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NEČTINY MAJÍ
NOVÉ WEBOVKY
Webové stránky jsou významným
reprezentantem jak pro město, obec,
společnost či firmu a tak je potřeba
se o ně řádně starat. Krmit je aktuálními informacemi přínosnými jak pro
obyvatele, tak i pro turisty a pečlivě
zakládat jejich databázi se vším, co
chceme dlouhodobě uchovat a mít tak
možnost si vše zpětně dohledat...
Jelikož předchozí stránky již nějaký
ten pátek pamatovaly, bylo na čase je
oživit, zmodernizovat a zpřístupnit je
také lidem se zrakovým znevýhodněním. Jako velkou změnu v grafickém zpracování musím vyzdvihnout
úvodní video natočené dronem – jak
nejlépe dát nahlédnout lidem to nejhezčí od nás než z nebe pod kterým
se rozléhá naše krásná obec a její přilehlé části.
Při vstupu na hlavní stránku je možné
vidět prezentaci fotografií zaměřenou
na naše kulturní a přírodní bohatství
a také na důležité objekty, jenž jsou

perlami Nečtinska. Do hlavního menu
se přidalo několik klíčových složek,
které mají za úkol jasně a stručně poskytnout návštěvníkovi hledanou informaci. Také zde najdete rychlé odkazy,
právě ty ušetří návštěvníkovi webu čas
při hledání.
Na stránkách www.nectiny.cz se stále
usilovně pracuje, ale věřím, že konečná podoba bude stát za to. Na upgradu
stránek se velkým dílem podílela firma
Galileo Corporation, zastoupená panem Mgr. Václavem Lintnerem.
Jana Lodrová, vedoucí RM

30 LET STAROSTOU
Když jsem byl požádán, abych napsal
pár řádků na toto téma, byl jsem poněkud v rozpacích. Já zootechnik, chlap
od koní, múzou nepolíbený, budu psát
články do nečtinských novin? Nakonec jsem si řekl, že jsem toho s naším
starostou prožil tolik, že bych se o to
přeci jen měl pokusit.

Naše první setkání proběhlo v roce
1990, kdy jsem nastoupil do místního
zemědělského družstva jako zootechnik
a Jirka zde zastával funkci agronoma.
Byli jsme „mladí a neklidní“ a hned
jsme si našli i mnoho mimopracovních
aktivit. Například rád vzpomínám na
naše amatérské volejbalové tréninky
a Jirkův rituál, vytažení tepláků skoro
až pod prsa, plivnutí do dlaní a slova
„jdeme na ně“.
V zemědělském družstvu Nečtiny jsme
spolupracovali jen pár měsíců, protože
Jirka na podzim již zmíněného roku
kandidoval v komunálních volbách do
místního zastupitelstva, které ho následně zvolilo starostou.
Bylo by asi zbytečné toto dlouhé období podrobně rozepisovat, vždyť každý
kdo tady žije, nebo se u nás jen zastaví,
musí vidět, kolik práce pro obec a jejich
občany Jirka udělal. Za vše hovoří i to,
že se Nečtiny staly v roce 2002 vesnicí
roku. Vím, při jeho skromnosti od něho
určitě uslyšíme, že to byla vždy práce
celého týmu, což je pravda, ale on byl
vždy tím hnacím motorem. Krom jiného
byl za svoji práci oceněn na Pražském
hradě z rukou prezidenta republiky.

Nečtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 1/21

2
akce. Realizace proběhne nejpozději
do konce května 2021.
4. Stavební úpravy (zámková dlažba) pod kontejnery na tříděný odpad.
Ve snaze zvýšení estetické hodnoty
umístění kontejnerů budou tyto práce
provedeny nejpozději do konce roku
2021. Ke stávajícím místům přibude
sběrné místo v Jedvaninách a v Nečtinech u hasičské zbrojnice. Tady znovu
apeluji na pořádek kolem kontejnerů,
který je ve vašich rukou.

