popsat ani mnohdy postřehnout. Děkuji, že Vám na obci záleží a že 
děláte mnoho pro to, aby byla hezčí a aby se nám v Nekoři žilo lépe. 

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám radostné, poklidné a požehnané prožití vánočních svátků 
uprostřed Vašich blízkých a do blížícího se roku 2013 především hodně zdraví, optimismu, spokoje-
nosti a dobré pohody.….   Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce
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Poděkování
Zásahové jednotce SDH Nekoř za likvidaci požáru čp. 214 a za následnou údržbu a opravy techni-

ky, zejména vývěvy motorové stříkačky. 
Vedení Záchranného útvaru HZS Hlučín a okresnímu i krajskému vedení HZS za bezodkladnou 

pomoc a podporu při řešení situace s vyhořelou budovou čp. 214.
Členům Záchranného útvaru HZS Hlučín za demolici čp. 214.
Členům Zásahové jednotky SDH Nekoř za pomoc při demolici čp. 214 a pánům Václavu Lehkému 

a Josefu Pomikálkovi za pomoc při regulaci dopravy v době této demolice.
Členům a příznivcům spolku NEKOŘala za pomoc při sázení obecního lesa.
Pánům B., M., a D. Bezstarostiovým, J. Hubálkovi, J. Krejsovi,. L. Skalickému a V. Lehkému za 

přípravu zimního stadionu ke stříkání – vyhrnutí a natažení plachet a stříkání ledu.

Krátké zprávy a oznámení
• Od neděle 9.12.2012 platí nové autobudové jízdní řády. Kromě o 5 minut dřívějšího odjezdu prv-

ních ranních autobusů na Jablonné n.O. a Žamberk - zůstávají beze změny 
• Volba prezidenta ČR - se koná v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 

12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se koná 
v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby 
může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 
2013, dosáhl věku 18 let.

• Třetí místo v Mistrovství ČR Karate v kategorii kumite ml. žáci (7-9) vybojoval 1.12.2012 nekoř-
ský Bouhoušek Dušek. Blahopřejeme.

• Plesová sezona 2013 – sobota 12. ledna - Rybářský ples, pátek 1. února - Masopustní ples – 
„Nekoř v pravěku“, sobota 9. února Hasičský ples, neděle 24.února – Dětský maškarní karneval

•  Začíná se zpracovávat koncepční dokument  Program rozvoje obce Nekoř

Termíny svozu odpadů 2013
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
Leden: 7., 14., 21., 28.
Únor: 4., 11., 18., 25.
Březen: 4., 11., 18., 25.
Duben: 8., 22.

Květen: 6., 20.
Červen: 3., 17.
Červenec: 1., 15., 29.
Srpen: 12., 26.

Září: 9., 23., 30. 
Říjen: 7., 14., 21., 28.
Listopad: 4., 11., 18., 25. 
Prosinec: 2.,9., 16., 23.,30.

Sběr plastů v žlutých pytlích a sběr nápojových kartonů v oranžových pytlích. 
Odevzdání na svozová místa – úterý: 22.I.; 19.II.; 19.III.; 16.IV.; 14.V.; 11.VI.; 10.VII.; 7.VIII.; 
4.IX.; 2.X.; 30.X.; 27.XI.; 25.XII.; Pytle lze zakoupit v kanceláři OÚ. 
Svoz skla – kontejnery na sklo - 4x ročně: středa 7.III.; 6.VI.; 5.IX.; 5.XII.
Svoz papíru – kontejnery na papír - svozový den úterý: 3.I.; 31.I.; 28.II.; 27.III.; 24.IV.; 22.V.; 
19.VI.; 17.VII.; 14.VIII.; 11.IX.; 9.X.; 6.XI.; 4.XII.
Sběr nebezpečných odpadů – termíny v dubnu a září 2013 budou vyhlášeny. 
Sběr železa: provedou hasiči v měsíci dubnu, po zbytek roku je kontejner k odložení železného od-
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padu k dispozici, jeho umístění bude zájemcům sděleno na obecním úřadu. 
Sběr elektrozařízení: provádí pravidelně hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, kromě 
toho menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem 

Zajímavosti z evidence obyvatel
V létě jsme si prohlédli galerii jmen našich spoluobčanů, a protože se množí četné dotazy na příjme-

ní, sestavila jsem i toto pořadí. Příjmení si nevybíráme, s příjmením se narodíme nebo ho vyvdáme. 
Příjmení je do jisté míry identifikace rodu, jsou příjmení, kterých je v Čechách kolem stovky, a všich-
ni jsou příbuzní a jsou příjmení, kterých je na tisíce a o příbuznosti se nedá hovořit. Jsou také příjmení, 
která jsou specifická pro určitou oblast, vesnici nebo národnost. Jsou také příjmení, která někdo pova-
žuje za hanlivá, ale z vlastní zkušenosti vím, že tam, kde se vyskytují, nikomu hanlivě nezní a nejsou 
terčem posměchu, obvykle až jejich případná změna může vyvolat sérii úšklebků. Proto bychom své 
příjmení měli přijímat s pokorou a nosit s hrdostí.

A nyní již posuďte, které příjmení je specifické pro Nekoř. Příjmení je uváděno vždy v nepřechýle-
né podobě – tj. muži a ženy dohromady a máme jich 197. Příjmení jsou brána k datu 1.1.2012

