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ZPRAVODAJ
Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané, dostává
se Vám do rukou Zpravodaj, kterým
bychom Vás v nadcházejícím období
rádi informovali o dění v našich
obcích. Hlavní myšlenkou tohoto
zpravodaje je zvýšit podvědomí občanů o záležitostech projednávaných
na zastupitelstvu obce a o chystaných
a probíhajících akcích. Jde nám o to,
abyste se dozvídali o tom, co je nového ve vašem nejbližším okolí.
Rovněž budete dostávat aktuálně
informace o sdruženích a spolcích,
o jejich činnosti a akcích, které ve
spolupráci s OÚ pořádají. Předem
děkujeme za vaše podněty a příspěvky,
které rádi otiskneme.

Vážení občané,
v minulém měsíci proběhly komunální volby, ze
kterých vzešlo nové zastupitelstvo obce. Zvolení
zastupitelé byli zveřejněni na úřední desce ihned
po volbách. Volební účast v naší obci byla přes
67 %, za což bych Vám rád poděkoval. V minulém
volebním období se nám podařilo uskutečnit stěžejní akci, kterou jsme si předsevzali, získat finanční prostředky a uskutečnit výstavbu vodovodu
a úpravny vody. V současné době zajišťuje provoz
vodovodu sama obec Nekmíř, čímž chceme zajistit
co nejnižší a stabilní cenu pitné vody.
V příštím volebním období bychom chtěli dopracovat projektovou dokumentaci na splaškovou
kanalizaci a čističku odpadních vod, v návaznosti
na to pak získat dotaci a vybudovat výše uvedené
stavby. Chceme tím vyřešit problémy občanů
s vyvážením jímek a septiků a samozřejmě zvýšit
čistotu vypouštěných odpadních vod v obci.
V návaznosti na to chceme po stavbě splaškové
kanalizace opravit a dobudovat místní komunika-

Kultura v Nekmíři

Obecní úřad Nekmíř pro občany zajišťuje na měsíc prosinec 2018 dvě akce.

Rekonstrukce bitvy

Rozsvícení vánočního stromku

První se bude konat v přírodě (u Památníku bitvy
Jana Žižky) ve spolupráci se členy Plzeňského Lanfrýdu a s jejich příznivci z celé ČR. Na prostranství
pod památníkem se uskuteční REKONSTRUKCE
BITVY mezi husity a katolíky. Tato bitva je významná tím, že zde Jan Žižka dne 2. prosince roku
1419 poprvé použil v boji vozovou hradbu. V čele
husitů by ani letos neměl chybět sám vojevůdce
Jan Žižka. Na straně druhé pak můžeme očekávat
Bohuslava ze Švamberka či Hynka z Nekmíře.
Přijďte se podívat na historicky známé postavy,
na samotnou bitvu, na historické oděvy a zbraně.

Druhá akce bude probíhat 1. adventní neděli před
kulturním domem v Nekmíři a dále pak v sále kulturního domu. Obecní úřad pořádá již potřinácté
Rozsvícení vánočního stromku.
Jako každoročně, tak i letos, se nejprve uskuteční
průvod světýlek obcí. Po něm bude následovat
vystoupení dětí z pěveckého kroužku ZŠ Chotíkov
(pod vedením Mgr. Marcely Všahové). Společně se
zaposloucháme do kouzelných melodií vánočních
písní a koled. Poté se přesuneme do sálu kulturního domu, kde budou pro děti připraveny předtisky
dopisů pro Ježíška, Ježíškova schránka a sladká
odměna za napsaný či nakreslený dopis. Po splnění
tohoto (pro děti) tak důležitého úkolu bude v sále
probíhat beseda na téma VÁNOČNÍ ZVYKY
A TRADICE, kterou povedou dvě pracovnice
Muzea Severního Plzeňska z Mariánské Týnice.
Beseda bude doplněna ukázkami (lití olova, pletení
vánočky, krájení jablíček) a také videoprojekcí.