starosta Jiří Křemenák s místostarostou Petrem Stříbrným
Myslím, že nejen za sebe, ale i za členy zastupitelstva, pracovní tým obce
a většinu obyvatel Nečtinska Ti musím
upřímně poděkovat za všechnu tuto vykonanou práci a popřát Ti hodně zdraví
a mnoho dalších pracovních i osobních
úspěchů.
Petr Stříbrný
místostarosta obce Nečtiny

Rozpočet obce na rok 2021
Není nutné znovu připomínat, že podmínky k životu nebyly v loňském roce
normální a tento stav bohužel pokračuje i v roce letošním. Jak se vše bude
vyvíjet dál, to se teprve ukáže. Jednoznačně však již teď můžeme říci, že
reálné příjmy rozpočtu se sníží a že
musíme být střízliví i k výdajům.
Obec se kromě běžných provozních
nákladů (chod školy, opravy a údržba majetku, osvětlení, údržby zeleně,
hospodaření v lesích, atp.) na základě
rozvojového plánu, dotačních možností rozpracovaných již v r.2020
a po shodě v zastupitelstvu zaměřuje
v r. 2021 na tyto investiční akce:
1. Oprava domu čp. 163 v Nečtinech
(u Podzimků). K dnešnímu dni je zpra-

covaná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na 5 malometrážních bytů pro seniory, případně pro
lidi v nějaké nouzi. 2 byty v přízemí,
2 byty v prvním patře a jeden větší byt
v podkroví domu. Byty budou bezbariérově přístupné. V současné době se
zpracovává žádost o dotaci ze státního
fondu rozvoje bydlení. Bude-li obec
úspěšná, měla by být stavba zahájena
v r. 2021 a dokončena v roce 2022.
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení
v severní části obce Nečtiny spojená
s přeložkou sítí nízkého napětí společnosti ČEZ do země. Spolu s touto akcí
bylo zastupitelstvem rozhodnuto položit v celé šíři nový asfaltový povrch na
hlavním chodníku od zastávky autobusu ve středu obce až ke škole. Přeložka
vzdušného vedení do země nás v nejbližší době (2022) čeká i v ostatních
částech Nečtin. S těmito investičními
akcemi společnosti ČEZ musí obec
vynuceně řešit nové rozvody a lampy veřejného osvětlení. Přeložka sítí
nízkého napětí do země a rekonstrukce
veřejného osvětlení by měla v r. 2023
proběhnout také v Březíně.
3. Rekonstrukce dětského hřiště
v Nečtninech včetně posilovacích
strojů u fotbalového hřiště a stavba malého dětského hřiště na návsi
v Březíně. Na financování akce byla
z Ministerstva pro místní rozvoj přiznána dotace ve výši 80 % nákladů

5. Stavba (rekonstrukce) průtočného
rybníka v Březíně „Ve vrbičkách“ .
Realizace akce v průběhu roku 2021–
2022. Na akci byla v případě splnění
všech podmínek přiznána dotace ve
výši cca 80 %.
Další rozvojové aktivity obce lze vyčíst z přiloženého detailního rozpočtu.
K nejvýznamnějším patří:
Dokončení projektu a vydání stavebního povolení na zasíťování obytné
zóny Nečtiny (11 stavebních parcel
za školou viz. obrázek).
Dokončení projektové dokumentace
na opravu silnic II. třídy v Nečtinech
(průtah obcí) a vydání územního rozhodnutí.
Zprovoznění náhradního vodního
zdroje v Doubravici a v Plachtíně.
Bylo požádáno o dotaci z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na opravu schodů na
hřbitově. Realizace proběhne pouze za
předpokladu, že obec bude v žádosti
o dotaci úspěšná.
Nákup nové travní sekačky s výklopným sběračem.
Bylo požádáno o dotaci z Ministerstva
životního prostředí na nákup sazenic
pro výsadbu doprovodných stromů
podél cesty do Leopoldova. Pokud
budeme v dotaci úspěšní, výsadbu
bychom se pokusili řešit svépomocí
s dobrovolníky. Výsadba totiž není ze
strany poskytovatele dotována.

