Nečtinské noviny
850 let Nečtin, Číslo 4/2019, 3. 12. 2019

Přeji Vám za sebe a i jménem celého
zastupitelstva příjemné prožití posledního měsíce letošního roku, příjemné
vánoční svátky a také hodně zdraví,
lásky, optimismu a síly pro rok 2020.
Jiří Křemenák, starosta

Informace o provozu
obnovené prodejny na Hradě

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí sousedé,
pomalu se blížíme ke konci roku
2019. Byl to opět velmi svižný rok
plný událostí a zážitků. Proběhlo hodně změn, prožili jsme mnoho společenských událostí. Oslavili jsme
výročí 850 let obce, opustilo nás
několik našich sousedů, ale na druhé straně jsme zas do obce přivítali
nové malé občánky. Někdo se odstěhoval, ale přišli zase jiní. Někdo se
rozešel s životním partnerem a někdo
naopak našel novou lásku… Život se
nezastaví, kolo osudů se točí a většinou bez našeho přičinění vede naše
kroky životem. A to rychleji a rychleji. Co jsme si naplánovali a nestačili během roku udělat, to už teď
pravděpodobně nestihneme. A než se
v novém roce zase dostaneme do
plného tempa, trochu si odpočiňme.
Zpomalme svůj chvat a běh v tomto
adventním čase a naberme sílu a klid
před novým očekáváním. Zastavme
se v místech, která jsou nám známá
a v kterých se cítíme v bezpečí. Zhlu-

boka se nadechněme, srovnejme myšlenky a než přijde rok příští, zamysleme se nad svým životem. Čemu jsme
prospěli, komu ublížili, co nás trápí
a z čeho se můžeme radovat. Vždycky
je co zlepšovat, napravovat, odpouštět
a léčit, aby nám život přinášel radost
a naplnění…
Velmi si vážím všech lidí, kteří dokáží pozitivně myslet a kteří přispívají
k dobrému fungování obce. Moc děkuji všem, kteří dávají ze sebe druhým.
Všem, kteří přispěli k dobrému jménu
naší obce, k jejímu rozvoji a obnově.
Doufám, že v příštím roce přibydou
další a vůbec si neumím představit,
že by to mělo být jinak. Nepřestávám
věřit, že pospolitost, lidská blízkost
a vzájemný respekt je ta nejcennější
hodnota, kterou máme. Vždyť zde, na
tomto krásném kousíčku planety společně spotřebováváme svůj čas a je to
zázrak, že nám někdo umožnil tady být.
Tak si toho važme a každý den si to
s radostí připomínejme. Pokud to tak
bude fungovat, věřte, že se nám zde
bude dobře žít.

V posledních listopadových dnech
tohoto roku, bylo dokončeno vybavení prodejny na Hradě Nečtiny čp.3,
kterou dříve provozovala paní Žofie
Lavičková. Obchůdek se dispozičně
zmenšil, protože do prodejního prostoru bylo nezbytné umístit i zázemí prodejny. Přesto prodejna působí
velmi útulně a věříme, že bude dobře
fungovat zejména ve prospěch obyvatelům Hradu, Nového Městečka
a Plachtína.
Prodejna bude uvedena do provozu
začátkem ledna 2020.
Otevírací doba bude upřesněna po
dohodě s nájemcem, ale předpokládá
se denně od 8.30 do 17.30 a v sobotu
dopoledne.
Sortiment prodejny se smíšeným
zbožím by měl kromě trvanlivých
potravin nabízet čerstvé pečivo, místní uzeniny, mléčné výrobky, ovoce
a zeleninu, mražené zboží a nápoje.
Fungování prodejny, provozní doba
a sortiment bude pružně upravován
podle zájmu obyvatel o tuto službu.
J.Křemenák, starosta

Nečtiny
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Informace o cenách
za odvoz a uložení odpadů
Ceník komunálních odpadů
od 1. 1. 2020
Druh vývozu

Cena

každý týden
kombinovaný
1 × 14 dní
1 × měsíc

2 500,00 Kč
2 200,00 Kč
1 700,00 Kč
1 000,00 Kč

jednorázový odvoz
pytel

100,00 Kč
80,00 Kč

Ceník odpadů přijímaných na sběrném
dvoře Nečtiny od 1. 1. 2020
Objemný odpad
3 Kč/kg
(starý nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, lyže apod.)
Stavební odpad
1 Kč/kg
(Stavební odpad vzniklý při stavební
a demoliční činnosti fyzických osob beton, cihly, tašky, keramika, materiály
s obsahem sádry, apod.)
Dřevo
1 Kč/kg
Dřevo/nábytek (využitelné)
Pneumatiky
4,50 Kč/kg
Pneumatiky traktorové
6,50 Kč/kg
Nebezpečný odpad
Stavební materiály
obsahující azbest
3,50 Kč/kg
Rozpouštědla
15 Kč/kg
Pesticidy a detergenty obsahující
nebezpečné látky
31 Kč/kg
Barvy, znečištěné obaly, absorpční činidla, filtrační materiály, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny 12 Kč/kg
Zásady, kyseliny, vyřazené organické
a anorganické chemikálie obsahující
nebezpečné látky
14 Kč/kg
Oleje a tuky z ropy
2 Kč/kg
Bez poplatku
biologicky rozložitelný odpad
jedlé oleje a tuky z domácností
plasty
elektroodpady
železo
baterie a akumulátory

Pozn. Podmínky pro uložení odpadu
o celkové hmotnosti nad 300 kg je nutné domluvit předem s obsluhou sběrného dvora.
Uvedený ceník je platný
do 31. 12. 2020
Sběr olejů
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost
zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků.
Smyslem této nové povinnosti je minimalizovat objem olejů a tuků v kanalizaci.
Přepálený tuk nebo olej bude možno v uzavřené pet lahvi odevzdat ve
sběrném dvoře v Nečtinech zdarma.
Nebudou se sbírat živočišné tuky ani
motorové oleje.

