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Dětská olympiáda
v Nečtinech

Nemohu si odpustit, abych nepři
pomněl tuto společenskou akci,
která se uskutečnila v sobotu dne
6. 6. 2015 v rámci dětského dne.
Nebyla to žádná mega akce, ale pří
jemnější odpoledne za účasti kolem
250 účastníků, jsem již dlouho neza
žil. Přípravný tým se letos domluvil,
že se dětský den odehraje v duchu
sportovních soutěží. A proč neudě
lat rovnou olympiádu? A opravdu
to olympiáda byla. Adrianka Balá
ková a Simonka Kočová pochodně
mi zapálily olympijský oheň a spo
lu s jeho kouřem se k nebi vznesla
i nečtinská vlajka. Bylo to pěkné

a dojemné. A pak už nastoupily ke
slavnostnímu zahájení tři skupiny
mažoretek pod taktovkou Jitky Sto
klasové. V ukrutném vedru podaly
holky úžasný výkon a nastartovaly
tak průběh vlastních soutěží. Na
zhruba šestnácti stanovištích se vy
střídalo kolem stovky dětí! Do spe
ciálních průkazů sbíraly razítka, aby
si pak v závěru akce mohly v recepci
olympijského stadionu vyzvednout
pamětní listy. O další zábavu se po
staral u stanoviště koní Petr Stříbrný
se svým jezdeckým týmem, bez
vadně zafungovali naši hasiči, kteří
kromě hasičského soutěžení občas
zkropili kolbiště a rozpálené závod
níky sprškou z vodního děla. Nechy
bělo několik malých atrakcí od pana
Schmieda a dobře se v provizorních
podmínkách své občerstvovací pre

Zahájení Dětské olympiády 6. 6. 2015 ve Sportovním areálu v Nečtinech. Foto Soňa Vašíčková

miéry zhostil i Jakub Haidlmaier se
svými spolupracovníky. Chtěl bych
poděkovat celému zhruba padesáti
člennému týmu, který se na letošním
dětském dni nějak pracovně a bez
nároku na odměnu, podílel. Adresně
však ještě děkuji pracovnicím regio
nálního muzea, kolektivu učitelek
a personálu základní a mateřské ško
ly, Domu dětí a mládeže Radovánek
Kaznějov, který zapůjčil pomůcky
k jednotlivým herním disciplínám,
obecním zaměstnancům a v nepo
slední řadě i sponzorům a účastní
kům dětského dne, kteří podpořili
akci vložením dobrovolného vstup
ného. Važme si takových zážitků,
protože jsou důkazem lidské pospo
litosti a projevem dobré vůle. A to
jsou v dnešní době vzácné květiny.
Jiří Křemenák, starosta obce

Oblíbené malování na obličej. Foto –sv–
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Začít od sebe

Mezinárodní
sochařské
sympozium
Nečtiny 2015

Jsem velmi znechucen kauzou
kolem „parku Fénix“. Když jsem
v září roku 2012 napsal do Nečtin
ských novin pochvalu manželům
Mikšovským za práci, která si
pochvalu zasloužila, netušil jsem,
jak se v budoucnu karta obrá
tí. Ani ve snu mě nenapadlo, že
jsem si sedl na sud se střelným
prachem a teď jen udiveně zírám,
co se to děje. Tolik zla a nenávisti
na jedné hromadě jsem již dlouho
neviděl. Vím, že jsou tím teď za
mořené celé Nečtiny a nechci se
proto pouštět do dalších rozborů
a polemik. Je již dost informací
k tomu, aby si každý vytvořil svůj
názor sám.
Přes všechnu špínu, kterou na
mě na sociálních sítích manželé
Mikšovští naházeli, si stále mys
lím, že je třeba ocenit, že přispěli,
byť bez pravidel, k pěknému vzhle
du obce. Jsem připraven i přiznat,
že se ideově podíleli na záměru
spojit Nečtiny s Manětínem pěší
stezkou, a že dokonce bez schvá
leného projektu a bez jakékoliv
objednávky, jen s nadšením sobě
vlastním, část stezky vytvořili.
Ale takhle to přeci nejde! Žijeme
v právním státě a každý si nemůže
dělat, co se mu zrovna zachce. Ne
může si prostě vzít, co se mu líbí,
když to není jeho a nemůže prosa
zovat přes mrtvoly svojí a jedinou
pravdu proti vůli druhých. A běda,
když někdo nesouhlasí. Tomu za
topíme. Člověk by se měl naopak
domlouvat, naslouchat druhým,
vážit míru své odpovědnosti, a po
kud chce něco nebo někoho kriti
zovat, musí být sám bez viny. Měl
by se učit a klást si otázky: „Není

náhodou to, že se všichni ode mě
odvracejí, moje chyba? Nedělám
já něco špatně? Vždycky bych měl
začít od sebe a ne svalovat vinu, za
svoje neúspěchy, na druhé.“
Pokud se týká budoucnosti „par
ku Fénix“ netroufám si odhad
nout, jak tahle záležitost skon
čí, ale nechce se mi již s manželi
Mikšovskými spolupracovat.
Protože to není spolupráce, to je
diktát a agrese. To dobré jsem již
ocenil a zpět to brát nebudu. Ale
nechci být už nadále propagá
torem něčeho, co nepřináší ra
dost, a co je v rozporu se slušným
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chováním. A i přes velkou míru
tolerance k lidskému chování ve
mně zraje rozhodnutí, že jestli
se manželé Mikšovští za své hru
bosti a výroky „pod pás“ veřejně
neomluví, nebudu to řešit pomlu
vami na facebooku, ale budu se
bránit právní cestou. Domnívám
se také, že jestliže byla od začátku
hnacím motorem pro vytvoření
parku zlá vůle a nenávist, tak, jak
to pan Mikšovský deklaroval, ne
může se tento prostor bez očištění
nikdy stát pro Nečtiny Oázou kli
du, a to je velmi smutné.
Jiří Křemenák

Jak již bylo dříve zmíněno při schvalo
vání rozpočtu na r. 2015, pustili jsme
se v letošním roce na základě impulzů
od manželů Stoklasových do přípravy
dva roky odkládaného sochařského
sympozia. Členem přípravného týmu
je kromě manželů Stoklasových také
Soňa Vašíčková, vedoucí regionál
ního muzea a zkušený organizátor,
uznávaný kamenosochař a nečtinský
rodák Bartoloměj Štěrba.
Mottem letošního mezinárodního
sochařského sympozia je vytvoření
„Andělské cesty“ a uměleckým téma
tem je zhotovení 9 andělských bytostí,
které budou umístěny na předem ur
čené místo, do konkrétního prostoru,
na cestu vedoucí od kapličky Piety na
jižním okraji Nečtin do areálu kostela
sv. Anny a bývalého barokního špitá
lu č. p. 134. Proč právě andělé?
Snad všechny kultury a národy celé
ho světa hovoří o andělech, jako o by
tostech, které se pohybují v duchovní
sféře kolem nás a ovlivňují naše životy.
Mohou být oporou na naší lidské pou
ti, zdrojem inspirací k životu a také
ochránci před všude přítomným zlem.
Ať už je to pravda anebo naopak myl
ná představa, nemůže vytvoření 9 an
dělských ochránců naší obci uškodit.
A možná, že i my sami v těžkých chví
lích některého z nich přijdeme požá
dat o pomoc a rozhřešení….
Sympozium bude zahájeno 26. čer
vence v areálu sv. Anny, a tam také
budou umělci svá díla tvořit. Ukon
čení sympozia je v sobotu 15. srp
na 2015. Prosím, přijďte se na so
chaře občas podívat, a aby se tu cítili
jako doma, přijměme tyto význam
né hosty srdečně mezi sebe.
–jk–
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Nakládání
Recyklovat je
s bioodpady
nejen správné,
rostlinného původu ale i pohodlné
V souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů
(zákon o odpadech), je obec povin
ná zabezpečit, v souladu s výše uve
deným zákonem, likvidaci odpadů,
a to i odpadů biologického původu.
Bioodpady rostlinného původu
může každý ukládat do kompo
stů na vlastních zahradách nebo
využít rodícího se systému svozu
a uložení těchto odpadů, který za
jišťuje obec. Bioodpad rostlinného
původu je možné bezúplatně uložit
na sběrném dvoře obce Nečtiny do
kontejneru.
Bioodpad je možné uložit v průbě
hu sečení a úklidu veřejné zeleně
obecními zaměstnanci do kontejne
rů, které jsou přistaveny k dispozici
městem Manětín. Tento bioodpad
je na základě smluvního vztahu svá
žen k dalšímu zpracování do kompo
stárny, kterou provozuje Mgr. Jaro
slav Hruška, soukromý ekologický
zemědělec se sídlem Stvolny 16, 331
62 Manětín.