Kdy:	v sobotu 1. prosince 2018
od 14:00 hodin
Kam:	na louku pod Památníkem
bitvy Jana Žižky
Josef Pangrác
místostarosta
Obec Nekmíř je členem mikroregionu
Dolní Střela. Ke 100. výročí republiky
byl zpracován HISTORICKÝ ATLAS
uvedeného mikroregionu. Obecní úřad
nabízí občanům tento atlas k nahlédnutí
i k zakoupení (v úředních hodinách) za
symbolických 100,- Kč.

Kdy:	v neděli 2. prosince 2018
od 17:00 hodin
Kam:	začínáme před kulturním
domem v Nekmíři
Máme se společně v předvánočním čase na co
těšit.
Josef Pangrác
místostarosta

ce. Samozřejmě, že v plánech nového zastupitelstva
obce je i řada menších akcí, o kterých Vás budeme
průběžně informovat.
Ing. Josef Urbánek
starosta obce

SDH Nekmíř

Sbor dobrovolných hasičů v Nekmíři v letošním
roce obnovil činnost hasičů Soptíků, kterých se
mohou zúčastnit úplně nejmenší děti a zapojit se
tak v kolektivu do her a zábavných činností nejen
s hasičskou tématikou. Schůzky se konají od září
2018 pravidelně každý čtvrtek od 17:00 hodin v sále
kulturního domu. V případě zájmu se můžete kdykoliv zúčastnit nebo kontaktovat vedoucí Soptíků
Veroniku Paškovou.
Během roku se událo několik významnějších událostí, mezi které patří zásah při požáru během letní
bouřky. Zásahová jednotka SDH vyjela k nahlášenému požáru hořícího stromu, který uhasila a bezpečně zajistila místo požáru. Dále jsme během podzimu
spolupracovali s Obecním úřadem v Nekmíři
a dalšími aktivními složkami v obci při oslavách
100. výročí založení Československa. Společně
s obecním úřadem jsme zajistili sběr nebezpečného
odpadu, v listopadu jsme provedli zazimování
a údržbu hasičské techniky, aby byla připravena
v pohotovosti pro případ zásahu v naší obci.
Na příští rok 2019 plánuje SDH uspořádat opět
řadu aktivit, mezi nejbližší akci patří uspořádání
divadla. Dne 26. 1. 2019 od 17 hodin vystoupí
v kulturním domě divadelní spolek KROS (Krašovický ochotnický spolek) s pohádkou Šíleně smutná
princezna, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Během jarních měsíců pak plánujeme tradiční
čištění koupaliště a společně s obecním úřadem
uspořádat sběr kovového a nebezpečného odpadu.
Výhledově se pak v létě 27. 7. 2019 můžete těšit na
tradiční hasičskou soutěž včetně doprovodného
programu, hudby, občerstvení a večerní taneční
zábavy. O všech akcích Vás ještě budeme detailněji
informovat.
V nadcházejících adventu přejeme Vám a Vašim
blízkým radostné Vánoce, plné štědrosti, pohody,
lásky a klidu. V novém roce štěstí, zdraví, mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Lukáš Koudela, Ph.D.

SDH Lhotka

Dne 18.11.2018 se uskutečnila v klubovně ve
Lhotce schůze Českého svazu včelařů, kde byly
projednány aktuální informace k chovu včelstev.
V měsíci listopadu bylo proveden úklid listí
z návsi ve Lhotce. Odvoz zajistil pan Václav
Petermann. V jarních měsících plánujeme vyčištění rybníka.
V současné době zveme občany Lhotky na
rozsvícení vánočního stromku dne 8. 12. 2018.
Občerstvení a kulturní vložka zajištěny, srdečně
Vás zveme.
Zdeněk Hora