Díky našim chovatelům
Málo kdo dělá čest a dobrou reklamu
obci tak, jako naši chovatelé. Nestaví se na odiv, nechovají se okázale,
nejsou namyšlení a najednou dokáží
v plné nádheře připravit a zabezpečit akci, která je již mnoho let jednou
z nejznámějších výkladních skříní naší
obce. A co víc, dokáží stmelit i lidi,
kteří se přímo chovatelstvím nezabývají. Zapojit jak mladé, tak i seniory
z Hradu i okolí a tímto spojením sil,
zdánlivě z ničeho, vytvořit úžasné
věci. Nechci nikoho přímo jmenovat,
abych na někoho nezapomněl, a tak
mu neublížil. Však každý ví, jaký
podíl na tomto úspěchu nese. Letošní
výstava, které jsem se bohužel nemohl
zúčastnit, prý byla opět bez chyby. Za
sebe i za vedení obce upřímně děkuji za tento skvělý příklad, který nám
doufám nejen vydrží, ale najde i další
následovníky. O chovatelské výstavě
a podzimním jarmarku jsem nedávno
slyšel vyprávět až v Býchorech u Kolína.

J.Křemenák, starosta

2

Komu čest, tomu čest
Je více dění v obci, které jsou hodné
pozornosti a je mnoho lidí, kterým by
se slušelo poděkovat a nějak je vyzdvihnout, ocenit. Vidím je před sebou. Jsou
věci, které se dějí každodenně, bez ovací
a které jsme se naučili brát jako úplnou
samozřejmost a přece samozřejmé nejsou. Jednou z nich je fungování hostince Na radnici.
Jestliže chválíme chovatele, skvělou
kvalitu základní a mateřské školy, bohaté společenské a kulturní počiny regionálního muzea, aktivity mladé umělecké
skupiny KLASKARAS, činnost hasičů,
fungování sběrného dvora a další bohulibé počiny v obci, nelze zapomenout
na hospodu, která to všechno tak nějak
zastřešuje a zároveň kotví. Jídlo a pití
je každodenní energetickou potřebou
a mnohdy nejsvětlejším okamžikem
dne, a tak se vaří o sto šest, obědy se
v jídlonosičích rozváží do domácností
a firem, ale potřebujeme také někdy posedět a popovídat se sousedy, uspořádat
oslavu narozenin, zorganizovat setkání
spolků, pozvat hosty, domluvit svatební
hostinu či zařídit sváteční oběd…
Jak by tu bylo pusto, kdyby nám hospoda nefungovala. Však jsme to zažili.
A už to ví široké okolí, že se tu dobře vaří. Kam pojedeme na oběd? No,
do Nečtin. Tam jsou porce! A jak je
to dobré! Každé ráno se tam již před
6.00 svítí a začíná každodenní kolotoč.
Úklid hospody a okolí, objednávky surovin, vaření, rozvoz jídel, nádobí, a tak
pořád dokola. Od rána do večera, každý
den, sedm dní v týdnu. Dá se to vůbec vydržet? Vážený Jakube, Danuško
a všichni, kteří pomáháte, skládám vám
hlubokou poklonu za tu práci. Ne, to
není práce, to je řehole. Však, kdo měl
hospodu, ten ví své. A kdo nadává na
drahotu či hledá chyby, ať jde do toho
a ukáže, co umí. Přeji celému týmu za
sebe i jménem obce hodně sil a hodně
dalších nápadů a motivací. Vždyť vy
s tím jídlem rozdáváte radost. A té není
nikdy dost.
J.Křemenák, starosta

Nečtiny
Slovo k povzbuzení našich
fotbalistů
Jednou z významných událostí letošního roku byl postup našich fotbalistů
z okresního přeboru do I.B třídy. Tento
historický úspěch nečtinského fotbalu
již nikdo nevymaže. Euforii z postupu
vyprchala a trochu ji teď vystřídalo
zklamání, protože se nám v podzimním
kole této vyšší soutěže příliš nedaří.
Rozčarování z výsledků přineslo i napětí do řad hráčů, členů výboru včetně
trenéra a fanoušků. Ale to je normální.
Když se daří, máme radost a plácáme
se po ramenou a když to nejde, jsme
zklamaní a chce se nám jít od toho. To,
že se teď nedaří, ale není ve skutečnosti
žádná tragédie. Je to jen zkouška naší
odolnosti a síly vůle. Musíme se pokusit udělat vše pro to, abychom byli
v jarním kole úspěšnější. A když to přes
všechnu snahu nepůjde, holt se vrátíme
do okresního přeboru. Svět se nezboří.
Jen když si uchováme sportovního ducha, radost ze hry a kolektiv lidí, kteří
mají sport rádi a chtějí se mu věnovat.
Přeji celému kolektivu fotbalistů, aby
se sebral, našel v sobě sílu a nenechal
se otrávit. Buďte ujištěni, že ať už to
bude tak nebo jinak, nejste v tom sami.
Hezké vánoce a dobrý sportovní rok
2020 vám jménem obce přeje
J.Křemenák, starosta
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a MŠ, zástupce jednotlivých obcí, zastupitele a každého s dobrým nápadem.

Informovaný senior
22. října 2019 se v našem Regionálním muzeu v Nečtinech ve spolupráci
s obcí Nečtiny a obcí Manětím pod
taktovkou CPOS Touškov konala
akce INFORMOVANÝ SENIOR
VIII.
Informační projekt Plzeňského kraje
si pro naše starší spoluobčany letos
připravil přednášku na téma Dopravní
bezpečnost a Finanční gramotnost.
Úvodem lektor obdaroval naše seniory malými dárečky a poté odlehčenou
formou začal s výkladem. V přednášce zazněly příklady z oblasti Finanční
gramotnosti konkrétně na téma exekuce, šmejdi a vynucené smlouvy po
telefonu. Téma dopravní bezpečnost
se z počátku zdála až nezajímavá, ale
opak byl pravdou. Mnoho zajímavých
témat všechny překvapilo a bylo vidět, že povědomí třeba o tom, jaké
povinnosti vyplývají pro seniory
v rámci lékařských prohlídek, nejsou
všem jasné.
Senioři byli opět obeznámeni s možnými nekalými praktikami některých
jednotlivců a firem, byly jim předány
velmi důležité a praktické informace.
Na závěr si mohli sami senioři říci,
jaká témata by je pro příště zajímala.

SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Soňa Vašíčková
PŘI PŘÍPRAVĚ KULTURNÍHO
KALENDÁŘE 2020.
Hledáme kolegu
do Turistického
Obec Nečtiny srdečně zve na tradiční
setkání představitelů společenského informačního centra
života, které proběhne dne 9. 1. 2020
v 18.00 h v prostoru IC Regionálního Regionální muzeum Nečtiny

Muzea.