Už desátým rokem funguje v Čes
ké republice stejný systém jako ve
zbytku Evropy. Každý z nás může
díky němu zdarma předat k recy
klaci vysloužilý spotřebič, aniž by
s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český ko
lektivní systém pro sběr a recykla
ci elektroodpadu, už vytvořil přes
13 000 míst zpětného odběru. Je
jich prostřednictvím lidé odevzdali
přes 13 milionů spotřebičů o celko
vé hmotnosti více než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spo
třebič? Bude ekologicky recyklován
a získané suroviny poslouží při výro
bě nových spotřebičů, když jej ode
vzdáte na některém z těchto míst:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště. Nejbližší
sběrný dvůr najdete v Nečtinech.
Do kontejnerů je možné Prodejny elektro – prodejci jsou po
ukládat pouze:
vinni převzít staré spotřebiče při ná
kupu nového zboží systémem „kus
Trávu,
za kus“. Podle novely zákona, která
plevel,
začala platit na sklonku roku 2014,
zbytky rostlin,
musejí obchody s prodejní plochou
listí,
větší než 400 m2 malý spotřebič,
seno,
jehož žádný rozměr nepřesáhne
slámu,
25 centimetrů, odebrat bez náku
zbytky jídel rostlinného pu nového. Prodejci spolupracující
původu.
s ELEKTROWINem vycházejí ob
vykle spotřebitelům vstříc v daleko
Větve a dřevo je možné bezplatně větším rozsahu a začali to dělat dří
ukládat do sběrného dvora obce ve, než zákon vstoupil v platnost.
Nečtiny, případně po dohodě na ELEKTROWIN organizuje množ
některou z dočasných skládek kles ství akcí, při nichž můžete za ode
vzdaný spotřebič získat dárek – na
tu v obecních lesích.
příklad v podobě slevy na vstupném
–jk–

neČtiny
do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a fecebookový
profil Recyklace je legrace, kde na
jdete vždy aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho
původci a nejlepší odpad je ten, kte
rý vůbec nevznikne. To jsou dvě
základní poučky, kterými se dnes
řídí odpadové hospodářství v celé
Evropě.
Podle první z pouček se tedy na
příklad o recyklaci použitých elek
trospotřebičů starají jejich výrobci.
Aby byla splněna v případě starého
elektra i druhá podmínka, musíme
je skutečně předat k recyklaci, ne
vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím
stačilo vysbírat a recyklovat čty
ři kilogramy na obyvatele, tedy
zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti
Češi v posledních letech odevzdá
vají ročně průměrně pět kilo staré
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Barokní
muzejní noc

Barokní Muzejní noc. Foto –sv–

ho elektra, dohromady tedy něco
k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta
stanovena takto pevně, naším spo
lečným úkolem bude sebrat 40 pro
cent množství nově prodaných
spotřebičů – počítáno průměrem

Stanovisko zastupitelstva obce
k parku Fénix
Zastupitelstvo obce se zabývalo na svém veřejném zase
dání dne 4. 6. 2015 rozborem nepříjemného dění kolem
částí pozemků č. parc. 288/2, 288/8 a 291/1 v katastrál
ním území Nečtiny, nazývaném v současnosti „Park
Fénix“. Bylo vyslechnuto mnoho názorů a stanovisek
k užívání výše uvedené lokality, na základě kterých při
jalo zastupitelstvo stanovisko tohoto obsahu:
Zastupitelstvo obce konstatovalo, že údržba a zvelebení
výše uvedených pozemků je v kontextu s rozvojem obce
v souladu s jejími rozvojovými dokumenty. Rovněž bylo
shodně konstatováno, že se jedná o aktivitu pozitivní,
která by při správném nastavení a legalizaci mohla být
pro obec a její obyvatele prospěšná. První fází tohoto
procesu bylo schválení dobrovolné činnosti manželů
Mikšovských při údržbě a parkové úpravě okolí byto
vých domů v lokalitě „Bronx“ usnesením č. 46 na IV.
zasedání zastupitelstva dne 7. 6. 2012. Tato činnost byla
mimo jiné oceněna v Nečtinských novinách č. III/2012
v článku nazvaném „Oáza klidu v Nečtinech.“ Další
vývoj k legalizaci a propagaci dění ve výše uvedené lo
kalitě pokračoval ve spolupráci s Plzní 2015, o.p.s. v r.

za tři roky nazpět. Podle součas
ných prodejů, které se za dva roky
nejspíš nijak dramaticky nezmě
ní, to tedy bude ročně něco přes
70 000 tun čili o něco víc než sedm
kilo na obyvatele.
–jk–

2013 a 2014, kdy byly společnými silami organizátorů
uskutečněny dvě zajímavé kulturní a společenské akce.
Nakonec dokonce navrhla společnost Plzeň 2015, o.p.s.
prezentaci „parku“ zařadit spolu s projektem „Mlýn
ské stezky“ do festivalu 9 týdnů baroka, který v rámci
Plzeňského kraje představuje 63 míst, kterými se kraj
bude prezentovat. Programový čas pro Manětínsko
a Nečtinsko se uskuteční v týdnu od 17. 8. – 23. 8. 2015.
Zastupitelstvo na základě známých skutečností vy
hodnotilo genezi celého procesu vzniku „parku“ až do
současnosti, která se na místo očekávané legalizace
a stabilizace, zejména v poslední době vyvinula ne
správným směrem. Bylo zjištěno, že ze strany manželů
Mikšovských nedošlo ke splnění žádného z doporuče
ných kroků a naopak bylo evidováno množství těžko
odůvodnitelných útoků, hrubých obvinění a účelo
vých polopravd, které se šíří zejména prostřednictvím
sociálních sítí a poškozují tak dobré jméno obce i ně
kterých konkrétních osob. Byly narušeny vztahy mezi
všemi partnery a rovněž tak i principy slušnosti a vzá
jemného respektu. S takovým jednáním zastupitelstvo
obce nemůže souhlasit, a pokud manželé Jiří a Martina
Mikšovských způsob svého jednání nepřehodnotí a za
své jednání se veřejně neomluví, bude obec s největší
pravděpodobností řešit vzniklou situaci právní cestou.
Zastupitelstvo obce Nečtiny