Bednář – 46, Novotný – 40, Faltus – 38, Lux – 25, Dušek – 22, Hubálek – 20, Lehký, Pomikálek 
– 18, Kubíček, Šimek – 15, Adamec, Doleček, Krejsa, Slavík, Vencl – 13, Čáp, Fogl, Poláček – 11, 
Beneš, Bezstarosti, Kosek, Šulc – 10, Brožek, Dvořák, Mikyska, Tauchman – 9, Buryška, Dostál, 
Krupička, Skalický – 7, Červinka, Kaplan, Matyáš, Mazurkiewicz, Pácha, Sokol, Šípek, Sršeň – 6, 
Baláš, Bříza, Charfreitag, Jirčík, Kadič, Kalous, Kareš, Koblížek, Kopecký, Kotyza, Krotil, Krsek, 
Lorenc, Maleček, Martínek, Moravec, Netušil, Prikner, Šlezingr, Šrot, Štaigl, Zamazal – 5, Baier, 
Bartoš, Bednařík, Berg, Bortl, Bučmej, Cvejn,Domes, Dostálek, Feltl, Fišer, Jošt, Kodytek, Knízner, 
Krejčí, Kunc, Kylar, Langr, Marek, Motyčka, Pavlíček, Pernfuss, Petřík, Plánský, Repiský, Smejkal, 
Straka, Strasmeier, Suchomel, Škoda, Špinler, Vacek - 4, Bečka, Bouchal, Celba, Čanecký, Čuřík, 
Filip, Frank, Glonek, Greguš, Hala, Hečko, Hlouš, Horkovsky, hrdina, Jaeger, Ježek, Kolář, Kopřiva, 
Kučírek, Majvaldová, Malý, Mazák, Motl, Puchmeltr, Rupeš, Sibera, Šejvl, Šofa, Štichauer, Wágner, 
Zářecký – 3, Andres, Bělský, Blažek, Buchtel, Čonka, Flieger, Fuksa, Husník, Janíček, Jironč, Klika, 
Kolda, Kolomý, Kořenský, Koser, Kučera, Kulhavý, Mrkvička, Rosenberger, Severýn, Shirazi, Smi-
dt, Soukup, Stejskal, Šilar, Šmok, Šneberger, Šroler, Šťovíček, Uhlíř, Ulrych, Vaníček - 2 a dalších 42 
příjmení se v Nekoři vyskytuje pouze jedenkrát.¨ Marie Glonková

Vzpomínka na Františka Slavíka
Dne 25. listopadu 2012 v 79 letech života smrt vytrhla z kruhu rodiny, přátel a ka-

marádů, sousedů a spolupracovníků, i ze života naší obce dlouholetého předsedu TJ 
Sokol Nekoř, pana Františka Slavíka. Zanechal po sobě nejen v naší obci nepřehléd-
nutelnou stopu…. 

Pan František Slavík se narodil 7. října 1933 jako jediný syn Terezie Slavíkové, 
žili na Bredůvce v bývalé sirkárně, čp 260. Tento dům u frekventované silnice byl po 
jeho celý život jeho domovem… 

Navštěvoval základní školu v Nekoři a poté jako většina nekořských dětí měšťan-
ku v Letohradě. Po jejím vychození absolvoval obchodní školu v Chocni, kde své studium zakončil 
maturitou. Po odsloužení základní vojenské služby a po krátkém působení v lomu v Liticích nastoupil 
do Dřevotvaru Žamberk, kde dlouhá léta vykonával funkci nákupčího. Když byl uzavřen podnik 
v Žamberku, ještě nějaký čas působil jako vedoucí Dřevotexu v Lichkově. 
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V roce 1963 se oženil s Annou Kapcalovou a na čp. 260 na Bredůvce založili vlastní rodinu. Spolu 
vychovali a do života připravili své tři syny, Františka, Zdeňka a Iva. Postupně si užíval radostné chví-
le s 5 vnoučaty a nyní i s pravnoučkem. Měl rád psy, jejich dům vždy nějaký hlídal nějaký hafan… 

Aktivně se účastnil života v obci, byl mimo jiné členem sboru dobrovolných hasičů. Jeho celoži-
votní láskou byl však sport a Tělovýchovná jednota Sokol Nekoř, ve které byl od mládí členem. Od 
mládí aktivně sportoval, žádná sokolská akce se bez něho neobešla, a od roku 1956 až do nedávné 
doby nepřetržitě působil ve výboru TJ Sokol Nekoř ve funkcích předsedy nebo tajemníka. Organi-
zoval nejrůznější sportovní i společenské akce, většiny z nich se aktivně účastnil. Jejich výčet by 
byl velmi dlouhý, vzpomeňme alespoň nácviky na spartakiády, tělovýchovné akademie, organizoval 
autobusové zájezdy, letní karnevaly pod Malou přehradou, vystoupení slavných zpěváků, orchestrů 
a hudebních skupin té doby, návštěvy známých sportovců v Nekoři, mimo jiné i Dany Zátopkové 
a atleta Čevony, tradiční maškarní plesy, známé pochody přes 5 vesnic a 1 přehradu, 21 ročníků běžec-
kých závodů, téměř tři desítky turnajů v minifotbale, na které dokázal zajistit ceny a záštity mimo jiné 
i místopředsedy vlády Josefa Luxe a poté i předsedy vlády Miloše Zemana. V sedmdesátých letech 
pomáhal vyjednávat partnerství s Vítkovickými železárnami, partnerem JZD Vítkovice Nekoř, které 
vyústilo ve smlouvu mezi TJ JZD Vítkovice Nekoř a TJ Vítkovice, což byl pro nekořské velmi silný 
finanční partner a sponzor. 

V roce 1978 po 4 dny v rozhlasovém voze komentoval pochod na 3x50 km z Nekoře do Ostravy 
k výročí 150 let železáren ve Vítkovicích. A v roce 1989 při 90. výročí TJ Vítkovice pak organizoval 
nonstop běh Nekoř – Ostrava. Nesmíme zapomenout na partnerství s LZS Bystrzyca Klodska a s tím 
spojené desítky vzájemných návštěv a sportovních utkání. TJ JZD Vítkovice Nekoř byla do devade-
sátých let pod jeho vedením v okrese pojmem, získávala řadu ocenění. Zastával i funkce v krajském 
a ústředním výboru ČSTV. Po změnách po sametové revoluci v roce 1989 se i nadále snažil ve značně 
změněných podmínkách udržet co nejvíce činnosti dnešní TJ Sokol Nekoř. 

Byl hlavním organizátorem velkolepých oslav 90.ti let tělovýchovy v Nekoři v červenci 2003, se-
psal k této příležitosti její historii a těšil se na oslavy 100 letého výročí v příštím roce…

Ještě nedávno, v roce 2006 organizoval oslavy 40 let nekořského hokeje a inicioval besedu s pardu-
bickými hokejisty a trenéry…… Jeho až buldočí zaujatost pro věc, vytrvalost a neustálý tah na branku 
byla všem známa…. Stejně tak k němu patřila i jeho žoviálnost a dobrosrdečnost, všude, kde se obje-
vil, byl nepřehlédnutelnou osobností…. Pro zdravotní problémy, které jej začaly trápit, musel předat 
vedení TJ mladším, stále se však dle svých možností zapojoval a o činnost tělovýchovy zajímal. 