Nekmířský zpravodaj

Klub důchodců
„Je jiná doba, ale je dobře si průběh života připomenout“
Tak jak čas běží a ubíhají dny, léta přibývají,
se člověk zamýšlí, co bude dál?
Obec Nekmíř, která před lety plným životem
naplňovala společnost svou kulturní, společenskou a
sportovní činností se pomalu vytrácí. Z těchto důvodů
se skupina starších občanů rozhodla založit Svaz
důchodců.
Toto se uskutečnilo v roce 2004 za podpory tehdejší Krajské rady důchodců Plzeň. Sympatie pro naši
obec Nekmíř zprostředkoval místní občan pan Ing.
Jaroslav Hyrát, který měl kontakt na KRD s panem
Ing. Hábou.
Tím byl v r. 2004 Svaz důchodců v Nekmíři
ustaven a čítal 40 členů. Do čela svazu byla zvolena
paní Marta Hladíková, která ve funkci setrvala 12 let.
Kronikářkou byla zvolena paní Bischofová Ludmila.
Kronika je vzorně a pečlivě vedena.
Svaz důchodců v Nekmíři se pravidelně schází každou druhou středu v měsíci. Náplň schůzek (besed) je
vedena podle událostí a situací v obci, nezapomíná na
osobní výročí členů jako jsou narozeniny nebo třeba
oslavy MDŽ atp. Na samém počátku besed zprostředkovala p. Marta Hladíková zapůjčení kroniky obce.
Čtení na besedách prováděla paní Hofrajtrová Věra.
Pro příjemné posezení nám hráli na harmoniky p.
František Přibík, Karel Tyc a Jaroslav Želinský. Během
roku jsme uspořádali několik tanečních zábav.
Je nutné se zamyslet nad tím, že naše členská
základna je tvořena převážně ze starších členů.
V době, kdy spolek trochu ochaboval došlo ke

TJ Nekmíř

V letošním roce pro vás připravila TJ Nekmíř
Tříkrálové putování okolím Nekmíře, Masopustní
průvod, Maškarní bál pro děti a Dětský den, na kterém nechyběl ani skákací hrad.V listopadu jsme se
spolu s SDH Nekmíř, Obecním úřadem a spolkem
Tradice i rozvoj podíleli na oslavách
stého výročí vzniku Československa. Na prosinec
připravujeme pro děti 8.12.2018 od 14.00 hodin
Čertíkovskou diskotéku, na kterou dorazí i Mikuláš

změně názvu, ze svazu důchodců se se stal Klub
důchodců.
Pro zachování dobré činnosti a kultury, pořádáme několikrát do roka odpolední tanečky v sále
kulturního domu od 15 hodin. Vyhlášená je hudba
pana Žákovce. Tuto společenskou akci podporují
hlavně příznivci Václava Žákovce a lidé z blízkého
okolí. Nutno podotknout, že místní se málo zapojují.
Pamětníci vzpomínají, že MNV v Nekmíři vybudoval
v roce 1963 kulturní dům, aby se místní občané mohli
spokojeně bavit.
Roční příspěvek pro člena důchodce činí
50,- Kč. Obecní úřad tuto činnost složky podporuje
tím, že dává bezplatně k dispozici sál kulturního
domu.
Program pro další období roku 2019: Budeme i nadále pokračovat v dané činnosti, včetně odpoledních
tanečků. Závěrem každého roku klub pořádá akci,
kde shrne celoroční činnost, poděkuje svým členům a
hostům a připraví pohoštění
s hudbou.
Současný stav členské základny doplňují občané
ze Stýskal a Líšťan a já doufám, že je jim mezi občany
Nekmíře dobře a my si toho upřímně vážíme. Pokud
i Vy máte rádi společnost a své přátele - přijďte mezi
nás!
Za současného stavu klub důchodců v Nekmíři
organizují a řídí p. Jindřich Hanzlík a Josef Čech.
Chýlí se rok 2018 ke konci a v něm nejhezčí svátky
vánoční. Jménem našeho klubu důchodců obce
Nekmíř Vám všem příznivcům přejeme radostné,
příjemné prožití svátků vánočních
a do roku 2019 šťastné vykročení, pevné zdraví
a celkovou životní pohodu!
Klub důchodců Nekmíř 2018
Václav Hospr
s malým překvapením. Silvestrovskou zábavou
zakončíme rok 2018 a oslavíme příchod roku 2019.
Na začátek ledna chystáme tradiční
Tříkrálové putování okolím Nekmíře, zakončené
prvním společným táborákem a opékáním špekáčků. 19.1.2019 proběhne výroční schůze TJ, na níž jste
srdečně zváni. V měsíci březnu chystáme tradiční
Masopustní průvod obcí Nekmíř a Maškarní bál
pro děti.
TJ Nekmíř přeje všem občanům krásné a klidné
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2019.
Bc. Veronika Čechová

