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Poděkování
zastupitelstvu

Jiří Křemenák

Výsledky
komunálních voleb
2014

Jiří Křemenák
Milé zastupitelky a vážení
zastupitelé, čtyři roky utekly,
Pro informaci voličů předkládájako když se přežene velká
me výsledky komunálních voleb
voda. Při správě obce jsme
do zastupitelstva obce. Přesto, že
zažili mnohé, dobré i zlé.
byla téměř 60 % účast, což je nad
Tak už to v životě chodí.
průměrem republiky, je stále ješAle z mého pohledu to nebyl
tě 40 % lidí, kteří k volbám nešli.
A
to mě osobně mrzí. Představuji
ztracený čas, protože se více
tvořilo než bořilo. A to vždycky si nad takto vyjádřenou pasivitou
malý zájem o místo, které je mým
nese dobrou vlnu. Myslím, že
domovem. A nezájem o budoucto bylo tím, že se mezi námi
nost obce, je vlastně lhostejnost
vždycky našla dobrá vůle
i k životu vlastnímu. A to je k zadomluvit se a hledat, co
myšlení. Jsme malá obec, která
nejlepší řešení ke shodě. A také musí dosti úporně bojovat o přežití. Bezohledný tlak všeho centto bylo tím, že jsme vždycky
rálního na venkov je silný a nejdokázali myslet především na
to, že území, které spravujeme, účinnější zbraní proti aroganci
moci je spojovat síly a dát průnik
je náš domov. A naposledy, že
jiným hodnotám než těm, které
jsme se při řešení různých
působí v odosobněných sídelních
situací soustředili na problém centrech velkých měst, kde nikdo
samotný a nebyli jsme při
rozhodování proti sobě osobně
zaujatí a respektovali se.
Chtěl bych vám všem touto
formou ještě jednou poděkovat
za spolupráci v zastupitelstvu
a popřát vám všechno nejlepší
do dalších let života.
Komunální volby. Foto Karla Kazdová

nikoho nezná. Naše šance je ve
vytváření venkovské pospolitosti
a spolupráci všech, kteří tu bydlí,
podnikají, drží společenský život
a mají tenhle kraj rádi…
Na druhou stranu bych rád poděkoval všem, kteří k volbám šli a přemýšleli o tom, komu dát důvěru,
aby bylo zastupitelstvo co nejkvalitnější. A to jak ve smyslu odborném,
protože být zastupitelem je v dnešní době vysoce kvalifikovaná práce,
plná rizik a zodpovědnosti, tak i ve
smyslu morálním. Bohužel dnešní
systém voleb neodpovídá vůli voličů, protože volba neprobíhá podle
skutečného počtu udělených hlasů,
ale podle kdysi, kýmsi uměle vytvořeného systému přepočtu hlasů.
Nemá to nic společného s demokratickými principy a zvyšuje to jen
zklamání z deklarované svobody.
Za třetí musím říci, že ti, kdo se stali
zastupiteli s menším počtem hlasů,
za tento systém nemohou. Proto je,
prosím, přijměte bez výjimky jako
součást jedenáctičlenného týmu,
který bude příští čtyři roky hájit zájmy obce a jejích obyvatel. Nebojím se, že to společně nezvládneme.
A těm, kteří dostali hlasy a přesto
v zastupitelstvu nejsou, přeji , aby
nebyli zklamaní a nenechali se otrávit. Je nás málo, pro nejbližší budoucnost to nevypadá líp a každý
kvalitní člověk je v obci sakra znát.
Tak se prosím přidejte a všichni se
spojme pro Nečtiny.
Podrobné výsledky voleb na s. 3

neČtiny
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Procházky uměním
podruhé
Posláním festivalu je hledání společných cest mezi hudbou, výtvarným uměním a historií. Klasický
koncert nebo prohlídka památky
představují v dnešní době standard. Návštěvníci kulturních akcí
si žádají víc. Snahou festivalu bylo
rozšířit stávající nabídku a zaujmout širokou veřejnost. Klasická
hudební produkce byla vylepšena
o netradiční procházku uměním,
při které se návštěvníci koncertu
zábavnou formou seznámili nejen
s historií, ale i zajímavostmi, které s památkami souvisí.
V pátek 11. 7. 2014 se do posledního místa zaplněný kostel sv.
Jakuba Většího v Nečtinech stal
svědkem jedinečného propojení
zvuku violy Jitky Hosprové a akordeonu Ladislava Horáka, svou
přítomností diváky navíc poctila
také návštěva z dávné minulosti –
opat břevnovského kláštera Bavor
z Nečtin v přesvědčivém podání
věrného průvodce Procházek Josefa Herverta, kterému historický
podklad dodala Soňa Vašíčková
z Regionálního muzea.
Kostelní lavice se naplnily i přes
nepřízeň počasí, před začátkem
koncertu se strhla bouřka, která

Jitka Hosprová a Ladislav Horák při vystoupení
v kostele sv. Jakuba Většího. Foto Soňa Vašíčková

neČtiny

SNK - nebát se a nekrást
Platné hlasy celkem: 722
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 71,5

Volby

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

1

Kapr Jiří

163

22,57

Pořadí
zvolení
/náhradníka
1

2

Bejvančický František

78

10,80

1

-

3

Šulko Richard

55

7,61

3

-

4

Mikšovská Martina

46

6,37

4

-

5

Červenková Marie

44

6,09

5

-

6

Donskov Pavel

77

10,66

2

-

7

Weilguny Jan

40

5,54

6

-

8

Vacíková Jitka

40

5,54

7

-

9

Kaprová Petra

92

12,74

2

*

10

Zapletalová Naděžda

49

6,78

8

-

11

Šour Tomáš

38

5,26

9

-

Kandidát

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Nečtiny
					
hlasů
%
1. Sdružení nezávislých kandidátů Nečtinské spolky 502 15,89
2. Komunistická strana Čech a Moravy
248
7,85
3. SNK – nebát se a nekrást 		
722 22,86
4. Sdružení nezávislých kandidátů Nečtiny
1 435 45,43
5. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
252
7,98
Jitka Hosprová a Jiří Křemenák při setkání u kaple sv. Anny v Nečtinech

o sobě nechávala vědět i během samotné produkce – například mohutným hřměním do naprostého
pianissima, když akordeonový virtuos Ladislav Horák pro publikum
interpretoval Zimu z Vivaldiho
Čtyř ročních období, či potemnělou oblohou a přítmím uvnitř
kostela, což jen umocnilo atmosféru Procházky. Během večera
zazněly skladby vzniklé v rozpětí
několika staletí, pravděpodobně
se dramaturgicky jedná o nejširší
časové, zeměpisné i žánrové rozpětí letošního ročníku festivalu
– od evropské hudby barokní přes
argentinské rytmy a melodie Astora Piazzolly až po soudobé jazzově laděné dílo skladatele Eduarda
Douši pro violu a akordeon, které
na koncertě bylo uvedeno ve světové premiéře.
Dějištěm posledního dílu festivalu se stal kostel sv. Barbory v Manětíně, a ne náhodou – právě tento
ohrožený kostel se totiž organizátoři festivalu rozhodli podpořit.
Kromě Nečtin a Manětína se letos
Procházky uměním konaly v Plasích, Dolní Bělé a Rabštejně nad
Střelou. Již se těšíme na ročník
třetí.
www.jitkahosprova.com/prochazky-umenim-2014

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny
Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Sazba LE6, tisk RMN.
Redakční a jazyková úprava textu vyhrazena.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz

Plzeňská vstupenka
Regionální muzeum nově nabízí
předprodej vstupenek na kulturní
a sportovní akce v rámci portálu
Plzeňská vstupenka.
Jedná se o sportovní utkání, koncerty,
filmy divadelní představení, festivaly,
pořady pro děti, v Plzni a Plzeňském
regionu. Například zde můžete zakoupit vstupenky na aktuální utkání
FC Viktoria Plzeň. Vstupenky můžete zakoupit v rámci provozní doby
Regionálního muzea Nečtin.

Dárky? V Muzeu
Přijďte si koupit originální dárek
do Turistického informačního centra v Regionálním muzeu Nečtiny:
Hrnečky a zvonečky z dílny J. Tománka / tvorba z kamene manželů Stoklasových / dárkové poukazy na kosmetiku Z. Sikové / svíčky, mýdla, šperky
M. Chlupové / vitráže Tiffani technikou / knihy, publikace, mapy, pohledy /
obrazy paní Havlíkové / med z Bezvěrova / medovinu z Podhradí / Víno, koření / přání k narozeninám i narození
dítěte / keramiku paní Kronďákové /
Bio marmelády / Malajské náhrdelníky a náramky pro muže / mýdla a keramika dalších řemeslníků
–sv–

Sdružení nezávislých kandidátů Nečtinské spolky
Platné hlasy celkem: 502
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 49,5
Kandidát

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Počet hlasů

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Vašíček Jiří
Fillinger Miloš
Junas Karel
Šojsl Václav
Chlupová Miluše
Tycová Jana
Stoklasová Jitka DiS.
Osvald Jaroslav
Polívka Václav
Vondra Jakub
Kozel Václav

38
36
32
42
78
57
87
28
22
32
50

7,56
7,17
6,37
8,36
15,53
11,35
17,33
5,57
4,38
6,37
9,96

3
4
5
6
2
1
1
7
8
9
2

1

Počet hlasů

*
*
-

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Zemenová Helena

52

20,96

1

Počet hlasů

Mandát
*

Mandát

Sdružení nezávislých kandidátů Nečtiny
Platné hlasy celkem: 1 435
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 143,0
Kandidát

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Komunistická strana Čech a Moravy
Platné hlasy celkem: 248
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 29,7
Kandidát

3
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Mandát
*

2

Říha Zdeněk

38

15,32

3

-

3

Hořejší Jaroslav

44

17,74

2

-

4

Říhová Anna

14

5,64

4

-

5

Krzák Milan

8

3,22

5

-

Počet hlasů

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

Křemenák Jiří Ing.
Stříbrný Petr
Patera Petr Ing.
Vašíčková Soňa
Vlčková Zuzana JUDr.
Moule Antonín
Stoklasa Marcel
Bielý Pavel
Zímová Veronika
Danielková Miluše
Bretschneiderová Marie

194
178
156
107
101
90
128
160
147
91
83

13,51
12,40
10,87
7,45
7,03
6,27
8,91
11,14
10,24
6,34
5,78

1
2
4
1
2
3
4
3
5
5
6

*
*
*
*
*
-

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Platné hlasy celkem: 252
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 46,2
Kandidát

Počet hlasů

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

6

Kazda Jiří

47

18,95

1

-

1

Bayer Theodor

85

33,73

1

*

7

Toncar Josef

15

6,04

6

-

2

Fillinger Miloš

66

26,19

1

-

8

Urban Karel

17

6,85

7

-

9

Stach Josef

13

5,24

8

-

3

Karásek Vojtěch

39

15,47

2

-

4

Štýbr František

36

14,28

3

-

5

Šulková Irena

13

5,15

4

-

6

Uhlířová Alena

13

5,15

5

-

Zastupitelstvo obce
Kandidátní listina

Kandidát

název
1

Sdruž.nez.kan Nečtinské spolky

7

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Stoklasová Jitka DiS.

32

NK

Hlasy

Politická
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

BEZPP

87

17,33

1

1

Sdruž.nez.kan Nečtinské spolky

5

Chlupová Miluše

38

NK

BEZPP

78

15,53

2

2

Komunistická str.Čech a Moravy

1

Zemenová Helena

60

KSČM

BEZPP

52

20,96

1

3

SNK - nebát se a nekrást

1

Kapr Jiří

45

NK

BEZPP

163

22,57

1

3

SNK - nebát se a nekrást

9

Kaprová Petra

44

NK

BEZPP

92

12,74

2

4

Sdruž. nez. kandid. Nečtiny

1

Křemenák Jiří Ing.

56

NK

BEZPP

194

13,51

1

4

Sdruž. nez. kandid. Nečtiny

2

Stříbrný Petr

45

NK

BEZPP

178

12,40

2

4

Sdruž. nez. kandid. Nečtiny

8

Bielý Pavel

54

NK

BEZPP

160

11,14

3

4

Sdruž. nez. kandid. Nečtiny

3

Patera Petr Ing.

46

NK

BEZPP

156

10,87

4

4

Sdruž. nez. kandid. Nečtiny

9

Zímová Veronika

42

NK

BEZPP

147

10,24

5

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

Bayer Theodor

52

KDU-ČSL

BEZPP

85

33,73

1

neČtiny

2011-2014
Přehled hlavních změn
uskutečněných
v průběhu minulého
volebního období
Vážení spoluobčané. Předkládám
pro vaši informaci přehled akcí
a hlavních událostí čtyř let minulého volebního období. Akce a informace jsou pouze v heslech, ale za
každým heslem je příběh plný událostí. Většina akcí, které se uskutečnily je podrobně zdokumentována
a uložena v archivu obce. Tato dokumentace je nejen historickým odkazem pro další generace, ale zároveň
je pamětí při hledání podzemních
sítí, tras kanalizací, kabelů a dalších skrytých konstrukcí. V případě
zájmu jsou tyto dokumenty k nahlédnutí a dalšímu využití.
Protože rok 2014 ještě není ukončen, jsou pro letošní rok uvedeny
údaje pouze v základních rysech.