Rekonstrukce nekořského sportoviště, povedené obcí Nekoř za financování dotačních prostředků 
z EU prostřednictvím ROP bylo naplněním jeho snu, aby areál, o který se jako činovník TJ Sokol 
dlouhá léta staral a který dle možností doby stále zveleboval, dostal moderní, na dlouhá léta využitel-
nou podobu. Z jeho otevření v roce 2010 se upřimně radoval. 

Celý život se zapojoval i do práce v obci, byl několik období poslancem MNV, po revoluci byl 
jedním ze zakládajících členů OF v Nekoři a jedním z jeho mluvčích, byl zvolen do čela obce, kterou 
krátce vedl do prvních svobodných komunálních voleb. Pak ještě působil dvě volební období v obec-
ním zastupitelstvu. Zasloužil se v roce 1994 o založení obecního zpravodaje, který 4 ročníky redakčně 
připravoval, pomáhal organizovat oslavy obce v roce 1998, sepisoval historii TJ Sokol, psal články do 
Nekořského zpravodaje i do denního tisku. 

Po sametové revoluci se zároveň aktivně zapojil do politického života jako člen ČSSD, kde vyko-
nával řadu funkcí, jak na místní, tak na okresní, krajské i celostátní úrovni. Do politiky si sebou při-
nesl své sportovní návyky, vytrvalost, houževnatost,… a jako sportovec dokázal své politické soupeře 
respektovat i uznat jejich zásluhy … Kéž by tyto vlastnosti nechyběli dnešním politikům….

A i když později v aktivní politice nepůsobil, vždy se o ní velmi živě zajímal, byl to vedle tělový-
chovy jeho největší zájem a koníček zároveň….
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Přestože jej v posledních letech zdravotní problémy nutily stáhnout se do ústraní, měl stále zájem 
o dění v obci, pravidelně se zúčastňoval sokolských i obecních akcí… Jeho životní zápas však skon-
čil, a i když své poslední sportovní klání se smrtí prohrál, dovolím si konstatovat, že vším tím, co za 
svůj činorodý život vykonal, i v tomto posledním zápase čestně zvítězil….

Jménem Obce Nekoř, jménem TJ Sokol Nekoř, jménem SDH Nekoř, i jménem všech nekořských 
spoluobčanů mu za vše vyslovujeme poslední poděkování.  Jiří Pomikálek

Setkání seniorů
Tradiční podzimní setkání seniorů se konalo 

v neděli 21. října 2012 v Kulturním domě v Ne-
koři. Jak poznamenal jeden z účastníků, když je 
v Nekoři toto setkání, bývá krásné slunečné počasí. 
Nejinak tomu bylo i letos. K dobré pohodě krásné-
ho podzimního nedělního odpoledne snad přispěl 
i program tohoto setkání. K poslechu i tanci hrála 
dechová hudba Mistrovanka. 

Jak v úvodu starosta zmínil a na dobových foto-
grafiích poté i ukázal, letos je to 40 let od chvíle, 

kdy toto každoroční setkání důchodců bylo v nekořském kulturním domě organizováno poprvé. A tak 
byl i program letošního setkání trochu slavnost-
nější a bohatší než obvykle. Poděkování patří dě-
tem z mateřské školky, které pod vedením svých 
učitelek, paní Zářecké a Lehké, vyrobily dárečky 
pro každého účastníka setkání a vystoupily s pás-
mem básniček, písniček a tanečků.

Pan učitel Malý a jeho děti ze základní školy 
zazpívali známé i méně známé písničky.

A po kávě a zákusku, tradičně servírované 
členy obecního zastupitelstva, k slavnostnímu 
chodu odpoledne přispěl svým vystoupením sou-

bor Česká beseda Mistrovice, 
který zatancoval tradiční čes-
ký tanec – Česká beseda. 

A to pořád nebylo vše. Pro-
mítané fotografie připome-
nuly nejdůležitější události 
uplynulého období a na zá-
věr sklidil za své vystoupení 
bouřlivý potlesk „Smutný 
muž“…

Poděkování patří všem, 
kteří svým dílem k organizaci 
a průběhu tohoto setkání při-
spěli….  red
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Slavnostní uvítání do života 
V neděli 11. 

listopadu se před 
obecním úřadem 
objevila řada ko-
čárků. Probíhalo 
letošní slavnostní 
uvítání nově na-
rozených nekoř-
ských dětí. Pro-
tože od loňského 
„vítání občánků“ 
uplynulo již rok 
a dva měsíce 

a protože v letních měsících letošního roku 
malých nekořáčků výrazně přibylo, slav-
nostní akt probíhal nadvakrát, aby se rodi-
če a příbuzní 13 nově přivítaných do zase-
dačky obecního úřadu v Nekoři vešli. Celý 
slavnostní akt zpestřily svým roztomilým 
vystoupením děti mateřské školky v Nekoři. 
Součástí byl samozřejmě i zápis do pamětní 

knihy, předá-
ní finančního 
daru obce 
a nezbytné 
focení. No-
vým nekořáčkům i jejich rodičům a rodinám přejeme, aby v jejich 
životě převládaly radostné a šťastné chvíle a přejeme si, abychom se 
alespoň s některými ještě potkali při obdobné slavnostní akci….  red

Námětové cvičení
Námětové cvičení jednotek SDH okrsku 22
Obcí Nekoř se v pátek 19. října 2012 odpoledně rozlé-

haly sirény hasičských aut.
To, když se zásahové jednotky sborů dobrovolných 

hasičů v Nekoře, Jablonného nad Orlicí, Mistrovic, Sob-
kovic, Verměřovic a Jamného nad Orlicí blížily k místu 
mimořádné události, opuštěnému a chátrajícímu objek-
tu u bývalé textilní továrny v Nekoři, kde bylo hlášeno 
uvěznění a zranění osob vlivem sesutí trosek. Naštěstí 
to bylo jen cvičně, všechny tyto jednotky měly vyhlášen 
poplach v rámci prověřovacího cvičení k záchraně za-
valených osob v tomto objektu. Na místě pak názorně 
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cvičili vyproštění zava-
lené osoby i s použitím 
dýchací techniky, její 
transport z ohroženého 
objektu po žebříku, oži-
vování osoby vytažené 
z vodního toku a poskyt-
nutí první pomoci. Zá-
roveň bylo prověřováno 
vybavení jednotek a znalosti jeho využívání a používání ra-
diostanic dobrovolnými jednotkami v místě mimořádné udá-
losti. Díky spolupráci profesionálních hasičů ze stanice HZS 
v Ústí nad Orlicí a Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí si 
tak mohli dobrovolní hasiči vyzkoušet svoji činnost ve velice 
reálné situaci. 

