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Masopust 2015
Pro osvěžení předkládám stručný
výpis z knižního archivu Českých
tradic. Masopust (na Moravě
fašank nebo fašinek) byla
doba od Tří králů do Popeleční
středy. Nejznámější a zároveň
nejveselejší jsou poslední dny
masopustu, spojené s radovánkami
a hodováním. O masopustních
radovánkách se u nás dochovaly
písemné zprávy již ze 13. století.
Naši dávní předkové si na bujaré
masopustní veselí velmi potrpěli,
což bývalo mnohdy církvi trnem
v oku. Tehdy ovšem býval masopust
poněkud hlučnější a rozpustilejší
nežli dnes. Každý se snažil si užít
masopustních kratochvílí, jak
nejlépe uměl. Veselil se bohatý
i chudý, pán i slouha, mistr
i tovaryš. Každý jedl masopustní
šišky a koblížky, vesele popíjel,
zpíval a tančil při hudbě pištců
a hudců. Vždyť i čeští králové v tu
dobu strojili nákladné masopustní
kvasy, na kterých hodovali se všemi
pozvanými.

Masopust držíme,
nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme poznovu!

Pivo teklo proudem, z bot tanečních páru se jen kouřilo a veselého
Tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu křiku neubývalo ani v časných ranvepřová pečeně se zelím a kned- ních hodinách.
líky. Také se nemělo hledět na
nějaký ten džbán piva. Na tučný Masopustní pondělí
čtvrtek si každý měl dopřát tolik Druhý den, na masopustní pondělí,
piva a mastného jídla, co snesl. se pokračovalo v tanci. To byl tzv.
Pátek a sobota utekla jako sen a už „mužovský bál“. Na takovou zábatady byla tak dlouho očekávaná vu neměla svobodná chasa přístup
a musela se spokojit s přihlížením.
masopustní neděle.
V kole bylo vidět jen samé ženáče
a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali,
Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo protože furiantští sedláci na nějaneděle taneční. Hned po obědě vy- kou tu zlatku nehleděli.
hrávali hudebníci na návsi a zvali
tak k muzice do hospody. Hned jak Masopustní úterý
dohráli, tak se začaly otevírat vrata Masopustní úterek býval svátečstatků a dveře chalup a muži i ženy ním dnem. Byl to také tolik očekámířili k hospodě, kde už na ně če- vaný den maškar, jichž bylo všude
kali muzikanti se svými nástroji. plno. V průvodu maškar bývaly

Nečtinský masopustní přípitek. Foto Roman Ž. Pekař
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Masopustní ženich s nevěstou. Foto Z. Vlčková
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Schválený rozpočet obce na rok 2015

figury nejrůznějšího druhu. Čím
byla maska pitvornější, tím budila větší pozornost. Zúčastňovali se ho různé masky a ať už šlo
o četníky, žebráky, cikány nebo
jiné maškary, hlavní postavou
byl většinou šašek. Někde ženich
s nevěstou či medvědář s medvědem. Šlo se od stavení ke stavení,
u každého hudba zahrála dva až
tři kousky. Maškary byly většinou
odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím a penězi.
Masopust byl zakončen tradičním
„pochováním basy“, které symbolizovalo na 40 dní konec tanečních
a hudebních veselic a začalo období půstu.
U nás v Nečtinech byla letos opět
velká nervozita, jestli vůbec dáme
dohromady průvod. Máme tu nevýhodu, že našich dvanáct částí se nachází na velikém území, kdyby měl
průvod projít všechny obce, trvalo
by to dva dny a polovina účastníků
by skončila buď pro bolavé nohy či
načatá játra v nemocnici. Nakonec
se ale masky sešly. Průvod, který
dali po roční pauze dohromady
myslivci pod taktovkou Františka
Bejvančického, a který měl namířeno do menších vesnic, byl tradičnější. Měl svoji nevěstu a ženicha,
medvěda, smrtku, mnicha a něko-
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Harmonikář Theodor Bayer. Foto Roman Ž. Pekař

lik dalších pěkných masek. Úžasné bylo, že Františka Bayera, který
letos s harmonikou do průvodu nemohl, bezvadně nahradil dvanáctiletý Standa Mikšovský. Jako by
měl harmoniku přilepenou k náruči. Moc mu to slušelo. Nezklamala
ani rodina Sedláčkových, která vytvořila jádro průvodu, a objevilo se
několik úplně nových tváří. V nevěstě jsem poznal pana Romana
Hlaváčka, v ženichovi Veroniku Zímovou a vybavuji si i velkou rodinu
Mikšovských…
Průvod v Nečtinech zachránili kromě muzikantů Dory Bayera s Kubíkem – Vašek Sedláček ml., coby
kominík, Lukáš Sedláček, jako
zástupce Českých drah, Jindra Balák a Zdeněk Chocenský v tradiční
uniformě příslušníka VB. Hlavní
tahoun průvodů z minulých let,
František Štýbr s paní Lidkou bohužel onemocněl, a samotné Nečtiny zastoupené mladší a střední ge-

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny

nerací, bohužel opět při pořádání
této tradiční společenské akce své
místo nenašly. Je to škoda. I když
své sehrála velká marodka, o něčem to vypovídá. Hojivou náplastí
na tuhle generační bolest je skutečnost, že se průvodu zúčastnilo
velké množství úplně těch nejmladších a nejmenších. V nich je naděje,
že venkovská a lidská pospolitost,
která vždy byla jednou z největších
hodnot vesnice, zůstane pro budoucnost zachována.
Na závěr ještě jmenovitě děkuji
Zdeňku Šojslovi, Kubovi Haidlmaierovi, Soně Vašíčkové a Milušce Chlupové (pokud jsem na někoho zapomněl, tak mi to odpusťte)
za spolupráci na dalších fázích
„masopustního víkendu“. Budeme-li živi a zdrávi, doufám, že tradici
masopustu v Nečtinech příště ještě
více posílíme.
Jiří Křemenák, starosta obce
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Příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu z podnikání fyz.osob
Daň ze závislé činnosti zv. Sazba
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Celkem daňové příjmy
Poplatek ze psů
Poplatek z místa
Podíl na zisku – hrací automaty
Správní poplatky
Celkem příjmy tř. 1
Prodej dřeva
Honitba Nečtiny
Poplatek báňský úřad
Stočné – ČOV
Příjmy z muzea
Prodej upomínkových předmětů
Reklama dětský den
Pivní slavnosti
Březínská pouť
Pronájem sport.areálu – Škoda
Pronájem čp. 238
Nájemné byt čp. 238
Záloha na služby byt čp. 238
Nájemné byty čp. 188, 45
Záloha na služby byty čp. 188, 45
Pronájem čp. 188 – pošta
Pronájem čp. 188 – telefon
Pronájem čp. 82 – lékař
Pronájem čp. 1 – hostinec
Nouzové bydlení čp. 234
Pronájem čp. 234 – Moseko
Pronájem čp. 234 – Biely
Zápůjčka čp. 134
Hroby
Pronájem lom pozemek 2042/1
Pohyblivá složka pronájmu Skanska
Pronájem pozemků
Pronájem rybníků
El.energ. - čp.234, 134
Odvoz odpadů
Prodej žel. šrotu
Separace odpadů Eko – Kom
Sběrný dvůr – uložení odpadů
Záloha na služby DPS
Nájemné DPS
Úroky z účtů
Celkem příjmy tř. 2
Prodej pozemků
Prodej pozemků RD Plachtín
Celkem příjmy tř. 3
Dotace kraj – výkon státní správy
Dotace – Úřad práce
Dotace – Intenzifikace ČOV
Dotace – Zateplení čp. 82
Dotace – Mlýnská stezka II. etapa
Dotace – LHP
Celkem příjmy tř. 4
Celkem daňové příjmy
Celkem ostatní příjmy
Příjmy z běžného rozpočtu

1640,00
60,00
200,00
1700,00
3700,00
1890,00
9190,00
11,00
35,00
30,00
24,00
100,00
935,00
16,00
7,00
120,00
50,00
20,00
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Podrobnosti
k rozpočtu 2015

50,00
173,10

Rozpočet obce je do jisté míry přehledem, který podává obraz dění na
území obce. Z příjmů a výdajů lze
vyčíst finanční pohyby a člověk, který
se o dění v obci zajímá, si může podle usměrnění finančních prostředků
odvodit i dlouhodobé cíle, které vesměs směřují k udržení a obnovitelnosti života. A to nejen v oblasti infrastruktury, technického a občanského
vybavení, ale také v oblasti reprodukce (dnes spíše možná nového dosídlení) obyvatel, ale i v opatřeních vedoucích ke zkvalitnění života.
Hlavní příjmy obce tvoří finanční
prostředky dané procentem z vybraných daní. Očekávaná částka těchto
příjmů ve výši 9 milionů Kč, je historickým maximem. Sdílení daní je
již nastaveno rozumně a bude-li se
dařit České republice, bude se dařit
i obci. Vlastní příjmy již několik let
oscilují kolem 3 mil. korun. Celkové
prostředky ve výši 12 milionů by byly
na chod a provoz obce dostatečné.
Budeme-li však chtít dořešit všechny větší investiční akce uvedené
v plánu obnovy a rozvoje (např. aktuálně rekonstrukce a intenzifikace
ČOV, rekonstrukce čp. 60, oprava
místních komunikací, řešení zdrojů
vody v jednotlivých obcích, dokončení inženýrských sítí v zónách pro
bydlení, čištění odpadních vod ve
všech našich částech atp.), nezbývá než základní rozpočet kombinovat s úvěrem nebo nadále využívat
rizikový a administrativně složitý
systém dotací. Následuje komentář
k největším plánovaným akcím.