2011
Nečtiny
Zahájení rekonstrukce bývalého
zájezdního hostince čp. 79 (ROP NUTS
II Jihozápad) prostavěno 3822 tis. Kč
(žádost obce přehodnocena a navržena
k financování).
Oprava střechy bufet hřiště 15 tis. Kč.
Oprava 10 ks stolů a lavic na hřišti.
30 tis. Kč.
Výměna sítí na hřišti strana u koupaliště
22 tis.
Vyměněny schůdky do koupaliště
(dar Megas s.r.o.)
Osazeno betonové dělení mělčiny
a hloubky (dar SKANSKA a.s.)
Lešovice
Rekonstrukce studánky, stavba
rezervoáru a legalizace vodního zdroje.
215 tis. Kč
Hrad
Osazení tepelného čerpadla do DPS.
Celkové náklady 1581 tis. Kč
Oprava autobusové čekárny na návsi
(výměna krytiny, fasáda a související
práce) Celkové náklady 51 tis. Kč.
(Objekt získán darovací smlouvou od
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Nečtinské zemědělské a.s.).
Stavba 2 kotců pro psy v přípravně
bývalého prasečáku.
Březín
Rekonstrukce rybníka U chaty 3069 tis.
Kč z toho 2146 tis. dotace SFŽP
(odbahnění, stavba kašnového přelivu,
opevnění hráze a oprava cesty)
I. ročník Bartolomějské pouti 20. 8. 2011
Plachtín
Projekt na stavební povolení obytná zóna
(Kanalizace, VO, komunikace) 132 tis.
Kč
Proveden rozvod sítí NN, výměna
transformátoru v obytné zóně (investor
ČEZ) podíl obce 110 tis. Kč
Události roku :
Nákup traktoru Zetor PROXIMA 70
900 tis. Kč z toho 315 tis. Kč dotace z PRV
Nákup čelní radlice na sníh 137 tis. Kč
Prodej minibagru PREDÁTOR 50 tis. Kč.
Pronájem CAT 246 (firma Chlup s. r. o)
Podána žádost o dotace na zateplení školy
– neúspěšně (žádost+audit 100 tis. Kč)
Podána žádost o dotace na stavbu
Sběrného dvora – neúspěšně
(žádost+projekt ÚR 114 tis. Kč)
Provedena dílčí úprava pěší cesty ke sv.
Anně. (Opěrná zídka I. Sochařská díla
Ondřeje Hudce a Radka).
Propadla se silnice před obcí-historické
pískovcové „zatrubnění“
Směnou za pozemky získán sklad materiálu
v areálu Nečtinské zemědělské a.s.
Vydáno stavební povolení na zasíťování
obytné zóny Plachtín.
Objednána aktualizace Strategického
rozvojového plánu obce 60 tis. Kč
Změna územního plánu č. 2 dobývací
prostor v lokalitě Zlatý lom.
Byl realizován projekt bezbariérová obec
24 tis. Kč.
Mikroregion MN pořídil společný
štěpkovač (podíl Nečtiny 58 tis. Kč)
Obec slavila 500 let od stavby radnice,
obnovení městských práv a trhů (folklórní
soubor Dolina z Ratíškovic, Koncert
vážné hudby p. Demuthová a spol.
v kostele sv. Jakuba).
Březínský lom od firmy Chlup s. r. o.
odkoupila firma SKANSKA a. s.
Záměr výstavby obalovny živičných směsí
v areálu lomu.
Návrh na vytvoření obchvatu Skelná Huť,
Trhomné – změna ÚP č. 3
Pořízení obytného přívěsu (zázemí pro
pracovníky).
Finanční obrat 10 380 tis. Kč

4

neČtiny
Nabídka ŘK církve na bezúplatný převod
kostela sv. Bartoloměje v Březíně.
Obec přijala pouze schody ke kostelu
sv. Jakuba.
Finanční obrat 10 085 tis. Kč

2013

Slavnostní otevření bylo 26. 9. 2014,
pro veřejnost 1. 10. 2014

2012
Nečtiny
Dokončení rekonstrukce čp. 79
na regionální muzeum prostavěno
10 082 500 Kč, Celkové náklady
akce 13 904 500 z toho dotace ROP
12 957 787 Kč.
Zatěsnění kanalizace v úseku od lávky
u Halušků, přes potok k Šourům. Snížení
průsaků balastní vody 450 tis. Kč
z havarijního fondu PK.
ČOV – generální oprava dmychadel 81 tis. Kč.
Oprava pánských WC hospoda čp.1
(rozvody vody, odpady, zařizovací
předměty a obklady). 104 tis. Kč.
Zahradní přístřešek ZŠ a MŠ 297,3 tis. Kč
z toho 180 tis. dotace PK PSOV.
Oplocení školní zahrady (výměna rýglů
a planěk) – odhad nákladů 50 tis. Kč.
Události roku :
Nákup užitkového vozu Renault Trafic cel.
cena 622 900 Kč, 4letý leasing.
Nákup židlí hospoda 60 ks 51,3 tis. Kč.
Nákup 100 ks starších židlí20 tis. Kč
Aktualizovaný projekt DPS zateplení
školy 83 tis. Kč
Projekt DSP kanalizace a voda za
potokem 75 tis. Kč.
Aktualizace POV – strategický plán obce
60 tis. Kč
Mikroregion – nákup kontejnerucena
cel.: 426 tis. Kč, z toho 210 tis. dotace PK,
podíl obcí 216 tis. Kč, podíl Nečtiny
108 tis. Kč.
Obec se po 10 letech zúčastnila soutěže
Vesnice roku. Byla oceněna zlatou cihlou
za rekonstrukci čp.79 a získala ocenění za
bezkonkurenční koláče (Karla Kazdová).
Zahájení stíhání obce za formální
chybu ve výběrovém řízení akce rybník
Leopoldov.
Mgr. Olga Žalmanová potvrzena do
funkce ředitelky ZŠ a MŠ.
Slavnostní otevření regionálního muzea
Nečtiny.

Nečtiny
Dokončení zasíťování obytné zóny
Nečtiny nad školou (kanalizace a místní
komunikace-technologie penetrované
kamenivo), cel. 383 tis. Kč.
Zateplení ZŠ a MŠ Nečtiny, (výměna
oken a zateplení obvodového pláště
polystyrénem, zateplení půdního
prostoru), cel. 2 485 270 Kč z toho dotace
1 940 108 Kč. SFŽP.
ZŠ a MŠ – opravy a údržba mimo
dotaci (odvodnění základů a napojení
na kanalizaci, montáž ozdobných říms,
výměna krytiny sklad, přeložka nn do
země, montáž nadstřešních žlabů),
690 757 Kč.
Oprava kuchyně skladu a chodby ZŠ a MŠ
(oprava elektro, rozvodů plynu, obklady
a dlažba, malování, 83 tis. Kč.
Výměna kotlů na topení v čp. 1 (Ekoskrol
50kW), rekonstrukce rozvodů, výměna
bojleru 200 l, související st. práce,
246 tis. Kč.
Rekonstrukce skladu v čp. 1 na bydlení,
podíl obce 80 tis. Kč. Částečně hrazeno
nájemcem čp. 1 (Jakub Haidlmaier).
Kamenná Hora
Rekonstrukce horního návesního rybníka
(odbahnění, úprava hráze, rekonstrukce
výpustního zařízení. Cel. 329 030 Kč
z toho 100 tis. Kč PK PSOV.
Čestětín
Vyhotoven projekt na opravu spodního
návesního rybníka 50,7 tis. Kč.
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Doubravice
Rekonstrukce vodního zdroje (Lavička,
Polívka, Průša) 50 tis. Kč.
Události roku:
Odkoupen objekt čp. 60 (Starý krám)
1 500 tis. Kč od manželů Kučerových.
Podána žádost o dotaci zateplení radnice
čp.82 (projekt+administrativa)122 tis.
Kč.
Podána aktualizovaná žádost o dotaci na
Sběrný dvůr odpadů Nečtiny (projekt+
administrativa) cel. 184 tis. Kč.
Oslava 50 let TJ Nečtiny.
Prořez nebezpečných stromů zejména
v areálu sv.Anny horolezeckou metodou
49 tis. Kč.
Zahájena stavba Sběrného dvora odpadů
Nečtiny.
Zahájena spolupráce s Plzní EHMK 2015.
Zahájena spolupráce s firmou Doosan
Škoda Power.
Schválena změna ÚP č.3 obchvat Skelná
Huť-Trhomné. (Těžba lom a výstavba
obalovny).
Členství v honebním společenstvu
Nečtiny.
Odkoupení zemního stroje CAT 246C za
523 199Kč.(40% odhadní ceny).
Odkoupení hrobky sv.Terezie rodiny
Mensdorf-Pouily cena 95 tis. Kč.
Přemístění erbu Kokořovců z hřbitovní do
muzea. (erb byl restaurován).
Darování 30m3 kulatiny na
krov vyhořelého domu rodiny
Vondrových+odvoz sutin.
Ukončení nájemní smlouvy v Obecním
domě Březín – Obláti.
Zahájeny pozemkové úpravy v k.ú. Hrad
a Nové Městečko.
Finanční obrat 6 871 tis. Kč

Zastupitelé a starosta obce Nečtiny 2011 – 2014. Foto Václav Pešta

5

2014
Nečtiny
Dokončena stavba SD odpadů Nečtiny cel.
4 984 534Kč z toho dotace 4 703 111Kč.
(Do akce nejsou započítány náklady
spojené s administrativou a projekty,
v dotacích ano). Provozovatel SD fy.
Becker s.r.o.
Zahájena I.etapa výstavby Mlýnské stezky
(pěší stezka z farské louky do Lešovic na
hranici s Manětínem).
Zateplení radnice čp. 82 (výměna oken,
dveří, zateplení obálky stavby).
Oplocení hřbitova+výsadba habrů I. etapa.
ZŠ a MŠ rekonstrukce sociálního zařízení
v přízemí.
Vyhotovena DPS kanalizace a voda za
potokem.
Zpracovávána DPS intenzifikace
a modernizace ČOV.
Projekt DSP rekonstrukce čp.60 na bytový
dům.
Lešovice
Přeložka elektrických sítí nízké napětí ze
vzduchu do země.
Rekonstrukce stávajícího VO – led diody.
Události roku :
Vyhlášena Manětínská oblast tmavé
oblohy.
Zapůjčen areál sv.Anny spolku Baroko
v Čechách.
Prohloubena spolupráce s týmem Plzeň
EHMK 2015 – landart –park Fénix a Šest
dnů baroka.
Pokračování spolupráce s firmou Doosan
Škoda Power.
Zahájena činnost sběrného dvora odpadů.
Komunální volby.
Dokončena pozemková úprava k.ú.
Nečtiny.

–jk–

neČtiny
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Regionální muzeum
cestuje kolem světa
Soňa Vašíčková
Již se stalo samozřejmostí, že
u našeho muzea zastavují autobusya navštěvují ho nejen turisté se
zájmem o historii, ale i se zájmem
o informace a o vzdělávání. Mu
zeum během roku připravilo několik přednášek, několik tvořivých
dílen a dále Aktivních víkendů.
Během léta probíhalo Aktivní tvořivé léto v muzeu a v průběhu srpna
a července se učilo novým technikám 172 dospělých i dětí.
Od začátku letošního roku návštěvnost v muzeu dosáhla čísla 4140. Pro
informaci, turistický suvenýr nebo
dáreček si přišlo koupit 2821 lidí
a ti ostatní navštívili expozici muzea
nebo výstavu v půdních prostorách.
V podzimních a zimních měsících
bychom rádi uspořádali několik
tvořivých dílen, vzdělávacích přednášek a promítání filmů. První významnou akcí bude Cestovatelský
festival Nečtiny, který obec pořádá ve spolupráci s Letem světem
25. 10. 2014 v prostorách Regionálního muzea Nečtiny. Na festivalu se můžete potkat s Martinem

Knezaplacení – koncert v Regionálním muzeu. Foto –sv–

Pávkem, který pro nás pořádal již
několik přednášek z Peru a který festival Letem světem pořádá
i v Plzni.
Festival je určen pro širokou veřejnost. Všichni si zde přijdou na své,
program každému poskytne mnoho inspirace a tipů na další cesty.
Kromě vzájemného předávání zážitků a zkušeností mohou lidé samozřejmě navázat i nové kontakty
a přátelství.
Budete si moci vybrat z 5 přednášek, které vás zavedou napříč divočinou do západní Kanady, exotického severu Indie, Hawae, po stopách
tajemství severního Peru a do perly
Afriky do Ugandy. Kdo nebude
chtít na přednášku, může se pokochat velkou spoustou fotografií a artefaktů ze zmíněných zemí,
nebo si může posedět v improvizované orientální čajovně, kterou pro
naše muzeum připravila plzeňská
čajovna U Pekla a občerstvit se. Nezůstane jen u přednášek a výstavy,
ale můžete také tvořit v korálkové
dílně.
Celým festivalem nás bude provádět stylová hudba, bubny a perkusní nástroje. Stačí jen přijít a ocitnete se v jiném světě. Už se na vás
moc těšíme.

Knezaplacení
Koncert Jitky Vrbové
Již třetí léto se k nám vypravila skupina Knezaplacení, jejíž lídr je chalupář Jan Paulík z Lešovic. V tomto
roce si pro nás připravili jako partnera jazzovou stálici Jitku Vrbovou a Stanislava Chmelíka, který
ji v rámci skupiny Akáty doprovází
na kytaru a také zpívá.
Letos jsme se těšili, že nádherný
hlas paní Jitky Vrbové rozezní celé
Nečtiny a prostor pro vystoupení
jsme připravili venku, bohužel nám
počasí nepřálo a během vystoupení
jsme se museli rychle přemístit do
prostoru pokladny muzea. Byla
jsem velice mile překvapená, jak
ukázněné a tolerantní publikum se
sešlo. Vše proběhlo bez problémů

Návštěvníci koncertu Knezaplacení. Foto –sv–

neČtiny
a po doladění aparatury koncert
probíhal i ve stísněnějších podmínkách. Muzeem se rozléhala známá
píseň Dívka z Ipanemy, o které Jan
Paulík rád vypráví pěknou historku, a kterou otextoval jeho tatínek.
Dále nám ze svého repertoáru nabídli krásné písně například Kolikrát, Vzkazy na strunách nebo Pouť
šest mých Tvých. Když jsem se dívala na stránky kapely, s překvapením
jsem zjistila, že fungují již od roku
1998. Za pěknou řádku let spolupracovali s tak známými jmény, jako je
například Ivan Hlas či Pavel Bobek.
Hlas Jitky Vrbové nás potěšil v druhé polovině koncertu a muzeum se
skutečně otřásalo. Zpívali jsme skoro všichni. Byl to ohromný zážitek.
Je velká škoda, že nás ještě nebylo
více, protože to skutečně stálo zato.
Z oken se linuly písně Jen ty má Sázava, Léto už má celtu sbalenou nebo
Loudá se půlměsíc a píseň Evy Olmerové Čekej tiše nás naprosto dostala.
Bylo to nádherné. Děkujeme.

Turistická lokalita
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28. 9. 2014 letos již podruhé navštívilo Regionální muzeum Nečtiny
a kapli sv. Anny několik německých
studentů žurnalistiky a novinářů za
doprovodu Martina Kosy, který ve
společnosti Plzeň 2015 o. p. s. koordinuje dramaturgii, strategii a produkci kulturních programů, jejichž
tématem je hudba a umění období
baroka Západních Čech a Evropy,
které jsou realizovány v památkách
Plzeňského kraje. Všichni se velice
podrobně zajímali nejen o historii
Nečtin, ale i o nabídku turistických
cílů, možnosti stravování a ubytování. Překvapením bylo, že řada
z nich mluvila českým jazykem
a tak se s kronikářem Jiřím Kaprem
domluvili i bez překladatele. Všichni se shodli na tom, že naše území
stojí za propagaci a že v německých
médiích se určitě o něm zmíní a nabídnou ho jako atraktivní lokalitu
svým turistům.
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Regionální muzeum sbírá víčka pro Lukáše Kameníčka

li dobří lidé z pošty v Plzni a Plasích, kteří zajistili, aby se tři pytle
do Olomouce dostaly zdarma.
Máme tedy ještě moc co sbírat.
Všem vám velice děkuji, naše poděkování vyřiďte i svým rodinám,
přátelům a známým, kterým jste
o sbírce řekli, a oni se zapojili.
Ještě připomínám, že sbírat budeme dál a budeme velice rádi,
když se připojíte.