Srdečně zveme představitele spolků,
Hostince Na Radnici, zástupce ZŠ

Do Turistického informačního centra
přijmeme pracovníka na hlavní pracovní poměr s nástupem od 1. 4. 2020
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Požadujeme
•
SŠ vzdělání, SOU s maturitou
•
výborné komunikační schop
nosti, příjemné vystupování
•
ochotu učit se novým věcem
•
časovou flexibilitu (práce
i o víkendech a svátcích, ve
černí akce)
•
uživatelská znalost práce na
PC (MS Office, internet)
•
pečlivost a spolehlivost,
samostatnost, odpovědnost,
•
Řidičský průkaz
•
Tvořivost a kreativita
•
zkušenost práce s dětmi ve
volnočasových aktivitách
Výhodou
•
Znalost cizího jazyka
•
Řidičský průkaz
•
Osvědčení
– Asistent volnočasových aktivit
Nabízíme
•
zajímavou práci v příjemném
prostředí
•
smlouvu na dobu neurčitou
s 3měsíční zkušební lhůtou
•
platové ohodnocení dle praxe
•
5 týdnů dovolené
•
stravenky
•
možnost seberealizace 		
a profesního rozvoje
Své životopisy zasílejte na
muzeum@nectiny.cz
do 28. 2. 2020.

Komu chybí dárek,
hurá do Muzea!
Dárky z keramiky
Svíčky, šperky, andílci
Zajímavé knihy
Originální obrazy paní Havlíkové
Med
Pohádkové knížky
Medovina
Dobroty od paní Macháčkové:
Nečtinské suvenýry
Hořčice a marmelády od Trapistů
z Nového Dvora
Věnce a vánoční dekorace
paní Forejtové

Nečtiny
Poděkování za spolupráci
s Nečtinskými novinami
Nečtinské noviny už mají za sebou
16 let od prvního vydání. Vystřídalo
se mnoho spolupracovníků, někteří odešli a jiní stále zůstávají. Všem,
kteří neúnavně pomáhají s vydáváním
Nečtinských novin velice děkuji a přeji
vše nejlepší, hodně zdraví, pracovních
i osobních úspěchů, hlavně hodně pohody v roce 2020 a těším se na další
spolupráci při přípravě dalších čísel.
Soňa Vašíčková
redakce Nečtinských novin

Známé i neznámé
vánoční zvyky
Víte, proč se na Štědrý večer loupe
cibule?
Zvyky a tradice k Vánocům neodmyslitelně patří. V každé rodině se dodržují jiné tradice, někde celý den nejí
maso, aby večer viděli zlaté prasátko,
jinde zas hází střevícem a prostírají pro
náhodného kolemjdoucího. Víte ale,
co jednotlivé zvyky znamenají? Nebo
u vás některé natolik zevšedněly, že
už si ani nevzpomínáte, kde se jejich
původ vzal?
Mezi nejznámější vánoční zvyky zajisté patří krájení jablíčka, pouštění lodiček a zapalování adventního věnce.
O něco méně známé je pak věštění ze
sedmi hrnečků a cizí věci v domě.
Jablka a cukroví nechybí na žádném
stole
O tom, že křížek v jablku značí nemoc a nepříjemnosti, zatímco hvězda
zdraví a štěstí, ví asi každý. Ne všem
je ale jasné, proč právě jablíčko se
zařadilo mezi vánoční tradice. Jablka
se sklízí na podzim a vždy byla tím
hlavním, co mělo pomoci přečkat tuhou zimu. Nejedna rodina jich měla
plnou zásobu, proto na Štědrý večer
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se vždy vzalo to nejkrásnější, které
se rozkrojilo.
Ještě rozšířenější než krájení jablka, je
pečení vánočního cukroví. Tento zvyk
nechybí snad v žádné rodině. Tam, kde
nepečou, si alespoň cukroví objednají.
Vánoční pochoutky se ale nepečou od
nepaměti, nýbrž od počátku 19. století. Nejdříve ale hospodyňky vyráběly
panáčky z ovoce, až později se přešlo
na pečené cukroví. Podle tradice by na
vánočním stole nemělo chybět sedm
druhů.
Na Vánoce lidé nezapalují jen svíčky
Víte, proč se v období Vánoc zapalují
svíčky na adventním věnci. Ano, čtyři
svíčky, značí čtyři adventní neděle, zároveň ale každá svíčka má své jméno.
První je svíce proroků, druhá betlémská, třetí pastýřská a čtvrtá andělská.
Svíčky se vždy zapalují proti směru
hodinových ručiček.
Jen svíčky se v období Vánoc nepálí. Stejně tak se zapalují i františci
a purpura. Pálení aromatických směsí má za cíl vyčistit obydlí od všeho
zlého.
Tradice, které předpovídají budoucnost
Smyslem vánočních zvyků bylo velmi
často předpovědět budoucnost. K tomu
dopomáhaly například cibulové slupky.
Na Štědrý večer se tak z cibule naloupalo dvanáct vrstev, na které se dala
sůl. Každá vrstva představovala jeden
měsíc. Tam, kde sůl zůstala, symbolizovala suchý měsíc, v opačném případě
deštivý.
O budoucnosti rozhodovaly i rozkvetlé
Barborky. Na sv. Barboru 4. prosince se
tak nejedna dívka vydala pro větvičky,
tzv. barborky. Větvičky, které do 24.
prosince rozkvetly, značily ženicha
a svatbu. Obdobný verdikt se mohly
dívky dozvědět i díky házení střevíce,
nebo vánočce. Ta, která nasbírala do
večera na Štědrý den devět patek vánočky, do roka se provdala.
Budoucnost dále napovědělo také věštění ze sedmi hrnečků. Do hrnečků bylo
zapotřebí dát určitý symbol, který zna-
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čil něco jiného. Jedním tak byla mince
(bohatství), druhým uhlí (nemoc), třetím prsten (svatba či láska), čtvrtým
hřeben (chudoba), pátým šátek (cesta),
šestým chléb (štěstí) a sedmým dudlík
(děťátko). Při věštění stačilo zavřít oči,
hrníčky promíchat a jeden si vybrat.
Obdobně funguje i tradice v podobě
pouštění lodiček. Tomu, komu se lodička drží u břehu, bude mít rok beze
změn, jestliže se lodička točí dokola,
znamená to nerozhodnost, zhasnutá
svíčka značí zas neupřímnost.
Dodržování zvyků mělo do rodiny přinést klid a mír
Vánoce jsou svátky klidu a míru. Není
divu, že mnoho tradic se týkalo především toho, jak si zajistit klid a mír
i v dalším roce. Pravidelně tak každý
rok hospodyňky před štědrovečerní večeří procházely obydlí a kontrolovaly,
že v domě nejsou žádné cizí věci. Pokud by byly, znamenalo by to v příštím
roce velkou smůlu.
Smůlu přinášel i lichý počet lidí u stolu,
proto bylo dobrým zvykem prostírat
tabuli vždy pro sudý počet lidí. V případě, že rodinu čítal lichý počet, bylo prostřeno pro náhodného kolemjdoucího.
Čuník ze zlata
„Nene, já nemusím, já už ho vidím.“
Hláška z několik let staré reklamy, která v Česku téměř zlidověla, odkazuje
právě k jedné z vánočních pověr. Ta
se traduje už od středověku a říká, že
kdo na Štědrý den až do východu první
hvězdy odolá cukroví a všem dalším
lákadlům, bude odměněn tím, že spatří
zlaté prasátko. Přestože ho pravděpodobně nikdo nikdy neviděl, hospodyně
tuto tradici jistě vítají – mohou si totiž
oddechnout a odpadá jim starost s přípravou oběda.
Tato pověra má kořeny pravděpodobně
v předkřesťanské Evropě a pojí se s vítáním zimního slunovratu, což bývala
jedna z nejvýznamnějších slavností.
Znamenalo to ustupující noc a prodlužující se den. Prase bylo znakem
hojnosti a předznamenávalo odchod
zimního období neúrody.