120,00

Rekonstrukce
a intenzifikace ČOV

90,00

24,00
36,00
12,00
159,00
110,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
12,00
12,00
1,00
7,50
160,00
150,00
7,70
30,00
330,00
5,00
60,00
50,00
280,00
232,00
1,00
3043,20
50,00

293,10
9190,00
3486,30
12676,30

Čistírna odpadních vod a kanalizace funguje v Nečtinech již od
r. 1995. Část technologie již dožila,

neČtiny
je ohrožena funkčnost a je nezbytné čističku modernizovat. Součástí
vyprojektovaných úprav je i možnost vyvážení odpadní vody ze
žump a jímek. Toto opatření bude
jedinečnou příležitostí pro všechny,
kteří nejsou napojeni na kanalizaci
nebo nemají malou domovní čistírnu. Vyvážení odpadních vod na
zemědělskou půdu již nebude ze
zákona povoleno! Obec uvažuje
i o nákupu malého fekálního vozu
(4-5m3 ), aby bylo možné provádět
v tomto ohledu kompletní službu.
Rozpočtová cena investice činí 6,7
mil. korun. V roce 2014 byla aktualizována projektová dokumentace
ve stupni DPS a byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. V tuto chvíli probíhá
proces administrace přijaté žádosti
a plnění požadovaných podmínek
pro poskytnutí dotace. (Výběrové
řízení na zhotovitele stavby, finanční analýzy, doplňování formálních
dokumentů atp.).
Poškození vykazuje také jednotná kanalizace, do které prosakuje
stále velké množství balastní vody.
Tento stav nejen zvyšuje náklady na
čištění, ale může být i překážkou
technologického procesu. Proto se
musíme v budoucnu nutně zaměřit
i na tento nepříznivý stav. V letošním roce bude proveden aktuální
průzkum stavu kanalizace a podle
jejího výsledku zpracován návrh na
odstranění průsaků.

Vodní zdroje
V oblasti vodního hospodářství je
naplánováno v návaznosti na výměnu vodovodních potrubí v obci
Plachtín dokončit projekt vodárny,
vyřídit stavební povolení a tuto malou vodárnu postavit. Odhadnuté
náklady činí cca 300 tis. Kč. Touto
stavbou bude zajištěno plnohodnotné zásobování deseti domácností Plachtína pitnou vodou.
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VHČ
Doprava a ostatní služby
Příjmy VHČ

4
250,00
250,00
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Výdaje
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1036

5169
6119

2143

5171

2212

5139
5139
5156
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5362

2221

5193

2310
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5169
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6121

2321

3117

5151
5154
5169
5171
5171
6121

5331
6121

5021
3314

ÚTULEK PRO PSY
Brig. práce
Krmení
Služby
Celkem
LES
Mzdy zaměstnanců (1x zaměst.)
Odvody SP – obec
Odvody ZP – obec
Pracovní oděv, obuv
Nářadí
Sazenice, mazání apod.
Pletivo na oplocenky
PHM
Zákon. poj. – traktor
Služby
Celkem
Řetězy, pilníky
PHM
Služby – těžba dřeva a přibližování dřeva
Oprava lesních cest
Údržba a opravy
Celkem
SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Lesní hospodář
LHP
Celkem
CESTOVNÍ RUCH
Mlýnská stezka II. etapa
Celkem
Doprava
Zimní údržba – posypový materiál
Materiál na opravy MK
Zimní údržba – PHM
Oprava MK Doubravice
Silniční daň
Celkem
Příspěvek ČSAD
Celkem
VODNÍ
Pasport Doubravice
Rozbor vody, vytýčení vod.
Projekt voda – čp. 234, 237, 238
Vodovod Plachtín – vodárna – projekt
Vodovod Plachtín – realizace
Celkem
ČOV A KANALIZACE
Voda
El. energie
Rozbory odpadní vody a odpovědnost
Údržba a opravy
Zatěsnění šachet – průzkum kanalizace
Intenzifikace ČOV
Celkem
ŠKOLA
Náklady na provoz
Výstavba kůlny
Celkem
KULTURA
Knihovna – dohoda
Ostatní náklady
Celkem

18,00
15,00
7,00
40,00
216,00
54,00
20,00
3,00
20,00
60,00
10,00
38,00
1,00
5,00
427,00
12,00
28,00
200,00
100,00
15,00
355,00

5021
3319

3330

3399

104,40
143,70
248,10
216,00
216,00
20,00
20,00
10,00
100,00
8,00
158,00
36,60
36,60
20,00
20,00
30,00
50,00
300,00
420,00
1,00
110,00
50,00
20,00
100,00

5223
5223

5021
5139
5139
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5194

3412

5151
5154
5169

3419

5156
5156
5221

3612

3631

281,00
550,00
300,00
850,00

5011
5031
5032
5138
5139
5151
5154
5162
5163
5169
5172
5175

3632

5151
5153
5154
5169
5171
6121

5154
5171

5139
5151
5156
5169
5169

5,00
5,00

5011
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MUZEUM ČP. 79
Mzdy zaměstnanců
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Nákup zboží k prodeji
Materiál
Voda
Spotř. el. energie
Tel. hovory
Pojištění nem. a vybavení
Servis TČ, vzděl., licence PC, cert., údržba dat
Virtuální prohlídka – program. vybavení
Občerstvení (prodej, akce)
Celkem
KRONIKA
Odměna kronikáře
Celkem
CÍRKEV
Charita – podpora neziskových aktivit
podpora oprav, kapliček, kostelů apod.
Celkem
SPOZ
SPOZ odměna
Blahopřání, kytice
Soch. sympozium
Soch. sympozium
Dětský den
Pivní slavnosti
Bartolomějská pouť
Podpora kulturních akcí
Příspěvek – mažoretky
Příspěvek – PRKOŠ
Setkání seniorů
Jubilea
Celkem
SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Voda – šatny
El. energie
Kontr. has. přístr., ost. služby
Celkem
Údržba areálu hřiště
Sekání hřiště
Příspěvek TJ
Celkem
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Voda čp. 188, 45
Plyn čp. 188
El. energie čp. 188, 45
Revize
Údržba a opravy střechy, komína čp. 188
Bytový dům čp. 60
Celkem
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Elektřina
Opravy a údržba
VO RD PLACHTÍN
Celkem
HŘBITOV
Vysázení živého plotu a oplocení II. etapa
Voda
PHM – sekání
Odvoz kontejnerů Nečtiny
Odvoz kontejnerů Březín
Celkem
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Mzdy zaměstnanců
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260,00
65,00
23,00
20,00
20,00
2,00
110,00
15,00
35,00
20,00
15,00
5,00
590,00

Další akcí je vyprojektování vodovodního řadu v Nečtinech od
silnice směrem ke staré hasičárně,
k bývalému OÚNZU a dále na hřiště. Současná přípojka v délce cca
100 m o malém průměru způsobuje
problémy jednotlivým odběratelům.

12,00
12,00

Tento honosný secesní dům z ro
ku 1912 nejdříve sloužil pro potřeby nečtinského peněžního spolku,
v kombinaci s byty a později v něm
byla umístěna prodejna Jednoty,
která se v 80. letech minulého století přestěhovala do nového objektu
vybudovaného v akci Z. Od té doby
nebyl tento objekt soukromými
vlastníky využíván a pouze chátral.
Proto se v roce 2014 obec rozhodla
dům odkoupit a opravit. V 2. a 3. NP
by měly vzniknout 4 byty   podlahové ploše 60, 51, 80 a 53 m2 s tím, že
byty ve 3. NP budou mimoúrovňové. V přízemí se zachová komerční
prostor. Stavba by měla být zahájena s využitím úvěru v prvním pololetí roku 2015 a dokončena v roce
2016. Bližší údaje o podmínkách
bydlení budou stanoveny ve vazbě na skutečné investiční náklady.
Rozpočet stavby, který je přílohou
projektové dokumentace, se pohybuje kolem 13 mil. Kč včetně DPH.
V bytovém hospodářství dále naplánovala obec kontrolu a následnou opravu střechy a komínů na
bytovém domě čp. 188 (pošta), kde
jsou viditelně poškozené beronitové šablony a hřebenáče.

10,00
30,00
40,00
5,00
20,00
50,00
200,00
30,00
90,00
30,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
505,00
10,00
80,00
5,00
95,00
30,00
20,00
30,00
80,00
30,00
100,00
3,00
5,00
120,00
1840,30
2098,30
150,00
60,00
210,00
50,00
2,00
12,00
5,20
5,20
74,40
672,00

Oprava bytového domu
čp. 60

Místní komunikace
Státním pozemkovým úřadem
bylo přislíbeno po dokončení
pozemkových úprav katastrálního území Nečtiny, že pomůže
vyřešit úpravu polní cesty k Leopoldovu. Vzhledem k tomu, že se

neČtiny
pozemkové úpravy vlekly 4 roky
a mezi tím skončilo dotační plánovací období 2008–2013, přislíbil SPÚ řešení z prostředků
plánovacího období 2014–2020,
kde ale dosud nejsou schválena přesná pravidla pro čerpání.
Z těchto důvodů se oprava cesty
opět o nějaký čas posune. Obec
v zájmu opravy letos vykoupila od
soukromého vlastníka poslední
úsek cesty ve výměře 2612 m2 za
130,6 tis. Kč. Dále je pro obnovení sjízdnosti naplánovaná lokální oprava místní komunikace na
Doubravici v částce 100 tis. Kč.
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3639

Dokončení
mlýnské stezky
Pro připomenutí se jedná o pěšinu
vedoucí z „Farské louky“ (park Fénix) lesem a při potoce až k hranici
manětínské v Lešovicích. Tam stezka naváže na cestu, kterou upravují
naši manětínští sousedé. Na stezce
budou osazeny informační tabule
o mlýnech, které v historii využívaly sílu vody. Na cestě budou také
zřízena dvě odpočinková zastavení.
Šetrná úprava cesty v délce 2,7 km
počítá s nákladem 216 tis. Kč.
Slavnostní otevření stezky, spojené
s kulturním programem, proběhne
17. srpna 2015 v rámci projektu
Devět týdnů baroka.