Sbíráme víčka

Za všechno může pan Simandl,
dědeček Jitky Stoklasové, který
donesl do muzea plakát o LukášNěmečtí novináři v Nečtinech
kovi Kameníčkovi, který potřehledají zajímavé lokality pro
buje pomoc. A začalo se sbírat.
rozvoj turistiky.
Opravdu mne překvapilo, odPlzeň město kultury 2015 spolupra- kud se k nám víčka dostala a kdo
cuje s mnoha německými cestovní- všechno je přinesl. Nebyli to jen
mi a kulturními agenturami a chce místní a chalupáři, ale i příbuzní
Plzeň představit i pomocí regionu. zdaleka, účastníci vernisáží a návštěvníci muzea. Nasbírali jsme
3 pytle, něco kolem 60kg. Není
to málo a není to moc, jak se to
vezme, 1kg víček se vykupuje od
3–7Kč. Osobně jsem hovořila
s maminkou Lukáška paní Kameníčkovou, která byla dojatá
a moc nám všem děkovala. Musím se přiznat, že jsem vůbec
netušila, jaký problém je s dopravou takových pytlů a kolik vlastně stojí výkup víček. A tak jsem
pátrala. S dopravou nám pomohMartin Kosa a Jiří Kapr s novináři v muzeu. Foto –sv–

Fotograf Michal J Beneš

Nečtinský kalendář
2015
Po loňském úspěchu jsme i letos
připravili kalendář 2015. Letos
jsme vsadili na fotografii Michala
Beneše, který v Regionálním muzeu měl výstavu až do konce října
s názvem Březínsko a jeho fotografie měly opravdu velký úspěch.
Kalendář s názvem Krásy Nečtinska bude možné zakoupit v Regionálním muzeu již koncem listopadu, nebo na tradičním Rozsvěcení
stromečku 6. 12. 2014.
–sv–

neČtiny
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Projekt Senioři komunikují - čtyřdenní kurz pro ty, co se počítače nebojí. Foto –sv–

Nikdy není pozdě
Všichni dobře víme, že čas je neúprosný a technika je ještě rychlejší.
Proto vzdělávání je v dnešní době
velmi důležité a nám všem může
zpříjemnit život i v seniorském
věku. A o tom se přesvědčilo několik našich spoluobčanů, kteří našli
odvahu a přihlásili se na počítačový kurz pro úplné začátečníky.
Bezplatný kurz pro seniory jsme
pořádali ve spolupráci s Občanským sdružením Jihočeský institut
celoživotního učení v rámci projektu „Senioři komunikují“ realizovaného Nadačním fondem manželů
Livie a Václava Klausových.
A to se děly věci. Ti, kteří se báli nejvíce si dokázali sami na mapy.cz najít vlastní dům, udělali si emailovou
adresu a mezi sebou si psali zprávy,
naučili se hledat praktické rady jako
například jízdní řád autobusů a vlaků všemi směry, nebo kdy zavírá
a otevírá naše pošta v Nečtinech.
Kurz trval 4 dny a týkal se úplných
základů jako zapnutí a vypnutí počítače, práce s myší, psaní a vytisknutí
jednoduchého textu, psaní e-mailu
a vyhledávání informací na internetu.
Nálada byla výborná a „studenti“ naprosto úžasní. Všichni se zaujetím
naslouchali výkladu lektora, který

to s našimi studenty opravdu uměl
a zaujal je natolik, že se těšili na další
výuku.
Každému z účastníků kurzu Muzeum nabídlo individuální pomoc
a možnost pokračování v rámci nabídky veřejného internetu. Pokud
máte někdo z Vás zájem se vzdělávat, dejte prosím vědět, budeme hledat možnosti k otevření podobného
kurzu i pro Vás. Nebojte se počítače!
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Nečtiňáků na Karlštejn z roku 1962,
nebo myslivecký hon z Březína až
roku 1961 nebo záznamy z Dětského dne a hasičských soutěží. Paní
Šojslová nám velice ochotně prozradila jména skoro všech, kteří se
v záznamech objevili. Došlo i na novější záznamy jako 50let TJ Sokola,
Historie starých domů, nebo Pivní
slavnosti 2012 a prohlídku fotek
z hospodské kroniky z let 2000-2006.
Nejdelším snímkem pak byl Sedm
deset Nečtiny Ctibora Turby, který
se natáčel u nás doma a mohli jsme
na něm vidět celou řadu nečtinských
obyvatel. Jak by řekl básník, bylo to
velmi poetické odpoledne, doufám,
že si to brzy zopakujeme.

Životní jubilea

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 3 /2014		

Kamil Emanuel Gott a Milan Pitkin při svém vystoupení. Foto –sv–

Pitkin s Gottem
pobavili

pěveckým projevem a nejeden návštěvník si s ním zazpíval staré
a dobré hity Karla Gotta a dalších
hvězd českého nebe. Všichni jsme
si zavzpomínali na Lady Karneval,
Být stále mlád nebo Léta prázdnin.
Po tomto vystoupení převzali štafetu na druhém jevišti Theodor a Jakub Bayerovi a jako každý rok hráli
k tanci a poslechu a do pozdních
hodin.
–sv–

Marie Legová 86
Ladislav Uhlíř 75
Vladimír Fiala 81
Zdeňka Kleknerová 60
Helga Pekařová 55
Elfrieda Burdová 85
Danielková Miluše 50
Václav Simandl 75
Josef Moule 70
Margita
Seidlová 89
1. říjen je Svátkem seniorů a Regio
nální muzeum Nečtin připravilo Jaroslav Podzimek 65
v rámci tohoto dne promítání fil- Vlasta Bayerová 75
mů ze společenského života Nečtin Jiřina Bauerová 85
a možnost zdarma si prohlédnout Eva Šnoblová 65
celé muzeum. Při domácím štrúdlu Stanislav Pasch 75
a kávě jsme sledovali záznam z výletu Pavel Urban 55

Rozesmáté tváře a jiskry v očích
bylo vidět na tradičním setkání seniorů, které se uskutečnilo 26. 9.
2014. Jeden z našich nejoblíbenějších humoristů, svérázný vypravěč historek a vtipů Milan Pitkin
v komediálním vystoupení s písničkami dokázal vyloudit nejeden
úsměv na tváři diváků a naprosto
překvapil krásným hlasem a laskavým projevem v písních Waldemara Matušky. Také Kamil Emanuel Region Chebsko a jeho místní
Gott nadchl přítomné výborným skupina Nečtiny – Preitenstein

Svátek seniorů v Regionálním muzeu

Setkání seniorů . Foto –sv–

Svátek seniorů
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prvním obrázku je příprava na průvod městem, na druhém celá skupina a na třetím vystoupení s Chebskými lidovými tanci.
V červenci 2013 došlo díky spolupráci s „Organizací Němců v západních Čechách“ k vystoupení
„Dua Malíři“ (Vojtěch a Richard
Šulkovi) v Dobřanech, kde hudebně doprovázeli vernisáž výstavy
„100 let Svazu Chebanů“.
První červencový víkend jsme
byli na Česko- německé pouti ve
Skokách. 21. „Vandrující Chebští muzikanti“ se konali poslední
červencový víkend 2013 v Domaslavi a v Chebu. I tam vystupovali Nečtináci tancem a hrou na
citeru. V září 2013 jsme vystupovali v rámci „Česko- německých
dnů“ v Moravské Třebové. V říjnu
2013 jsme měli nejen informační
stánek, ale i vystoupení s tancem,
hrou na citeru a zpěvem v Praze, při „Velkém setkání německé
menšiny v ČR“.

Svaz Němců

Richard Šulko
Již dlouho jsme nedali o sobě vědět a tak rád využiji možnost opět
něco povyprávět o činnosti „Svazu
Němců- region Chebsko“ a jeho
místní skupině Nečtiny – Preitenstein. V tomto článku shrnu roční
činnost od června 2013 do konce srpna 2014. Nejvýznamnější
akcí, kterou se „němečtí Nečtináci“
prezentovali, byla účast na mezinárodním folklorním festivalu ve
Strážnici, který se konal poslední
červnový víkend v roce 2013. Na

Průvod městem Strážnice

Přítomen byl i velvyslanec Německa Detlef Lingemann. 10.10.2013
byla představena v Praze, Goethe Institutu kniha „Zůstali tu
s námi“, která vypráví o Němcích
vícero generací, kteří žijí i nyní
v ČR. Poslední říjnový víkend
2013 byli naši zástupci v Praze, na
nejvyšším orgánu německé menšiny, „Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.
Předposlední listopadový víkend
jsem byl opět v Praze, na Semináři o soužití různých etnik a řízení

neČtiny
každodenních obtíží. Naše adventní setkání 2013 proběhlo
7. 12. 2013. Rok 2014 začal poutí do Skoků 5. 1. 2014. I následná, „Hromniční pouť“, 2.2.2014
se neobešla bez Nečtiňáků (Plachtíňáků). 8.3. 2014 se otvírala
výstava v Lokti „Gustav Zindel“,
a naše Dou tam opět hudebně doprovázelo při vernisáži. Třetí pouť
do Skoků se konala 9.3. Taneční
seminář, kde jsme „pilovali“ lidové tance se konal v Nečtinech 14.16. 3. 2014. 22. 3. Jsme byli opět
v Praze, na „Shromáždění Němců“. 27. 3. Jsem měl přednášku
v Plzeňském „Česko- německém
potkávacím centru“ o práci „Svazu Němců“. O velikonocích jsme
opět putovali s „ráčnami“ a udělali radost několika lidem, kteří si
je ještě pamatují z dřívějších dob.
25. 4. Jsem měl přednášku o práci „Svazu“ u „Křesťanské akademii“ v Karlových Varech. 26. 4.
jsem byl na výroční schůzi „Svazu
Chebanů“ v Marktredwitzu a 1. 5.
jsme byli opět ve Skokách. O týden později jsme tance a zpěvem
otvírali výstavu krojů v Chotěšovském klášteře. 15. 5. jsem měl
přednášku o práci „Svazu“ v Chomutově, v tamním Česko-německém potkávacím cent
ru. Druhý
víkend přijelo 17 německých

Němečtí Nečtináci ve Strážnici
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novinářů do našeho muzea, kde
jsme měli možnost nejen ukázat
naše muzeum, ale i zazpívat. 17. 5.
Jsem organizoval, jako každý rok
tři česko- německé májové pobožnosti a následně jsem v restauraci
„Na radnici“ oslavili Svátek matek.
18.5.: Pouť do Skoků, a od 29.5. do
1.6. jsme se zúčastnili česko-německého setkání mládeže v Teplé, kde jsme čistili starý klášterní
hřbitov. Nejdůležitějších akcí
roku 2014 byly „Sudetoněmecké dny“ v Augsburgu, kde „Duo
Malíři“ vystupovalo na velkém
folklorním večeru. 22. „Vandrující Cheští muzikanti“ se konaly ve
Františkových lázních, kam přijela profesionální dechová kapela
z Německa. Naše taneční skupina
předvedla tři tance. Pouť do Skoků jsem si „okořenil“ skutečnou
poutí druhou částí poutní stezky
z Nežichova do Toužimi (30,6 km)
a samozřejmou účastí na mši svaté, kterou koncelebroval opat Tepelského kláštera P. Filip Zdeněk
Lobkowicz OPraem. Jako poslední akci bych rád zmínil naši výroční schůzi a taneční seminář před
očekávaným vystoupením v Praze. Děkuji všem, kteří se o naši
kulturní práci zajímají.
Autor je předseda Svazu Němců –
region Chebsko.
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Z ráje do pekla
Jiří, Martina, Natálka a Jiřík
Mikšovských
Projekt, který vznikl v Nečtinech
Pod křídly Fénixe pro děti základních škol má úspěch. Pod jiným
jménem dále těší děti i z jiných škol.
Stejně jako v Nečtinech proběhl
i v obci Dýšiná u Plzně a potěšil
tamní obyvatele. Byli jsme pozváni,
abychom reprezentovali svoji práci
ve Fénixu. Projekt nesl název Oživlá
aneb čertí rokle. Na tuto akci jsme
byli pozváni jako rodina a za park
Fénix jsme tvořili Anděla s čerty
na procházce. Toto dílo bylo věnováno tamní rokli, která stejně jako
park Fénix pláče pod tíhou lidské
hlouposti, která se dá léčit pouze
tvrdou prací, kterou jsme předvedli
my v parku. To byl také jeden z důvodů proč jsme byli pozváni aby
jsme se prezentovali za park a tím
se daly věci do pohybu. Prezentace se zdařila a Anděl ozdobil rokli
plnou čertů, které vyrobili děti při
workshopu. Stejně jako děti z naší
školy splnili i oni svůj úkol na jedničku s hvězdičkou. Kdo by chtěl
vidět naše dílo ať se podívá do Dýšiný možná tam ještě střeží Čertovu
rokli a dělá čest naší myšlence.
Autoři jsou tvůrci přírodního parku Fénix

Anděl v Dýšiné. Foto Jiří Mikšovský

neČtiny
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HISTORICKÉ
PERLIČKY
Jiří Kapr
Opět zdravím příznivce Nečtinské
historie v letošním roce již v novinách potřetí. Úvodem, bych se rád
vrátil k slibovanému druhému kolu
akce Konvoj. Celé prázdniny byli
naplněné akcemi. Volný termín se
mi hledal opravdu těžko. Podzimní
čas, je již celkově volnější.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili konvoje na téma Zaniklé obce a samoty
na Nečtinsku, který se uskutečnil
v sobotu 11. 10. 2014 .
Rád bych poděkoval všem, kdo se
v kostele sv. Jakuba Většího účastnili připomenutí 100 let od vypuknutí První Světové války. Děkuji
i za vzpomínku na všechny, kdo se
z války domů nevrátili. Téma První světové války je široké, proto
chci upozornit na výstavu, která
probíhá v Muzeu a Galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Výstava nese název První světová
válka s podtituly Od Sarajeva k Československu a První světová válka
a její ohlas na Severním Plzeňsku.
Určitě výstava stojí za vidění. Část
exponátů na výstavě odkazuje na
Nečtiny. Inspirován výstavou, připravuji přednášku na téma: Místa
bojů,kterými Nečtiňáci prošli v První světové válce. Přesné datum bude
zveřejněno na plakátech.
Ale zpět k naší Cestě do historie.
V dnešním díle pokračujeme putováním v roce 1938.
18.8. Okresní četnické velitelství
Kralovice po č.j. 513 dův./1938 vydává seznam místních zdrojů pro
účely vojenské zprávy.
V seznamu za Nečtinsko uvedeno:
Pekárny a jejich výkon za 24 hodin.
Krupka Adolf, Nečtiny 400 bochníků chleba, Durant Karel, Nečtiny 200 bochníků