Nečtiny
Obytná zóna Nečtiny
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Farnost
Lockdown Boha
Milí přátelé,
teď už jsme si na to možná i zvykli…
nošení respirátorů, radikální omezení
pohybu, home office. Na většinu z nás
už asi padla „deka“ opatření a nemůžeme se dočkat, až se vše začne uvolňovat a my se budeme moci setkávat
bez omezení. Myslím si ale, že se
vyplatí využít této situace a společně
o tom všem přemýšlet jako o určité
paralele velikonočních událostí před
2000 lety. I tehdy totiž přišel jeden
významný lockdown, lockdown Boha,
lockdown ukřižovaného Ježíše v zapečetěném hrobě.
A Ježíšovi učedníci se po tomto
lockdownu Boha rozhodli pro svůj
vlastní dobrovolný lockdown (Jan
20,19). Ze strachu měli dveře zavřeny. Ano, strach známe z této doby taky
velmi dobře.
U učedníků to nebyl strach z koronaviru nebo jeho důsledků, ale účinky jsou
stejné. Strach nás uzavírá. Toto schéma strachu se pořád opakuje – strach
z uprchlíků, strach ze smrti, strach
z nemoci, strach z neznámého, strach
ze vztahů nebo dokonce strach ze strachu, to vše nás uzavírá a zamyká naše
vnitřní dveře. A bohužel mnoho lidí
v této základní lidské emoci vycítilo
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příležitost k chopení se moci. V dějinách se strach stále znovu vrací jako
ideální nástroj zmocnění se člověka.

ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ Nečtiny

Fyzický lockdown společnosti je
v této době naprosto zásadní, pokud
se z toho někdy chceme dostat a je vidět, že přináší výsledky. Všechny jiné
lockdowny, tedy lockdowny strachu,
jsou ale zlé, uvězňují totiž naši duši.
Strach je novodobý otrokář. Nikdo se
nemůže ohánět hodnotou vnější svobody, pokud je vnitřně uvězněný.

Na svatého Řehoře, čáp letí přes
moře, šelma sedlák, který neoře.
(12. března)
Řehoř ještě neví, ale svatý Josef již
poví. (19. března).

Všichni se moc těšíme na jaro. S probouzením přírody a s nadějí čekáme,
že se současná pandemická situace
Velikonoce jsou právě o vyjití z lock- zlepší a zklidní, ale bohužel, není to
downu naší duše. To ale nejde jen tím, tak. V minulém čísle jsem vám přiblíže budeme odvážní. Opakem strachu žila, jak v této náročné době probíhá
totiž není odvaha, ale víra. Nemyslím činnost ve škole.
tím víru náboženskou, ale víru jako
podstatu našeho lidství, víru ve smy- Doufali jsme, že se po Vánocích vše
slu důvěry v druhého. Jedině důvěra upraví a budeme se učit, ale nestalo se.
v druhého, neznámého nebo cizího Naopak, vše je mnohem přísnější a nánás zbavuje strachu, protože nás vy- ročnější.
vádí z našeho uzamčeného vnitřního
světa do světa plného nových mož- 4. ledna se mohli do školy vrátit pouze
ností.
mateřáčci a žáci 1., 2. a 3. ročníku.
Ostatní žáci zůstali doma na distančJežíš vstal z mrtvých, tedy překonal ní výuce. Opět výuka probíhá online.
ten nejvýznamnější lockdown v dě- Žáci jsou vybaveni vhodnou technijinách. Ale to se nestalo díky jeho kou, aby mohli komunikovat s vyuodvaze, ale díky jeho důvěře v Otce, čujícími. Pro všechny je to hodně nákterá překonala i smrt. Důvěra je cesta ročné a trvá to dlouho. Chci poděkovat
z jakéhokoliv lockdownu.
rodičům, že to s dětmi stále zvládají
a pomáhají jim.
Petr Dombek, OMI
www.omifarnostizapad.cz