V pátek 15. 5. 2015 proběhla již
druhá Muzejní noc v rámci celore
publikové akce Festival muzejních
nocí. Naše muzeum se rozhodlo
připravit noc s barokním tématem
a tím podtrhnout sílu fenoménu
západočeského baroka a dotknout
se ho tzv. všemi smysly. Inspirace
se nabízela sama již v prvním zku
šebním projektu 6 týdnu baroka,
který proběhl pod hlavičkou Plzně
2015 již v loňském roce. Barokní
noc byla i takovou malou zkouškou
a generálkou před týdnem baroka
v Nečtinech, který proběhne od
17. 8. – 23. 8. 2015 v rámci vlajkové
lodi Plzně 2015 9 týdnů baroka.
Když se řekne všemi smysly, mys
líme to doslova. Návštěvníci, kteří
dokonce již netrpělivě čekali na ote
vření několik minut před avízova
nou 18. hodinou, si skutečně mohli
mnoho věcí zažít přímo na vlastní
kůži. Muzeum připravilo domácí pa
štiku s koňakem a brusnicemi podle
barokního receptu, nechybělo ba
rokní cukroví a domácí chléb. Každý
návštěvník byl pěkně barokně na

Barokní noc. Místní se pilně zapojili a hledali správné odpovědi barokního kvízu. Foto –sv–

pudrován směsí nejvzácnější hladké
mouky, kterou je možno získat jen
v této době. Mohli si přivonět a sami
sebe osvěžit vůní s růží a vyrobit si
sáček s vonnou směsí do koupele. Za
tónů barokní hudby nechyběla ani
výroba barokních šperků, kterým
dominovaly hlavně barokní perly.
Neopomnělo se ani na barokní maš
karní plesy a barokní škrabošku si
mohl flitry či barevnými péry vyzdo
bit každý, kdo měl zájem.

Aktivní tvořivý víkend v Muzeu. Foto Miluška Chlupová

V rámci barokního kvízu, který
provedl návštěvníky celým muze
em, se nejeden z nich dozvěděl, ja
kými nemocemi trpěla šlechta, jaký
účes byl v módě, co se jedlo v zám
ku i podzámčí a co byla například
kavalírská cesta. Program byl do
plněn o barokní křížovku a barokní
puzzle a také o výstavu fotografií
barokních dominant a zajímavostí
v našem kraji. Velkou parádou byly
i práce dětí Základní umělecké ško
ly pod vedením paní učitelky Kře
menákové, které zpracovaly barok
ní téma do velkých nepřehlédnutel
ných nápaditých obrazů, které nám
pro tuto akci zapůjčily.
Barokní noc byla skutečně nádher
ná. Na zahradě hořel v barokním
koši oheň a muzeum zdobily po
chodně a svíce, celá budova do tem
né noci zářila lampičkami s krajka
mi a šířila směsici vůni růží a maleb
ných tónů barokní hudby. Poslední
návštěvníci odložily krásné barokní
paruky až po půlnoci a odcházeli
s množstvím zajímavých informací
a zážitků s otázkou, co asi připraví
pracovníci muzea na Muzejní noc
2016. Necháme se překvapit.
Soňa Vašíčková
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upletených čtverců, ze kterých se pro
africké sirotky sešije několik dek. Re
gionální muzeum nasbírané čtverce
předá Kaznějovskému Radovánku,
kde je centrální středisko této sbírky.
Ani sbírka na víčka neustala a dě
kujeme všem, kteří pravidelně nosí
do muzea a plastová víčka pro hen
dikepovaného Lukáška Kameníčka,
který v minulosti již převzal 3 velké
pytle víček z Nečtin.
–sv–

Výstavy
v Regionálním
muzeu Nečtinska

Návštěvnost přednášky Martina Pávka o Peru byla veliká. Foto –sv–

V muzeu se
stále tvoří

Muzeum vzdělává

Poslední týden školního roku nám
přestavila naše nejmladší „lektorka“
Bohdanka Štýbrová své malé Afric
ké ježky Pygmy a podělila se s námi
o zkušenosti s jejich chovem.
Skutečnou třešničkou v nabídce
vzdělávacích programů pak byl
II. ročník cestovatelského festivalu
Letem světem, uváděného za podpo
ry Plzeňského kraje, který nabídl po
hled do dávných kultur, cizokrajnou
kuchyni, zajímavé fotografie, arte
fakty a přednášky z pěti zemí a mno
ho dalšího. Festivalem prošlo skoro
80 návštěvníků a moc se líbil . Dě
kujeme Martinovi Pávkovi a Štěpá
novi Pastulovi za výbornou přípravu
a Tomáši Zímovi za zápůjčku a stav
bu teepee, které nádherně podtrhlo
atmosféru celého festivalu.
V druhém pololetí se můžete těšit
na přednášku o myslivosti a řadu
dalších cestovatelských zajímavostí.
–sv–

Vzdělávací aktivity Regionálního
muzea Nečtiny se staly již tradicí. Již
Informační centrum Regionálního několikrát proběhla školení na různá
muzea nabízí dostatečný prostor témata, besedy a přednášky rovněž
nejen k přednáškám ale i k tvo nejsou v programu muzea a informač
ření. V rámci odpoledního klubu ního centra žádnou výjimkou. Ve dru
se v muzeu stále tvoří a učí nové hém čtvrtletí tohoto roku jsme v rámci
techniky. Velkou oblíbenost mají oslav výročí 2. světové války mohli na
i aktivní tvořivé víkendy, které bídnout přednášku pana Jiřího Kapra.
může navštívit každý bez rozdílu Beseda byla spojena se slavnostním
věku a místa bydliště a v rámci na kladením věnců u pomníku obětí 2.
bízeného programu a cen si může světové války. Paní Zuzana Vlčková
vyrobit něco pro radost. Informaci nám vyprávěla své zážitky doplněné
o tom, co se bude vyrábět, najdete o velké množství zajímavých fotografií
na stránkách obce Nečtiny, nebo z tajuplné Barmy, Martin Pávek dora
dostanete informaci přímo v mu zil z Peru a opět nás ohromil v napros
zeu. Ten, kdo má malé vnoučky to našlapané místnosti množstvím
nebo vlastní děti, může si přijít do zajímavých a tajemných informací.
muzea i malovat na sádrové odlit
ky, kterých máme připraven velký
výběr. V prázdninových měsících
se bude tvořit ještě více. Můžete
si do muzea přijít každý den a pod
dohledem zkušené paní Chlupové
a dalších vyzkoušet to, co by vás
těšilo umět. Stačí si jen udělat čas
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a zastavit se.
sbírky „Pleteme pro Afriku“ sešlo se
Indiánský oděv. Festival Letem světem. Foto –sv–
–sv–
nám od několika nadšenců mnoho