Jiří Kapr a účastníci Cesty do historie. Foto Miluše Chlupová

Mohl Bedřich, Preitenstein 400
bochníků chleba
V části mlýny zásoby obilí a mouky
uvedeno v seznamu za Nečtinsko:
Heidl Antonín Nečtiny nemá zásoby, Mülling Antonín Nečtiny nemá
zásoby.
Herold Václav, Pöpperl Josef,
Mädler Josef, Březín nemají zásoby.( v celém seznamu
je možné vysledovat zajímavou
věc: Všichni mlynáři hlásící se
v seznamu jako Češi uvádějí zásoby obilí i mouky. Všichni mlynáři
hlásící se jako Němci uvádějí že
nemají žádné zásoby.)
31.8. započata stavba ženijních
překážek v úseku opevnění D-19,
na nejdůležitějším
úseku přehrazení části silnice
Nečtiny – Úněšov. Práce ukončeny
30.9.
12.9. tzv. Sudetské povstání,
v Nečtinech klid , ČSR vyhlašuje
stanné právo,
17.9. Vytvoření SdFK- Sudetendeutscher Freikorps,
20.9. Okresní úřad Kralovice hlásí
Presidiu zemského úřadu v Praze,
že římsko-katoličtí faráři německé
národnosti v Karlovickém okrese

podepsali prohlášení Osvědčení
věrnosti k Československé republice. Jako první uveden Dr. Jan Koindek farář
v Nečtinech, dále Josef Schul farář
Krašov, Josef Schicker administrátor Luková,
Reinhold Hanreich administrátor
Rabštejn nad Střelou. Vše pod č.
894.
23.9. vyhlášena mobilizace armády ČSR k obraně republiky, úsek
D-19 obsazen 18.
pěším plukem Kralovice. V bunkru
u silnice Nečtiny-Úněšov posádka
6 mužů. Mobilizovaní p. Bartásek,
p. Pešička, z Dražně, p. Havel a p.
Kapr z Dolní Bělé + 2 vojáci v aktivní službě z 18. pěšího pluku
Kralovice. Výzbroj 1ks kulometu
s 5000náboji + osobní zbraně.
29.9. Mnichovská dohoda!!!
30.9. ČSR přijala mnichovský diktát, Nečtiny velký posměch nad
vojskem. Nečtiny ihned vyzdobeny
prapory s hákovými kříži a symboly SDP.
Na závěr se loučím s pozdravem
Nečtinám Zdar!
Autor je kronikář a zabývá se
historií Nečtinska

neČtiny
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První školní den v ZŠ Nečtiny. Foto Jana Brožová

nastavením podle velikosti dětí.
Na školní zahradě pan Pešta navařil kovové hroty na průlezky, aby
byly stabilnější. Pan Balák udělal
novou stříšku na zahradním sudu,
do kterého zatékalo. Paní Večeřová
Jana Brožová
a paní Davidová natřely plot před
školou, zahradní domeček a průTak už ti to začíná:
lezky a paní Märzová altán, lavičky
penál, knížky, svačina.
a pískoviště.
Časně vstávat, brzy spát,
1. září jsme slavnostně zahájili
nahlas číst a pěkně psát.
nový školní rok. Do první třídy
Nezlobit a rovně sedět,
jsme přivítali šest prvňáčků. Jsou
všechno umět, všechno vědět…
to: Štěpánka Bulenová, Natálie
Skončilo léto a dětem nastal čas Halilovová, Martin Chlup, Eliška
školní docházky. Celé prázdniny se Karásková, Alžběta Koudelová
ve škole pracovalo. Děkujeme za- a Vojtík Tyc. Paní ředitelka a pan
stupitelstvu a panu starostovi obce starosta společně přivítali nové
za rekonstrukci umývárny pro MŠ žáky a předali jim upomínkové
a šatny pro zaměstnance. V MŠ se listy. Každý prvňáček si pak podle
navýšil počet dětí a počet záchůd- naší tradice zazvonil zvonečkem
ků byl nedostačující. Bylo nutné a tak zahájil svoji školní docházku.
ubourat příčku, předělat topení Po zahájení se žáci s rodiči odebrali
a vodu a přidat 2 pisoáry. Předělaly do tříd, kde na každého čekala lase elektrické rozvody, obklady, pod- vice plná nových pomůcek a učeblaha, zárubně, dveře, prahy a vše nic. Ve třídě proběhla první vyse vybílilo. Poslední týden v srpnu učovací hodina. Formou hádanek,
se finišovalo a vše dokončilo. Do kouzelné matematiky a pohádkoobou tříd byly zakoupeny skříňky vých příběhů prvňáčkové ukázali
a nové lavice. Pan Trávníček po- svoje znalosti a dovednosti. Větší
mohl s kompletací lavic a s jejich žáci měli vlastivědnou hodinu,

Zpravodaj Základní
školy a Mateřské školy
v Nečtinech
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kde vyprávěli zážitky z míst, které
o prázdninách navštívili. I v tomto
školním roce budeme pokračovat
v projektu „Cesta kolem světa za
365 dní“. Už se těšíme na nové besedy. V minulém školním roce jsme
navštívili Anglii, Karibik, Afganistán, Indii a Chorvatsko. Vítáme nápady i z vašich řad. Máte-li zážitky
z různých cest a pobytů, budeme
rádi, když se s námi o ně podělíte.
Naši školu navštěvuje 25 žáků a do
mateřské školy je zapsáno 26 dětí.
5. září se školáci účastnili krásného
koncertu „Procházky uměním“,
na kterém vystupovala violončelistka paní Jitka Hosprová s hudebním virtuosem panem Lubomírem
Brabcem. Hudebníci byli úžasní
a děti pozorně naslouchaly skladbám na violu a kytaru. Pan Brabec
jim předvedl i různé techniky hry na
kytaru a vyprávěl o svých začátcích.
Vhodně dětem přiblížil svět hudby.
Některé děti byly na takovém koncertě poprvé a byl to pro ně zážitek.
Děkujeme panu starostovi, že nám
zajistil odvoz, abychom se dostali
do Manětína do kostela sv. Barbory.
9. září k nám do školy přijel
pan Sklenařík s divadlem „Kolem“. V pohádce „O Honzovi“ se
nám líbil příběh ledního medvěda, který uletěl ze ZOO a dostal se
k Honzovi do chalupy. Spolu hospodařili a Honza ho naučil číst.
Všichni jsme se bavili.
24. září se děti fotili na série portrétů
„Podzim“, „Vánoce“ a „Prvňáčci“.
25. září nám odvezli tříděný odpad
a odpoledne od 16.00 hodin jsme
měli společné schůzky s rodiči.
I v tomto školním roce budeme střá-

Prvnáčci. Foto Jana Brožová

neČtiny

Foto Jana Brožová

dat a třídit – noviny, časopisy, karton
a čistý hliník. Paní učitelka Šístková
s dětmi připravila výtvarnou soutěž
„Moje prázdniny“. Do bodování
a hodnocení se zapojili děti, učitelky
i rodiče. 1. října nás navštívila logopedka paní Paedr. Blanka Gruberová. Její návštěvy jsou velmi důležité,
protože hodně dětí má různé logopedické vady, které je nutné napravovat. Začátkem října jsme pouštěli
draky, které neodmyslitelně patří
k podzimu. Také nesmíme chybět na
tradiční zemědělské a chovatelské
výstavě na Hradě Nečtiny. V průběhu celého školního roku se i nadále
budeme zapojovat do různých soutěží a projektů.
Autorka je učitelka v mateřské školce

Rovnováha
Monika Karásková
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se zdravé rovnováze svými činy
a chováním vzdalujeme, tím větší
negativní dopady pociťujeme – finanční, psychické, zdravotní, ve
vztazích s druhými lidmi atd.
Tak jako příklad uvedu extrémy
u vlastností člověka. Jeden extrém
přílišná pracovitost a druhý extrém přílišná lenost, tyto vlastnosti
se mohou prostřídávat u jednoho
člověka za život vícekrát. Tento
člověk jde z extrému do extrému
má v sobě chaos, protože když příliš pracuje, nedokáže si najít chvíli
v pracovním dni pro odpočinek,
aby nalezl klid, pohodu a harmonii.
Až jednoho krásného dne mu tělo
vypoví službu a dostane se do stavů
unavenosti, melancholie a depresí.
A pak nastává stav přílišné lenosti, kdy nás nic nebaví, do ničeho se
nemůžeme přinutit, abychom něco
dělali, a stále se válíme, posedáváme a lelkujeme. Když prostřu náš
čas do dne měl by obsahovat vyváženě práci i odpočinek.
A to samé je s ostatními vlastnostmi přílišná rozhazovačnost peněz
a přílišné šetření, nezájem o lidi
a přehnaná starostlivost, přehnaná
pořádkumilovnost a extrémní nepořádnost, alkoholismus a zapřisáhlá
abstinence, dominance a nezdravé

Dělejte vše ve správné míře
a nebudete mít problémy
Je střed mezi protiklady. Bez rovnováhy nemůže nic fungovat. Vše
co se děje kolem nás a v nás tak by
mělo být zcela vyvážené, jinak pokud tomu tak není, vzniká chaos
a nepořádek. Je-li kdekoli v přírodě porušena, okamžitě se to někde
projeví, stejně je tomu v životě lidí.
Porušujeme-li svým chováním
a jednáním přirozenou rovnováhu a upadáme do extrémů, počítejme s tím, že budeme mít brzy
nebo později problémy. Čím víc

Březínsko na podzim. Foto Michal J Beneš
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ustupování, přejídání a hladovění,
jednání pod vlivem emocí a jednání
pod vlivem rozumu, vychloubání
a přehnaná skromnost atd.
Mějte na paměti, že extrém je
dlouhodobé setrvávání v nějakém
nevhodném chování, tyto projevy
znepříjemňují život nám samotným a lidem kolem nás, kteří jsou
našimi postoji negativně zasaženi.
Tohoto extrémního chování je možné se lehce zbavit a to tak, kde něco
přeháníme, bychom měli polevit,
a kde něco dostatečně neprojevujeme měli bychom přidat. Problém je
však v tom, že nám chybí síla vůle
a sebekontrola tak jednat. Záleží
jen na nás jak se k životu budeme
stavět, jak budeme přistupovat
k řešení různých problémů v práci, ve vztazích, při výchově dětí,
k povinnostem, k přátelství, k poctivosti atd., každý máme možnost svobodné volby. Podle toho
pak budeme žít.
Takže přeji vám, aby se vám práce
na vás samotných vydařila a aby
jste brzy nalezli tu pravou rovnováhu, která vám přinese klid, harmonii a pohodu.
Mějte se sluníčkově, a přeji všem
krásné podzimní dny plné lásky.
Autorka je přírodní léčitelka

neČtiny
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rým jde o ochranu nočního prostředí i zvýšení zájmu turistů.
„Ty dvě oblasti, které už u nás exiManětínská oblast
stují, jsou na hraničních horách,
tmavé oblohy
tedy poměrně daleko od civilizaAniž bychom se o to nějak zásad- ce. Zde na Manětínsku ale oblast
ně zasloužili, stalo se naše území nacházíme uprostřed západních
ode dne 15. 9. 2014 známé tím, že Čech,“ uvedl Pavel Suchan z Asjsme součástí Manětínské oblasti tronomického ústavu Akademie
tmavé oblohy. Koho by napadlo, věd ČR. Po celém světě je více než
že tmavá obloha a tma vůbec může 40 parků s tmavou oblohou, na evbýt chápána jako hodnota? Až když ropském kontinentě osm. Česko
se zamyslíte, zjistíte, že to opravdu se s třemi nyní dostává na evropcenná přírodní hodnota je. Člověk skou špici.
si při pohledu na hvězdnou oblohu
od nepaměti připomínal svoji pomíjivou existenci, mohl snít a přemýšlet o nekonečné hloubce vesmíru. Dnes v přesvícených městech
už hvězdy ani vidět nejsou, a tak se
na oblohu nikdo nedívá. Pro vaši
informaci předkládáme o tomto fenomenu základní informace vybrané z médií, přes která tato zpráva
proběhla nejen naší republikou, ale Nově vyhlášená Manětínská oblast tmavé
byla vyslána i do okolního světa. Co oblohy. Zdroj: www.ceskatelevize.cz
to znamená pro nás? Abychom tuto
vzácnost uchovali pro další genera- Nová oblast, která má rozlohu 346
ce, měli bychom v budoucnu řešit kilometrů čtverečních, zahrnuje
veřejné osvětlení tak, abychom ne- obce Manětín, Nečtiny, Štichovisvítili pánu Bohu do oken, ale smě- ce, Hvozd, Štědrá, Pšov, Bezvěrov,
řovali světelný paprsek přímo na Krsy, Dražeň a část katastru Touzem. Možná, že se budeme i zamýš- žimi. Podle Michala Bareše z Česlet nad tím, zda na část noci světla ké astronomické společnosti patří
úplně nevypnout. Ale to ukáže čas. Manětínsko k místům s nízkým
světelným znečištěním. Je to dáno
–jk–
tím, že region je jen řídce osídlen,
nenachází se tam větší města, průmyslové podniky ani jiné zdroje
umělého světla. „Je tu desetkrát
menší osídlenost, než je průměr
v Česku. Na kilometr čtvereční
Na severním Plzeňsku byla vy- připadá 13 lidí,“ řekl Bareš.
hlášena Manětínská oblast tma- V přirozené tmě má člověk možnost
vé oblohy. Jde o místo, kde noční očima vidět zhruba 3000 hvězd,
oblohu nenarušuje světlo lidských na venkově je to do 2000, ve měssídel a je tam ještě relativně úplná tě jsou to často jen desítky hvězd.
tma. V Česku zatím existují dvě Měření na Manětínsku ukázala,
podobná místa, a sice Jizerská že nebe je tam podobně tmavé
a Beskydská oblast. Manětínskou jako na horách, velmi dobře je vivyhlásilo na základě dohody deset dět Mléčná dráha, spatřit lze přes
obcí a pěti dalších subjektů, kte- 2000 hvězd.
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Kulturní servis

MOTO

Česko má již třetí
oblast tmavé oblohy

neČtiny

Podle Suchana funguje ve světě
takzvaná astroturistika, kdy lidé
jezdí za tmou. „Rozhodně to přitáhne pozornost lidí, turisté si
mohou uvědomit, že příroda neexistuje jen ve dne, ale i v noci,“
sdělil. Právě to si slibují od nové
atrakce i starostové dotčených
obcí. „Chceme tím říct, že tu to
přírodní bohatství je a člověk nemusí mít dalekohled, může jej
vidět i pouhým okem,“ uvedl starosta Manětína Josef Gilbert Matuška.
Podle ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň Lumíra Honzíka
už se na Manětínsko astronomové sjíždějí roky na letní astronomické praktikum a na odborná
pozorování. Loni začala také pozorování oblohy pro veřejnost.
Právě Manětín by měl být symbolickým centrem oblasti, infotabule o zvláštnosti oblasti, materiály
i stanoviště s mapou hvězdné oblohy by ale měly být v budoucnu
po celém území.
–www.i60.cz–

17/10
19.00 kaple sv. Anny
NANOHACH & Michal
ZÁHORA/ diptych
Taneční divadlo -premiéra

18/10
Muzeum otevřeno
– Regionální muzeum Nečtiny
Aktivní tvořivá říjnová sobota
11.00-16.00
Výroba svíček, mýdel, sítotisk
18/10
Výstava chovatelů –
Hrad Nečtiny
U Hrobky 8.00-16.00
18/10
18.00 kaple sv. Anny
Zuby nehty / Už jsme doma
Legendární česká dívčí punková
skupina / Česká avantgardní
rocková kapela.

18/10
20.00 kino Sokol, Manětín
10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU (komedie,ČR,2014)
Režie: Karel Janák

28. 10.
Muzeum otevřeno
Regionální muzeum Nečtiny
Aktivní tvořivý svátek
9.00-17.00
Výroba svíček, mýdel, sítotisk,
vánoční ozdoby a šperky
31/10
18.00 kaple sv. Anny
KINO V KAPLI
Gottland
Netradiční pohled na 20. století.