Letošní zima byla po dlouhé době
moc pěkná. Děti, které mohly chodit
do školy, si ji opravdu užily. Každý
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den po vyučování jsme chodili ven
sáňkovat, jezdit na bobech a stavět
ze sněhu. Také jsme chodili zakládat krmelec, který nám připravil pan
Fillinger, abychom nakrmili zvířátka.
Pozorovali jsme stopy ve sněhu a určovali, které zvěři patří. Kluci stavěli
z proutků a větviček pasti na kunu.
Moc nás to bavilo.
Ve škole jsme dodržovali veškerá bezpečnostní nařízení. Při vyučování děti
i vyučující nosili roušky nebo respirátory. O přestávkách se větraly třídy a používaly dezinfekční prostředky. Mateřáčci
chodili hned po svačině ven, kde je nejmenší možnost nákazy a trávili nejvíc
času v přírodě. Hráli si na sněhu a se
sněhem, klouzali se na ledě u čističky.
Chodili na dlouhé vycházky po okolí,
učili se v přírodě.
Od 1. března dle nařízení Vlády ČR
jsou uzavřena všechna školská zařízení
v České republice. Epidemie se rozšířila
tak, že bylo nutné uzavřít i naši školu.
Všechny děti musí být doma a učit se
distančně. Paní ředitelka a paní učitelka Šístková připravily online zápisy do
1. ročníku ZŠ. Ty jsou připravené na
webových stránkách školy. Doufáme,
že to všichni zvládneme a že zase bude
lépe!
Všem vám přejeme, abyste i vy
zvládli tuto těžkou dobu a věřili,
že zase bude dobře.
Jana Brožová

ZIMNÍ RADOVÁNKY
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Arcivévoda František Ferdinand, synovec Františka I., který se stal po
smrti císařova jediného syna následníkem rakousko-uherského trůnu byl
stařičkým panovníkem považován za
potížistu a jejich vztah byl značně
komplikovaný. Arcivévoda si prosadil nerovný sňatek s hraběnkou Žofií
Chodkovou a před dvorskými intrikami se uchyloval na zámek Konopiště
a ke své rodině, kterou velmi miloval.

Okénko do knihovny
Chtěla bych naše stávající i nové čtenáře informovat, že místní knihovna
i v této době funguje v obvyklém čase
formou výdejního okénka.
Z našich novějších i starších knih Vám
nabízím tento výběr:
Alena Mornštajnová
Tiché roky
Bohdana je uzavřená dívka žijící jen
s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou,
leč poddajnou Bělou.
Trápí jí napětí v domě a tajemství,
které jí nepřestává vrtat hlavou: proč
ji těžce nemocná babička při poslední
návštěvě v léčebně oslovila ,,Blanko“?
Táňa Keleová-Vasilková
Co to bude?
Co to bude? Tuto otázku pokládá Jana
zákaznicím den co den. Pracuje v kadeřnictví, její dcerka Zorka ve vedlejším kosmetickém salonu.
Po náhlém úmrtí mladší sestry Marie
si Jana k sobě nastěhuje švagra a malou Sáru, svoji milovanou neteř. Život
mámy a dcery se tím od základu mění
… a ani jedna netuší, že tohle je jen
začátek.

Halina Pawlovská – Zanzibar
Tato kniha není průvodcem v pravém
slova smyslu, není to cestovatelský
deník.
Nabízím Vám své vzpomínky, střípky
svých poznatků, fakta, která pro mne
byla nová, a taky místa, která by se
Vám mohla zalíbit. A proč je název
knížky Zanzibar? Protože vždycky
když si táta pečlivě vyleštil boty a nasadil klobouk, tak máma řekla: ,,kam
jdeš?“ a táta řekl: ,,do Zanzibaru!“
a máma řekla: ,,tak ať jsi do půlnoci
doma!“ Halina Pavlovská
Věra Fojtová – Sanatorium smrti
Když byl Samuel Klein malým chlapcem, byl pokousán na tváři psem. Po
letech je z něj majitel proslulého sanatoria, které vrací ženám krásu a svěžest a doplňkově provádí transplantace
orgánů.
Podnikatel Martin už si neví rady se
svojí vadnoucí, panovačnou manželkou, k níž je připoután společným
podnikáním, když se však stane jeho
milenkou krásná Tereza, poradí mu,
jak může díky Kleinovi sanatorium
ženě pomoci získat to, po čem marně
touží, a oni mohou mít pár týdnů jen
pro sebe.
Jiří Pernes – O trůn a lásku
Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d‘Este.