Nečtiny
Kdy chodí smrt na obhlídku
Svá důležitá pravidla měla kdysi příprava štědrovečerní tabule. Když se u stolu
sešel lichý počet strávníků, prostíralo se
pro jednoho navíc. Podle lidové pověry
totiž chodí smrt před večeří na obhlídku
prostřených stolů, a pokud najde v domě
lichý počet stolovníků, pro někoho z přítomných se v následujícím roce vrátí.
Neštěstí mělo potkat také toho, kdo během večeře vstal od stolu. Prostírání se
věnovala velká pozornost. Žádný roh
slavnostní tabule nezůstával prázdný.
Na jeden se pokládal pecen chleba, aby
měla rodina stále co jíst. Na druhý se
dávala ošatka s úrodou, aby byla příroda
štědrá i v příštím roce. Třetí roh stolu byl
vyhrazený pro peníze, které měly zajistit
blahobyt, a čtvrtý sloužil na misku, kam
se odkládaly zbytky pro domácí zvířata.
Stoupání na sekeru
Dostatek peněz měly zaručit také šupiny pod talířem, které se tam umísťovaly
v domácnostech, kde se večer podávala
ryba. Celý stůl navíc hospodyně omotala řetězem či provazem, aby zajistila
soudržnost rodiny. Pod stůl se umisťovala sekera, na kterou před večeří
každý stoupl – mělo ho to ochránit od
bolestí nohou.
Na co se připravit se předpovídalo také
z roztodivných tvarů, které vznikaly
při lití olova.
S věštěním budoucnosti souvisí i házení pantoflem. Svobodné a dívky se
postaví zády ke dveřím a pravou rukou
hodí botu za sebe. Dopadne-li špičkou
směrem ke dveřím, může se dívka těšit
na veselku a odchod z domu, v opačném případě ještě minimálně rok pobude u rodičů.
Podobný význam mělo dříve i klepání
na kurník. Když se po zaklepání ozval
jako první kohout, znamenalo to, že
děvče čeká v následujícím roce svatba. Sňatek měly zajistit také patky
od vánočky – tedy v případě, že se
dívce podařilo sehnat jich o Vánocích
devět.
Další pověra zapovídá na Štědrý den
praní prádla, nosí prý smůlu a může
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způsobit i smrt člena rodiny. Nesmí se
ani zametat a vynášet odpadky. Hrozí, že se tím odnese z domu i štěstí.
Rovněž s vyznáním lásky je nutné být
24. prosince zdrženlivý. Traduje se, že
zamilovaná psaníčka (v dnešní době
spíše smsky) by mohly paradoxně způsobit, že se dvojice rozejde. Co si ale
z romantických projevů naopak dopřát
můžete, je líbání pod jmelím – zajistí
vám lásku a plodnost.
Štědrý večer se blíží a s ním i neopakovatelná atmosféra Vánoc. Málokterý
svátek je opředen tolika zvyky a tradicemi. Dnes se vše točí spíše kolem
dárků a stolu prohýbajícího se pod
lahůdkami, ale vánoční svátky jsou
hlavně dobou rozjímaní, lásky a pohody, kdy se celá rodina sejde kolem
jednoho stolu.
Složení štědrovečerní večeře se mění,
staré recepty nahrazují ty současnější
a každá rodina dodržuje jiné obyčeje
u společného stolu. Tradice se dochovaly z dob, kdy se věřilo, že tajemný
Štědrý den i večer má zvláštní moc
a prováděním různých magických
úkonů zajistí štěstí a zdraví členům
rodiny, bohatou úrodu a prospívající
dobytek.
Jak vlastně vypadaly Vánoce dříve
a jaké rituály prováděli naši předci?
Půst končil s první hvězdou
Na Štědrý den se dodržoval půst, kdo
vydržel až do večera, uviděl zlaté
prasátko, které mělo přinést hojnou
a dobrou úrodu na celý příští rok. Vše
se ale už od rána chystalo na večerní
hodokvas. Vařila se hrachová nebo
čočková polévka, pučálka (jídlo z naklíčeného hrachu), muzika (ovocná
polévka, kompot ze sušeného ovoce
a koření), kroupový kuba s houbami
a česnekem nebo hubník.
Na stole nesměla chybět vánočka.
Kapra byste však hledali marně, ryby
se na stolech našich předků v tento
den prakticky nevyskytovaly, patřily
totiž mezi postní jídla. Kapr se na talíři usídlil až později, během 19. a 20.
století.