3722

3723

3745

Hřbitov
V plánu je odstranění zbytku starého oplocení hřbitova v Nečtinech,
včetně betonových sloupků, montáž nového plotu a následná výsadba živého plotu z habru. V současnosti je také vedena diskuze
o úpravě a zabezpečení starých
hrobů, o které se nikdo nestará.
V Březíně se loni nestačila opravit
opadaná omítka na hřbitovní zdi
a je nutné řezem upravit vzrostlé
lípy a akáty.

5031
5032
5038
5134
5137
5139
5139
5139
5139
5141
5151
5151
5154
5154
5154
5156
5156
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5163
5163
5163
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5169
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5169
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6121
6130

5169
5169

5011
5031
5032
5151
5154
5169

5011
5031
5032
5134
5139
5156
5169
5171
6121

5021
4351

4351

5021
5139
5141
5154
5156
5169
5171
5171

Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Úraz. pojištění
Pracov. pomůcky
Pneu Zetor
Nákup nářadí
Oplocení pozemku za sběr. dvorem – sklad
Materiál na opravy
Stoly a židle – sál – 18 ks stolů, 80 ks židlí
Úroky z úvěru – Renault
Voda čp. 234, čp. 1
Voda – Březín čp. 64
El. energie čp. 234
El. energie – nebytové prostory (sál)
El. energie čp. 134
PHM Renault
PHM ostatní
Telefony O2 (2x)
Povinné ručení Renault, Zetor
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění hav. Renault
Školení a vzdělávání
Stravenky zaměstnanci komunál
Dopravy pro komunál
Služby
Oprava a údržba strojů
Daň z přev.nemovitostí
Studie Pivovar
Nákup pozemků
Celkem
ODPADY
Separovaný sběr
Odvoz odpadů
Celkem
SBĚRNÝ DVŮR
Mzda zaměstnance
SP – obec – 25 %
ZP – obec – 9 %
Voda
El. energie
Odvozy a uložení odp. – Becker
Celkem
ZELEŇ
Mzdy VPP
SP – obec – 25 %
ZP – obec – 9 %
Pracovní oděv
Nože, struny do sekačky
Sečení veřejných ploch, PHM
Řez a údržba zeleně
Údržba veř. prostranství – opr. strojů
Projekt Zeleň v krajině
Celkem
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelka
Celkem
DPS
Úklid a správa domu
Úklidové prostředky, baterie
Úroky z úvěru – DPS
Elektřina
PHM
Služby
Údržba a opravy
Oprava ČOV
Celkem

6
168,00
60,00
8,00
9,00
20,00
20,00
50,00
150,00
107,00
12,80
20,00
5,00
40,00
5,00
30,00
25,00
35,00
16,00
4,00
95,00
11,00
15,00
14,00
10,00
40,00
30,00
10,00
50,00
150,00
1881,80
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6112

6171

150,00
330,00
480,00
40,00
10,00
4,00
2,00
15,00
250,00
321,00

25,00
45,00
50,00
15,00
40,00
175,00

20,00
20,00
60,00
3,00
82,50
180,00
5,00
20,00
10,00
80,00
440,50

5137
5151
5154
5156
5169
5171
5171
5175

5023
5031
5032
5163

5011
5031
5032
5038
5139
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5163
5163
5166
5166
5167
5169
5169
5169
5171
5172
5173
5175
5178
5179
5229
5229
5229
5329
5362

6399

8124
8124
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HASIČI
Dovybavení Jednotky SDH
Voda
El. energie
PHM
STK, revize přístr., kontrol. has. přístr.
Údržba a opravy has. techniky
Oprava střechy a pláště has. Čestětín
Občerstvení
Celkem
ZASTUPITELSTVO
Odměny zastupitelstva a starosty
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Pojištění zastupitelů
Celkem
VNITRO
Mzdy zaměstnanců
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Zákonné pojištění
Nečtinské noviny
Kancelářské potřeby
Voda čp. 82
Elektřina čp. 82
PHM služební auto
Poštovné
Telefony + internet
Poplatky z účtů
Zákonné pojištění – služ. auto
Poradenské služby daně a účetnictví
Právní služby
Školení
Stravenky zaměstnanci
Údržba dat, počítače
Správa internetových stránek, inzerce
Údržba a opravy – sl. auto, zabezp.,
Softwary
Cestovné
Pohoštění
Kopírka provoz (Leasing)
Dálniční známka
Sdružení MO PK
SPOV
SMO
Přísp. mikroregion
Celkem
DPH
Celkem
Výdaje bežného rozpočtu
Příjmy bežného rozpočtu
Splátky dl. úvěru DPS
Splátky dl. úvěru Renault
Celkem
VÝDAJE VHČ
Opravy a údržba strojů
PHM
Nákup materiálu, nářadí
Mzdy
Odvody SP – 25 %
Odvody ZP – 9 %
Subdodávky, ostat. služby (pořez dřeva)
Celkem
VHČ – PŘÍJMY CELKEM
VHČ – VÝDAJE CELKEM
ZISK CELKEM

30,00
2,00
30,00
10,00
7,00
10,00
150,00
10,00
249,00
571,20
120,00
51,40
11,90
754,50
533,00
133,00
48,00
2,00
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00
15,00
60,00
2,00
4,00
15,00
72,00
2,00
15,00
90,00
40,00
30,00
10,00
10,00
5,00
60,00
2,00
1,00
2,00
3,00
6,00
1374,00
239,10
239,10
12676,30
12676,30
162,45
75,65
238,10
20,00
30,00
100,00
59,00
15,00
5,00
10,00
239,00
250,00
239,00
11,00
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Oprava hasičské
zbrojnice Čestětín
Po posouzení stavu střechy bylo
rozhodnuto o celkové opravě objektu. Kromě opravy krovu, výměny krytiny, by se měla opravit okna,
ocelová vrata, omítky, a podlahy.
Rozpočet stavby je cca 150 tis. Kč.
Obec se pokusí na tuto akci získat
podpůrnou dotaci z programu Stabilizace a obnovy venkova z Plzeňského kraje.

Základní škola
a Mateřská škola
Ve škole bohužel dosloužil jeden
z uhelných kotlů Ekoefekt o tepelném výkonu 48 kW a bylo nutné
nad rámec rozpočtu provést výměnu kotle a nezbytné úpravy za
celkových 159 tis. Kč. I přes tento
nepředvídaný výdaj obec počítá
s výstavbou nové kolny (zděného
skladu) za školou v nákladu cca
300 tis. Kč. Na tuto akci byla v loňském roce zpracována projektová
dokumentace a je vydáno stavební
povolení.

Kultura
a společenský život
Letošní rok by měl být ještě více
než jindy bohatý na kulturní dění.
Našlápnuto má muzeum s množstvím akcí pro děti i dospělé, s řadou výstav a kulturních projektů.
Seznam plánovaných akcí je k dispozici na našich stránkách, v muzeu a na obci. Mimořádnou akcí by
mělo být 3. sochařské sympozium
tematicky zaměřené k „andělským
bytostem“. Další mimořádnou
akcí je „9 týdnů baroka“, což je
aktivita, která je v regionech Plzeňského kraje pořádaná v rámci projektu Plzeň evropské hlavní město
kultury 2015. Na území obcí Manětínsko-nečtinského regionu proběhne v srpnu. V tomto projektu by

neČtiny
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Regionální muzeum
v roce 2014 a 2015

měl sehrát důležitou úlohu spolek
Baroko v Čechách, který připravuje mnoho hudebních a divadelních
představení. Suma sumárum bude
v Nečtinech rušno. S organizací Soňa Vašíčková
a s přípravou očekáváme hodně
práce a myslím, že bez vaší pomoci Rok 2014 byl nabitý akcemi pro
se obec neobejde.
malé i velké, pro místí i pro turisty.
Statistika ukázala, že naše muzeum
má velkou návštěvnost. Celkem proOstatní drobné akce
šlo dveřmi muzea od jeho otevření
Kromě uvedených témat je ještě 14 406 návštěvníků a v loňském roce
připraven dlouhý seznam drobněj- k nám zavítalo 5 422 lidí. Někteří
ších prací, které souvisí s opravami z nich se zastaví jen v informačním
majetku, údržbou zeleně a stromů centrum za účelem získání otisku
a pěstební činností v lesích. Obec razítka do svého turistického deníčby se také ráda více zaměřila na ku nebo jen tak pro nějakou inforčistotu a pořádek. Začal fungovat maci či dárek a ti ostatní jdou přímo
sběrný dvůr, drtivá většina obyva- za expozicí muzea nebo na aktuální
tel má popelnice a již není žádný výstavu. Ukázalo se, že návštěvníci
důvod, aby se odpady ukládaly jednotlivých vernisáží výstav v půdv rozporu se zákonem. Obec letos ních prostorách jsou velmi nadšeni
nad rámec svých stálých pracovní- úrovní Regionálního muzea a rádi
ků zaměstná na veřejně prospěšné se k nám vrací s celou rodinou.
práce 9 dalších lidí. Bude se také Velkou oblibu mají cestovatelské
pokračovat v rozvoji drobných slu- přednášky a obrovský úspěch zažeb, které v území usnadňují život; znamenal festival cestovatelů Ledoprava materiálu, nákup písku, tem světem. Své významné místo
cementu, betonu, zemní práce atp. v muzeu mají akce pro děti, kdy
v rámci Otevřeného klubu Vý
–jk–