Miloš Kratochvíl – Jejda a Helemes
Často ani nevíme, co nosíme po
kapsách. Obr Helemes jednou ze své
kapsy vytáhl skřítka Jejdu! – tak začíná pohádkový příběh o hloupém
velikášství a mylné představě obrů,
že dokážou každého ,,strčit do kapsy“.
Zuzana Burešová
Ovečka Nina a jiné pohádky
Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka Nina
nestačila divit, když farmář ostříhal
její mamince všechnu vlnu. Poznáte
zvědavého lišáka Maxe, který strkal
čenich tam, kam neměl, nebo zjistíte,
že slimák a kosice mohou být velcí
kamarádi.
Michaela Fišerová
Kája a Claudie – Hra na štěstí
Dvojčata Claudie a Karel chodí do
4. B, a protože se jejich rodiče rozvedli, tráví jeden týden u maminky
a druhý zase ve vesnickém domku
s tatínkem a babičkou.
Pak se ale Claudie zraní, skončí v nemocnici a maminka prohlásí, že děti
přestane k tatínkovi pouštět. Kája
i Claudie jsou zoufalí a nevědí co dělat, rozhodnou se utéct z domova.
Kari Smelandová
Rodina Vraniboudova
Na světě existuje mnoho zvědavých
slídilů a v jednom malém, trochu
zchátralém domku bydlí hned takoví
dva. Vlastně dvě slídilky Stela a Bela.
Patří do rodiny Vraniboudových, která mimo rodičů a podivného strýčka
Sigurda má troje dvojčata. Tam, kde
žijí, jsou jen dva domy, a ten sousední, už po léta prázdný, určitě stojí za
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podrobné prozkoumání. Jednoho večera se totiž v dolním pokoji rozsvítí
kalné světlo a za záclonou se objeví
tajemný stín. A navíc se ozve hromové
kýchnutí! Slídilky hurá vpřed!
Začátkem dubna obdržíme nový soubor knih, ve kterém budou opět zastoupeny všechny žánry od detektivek,
přes romány, historie faktu, naučnou
literaturu, až po knihy pro naše nejmladší čtenáře.
Věřím, že si každý vybere podle svého
zájmu a těším se na Vaši návštěvu.
Nové prostory v č. 60 naproti poště
jsou opravdu pěkné.
Marie Bretschneiderová

ODPOLEDNÍ KLUB DĚTÍ
V ROCE 2021
V minulých letech probíhal v našem
Informačním centru v rámci podpory Plzeňského kraje volnočasový
program pro děti z Nečtin a okolí
s názvem Odpolední klub dětem.
Cílem klubu bylo aktivně se podílet
na efektivním využití volného času
dětí a mládeže, jejich vzdělávání hravou formou, společným sportováním,
zdravým životním stylem, tvořivými dílničkami, sociálním kontaktem
a společnými zážitky.
Našim zájmem je rozšířit dětem obzory, podporovat jejich vzdělávání
a navázat nová přátelství. Velkou
výhodou je, že díky podpoře kraje
mají tuto možnost i děti ze sociálně
slabších rodin.
Program pro tento rok je opravdu
bohatý. Děti se v rámci odpoledního
klubu zapojí do aktivit s místními
seniory v rámci projektu „Nauč mě
babičko, dědečku“. Cílem této spolupráce, která dělí generace je jejich
stmelení, předávání dovedností a úcta
k životu, stáří, moudrosti a oživení
tradičních rukodělných činností.
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Dále by se děti měly seznámit s řemesly v našem kraji, dozvědět se
o mlynářství, sochařství aj. V rámci
výuky zaměřené na Luční svět by
se poté uskutečnila veřejná výstava
a také je v plánu založení ochotnického divadla dětí a mládeže Nečtiny,
jenž by naše občánky zapojilo více do
kulturního dění v obci.
Také budou mít děti možnost vyzkoušet si základy společenských tanců.
Součástí týdenních aktivit budou
kromě výše zmiňovaného tvořivé dílničky, výlety do přírody, sportování,
zdravé vaření, návštěvy kulturních
a technických památek, knihovny,
uměleckého ateliéru, farmy atd.
Odpolední klub dětí Nečtiny bude
probíhat od dubna 1 × týdně od
15.00–17.00 každé úterý mimo letních prázdnin a bude místním dětem
volně přístupný, přesný harmonogram
aktivit viz příloha. Program pro děti
bude zajišťovat pedagog volného
času s dlouholetými zkušenostmi paní
Jitka Stoklasová.
Doufejme, že nám epidemiologický
vývoj dovolí vše uskutečnit. Pokud
by bylo omezeno setkávání většího
počtu lidí a volnočasové kroužky,
rádi bychom pokračovali s distančním tvořením.
V loňském roce jsme dětem připravovali balíčky s návodem a materiálem, které si vyzvedávaly pravidelně
v muzeu a společně poté vyráběly
v bezpečí svých domovů společně
s rodiči. Zaslané fotografie nám udělaly velkou radost a děti měly vyžití.
Kapacitou dětí nejsme prozatím omezeni a rádi přivítáme nové členy.
Více informací na tel. č. 602 319 069,
nebo nás kontaktujte prostřednictvím
emailu: muzeum@nectiny.cz.
Všechny děti jsou u nás srdečně
vítány.
Jana Lodrová, vedoucí RM
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PLÁN AKTIVIT OK MUZEUM DĚTEM 2021
DATUM