1/11
Lampionový pochoďáček
Hrad Nečtiny - U hrobky
– sraz 16.30
1/11
Hubertské posvícení
Nečtiny – Hostinec Na Radnici,
hrají Ozvěny – 20.00
2/11
16.00 kino Sokol, Manětín
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
(animovaný, rodinný, Francie/
Belgie, 2013) Režie: Helene
Giraud, Thomas Szabo
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29/11
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dlouhého dlouhého
19.00 kaple sv. Anny
Kühnův dětský sbor
Adventní koncert
neČtiny
neČtiny

neČtiny
neČtiny

19.00
19.00
27/9
VAŇKU,ČLOVĚČE!
ČLOVĚČE! 19.00 27/9
VAŇKU,ČLOVĚČE!
ČLOVĚČE! 19.00
27/9VAŇKU,
27/9VAŇKU,

inzerce

Ing. Dana Krepindlová/roz. Holotová
777 023 423,
asistentka 723 335 615
Otevírací doba:
Manětín: v budově MÚ 1. Patro
Po: 10-12 hod. a 13-16 hod.
St: 10-12hod a 13-16 hod.
Kancelář Plasy, Plasy 41. 331 01 Plasy
Vchod zezadu za budovou kina
Út: 10-12 hod. a 13-16 hod.
Ostatní dny dle telefonické domluvy,
Možná i osobní návštěva u klienta.
Nabídka a servis klientům:
- Životní, úrazové a dětské pojištění
- Povinné a havarijní pojištění aut
- Pojištění domácnosti, staveb a odpovědnosti
- Cestovní pojištění
- Penzijní připojištění, stavební spoření, investice
- Hypotéky, úvěry a jejich pojištění
- Kompletní poradenství a servis v této oblasti
- Pomoc při hlášení pojistných událostí
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ShShootrríkkééhhoolét Shhoorrkkééhhooléta
dlouhého dlouhého
29/11
Rozsvěcení stromečku Hrad
Nečtiny A L

25/10
Cestovatelský festival
Letem světem s venkovem Regionální muzeum
Přednášky, výstava fotografií
13.00-20.00
25/10
19.00 kaple sv. Anny
Lakuna
Lesní příšeří v tónech

Legendární postava Ferdinada Vaňka. Tvůrčí seskupení Druhé nástupiště s vlastní kompozicí
aktovek
Václava
Havla.Ferdinada
V celovečerní
inscenaci
tří vaňkovských
(Protest,s vlastní
Chyba kompozicí
a Vernisáž)
Legendární
postava
Vaňka.
Tvůrčí seskupení
Druhéher
nástupiště
se aktovek
představí
tvůrciHavla.
spojeníV scelovečerní
prací v alternativním
Moving
Václava
inscenaci tříprostoru
vaňkovských
her Station.
(Protest,Pokus
Chybaověřit
a Vernisáž)
životnost
témat
i poetiky
aktovek
Havla v dnešní
siceMoving
již otevřené,
netotalitní,
ale
se představí
tvůrci
spojení
s pracíVáclava
v alternativním
prostoru
Station.
Pokus ověřit
konzumem
společnosti.
Vstupné
49Havla
Kč v dnešní sice již otevřené, netotalitní, ale
životnost bičované
témat i poetiky
aktovek
Václava
konzumem bičované společnosti. Vstupné 49 Kč
18.00

Devítičlenná hudební skupina, která pochází ze Stoda u Plzně hraje převážně styl SKA
doplněný
prvky reggae
a punku.
Svojí
hudbou
chce
prvé u
řadě
bavit,
a proto
jsoustyl
její SKA
koncerty
Devítičlenná
hudební
skupina,
která
pochází
ze vStoda
Plzně
hraje
převážně
nabity
energií prvky
a majíreggae
bezprostřední
AUSTRALIAN
BUŠ-KOVICE:
doplněný
a punku.atmosféru.
Svojí hudbou
chce v prvé řadě
bavit, a protoneobyčejný
jsou její koncerty
rytmický
žáků výchovného
ústavu.
Vstupné 89 Kč BUŠ-KOVICE: neobyčejný
nabityzážitek
energiívapodání
mají bezprostřední
atmosféru.
AUSTRALIAN
rytmický zážitek v podání žáků výchovného ústavu. Vstupné 89 Kč

Devítičlenná hudební skupina, která pochází ze Stoda u Plzně hraje převážně styl SKA
doplněný
prvkyhudební
reggae askupina,
punku. Svojí
v prvé
řadě bavit,
proto jsou
koncerty
Devítičlenná
kteráhudbou
pocházíchce
ze Stoda
u Plzně
hraje apřevážně
styljejí
SKA
nabity
energií
a mají
bezprostřední
atmosféru.
neobyčejný
doplněný
prvky
reggae
a punku. Svojí
hudbouAUSTRALIAN
chce v prvé řaděBUŠ-KOVICE:
bavit, a proto jsou
její koncerty
rytmický
zážitekavmají
podání
žáků výchovného
ústavu.
Vstupné 89 Kč
nabity energií
bezprostřední
atmosféru.
AUSTRALIAN
BUŠ-KOVICE: neobyčejný
rytmický zážitek v podání žáků výchovného ústavu. Vstupné 89 Kč

19.00
33
4/10
SKA 19.00
4/10VVSKA

+ Australian Buš-kovice
+ Australian Buš-kovice 18.00

21/10
Jablůňka – Klub maminek
Regionální muzeum Nečtiny
14.30-17.00 – pleteme z pedigu
24/10
18.00 kaple s. Anny
Znouzectnost
TROJOBAL

Legendární postava Ferdinada Vaňka. Tvůrčí seskupení Druhé nástupiště s vlastní kompozicí
aktovek
Václava postava
Havla. VFerdinada
celovečerní
inscenaci
tříseskupení
vaňkovských
hernástupiště
(Protest, Chyba
a Vernisáž)
Legendární
Vaňka.
Tvůrčí
Druhé
s vlastní
kompozicí
se představí
v alternativním
Movingher
Station.
Pokus
ověřit
aktovek tvůrci
Václavaspojení
Havla. sVprací
celovečerní
inscenaciprostoru
tří vaňkovských
(Protest,
Chyba
a Vernisáž)
životnost
témat itvůrci
poetiky
aktovek
Václava
Havla v dnešní
sice již
otevřené,
netotalitní,
ale
se představí
spojení
s prací
v alternativním
prostoru
Moving
Station.
Pokus ověřit
konzumem
bičované
Vstupné
49 Kč
životnost
témat i společnosti.
poetiky aktovek
Václava
Havla v dnešní sice již otevřené, netotalitní, ale
konzumem bičované společnosti. Vstupné 49 Kč
18.00

11/11
Martinský pochod ZŠ a MŚ
Nečtiny
14/11
Osoby a obsazení
Petr Sichinger
Divadelní jednoaktová hra
19.00 Hostinec Na radnici
21/11
18.00 kaple sv. Anny
KINO V KAPLI
Show!
Bohdan Bláhovec

19.00
TRABANDITA
10/10
TRABANDITA 19.00
10/10
6/12

Recitál vůdčí osobnosti legendárního Trabandu Jardy Svobody S HARMONIEM
Recitál vůdčí osobnosti
legendárního
Trabandu
Jardy Svobody
HARMONIEM
V DISHARMONICKÉ
PODOBĚ.
Skladatelské
předivo
nataženéSod
folku přes bačovskou halekačku
V DISHARMONICKÉ
PODOBĚ.melodii
Skladatelské
předivoanatažené
od folku
bačovskou
s cirkusáckým
refrénem až k pochodové
s poctivými
burcujícími
texty.přes
Vstupné
89 Kč halekačku
s cirkusáckým refrénem až k pochodové melodii s poctivými a burcujícími texty. Vstupné 89 Kč

Rozsvěcení stromečku
19.00
DOBRÉ
11/10
Nečtiny
DOBRÉRÁNO
RÁNO 19.00
11/10

MATĚJ PTASZEK
BLUES
BLUESBAND
BAND MATĚJ PTASZEK

Evropská špička mezi hráči na foukací harmoniku, první Čech v novodobé historii, který byl
Evropská
špička
mezi hráči
na foukací
harmoniku,
první Čech
v novodobé historii, který byl
pozván
k účasti
na World
Harmonica
Festival
2009 (firmou
Hohner),
pozván
k účasti
na World
Harmonica
2009 (firmou Hohner),
kde byl
vyhlášen
objevem
roku.
Vstupné 89Festival
Kč
kde byl vyhlášen objevem roku. Vstupné 89 Kč

18/12
Besídka ZŠ a MŠ

17/10
NANOHACH&
&
17/10NANOHACH

19.00
19.00

19.00
3
4/10
SKA 19.00
4/10VV3SKA

+ Australian Buš-kovice
+ Australian Buš-kovice 18.00

19.00
10/10
TRABANDITA 19.00
10/10TRABANDITA

Recitál vůdčí osobnosti legendárního Trabandu Jardy Svobody S HARMONIEM
Recitál vůdčí osobnostiPODOBĚ.
legendárního
Trabandu Jardy
Svobody
S HARMONIEM
V DISHARMONICKÉ
Skladatelské
předivo
natažené
od folku přes bačovskou halekačku
V DISHARMONICKÉ
předivo natažené
od folku
přes
bačovskou
s cirkusáckým
refrénem až kPODOBĚ.
pochodovéSkladatelské
melodii s poctivými
a burcujícími
texty.
Vstupné
89 Kčhalekačku
s cirkusáckým refrénem až k pochodové melodii s poctivými a burcujícími texty. Vstupné 89 Kč

19.00
19.00
RÁNO
11/10
DOBRÉMATĚJ
RÁNO
11/10DOBRÉ
PTASZEK

BLUES
BLUESBAND
BAND MATĚJ PTASZEK

Evropská špička mezi hráči na foukací harmoniku, první Čech v novodobé historii, který byl
Evropská
špička
hráči
na foukací
harmoniku,
první Čech
v novodobé historii, který byl
pozván
k účasti
namezi
World
Harmonica
Festival
2009 (firmou
Hohner),
pozván
k účastiobjevem
na World
Harmonica
kde
byl vyhlášen
roku.
Vstupné Festival
89 Kč 2009 (firmou Hohner),
kde byl vyhlášen objevem roku. Vstupné 89 Kč

19.00
17/10
NANOHACH &
& 19.00
17/10NANOHACH

MICHAL
25/12ZÁHORA
DIPTYCH MICHAL
DIPTYCH
MICHAL
ZÁHORA/ /DIPTYCH
MICHALZÁHORA
ZÁHORA//DIPTYCH
Novinka Michala Záhory, která je první ze série tří premiér jimiž soubor slaví deset let své
Novinka
Michala
Záhory,
která
je první ze série
tří premiér
jimižDiptychem
soubor slavísešel
deset
své
existence.
V rámci
oslav
Dekáda
NANOHACH
2004–2014
se nad
kelet
spolupráci
existence.
V rámci
Dekáda
NANOHACH
nad Diptychem
ke spolupráci
celý tým
projektu
Orbisoslav
pictus.
DIPTYCH
vzniká ve2004–2014
spoluprácisedivadla
PONEC asešel
kaple
celý tým
projektu kde
Orbis
pictus.
DIPTYCH
ve spolupráci
divadla
kaple
sv. Anny
v Nečtinech,
bude
i poprvé
uvedenvzniká
17. října.
Inscenace se
bude PONEC
dále hrátanejen
sv. Annyale
v Nečtinech,
bude ivpoprvé
uveden
října. Inscenace
se Kč
bude dále hrát nejen
v divadlech
i mimo ně, kde
například
kostelech
nebo17.kaplích.
Vstupné 89
v divadlech ale i mimo ně, například v kostelech nebo kaplích. Vstupné 89 Kč

Vánoční salát – Vejrovna

29/12
ZUBY
NEHTY
//
18/10
ZUBY
NEHTY
18/10
Tvoříme
v Muzeu
o prázdninách
18.00
18.00
UŽ
JSME
DOMA
Regionální
muzeum
Nečtiny
UŽ JSME DOMA
13.00-16.00

ZUBY
NEHTY
je legendární
česká
dívčí
punková
skupina.
Křest
albaalba
KUSY.
/ UJD
je česká
ZUBY
NEHTY
je legendární
česká
dívčí
punková
skupina.
Křest
KUSY.
/ UJD
je česká
avantgardní
rocková
kapela.
Hudba
v sobě
kombinuje
druh
intelektuálního
punku,
slovanskou
avantgardní
rocková
kapela.
Hudba
v sobě
kombinuje
druh
intelektuálního
punku,
slovanskou
hudební
provokaci,
africké
rytmy,
orchestrální
punk,
funky,
ska,ska,
gregoriánské
chorály,
hudební
provokaci,
africké
rytmy,
orchestrální
punk,
funky,
gregoriánské
chorály,
avantgardní
melodie,
disharmonii,
korozi,
epileptické
a chaotické
rytmy.
Post-punk
avantgardní
melodie,
disharmonii,
korozi,
epileptické
a chaotické
rytmy.
Post-punk
nebonebo
jazz-punk.
ProgProg
Music
nebo
Avantgarde
Music.
Vstupné
149149
Kč Kč
jazz-punk.
Music
nebo
Avantgarde
Music.
Vstupné

31/12

Novinka Michala Záhory, která je první ze série tří premiér jimiž soubor slaví deset let své
NovinkaVMichala
Záhory,
kteráNANOHACH
je první ze série2004–2014
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uveden
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Inscenace
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v kostelech
nebo
kaplích.
Vstupnése89
Kč dále hrát nejen
v divadlech ale i mimo ně, například v kostelech nebo kaplích. Vstupné 89 Kč
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UŽ
JSME
DOMA
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česká
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NEHTY
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UJDjeječeská
česká
avantgardní
rocková
kapela.
Hudba
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Music
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18.00
18.00
ZNOUZECTNOST
24/10
24/10
ZNOUZECTNOST18.00
ZNOUZECTNOST 18.00
24/10
24/10ZNOUZECTNOST
Silvestr
TROJOBAL
: Členové
plzeňské
kapely
představí
své své
sólové
projekty.
CAINE
uvede
svůj
TROJOBAL
: Členové
plzeňské
kapely
představí
sólové
projekty.
CAINE
uvede
svůj

sólový
písničkářský
minirecitál
o cestách
do hlubin
lidské
duše
a ještě
hlouběji.
sólový
písničkářský
minirecitál
o cestách
do hlubin
lidské
duše
a ještě
hlouběji.
DÉMA
uvede
svůjsvůj
sólový
písničkářský
minirecitál
o cestách
sem,
tam,
zpátky
DÉMA
uvede
sólový
písničkářský
minirecitál
o cestách
sem,
tam,
zpátky
a když
už toužnejde
nikam,
tak taky
hlouběji.
Poté
zahraje
kompletní
ZNOUZECTNOST,
a když
to nejde
nikam,
tak taky
hlouběji.
Poté
zahraje
kompletní
ZNOUZECTNOST,
aby svým
standardním
randálem
uklidnila
zjihlá
posluchačská
srdce
a postavila
aby svým
standardním
randálem
uklidnila
zjihlá
posluchačská
srdce
a postavila
přítomné
nohama
zasezase
zpátky
na zem.
Vstupné
89 Kč
přítomné
nohama
zpátky
na zem.
Vstupné
89 Kč