Školení EDUKA – práce s počítačem – manželé Hájkovi. Foto Soňa Vašíčková

Vánoční tvoření s Marcelou Zímovou
v Regionálním muzeu během rozsvícení
stromečku v Nečtinech. Foto –sv–

tvarníček pravidelně chodí každou
středu kolem 12 dětí.
Mají možnost se zde něco tvořivého naučit, ale jsou dny, kdy sportují,
hrají stolní hry nebo dokonce i vaří.
Pro děti jsme v loňském roce pořádali i příměstské tábory, které byly
zcela zaplněné a moc se líbily.
Tvoření probíhá v muzeu po celý
rok. V létě mají možnost místní i návštěvníci využít Aktivních
víkendů, které se specializují na
ruční práce. V průběhu roku pořádáme také Tvořivé dílny, kde se učí
nové techniky a vyrábějí dárky.
V loňském roce jsme také pracovali
se seniory v Domě s pečovatelskou
službou a muzeum se loni poprvé
zapojilo i do akce Svátek seniorů,
kdy jsme promítali filmy z historie
Nečtin a povídali si jen tak u kávy.
Letošní nabídka výstav byla opravdu pestrá a největší ohlas měla výstava „Jak se žilo babičkám a prababičkám“, výstava Vánočních zvyků
a Vánočních pohlednic spojená
s krásnými betlémy pana S. Kulhánka. Velký úspěch měly i vzdělávací kurzy, které jsme pořádali ve
spolupráci s projektem EDUKA.
Nejvíce zájmu zaznamenaly kurzy
s výukou počítačů a tak se budeme
snažit zase nějaké sehnat.
Poslední akcí bylo tradiční rozsvěcení stromečku, které se opět vydařilo,

neČtiny
ukázalo se, že spojení jarmarku na
návsi a dílniček s výstavou v muzeu
je velmi dobré.
Velkým potěšením je i spolupráce s místní Základní a Mateřskou
školou, která nás navštíví minimálně 2x ročně.
Troufám si říci, že muzeum našlo
místo ve vašich srdcích, že mnozí
z vás si zajdou pro malý dárek nebo
navštíví jednu z akcí, které pořádáme. A za to jsme moc rádi, děkujeme.
Letošní rok se bude hodně podobat
tomu loňskému. Jen nám vyrostla
miminka a Mateřský klub Jablůňka
volně přejde do Tvořivých dílen. Tento rok se také ponese hodně v duchu
spolupráce s Barokem v Čechách
v rámci projektu Plzeň 2015.
Muzeum připravuje řadu akcí. Letos se budeme již podruhé účastnit
festivalu Muzejní noci, která by
měla být trochu barokní, chceme
uspořádat i druhý ročník festivalu
Letem světem. Ten by měl proběhnout v červnu a opět bude mít nabitý program. Nadále budeme organizovat sbírku víček a zapojili jsme
se i do sbírky pro Afriku.
Muzeum se rozhodlo více podporovat badatelskou činnost a zvýšit
kvalitu informací a v rámci tohoto
plánu byla zahájena spolupráce
s kronikářem obce Jiřím Kaprem
a s Národopisným a textilním muzeem v Aši na téma smírčí kříže
a kříže v naší lokalitě vůbec. Výsledky společné práce jsou k nahlédnutí
od 1. 4. 2015 v muzeu. Velkou měrou pomohl k sjednocení informací i syn Jiřího Kapra a za to oběma
patří dík. Postupně bychom chtěli
zpracovat evidenci všech velkých
i drobných památek na našem území. K tomuto určitě oslovíme našeho nejsilnějšího partnera Galerii
severního Plzeňska Mariánskou
Týnici, která nám neustále a velmi
ochotně pomáhá ve všech směrech.
Muzeum se bude opět podílet na
přípravě a prodeji kalendáře pro
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rok 2016, který bude v historickém
duchu. Už se můžete těšit.
V letošním roce plánujeme opět řadu
výstav. První bude výstava obrazů
dvou umělců, kteří u nás již vystavovali, ale připravují výstavu novou,
dále bude probíhat výstava fotografií
Baroko v krajině, výstava batik paní
Sylvy Máslové, dále výstava obrazů
skupiny umělců s názvem Inspirace
barokem a konec roku nám završí
jemná a zklidňující výstava „Života-běh v krajce a quiltu“.
Výčet akcí je samozřejmě širší
a můžete ho najít na stránkách
obce Nečtiny. Na všechny konkrétní akce nadále připravujeme plakáty a hlášení pana starosty v místím
rozhlase. Už se na vás těšíme.

9

Pozvánky do muzea
Velikonoce v muzeu
30. 3. – 5. 4. 2015
Opět se blíží svátky jara a my
bychom vás chtěli pozvat do velikonočního muzea. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos bude
k vidění od 30. 3. výstava velikonočních perníčků paní Marcely
Zímové, velikonoční dekorace
paní Chlupové a další velikonoční
zboží. Celý týden si můžete chodit vyrábět podle potřeby v průběhu provozní doby. Vyrábět se
budou jarní motýli, slepičky ze
slámy, slepičky z pedigu, opletená vajíčka, ovečky z bambulek,

neČtiny
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z koulí anebo z mýdlové hmoty,
velikonoční věnečky.
V sobotu 3. 4. od 13.00 bude připravena dílnička pro děti a rodiče, kdy
si můžou přijít ozdobit své vajíčko
nebo zajíčka a slepičku z perníku
pod dohledem paní Zímové a v neděli si můžete přijít uplést třeba
pomlázku, ale nezapomeňte si vzít
s sebou proutky.
Ceník na velikonoční dílny
Jarní motýl
150 Kč
Velikonoční zajíček z pedigu 50 Kč
Velikonoční věnec na dveře od 50 Kč
Slepička z pedigu
50 Kč
Slepička ze sena
25 Kč
Mýdlová ovečka
60 Kč
Kraslice zdobená provázkem 20 Kč
+ jiné velikonoční dekorace
Soutěž o nejkrásnější kraslici
30. 3. – 5. 4. 2015
Regionální muzeum Nečtiny vyhlašuje soutěž o nejkrásnější kraslici.
Soutěž proběhne od 30. 3. do 5. 4.,
kdy může každý z vás přinést ozdobenou kraslici a vyhrát jednu ze
zajímavých cen. Sběr kraslic bude
zajišťovat muzeum. Vyhodnocení
proběhne 7. 4. Výsledky vyhlásí- Přednášky
šťastné oči dětí, které se poslední
me místním rozhlasem a následně
den tábora s námi loučily. Letos se
předáme vybranou cenu vítězi.
nám stala podivná věc. Přihlásilo
11. 4. 2014
Přednáška – Konvoj Jiřího Kapra se velice málo dětí a museli jsme
Ceny
tábor po uzavření termínu příjmu
na téma Kamenné kříže a další
přihlášek zrušit. Jaké bylo překvapamátky od 14.00 – sraz u muzea
Kniha
pení, když v pátek přišlo několik
17. 4. 2014
Kluci, holky, kastrůlky 2, kuchařka Přednáška Zuzany Vlčkové –
babiček a maminek, že v pondělí
pro děti Miroslavy Kuntzmannové. Barma od 18.30 v muzeu
jejich děti nastoupí. Bohužel jsme
Vstupenky
je museli zarmoutit. Je nám to moc
7. 5. 2014
4 vstupenky na 2 výstavu Jiřího Přednáška Jiřího Kapra –
líto, ale už bylo zrušeno plánované
Trnky v Galerii Města Plzně a Zá- Příběhy demarkační čáry 1945
stravování, program nebyl ukonpadočeském muzeu: Ateliér Jiřího od 18.30 v muzeu
čen, protože jsme netušili do potrnky a Zahrada 2
slední chvíle, jaké složení se nám
Kniha
sejde. Prosíme proto všechny rodiPříměstské tábory
Panna vejpůl, kniha pověstí ze seče, pokud mají zájem dát k nám své
verního Plzeňska Ireny Bukačové. Naše muzeum pořádalo již několik ratolesti na tábor jarní, o respektoNáramky
příměstských táborů a každý byl vání odevzdání přihlášky v termíSada 3 gumových náramků
na jiné téma. Pokaždé jsme viděli nu, abychom slibovanou kvalitu
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průběhu tábora mohli skutečně si vlastní kuchařku, ušijeme zástědodržet. Je to opravdu nezbytné. ru, uvaříme si něco dobrého a naučíme se i stolovat. Program bude
Děkujeme, neradi říkáme ne.
bohatý se sladkou tečkou na konci,
prostě máte se na co těšit.
Příměstský tábor
v Regionálním muzeu pro děti
školního věku
Výzva muzea

2. – 3. 4. 2015

Téma: Devatero řemesel
Cena: na den 180 Kč, zajištěna
svačina, oběd, celodenní pitný režim a pedagogický dohled. V rámci programu tábora si vyzkoušíme
práci fotografa, kuchaře, číšníka,
knihaře, textilního výtvarníka, grafika, švadleny a dalších. Vyrobíme
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pohledy a staré fotografie, které by
se do muzea hodily. Pokud se s něčím nechcete nadobro loučit, můžeme to i oskenovat a originál vrátíme.
Věřte, že uděláte radost mnoha návštěvníkům. Muzeum stále shromažďuje do svého depozitáře předměty
a vy je budete moci vidět na tematických výstavách v půdním prostoru.
Budeme opravdu velice vděčni za
každý příspěvek. Myslím, že výstava například starých vánočních ozdob by se moc líbila nám všem.

