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ZPRAVODAJ

Milí spoluobčané, vítejte u druhého vydání
Nekmířského zpravodaje, jehož cílem je
opět především informovat Vás o aktuálním dění v naší obci.
Ve zpravodaji tedy naleznete informace
o záměrech a plánech obecního úřadu
a také příspěvky jednotlivých složek, které
působí v obci.
Po zimním období -času sněhu a ledu,
dlouhých soumraků a nocí, nastává doba,
kdy jaro pomalu přebírá vládu nad zimou.
Ještě si užijme masopustního veselí a pak
po 40-ti denním půstu jsou tu Velikonoce.
Je tady JARO - to je radost, veselí, slunce
a více tepla. Přejeme Vám za celou redakční radu příjemné nastávající období, hodně pohody, sluníčka, zdraví a spokojenosti.
A pokud si najdete čas, tak nezapomeňte
navštívit akce, které se budou konat nejen
v naší obci.
Jana Hyrátová, Bc. Veronika Čechová,
Ing.Lukáš Kudela Ph.D.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v roce 2019 bude v části
obce probíhat uložení elektrických rozvodů
ze sloupů do zemních výkopů. Celá akce bude
projekčně připravena a s majiteli každé dotčené
nemovitosti projednána. Odstraněním sloupů
pro elektrické vedení je obec nucena vybudovat
v této části obce nové veřejné osvětlení a veřejný
rozhlas tak, aby osvětlení obecních komunikací a informování obyvatel bylo zabezpečeno.
Výstavbu těchto sítí se budeme snažit provést
co nejekonomičtěji, ale na co nejvyšší technické
úrovni a za využití dostupných dotačních titulů.
Chtěl bych Vás požádat o trpělivost při provádění výše uvedených prací, protože dojde
k omezení pohybu v těch částech obce, kde
budou práce probíhat.
Zastupitelstvo obce se po prohlídce stromů
a keřů v okolí požární nádrže a dětského hřiště,
rozhodlo tento prostor vykácet a nově osadit.
Stávající vzrostlé stromy výrazně zasahovaly
do komunikace svými kořeny a mohly by poškodit asfaltový povrch.V rámci obnovy tohoto
prostoru také budou jednotlivé prvky dětského
hřiště před sezonou zrevidovány a některé budou
vzhledem ke svému stavu nahrazeny novými.
Doufáme,
že úprava okolí požární nádrže a doplnění
dětského hřiště, přispěje k příjemnému strávení
volného času občanů v této části obce.
Ing. Josef Urbánek
starosta obce

Spolek Tradice i rozvoj
Nejprve bychom se rádi ještě ohlédli za koncem
minulého roku, kdy proběhlo milé vánoční
setkání u kapličky a my doufáme, že i koncem
letošního roku se opět takto sousedsky sejdeme u
svařáku a koled a malé ukázky umění našich dětí.
Další ohlédnutí bude za Společenským plesem,
který proběhl v sále kulturního domu
23. 2. 2019.

TJ Nekmíř

Ačkoliv zima podle kalendáře ještě trvá, počasí
nám pomalu ukazuje příchod jara. Dlouhé zimní
večery se zkracují, den je delší a zpravidla se nám
s prvním jarním sluníčkem zlepší nálada. Vše se
probouzí a láká nás strávit více času venku. Doma
uklízíme, zbavujeme se starých nepotřebných věcí
a plánujeme, co všechno v nastávajícím roce uděláme. Pojďme se krátce podívat, co jsme společně
od začátku roku 2019 zvládli.
Do nového roku jsme vykročili ve sportovním
duchu. 5. ledna proběhl IX. Ročník Tříkrálového
putování okolím Nekmíře. Počasí nám přálo,
účast byla hojná. Pochod byl zakončen u kulturního domu prvním společným opékáním špekáčků.
Na začátku února proběhla valná hromadaTJ
Nekmíř, na níž byl schválen plán akcí na letošní
rok a placení členských příspěvků. Na základě
tohoto bude vytvořena nová členská základna
Tělovýchovné jednoty.
V sobotu 2. března 2019 procházel obcí masopustní průvod. Tento zvyk je součástí Masopustu. Masopust začíná po svátků Tří králů a končí
Popeleční středou. Je to období veselí, radování a
hodování. Snažíme se udržet tradici našich předků a
pokračovat v ní i nadále. Přesto, že masek v průvodu
nechodí tolik, kolik pamatujeme z dob našeho dětství, máme snahu vykročit i v menším počtu účastníků a uchovat tak tento zvyk pro další generace.
Na sobotu 9. března připravujeme pro děti
Maškarní bál v místním kulturním domě. Zábava

Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli
pobavit. Věříme, že jsme splnili Vaše očekávání
a ples byl pro Vás milým zážitkem, stejně jako
pro nás. Děkujeme i Vám, kteří jste přijít chtěli,
ale nemohli, či jste podpořili ples darem, nebo
hezkým slovem. Bylo nám ctí a doufáme, že tento
ples bude moci dostat „nálepku“ TRADIČNÍ“.
V nejbližší době vás zveme na Jarní dětskou
burzu, která proběhne v sále KD dne 16. 3. 2019,
kam můžete přijít prodat nebo nakoupit oblečení,
obuv, hračky, knihy, sportovní potřeby a další.
Zájemci o prodej mohou své věci donést do
komise konané den předem tedy 15. 3. 2019. Více
informací naleznete na plakátech nebo se můžete
přímo obrátit na paní Skalovou.
V následujících měsících se pak můžete těšit
na další události, o kterých vás budeme ještě
průběžně informovat. Pro děti již připravujeme
dubnovou jízdu zručnosti a v květnu společně
opět oslavíme Den matek. Tímto bychom chtěli
také požádat rodiče, jejichž děti by měly zájem
a rády by se účastnili programu k této příležitosti,
aby nás kontaktovali na e-mailu:
Libuska.S.@seznam.cz, případně se obrátili osobně na paní Libuši Kindlovou nebo Evu Brabcovou
do13. 3. 2019. Děkujeme.
Eva Brabcová

v podobě nejrůznějších soutěží, tanečků a bohatá
tombola bude zajištěna. Těšíme se na všechny
masky. Přijďte si s námi zatačit.

12. dubna pro Vás opět chystáme ukázky velikonočních vazeb s Mgr. Evou Benešovou. Výrobky, které se vám budou líbit, je možno zakoupit.
Na velikonoce vyrazíme s dětmi do lesa stezkou „velikonočního zajíčka“. Čekají nás soutěže
s velikonoční a jarní tématikou. Na konci trasy
čeká na všechny odměna. Sejdeme se na hřišti
dne 20. 4. 2019.
O dalších akcích vás budeme průběžně informovat. Užívejte si pěkné jarní období a přejeme
všem veselé velikonoce.
K mezinárnodnímu dni žen přejeme ženám
vše nejlepší.
Vaše TJ Nekmíř
zpracovala
Bc. Veronika Čechová
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Klub důchodců
O klubu důchodců bylo téměř vše řečeno
v prosincovém Zpravodaji. Zopakuji jen základní
údaje o jeho založení a činnosti. Dříve Svaz,
později Klub byl založen v roce 2004 paní Martou
Hladíkovou. Stala se jeho předsedkyní a vedla jej
plných 12 let. Byli jsme tenkrát mladší a měli jsme
plno zájmů. Třeba jsme jeli na Zemi živitelku do
Českých Budějovic. Bylo to hezké, ale už se to
nevrátí.
K našim setkáním nám vyhrávali dva heligonkáři, později tři. Po 12 letech paní Hladíková
požádala o vystřídání. Podle písničky „Nechtěla

Na pokračování:

jsem, musela jsem“. Předsedou byl zvolen Josef
Čech, který vede Klub s místopředsedou Jindrou
Hanzlíkem čtvrtým rokem. V současné době má
Klub, na který byl Svaz přejmenován, 36 členů.
Z toho jsou 3 ze Stýskal a 7 z Líšťan a okolí.
Zasedáme každou druhou středu v měsíci.V zimě
od 18 hodin, v létě od 19 hodin. Sejdeme se vždy
téměř všichni. Po povídání a vzpomínkách, přijde
nařadu zlatý hřeb programu „zpěv“. S nedělními
tanečky panem Žákovcem omládneme vždy
o 10 let. V poslední době nám nabídl svoji pomoc
nově založený spolek Tradice i rozvoj.
Pro ty, kteří by měli zájem náš Klub doplnit,
řádi jej přivítáme. Podrobněji o naší činnosti
v příštím zpravodaji.
Josef Čech

„JE NOVÁ DOBA, Babičko – povídej“
...Když jsem se narodila, bydleli moji rodiče ve
státním bytě, kde platili 70,-Kč měsíční nájem.
Žádný fond oprav se neplatil, když se něco pokazilo a nebo byla třeba větší oprava, národní výbor
měl dost prostředků, aby je zaplatil. Jesle, školku,
základní i střední i vysokou školu jsem měla zcela
zdarma a protože jsem se dobře učila,měla jsem
už na střední škole „prospěchovné“, tedy svých
300,- Kč jen pro sebe. Na vysoké škole to bylo
500,- Kč a za to se dalo pořídit docela dost. Pěkné