2/1
Tvoříme v Muzeu 18.00
o prázdninách
18.00
LAKUNA
LAKUNA
25/10
25/10
Regionální
muzeum Nečtiny
LESNÍ
PŘÍŠEŘÍ
V TÓNECH
Hudba
Lakuny
je pestrá
směs
hudebních
žánrů
LESNÍ
PŘÍŠEŘÍ
V TÓNECH
Hudba
Lakuny
je pestrá
směs
hudebních
žánrů
s vtipnými
textytexty
a
nezaměnitelným
podáním
charismatické
zpěvačky.
s vtipnými
a
nezaměnitelným
podáním
charismatické
zpěvačky.
13.00-16.00
Nový
objev
české
šansonové
scény.
Vstupné
89 Kč
Nový
objev
české
šansonové
scény.
Vstupné
89 Kč
18.00
LOVUZDAR!
ZDAR!18.00
31/10LOVU
31/10

PREMIÉROVÁ
PROJEKCE
Druhé
uvedení
po slavnostní
premiéře
Mezinárodním
PREMIÉROVÁ
PROJEKCE
Druhé
uvedení
po slavnostní
premiéře
na na
18.18.
Mezinárodním

festivalu
dokumentárních
filmů
Jihlava.
Dokument
je soustředěným
pohledem
nitra
festivalu
dokumentárních
filmů
Jihlava.
Dokument
je soustředěným
pohledem
dodo
nitra
myslivecké
a lovecké
vášně
její středoevropské
podobě.
Vstupné
49 Kč
myslivecké
a lovecké
vášně
v jejív středoevropské
podobě.
Vstupné
49 Kč
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PROGRAMU
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ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA
Sledujte program na
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sv.sv.Anny
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XX. velké pivní
slavnosti
Letošní pivní slavnosti po dlouhé době skutečně připadly na den
svátku Anny a za opravdu krásného počasí se sjelo do Nečtin nevídané množství diváků. Program
nabídl velkou dechovku, taneční
vystoupení, soutěže, rock i beat.
Velkou zábavou byla přehlídka
jedlíků, kteří se letos poprvé pustili do plného talíře špaget. Tradiční
klání v pití piva v mužském i v ženském zastoupení rovněž letos nechybělo a přilákalo mnoho zvědavých diváků.
Piva bylo dosti a kdekdo ochutnal
borůvkové nebo vídeňský ležák
nebo pivko z nabídky Pivovaru
Chýše. V pestré nabídce stánků jste
si mohli vybrat od bylinných čajů,
přes med, keramiku, kvalitní ložní prádlo, šperky, výbornou kávu,
medovinu, vyšívané obrázky, ocelové šperky, dětské oblečení až po
uspokojení svých chuťových buněk u langošů, klobás, grilovaného
masíčka, nudlí, míchaných nápojů
a dalších a dalších pochutin. Velkou novinkou byla ukázka řemesla kovářského. Kovář svými podkůvkami kdekoho potěšil a kdejaký
dospělí i dětský návštěvník se u něj
zastavil, aby na vlastní oči viděl výheň a kovářskou práci. Zajímavou
atrakcí byl také mladý malíř, který
hned kousek od vstupu maloval své
obrazy velmi netradiční technikou.
Pouťový víkend tradičně zakončili Theodor a Jakub Bayerovi, kteří

Kovářská dílna na XX. velkých pivních slavnostech.

Anenská pouť – velké pivní slavnosti v Nečtinech.

jako každý rok pro naše obveselení
a pro dobrou náladu hrají i na přání
k poslechu i tanci.
Tak mne napadá, že je velká škoda,
že máme svátky piva a svůj vlastní
pivovar s pivem nemáme...
–sv–

Přes rameno
Oldřich Janota
Je-li ke vzpomínce na Nečtiny vyzván návštěvník, postrádající básnické střevo, nezbývá mu než uchýlit se ke slavným vzorům – byť: Nečti
mi přes rameno! Nemaje vlastních
idejí, nezbylo než představit si, jak
by náladu Nečtin zachytili dva naši
nejslavnější cestovatelé Hanzelka
a Zikmund.
Téměř je vidím, jak by v šortkách
a tropických přilbách vystoupili
v Nečtinech ze své bílé tatrovky,
uprášené pouštním pískem, rázem obklopeni hloučkem místních
dětí, užasle zírajících na jejich
nezvyklou barvu pleti. V Jednotě, alias COOPu, by směnili hrst
blýskavé české bižuterie za pitnou
vodu a nejnutnější zásoby potravin. Poté by se vydali shromažďovat vše exotické.
V hospodě by nafilmovali místní rituální, převážně válečné a zásnubní tance. Směnou za magické pilulky, Acylpyrin, by od domorodců
získali různé obřadní oděvy a předměty, jako například plášť obvodní
lékařky a stetoskop, pivní pípu či
uniformu dobrovolného hasiče. Je
možné, že by se jim podařilo zís-

16

kat i něčí PIN kód, DIČ a IČO. Nepochybně (nezbytně!) by pořídili
i odvážný snímek místní krasavice
s piercingem v nose, snímek, u kterých si uvědomujeme, že ženy jsou
krásné na celé planetě, ale především že na celé planetě jsou tělesně
vybaveny jako matky.
Večer by možná navštívili i místní kapli, kde by vyslechli koncert
pražské dvojice Janota & Šilhavá.
Primitivně a falešně znějící hudba
by je rvala za uši, ale s tím již u domorodé hudby počítáme, vlastně
nebýt té její falešnosti, přestala by
nám býti exotickou.
Přes upřímné a útrpné zatleskání
výše uvedeným umělcům a zakoupení jejich cédéčka by Hanzelka
se Zikmundem v skrytu duše litovali, že v kapli již není muzeum
zemědělských strojů, které tam
kdysi bylo zřízeno. Kolik cenných
poznatků o dávno ztracených způsobech hospodaření by přivezli odborníkům z Akademie věd!
Zde se však autor tohoto opajcovaného cestopisu ocitá v úzkých. Kde
vlastně Hanzelka se Zikmundem
na svých cestách necivilizovanými
kraji brali do své tatrovky benzín?
Copak v buši a džungli jsou na každém rohu benzinové pumpy? Ani
v Nečtinách jsme při své návštěvě
– možná příliš krátké! – žádnou
nezahlédli.
Však vzhledem k pravěké náladě
okolní krajiny, k těm řídkým přímořským borovicovým lesům vysypaným bílým písečkem a meteo
ritickými valouny, k těm bizarním
pevnostem sopečných skalních vyvřelin trčícím do krajiny je možné,
že zde není třeba žádných pump.
Že řidičům prostě stačí chvíli krumpáčem kopat do země a nějaký ten
naftový vrt již vytryskne.
Kamenným rydlem vydrápal do
klávesnice O. J., pražský potulný,
částečně přítulný hudebník
a domorodec.

neČtiny
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NOTA BENE!

VEN S TÍM

P+ Martin Sedloň, OMI

Na českém západě
Týdenní pobyt dívek, žen, chlapců
a mladých mužů z Českého západu,
o. p. s. v půli července učinil viditelný
a nepřeslechnutelný krok v probouzení kaple sv. Anny. Temperament,
pohybový talent a přirozená krása
spojená s nezlomnou vůlí k životu
naplnily Špitál, ve kterém jako zázrakem vznikl na čas útulný domov
pro desítky lidí. Neopulentní, zato
s láskou připravované snídaně, obědy a večeře, ke kterým se všichni rádi
sejdou, aniž by byla předtím vzájemná intenzivní komunikace přerušena.
Jen jsme žili spolu, to je normální:
Vnímat druhého a reagovat na jeho
potřebu s někým být a někam patřit.
Zabývat se věcmi, které neuchopitelnou barevnost společné existence
dělají ještě krásnější.
Marek Naglmüller

Řecký filosof, který žil na přelomu 1. a 2. století napsal:
„Člověk je zrozen k věrnosti, a kdo ruší věrnost, ruší podstatu
člověka“. Tato pravda, kterou výstižně formulovala jeho intuice,
se rozvíjela celé věky. Nejde jen o věrnost ve vztazích, ale o věrnost
poznávané pravdě, o věrnost svědomí. Narušení podstaty člověka
křesťanská kultura nazývá hříchem, novodobá psychologie např.
rozkladem osobnosti, ztrátou smyslu existence, vyhořením.
Ježíš říká, že člověk se v tomto smyslu proviní sedmkrát denně.
Proto hlavním tématem křesťanství je nejen odpuštění druhým,
odpuštění sobě samému, ale především přijetí odpuštění, které dává
podstata všeho, Bůh. Papež František proto tak často opakuje:
Bůh se nikdy neunaví odpuštěním, otevřete se tomuto odpuštění.
Tím najdete v hloubi svých bytostí radost, pokoj, světlo, osvobození,
najdete své šťastné já.

Dušičky
My i naši zemřelí v Kristu
Přelom října a listopadu je tradičně spojen se zvláštními modlitbami za naše zemřelé. I letos
vás všechny zveme i ke společné modlitbě na hřbitovech a ke
zvláštním mším za zemřelé.
Pro mne osobně je tento čas
spojen s těmi nejprvnějšími záblesky osobní víry. I když jsem
nebyl křesťansky vychováván
a ani jsem nebyl jako dítě poktěn, vzpomínám si na jednu
návštěvu hřbitova se svou babičkou. Byl jsem ještě hodně
malý, přesto mi tato událost
velmi utkvěla. Tehdy jsem ještě
neuměl číst. Nad vchodem hřbitova byl nějaký nápis. „Babi, co
je tam napsáno“, zeptal jsem se.
A babička četla: „Co jste vy, byli
jsme i my a co jsme my, budete
i vy“. Jsem přesvědčen, že to byl
tenkrát moment, kdy do mého
srdce bylo zaseto první semínko
víry, tedy semínko jakési otevřenosti k Božímu působení, k Božímu obdarování.

Víra v plnějším smyslu jako vztah
k působícímu živému Bohu do
mého života vstoupila až mnoho let později. Nicméně můžeme
v tajemství víry neustále růst.
Nedávno mě oslovila jedna z formulací papeže Františka, který
řekl, něco v tom smyslu, že věčnost se týká každého člověka, ale
Bůh nás nestvořil jen pro věčnou
existenci, která je daná nesmrtelností duše každého člověka. Bůh
nám nabízí i plnější existenci a to
jak tady na zemi tak i na věčnosti. A to je existence v Kristu. Tedy
i v tajemství celé Nejsvětější Trojice. Zde můžeme nalézt i velký
smysl křtu a ostatních svátostí.
Mše sv., liturgie a modlitby za
naše zemřelé vlastně také napomáhají uskutečnit toto najemství, které pak zase umožní
našim zemřelým, aby se za nás
přimlouvali. A člověk pak opravdu může zakusit tuto tajemnou
spolupráci lásky, která je tím nejúčinějším posilováním naší víry.
Boží působení tak může stále
víc prostupovat do životů živých
i zemřelých. Myslím, že to všichni potřebujeme.
–ms–

/glosy

Svobodně zahrát
Na víkend, kdy na Anně hrál Matěj
Ptaszek a Jarda Svoboda jsem se
fakt těšil. Hudebníci první ligy, co se
nebojí experimentu a objevování nového publika. Nestěžují si na cestování, počasí, lesní kuny nebo studené
židle. Klidně si přijedou v tričku
a svetr si půjčí. Vstřebají atmosféru
a pak vše překrásně ventilují při vystoupení. Hrají. Vytáčí lidi svou nezaškatulkovaností a pohodou – svojí
svobodou. Nevadí jim vřískající děcka nebo když si lidi povídají u baru
během vystoupení. K tomu přece
koncerty také jsou. Dostanou se do
parádní nálady a mají dar předat
ji ostatním. Takoví jsou účinkující,
které do kaple zveme a přesně takoví
byli i Matěj a Jarda v pátek a v sobotu v kapli v Nečtinech. Člověčí.
Žebro
Kde začíná už nebe,
kde ještě stromy stojí?
Děkuji Romaně Šilhavé a Oldřichu
Janotovi za čaj z vřesu, houby s těstovinami a další vegošské jízdy. Za laskavé rozhovory a svobodnou atmo
sféru na faře. Za uklidňující zvuk
kytary a houslí jejich každodenních
hudebních zkoušek. Za naději, že to
stále ještě není úplně v háji.

–mng–

neČtiny
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SPORT

Volejbal
Poslední víkend v srpnu před zahájením Okresního přeboru patřil volejbalovému turnaji, který se také
pyšní hojnou účasti a vždy si dobře
zahrajeme a vzápětí i nasmějeme.

Fotbal!

Co přijde

Václav Polívka
Vážení sportovní přátelé místního
fotbalového klubu, vážení spoluobčané, ať už se nám to líbí či nikoli, léto je v nenávratnu a prázdniny
utekly opět jako voda. Tímto pro
nás začíná období podzimu, plného fotbalu a různých sportovních
přenosů, spojených s fanděním –
každý svému klubu.
Náš fotbal, Okresní přebor Plzeň
– sever již začal, a naši kluci se pohybují na 6. místě, kdy ještě mají
k dobru přeložený zápas s Vejprnicemi.

Nečtinská klika
Co se událo během léta u nás na
hřišti? Před začátkem prázdnin
jsme zažili na hřišti další ročník
„Nečtinské kliky“, počasí přálo
a zábava byla výborná. Při této vydařené akci přišlo našim hasičům
zafandit velké množství lidí a kluci
to náležitě ocenili.
Poté se konal velmi vydařený turnaj
v nohejbale, s moc pěknou účastí
a hlavně s chutí dobře si zahrát. Vítězi se stala skupinka ve složení Jan

Zápas na domácí půdě. Foto Tamara Šodková

neČtiny

Nečtinští fanoušci v Manětíně. Foto Tamara Šodková

Handrejch, Petr Pekarovič a Jirka
Kroupič.
Léto nám sice dopřálo teplého sluníčka, krásné letní teploty a příjemné koupání, ale v menší míře
a intenzitě než vloni. I tak jsme se
snažili využít každého teplého dne.
Druhý týden tradičně patřil turnaji v malém fotbálku ve Stvolnech, kde naši kluci obsadili, bohužel, poslední místo v tabulce.
No co se dá dělat, v minulých létech se pohybovali i na místě prvním, nejde stále vyhrávat a být
nejlepší.
Následoval víkend, kdy se konala
Anenská pouť, a i tentokrát nám
počasí přálo! Bylo krásně a tak
jsme si to po několika deštivých
létech mohli všichni hezky užít
a vychutnat atmosféru pouťových
atrakcí a vůni cukrovinek.