Poděkování patří všem všem, kteří toto námětové cvičení 
připravili, zorganizovali a zabezpečili.

red

Požár čp. 214 
Za čtrnáct dní po námětovém cvičení, v sobotní večer 3. lis-

topadu 2012 se sirény hasičských aut rozléhaly Nekoří znovu. 
Tentokrát to nebylo žádné cvičení, ale skutečný požár. Para-
doxně se hasiči sjížděli opět k čp. 214, jejíž vnitřní dřevěné 
konstrukce a střechu zachvátil velký a ve velmi větrném poča-
sí i nebezpečný požár. Žhavé jiskry a části hořící krytiny totiž 
začaly ohrožovat i blízké průmyslové objekty… 

Po téměř pětihodinovém intenzivním hašení vodou mnoha 
proudy ze všech stran budovy mohly povolané jednotky ze 
Žamberka, Letohradu a Líšnice v pozdní noci odjet, nekořská 

zásahová jednotka dohašovala občas znovu se objevující plameny v požářišti celou noc a pak až do 
nedělního pozdního odpoledne. Při tomto zásahu v nočních hodinách se velmi osvědčila osvětlovací 
technika nového zásahového vozidla včetně darovaných prodlužovacích kabelů a osvětlovacího sto-
janu. Členům zásahové jednotky děkujeme za jejich obětavé nasazení při této mimořádné události… 

Dle všech indicií asi úmyslně založený požár velmi zkomplikoval obci situaci s objektem bývalého 
bytového domu čp. 214 - prohořelá střecha, propadlé vnitřní 
konstrukce a nemožnost znovu zajisti otvory do budovy pro-
ti vstupu. Proto jsme velmi přivítali vstřícný přístup vedení 
Záchranného útvaru HZS Hlučín a vyslyšení prosby starosty 
obce, aby dlouhodobě rozjednaný plánovaný výcvik demo-
ličních prací na tomto objektu urychlili a nebezpečnou situaci 
s objektem nám pomohli vyřešit. Již ve středu po požáru byl 
příslušník záchranného útvaru obhlédnout konkrétní situaci 
a o týden později již Nekoří burácela těžká hasičská technika 
znovu….  red
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Bourání čp. 214 
Ve dnech 19. - 23. listopadu 2012 proběhla demo-

lice nebezpečné a vyhořelé budovy čp. 214 u bývalé 
textilní továrny v Nekoři.

Obec Nekoř se situací s objektem, který je již 
dlouhou dobu opuštěný a byl pro obec značnou 
zátěží, již delší dobu snažila řešit. Na budovu byla 
zpracována demoliční dokumentace a stavebním 
úřadem vydána příslušná demoliční rozhodnutí, 
v jeho místě a na přilehlých parcelách je plánová-
na výstavba sběrného dvora. Bohužel požár, který 
objekt silně poničil, situaci značně zkomplikoval 

a obec hledala možnosti, jak nebezpečný dům hrozí-
cí zřícením co nejdříve zbourat. Jsme velice rádi, že 
nám v tomto úsilí vyšel vstříc Záchranný útvar HZS 
ČR, který v rámci svého výcviku nebezpečný objekt 
ve dnech 19. – 23. listopadu 2012 svou technikou 
strhnul. Obci to pomohlo urychleně vyřešit nebez-
pečnou situaci, přineslo značné finanční úspory 
a sutiny objektu mohou ještě posloužit k výcviku jak 
profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Výcviku 
Záchranného útvaru HZS ČR se zúčastnili i členové 
zásahové jednotky SDH Nekoř. 

Objekt stojící vedle průmyslového areálu a znač-
ně frekventované cyklotrasy a hasičského cvičiště 
nás tak konečně přestal strašit....

Při samotném bourání jsme mohli obdivovat tech-
niku, kterou je záchranný útvar vybaven, i profesi-
onalitu a zkušenost jeho členů, kteří nebezpečnou 
práci v ruinách a sutinách při postupné demolici ob-
jektu prováděli…. 

Poděkování patří všem, kteří se na celé akci růz-

ným způsobem podíleli, jak vedení Záchranného 
útvaru HZS ČR za vstřícnost a urychlenou pomoc, 
tak i vedení územního odboru HZSČR za poskytnu-
tí pracovní plošiny a zvláště pak členům zásahové 
jednotky Nekoř a za obětavou pomoc při demolici 
a za následný úklid komunikace a zbořeniště i čle-
nům SDH za pomoc při regulaci dopravy v místě 
demoličních prací.

Fotogalerie a odkazy na videa z demolice lze na-
lézt na webových stránkách obce nekoř www.nekor.
cz.  red 
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Historie obce – čp. 214
Výše popsané události kolem čp. 214 nás přiměly zabývat se samotnou historií tohoto domu. 
Požárem ze soboty 3. listopadu 2012 a pak zejména zahájením následných demoličních prací 19. 

listopadu 2012 se začal naplňovat osud nekořského továrního bytového domu čp. 214. Je pravda, 
že jeho osud se naplnil již převodem z majetku obce na majitelku textilní továrny v roce 1992. Ale 
k tomu se snad ještě dostaneme….

Rádi bychom nyní přiblížili osudy tohoto čp., kdysi 
jedné z největších a nejvyšších budov v Nekoři, v jehož 
zdech se jako nájemníci vystřídalo asi nejvíce nekoř-
ských…