Sbírky v Muzeu

Letošní výstavní sezonu zaháji
la výstava s názvem „Jak šel čas
v obrazech“, která představila ne
přeberné množství aktivit Regio
nálního muzea od 30. června 2012
pomocí fotografií, pozvánek i pla
kátů. Celá řada návštěvníků byla
překvapena, že se zde pracuje pra
videlně s dětmi, kolik přednášek již
muzeum uspořádalo a kolik dalších
aktivit během tří let nabídlo svým
návštěvníkům.
V květnu k nám zavítala dvojice
výtvarných umělců, kteří u nás již
vystavovali v roce 2013 a předsta
vili mnoho nových děl. Jejich práce
ukázala výrazný pokrok v tvorbě
a nabídla výborné kompozice, pro
pracované portréty i mimořádně
zdařilé detaily staveb či živočichů.
Pan M. Michalec a V. Heiser bez
problému zaplnili velký prostor vý
stavní plochy a natolik se jim v na
šem muzeu líbí, že slíbili, že připra
ví výstavu novou.
Další autorkou, která u nás již vy
stavovala, je paní Sylva Máslová,
která v roce 2013 představila své
výtvarné koláže. 4. 7. 2015 při pří
ležitosti vernisáže výstavy nám
představí neuvěřitelnou techniku

voskové batiky, která nabídne ne
skutečné práce například barok
ních staveb.
V rámci této vernisáže zahájíme
rovněž výstavu „Baroko v krajině
stolových hor“, kterou jsme při
pravili ve spolupráci s Mgr. Jiřím
Fákem z Muzea a galerie severního
Plzeňska.
Zádumčivému kraji kolem Nečtin
vévodí mohutné stolové hory
a menší špičáky a rozlehlé místy
hluboké lesy. V každé krajině pak
zanechal stopy člověk, který jí pro
šel nebo se v ní usadil. Výstava se
zaměřuje především na ty barokní
památky, které stojí mimo zástavbu
nebo v ní alespoň výrazně dominují
a do dnešní doby tak dotvářejí ob
raz zdejší krajiny. Ta byla obývána
hlavně zemědělci, které živila půda,
s níž byli bytostně spjati a do krajiny
a přírody příliš nezasahovali. I pro
to můžeme v kraji pod stolovými
horami dodnes najít jeho barokní
minulost. Kostely stavěné na náv
sích i návrších zdaleka dominují
městům i vesnicím, a obdobně jsou
významnými místními solitéry ba
rokní sloupy se světci. Krajinu utvá
řely i aleje a cesty. Nesetkáváme se
zde sice s významným projektem,
jakým byla cesta z Plas ke dvoru
Hubenov na sousedním panství
cisterciáckého plaského kláštera,
ale jedinečnou galerií barokních

7
soch je tzv. Vysoká cesta vedoucí
z Manětína ke kostelu sv. Barbory
a rovněž někdejší alej z Rabštejna
ke dvoru Vranov byla vedle stromů
lemována barokními kaplemi a so
chami, dnes bohužel přesunutých
na jiná místa. Památky ale také
vyprávějí příběhy míst, na nichž je
můžeme najít, skryté u lesních cest
i na návrších nebo mostech. A osu
dy barokních památek samotných,
které je provázejí od doby vzniku
do dnešních dní, jsou samy o sobě
příběhem velmi poutavým. Přijďte
se podívat.
V druhé polovině roku nás čekají
výstavy ještě dvě. Ta první, která
bude mít vernisáž 5. 9. 2015 v 17.00
a bude rovněž inspirována fenomé
nem baroka. Své práce a inspirace
nám představí tvůrčí skupina P 89
– Plzeň, sdružuje 17 profesionál
ních výtvarníků, 1 čestného člena
a několik sympatizantů. Autory
nespojuje styl, technika ani nějaká
ústřední idea, ale především přátel
ství, proto se můžeme těšit na vel
kou pestrost tvorby.
Rok 2015 ukončíme pohlazením
doslova a do písmene. Výstava „Ži
vota-běh v krajce a quiltu“ paní Jany
Kapsové a skupiny BPK (Bohemia
patchwork klub). Máme se opravdu
na co těšit.
–sv–
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Má vlast
cestami proměn
je národní putovní výstava, která
již 6 let přináší svědectví o zvele
bování opomíjených míst, o pro
měnách chátrajících staveb v dů
stojné objekty s užitečnou náplní,
o zkrášlených náměstích a návsích,
o rekonstruovaných nádražích, za
chráněných sakrálních stavbách
a znovuoživené přírodě.
Výstavu pořádá Asociace Entente
Florale CZ-Souznění ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vy
šehrad. Partnery výstavy je v roce
2015 už 11 krajů České republiky:
Karlovarský, Královéhradecký, Li
berecký, Moravskoslezský, Olomo
ucký, Pardubický, Plzeňský, Stře
dočeský, Ústecký, Zlínský a Hlavní
město Praha. Představitelé uvede
ných krajských úřadů takto vyja
dřují úctu k lidem, kteří nečekají
na zásah zvenčí, ale sami utvářejí
kvalitní prostředí svého domova
a tím posilují prestiž svých obcí
a měst, krajů, i naší země v meziná
rodním měřítku. Symbolem výsta
vy je kamenné Srdce Vlasti, které
bylo vykopáno na vyšehradské
akropoli a je pod dohledem prof.
MUDr. Jana Pirka.

Má Vlast 2015. Starosta obce Nečtiny gratuluje oceněným. Foto –sv–

Nečtiny se významně zapsaly do
historie této soutěže hned dva
krát. V roce 2013 získala proměna
Regionálního muzea v hodnocení
návštěvníků slavnostního zaháje
ní ročníku 2013 3. místo a v Inter
netovém hlasování o Nejkrásnější
proměnu 2013 úžasné místo 2.
Na jaře nás letos dokonce navští
vila paní ředitelka s celým týmem,
který koordinuje tuto krásnou
akci, a my jsme se mohli osobně
pochlubit oceněnou proměnou
našeho muzea.
Obci Nečtiny se dostalo velké cti
a byla pozvána na předávání cen

pro rok 2014. Náš pan starosta se
tedy na okamžik stal členem oce
ňující komise a mohl gratulovat
těm, kteří rovněž uspěli a obdrželi
diplomy, podobné těm, které zdobí
zdi i našeho krásného muzea.
V letošním roce se v celé své kráse
představilo 99 zvelebených míst ze
všech koutů naší vlasti.
Na 33 výstavních stojanech tak
mohli návštěvníci poprvé spat
řit PROMĚNY roku 2015 a my
z Nečtin zavzpomínat jaké to bylo,
když jsme obcházeli stojan náš
a moc si přáli v té velké konkurenci
obstát.
Věřte mi, že o Nečtinech ví celá
zem. Můžeme být hrdí na to, že ži
jeme právě zde.
–sv–

neČtiny
ale vzhledem k blízkosti termínů
obou soutěží jsme zvolili jen soutěž
Okrskovou.
Výbor rozdělil úkoly a přípravy
běžely v plném proudu. Někdo ob
staral ceny, jiní diplomy, poháry
a dostatek rozhodčích a pomocné
ho týmu na samotný soutěžní den,
další stavěli dráhu a obsluhovali
v bufetu či u klobás. Den se vydařil.
Počasí se opravdu povedlo, slun
ce krásně hřálo a vylepšilo pocit
spokojenosti nad stráveným dnem,
který byl plný dobrých výkonů
i zmařených šancí.
Na hřišti se hemžilo množství ma
lých i velkých hasičů, velký počet
diváků a fandů požárního sportu.
Dokonce soutěžila i dětská a žen
ská družstva, která určitě byla
velkým zpestřením celého spor
tovního klání. Mohli jsme spatřit
i řadu hasičské techniky a spoustu
zajímavých soutěžních postupů.
Vítěz může být ale jen jeden a vů
bec nevadí, že to nebyl nečtinský
Sbor dobrovolných hasičů, který
se umísil na pěkném 5 místě. My
jsme nakonec vítězové stejně byli,
neboť spokojené tváře ostatních
družstev prozradily, že se akce po
vedla a že se nemáme za co stydět.
Za SDH Nečtiny
Soňa Vašíčková
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I dospělí mohli vyzkoušet sílu požární techniky. Foto Petr Patera