ČAS

AKTIVITA

Nečtiny
SDH Nečtiny 2020
TFA 2020
aneb Nejtvrdší hasič přežívá
Stejně tak, jako veškeré dění v roce
2020, byla i sezóna soutěží TFA poznamenaná pandemií COVID-19.
Tato nelehká doba mi přinášela po
celý rok tvrdé výzvy. Zvykal jsem si
na nové tréninkové postupy. Stovky
naběhaných kilometrů i každodenní silové tréninky, to vše prováděné skoro
vždy o samotě bez možnosti rady či
podpory jiných členů týmu. To mě stálo
nezvykle mnoho nejen fyzických, ale
především psychických sil.
Stejně tak všudypřítomná a nepříjemná
nejistota. Které závody se uskuteční
a které budou z důvodu vládních omezení zrušeny. To vedlo mnohdy k občasným ztrátám motivace plnit daný
a náročný tréninkový plán.

NEČTINSKÉ NOVINY 1/21
Republiky dobrovolných hasičů ve Svitavách u Pardubic.
Zde jsem měl poprvé vystoupit jako
člen reprezentace Plzeňského kraje.
Je to neprestižnější závod v republice
v disciplíně TFA. Cítil jsem obrovskou
zodpovědnost a závazek k družstvu.
Podáním maximálního výkonu jsem
zde chtěl dobře prezentovat nejenom
náš Plzeňský kraj, ale zároveň i naší
obec Nečtiny.
Nevadí. Termín závodu je přesunutý
na 24.4. 2021 a bude ho celý přenášet
online internetová televize www.firetv.
cz. Touto cestou bych Vás chtěl pozvat
se zde zúčastnit našich závodů alespoň
zprostředkovaně a uvidět tak, jak jsou
naše závody zajímavé a zároveň mi tak
trochu zafandit, k úspěšné reprezentaci našich Nečtin i našeho Plzeňského
kraje.
Karel Zapletal – člen Reprezentačního týmu TFA Plzeňského kraje.