Regionální muzeum Nečtiny se
obrací na všechny spoluobčany
s prosbou o pomoc. Vánoční výstava starých pohlednic a úspěšná výstava „Jak se žilo babičkám
a prababičkám“ ukázala, že návrat
do starých časů je moc zajímavý Pleteme pro Afriku
a žádaný. Možná někdo najdete staré vánoční ozdoby po babičce, nebo Regionální muzeum se ve spolupráci
se Střediskem volného času zapojilo
do sbírky pro Afriku. Charitativní
projekt Knit a square pomáhá africkým dětem – sirotkům, opuštěným
dětem, dětem s AIDS v Jižní Africe.
A co se sbírá? Pletené nebo háčkované čtverečky o rozměru 20 x 20 cm.
Kdo nechce, nemůže plést, může
přinést klubko vlny. Sběr bude opět
soustředěn v muzeu. Děkujeme.
–sv–

ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Na svatého Bedřicha slunce teplem
zadýchá (2. března).
Už se všichni těšíme na jaro. Letošní zima nás hodně potrápila. Sníh
jsme si neužili a skolila nás chřipková epidemie. Onemocněly děti
a postupně i paní učitelky. Bylo to
nepříjemné, ale zvládli jsme to.
V minulém čísle jsem vás zvala na
vánoční besídku. Děkujeme za
obrovskou účast. Na sále Hostince
Na radnici bylo tak plno, že někteří
museli stát (nebyly volné židličky).
Kdo přišel, byl mile potěšen a chválil vystoupení a výkony dětí.

neČtiny

Beseda s cestovatelem J. Frankem. Foto –jb–

Nový rok jsme tradičně zahájili
Tříkrálovým hodováním. S průvodem jsme procházeli obcí
6. ledna a přáli všem štěstí, zdraví a dlouhá léta. Finanční příspěvek, který jste nám věnovali, jsme
zaslali nadaci Pomocné tlapky
na výcvik asistenčních psů.
13. ledna jsme navštívili Divadlo Alfa v Plzni. Byli jsme v dílnách divadla, kde jsme si prohlédli loutky, viděli jsme, jak se
loutky tvoří a opravují. Pak jsme
shlédli představení Kouzelná
rybí kostička a po skončení
nám pan inspicient ukázal divaBIOGRAF

KINO SOKOL

MANĚTÍN

Pátek, 13. 3. 2015, 18.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Animovaná hudební komedie, USA, 2013,
režie Chris Buck

Pátek, 10. 4. 2015, 20.00
HODINOVÝ MANŽEL

Komedie, ČR, 2015, režie Tomáš Svoboda

Pátek, 17. 4. 2015, 20.00
LEVIATAN
Drama, Rusko, 2014, režie Andrej
Zvjagincev, hudba Philip Glass

Pátek, 22. 5. 2015, 20.00
FOTOGRAF
Česko, 2015, režie Irena Pavlásková

NEČTINSKÉ NOVINY 1 /2015		
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Karneval ve škole. Foto Jana Brožová

delní techniku – triky se světly,
zvukem a kulisami. Bylo to hodně zajímavé. V Alfě se nám moc
líbilo.
15. ledna jsme měli ve škole Den
otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. Je milé, že se opět přišli
podívat rodiče i prarodiče. Ti
vzpomínali na svá školní léta a jejich školní úspěchy a na své bývalé učitele.
21. ledna proběhly zápisy do
ZŠ a MŠ Nečtiny. Do první třídy bylo zapsáno 7 prvňáčků a do
MŠ 4 nové děti. Je nám líto, že se
během tohoto školního roku odstěhovaly 3 děti z MŠ a 1 žákyně
ze ZŠ. Počty dětí ve školách jsou
velmi důležité.
Stále pokračujeme v projektu
Celé Česko čte dětem. Jsme rádi,
že rodiče chodí do školy číst a vybírají pro děti pěkné a vhodné
knihy. Zároveň plníme disciplíny
Olympijského víceboje. Musím
děti pochválit. Jejich výsledky
jsou výrazně lepší, než když jsme
v říjnu začínali. Nejobtížněji
zvládaly zkrácené sedy-lehy a postoj čápa.
29. ledna pro nás paní Jana Tycová připravila projekt Neolit
– mladší doba kamenná. Děti

ve skupinách vytvářely modely
domů pravěké osady, vyráběly
hliněné nádoby, drtily obilí na
kamenných drtidlech, štěpily pazourky, pracovaly s kůží.
V únoru se nám ve škole rozbil kotel. Náklady na zakoupení nového
kotle byly vysoké. Paní ředitelka
oslovila pana starostu, který nenadálou a neplánovanou situaci
vyřešil tak, že chod školy byl přerušen jen na jeden den, kdy byl
instalován nový kotel. Děkujeme.
V únoru jsme také zahájili plavecký výcvik. Jezdíme plavat do

Návštěva divadla Alfa. Foto –jb–

neČtiny
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Letos se vše v dobré obrátilo.
Panu Bejvančickému se podařilo
zorganizovat průvod masek s muzikou i přesto, že na to měl opravdu velmi málo času. Masky tedy
tradičně zavítaly do Češtětína,
Březína, Plachtína a na Hrad. Po
roční pauze byli účastníci průvodu všude nadšeně uvítáni, občerstveni a obdarováni. Všude, kam
průvod zavítal, přinesl radost,
smích a potěšení. Jsme rádi, že se
opět podařilo obnovit jednu z venkovských tradic a pevně doufáme,
že tradice masopustu bude pokračovat i nadále.
Chtěli bychom poděkovat panu
Neolit – mladší doba kamenná s Janou Tycovou. Foto –jb–
Bejvančickému za organizaci
průvodu, všem maskám v průvobazénu při ZŠ Kaznějov. Musíme
du a zejména Stánikovi Mikšovodplavat 10 lekcí.
skému, který průvod masek celou
23. února jsme ve škole přivítali Zuzana Vlčková
dobu doprovázel hrou na harmonámořníka a cestovatele pana Ji- a Alena Uhlířová
niku. Vzhledem k tomu, kolik je
řího Franka. Měl pro nás připravenou besedu o Bangladéši. Pan Vloni se nám stýskalo po masopustním Stáníkovi let, to byl pro něho skuFrank je výborný vypravěč, má průvodu a reji. Masky chodily pouze tečně náročný výkon a dlouhý den.
pěkné autentické fotografie a plno v Nečtinech, průvod do ostatních ves- Ještě jednou děkujeme všem a těšíme se na příští masopust!
zajímavých příhod a suvenýrů. nic se nepodařilo zorganizovat.
Jeho besedy jsou vždy velmi pěkné a poučné. Stále pokračujeme
v projektu Cesta kolem světa za
365 dní, vítáme všechny nápady.
Teď nás čeká beseda Nový Zéland.
Únor jsme zakončili pěkným karnevalem ve škole. Děti v maskách tančily, soutěžily a plnily
různé úkoly. Všichni jsme si to
moc užili.
Teď už se těšíme na Velikonoce.
Budeme ve škole připravovat velikonoční jarmark. Přijďte se
podívat! V březnu do školy přijede pan Sklenařík s Divadlem Kolem a pohádkou Princezny jsou
na draka. V dubnu oslavíme Den
Země úklidem části lesa a výstavkou výtvarných prací na plotě
před školou.
Také vás zveme na Zahradní slavnost ke Dni matek a rodin, kterou plánujeme 7. května. Přesný
termín bude na plakátech.
František Bejvančický v roli duchovního v masopustním průvodu po obcích. Foto Zuzana Vlčková

Po roce masopust…

neČtiny
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Poděkování

Výbor pro kulturu

Pozitivní střípky

Anna Sošková

Miluše Chlupová

Monika Karásková

Dne 27. ledna 2015 jsme se sešli
v Obecním domě v Březíně k posezení s obyvateli obce. Na setkání přijeli
i pan Křemenák, starosta obce spolu
se zastupiteli kulturní komise. Na
programu byla také oslava mých 85.
narozenin. Tímto bych chtěla poděkovat v první řadě panu starostovi spolu
s kulturní komisí za milé blahopřání
a předání dárku. Za dárky děkuji paní
Hozákové, Vlčkové, Tumpachové,
Dífkové, Uhlířové a Bejvančické a za
blahopřání od všech ostatních. ZároGratulace při slavnostním setkání v Březíně. Foto Zuzana Vlčková
veň děkuji paní Vlčkové, Tumpachové
ním pro všechny byl příchod pana a Uhlířové za přípravu oslav narozeBayera, který přišel jubilantkám nin a organizaci celého setkání. Dále
zahrát. Zábava se příjemně rozjela také panu Uhlířovi za přípravu hudebního programu, který zajistil pan
a došlo na zpěv i tanec.
Úplně se zapomnělo na popovídání Bayer. A nakonec bych chtěla poděsi o starostech a problémech obce. kovat své dceři Anně za péči a starost
František Bejvančický
Zavzpomínalo se na staré časy, na- s přípravou mého jubilea 85. narozeV úterý 27. ledna 2015 se uskuteč- příklad jak paní Sošková organizo- nin. Byl to dobrý začátek a vstup do
nilo slavnostní setkání občanů Bře- vala zábavy a myslivecká posezení nového roku a věřím, že se budeme
scházet u obdobných akcí i nadále.
zína se starostou a zastupiteli obce v místní hospodě.
I ostatní přítomní přispěli k dobv obecním domě v Březíně.
Po neformálním vzájemném po- ré náladě svou vzpomínkou nebo
povídání se starostou a kulturní vtipným zážitkem. S dobrou
komisí bylo poblahopřáno našim náladou jsme se rozcházeli ve vedvěma občankám k významnému černích hodinách.
Blahopřejeme za obec Nečtiny všem
životnímu jubileu, paní Soškové S tímto nápadem, sejít se v Obec- jubilantům a všem těm, kteří se naa paní Dífkové. Velkým překvape- ním domě se starostou a zastu- rodili v měsíci lednu, únoru a březpiteli obce, přišla paní Uhlířová nu. Přejeme hodně pevného zdraví,
s paní Vlčkovou. Jak se ukázalo, štěstí a pohody do dalších let.
byl to velmi dobrý nápad. Řekli 12. 1. Metzger Jaromír
jsme si, že se budeme scházet i na- 27. 1. Sošková Anna
dále při společenských i pracov- 31. 1. Kopřivová Věra
ních akcích. Máme v plánu, aby 7. 2. Šulková Elfriede
nás zastupitelé Březína po zasedá- 10. 2. Dolejšová Vlasta
ní obce seznamovali s projednáva- 12. 2. Dífková Jaroslava
nými záležitostmi, akcemi a plány 12. 2. Perničková Jarmila
23. 2. Kozlová Vladislava
Nečtin a obcí.
9. 3. Brada Vladimír
Budeme usilovat o to, aby se ně- 14. 3. Prais Martin
které z dalších jednání zastupitel- 27. 3. Herčíková Renata
stva uskutečnilo v Obecním domě 27. 3. Melich František
v Březíně, a místní občané by tak 30. 3. Vašíčková Soňa
měli možnost poznat jednotlivé za- 31. 3. Šnobl Jan
stupitele a jejich práci.
Slavnostní setkání v Březíně. Foto –zv–
31. 3. Blažková Eva