Ve svých materiálech uváděl V. Faltus, že v roce 1830 
postavil na pozemcích vlastněných kdysi svobodným pá-
nem Sedloňem ze Sedloňova R. Knobloch papírnu. Ale 
již před rokem 1842 ji vlastnil Klement Schiktanz, pro-
tože v zmíněném roce platil obci z výroby papíru daň 5 
zlatých. V obecní kronice je zachovalý arch papíru z této 
papírny. Pak buď on nebo jeho syn papírnu zrušil a zřídil 

zde mlýn a bělidlo. Náhon, který přiváděl vodu na mlýnské kolo je ještě dnes trochu patrný pod strání 
vedle budovy. Klement Schiktanz byl tzv. faktorem, obchodoval s přízí…. Jeho syn Hugo Schikantz, 
gruntovník a mlynář v Nekoři čp. 214 je uváděn na tomto čp. v roce 1867 v době své svatby, pak je 
citován i jako obchodník. Schiktanzové byly vždy členy obecního zastupitelstva (radní), finančně 
podporovali obec a zejména školu. O jejich prosperitě svědčí i jejich rodinná hrobka z černého mra-
moru vedle sakristie nekořského kostela s portrétní plastikou tehdy ještě neznámého sochaře B. Kaf-
ky. V roce 1904 koupil celý objekt od dědiců H. Schiktanze průmyslník – továrník Florián Hernnych 
z Ústí nad Orlicí, který na pozemcích náležejících ke mlýnu nechal postavit textilní továrnu a budovu 
mlýna - čp. 214 nechal přestavět na byty pro tovární dělníky…. Mistři měli byty v přízemí o dvou 
místnostech, ostatní bez ohledu na počet členů rodiny jen jednu místnost. Po pozdějších úpravách tam 
pak bylo celkem 14 bytů, v nich se vystřídala řada nájemníků.… Osud čp. 214 byl velmi těšně spojen 
s osudem textilní továrny….

V roce 1960 předala textilní továrna ORBAN bytový dům do vlastnictví MNV Nekoř. Dochovalo 
se upozornění tajemníka MNV pro obyvatele čp. 214. že dle usnesení komise pro výstavbu není 
dovoleno prováděti jakékoliv stavební úpravy v bytech bez předběžného svolení bytové a stavební 
komise MNV v Nekoři.

Ze vzpomínek a vyprávění mnohých bývalých obyvatel tohoto domu se dá poskládat zajímavá 
mozaika života v tomto domě…. Společné záchody na 
chodbě, které v zimě zamrzaly, plechové vany na kou-
pání, které se z chodby přenesly do bytů a do nichž se 
ohřívala voda, dřevníky na dvoře a s tím spojené noše-
ní uhlí do jednotlivých kvartýrů, zahrádky vedle objek-
tu, špižírny na chodbě, tovární jídelna v přízemí a na 
druhé straně chodby zdravotní poradna pro maminky, 
asfaltový povrch chodeb, společná prádelna, ke dvou 
bytům byly později zbudovány v přízemí koupelny, 
volejbalové hříště před domem, kde se sportem vyžíva-
la mládež a občas míčem trefila i do některého okna…. 
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Zaznamenat všechny obyvatele tohoto domu je asi nadlidské 
úsilí, nicméně paní Jirušková, jedna z posledních obyvatelek 
tohoto domu, které bylo čp. 214 domovem 50 let, si většinu 
svých spoluobyvatel dodnes pamatuje…. Odehrávalo se zde 
spousta osudů a životních příběhů, vyslechl jsem i některé 
úsměvné, třeba o nečekané návštěvě spoře oblečeného silně 
opilého souseda, který si po cestě z toalety spletl dveře, nebo 
o nenechavém spoluobyvateli domu, který tajně ujídal zásoby 
ze sousedovy spižírny, prý vyjídal kompoty v zadních řadách, 
aby majitelé nic na první pohled nepoznali….. Většina býva-

lých obyvatel se shodla v tom, že bydlení bylo velmi skromné, na dnešní zvyklosti již nepředstavitel-
ně spartánské, ale většina byla spokojena s tím, že má bydlení a střechu nad hlavou. 

Obec Nekoř v roce 1992 prodala bytový dům majitelce privatizované textilky, která chtěla v pří-
zemí zřídit skladové prostory pro expedici zboží, I. patro předělat na provozní prostory k šití a II,. 
patro využít na bydlení…. Příslib o opravách bytů pro zde v té době ještě bydlících 7 rodin zůstal jen 
příslibem… V roce 2001 se odstěhovala do pečovatelského domu paní Jirušková, v roce 2002 zemřel 
poslední obyvatel domu J. Podolský. Jak to s podnikáním paní H. dopadlo, víme všichni. Bytový dům 
stále více chátral, byl zatížen úvěrem, z konkurzní podstaty jej v roce 2006 vydražila firma Pstruhař-
ství Žamberk v.o.s.. Osudným se stal i M. Brožkovi, jehož ostatky v něm byly v létě 2007 nalezeny. 
Dům dále chátral, bylo složité přimět majitele k jeho zabezpečení proti nežádoucímu vniknutí… Se 
záměrem vybudovat zde s přispěním evropských dotací sběrný dvůr, objekt zbořit a materiál využít 
pro zpevnění plochy jeho manipulačního prostoru v počátku letošního roku zakoupila pozemky i s ob-
jektem obec Nekoř. A zároveň se začalo vyjednávat o možnostech jeho demolice…. A zbytek již znáte 
z výše popsaných událostí……  Jiří Pomikálek 

Dalo by se toho o čp. 214 zaznamenat jistě mnohem více, budu vděčný, pokud se další bývalí oby-
vatelé podělí o své vzpomínky na chvíle, které v něm prožili….

Adventní výstava
Ohlédnutí za Adventní výstavou
Symbolicky první adventní neděli, 2.prosince, se v Kulturním 

domě v Nekoři konala ADVENTNÍ VÝSTAVA. Již tradičně 
jsme mohli obdivovat krásné adventní a vánoční dekorace dětí 
ze základní a mateřské školy: svícny, adventní věnce a stromky, 
čerty, anděly, různé perníčky a vánoční ozdoby. Děkujeme pře-
devším obětavým a šikovným paním učitelkám: paní učitelce 
Bouškové, Zářecké a Lehké za přípravu nápadité výstavy. Ad-
ventní keramické věnce vlastní výroby nabízela paní Ježková. 
Další vánoční zboží prodávala květinářka Daniela Doležalová 
z Letohradu z Květiny od nádraží. 

Nedílnou součástí výstavy byl Misijní jarmark - za dobrovolný příspěvek si každý mohl koupit vý-
robky našich dětí, maminek a babiček, které opravdu s láskou na jarmark pekly, šily, zdobily a tvořily. 
Co tu bylo k mání: vánoční přání a ozdoby, záložky, svícny, brože, náušnice, žirafí polštáře, vánoční 
perníčky a cukroví, adventní věnce a mnoho dalšího. Výtěžek jarmarku ( + dobrovolné vstupné a pro-
dej občerstvení) byl 16 000,- Kč a tyto peníze budou použity na výstavbu školky v Zambii. Děkuje-
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me všem, kteří přišli a tím, že si koupili nějakou 
drobnost, přispěli na dobrou věc.