Mé obavy se bohužel naplnily. Z celého
seriálu plánovaných závodů pro rok
2020 se bohužel uskutečnil jen jeden
podnik. Byl to závod TFA pořádaný
SDH v Dílech u Klenčí pod Čerchovem, konaný v den mých narozenin
18. 7. 2020 .
Aniž bych tušil, že tento první závod
sezóny bude zároveň posledním, spřádal jsem za pěkného slunečného počasí a v prostředí nádherné Šumavské
přírody taktiku, jak nejlépe zúročit
těžce natrénovanou formu. V tomto
závodě jsem se poprvé setkal s disciplínou zvanou Kaiser box, která se
používá v závodech Firefighter Combat
Challenge.
V závodě se mi i přes prvozávodovou nervozitu dařilo. Ve své kategorii 35+ jsem se umístnil na 3. místě
a v absolutním pořadí jsem pak obsadil
6. místo.
Jak jsem již dříve uvedl, tento první
závod sezóny byl i závodem posledním. K mému obrovskému zklamání
byl odvolán závod Mistrovství České
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Fotbalu zdar!
Milí přátelé a přízivci fotbalu,
jelikož se vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií Covid 19 bohužel, pozastavily i sportovní aktivity,
rád bych za náš fotbalový tým popřál
všem pevné nervy, hodně zdraví a také
abychom se opět, v co možná nejkratším možném čase, vrátili k normálnímu
životu a tím i na fotbalové trávníky.
Junas Karel prezident TJ Nečtiny

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 2021
Antonín Zbránek
Ladislav Sedláček
Václav Pešta
Anna Burdová
Rudolf Karásek
Anna Sošková
Miloslav Sobota
Věra Kopřivová
Jan Kozák
Ján Soško
Elfriede Šulková
Jaroslava Dífková
Antonín Koča
Jarmila Perničková
Milan Seman
Miloslav Mareš
Oldřich Smola
Růžena Melichová
Jiří Hájek
Jaroslav Hořejší
Helena Waldsteinová
Karel Seidl
VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ
GRATULUJEME.
Veronika Zímová, Kulturní komise

Nečtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 1/21

20

Nečtinští rodáčci
je nám velkým potěšením přivítat mezi
našinci nové občánky jimiž jsou:

Lucinka Judlová, Nečtiny
Ondrášek Hejlík,
Hrad Nečtiny
Jiřík Černíček, Nečtiny
Rodičům srdečně gratulujeme
a přejeme dětem krásný a spokojený
život.

Martinčiny recepty
Tartaletky s citronovou náplní
(8 ks prům. 8–10cm)
Těsto
200 g hladké mouky
100 g másla
1 celé vejce
špetka soli
½ lžičky prášku do pečiva
Ze všech ingrediencí vypracujeme
hladké těsto, které dáme na 20 min.
odpočinout do lednice.
Vykrojíme kolečko o kousek (cca 1 cm)
větší než máme formičku tartaletky,
naplníme formičky a dno propícháme
vidličkou (hodně), aby se při pečení
nenafoukly – pak by se nám tam nevešla žádná náplň.
Naplněné formičky dáme ještě cca na
15 min. uležet v lednici. Mezitím si
rozpálíme troubu na 160 °C, pečeme
12–15min.
Čokoládová náplň
100 g bílé čokolády
50 g smetany ke šlehání
Do rendlíku dáme smetanu, kterou
přivedeme k varu, poté hned stáhneme z plotny a přidáme bílou čokoládu
na kousky, která se nám ve smetaně
rozpustí.

Citronová náplň
2 citrony
60 ml šťávy z citronů
60 g cukr krystal
1 celé vejce
100 g změklého másla
Všechny ingredience kromě másla
smícháme v rendlíku a na mírném
ohni vaříme, dokud nám to trochu
nezhoustne.
Po uvaření přidáme do směsi změklé máslo a metličkou spojíme dohromady na hladký krém. Přikryjeme
sáčkem, aby se nevytvořil škraloup
a necháme vychladnout.
Směs bude řidší, ale po vychladnutí
v lednici krásně ztuhne.
Dokončení
Tartaletky necháme vychladnout, nalijeme do nich teplou čokoládovou
náplň, kterou necháme chvíli zchladnout a na ni nalijeme vychladlou citronovou náplň.
Dáme do lednice nejlépe do druhého
dne odležet.
Podáváme se šlehačkou.
Dobrou chuť, pevné zdraví a úsměv
na tváři