Hasiči jsou akční
Náš Sbor dobrovolných hasičů je
opravdu aktivní. Nejen že se účastní
soutěží, ale pořádá pravidelné bri
gády, stará se o hasičskou techniku
a spolupodílí se na mnoha společen
ských akcích. Již tradicí se stalo, že je
spolupořadatelem Dne dětí a i letos
to parádně dětem připravil. Slunce
pálilo zběsile a hasičská stříkač
ka rozdávala pravé letní ochlazení.
Jakmile někdo z hasičů nasměroval
vodní proud na volnou zelenou plo
chu, okamžitě se zvedlo hejno dětí
i dospělých a s radostí poskakovalo
pod vytouženými kapkami vody jak

v nějakém rituálním tanci. Děti i do
spělí si mohli vyzkoušet jak těžké
je udrže v ruce proudnici a sestřelit
s ní cíl, nebo jak jim sluší hasičská
přilba a další výstroj a výzbroj.
Někteří využili rovnou k zchlazení
vodní nádrž, kterou právě naši hasiči
nedávno vyčistili a tak zvýšili počet
brigádnických hodin na svém kontě.
Nejen zábavou a příjemnými akti
vitami se ale musí Sbor zabývat. Je
třeba i uklízet, sušit hadice, kontro
lovat stav vozů a další techniky. Pro
stě hasiči nejsou nikdy hotovi a mají
stále co dělat. Buďme moc rádi, že je
tady máme a že nejen nad červeným
kohoutem bdí kdejaké hasičské oko.
–sv–

Okrsková soutěž
v požárním sportu

Exkurze realizačního týmu Má vlast v Regionálním muzeu Nečtiny. Foto –mch–

Hasičský sport má v Nečtinech
a na severu Plzně velkou tradici,
když tedy padlo rozhodnutí, že
tato okrsková soutěž proběhne
v Nečtinech, brali jsme to jako
výzvu. Trochu jsme váhali nad
konáním tradiční Nečtinské kliky,

Společné foto po úspěšné Okrskové soutěži. Foto –pp–

Vojta Pešta s olympijským ohněm. Foto –pp–

neČtiny
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Soukopová Jana 24. 5. 75 let
Sobotová Jarmila 14. 6. 65 let
Podzimek Josef 21. 6. 75 let
Urban Antonín 24. 6. 82 let
Hrach Libor 24. 6. 50 let
Zímová Vítězslava 30. 6. 65 let
Všem jubilantům
srdečně gratulujeme!

FK Nečtiny na brigádě při úpravě Mlýnské stezky, Foto Jiří Křemenák

Poděkování
fotbalistům
V sobotu 20. 6. 2015 se uskutečni
la jedna z brigád na Mlýnské stez
ce. Tentokrát se sešlo 11 fotbalistů
a příznivců fotbalu a byl to bezva
zážitek. Nejen, že se udělala hro
mada práce, ale hlavně byla chuť
a pohoda. Chtěl bych všem, kteří se
brigády zúčastnili poděkovat a po
přát fotbalu do další sezony okres
ního přeboru dobrou partu a co
nejlepší výsledky.
–jk–

BLAHOPŘEJEME
Životní jubilea
V měsíci dubnu, květnu a červnu
oslavili životní jubileum tito občané:
Špičák Václav 15. 4. 60 let
Kočová Marie 17. 4. 84 let
Zemen Jiří 21. 4. 82 let
Štejfa Miloslav 28. 4. 80 let
Mouleová Anna 29. 4. 75 let
Tománková Marie 30. 4. 70 let
Filipová Jitka 12. 5. 65 let
Sloup Jiří 16. 5. 65 let
Holík Jan 16. 5. 70 let
Šourová Ludmila 16. 5. 60 let

Krásné 80. jubileum oslavil pan Miloslav Štejfa. Foto –mch–

Gratulace u paní Filipové k 65. narozeninám.
Foto Kájina Kazdová

Omluva
Omlouvám se všem, kteří marně
čekali na písemné blahopřání k na
rozeninám od Výboru pro kulturu
za obec Nečtiny. Jedná se o tyto ju
bilea: 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69.
V minulých novinách jsem uveřej
nila, chybnou informaci.
Písemné gratulace se posílají
pouze k 50, 55, 71, 72, 73, 74, 76,
77, 78, 79 narozeninám.
Miluše Chlupová

Vítání rodáčků
Jsou tomu již tři roky, co jsme
v Nečtinech naposledy uvítali nové
rodáčky.
V neděli dne 10. května 2015, při
příležitosti svátku Dne matek se
od 14 hodin v obřadní síni Nečtin
ského zámku na Hradě Nečtiny,
uskutečnilo Vítání rodáčků. Na
slavnostní uvítání byli pozváni
tyto děti s rodiči a to: Karel Brož,
Patrik Fillinger, Matyáš Horváth,
Natálie Hřebcová, Dana Janku
liaková, David März a Simonka
Šimková.
Pan starosta ing. Jiří Křeme
nák popřál dětem hodně zdraví,
štěstí a spokojené dětství. Jejich

Poslední kontrola strojů. Foto A. Haidlmaier.

rodičům poděkoval za rozhod
nutí vychovávat své děti tady
u nás na nečtinsku a i jim popřál
hodně úspěchů ve výchově. Ka
ždá rodina dostala na památku
pamětní list, drobný finanční
dárek a maminky byly obdaro
vány kytičkou k jejich svátku.
Hrou na klavír nám zpříjemni
li nedělní odpoledne Marcelka
a Barunka Stoklasových.
Novým rodáčkům přejeme hodně
zdraví a šťastné dětství, jejich ro
dičům hodně trpělivosti a radosti
z výchovy dětí.
Za výbor pro kulturu
Miluše Chlupová

Hlavně nezapomenout věnec. Foto –ah–

Tisková Prasozpráva
Nedávno, v pátek a sobotu 2. a 3. květ
na, zažily Nečtiny a s nimi i kus čes
kého, jinak klidného západu, trochu
divoký večer a poté i jízdu slovutné
ho motorkářského gangu Praso
jezdci z Nečtin.
Celá prasoakce začala zábavným
večerem na dvoře hospody, kde se
jedlo, pilo, veselilo. K tomu hráli
páni Mustangové, no jedno hrd
lo nezůstalo suché. Po vyprchání
zbytkového alkoholu z motorkář
ských prasožil, k čemuž došlo až
druhý den po poledni, se před hos