Slavnostní setkání
občanů Březína

Gratulace jubilantům

Od začátku letošního roku začal pracovat Výbor pro kulturu ve složení Miluše
Chlupová, Jitka Stoklasová Dis, Karla
Kazdová, Ing. Jiří Křemenák a Theodor Bayer. Členové výboru se podílí na
pořádání kulturních akcí obce Nečtiny,
na předávání gratulací samotným jubilantům a zasílání písemných blahopřání. Novinkou je i zahrání písničky
na přání na stanici Český rozhlas Plzeň.
Hraje se v sobotu nebo v neděli mezi
17. a 18. hodinou všem, kteří budou
vždy včas informováni panem Theodore Bayerem.
Výbor pro kulturu se rozhodl pro
tyto formy gratulací: Písemné blahopřání k narozeninám u příležitosti: 50, 55, 61, 62, 63, 64, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78,
79 let. Gratulace formou balíčku k:
60, 65, 70, 75, 80 a po té každý rok.
Hudební přání formou písničky k:
60, 70, 80 letům.
Během ledna a února již proběhly
první gratulace a přání formou písníčky, které sklidily velkou radost.
Máme z toho dobrý pocit a budeme
v tom nadále pokračovat.
27. ledna jsme byli pozváni na Slavnostní setkání se starostou a zastupiteli obce do Březínského Obecního domu, které se pořádalo v rámci
oslav dvou významných životních
jubileí. Byla to moc milé odpoledne.
Zajímavou a netradiční formou
byla i gratulace u příležitosti kulatých narozenin paní Jaroslavy
Dífkové v Manětínské pizzerii, kdy
vystoupili na její počest mažoretky
pod vedením Jitky Stoklasové.

Mažoretky v pizzerii. Foto Jitka Stoklasová

Očekávání
Očekávání je jistý druh lidské emoce,
je to psychický stav, který se objeví,
když se člověk ocitne v neznámé situaci. Očekávání může být negativní a tak
v nás vzbuzuje úzkost, strach, lítost,
zlobu a nenávist, zkrátka prostřou se
v nás negativní emoce. Anebo může
být pozitivního charakteru a pak se
v našem těle rozhostí pocity naděje,
radosti, lásky, štěstí a tak na své okolí
vyzařujeme kladné emoce.
Poslední dobou se dost často zabývám mezilidskými vztahy. A dost
často si kladu otázku, proč je v dnešní době tolik konfliktů v zaměstnání i mezi přáteli, rozchodů a rozvodů. A došla jsem k tomuto zjištění:
Každý z nás má nějakou představu
o životě, o zaměstnání, o přátelství,
o dané situaci a má také nějaké
očekávání. Na věc má určitý úhel
pohledu a bohužel se v jistých situacích stává, že není pochopen a tak
díky tomu dojde ke střetu a lidé pak
neukočírují své emoce a je konflikt
na světě. Myslím si, že se snažíme
řešit dané situace po svém, jak nejlépe umíme. Neboť každý z nás má
za sebou jinou cestu poznání, jiný
genetický potenciál, jiné zkušenosti
a jiné rodinné zázemí.
Očekávání nás provází v různých
každodenních situacích. Tak například půjdete do pekařství a budete
očekávat příjemnou usměvavou obsluhu, na místo toho se setkáte s prodavačem zamračeným, nepříjemným
a neochotným. Máte možnost výběru.
Buďto ve vás vzbudí nepříjemné emoce, které vás budou provázet celý den,
a vy budete rozčarovaní, že se onen
člověk nechoval podle vašich představ.
Nebo si v duchu řeknete, že dnes tedy
nemá náladu na úsměv, protože se
mu nesplnilo jeho nějaké očekávání
a tak jej obdarujete úsměvem vy.
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V každé situaci
máme možnost výběru
V každé situaci, která se nám odehrává, máme možnost výběru. Vždycky
máme svobodu si zvolit to správné
právě pro nás. Takže buď budu zamračený a protivný, protože mě šéf,
(prodavač, učitel… dosaďte si toho,
na koho jste právě teď naštvaní) rozčílil a budu to rozdávat dál a tím si
samozřejmě zatěžuji svoji karmu.
Pláč prospívá našemu zdraví
Anebo se vybrečím, abych své emoce
nedusila v sobě, protože vím, že to
zatěžuje mé srdce a že pláč prospívá našemu zdraví, a pak se usměju
a řeknu si: „Odpouštím ti, že ses nechoval podle mých představ.“ Někdy
je to velice těžké, ale měli bychom se
učit zacházet sami se sebou, ne se
zlobit skrze skutečnosti, které nejsou
v souladu s našimi představami.
Naučte se ovládat své emoce
Jakmile se naučíme ovládat své emoce v jedné oblasti, ihned je budeme
umět zvládat i v ostatních odvětvích
života. Vše v našem životě spolu úzce
souvisí a vše se navzájem prolíná.
A proto, když nebudeme neustále
někoho soudit, pomlouvat, kritizovat a budeme k sobě tolerantnější,
budeme se cítit lépe. Pokud se tohle naučíme, budeme to dále šířit
do společnosti, protože i já, my
všichni jsme součástí velkého celku
a svým chováním můžeme ovlivnit
celou společnost. Je důležité si uvědomit, že záleží na každém z nás,
jak se budeme navzájem k sobě
chovat a jak si budeme uvědomovat své vnitřní emoce a jak s nimi
budeme pracovat.
V bibli je vylíčen krásný příběh
z doby Ježíše. Jedna dívka z vesnice
zhřešila a celá společnost ji chtěla
ukamenovat. Ježíš pravil: „První hoď
kamenem, kdo jsi bez viny!“ Nehodil
nikdo, neboť si každý uvědomil, že
nikdo není ve svém životě bez viny.

neČtiny

Historické perličky
Opět se s novým rokem a novým
ročníkem Nečtinských novin potkáváme u nečtinské historie. Jako již
tradičně chci poděkovat všem příznivcům naší historie. Ať už za vaší
účast na našich společných Cestách
do historie, nebo za poskytnutý archivní materiál, který nám dovolil
nahlédnout do dalších tajuplných
nečtinských historických koutů.
Dnes bych s vaším dovolením udělal malé odbočení. Opustil bych
naší Cestu historií. Další pokračování bych nechal až na příště. Dnes
bych se zaměřil na trochu jiné téma.
I když s historií souvisí. A tím je
spolupráce se Společností pro výzkum kamenných křížů. Tato společnost od roku 1983 pracuje při
ašském muzeu. Je to skupina dobrovolných spolupracovníků muzea.
Díky práci této skupiny byla vybudována centrální, tedy republiková
evidence kamenných křížů a jiných
kamenných památek. Tato evidence v současnosti obsahuje více než
10,5 tisíce popisů existujících křížů
a drobných kamenných památek,
jako jsou např. historické hraniční kameny. O své práci společnost
také vydává populárně naučné publikace. V současné době je možné
v ašském muzeu zakoupit publikaci s názvem Kamenné kříže Čech
a Moravy – katalog dodatků 688
nových křížů. Tato publikace vyšla v roce 2013. Proč na uvedenou
publikaci upozorňuji? Lze zde dohledat, mimo jiných, také naše kamenné památky na Nečtinsku. Bohužel, ale databáze není kompletní.
Vzhledem k této skutečnosti jsem
společnosti nabídl informace ze své
evidence k doplnění evidence centrální. A také jsem doufal, že z centrální evidence doplním informace
pro sebe. V ašském muzeu jsem
domluvil schůzku na 25. 2. 2015
s vedoucím Společnosti kamen-
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ných křížů p. Jiřím Poorem. O chystané schůzce v Aši jsem informoval
v Regionálním muzeu paní ředitelku Soňu Vašíčkovou. A protože
téma kamenných památek je zajímavé pro návštěvníky Regionálního muzea, dohodli jsme se, že ašské muzeum navštívíme společně.
Schůzka proběhla skvěle. Byla nám
představena evidence křížů, bylo
nám umožněno doplnit si z evidence některé údaje. Také jsme doplnili
do evidence další zpřesňující data.
Bylo dohodnuto, že k 7 ks evidovaných památek budou v centrální
evidenci přiřazeny k Nečtinám další 2 ks. A to po zpracování tzv. nálezových listů. V muzeu jsme, krom
evidence Společnosti kamenných
křížů, měli možnost vidět i stálou
výstavu, která představuje historii rukavičkářství v Aši. Výstava je
moc pěkná a každému doporučuji
muzeum v Aši navštívit. Myslím, že
je to možný cíl pro některý z výletů.
Určitě v ašském muzeu nebudete
zklamáni. Nám se muzeum moc
líbilo. Ale do ašského muzea máte
přeci jen dál než do našeho nečtinského. Proto až do muzea přijdete
v dubnu, můžete krom jiného vidět
také naší nově založenou Nečtinskou evidenci kamenných památek.
Jedná se zatím celkem o 9 evidenčních listů s přílohami, jako jsou
mapy a fotodokumentace objektů.
Tyto jednotlivé objekty pak můžete
samostatně navštívit. Pokud se vám
ale nebude chtít jednotlivé památky
hledat a budete je chtít přesto navštívit, dovoluji si vás pozvat na další Konvoj. Ten by se konal v sobotu
11. 4. 2015 od 14 hodin. Další informace budou zveřejněny na plakátě.
A společně jednotlivá místa navštívíme. Tak se už těším. Doufám, že
nás bude provázet jarní počasí.
Dále bych si vás také dovolil pozvat
na 24. 4. 2015 v 18 hodin do muzea
kaolinu v Nevřeni, kde k 70. výročí
konce 2. sv. války v Evropě, budu
mít přednášku na téma Příběhy de-
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markační čáry 1945. Těším se na
setkání.
S pozdravem
Nečtinské historii Zdar,
Jiří Kapr