Shrnutí akcí prosinec 2018 - únor 2019

1. 12. 2018	
Rekonstrukce bitvy
u památníku Jana Žižky,
od 14:00 hodin.
2. 12. 2018	
Rozsvícení vánočního stromu v Nekmíři, od 17:00 hodin
8. 12. 2018	
Rozsvícení vánočního stromu ve Lhotce, od 17:00 hodin
8. 12. 2018	
Čertíkovská diskotéka
pro děti v kulturním domě
v Nekmíři, od 14:00 hodin
24. 12. 2018	
Štědrovečetní setkání
u kapličky, od 22:00 hodin

Šťastnaé veselé

31. 12. 2018	
Veselý Silvestr v kulturním
domě v Nekmíři,
od 20:00 hodin
5. 1. 2019	
Tříkrálový pochod
26. 1. 2019	
Divadlo „Šíleně smutná
princezna“ v kulturním domě
v Nekmíři, od 17:00 hod
23. 2. 2019	
Společenský ples v kulturním
domě v Nekmíři

O dalších akcích pořádaných v obcích
Nekmíř a Lhotka budete včas informováni.

Vánoce!
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Nekmířské
maminky
Nekmířské maminky začaly pracovat již před
4 roky, za podpory TJ. Nově spolupracují také se
spolkem Tradice i rozvoj. Schůzky probíhají ve středu
od 16:30 hod, v sále kulturního domu za nepříznivého
počasí v zimních měsících, jinak se scházejí venku.
Jde o hraní, pohyb, poznávání, kreativní činnosti,
které jsou vždy zaměřené na určité téma – například
Vánoce, duchové, Velikonoce, hudba, auta. Cílem
je umožnit maminkám a jejich dětem se vzájemně
poznat. Vítaní jsou ale i tatínkové, babičky s vnoučaty.
V nejbližší době nás čeká mikulášské tvoření,
hraní a řádění, budeme zdobit a rozsvěcovat vánoční
stromeček u kapličky. Před Vánocemi se sejdeme
s vůní cukroví, cesta ke krmelci je již tradicí. Užijeme
si určitě společné sáňkování a stavění sněhuláků, či
bruslení. A všichni se těšíme na naši hru Nekmířská
KAČKA, kterou si užíváme několikrát do roka. Jde
o hru podobnou „stopovačce“, kdy děti hledají podle
indicií úkoly, které musí vyřešit. Na konci je čeká odměna. Více se o nás dozvíte na Facebooku ve skupině
Nekmířské maminky.
Libuše Kindlová

Spolek Tradice
i rozvoj
Dne 24. 10. 2018 byl v obci založen nový spolek
s názvem Tradice i rozvoj. Jak už název napovídá, spolek by chtěl obnovit v obci některé
tradiční akce, pořádané v dobách minulých, ale
zároveň také občany zaujmout některými novými činnostmi, které by měly pomáhat, pobavit,
potěšit. Účelem spolku je tedy nejen pořádání
kulturních a společenských akcí, organizování
sportovních aktivit, ale i pomoc starším a méně
soběstačným spoluobčanům.
V neposlední řadě bychom pak chtěli rozvíjet
aktivity i těch nejmenších a poskytnout tak rodinám s dětmi podporu, např. organizací různých
pravidelných činností nebo jednorázových akcí.
První akcí, na které jsme se podíleli, byly
důstojné oslavy 100. výročí vzniku ČSR. Dále
pak pod naší záštitou a za materiální pomoci OÚ
proběhne letošní Štědrovečerní setkání u kapličky a zároveň také chystáme plán akcí a činností
na příští rok.
A tímto bychom Vás také rádi chtěli všechny
pozvat na připravovaný společenský ples, který
se bude konat dne 23. 2. 2019 v KD v Nekmíři.
Eva Brabcová

Slovo závěrem

Blíží se nejkrásnější období roku. Přejeme všem
našim spoluobčanům a jejich rodinám krásné
prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví
a lásku. Ať se nám v roce 2019 šťastně žije.
zastupitelé obce Nekmíř
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