Předávání pamětního listu malému Patrikovi Fillingerovi a jeho rodičům. Foto –mch–

podou sjeli motorkáři ještě jednou.
Tentokrát na svých strojích a v hoj
ném počtu. Napočítal jsem skoro
12 motorek, a to nemohli všichni,
protože zrovna náhodou byli ve
Švédsku lovit sardinky.
Startovní horečka narůstá, po
slední ladění strojů, aby se kola
točila, brzdy brzdily, stěrače stí
raly a bylo odstartováno… Abych
nezapomněl, poděkování na tomto
místě náleží naší drahé přítelkyni
některých prasojezdců Kátě, která
na cestu upekla celé prase, které
jsme dostali před odjezdem (malé,
z těsta sladkého). Jízda směrem na
Hrad se vyvíjela od počátku zdár
ně. První zastávka se odehrála na
pumpě v Úněšově, kde se každá
slušná prasojízda prostě zastavit
musí. No a měli tam drsné nanuky,
přesně pro naše prasojazyky. Pak
už to bylo snadné, průjezd některý
mi většími obcemi (Plzeň), pak pár
vísek jižního Plzeňska a na obzoru
se objevily Přeštice.
Jestli se ptáte, proč zrovna do Přeš
tic? No to dá rozum, Přeštice jsou
Mekkou všech Prasojezdců, neboť
právě jen tam mají u silnice nepře
hlédnutelné sousoší Přeštických
prasat z kameniny vyvedených.
Dalším důvodem, proč právě v tyto
májové dny jsme tam jeli? Tak to

neČtiny
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Slavnostní kladení věnce víly Vilmy. Foto –ah–

jsem zatím utajil… na předešlý den
prasojezdkyně Vilma vila věnec…
vila ho u vily (teda za hospodou),
ten pak ozdoben stuhami byl pietně
převezen k oběma pašíkům a k je
jich nohám ku cti a slávě položen.
Byl nejen výrazem hrdé pýchy na
slavné plemeno vepřové, ale i jako
poděkování všem prasím soukme
novcům, kteří položili své životy
na jazyky nás, masožroutů, kteří
nemohou existovat bez řízků, vep
řoknedla a bůčkové rolády. Na to
vemte sádlo, že je to tak.
Po proběhlém dekorování sousoší
se jelo zpátky, cestou vznikla po

třeba se nasytit. Zastavili jsme tu
díž v Dobřanech, kde jsme dobře
přes hodinu čekali, až nám místní
tryskový kuchař nasmaží potřeb
ný počet řízků. Ve večerním čase
jsme se vrátili přes krajské město
do svých domovů… no a to je všec
ko… Prasojízda, kterou jsme zahá
jili letošní sezonu, byla kolama dólu
a ať jezdim na řepkový olej; co chtít
víc… Přejeme laskavým čtenářům
podobně libé pocity, nejen z jízdy,
ale i z každé konzumace. Prasozdar
celé prasosezóně… Se loučí člen
prasogangu Topras.
Jakub Haidlmaier

Historické perličky
Na začátku prázdnin, bych vás
všechny příznivce Nečtinské his
torie rád pozdravil a popřál hezké
a příjemné léto. Celé prázdniny
budou naplněné různými akce
mi. Přesto bych rád o prázdninách
a krátce po prázdninách uskutečnil
i já další dvě prázdninové Cesty do
Historie. Aby se termín akcí dobře
pamatoval, zvolil jsem pondělí 6.
července 2015 a neděli 6. září 2015.
Obě akce budou začínat vždy ve
14:00h a sraz účastníků jako již tra
dičně u muzea. Měsíc srpen jsem
záměrně vynechal, neboť v tomto
měsíci je plánováno mnoho dalších
zajímavých akcí. V červencovém
BIO

KINO SOKOL

MANĚTÍN

Pátek, 24. 7. 2015, 18.00
PADDINGTON

Rodinná komedie, Velká Británie – Francie,
2014, režie Paul King

Připravujeme na srpen
MALÝ PÁN
Přeštičtí pašíci. Foto –ah–

Rodinný, ČR, 2015

neČtiny
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1. Lešovice, Holubův mlýn majitel
• 7. 11. ve 14.00 hod je v Nečtinech
p. David Němec hlásí se k Němec
konána slavnost u příležitosti při
ku. Mlýn již obsazen, zakreslen je
pojení Sudet k říši.
však na území ČSR, nebyl vydán.
Při slavnosti, která proběhla na
náměstí, byl nesen panák, který měl 2. Újezd, Vanifkův mlýn majitel
p. Moule, Čech, rodina německá.
na krku oprátku, přes prsa šerpu
Mlýn obsazen, také zakreslen na
s nápisem BENEŠ. Panák byl za
území ČSR, nebyl vydán, hranice
oprátku na náměstí pověšen na
byla posunuta na jižní břeh potoka.
strom a poté, byl na hranici spálen.
Na oslavě promluvil starosta Nečtin 3. Hrádek, Cihelna oproti zakres
a zástupce německé armády, oslava, lení hranice na mapě provedena
výměna parcel jižně a západně
byla ukončena lidovou veselicí.
kóty 525. Shoda obou stran.
• 9. 11. do Nečtin přichází 25 pří
4. Vysočany, Frantův a Čoubův
slušníků Říšskoněmecké finanční
mlýn. Majitelé obou mlýnů jsou
stráže. V Lešovicích ustanovena
Češi. Dle mapy Čoubův mlýn ve
služebna Říšskoněmecké finanční
svrchovanosti ČSR, Frantův mlýn
stráže.
• 12. 11. byla v Nečtinech vypálena v německém záboru. Na místě
učiněna dohoda o hranici. Dle
Synagoga.
dohody hranici tvoří cesta v údolí
• 14. 11. byl z Nečtin vyhnán žid
Ale zpět k naší Cestě do historie. Kohn Walte a jeho konkubína Fre Lučního potoka a Manětínského
V dnešním díle pokračujeme puto idová Františka, jejich věci byly na potoka až k Čoubovu mlýnu. Oba
loženy na 2 žebřiňáky a převezeny mlýny tedy zůstávají ve svrchova
váním v roce 1938.
přes hranici do ČSR. Zde byly žeb nosti ČSR.
• 1. 10. vydává Hitler výnos o pře
5. Potvorov – výměna části katast
řiňáky ponechány v prostoru hra
vzetí Sudetoněmeckých území.
ru obce a posunutí hraničních zá
nic. ČSR odmítala židy přijmout.
• 1. 10. – 10. 10. proběhlo obsazení
vor na silnici Odlezly – Žihle a Po
• 15. 11. byli z Nečtin vyhnáni židé
Sudet.
tvorov –Žihle. Nedošlo k dohodě.
Zentner Siegfried jeho manželka
• v noci z 9. 10. na 10. 10. opouští
• vydána vyhláška komisařem pro
Ema a Bergmanová Hana. Tito
Nečtiny Četnická stanice Nečtiny
Sudety Konrádem Henlainem,
byli v noci na 16. 11. převedeni
a Poštovní úřad Nečtiny.
přes hranici v lese nad Nečtinským vyzývající německé občanstvo
• příslušníci se hlásí v Kralovicích
k slušnému a kamarádskému cho
kostelem. Jejich majetek jim byl
k další službě pro ČSR.
vání k občanům české národnosti,
naložen na dvě ruční káry.
• 10. 10. 1938 obsazeny Nečtiny,
• 16. 11. výše jmenované osoby byli vyvěšena 16. 12. 1938.
německá armáda byla velkolepě
• z nečtinské školy odchází řídící
zadrženy Četnickou stanicí Ma
vítána, Nečtiny byly vyzdobeny
prapory s hákovými kříži a symbo nětín a jako obtížní cizinci vráceni učitel Anton Titlbach, nesplnil
prověrku způsobilosti k výkonu
zpět přes hranici v prostoru obce
ly SDP.
povolání říšskoněmeckého učitele,
Lipí.
• starostou Nečtin je zvolen p. An
ve věku 57 let odešel do starobního
• majetek žida Khona byl složen ze
ton Durant
důchodu. V době prověrky byla
• p. Václavík z Manětína ukončil po žebřiňáků u silnice a ponechán
škola trojtřídní, měla 135 žáků
na místě. Žebřiňáky vráceny do
odstoupení Sudet svojí činnost.
a 4 učitele.
Nečtin. Khon prohlášen za ob
• po odstoupení Sudet ukončena
• Spořitelna přestěhována z domu
tížného cizince na území ČSR do
platnost poštovních razítek Poš
čp. 3 do domu čp. 60, v době stěho
Nečtin nebyl vrácen.
tovního úřadu Nečtiny.
vání disponuje spořitelna částkou
• 21. 11. byl vydán zákon o Sjed
• v říjnu zahájena autobusová do
1 milion RM.
nocení Sudetoněmeckých území
prava Nečtiny – Žlutice pravidel
Tolik k roku 1938. Příště už na
s Německou Říší.
nou linkou a to 2x denně.
hlédneme do historie roku 1939.
• 24. 11. byla vytýčena fyzicky
• poštu Nečtiny převzal p. Paspa
Na závěr se loučím již tradičním
nová hranice Německé říše a ČSR
Franz, který byl následně ustano
pozdravem Nečtinám Zdar!
v okrese karlovickém přitom
ven nadřízeným poštovním úřa
Jiří Kapr
vzniklo pět sporných úseků.
dem ve Žluticích pošmistrem.
termínu Konvoje bych rád navázal
na téma předválečného opevnění.
Ozývaly se hlasy, že by bylo dobré
projít i jiné úseky než přímo náš
Nečtinský (D-19). Tak bych se spo
lečně s vámi rád podíval na navazu
jící část opevnění kolem Manětína
(D-18,D-34). Vzhledem k nároč
nosti terénu, kterým úseky prochá
zejí, budeme kombinovat přesuny
auty a pěšky. Tak se pomalu připra
vujte na náročnou vycházku. Dou
fám, že jsem vás tímto neodradil.
Konvoj v měsíci září bude již nená
ročná cesta. V zářijovém termínu
Konvoje se projedeme po okolních
církevních stavbách. A podíváme
se na nejednu z mnoha místních ra
rit, které stojí za vidění.