5
Na stůl se připravovala také kaše, kukuřičná nebo krupičná oslazená medem nebo ovocem. Základem štědrovečerní hostiny byly tedy polévky,
luštěninová jídla a kaše, několik dní
předem se napekl bílý chléb a vánočky. Když se na obloze objevila první
hvězdička, půst skončil a zasedlo se
k slavnostně prostřenému stolu.
Stůl s ošatkami a řetězem
Slavnostní stůl se prostíral pro sudý
počet osob, když byl počet členů domácnosti lichý, prostřel se jeden talíř
prázdný. Podle lidové pověry chodí
smrt těsně před večeří obhlížet stoly
a kde by napočítala lichý počet talířů, tam by se v následujícím roce pro
někoho vrátila. Někdy se také talíř
navíc přidával pro náhodného kolemjdoucího nebo jako vzpomínka na ty,
kdo už ke společné tabuli nezasednou.
Samotný stůl se pak obtočil řetězem
nebo provazem, mělo to chránit stáda
dobytka před šelmami, majetek před
zloději a také zajišťovat soudržnost
rodiny po celý rok.
Na roh stolu se kladla ošatka s chlebem, aby měla rodina po celý rok do
úst, na jiný pak miska se vzorky úrody,
aby i do budoucna pole dala mnoho
plodin. Na třetí roh se dávaly peníze,
slibující blahobyt, a na poslední miska
se zbytky jídla pro dobytek a drůbež.
Od stolu se nesměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli, jinak se věřilo,
že by se příští rok rodina nesešla celá.
Na každého pamatovali
Večeře se zahajovala společnou modlitbou a vzpomínkou na vše, co minulý rok přinesl. Nejprve přišel na talíř
hrách, protože klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém i zlém.
Hospodyně odebrala z mísy hrachu po
lžíci pro každé z domácích zvířat, potom si podle vážnosti a stáří nabírali
ostatní. Dalším chodem byla polévka
pro sílu, následovala čočka, aby byly
peníze, potom kuba a masitý pokrm.
Tam, kde měli kapra si schovali lesklé
šupiny, aby jim přinesly v příštím roce
peníze.

Nečtiny
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Jako dezert se po štědrovečerní večeři
servírovala vánočka a cukroví. Pila se
bílá káva, čaj, pivo, víno či pálenka pro
dobré trávení. Kosti se odkládaly zvlášť
a po večeři se zakopávaly pod ovocné
stromy, aby příští rok byla zase úroda
a zbytky večeře se rozdělili mezi dobytek.
Na každého se pamatovalo, jak praví
verše ze známé básně: „Hoj, ty Štědrý
večere, ty tajemný svátku, cože komu
dobrého neseš na památku? Hospodáři
štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ovocnému stromoví od večeře kosti a zlatoušky
na stěnu tomu, kdo se postí“. (K. J. Erben,
Štědrý večer)
Vánoční stromek je novodobá záležitost
Po večeři zazvonil zvoneček a hospodář
přinesl do světnice nazdobený stromeček, ověšený jablíčky, ořechy, cukrovím
a řetězy. Tam, kde stromek neznali, se
zdobily jesličky. Vánoční stromek jak ho
známe dnes je i tak poměrně novodobou
záležitostí.
Historie zdobení stromků má ale dlouhou
tradici, uctívali se pomocí nich božstva už
v pohanských dobách. Stromky se také
v minulosti zdobily pro mrtvé, lidé totiž
věřili, že v určitých dnech mohou vstupovat do světa živých. Pamlsky zavěšené
na větvích stromů měly mrtvé nasytit a ti
by už nikomu neubližovali. Pozůstatek
tohoto rituálu dodržujeme dodnes, od
štědrovečerního stolu se nemá vstávat,
aby uvolněné místo nezasedla zbloudilá
duše. Venkovní živé stromky se ověšovaly dobrotami i pro zvířata, aby měla
dostatek potravy též v chladných dnech.
Zdobení svíčkami, skleněnými koulemi
a barevnými řetězy je až záležitost moderní doby.
Vánoce jsou především svátky klidu
a míru, nenechte se strhnout běsněním
nad úklidem, balením dárků a pečením
cukroví. V první řadě jde vždy o to, strávit hezké chvíle se svou rodinou a nechat
se oslovit duchovním poselstvím Vánoc.
https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/stedrovecerni-stolovani-a-tradice-zname-i-nezname.html

Vystoupení dětí z mateřské a základní školy

Setkání seniorů
Tradiční setkání seniorů a obecního
zastupitelstva obce Nečtiny se konalo
v pátek 11. října 2019.
Setkání začalo slavnostním slovem
místostarosty Petra Stříbrného a připomenutím 850 let od první písemné
zmínky naší obce a vzpomenutím si
proběhlých a vydařených oslav k tomuto významnému výročí.
Dále vystoupily s kulturním programem
děti z naší základní a mateřské školy. Děti
byly za svoje výkony odměněny velkým
potleskem. Letos nás naprosto ohromily
připraveným pásmem „Ať žijí duchové“.
Bylo to doslova úchvatné a vtipné, moc se
jim to povedlo a všem patří velký obdiv.
K poslechu i tanci zahrál opět Theodor
Bayer a spol. Všichni jsme uvítali, že
se sešli občané, kteří se dlouhou dobu
neviděli, někteří i celý rok, a tak si měli,
co vyprávět. Dobrá nálada panovala do
samého konce. Setkání se podle vyjádření
zúčastněných všem velice líbilo. Doufám,
že na dalším setkání se sejdeme ještě ve
větším počtu.
Je potřeba poděkovat některým zastupitelům a občanům za přípravu tohoto
setkání, a hlavně již zmíněné škole za
krásné vystoupení a milé dárečky pro
všechny seniory.
Soňa Vašíčková

Rorátní mše svaté

Neděle 8. 12. v 6.00
rorátní mše pro rodiny s dětmi se
snídaní (kostel sv. Barbory, Manětín)
Pátek 13. 12. v 6.00 – rorátní mše
(kostel sv. Petra a Pavla, Křečov)
Pátek 20. 12. v 6.00
rorátní mše kostel sv. Jana Křtitele,
Manětín