Železný muž
A přišel srpen. Měsíc, kdy se konal
prestižní závod Železný muž. Venku to tentokráte vypadalo pro naše
závodníky přívětivě, žádný velký
pařák, ale odpoledne se už sluníčko do toho opřelo. Přípravy jako
vždy veliké, aby vše bylo perfektní
a hlavně, aby se závod dojel bez
zranění či jiných zádrhelů. A tady
je na místě poděkovat všem, kteří
nám pomáhali zajistit bezpečnost
na silnici, starali se o občerstvení
závodníku, podávali pití či osvěžovali vodou. Poděkování patří Verunce Zímů, Štěpánovi, Janě Kozlů, Tamči, Bimbovi, Kubovi a všem,
kdo přiložili ruku k dílu. Závod měl
sice o dost menší účast než v minulých létech, měli jsme pouze 1 ženu,
ale i tak se vyvedl. V kategorii Železná Lady zvítězila Klára z Leopoldova. Z mužů se „Železňákem“
stal Honza P., který si tento závod
našel na internetu, a spolu s bratrem se rozhodli letos zúčastnit.
Druhé místo patřilo bratru Petrovi
a třetí manželovi naší jediné ženské
závodnice.
Místo Pokémon Cupu se konal velký fotbalový turnaj, kdy naši fotbalisté obsadili krásné třetí místo
a zřejmě se stane pravidelnou akcí
léta.

Na co se můžete těšit v následujících zimních a už chladných měsících? Bude se konat turnaj v kartách, jako každoročně zakončen
posledním kolem 28. 12. a vyhlášením Předsedy JZD. Uspořádáme také turnaj v šipkách, který má
pěknou účast. Nezapomínejme na
tradiční Salát roku, konaný vždy
25. 12. nebo Silvestr u nás na Vejrovně. O všech akcích budeme včas
informovat.

A zpět k fotbalu
Když se blíží konec prázdnin, nastává období přípravných zápasů
našich borců.
Sehráli jsme pouze jeden přípravný
zápas, který jsme zvládli na výbornou, s výsledkem 7:2.
Pod vedením našeho trenéra
Alexandra Divíška se nám v sestavě představí letos tito hráči:
Brankáři: Václav Smola, Stanislav Arnet. Obránci: Karel Junas,
Václav Kotlaba, Jan Kamínek, Petr
Maršán, Miloš Fillinger, Ondřej
Plic, Zdeněk Bittermann, Mar-
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tin Hlous. Záloha: Jaroslav März,
Lukáš Lejsek, Bohumír Kratoška,
Petr Pekarovič, Václav Šojsl, Vojtěch Šedivec, Michal Alexi. Útočníci: Václav Polívka, Petr Tomášek,
Jakub Vondra, Luboš Brada. Přišli: Michal Alexi – přestup (Dolní
Bělá), Jan Pekarovič, Robert Brejcha (Slávie Plzeň), Stanislav Arnet
– hostování (Kaznějov),Bohumír
Kratoška – hostování (Borovany).
Odešli: Filip Socha – ukončeno
hostování (Kralovice), Roman
Taut – přerušení aktivní činnosti,
Jan Šneberger – přerušení aktivní
činnosti. Předseda oddílu: Karel Junas. Pokladník: Jiří Vašíček.
Jednatel: Václav Polívka. Vedoucí
mužstva: Petr Pekarovič. Hlavní
pořadatel: Jan Zemen. Zdravotník: Václav Hřebec. Pomezní: Stanislav Päsch. Členové výboru: Jiří
Křemenák, Miloš Fillinger, Jakub
Vondra.
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Přítel člověka
Nabídka psích přátel
z obecního útulku
Obec Nečtiny má v současné
době ve psím útulku dva nájemníky, o které se stará paní Marie
Vránková. Je to drsnosrstá jezevčice slyšící na jméno Ťapina
a zlatý retriever po panu Tůmovi
jménem Rex. Zvířátka jsou to
milá. Kdyby se našel někdo, kdo
by si chtěl některého z nich vzít
domů, obec ho ráda věnuje.
Samozřejmě po řádném veterinárním ošetření a s očkovacím
průkazem.
–jk–

Naše velké derby s Manětínem, kdy
jsme od prvních sekund hráli v 10
hráčích, a bylo dosti vyhrocené,
jsme vyhráli 3:2! Kluci, děkujeme.
V novější sestavě tak pevně věříme, že se fotbalové štěstí přikloní
na naši stranu a svoji bojovností,
spolu s podporou našich fanoušků,
ukážeme co v nás je a i nadále si budeme užívat krásu našeho fotbalu.
Autor je jednatel fotbalového klubu
Marie Vránková s Rexem. Foto Jiří Křemenák

TJ Sokol Nečtiny v Manětíně. Foto Tamara Šodková

Ťapina. Foto –jk–

neČtiny
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Sběrný dvůr
odpadů Nečtiny

Bartolomějská pouť v Březíně, 23. 8. 2014

Březínské pouti se zúčastňuji pravidelně. Nemám ani jinou možnost, jsem totiž jedním z kaštanů,
pod kterým se tato událost koná.
Pozoruji rád a se zájmem ruch, který se pod mými větvemi rozhostí
pár dnů před svátkem sv. Bartoloměje. Všude je vzorně posekáno,
uklizeno, traktor přiváží stoly a lavice, montuje se stan, stánky, sestavuje se podium, kousek odsud už je
připravený kolotoč pro děti.
V sobotu už od rána vládne na návsi
čilý ruch. Stánky se začínají pomalu zaplňovat, cukrovinky pro děti,
voňavé klobásky a fůra výborných
koláčků. V jednom ze stánků jsou
k mání krásné keramické výrobky vytvořené speciálně pro dnešní
den.
Na schodech u kostela se začíná
shromažďovat tombola, už vidím

odpoledne tu dlouhou frontu a tolik radosti z výher.
Jen kousek pode mnou voní pečené
prasátko, které stejně jako gulášek,
patří k tradičním „dobrotám“ naší
poutě.
Chystá se samozřejmě i výčep, který má pod palcem čtveřice pohledných mladých mužů.
(„Kluci, jestli ten článek v Nečtinských novinách budete číst, tak
Vám chci říct, že Vaše brýle byly naprosto úchvatné.“)
Kostel je svátečně vyzdoben a nachystán na poutní mši svatou.
U vchodu do kostela jsme se mohli
seznámit na nástěnkách s fotografiemi z minulých poutí.
Oknem mohu slyšet zpěv katedrálního sboru Resonance, který k nám přijel z Plzně. Nemůžu napsat nic jiného, než „velká paráda“. Děkujeme!
Musím se trochu vyklonit, nejdřív
vpravo, abych zahlédl ruch u Březínského muzea pana Bejvančického, zajímavé exponáty a program
přilákaly, jak vidím, plno lidí.

Poutní mše svatá. Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz

Indiáni na Bartolomějské pouti v Březíně

Březínská pouť
mýma očima

Na základě jednání s provozovatelem
sběrného dvora Nečtiny a na základě
usnesení z jednání zastupitelstva obce
dne 25.9.2014 uveřejňujeme důležité
informace o sběrném dvoru a o podmínkách ukládání odpadů. V rámci zaškolení obsluhy, získání zkušeností s provozem
a do uzavření dohod o finančních příspěvcích z okolních obcí a vyhodnocení
provozních nákladů, budou tato pravidla platit minimálně do 31.12.2014.
Umístění:
Pozemek p.č. 756/37, 756/33
a st.p. 475 v k.ú. Nečtiny v sousedství
silnice č. 193 Nečtiny – Zhořec
u objektu Nečtinské zemědělské a.s.
Kontakt na sběrný dvůr:
Telefon obsluha: 604 794 428
(paní Stoklasová), 601 560 311
(pan Pešta), 720 503 806
(paní Černá za Becker Bohemia s.r.o.)
e-mail: obec@nectiny.cz,
jcerna@becker-bohemia.cz
Komu je sběrný dvůr určen:
Občanům obce Nečtiny a dále občanům
těch obcí či měst, které s obcí Nečtiny
uzavřeli smlouvu. Při evidenci odpadu
a zpětného odběru je požadován po
občanech průkaz totožnosti. Sběrný
dvůr není určen pro ukládání odpadu
z podnikatelské činnosti. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba
bude chtít využívat sběrného dvora, je
potřeba předchozího souhlasu a uzavření smlouvy s provozovatelem – společností Becker Bohemia s.r.o.
Provozní doba:
Pondělí : 800 hod. – 1200 hod.
Středa: 1400 hod . 1900 hod
Sobota: 800 hod. – 1200 hod
Provozovatel:
Becker Bohemia s.r.o., sídlo:
Dýšina 297, 330 02 Dýšina, provoz
Kralovice, Nádražní 878, 331 41
Kralovice, telefon: 373 396 018,
fax: 373 396 232,

neČtiny

NEHLEDEJME DŮVODY PROČ TO NEJDE
HLEDEJME ZPŮSOBY JAK UDĚLAT

e-mail: jcerna@becker-bohemia.cz,
IČ: 61776572, DIČ: CZ61776572
kontaktní osoby provozovatele:
RNDr. Jiří Tišer, tel. 373 396 018
a paní Jana Černá tel. 373 396 018,
720 503 806
Druhy přijímaných odpadů:
Papír – noviny, časopisy, lepenky, kartony, kancelářské papíry, reklamní letáky, knihy, krabice, papírové obaly apod.
Plast – obaly od výrobků z plastů, PET
láhve, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén, plastové hračky, plastové nádobí,
nápojové kartony, zahradní nábytek,
přepravky, květináče, kbelíky, plastové
sudy apod.
Sklo – barevné nebo bílé sklo, láhve,
sklenice, tabulkové sklo apod.
Objemný odpad – starý nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, lyže .
Elektrozařízení – všechny druhy
elektrických a elektronických zařízení
používaných v domácnosti: chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí,
sporáky, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, rádia, fotoaparáty, telefony, vysavače, fény, žehličky a další. Elektrozařízení je nutné
odevzdávat kompletní! POUZE PRO
ELEKTROZAŘÍZENÍ platí, že ho mohou v rámci zpětného odběru odevzdávat na sběrném dvoře všichni občané
bez ohledu na jejich bydliště a dále
podnikající fyzické i právnické osoby.
Světelné zdroje a svítidla – lineární
zářivky, kompaktní úsporné zářivky,
výbojky.
Biologicky rozložitelný odpad –
rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce a zeleniny apod.
Nebezpečné odpady – barvy, laky,
ředidla, upotřebené motorové a převodové oleje, čistící prostředky, pesticidy, chemicky znečištěné obaly apod.
Dřevo – větve, kmeny, povrchově neupravené dřevo (desky, prkna, apod.)
Povrchově upravené a lepené dřevo
– nábytkové desky, okenní rámy nebo
celá okna, barvené a lakované dřevo
Kovy – železné i neželezné kovy (trub-
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ABY TO ŠLO

NEZPOPLATNĚNÝ PŘIJÍMANÝ
ODPAD PRO OSOBY
S TRVALÝM POBYTEM

Sběrný dvůr odpadů Nečtiny – investice 4 984 534 Kč

ky, tyče, dráty, plechy, příp. výrobky,
které obsahují kovy)
Pneumatiky – jsou přijímány pneumatiky z osobních automobilů
Stavební odpady – stavební odpad
vzniklý při stavební a demoliční činnosti fyzických osob (např. beton,
cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, apod.)
Stavební odpady jsou na sběrném dvoře přijímány pouze ve výrazně omezeném množství, které je stanoveno
v provozním řádu sběrného dvora.
Postup při příjmu odpadu:
Po příjezdu na sběrný dvůr je každý
povinen zastavit u kanceláře pro obsluhu sběrného dvora, vyčkat na příchod
obsluhy a předložit obsluze sběrného
dvora občanský průkaz na svoje jméno,
ze kterého je patrné, že se jedná o osobu s trvalým bydlištěm v Nečtinech či
zasmluvněných obcích. Obsluha sběrného dvora provede vizuální posouzení
přijímaného odpadu, tak aby zjistila,
zda se jedná o odpad přijímaný dle provozního řádu do zařízení. Pokud obsluha zjistí, že se jedná o odpad, který není
povolen na sběrném dvoře přijímat, odmítne takový odpad převzít. Přijímané
odpady obsluha zváží případně provede
odhad hmotnosti.
Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi
do jakého kontejneru nebo na jaké místo
má jednotlivé vytříděné složky odpadu
uložit. Na sběrném dvoře je přijímán pouze odpad vytříděný dle výše uvedených
druhů odpadů. Průběh vykládání obsluha
sběrného dvora sleduje, se zaměřením,
zda jsou odpady občanem ukládány na
správné místo či do správného kontejneru. Obsluha nemá povinnost přijímaný
odpad vykládat. V případě znečištění areálu (rozsypaná hlína, větve, listí apod.)
uvede občan místo do původního stavu.

v obcích Nečtiny, Manětín, Úněšov, Bezvěrov,
Štichovice, Krsy, Blažim
Objemný odpad do celkové hmotnosti 100 kg,
starý nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, lyže apod.
Stavební odpad do celkové hmotnosti 100 kg
Stavební odpad vzniklý při stavební a demoliční
činnosti fyzických osob
(beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, apod.)
Nebezpečný odpad do celkové hmotnosti 100 kg
barvy,laky, ředidla, čistící prostředky, pesticidy,
chemicky znečištěné obaly,
ojeté pneumatiky
stavební materiály obsahující azbest
Platnost do 31.12. 2014

NEZPOPLATNĚNÝ
PŘIJÍMANÝ ODPAD

Papír noviny, časopisy, lepenky, kartony, kancelářské potřeby,letáky,knihy, krabice, apod.
Plast obaly od výrobků z plastů, PET láhve, kelímky, sáčky, folie, polystyrén, květináče, kbelíky,
přepravky, plastové nádobí, pl. sudy, pl. hračky,
zahradní nábytek apod.
Sklo barevné nebo bílé sklo, láhve, sklenice, tabulkové sklo apod.
Elektrozařízení všechny druhy elekrických
a elektronických zařízení používaných v domácnosti – chladničky, mrazničky, pračky, myčky
nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory,
počítačové monitory, rádia, fotoaparáty, telefony,
vysavače, fény, žehličky apod. Elektrozařízení je
nutné odevzdávat kompletní.
Elektrošrot Baterie a akumulátory, olověné akumulátory, alkalické baterie
Světelné zdroje a svítidla lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky
Biologicky rozložitelný odpad rostlinný odpad
ze zahrady ( listí, tráva, plevel, větve), zbytky ovoce a zeleniny
Dřevo větve, kmeny, povrchově neupravené dřevo ( desky, prkna, apod. )
Povrchově upravené a lepené dřevo
nábytkové desky, okenní rámy nebo celá okna,
barvené a lakované dřevo
Kovy železné i neželezné kovy (trubky, tyče, dráty,
apod.)
Motorové a ostatní oleje
Platnost do 31.12. 2014