neČtiny
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Pozitivní střípky

ŠKOLÁČEK

Monika Karásková

Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny

Odpuštění
Měli bychom se naučit odpouštět
lidem, kterým jsme ublížili, lidem,
kteří ublížili nám a také sami sobě
a to mi věřte, to je na tom to nejtěž
ší, protože se kolikrát nenávidíme
za své činy a pak si to vybíjíme na
svém okolí.

ODPUŠTĚNÍ
JE CESTA LÁSKY
Vše, co tvoříme, vychází z našeho nitra a hlavně z našich myšlenek. Na všem ošklivém bychom měli vidět, co
nám to přineslo, v čem jsme se posunuli dál, co jsme se díky tomu naučili a měli bychom mít oči otevřené, na
duchovní cestě je to velmi důležité, díky tomu poznáváme sami sebe.

CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ A CO MĚ NEZABIJE, TO MĚ POSÍLÍ
Ale co stalo se, stalo, musíme to vše přijmout a jít dál a urovnat všechny narušené vztahy a hlavně probudit v sobě
lásku k sobě a k ostatním, protože, když se budeme nenávidět za své činy, tak nás bude nenávidět i okolí a když
budeme rozdávat lásku, pohodu, klid a harmonii, tak se nám to bude tisíckrát vracet.

ODPUŠTĚNÍ JE GUMA, KTEROU MŮŽEME VYMAZAT BOLESTNOU MINULOST
Proč odpouštět?
Budeme-li v sobě držet nenávist, zášť a spílat situaci, která se nám přihodila, budeme se držet na místě v tzv.
bludném kruhu. Neodpuštění negativně ovlivňuje celý život člověka, včetně jeho těla a psychiky. Zanedbané, po
tlačené a někdy i zdánlivě zapomenuté křivdy nic neřeší. Působí destruktivně. Neodpuštění člověka ničí, rozklá
dá a znepokojuje. Je zdrojem napětí a podrážděnosti. Neuzdravené křivdy se mění i ve zdroj ubližování druhým.
Ať už totiž člověk chce nebo ne, předává to, co sám zakusil dále. Potřebuje se utrpení zbavit a tak ho přesouvá dál.
Ono se k němu pak ale vždy navrací…

SÍLA LÁSKY A ODPUŠTĚNÍ DOKÁŽE V NAŠEM ŽIVOTĚ ZÁZRAKY
Odpustit nelze „na povel“.
Odpuštění si dokážeme rozumem zpracovat, ale je velice důležité jej přijmout i vnitřně. Pocit křivdy člověka
zasahuje v mnoha vrstvách. Proto zpracování křivdy a odpuštění musí proběhnout ve všech zasažených
úrovních a oblastech lidského života. Rychlé a levné rady typu: „Musíš hned odpustit!“, „Zapomeň na
to!“, „Čas léčí rány!“ jsou neúčinné a k opravdovému odpuštění vedou jen zřídka. Vyrovnání se s křivdou,
odpuštění a uzdravení je dynamickou záležitostí, která mnohdy potřebuje svůj čas. Mně osobně pomáhá být
chvíli o samotě, vybavit si danou situaci i osoby, a do té situace i osobám poslat co nejvíce lásky a sluníčkové
energie se slovy: „Já odpouštím Tobě (vyslovím dotyčné/ho jméno) za to co jsi mi způsobil/a a popíši
danou situaci.“ A pak ještě: „Odpouštím sama sobě vše, co jsem učinila.“ To vše opakuji několikrát, dokud
nepociťuji vnitřní úlevu. A pak se pomodlím Otčenáš. Musíte tomu věřit, že to tak skutečně funguje a ono
to opravdu funguje i zázraky se dějí! Uvidíte, že se Vám opravdu a skutečně uleví, pokud to budete myslet
upřímně a od srdce!

15

NEČTINSKÉ NOVINY 2 /2015

Léto budiž pochváleno…
Červen – poslední, nejkrásnější
a nejnáročnější měsíc ve školním
roce. Žáci píší závěrečné písemné
práce, finišují nad známkami, vy
lepšují vysvědčení.
V minulém čísle jsem vás zvala na
Zahradní slavnost, kterou připra
vujeme ke Dni matek a Dni rodin
na školní zahradě. Každý rok se
strachujeme, aby se povedlo po
časí. I letos bylo celý den zataženo
s mírnými přeháňkami, ale v půl
páté vykouklo sluníčko a bylo krás
ně. Vystoupení dětí se moc poved
lo. Mateřáčci předváděli žertovné
školní vyučování, školáci měli pro
maminky pěkné básně a písničky.
Děvčata z tanečního kroužku a ma
žoretky zaujaly svým vystoupením,
moc se líbilo vystoupení našich šer
mířů – žáků z kroužku Historické
ho šermu. Po hodinovém kulturním
programu všechny děti s rodiči sou
těžili v zábavných disciplínách a po
splnění úkolů jsme si opekli buřtíky.
Prožili jsme příjemné odpoledne.
Ke Dni Země jsme tradičně uspo
řádali výstavku výtvarných prací na
plotě a malovaný chodník. Školáci
nasbírali 3 pytle odpadků na vycház
ce ke kapličce. Posbírali jsme, co jsme
unesli. Je moc důležité v tomto věku
u dětí upevňovat zásady správných
hodnot, které si ponesou celý život.
Měli jsme pěknou besedu s panem
starostou Ing. Jiřím Křemenákem