Nečtiny
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Nečtiny

Bezplatné dluhové
poradenství na Kralovicku
Nově na Kralovicku začala v nedávné době působit organizace
Člověk v tísni, o.p.s. Kancelář
najdete na adrese Masarykovo
náměstí 1 v Kralovicích. Konzultační hodiny bez nutnosti objednání probíhají vždy v pondělí
od 13 do 15 hodin, přesto doporučujeme si schůzku předem
domluvit emailem (dana.slaichova@clovekvtisni.cz) nebo
telefonicky (778 470 828), a to
zejména s ohledem na neustále
se měnící mimořádná opatření
související s aktuální epidemiologickou situací.
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nikaci s věřiteli či exekutory, ale
i pokud zvažujete oddlužení
a nevíte jak na to, pak se určitě
ozvěte. „Můžu pomoci při jednání s věřiteli ohledně úpravy
splátek, zkonzultovat s lidmi
obdržené výzvy od exekutora,
sepsat reakci na výzvu od soudu nebo poskytnout asistenci,
pokud lidem přijde domů vykonavatel exekutora.

Spolupráce v době mimořádných opatření probíhá nejčastěji
telefonicky a emailem, nicméně po domluvě je v nezbytných
případech a za dodržení aktuálních nařízení možné setkat se
také osobně, ať již v kanceláři
nebo ve venkovních prostorách.
Pracovnice může v naléhavých
případech přijet také za Vámi.

Kontaktovat mě ale mohou také
lidé, kteří se dostali do potíží
v důsledku aktuální epidemiologické situace – bojují s registrací na očkování, onemocněli oni
sami nebo někdo jejich blízký
a mají nejasnosti v tom, na co
mají nárok, neorientují se v aktuálních opatřeních,“

V případě zájmu nabízíme navíc
jako alternativu spojit se s pracovnicí například přes počítač.
Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.

A s čím se na naši pracovnici vyjmenovává možné situace
můžete obracet? Pokud máte pracovnice
potíže v dluhové oblasti, řešíte
potřebu odkladu splátek, komu- Dana Šlaichová.

V případě potřeby je možné využít také naši celostátní dluhovou
helplinku na čísle 770 600 800,
která funguje ve všední dny od 9
do 17 hodin (od 17 do 22 hodin
pak jako krizová linka pro lidi, ke
kterým přijde domů vykonavatel
exekutora).

Nečtiny
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JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
Zima se v letošním roce ukázala opravdu v plné síle, proto je potřeba poklást
si otázku, na kolik se všudypřítomná
posypová sůl či štěrk, mrazivé počasí
a výkyvy teplot podepsaly na kondici
vašeho plechového miláčka. Je Váš
vůz dostatečně připravený na přicházející jarní sezónu? Přivezte ho k nám
do AUTO GROESSL a my prověříme
v jaké je kondici, zkontrolujeme podvo-
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zek, pneumatiky včetně rezervy a také
veškeré kapaliny.

– kontrola množství motorového oleje,
chladící kapaliny a brzdové kapaliny
– kontrola funkčnosti a nastavení
osvětlení
– kontrola funkce stěračů a ostřikovačů
– kontrola platnosti technické kontroly
– měření emisí

V případě zjištění problému či závady
Vám nabídneme opravu za příznivou
cenu.
Jarní servisní kontrola zahrnuje:
– diagnostiku – výpis paměti závad
– protokol zákazníkovi k nahlédnutí
– kontrola stavu akumulátoru
– kontrola tlaku a stavu pneumatik
– kontrola brzdového systému a podvozku

To vše za AKČNÍ CENU 199 KČ
KONTAKTUJTE NÁS NA TEL :
602 627 939
Bc. Miloš Groessl

Nečtiny
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Prodej:

Prodej dárkových poukazů:

Máme otevřené výdejní okénko skrze, které rádi poradíme, či prodáme
výše popsané, nutná je však předem telefonická domluva.
Dále nabízíme zdarma rady po telefonu, najdete nás na Messengeru,
WhatsAppu i Facebooku, díky nim lze poslat fotografii vašeho
viditelného problému či popsat co vás trápí a pokud bude v naší moci,
rádi pomůžeme ☺
Děkujeme za vaši podporu a přízeň v této době.
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