Sladké okénko
Pohádková střecha
z Lešovic
Martina Mouleová

Těsto
175 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
100 g moučkového cukru
75 g změklého másla
3 vejce
1 lžíce mléka
džem, který máme rádi

Postup
V míse smícháme mouku s práškem
do pečiva a s cukrem. Přidáme máslo, vejce, mléko a vyšleháme dohladka. Když je těsto příliš husté, přidáme
trochu mléka. Těsto rozetřeme na
plech (40 x 30 cm) vyložený papírem
na pečení. Vložíme do trouby vyhřáté
na 190° C a upečeme (cca 12 minut).
Necháme vychladnout. Vychladlý
upečený plát rozkrájíme na pruhy široké 12, 9, 7, 6 a 4 cm. Všechny potřeme džemem. Nejširší pruh potřeme
krémem, přiložíme další, potřeme
a tak poskládáme celou střechu. Posypeme kakaem nebo kokosem.

Krém
100 g moučkového cukru
100 g změklého másla
vaječný likér dle chuti nebo jeden
žloutek

Jíška
30 g másla, 30 g hladké mouky, zalijeme ¼ l mléka a za stálého míchání svaříme do zhoustnutí, přidáme
1 lžíci kakaa a rum dle chuti
Vychladlé vyšleháme s krémem.
Je to mooooc dobré 

neČtiny
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VEN S TÍM

NOTA BENE!

/glosy

P+ Martin Sedloň, OMI
Tentokrát bych rád uvedl dva citáty. Oba jsou od jednoho autora.
Slavného francouzského básníka Paul Claudela (1868-1955). Směřujeme k Velikonocům. A snad právě tyto dva básníkovy postřehy
nám mohou pomoci poodhalit, o co o Velikonocích vlastně jde. Paul
Claudel si hodně zažil při hledání odpovědí na mnohé životní otázky,
které ho trápily. Nakonec našel odpovědi především ve světle křesťanské víry. A právě snad nejvíce ve světle Velikonoc. Píše: „Od prvních
Velikonoc už smrt nezabijí“. Na jiném místě: „Kristus nepřišel utrpení odstranit, ani ho nepřišel vysvětlit, ale přišel ho naplnit svojí
přítomností“. V křesťanství vlastně jde právě o to, jak nejúčinněji
dostat Kristovo velikonoční vítězství do svého života, aby mohla být
přemožena smrt a utrpení se stalo hlubokou zkušeností Boží blízkosti a pomoci. Požehnané Velikonoce!

Smysl a význam
Velikonoc
Smyslu křesťanských
Velikonoc porozumíme
na pozadí Velikonoc
židovských
Židovské Velikonoce
(pesach)
Obsahem židovského svátku
Pesach je oslava Boha –
Zachránce (Spasitele).
Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou
řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady, a jeho krví
potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před
zkázou, která kolem nich přešla
bez povšimnutí. Odtud pochází
židovský název velikonoc: „pesach“ – „uchránění, ušetření,
přejití.“

Křesťanské Velikonoce
Svátek Velikonoc je oslavou
vzkříšeného Krista.
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se stala
předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti.
Bůh totiž neopustil člověka, který se
od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní
předobrazy a proroctví o spáse došly

Nebo tuto to je ready
Dřív jsem docela přemýšlel a následně
se trápil tím, co si o mně druzí myslí.
Dnes už mě to, co si ostatní myslí, vů
bec nezajímá. Je to jen ztráta energie
a drahocenného času. Moje štěstí to
tiž nezávisí na nich, ale na mně a pak
na tom, jak je těm, které mám rád.
DJ J3nDA
Kříšení eurokultury
Odvážný Švýcar došel po laně na věž,
která převyšuje kopce, a na kulturní
život Plzeňského kraje můžeme začít
pohlížet s nadějemi. Celovečerní
show pro tisíce lidí na náměstí,
v rozměrech, nemajících v zemi ob
doby, zobrazená v TV i na sítích,
oznámila skutečnost, že Plzeň je
od teď Evropským hlavním městem
kultury. Hlasy mluvící o tom, že by
bylo bývalo rozumnější rýpat se dál
na malém domácím písečku na po
zadí Plzně, města hrdého, neobstály.
Snad teď už víme, že kultura nejsou
jen zastávky popových zombie táh
noucích čas od času krajem za svým
výpalným, ani fašizující koncerty,
stejně jako že blesky nejsou noviny
a muzikál není divadlo.
Marek Naglmüller

David Dimitri 17. 1. 2015 nad Náměstím Republiky zaplněným Západočechy. Foto –ržp–

svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož
jméno v hebrejštině znamená: „Bůh
zachraňuje, Bůh je spása“.
Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere
na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává
svou krev na ochranu (pasch) pro
všechny. Ve smrti ale nezůstal! Byl
vzkříšen. Otevřel tak cestu novou
a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“ – vyjití, „pesachu“ – přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího.
Tato cesta je otevřena pro každého
z nás.

Ty a Ježíš:
nepřemožitelná dvojice
„Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří
jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou.“
Svatý Augustin
V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke
vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství,
kdybychom stále znovu nezačínali
s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké noci: Ježíš žije,
vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají
dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.
Johannes B. Brantschen
Nebýt ukřižování, mnohé Boží
požadavky by nás mohly prostě
rozzuřit. Ale Kristus může klást
„nepřijatelné požadavky“ – právě
tak, jako důstojník může dát rozkaz k útoku na kulometné hnízdo,
pokud on sám útok povede. A na
druhé straně Kristus dokáže nabídnout účinnou útěchu a nebude přitom působit domýšlivě. On může
říci: „Vstupuješ do temnoty a jsi
plný strachu. Znám ten pocit, protože sám jsem do té temnoty také
vstoupil a měl jsem strach. Byl jsem
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Malá velikonoční
meditace –
Velikonoce jako ten
nejmocnější průnik Boží
lásky do tohoto světa

Marie Magdalena u prázdného hrobu Ježíše.

tam před tebou, vím, co tě čeká, ale
znám i cestu ven! Pojď, vezmi mě
za ruku a půjdeme společně.“
Zpřítomňovat vzkříšení
O Velikonocích nás chce Bůh přivést od možností a skutků našich
k možnostem svým. Nemáme právo snít o vzkříšení, pokud nejsme
připraveni učinit všechno, co je
v naší moci, aby ti, kdo leží na zemi,
směli slavit něco ze vzkříšení již zde
a dnes. Pokaždé, když prolomíme
krunýř egoismu, nastává během
života vzkříšení. Pokaždé, když si
podáme ruce ke smíru, děje se vzkříšení. Pokaždé, když se dělíme s chudými, nastává vzkříšení. K tomuto
vzkříšení potřebujeme mnoho odvahy. Pokud se o něj ale budeme stále znovu pokoušet navzdory všem
zvratům, pak můžeme zbytek klidně nechat Bohu. O Velikonocích
nás chce Bůh přivést od možností
a skutků našich k možnostem svým.
Johannes B. Brantschen
NEBOJTE SE!
Existuje Někdo, kdo drží v rukou
osudy tohoto pomíjivého světa, kdo
má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou a omegou. A tento někdo
je Láska. Jen on se může plně zaručit
za slova „Nebojte se“.
Jan Pavel II.

Bylo před velikonočními svátky.
Ježíš věděl, že přišla jeho hodina,
kdy měl přejít z tohoto světa k Otci.
A protože miloval svoje, kteří byli
ve světě, projevil jim lásku až do
krajnosti.
Bible – Evangelium podle Jana,
13. kapitola
Na světě je hodně lidí, kteří se o Boha
příliš nezajímají. Neexistuje však
člověk, jenž by se nezajímal o lásku.
Tento zájem bývá občas obrácený
naruby: hledáme ji tam, kde ji nelze
nalézt. Přesto se tímto citem zabýváme ve všem, co děláme, nejvíce.
Literatura, umění, divadlo, film,
všechno se točí a krouží kolem ní
a jinak to být nemůže. Touha po ní
nám byla vrozena, prahneme po ní.
Bůh je láska. Kde je láska, je i Bůh.
Právě on probouzí hlad po ní a on
jediný jej dokáže utišit.
I tam, kde Bůh zůstává neznámý,
může být láska mezi lidmi hluboká, pravdivá a věrná. Tehdy je
skutečně božská a má svůj původ
v Bohu. Lidské srdce nedojde dokonalého pokoje, dokud nepozná
skutečný pramen lásky. Pramen je
nevyčerpatelný. V Bohu vždycky
nalezneme více lásky. Právě jeho
nekonečnost dokáže utišit náš
hlad. Největší a nejkrásnější lidská láska získá svou pravou hodnotu pouze tehdy, nalezne-li její
zdroj.
Bůh nemá v úmyslu uzavřít naše
srdce lásce, přátelství, něze a blízkosti druhých lidí. Touží ale otevřít
naše srdce lásce, jež nehasne a neumírá, a tu nalezneme pouze v něm.
Wilfrid Stinissen
Vybral P. Martin Sedloň, OMI