SDH Nekmíř

Poslední víkend v lednu byla v Nekmíři možnost
vyrazit lidově řečeno „za kulturou“, neboť jsme pořádali divadelní představení v sále kulturního domu.
Vystoupil zde divadelní spolek KROS (Krašovický
ochotnický spolek) s pohádkou Šíleně smutná
princezna. Podle ohlasů nejen diváků, ale i učinkujících, bylo představení
úspěšné
a všem se líbilo.
Jak už jsme informovali v minulém čísle
Nekmířského zpravodaje, došlo k obnovení
činnosti nejmenších
hasičů Soptíků
(1-6 let), kde se děti
mohou zapojit v kolektivu do her a zábavných
činností nejen s hasičskou tématikou. Nyní nabíráme nové členy. Pokud
se chcete připojit, neváhejte kontaktovat vedoucí
Soptíků Veroniku Paškovou, nebo přijít na některou

zimní kozačky stály 190,- Kč, zimní bunda 250,Kč a vstupné třeba do kina 3,-Kč. Do divadla to
bylo 15,- Kč. Pobyt na letním táboře, který trval
3 týdny s celým zabezpečením i s výletem stál
200,-Kč.
...Je nová doba – a já ráda vzpomínám a vyprávím dětem „pohádku“, které nechtějí věřit.
pokračování příště...
Za klub důchodců Václav Hospr
ze schůzek, konaných každý čtvrtek od 17 hodin v
sále kulturního domu, nebo pak za hezkého počasí
na hřišti TJ Nekmíř.
Tradičně, jako každý rok i letos budeme čistit
požární nádrž, nejen aby dobře sloužila svému účelu
jako zásoba vody při nečekaných událostech, ale také
aby mohla být využita k osvěžení v letních dnech.
Termín je stanoven na 30. 3. 2019 od 9:00 hodin, což
bude ještě v předstihu potvrzeno a vyhlášeno obecním rozhlasem. Všechny dobrovolníky vítáme.
Na jaře také bude proveden tradiční sběr kovového odpadu, který bude současně probíhat se sběrem
nebezpečného odpadu. Termín prozatím není stanoven, ale budeme průběžně Vás informovat.
Ing. Lukáš Koudela, Ph.D.

CO SE CHYSTÁ:

Obec by ráda občanům připomněla
600. výročí bitvy u Nekmíře. Chystáme trasu se
zastaveními „Cestou Hynka z Nekmíře“.
Na několika informačních tabulích seznámíme
s postavou Hynka z Nekmíře v souvislostech
s dobou, ve které žil.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,

je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé ČR. Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. A my se rovněž připojíme.
Termín: 6. 4. 2019. Bližší informace budou včas vyhlášeny obecním rozhlasem.

Nekmířské
maminky
Srdečně zveme všechny maminky s dětmi od miminek, na naše setkání, která probíhají každou středu
od 16:30 hodin, nyní zatím v přísálí KD.
S jarem a pěkným počasím budeme stále více venku.
Těšíme se na všechny. Každou druhou středu v měsíci
nově probíhají schůzky rámci projektu „Vítejte
v naší knihovně“ - ve spolupráci s Obecním úřadem.
Jde o schůzky v místní knihovně, kdy se snažíme
dětem ukázat, jak to chodí při půjčování knih, krásu
čtení a oživit knihovnu celkově. Děti s nadšením na
projektu spolupracují. Další setkání v knihovně nás
čeká 13. 3. 2019 a začíná v 16:30 hodin. Z dalších plánů pak v březnu proběhne další – dětmi i maminkami
oblíbená Nekmířská KAČKA a mimo jiné nás čeká
první letošní výjezd mimo obec.
Maminky by se rády ohlédly za posledním měsícem roku a poděkovaly spolku Tradice i rozvoj za
zprostředkování a dovezení krásného stromečku
a našim tatínkům za pomoc s jeho postavením.
V případě zájmu či dotazů vyhledejte FB skupinu
Nekmířské maminky nebo se rovnou obraťte
na L. Kindlovou.
za TJ Libuše Kindlová

Přehled akcí
březen - duben 2019

9. 3. Dětský maškarní ples od 15:00 hodin
13. 3. Vítejte v knihovně od 16:30 hodin
16. 3. Jarní burza dětského oblečení
30. 3. Čištění požární nádrže
6. 4. Vítání nových občánků
6. 4. Uklidáme Česko - úklidová akce
10. 4. Vítejte v knihovně od 16:30 hod.
12. 4. 	Ukázky velikonočních vazeb
s Mgr. Evou Benešovou
20. 4.	Stezkou velikonočního zajíce
- hra pro děti, cesta lesem s plněním
úkolů.
30. 4. Májka

AKTUÁLNĚ:

paní Zdeňka Grosmanová nabízí pomoc
při vyzvedávání léků
z lékárny a dovoz dalších lékárenských
produktů našim občanům. Pokud byste
rádi tuto službu využili volejte na telefon:
606 452 425.
Pokud vás zajímá co se děje
v našich obcích, ale
i v nejbližším okolí, jaké
zajímavé kulturní, sportovní a společenské akce se konají, máte
možnost se připojit k nově vytvořené
FB skupině NEKMÍŘ v OBRAZE.
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