CENÍK ZPOPLATNĚNÝCH
PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ

Objemný odpad starý nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, lyže apod. 3 Kč/kg
Stavební odpad 1 Kč/kg
Stavební odpad vzniklý při stavební a demoliční
činnosti fyzických osob (beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, apod.)
Nebezpečný odpad
ojeté pneumatiky, stavební materiály obsahující
azbest 2 Kč/kg, rozpouštědla 2 Kč/kg, pesticidy
a detergenty obsahující nebezpečné látky 7 Kč/
kg, barvy, znečištěné obaly, absorpční činidla,
filtrační materiály, brzdové kapaliny, nemrznoucí
kapaliny 8 Kč/kg
chemikálie obsahující nebezpečné látky, fotochemikálie, zásady, kyseliny, vyřazené organické
a anorganické chemikálie obsah. neb. látky 14
Kč/kg
Pozn. Podmínky pro uložení odpadu o celkové
hmotnosti nad 300 kg je nutné domluvit předem !
Platnost do 31.12. 2014

neČtiny

Pouťové zboží

No a pak kousek doleva a vidím tradiční výstavu historických automobilů. Prohlédnout ze všech stran,
podiskutovat s majiteli vozů, vyfotit a můžeme pokračovat…
Já si jen v duchu říkám: „Jen se kluci s motorem moc nenaparujte, já
jsem tady totiž starší“
Odpolední program se pomalu
rozbíhá. Nastupují růžovo-zelené
nečtinské mažoretky, mají velký
úspěch a tipuji, že jsou adeptkami
na největší potlesk dnešního dne!
Indiánská show Čejena a Coodyho a jejich kobylky Cherie odláka-

Z Březínské pouti.
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Sojkovo kvarteto na Račíně. Zahájení Březínské
pouti, koncert v rámci festivalu Šest týdnů baroka

la z mého stínu plno lidí na hřiště,
jak jsem slyšel, tak to opravdu stálo
za to. Děti se učily indiánské tance
a prohlédly si indiánské tee-pee.
Když vystupovali na podiu šermíři
z Karlových Varů, kteří si říkají Savioli, tak už bylo pod mými větvemi
zase plno.
A tak se zábava začíná rozbíhat.
Některé tváře poznávám, jsou tu
určitě pravidelnými návštěvníky,
jiní jsou tu poprvé, ale na tvářích
všech je vidět, že je jim tu dobře.
Všechny stoly už se zaplnily, pivo
teče proudem, děti si užívají kromě
kolotoče i barokní dílnu. Jejich tvářičky zdobí krásné malování.
K dobré náladě nás všech přispělo
i hudební vystoupení plzeňských
heligonkářů, mnozí si s nimi rádi
zazpívali.
Večer patřil vystoupení hudební
skupiny Dada Band, se kterým
nám zpívala místní rodačka Andrea. Parket se díky nim úplně zaplnil.
Po setmění program pouti zakončila ohňová show skupiny AVALON.
Nebudu si vymýšlet žádná svá slova chvály a použiji větu, která se
nesla publikem po jejich vystoupení: „Tak to jsme teda ještě neviděli.
Nádherný zážitek“
Celým dnem nás provázel moderátor Michal, byla to letošní novinka
a líbil se nám! Přiblížil nám totiž
dění u všech akcí i reakce pouťových návštěvníků.
Měl jsem dneska dlouhou noc,
hudba, smích a dobrá nálada mně
provázela až k ránu.
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Večer na Bartolomějské pouti v Březíně

Letošní Březínská pouť se opět vydařila a kdo jste přišli, tak doufám,
že se mnou budete souhlasit.
P. S. Jeden z kluků za barem postrádá slaměný klobouk, kdybyste
náhodou o něm někdo věděl, stavte
se.
V Březíně sepsal jeden ze stromů
u kostela (od silnice druhý zprava)

O ČEM SE POVÍDALO
V BŘEZÍNSKÉ HOSPŮDCE
František Bejvančický

Kleptoman
Tento příběh se stal mé sestře Maruš provdané Šuterové a jejímu
manželovi Sergeji Šuterovi, který
se narodil v Čestětíně.
Sestra se učila na zemědělské škole
na Hradě Nečtiny, po vyučení pracovala v JZD v Nečtinech na středisku v Březíně. Když se provdala,
nebyly zde byty a tak se odstěhovali
do Kaznějova. A celý život pracovala jako pekařka- cukrářka. Když její
dvě děti dospěly, její dcera Kamila
nechtěla bydlet po provdání v paneláku a tak se rozhodli, že koupí
domek v Kaznějově- část Habeš. Při
koupi jim prodávající slevil sto tisíc
na odvoz odpadu, který tento kleptoman po sobě zanechal. Začali vyklízet, kontejner za kontejnerem se
plnil, jenom plot mezi sousedy byl
nahrazen ledničkami a pračkami.
Dokončení na poslední straně.

Co se děje na Anně?

Podzimní část letošního programu s názvem Stíny dlouhého léta (horkého jsme škrtli)
v kapli sv. Anny pokračuje. Jak mnozí vědí, má to na svědomí nečtinský spolek Baroko
v Čechách. V létě jsme uspořádali několik pěkných koncertů. Janotův recitál v kapli byl pro
mnoho diváků mysteriózním zážitkem, podobně Sojkovo kvarteto na Račíně. Program
pokračoval a Kaple ožila divadlem – plzeňské Druhé nástupiště přivezlo představení
Vaňku, člověče. Sžíravé a nepohodlné texty Václava Havla každý rád nemá, ale kdo se
odvážil skočit do studené vody, nelitoval. Důležité divalo ve vynikajícím podání.
Pokračujeme sérií koncertů, které v kapli postupně uvádíme a ještě nás čekají další.
V3SKA přitáhla do kaple hodně mladých lidí: vznikl koncert s báječnou atmosférou.
Jsme rádi, že přišli i ti, kteří si zatím nějak nedokázali do kaple najít cestu. Bylo to
mladé, veselé a svěží!
Jarda Svoboda se svým sólovým projektem (s harmoniem v disharmonické době) jen
potvrdil vysokou laťku a víkendový program zakončil geniální hráč na foukačky Matěj
Ptazsek a jeho Dobré ráno Blues band. Show to byla nádherná, Matěj i jeho parta byli
z prostoru, zvuku i atmosféry nadšení. My také. Před výčtem dalších akcí dovolte malou
poznámku: hodně lidí chodí a říká, že přišlo málo diváků a že máme udělat todle a todle,
aby jich přišlo víc. Jo, bezva, děláme co je v našich silách, ale možná by stačilo, kdyby všichni,
co mají chuť jít na koncert, přivedli s sebou souseda nebo kamaráda. Pak bude návštěvnost
i atmosféra ještě lepší. Uměle to vytvořit nejde. 30 lidí na koncertě je prostě v Nečtinech
dobrý výsledek. 2x tolik bude špička, která není ani v Plzeňských klubech a divadlech běžná.
A ještě jedna věc: dokážu pochopit když je někdo pracovně vytížený, když nemá čas nebo
náladu zajít na skvělý koncert, tomu rozumím a je to v pořádku – nejde stihnou všechno.
Není třeba se omlouvat a chlácholit nás. Víme, že běžíme po dlouhé trati.
Co nechápu je ale fakt, že po měsících hlášení v obecním rozhlase, stovkách vylepených
plakátů, osobních pozváních a sdílení na facebooku a webu někteří nečtiňáci přijdou
a řeknou, že o ničem neví. Tak to mě fakt vždycky dostane! No, zkrátka: možná
by neškodilo sundat klapky z očí a být trochu vnímavější k okolí a k tomu co nás
obklopuje, ovlivňuje a rozvíjí. Na světě je spousta věcí, které za to stojí. Pro inspiraci:
pokračujeme premiérou Michala Záhory a divadla NANOHACH. Tento pátek!
Špička současného nonverbálního, tanečního divadla, toho, jehož základy zde pokládal
profesor Turba už před dvaceti lety. Následují legendy české alternativy Už jsme doma
a Zuby nehty. Každý takovou muziku nezkousne, není to obvyklé, ale aspoň zkusit
nezaškodí. Těšíme se, bude to nebývalý zážitek.
Pak se pomalu náš festival Stíny přesune do finále s legendou Plzeňského kraje,
koncertem Znouzectnosti v trojobalu. Vystoupí Déma se svým projektem
Démophobie (folk, neofolk) a pak převezme žezlo Caine – geniální muzikant
a písničkář se svým solovým recitálem. Ve výsledku se pak všichni vrátí na podium
a bude z toho obvyklá Znouzectnost se svým novým super albem. Sobota bude
klidná s plzeňskou písničkářkou s harmonikou, s Lakunou a jejím neotřelým
šansonovým projevem a písničkami ze života.
Na závěr chladného festivalu vaříme horké klubové speciality: projekce filmů
studentů z FAMU (Gottland a Show!) Také bude divadelní představení přímo
v hospodě. Málokdy si herci zvolí tak náročný prostor, jako je hospoda plna lidí –
stále je na co se těsit.
Začátek adventu zpestří a rozzáří světoznámý Kühnův dětský sbor. Dostat na Annu
autobus plný supermalejch zpěváků a zpěvaček není zas taková sranda, tak doufám,
že se vám Kühňata budou líbit – bude to totiž velký a pěkný – Vánoční. Věřím, že jo.
Začali nám významně pomáhat lidi s organizováním akcí, začíná to rezonovat mezi
barokními sochami, stavbami i lidmi. V kapli to prostě začalo pěkně žít.
P. S.: Jo, a na jaře bude brigáda na výrobu laviček :-) Zdraví Žebro
Děkujeme: Kozácké sekci za výlep plakátů, Václavu Peštovi, Sidu Hazzardovi a Mácovi
za organizační a provozní spolupráci, Mirce Plecité a Jakubovi Václavíkovi
za transport techniky. Dále děkujeme obci Nečtiny a jejímu osvícenému vedení, Regionálnímu
muzeu, Plzni 2015, o. p. s. – Evropskému hlavnímu městu kultury a Plzeňskému kraji.
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Dokončení ze s. 22 .
Celkově se napočítalo na 20-60 kusů.
Vyklízeli, vyklízeli a objevili staré
auto, po dalším úklidu objevili další
auto. Všude jim překáželi PET lahve, začali je sešlapávat a vozili je
do Kaznějova, kde zaplnili všechny
kontejnery. Museli počkat na druhý den, až je vyvezou a pak pokračovali.
Když už si mysleli, že už mají, PET
lahve odvezené po celodenní námaze jeli domů, strčili do jedné
boudičky a petky se sypali dál. Na
WC strčili do prkýnka nad hlavou
a zase PET lahve. Příští den se dali
do lahví, které byly uložené ve sklepě. Lahve byly navrstveny vodorovně a proložený plechy, až ke stropu.
Sklep byl plný vody a tak museli každou lahev vylít. Kdyby to byli vratné lahve, asi by byli v balíku. Ptal
jsem se jich, jestli také zažili něco
pěkného, pozitivního? Když všechno železo dávali na hromadu a zjistili, že všechno železo je nařezáno
na jednu délku a plechy slisované
na jednu šířku. Při úklidu přišli na
tašku, kterou majitel celý život než
zemřel, nosil železo ze Škodovky,
kde celý život pracoval. Ve Škodovce při odchodu z práce je důkladná
prohlídka na bráně, a jednou až
dvakrát měsíčně je přepadová kontrola, která celou frontu obstoupí
a prohlídne. Jak to udělal, to už se

Padání
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nedozvíme. Když jsem pracoval,
ve Škodovce jeden spolupracovník
našel v popelnici bílí cement za 3
koruny. Na bráně ho chytli, dostal
pokutu, byl bez odměny, nedostal
třináctý plat a stálo ho to jednu měsíční výplatu.
Při návštěvě u nás v Březíně, jsem
se jich zeptal, proč to nevzdali?
Řekli, že to nešlo, protože celé okolí jim fandilo a pomáhalo a tak za
celý rok s tímto prostředím srostli,
že už nešlo odejít. Na tomto místě
mají postavený krásný domek, je
pravda, když člověk v dané oblasti něco pěkného prožije, tak nemá
chuť se stěhovat.
Manžel jejich dcery Kamily, chodil na burzu a prodával staré věci,
kde získal nemalý příjem. I mě tato
mladá rodina přinesla krásný hliněný pekáč, ke kterému se vztahuje
tento příběh.

Jak Vitina ťafla kocoura
Tento příběh se stal Františku
Bejvančickému na statku č. p. 38.
Hlavním hrdinou příběhu je ale
můj pes Vitinka.
Přijel jsem autem večer z lesa, otevřu bránu, vjedu autem do dvora
a proti nám kráčí kocour. Kocour
prošel branou ven, tak jsem si řekl:
„Je to dobrý.“ Otevřu auto, že si
vyndám kulovnici. Ale v tom vyskočila z auta Vitina, narazila na

/fejeton

Marie Pekařová Kadlecová

Zase padá. Možná nás to štve. Listí padá a padá, a nikdo ho nezastaví.
Štve nás tím, protože každý rok připomene, že padání dobře známe.
Pády ke dnu. Pády, protože jsme si místo pevné půdy pod nohama
vybrali zase cosi klouzavého a nestabilního. Každoroční připomínka
toho, že i v našem životě jednou skončí něco skvělého a pomalu se přiblíží něco zamlženého a potemnělého. Padání se nevyhneme. Máme
ale naději, že stromům z jara vyrazí nové listy. Můžeme doufat, že se
strach z vypadaných vlasů promění ve výzvu, která na nás čeká každé
ráno u postele. Výzvu, která je silná jako jaro. Odvahu!
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stopu kocoura a už jsem věděl, že
je zle. Kocoura zastihla před barákem a začala se s ním rvát. Nečekal
jsem, na nic vypálil jsem a Vitinu
vyzvedl asi metr nad zem. Kocoura
chvíli držela, pak ho pustila. Vitinku jsem zavřel a šel jsem do hospody. Mrknul jsem na kocoura, který
tam seděl, říkal jsem si: „ Snad to
vydýchá.“ Držela ho jen asi minutu.
Po dvou hodinách v hospodě přišli
kamarádi myslivci a já jim říkám:
„Ta moje potvora zase ťafla kocoura.“ Hospodská to slyšela, vyšla
ven a kocoura přinesla do hospody.
Tam ho začala umývat a chlácholit.
Viděl jsem, že je zle, tak jsem radši
zaplatil a odešel.
Druhý den hospodská přišla a říkala, že byla s kocourem na pohotovosti v Plzni, že mu dali kapačky.
Přinesla mi účet na 2300 Kč. Ten
účet jsme vykompenzovali pořezem dřeva. A ubohý kocour do tří
dnů zhasl.

Králíci a mor
na Nečtinsku –
Babské rady
Naši oblast zastihlo vymírání
králíků, někteří byli očkováni, někteří ne, ale vymírání se šířilo všemi
směry. Jako kluk jsem vyslechl, jak
si s tímto problém poradili naši
tátové. Sešli se, pan Hyneš, pan
Hrabina a náš táta a mudrovali. Pan
Hyneš a pan Hrabina, říkali, že jim
dávají pelyněk, smrkové a vrbové
větvičky. A že úmrtnost je potom
minimální. A náš táta prohlásil:“
Když vidím, že králík je okřeněnej,
vyhodím ho z králíkárny“. Je
pravda, že jako děti, jsme ho měli
problém chytit. Bylo to asi tím, že
se mohl volně pohybovat a na zahradě a okolí si mohl vybrat různých
druhů potravy. Divoce žijící králíci
si vybírají až z 50 druhů potravy.
Dokážou rozpoznat, co jim vyhovuje, kdežto v králíkárně má na
výběr jen z pěti druhů.
Autor je sběratel lidových vyprávění