Druhý rok spolku Baroko v Čechách
Baroko v Čechách pokračuje i v letošním roce a připravuje zajímavý program
nejen pro Nečtiny, Manětín a blízké okolí, ale i pro všechny ostatní
návštěvníky regionu. Díky podpoře obce, Plzeňského kraje a Plzně 2015
se můžeme těšit na taneční a pohybové rezidence a festival Tanec Praha
v regionech. V květnu a červnu uvidíme několik představení prvotřídní kvality
a do některých aktivit (workshopy) bude možné se i aktivně zapojit
jako účinkující. Uvedeme např. představení Písečná žena (NANOHACH),
Dvojenci/Twins 2015 (Johan o. s.), Animal exitus (Spitfire Company), Ryuzo Fukuhara – Seeds
of Dance /(tanec Butó) a v plenéru se představí Yuki Suzuki s pohybovou inscenací Licking the Dust.

neČtiny kaple sv. Anny

V červenci nabídneme hudební i divadelní produkci a novinku – artcamp s názvem ANNAArt: týdenní
workshop spojující dvě témata: divadlo a VJing a graffiti. Divadlo povede sympatický dramatik a divadelní
režisér Miroslav Bambušek, oceněný Cenou Alfréda Radoka a VJingu a graffiti nás bude učit zkušený writer
a videoartista. V létě uspořádáme řadu koncertů a budeme pomáhat i s organizací sochařského sympózia,
během něhož bude v kapli hudba i další zábava.
V srpnu se těšíme na Devět týdnů baroka a už teď připravujeme náročný týdenní program při kterém v Nečtinech na zahájení týdne
našeho regionu uvidíte kapelu Traband, tanečnici Andreu Miltner, Kühnův dětský sbor, kompletní Oru Pro Nobis a u kostela duchů
Věřících v Lukové zahrají mystičtí Irena a Vojtěch Havlovi. Tyto dny doprovodí výtvarná rezidence Mezinárodního bienále kresby
Plzeň s názvem Inspirace Barokem. Celý jeden týden bude fungovat jako festival a dá se očekávat, že přitáhne pozornost mnoha
návštěvníků a poutníků Českou barokní krajinou. Věříme, že to bude krásné léto plné kultury a neobyčejných zážitků.
Na podzim to nevzdáme a rozjedeme 2. ročník festivalu Stíny dlouhého léta. Muzika, pohoda a příjemná
atmosféra je náš cíl ještě před tím, než se kaple opět uloží k zimnímu odpočinku.
Abyste byli co nejvíce informováni, sledujte prosím náš facebook a naše webové stránky, kde se vám snad už v průběhu března
a dubna odkryje převážná část našeho programu.
Stále platí, že uvítáme pomoc při organizaci nebo propagaci. Také přivítáme jakékoliv nápady na zlepšení
našeho programu či vlastní aktivity, které pokud to bude možné, rádi začleníme do programu.
Možná si to už nikdo nepamatuje, ale 17. března bude první výročí našeho spolku. K té příležitosti chceme všem
poděkovat za podporu a za to, že navštěvujete představení, která pro vás chystáme, a jste aktivní. Když budete mít chuť
se neformálně pobavit o tom, co nás čeká a také si poslechnout dobrou muziku, zveme vás v úterý 24. 3. do Hostince
Na radnici, kde zahraje svoje energetické blues busker Josef Fojta. Vstupné bude do klobouku, tancovat se smí
a samozřejmě, kdo bude chtít, může klidně přinést i nějaký svůj kulinářský výtvor. –ržp–

Baroko v salónu?

Zima bez Baroka a jeho aktivit byla dlouhá. A protože se nám stýskalo po pěkných chvílích, které jsme společně s vámi během sezony zažili,
rozhodli jsme se, že zkusíme rozjet další projekt, který by měl fungovat celoročně. Zamysleli jsme se nad tím, co nám v naší obci možná chybí,
a vyšlo nám, že bychom mohli otevřít Café Salón. Prozatím si představujeme, že budeme v Café Salónu nabízet dobrou kávu, dobré čaje, dobrá
vína a něco dobrého k zakousnutí. Že v Café Salónu bude hrát dobrá hudba a povedou se tam dobré řeči. Salón bude otevřen pro dámy i pány
všech věkových skupin a postavení. Občas pozveme nějaké hudebníky, kejklíře, či někoho, kdo nás něčemu zajímavému přiučí.
Promýšlíme metodu LETS neboli místní směnný obchod. Café Salón by měl být prostor otevřený všemu a všem. Budeme potřebovat vaši pomoc.
Rádi bychom Café Salón zařídili útulně a domácky a proto bychom vás rádi požádali, zda byste neprošli své sklepy či půdy a zda byste
nenašli něco, co by se nám do našeho společného prostoru hodilo – stoly, stolky, židle, křesílka, knihovny, skříňky, lampy, třeba i staré obrazy a koberečky. Hledáme retro nábytek. Budeme moc rádi za jakékoliv vaše nápady, připomínky a spolupráci ať už na novém Café Salónu,
ale také s přípravou sezóny v kapli sv. Anny či s propagací našich akcí a v neposlední řadě s pomocí při organizaci našeho týdne v rámci
festivalu 9 týdnů baroka, který se uskuteční v půlce srpna. Práce nás čeká hodně, ale věříme, že přinese krásné a především společně prožité chvíle.

Nabídky spolupráce prosím směřujte na Marcelu Mojžíšovou, tel. 603 455 361, marcela@barokovcechach.eu

Sledujte program na www.facebook.com/barokovcechach

neČtiny
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Blíží se jaro

Bližší pohled je možno sledovat
na stránkách Parku Fénix www.
facebook.com/www.parkfenix.
A s jarem Víkend otevřených za- cz. Doporučujeme navštívit tyto
hrad. Tato událost, která vznikla stránky k větší informovanosti
ve Velké Británii (Open Garden o parku Fénix.
& Squares Weekend), probíhá Krásné nadcházející JARO
vždy během druhého červnové- přeje rodina Mikšovských
ho víkendu. V České republice se
do Víkendu otevřených zahrad
zapojují jak běžně nepřístupné
zahrady, tak i parky a veřejná
prostranství, která se v průběhu
Prodám
dvou dní snaží přiblížit veřejnosti poschoďovou postel krásnou
prostřednictvím průvodcovského a bytelnou s dvěmi matracemi.
programu, jehož hlavním úkolem Cena dohodou.
je oživit zájem lidí o tyto plochy, Tel. 723 127 114
které jsou určené pro veřejnost.
Využili jsme nabídky a přihlási- Prodám nebo pronajmu
li jsme náš park do této soutěže. byt 2+1 v Nečtinech. Dohoda jistá.
Přírodní park Fénix vloni získal Tel. 721 052 778
na popularitě a tak je třeba jí využít a ukázat, že Nečtiny dokáží
neustále něčím novým překvapovat. Každý se může zapojit a dopomoci k prezentaci parku i naší
obce. Bližší informace lze získat
na internetu www.vikendotevrenychzahrad.cz. A protože jaro se
blíží, dovolujeme si vás všechny
pozvat do parku Fénix a poznat
ho i v této chvíli, než se vše zazelená a moci si tak v pozdějším jaru
srovnat pocity a vjemy z tohoto
místa. Proměna zaznamenaná na
fotce může pak dopomoci k představě změny v čase v jiný prostor.

Inzerce

Míza
Marie Pekařová Kadlecová

Venku to voní zemí.
Prosívám ji mezi špinavými prsty a přemýšlím,
co z ní letos asi vyroste.
Všechno, co se děje v lese,
na louce i u rybníka křičí jedním hlasem.
Život a probouzení!
Přemýšlím, co probudí mě. Mám totiž rozum –
na rozdíl od všech těch rostlin a divokých tvorů.

Fotbal!
ROZPIS ZÁPASŮ
JARO 2015
14. kolo, Trnová – Nečtiny, sobota
21. 3. od 15. hodin
15. kolo, Nečtiny – Třemošná, sobota
28. 3. od 15. hodin
16. kolo, Nečtiny – Dolní Bělá, sobota
4. 4. od 16.30
17. kolo, Nečtiny – Vejprnice B, sobota
11. 4. od 16.30
18. kolo, Heřmanova Huť – Nečtiny,
sobota 18. 4. od 17. hodin
19. kolo, Nečtiny – Manětín, sobota
25. 4. od 17. hodin
20. kolo, Blatnice – Nečtiny, sobota
2. 5. od 17. hodin
21. kolo, Nečtiny – Kožlany, sobota
9. 5. od 17. hodin
22. kolo, Bezvěrov – Nečtiny, neděle
17. 5. od 17. hodin
23. kolo, Nečtiny – Ledce, sobota
23. 5. od 17. hodin
24. kolo, Křelovice – Nečtiny, sobota
30. 5. od 17. hodin
25. kolo, Nečtiny – Zbůch, sobota
6. 6. od 17. hodin
26. kolo, Mladotice – Nečtiny, sobota
13. 6. od 17. hodin

NEČTINY – MÝTO
Druhé přátelské fotbalové utkání před
zahájením sezóny Okresního přeboru, v sobotu 14. 3. 2015 od 15.00. Přijeďte naše kluky podpořit a fandit!
Václav Polívka

/fejeton
A tenhle rozum mi často připomíná,
že svět okolo není jen krásný a bezpečný.
Tak mi asi chybí bezstarostnost k tomu,
abych se vrhla bezhlavě do jarního radování.
Přesto cítím někde hluboko uvnitř naději,
že přece můžu mít velikou důvěru v život.
Ta důvěra teče jako míza v mých žilách.
Důvěra, která může tepat díky tomu,
co se kdysi stalo o Velikonocích.
Ta velká Věc totiž může změnit
všechno zoufání v doufání.