V další části výstavy byly krásné betlémy, ad-
ventní a vánoční výzdoba. Paní Antonie Venclová 
ze Šedivce zde vystavovala vlastnoručně vyrobe-
ný betlém ze surového lipového dřeva, k vidění 
byl i betlém její maminky z Dolní Dobroučce. 
Paní Škodová z Nekoře zapůjčila opět vlastno-
ručně vyrobený betlém z barveného kukuřičného 
šustí, vše šité nití. 

Pan Malý z Nekoře vystavoval více než 150 
let starý dřevěný malovaný betlém z Kralicka. 

Poslední část výstavy byla věnovaná exponá-
tům z dob našich dědečků a babiček. Děkujeme 
všem, kteří donesli zajímavé předměty, které 
dříve usnadňovali život a práci: váhy, zouváky, 
sáně, sekery, lis na ovoce, atd. Pozoruhodná 
byla především truhla s náčiním na přebíjení 
patron do brokovnice. Velké dík patří panu Jo-
sefovi Pomikálkovi za zapůjčení jeho světničky 
včetně malované truhly, kredence, stolu, mincí-
ře a porcelánového nočníku, na kterém sedávali 
i nynější velitel hasičů a starosta obce. 

V rámci výstavy byla vyhlášena soutěž o nejlepší štrúdl, tzv. „Ne-
kořské štrúdlování“. K naší velké radosti se sešlo 16 štrúdlů, a tak 
měla 5 členná porota (starosta, velitel hasičů, kuchařka ze ZŠ, pekař-
ka a zástupkyně pořádatele - Nekořaly) velmi nelehký úkol. Všechny 
vzorky byly opatřeny čísly, anonymně se hodnotil se vzhled a chuť 
(jeden štrúdl byl naslano). Vítězný štrúdl upekla paní Anna Adamco-
vá, pekařka. Gratulujeme 
a děkujeme všem ženám, 

které se zúčastnily. Kdo chtěl, mohl na výstavě posedět 
u kávy či adventního punče a ochutnat soutěžní štrúdly či 
Adamcovu vánočku. Ani děti nepřišly zkrátka a mohly se 
zapojit do soutěže. Čekalo je 10 otázek k výstavě - napří-

klad kolik čertů 
bylo s keramic-
kou hlavou, na 
co sloužil min-
cíř, kolik váží 
největší žehlička 
a kolik znamená 
kopa či mandel. 

Děkujeme za hojnou účast a všem přeji klidný advent
za pořádající spolek NEKOŘalá 

Spolek pro zachování tradic Veronika Mikysková
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Cestománie Asie
Milí čtenáři, v naší Cestománii přinášíme již poslední, 20. pokračování putování s Martinem a Zu-

zanou Kocmánkovými po Asii 
V Bajawě jsme dostali ke snídani sendvič s máslem a čoko-

ládou, vejce na tvrdo, sůl a banán. Po zajímavé snídani jsme 
společně s Rakušankou Suzan vyjednávali s místním agentem 
panem Alfonsem detaily a cenu výletu. Nejdříve jsme zamířili 
k jezeru Wawo Muda, které vzniklo při výbuchu sopky v roce 
2001. Pěšina vedla přes kávové plantáže a hřebeny starých vul-
kánů. Cestou byl vidět pravidelný kužel sousední sopky Inerie. 
Ostrov Flores je vlastně celý řetězec vulkánů. Po sestupu jsme 
navštívili prastaré vesnice Luba a Bena. Život ve vesnicích řídí 
rodinné klany. Různé symboly vyjadřují vedoucí pozici klanu, 

příslušnost či úroveň prosperity. V každé vesnici jsme zaplatili náčelníkům příspěvky. V okrese Ba-
jawa panuje matriarchát. Manžel se po sňatku stěhuje do ženina obydlí a žena drží rodinnou kasu. 
Labuan Bajo, Ruteng, Ende a Maumere jsou pod patriarchátem. U Beny jsme poprvé viděli kakaové 
boby. Po obědě Alfons zmizel, takže jsme do Soa jeli bez něj. Zde nám na trzích chyběl. Posunky se 
nám podařilo usmlouvat 20 banánů v přepočtu za 8 korun a čtvrt kila nepražené kávy, kterou jsme pak 
o vánocích doma pražili na pánvi. Za dědinou byl vydatný termální pramen 
s jezírkem. Nakonec tu skončili snad všichni turisté z Bajawy včetně Ameri-
čana, který nás na mopedu „sledoval“ z Labuan Bajo.

Následující ráno jsme po šesté i se Suzan nasedli do autobusu a vyjeli 
v krásném počasí směrem k Ende. V další dědině naložili prase. Přivázali ho 
na záď. Zapáchalo i přes zadní sklo. V další vsi naložili fošnu a selku v huber-
tusu. Venku bylo poměrně zima. To už v autobusu bylo plno. Vepředu seděl 
další běloch, náš budoucí parťák. Kličkovali jsme krajinou mezi sopkami až 
k moři. U poloostrova Ende se v moři kolébaly rybářské lodi a za nimi se 
tyčily, co jiného, než další sopky. Dál k Moni se cesta vinula podél říčky pod 
příkrou stěnou soutěsky. Ze stěn valily vodopády. Když se údolí rozvolnilo, 
objevila se rýžová políčka. V Moni se cítíte jakoby na konci světa, ale díky 
hoře Kelimutu tu bylo dost malých hotýlků. U společné večeře jsme se sešli 
i s novým společníkem Helmutem a také Američanem, který opět přijel na mopedu. U stolu seděli 
i Švýcaři, kteří už na Kelimutu byli. Všechny nás otravovala hejna létajících termitů, kteří se zbavo-
vali křidélek.