Vánoční bohoslužby
24. 12. v 16.00 – štědrovečerní mše
svatá (Křečov, Nečtiny)
24. 12. ve 22.00
půlnoční mše svatá (Manětín)
24. 12. ve 24.00 – půlnoční mše svatá
(Rabštejn nad Střelou)
25. 12. v 8.00
vánoční mše svatá (Manětín)
25. 12. v 9.30
vánoční mše svatá (Křečov)
25. 12. ve 14.00
vánoční mše svatá (Nečtiny)
26. 12. v 8.00
svátek sv. Štěpána (Manětín)
26. 12. v 9.30
svátek sv. Štěpána (Křečov)
26. 12. ve 14.00
svátek sv. Štěpána (Březín)

Betlémské světlo
23. 12. v 16.30 (Štichovice)
23. 12. v 18.00 (Manětín)
23. 12. v 19.00 (Stvolny)

Nečtiny
Adventní a vánoční koncerty
Sobota 7. 12. v 15.00
koncert ženského pěveckého sboru
Cantoria Praha
(kostel sv. Barbory, Manětín)
Sobota 21. 12. v 18.00
koncert „Roháči z Lokte“
(kostel sv. Jana Křtitele, Manětín)
Neděle 22. 12. v 18.00
koncert „Bratři Bundovi“
(kostel sv. Jakuba, Žebnice)
Čtvrtek 26. 12. v 17.00
Svatoštěpánský koncert Sagitty
(Santiniho sál, Plasy)

Speciální nabídka programů
V Lomanech probíhá od 1. prosince
2019 výstava Betlémů a bude zakončena 6. ledna 2020. Pro možnost návštěvy
se informujte na tel. čísle: 731 587 426.
Pátek 13. 12. od 18.30 do 21.30
Light4You Plzeň: hudba, svíčky, světla,
zklidnění se (kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Plzeň – Františkánská 11).
Příjemné a požehnané prožití Adventu,
Vánoc a dobrý vstup do nového roku
přejí všem čtenářům misionáři obláti
a farníci z farností Manětín a Plasy.
Jan 1,5: To světlo svítí v temnotě
a temnota ho nepohltila.

Nota bene!
Nedávno jsem dočetl jednu zajímavou
knihu s názvem Když Bůh mlčí. Autor
Pete Greig se v ní vypořádává s otázkou mlčení Boha především ve věci
onemocnění své vlastní ženy a i dalších podobných osudů. Jeho další kniha, která se jmenuje Ušpiněná sláva,
vychází z podobného skandálu: Bůh ve
svém Synu Ježíši vstupuje nejen do špíny Betlémské stáje, ale dává všanc svou
slávu úplně, tím že vstupuje do toho
různým způsobem ušpiněného světa
a stává se tím, který díky své práci tesaře má jistě i špínu za nehty. Zaujala
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mne pasáž, kdy Pete jde navštívit svého
umírajícího přítele Keitha. Bál se další
konfrontace s nevyslyšenou modlitbou
a tedy krizí víry. Ale Keith, popisuje
autor, evidentně nepřestával věřit. On
totiž „…věřil v něco víc, než jsou jen
zázraky“. Přeji sobě i vám tuto Vánoční
víru do letošních svátků.
P. Martin Sedloň, OMI

Vánoční přání
historické perličky

Společné foto u sochy

Konec roku 2019 je za dveřmi, a tak
je tu čas vhodný ke zpomalení životního tempa k svátečnímu rozjímání
a také je tu čas na poděkování. Chtěl
bych Vám všem na začátek co nejsrdečněji poděkovat za přízeň, kterou věnujete Nečtinské historii. Moc
Všem děkuji za letošní oslavy 850
výročí obce. Byla to neopakovatelná
událost. Jsem rád, že při příležitosti
oslavy, byly pokřtěny dvě nové knihy
o Nečtinské historii. Doufám, že Vám
knihy udělali radost. A snad někomu
udělají radost, také pod vánočním
stromečkem.

Dne 17. 10. 2019 se uskutečnila exkurze základní školy ze Zruče do
Nečtin v rámci Projektu mimo školu
ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Nečtinech.

Přeji, Vám čtenářům příjemné chvíle nad Nečtinskou historii. Určitě
na 850let historie obce můžeme být
pyšní. A od teď se již můžeme těšit
na 900 výročí. Je to sice za 50 let.
Ale čas letí jako voda. A doufám, že
se nám společně podaří do Nečtinské historie zapsat další kapitoly, za
které se nebudeme stydět. Držme si
navzájem palce.
Na závěr přeji všem krásně prožitý
advent, vánoční pohodu, hodně pevného zdraví, pozitivní pohled do života a co nejvíc štěstí a splnění všech
přání v novém roce 2020. Moc se těším na další setkávání nad Nečtinskou
historií.

S vánočním pozdravem
J. Kapr

Socha a jak se dělá

Název projektu: Kouzlo sochy/Baroko/
Baroko očima dětí/Umění baroka
Zaměření: Sochařství, plastika, Barokní sochařství (barokní architektura)
Žáci třídy 7. B ze Zruče se nejprve vydali stezkou andělů, na které viděli pískovcové sochy českých i zahraničních
umělců, vyslechli výklad sochařky Jitky
Stoklasové, pod vedením paní učitelky
Kokoškové vyzkoušeli pomocí zážitkových aktivit poznávat sochařské umění
i jinak než zrakem. Navštívili a prohlédli si Regionální muzeum Nečtiny.
Poté se přesunuli do soukromého sochařského ateliéru manželů Stoklasových. Sochařka Jitka Stoklasová, která
nás také provázela celým dnem pro nás
napekla perník a uvařila teplý čaj. V teplém a útulném ateliéru se žáci naučili
správně rozdělat sádru a z ní si každý
odlil malé dekorační předměty, které si
odvezl domů. V druhé části exkurze se
přesunuli do venkovního ateliéru, kde
se seznámili s podrobným postupem sochařské práce. Žáci si vyzkoušeli sekání
do kamene, dokonce do obrovského pískovcového bloku, ze kterého sochařka
Jitka Stoklasová v nejbližší době vytvoří
dílo, které bude umístěno na kruhovém
objezdu v Plzni u nemocnice Privamed.
Mgr. Michaela Kokošková

Nečtiny
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Rybářské závody
Letošní rybářské závody padly až na
26. října. Nečtinští hasiči, kteří závody pořádají byli dobře připraveni.
Piva bylo dosti, podávala se i kořalička
na zahřátí a na místě se pekli pstruzi,
o které se starala trojice z hasičského
výboru ve složení: starosta SDH Ing.
Petr Patera, náměstek František Štýbr
a velitel Luboš Brada st.
V bufetu pak obsluhovali další z výboru: paní Jiřinka Marešová se Soňou
Vašíčkovou a pomáhal jim Jiří Vašíček.
Luboš Brada ml. s Ondrou Hejlíkem
a Jirkou Hřebcem se starali o měření
ryb.
Pomáhal i Jarda Danielka a nechyběl
tradičně Vašek Pešta, který přiveze, odveze a zajistí vše, co je potřeba.
Očekávali jsme velké chladno, ale
počasí k nám bylo opravdu laskavé.
Pravda, ráno bylo lezavé, ale začátek
byl až od osmi, a tak se to dalo vydržet.
Kolem desáté vylezlo sluníčko a hřálo
nás celý den.
Letos bylo celkem 27 účastníků z toho
14 dětí. Dopoledne ryby pěkně braly,
hasiči přiznali, že kvůli tomu nekrmili. Ani ten, kdo se nedočkal žádného
úlovku, neodešel s prázdnou.
Závěrem velitel rozdával sladkou odměnu všem. Pěkné ceny byly připraveny pro 3 nejlepší ve dvou kategoriích
a dále za největší a nejmenší rybu. Opět
první místo vyfoukl rybář z Kaznějova pan Tegi Zdeněk se 67 cm a i další
dvě místa dostali přespolní. Mezi dětmi
jsme měli aspoň Nečtinské. První byl
Bartoň Petr se 139 cm, druhé místo obsadil Kubík Vondra s 71 cm a na třetím
se umístil Vojta Chlup s 62 cm.
Závody se vydařily a s pocitem pěkně
stráveného odpoledne jsme se kolem
16 hodiny odpolední rozcházeli.

Soňa Vašíčková
jednatel SDH Nečtiny

Kubík na druhém místě

Školáček
Zpravodaj Základní školy
a Mateřské školy v Nečtinech
Na svatou Barboru, sáně do dvoru
a na Adama a Evu, čekejte oblevu .
Než jsme se nadáli, máme za sebou
3 měsíce školní docházky a první čtvrtletní vysvědčení. Kromě výuky plníme
i plno jiných zajímavých činností a úkolů.
Od začátku nového školního roku se věnujeme novému projektu „850 let obce
Nečtiny“. Každý měsíc, v rámci projektu,
poznáváme nějakou obec, která náleží
k obci Nečtiny. V září jsme se věnovali
Nové Doubravici a Kozelce. V říjnu jsme
si prošli Hrad Nečtiny a Nové Městečko.
V listopadu jsme s panem Kaprem navštívili nečtinský kostel sv. Jakuba a židovský hřbitov. Pan Kapr je skvělý vypravěč.
Velice pěkně nám vyprávěl o kostele,
o nejvýznamnějších památkách, o tom,
jak naši předkové kostel stavěli. Oslovil
paní Šulkovou, která nám kostel otevřela,
zahrála nám na varhany a ukázala, jak
varhany fungují. Pak jsme si společně
zazpívali. Pan Kapr nás vzal na věž, kde
jsme si prohlédli zvonici a krovy. Mnohé

děti byly v kostele poprvé a pro všechny
to byl zajímavý zážitek. Na židovském
hřbitově jsme se také dozvěděli plno
zajímavostí. Vycházka s vyprávěním se
nám moc líbila, jen škoda, že nám nepřálo počasí. Pršelo. Bylo pravé „dušičkové
počasí“. Na konci každého měsíce žáci
odevzdávají krátké hodnocení navštíveného místa, které vystavujeme a bodujeme. Dětem mohou pomáhat rodiče
i ostatní členové rodiny.
Tradičně jsme se opět zaregistrovali do
sportovního soutěžení ,,Olympijský víceboj“, který probíhá v celé republice.
Disciplíny olympijského víceboje stále
procvičujeme a výsledky zapisujeme na
internet.
22. října jsme navštívili dopravní hřiště
při ZŠ Kralovice – kurz cyklisty. Účastnili se žáci 3., 4. a 5. ročníku. Nejdříve
plnili testy na počítači a pak měli jízdy.
Nejúspěšnější byla děvčata z 5. ročníku.
Přihlásili jsme se do projektu Domestos. Děti se učí dodržovat zásady
hygieny. Již jsme splnili dva úkoly. Za
první úkol, jsme obdrželi dárky – sešity a rozvrhy. Druhý úkol, vyrobený

Nečtiny
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ochránce proti bacilům „Mikrofág“,
jsme již odeslali.
V rámci spolupráce škol v Evropě si
naše děti již několik let dopisují s dětmi ze Slovenska, z malotřídní školy
Košeca. Na Vánoce si vzájemně posílají drobné dárky, na které se všichni
moc těší.

Koncert

Tentokrát paní ředitelka vybrala ještě
novou školu v rámci projektu “Záložka do knihy spojuje školy“. Pro tyto
žáky jsme vyráběli záložky s motivem
české pohádky. Vybrali jsme pohádku
„Rumcajs“, kterou děti na Slovensku
neznají. Na jedné straně záložky byl
obrázek a na druhou děti psaly úryvek
z pohádky. Na oplátku nám slovenské
děti také poslaly záložky s motivy jejich pohádek.
Nezapomněli jsme na naše babičky
a dědečky a opět jsme vystupovali na
setkání seniorů na sále Hostince Na
radnici. Měli jsme nacvičené pěkné
pásmo básní, písní, scének a taneček.
Letos jsme jim také vyrobili drobné
dárečky – podtácky. Vystoupení se
líbilo a my jsme přítomné příjemně
naladili.

Výstava

Všem jsme připomněli svátek svatého
Martina průvodem obcí a rozdáváním
svatomartinských rohlíčků. Listopad
věnujeme nácvikům a vánočnímu jarmarku. Pečeme a zdobíme perníčky,
vyrábíme svícny, adventní věnce a vánoční dekorace.
Společně nacvičujeme pásmo k rozsvícení vánočního stromečku na návsi.
Školáci již nacvičují vánoční pohádku „Zlatovláska“ na besídku a všichni
společně zpíváme koledy.