Ráno jsme vstali před šestou a po snídani společně hledali 
dopravu. V osm hodin jsme byli na parkovišti pod vrcholem 
hory Kelimutu. Vrchol nás nezajímal tak, jako krátery pod vr-
cholem. Vystoupali jsme na okraj kráterů. Pod námi se zatřpy-
tila jezera s koncentrovanou kyselinou. Jedno mělo barvu tyr-
kysovou, druhé hnědou a třetí černou. Liják při cestě zpět jsme 
přečkali v dřevěnici, kde nám Indonésané uvařili kopi susu, 
neboli kávu s cukrem a mlékem. Posléze jsme sešli ze silnice 
v naději, že to bude zkratka. Nakonec se ze zkratky stal výlet 

krajinou mezi osadami farmářů hospodařících na neobyčejně úrodné půdě. Úplnou náhodou jsme si 
cestou u ženy, která si říkala Agáta, sjednali na zítřek dopravu do Maumere. Ještě jsme chtěli jít do 
místních termálů, indonésky air panas, neboli horká voda. Ty jsme našli za domky malé chudé vísky. 
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Termály představovaly dvě oddělené kamenné mělké nádrže, pro muže a ženy zvlášť. Vrátili jsme se 
do Moni, kde nešla elektřina. Večeřeli jsme při svíčkách.

Ráno byli v autě kromě nás ještě čtyři lidé. Ptali jsme se Agáty, 
co jsou zač. Prý řidiči. Součástí dopravného bylo i zásobování 
řidiče vodou a cigaretami a tak jsme podle domluvy zásobo-
vali všechny přítomné. V Maumere nás podle dohody dovedli 
k agenturám, kde jsme si chtěli koupit cestu zpět na Bali. Zvolili 
jsme levnější a delší cestu lodí. Smluvené místo konce cesty byly 
pláže u Wodongu, což je asi 30 km za Maumere. Chvíli jsme 
bloudili po pobřeží, než jsme našli idylické místo s bambuso-
vými chatkami. Pláž byla díky sopečné činnosti pokrytá černým 
pískem. Na večer jsme si objednali ryby a když bude, tak sépii. 

Poseděli jsme u piva a araku. V noci spadl velký kokos těsně vedle naší chatky. Ráno jsme se rozlou-
čili s Helmutem a Susan a šli na bemo. U cesty jsme se udivovali nad obřími plody jack fruit. Některé 
dorostou až do hmotnosti 30kg. V autě se s námi mačkala stařenka, spousta dětí a kojící matka. Řidič 
byl poctivý a nesnažil se nás obrat. Na zalidněném lodním terminálu se odehrávalo malé drama. Loď 
už byla zjevně plná, ale stále proudily zástupy cestujících dovnitř i z lodi ven. Někteří dokonce šplhali 
přes plot. Další šplhali nahoru po lanech z dřevěných kánoí. Nevěděli jsme, zda to mají lidé z přístavu 
pod kontrolou. Byl to chaos. Po našem nalodění si personál chtěl přivydělat. Snažili se nám prodat 
prý luxusní kajutu. My ale měli svoje místo v kajutě na pátém patře pro 96 pasažérů. Cestovali jsme 
s domorodci a hordou švábů. Byli jsme tu jediní bílí turisté. Když se voda od šroubu poprvé zvířila, 
objevily se za lodí olejové skvrny. Seznámili jsme se se sousedy, kteří nám ukázali výdejnu jídla a vy-
světlili chod na této lodi. Od této chvíle jsme nejedli nic jiného, než rýži s malou rybičkou. Několikrát 
za den byli muslimové svoláváni do lodní mešity. V noci svítil měsíc a osvětloval zčeřenou stopu za 
lodí. Za dne byly v této stopě zřetelné vyhozené odpadky. Při mezipřistání v Bímě na Sumbawě se na 
paluby nahrnuly zástupy prodavačů. Během naloďování a vyloďování dva muži na voru loď natírali. 
Okolo lodi plavaly velké žluté skvrny.

Druhé ráno nás po páté vzbudili oznámením o brzkém při-
stání v Benoa u Denpasar. Lidé začali balit a odhazovat do 
moře odpadky a nepotřebné věci. Rozloučili jsme se se spo-
lucestujícími a za hodinu jsme byli zpět na půdě ostrova Bali. 
Jednu z prvních věci, co jsme udělali bylo, že jsme zašli do 
dopravní společnosti a koupili si lístky do Ubudu. Po obě-
dě jsme už jeli na sever. Cestou do Ubudu silnici lemova-
ly kamenické a dřevo sochařské dílny s tisíci soch, většinou 
s hinduistickými symboly. V druhé polovině cesty kameníky 
a řezbáře vystřídali malíři a grafici. Návštěvě zajímavého cen-
tra Ubudu jsme věnovali hned celý následující den. Všudypřítomné výstavy suvenýrů byly převážně 
uměleckého charakteru.

Další den ráno jsme si půjčili moped. Nejdříve jsme vyrazili do kliniky, kde nám sdělili, ze naše 
zdravotní potíže způsobuje přílišná konzumace palmového oleje, který jako Evropané neumíme strá-
vit. Po návštěvě kliniky jsme se rozjeli po kraji obdivovat balijskou architekturu, rýžová políčka 
a také vzdálené siluety sopek na severu. V podvečer jsme šli na místní market smlouvat o koření 
a umělecké předměty.

V poledne dalšího dne jsme už zase byli zpátky na pobřeží. Večer jsme potkali Helmuta a rozloučili 
se s ním. Vlastně s celou Indonésií. Ráno jsme totiž jeli bemem na letiště. Letěli jsme z Denpasar do 
Malajsie. Před přistáním jsme žasli nad nekonečnými lány vysázených palmových plantáží. Tentokrát 
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byla doprava do centra Kuala Lumpur jednoduchá. Věže Petronas a KL 
Tower zářivě svítily. Vystoupili jsme opět v srdci hlavního města poblíž 
Čínské čtvrti. Hned první obchod na rohu byl k našemu překvapení plný 
vánočních ozdob. Byl již advent. Při večeři jsme po měsíci v Indonésii 
opět uchopili čínské hůlky.

Ráno jsme se vydali se směrem k věži KL Tower, což byla kdysi čtvr-
tá nejvyšší telekomunikační věž na světě. Z věže byl výhled na město 
a hlavně na známá „dvojčata“ společnosti Petronas. Na další atrakce již 
nezbyl čas. V podvečer jsme sledovali siluety mrakodrapů z autobusu 
směřujícího k letišti. To už nám pomalu začalo docházet, že po pěti mě-
sících a jednom týdnu opouštíme Asii. Cestou do Káhiry jsme přemítali 
nad tím, co jsme viděli a zažili. Nejvíce nás oslovila Indie, která domi-
novala, nejen přátelskostí lidí a výborným jídlem, Indonésie byla nejatraktivnější a také nejlevnější, 
Laos překvapil krásou přírody a zábavností, Filipíny naopak drsností každodenního života, Singapur 
pestrostí kultur a národních kuchyní. Každé zemi lze připsat nějaké nej. Nepočítaje závěrečnou ná-
vštěvu Egypta, pobývali jsme na cestách za poznáním v 79 hotýlcích či chatkách, 10 nocí jsme spali 
v letadle, na lodi, ve vlaku či autobusu a 4 krát jsme nocovali na letištích. Dohromady 15 krát jsme 
nastupovali a vystupovali z letadla a 19 krát jsme pluli lodí. Autobusů, taxíků či tuk tuků bylo ne-
počítaně. Zamysleli jsme se i nad jistotami a nejistotami života tam a u nás, ale nad hodnotou života 
samého. Poznání cizích krajů rozšířilo naše obzory. Poslední kapitolu bychom však uzavřeli větou: 
“všude dobře, doma nejlépe”.