Návštěva kostela

25. listopadu jsme měli adventní koncert ZUŠ Manětín od 9.00 hodin ve
škole. 27. listopadu jsme měli společné vyrábění adventních věnců.
Přišly nás podpořit některé maminky,
babičky a tety. Bylo to příjemné dopoledne. 5. prosince k nám do školy
přijde Mikuláš s čertem. Těšíme se na
tradiční advetní dílnu s paní Miluškou
Chlupovou.

Nečtiny
18. prosince bude VÁNOČNÍ BESÍDKA na sále Hostince Na radnici
od 17.00 hodin. Tímto vás všechny
srdečně zveme!
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně
zdraví, síly a chuti do práce v novém
roce 2020!
Sníh tancuje nad chalupou,
pod botama louže křupou.
Voda mrzne v potoce a v kožíšku
z jinovatky vchází vrátky
do zahrádky usměvavé Vánoce.
Jana Brožová

Gratulace
Všem, kteří v říjnu, listopadu a prosinci
oslavili a oslaví svá životní jubilea přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti!

Jiří Vacík
Jindřich Balák
Jitka Urbanová
Josef Moule
Václav Simandl
Josef Stach
Eva Šnoblová
Stanislav Pasch
Vlasta Bayerová
Jitka Urbanová
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Hospoda
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

Přání
Der Bund der Deutschen in Böhmen,
e.V. bedankt sich für die Unterstützung und wüscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern, sowie allen
Bewohnern aus Netschetin und Umgebung einen schönen Advent und Fröhliche Weihnachten!

RADNICE
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

zavřeno
zavřeno
od 11.00 do 22.00
od 11.00 do 22.00
od 11.00 do 24.00
od 11.00 do 21.00
od 11.00 do 14.00
od 11.00 do?
od 11.00 do 17.00

11

Martinčiny recepty
Rarášci s jablky
120 g cukru
1 vanilkový cukr
4 vejce
200 g rozpuštěného másla
150 g polohrubé mouky
250 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
2 velká jablka
1 lžička skořice

Motiv z Nečtinských jesliček
od sv. Jakuba
Spolek Němců v Čechách, z.s. děkuje
za podporu a přeje všem svým členům, přátelům a podporovatelům, jakož i všem obyvatelům Nečtin a okolí
krásný advent a šťastné vánoce!

Postup
Vejce, cukr a vanilkový cukr ušleháme do světlé pěny, po částech přidáme
rozpuštěné máslo. Mouky smícháme
s práškem do pečiva a postupně přidáváme do vyšlehané vaječné směsi.
Jablka oloupeme a nakrájíme na malé
kostičky, posypeme skořicí a přidáme
do těsta, zamícháme už jen zlehka stěrkou.

OTEVÍRACÍ DOBA HŘIŠTĚ
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

od 14.00 do16.00
od 16.00 do 22.00
od 16.00 do 22.00
od 13.00 do 22.00
od 16.00 do 22.00
od 16.00 do 22.00
od 16.00 do 22.00
zavřeno
zavřeno

Vznikne nám hustější těsto, z kterého
děláme lžící malé bochánky „bobíky“
na plech vyložený pečícím papírem.
Lžíci je dobré namáčet ve studené
vodě, aby se nám těsto nelepilo. Bochánky dáváme asi 5 cm od sebe, při
pečení trochu vyskočí. Pečeme v předehřáté troubě na 190 °C 15 minut.

Dobrou chuť a krásný nejen
vánoční čas plný lásky, klidu a zdraví
přeje Martinka

Přání fotbal
Vážení a milí příznivci nečtinského
fotbalu. Dovolte mi, abych jménem
TJ Nečtiny poděkoval všem hráčům,
členům, fanouškům a sponzorům, za
podporu v jubilejní podzimní části
sezony I.B. třídy ročníku 2019/2020.
Všem bych zároveň chtěl popřát hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody v čase
vánočním a šťastné vykročení do nového roku 2020.

Předseda TJ Nečtiny M.F.

Nečtiny

Vánoční prodej ryb
Tradiční prodej
vánočních ryb
zajistí Pavel Biely.
Datum bude včas zveřejněn.
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Plzeňský kraj ›
2019 A3A - I.B třída A
Sobota 24. 8. 2019 17.00
TJ Nečtiny – SK Kdyně 1920 1:4 (1:2)
120 diváků
Sobota 31. 8. 2019 17.00
TJ Sparta Dlouhý Újezd – TJ Nečtiny
6:2 (3:1)
60 diváků
Sobota 7. 9. 2019 17.00
TJ Nečtiny – TJ Chodský Újezd 4:5
(2:2) Pen: 4:5
70 diváků
Sobota 14. 9. 2019 16.30
TJ Dynamo Studánka – TJ Nečtiny 7:0
(3:0)
80 diváků
Sobota 21. 9. 2019 16.30
TJ Nečtiny – FC Dynamo Horšovský
Týn 2:6 (1:4)
65 diváků
Neděle 29. 9. 2019 15.00
Spartak-První chod. Klenčí –
TJ Nečtiny 3:1 (2:1)
87 diváků
Sobota 5. 10. 2019 16.00
TJ Nečtiny – TJ Tatran Chodov 1:0
(0:0)
50 diváků
Sobota 12. 10. 2019 15.00
TJ Slavoj Chodová Planá. – TJ Nečtiny
4:2 (1:0)
80 diváků
Sobota 19. 10. 2019 15.30
TJ Nečtiny – FK Planá 4:3 (0:2)
80 diváků
Sobota 26. 10. 2019 14.30
SK Krchleby 1921 – TJ Nečtiny 8:0
(2:0)
50 diváků
Sobota 2. 11. 2019 14.00
TJ Nečtiny – TJ SOKOL MRÁKOV
2:9 (2:4)
50 diváků
Sobota 9. 11. 2019 14.00
TJ Nečtiny – TJ Sokol Postřekov 3:7
(1:5)
50 diváků
Sobota 16. 11. 2019 13.30
TJ Slavia Úněšov – TJ Nečtiny 4:3
(3:1)
50 diváků
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