Přejeme všem čtenářům Nekořského zpravodaje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013.
Martin a Zuzana Kocmánkovi

 

Tisková zpráva finančního úřadu 
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ od 1.1.2013
Správu daně z nemovitostí bude od 1.1.2013 vykonávat 14 finančních úřadů se sídly v krajských 

městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. 
Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé 

nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také 
sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného. Sloučení dosavadních daňových 
povinností do jednoho spisu provedou finanční úřady automaticky z moci úřední. Nedojde-li oproti 
zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nebude v lednu 2013 
nutný žádný úkon ze strany poplatníků. 

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2012 ke změnám okolností rozhodných pro vymě-
ření daně z nemovitostí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, 
dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, 
převody bytů do os. vlastnictví…), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2013.

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za 
opožděné podání přiznání (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád v platném znění).

Složenky na daň z nemovitosti budou rozeslány koncem dubna nebo počátkem května 2013, termín 
pro zaplacení celé daně z nemovitostí nebo první splátky je 31.5.2013.

Bližší informace je možné získat na internetu http://cds.mfcr.cz nebo na Finančním úřadě pro Par-
dubický kraj územní pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, Žamberk, tel.:465678111.
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Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka se v Nekoři uskuteční v sobotu 5. ledna 2013

 

 

Tisková zpráva ze dne 21.11.2012 
 
V prvních lednových dnech prob hne v našich obcích a m stech tradi ní T íkrálová sbírka. 
Už pot inácté navštíví naše domácnosti t i králové s p áním št stí, zdraví a pokoje tomuto 
domu (písmena K+M+B nade dve mi). Všem ob an m dají také možnost prost ednictvím 
organizací Charit p isp t pot ebným. 
 

T íkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Ústí nad Orlicí organizuje v orlickoústeckém 
regionu pat í k nejv tším v celé královéhradecké diecézi. To je možné jen díky stovkám 
ob tavých dobrovolník , kte í se sbírkou pomáhají v míst  svého bydlišt . Sbírka si získala 
d v ru lidí a díky ní se Oblastní charit  da í podporovat n které služby.  

Ve sbírce za rok 2012 vybralo v našem regionu 453 skupinek celkem 1.983.257,- K .  65 
% z výt žku z stává Oblastní charit  a tato ástka byla použita v souladu se zám ry na 
provozní náklady ob anské poradny, služby „Šance pro rodinu“, Rodinného centra Kopretina 
Sloupnice, Centra pod st echou Letohrad, charitní ošet ovatelské služby,  materiálové 
vybavení Centra sociálních služeb Lanškroun a p ímou pomoc. 
Zám ry použití 13. T íkrálové sbírky jsou pro rok 2013 tyto: 

- provozní náklady ob anské poradny 
- provozní náklady služby „Šance pro rodinu“  
- stavební úpravy zázemí pro charitní ošet ovatelskou službu v Ústí n.O. 
- stavební úpravy budovy Centra pod st echou Letohrad 
- materiálové dovybavení Centra sociálních služeb Lanškroun 
- provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice 
- fond na rozvoj stávajících projekt  
- p ímá pomoc 
- výstavba vodárny v indickém Nirmal Nagar  
 

Každá skupinka koledník  T íkrálové sbírky má u sebe zape et nou pokladni ku se znakem 
Charity R, pr kaz vedoucího skupinky, na kterém je íslo shodné s íslem pokladni ky, a 
ob anský pr kaz, kterým se v p ípad  pot eby prokazuje. 
Bližší informace naleznete v Charitních aktualitách, které budou roznášet koledníci, nebo na 
www.uo.charita.cz 
 

Iva Marková 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Na Kope ku 356, Letohrad 
Tel. 465 620 249 
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Oznámení

Pozvání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se 
Marie Hubálková 
František Slavík

Vinárna U Mostu Nekoř  

Vám nabízí vaření hotových jídel,  

včetně rozvozu až k Vám.            

Cena menu je 63, Kč 

Pokrmy jsou připravovány pouze 
z přírodních surovin, bez umělých přísad. 

Za kvalitu pokrmu odpovídá šéfkuchař Petr Dvořák 
www.vinarnaumostu.ic.cz                

zarecka.alena@email.cz, 465 625 164, 731 55 88 07 



Poznáte…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 5 vánoce 2012
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli: Veronika Mikysková, FÚ Žamberk, 
Oblastní Charita, Tomáš Krejčí, Zuzana a Martin Kocmánkovi, Marie Glonková, Jiří Pomikálek, foto: Jiří 
Krejsa, Lukáš Král, Jiří Pomikálek, autoři příspěvků. Tiskne GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. 
Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 300 výtisků, cena 10,- Kč

V podzimním čísle Nekořského zpravodaje jste si mohli prohlédnout další fotografie rekreačních ob-
jektů z Údolí: I. čp. 250, původní Dostálkovo na Brodku, dnes majitel Josef Faltus; II. čp. 239, 
Grundlovo na Brodku, nyní majitelka J. Šedinová, Český Brod; III. čp. 41,42, Krausovo a Venclovo 
v Koutech, - v popředí čp. 41, majitel J. Faltys, Praha; vpravo čp. 42 majitelé F. Vencl a L. Venclová; 
vlevo v pozadí rozestavěný RD F. Vencla. 
V posledním čísle přinášíme pohled na budovu, o které se v tomto čísle častokrát zmiňujeme. 
Poznáte …?

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2013, příspěvky možno zanechat na obecním úřadě, případně 
zasílat na e-mailovou adresu ounekor@orlicko.cz nebo pomikalek@wo.cz. www.nekor.cz 