Pohádkové představení Princezny jsou na draka. Foto Jana Brožová

na téma „Naše obec“. Děti se do
zvěděly plno důležitých informací.
Zapojily se do diskuse – co se jim
v obci líbí a co by ještě chtěly v obci
mít. Na závěr besedy jsme společně
šli na obecní čističku, kde jsme se do
zvěděli a prohlédli si, jak se čistí voda.
27. května jsme jeli na výlet do
Techmanie v Plzni. V Techmanii
je nespočet přístrojů a zajímavostí,
které si děti vyzkoušely. Manipulací,
spouštěním a svým prožitkem obje
vovaly různé fyzikální zákony. Shlédli
jsme film zachycující proměny Země
na pohyblivém globusu a 3D film
v planetáriu „Vetřelci ve vesmíru“.
Nejkrásnější akcí května byl trénink
s olympionikem. Naše školička vy
hrála z 1500 škol, které se účastní
olympijského víceboje. Měli jsme
velkou radost. 26. května ve 12.30
hodin přijel 13ti členný tým sportov
ců s olympioniky p. Dušanem, Kožíš
kem (běžky) a p. Vladimírem Jarým
(házená). Naše školní zahrada se pro
měnila ve velké sportoviště. Žáci byli
rozděleni do dvou týmů. Každý tým
měl svého „lídra“ a začalo velké sou

těžení. Celé odpoledne moderoval p.
Robert Kučera, mistr ČR v „jojování“.
Výsledky soutěží se měřily a čas se za
pisoval a sčítal. Nejvíce se líbila „Ver
nerova rozcvička“, dle krasobruslaře
Tomáše Vernera. Vyzkoušeli jsme si ji
všichni. Aby se všem dobře soutěžilo,
podporoval nás a všem fandil maskot
Myšpulín ze Čtyřlístku. Do 15.00 ho
din jsme běhali, skákali, házeli, kou
leli, dělali kotrmelce a výsledné časy
byly úžasné. Dostali jsme od sportov
ců velkou pochvalu a slíbili jsme si, že
budeme sportovat a v olympijském
víceboji pokračovat dál.
V květnu jsme ukončili plavecký
výcvik. Téměř všechny děti výcvik
zvládly a obdržely „Mokrá vysvěd
čení“. Jen dva žáci se nenaučili pla
vat. Také nás navštívil pan Sklena
řík s divadélkem Kolem s pohád
kou „Princezny jsou na draka“.
29. května přijela paní logopedka,
aby zkontrolovala nápravu řeči.
9. června jsme jeli ráno linkovým
autobusem do Manětína. Navštívi
li jsme knihovnu, kde pro nás měla
knihovnice p. Jana Haidlmaierová

Zahradní slavnost ZŠ a MŠ v Nečtinech. Foto –jb–

Skupina Prkoš na Zahradní slavnosti. Foto –jb–

ODPUSTIT ZNAMENÁ MÍT ZÁJEM O DRUHÉHO ČLOVĚKA
A V SRDCI LÁSKU K DRUHÉMU ČLOVĚKU,
NEHLEDĚ NA TO, CO SE KDYSI ODEHRÁLO
Mějte se krásně, sluníčkově a přeji hezké letní dovolenkování.

Návštěva Techmanie v Plzni. Foto –jb–

neČtiny
připravenou pěknou besedu. Děti
z MŠ navštívily truhlárnu pana Ja
nouškovce, kde viděly, jak se pracuje
se dřevem a jak se vyrábí okna a dve
ře. Všichni jsme byli v kině, kde nám
pan Štika promítl animované filmy.
Prohléhli jsme si park a zámeckou
zahradu. Na obědě jsme si pochut
nali v zámecké restauraci a poledním
autobusem jsme jeli zpět do školy.
Velkou akcí byla 16. června spo
lečná Olympiáda se ZŠ a MŠ Chy
še. Od rána jsme závodili na hřišti
v Nečtinech. Školáci i mateřáčci
byli rozděleni podle věku do druž
stev a započalo velké sportovní klá
ní v atletice. Všichni byli vítězové,
nikdo nebyl poražený.
26. června jsme byli v ZOO Plzeň.
Paní Andrea Fojtíková, maminka
našeho žáka, se svou firmou, nám
zasponzorovala autobus do Plzně,
tak jsme mohli tento výlet uskutečnit.
Na závěr června jsme připravili spo
lečně s knihovnou „Pasování prvňáčků“. Prvňáčci plnili různé úkoly
a pak skládali čtenářský slib. Pan sta
rosta, jako hlavní rytíř, je pasoval do
„Řádu čtenářů“. Slavnost pokračovala
rozloučením s žáky 5. ročníku, kteří
odchází do 6. ročníku ZŠ Manětín.
Letos to bylo hodně smutné. Odchází
děvčata: Barča a Marcelka Stoklasovi, Julča Trávníčková a Niki Novotná. Spolužačky si pro ně připravily
taneční vystoupení a všichni jsme pro
ně měli dárky.
30. června byl slavnostně ukončen
školní rok a školákům bylo předáno
vysvědčení. Přejeme všem krásné
léto, hodně příjemných zážitků
a načerpání sil do dalšího školního roku.
Jana Brožová

V Techmanii se vyřádili všichni. Foto –jb–
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červenec
4. 7. Vernisáž Baroko v krajině
stolových hor 17.00 – muzeum
4. 7. Koncert Schrödingerova kočka,
20.00 – kaple
4. 7. Vernisáž výstavy Sylvy Máslové
Má oblíbená místa, 17.00 – muzeum
10. 7. Koncert Debbi Love + Tyvole,
19.00 – kaple
10. 7. – 17. 7. Divadelní ArtCamp
Prométheus pod vedením
M. Bambuška – kaple
25. 7. Anenská pouť – Nečtiny,
sportovní areál
26. 7. – 15. 8. Zahájení sochařského
sympozia – kaple, Nečtiny
31. 7. Koncert J. Hosprové – Březín

srpen
8. 8. Koncert Mustang Bluesride, 19.00
– kaple
14. 8. Koncert The Villains, 16.00 –
Kaple sv. Anny
15. 8. Koncert St. Johnny, 19.00 – kaple
9 týdnů BAROKA Nečtiny
17. 8. – 23. 8. Stará hudba – Kaple sv.
Anny, různá místa v krajině
17. 8. Otevření Mlýnské stezky –
Nečtiny – dílny, animace
18.00 Marek Borský, 20.00 Traband
18. 8. koncert pro Lukovou: Vojtěch
a Irena Havlovi
20. 8. Kühnův dětský sbor , 16.00,
Oldřich Janota a Ora Pro Nobis, 18.00
– kaple
21. 8. Koncert Knezaplacení, Petr
Vondráček 19.30 – muzeum koncert
22. 8. Bartolomějská pouť – Březín

září
4. 9. – 17. 10. Stíny horkého léta 2,
Kaple sv. Anny – festival
5. 9. Vernisáž Barokní inspirace 17.00
muzeum výstava
26. 9. Rybářské závody 7.00 rybník
u sv. Anny

říjen
9. 10. Senioři – setkání 18.00 Nečtiny
sál Hostince Na Radnici
17. 10. Podzimní výstava Hrad 7.00 –
16.00 Hrad Nečtiny zemědělský areál
31. 10. Lampionový průvod Hrad Nečtiny

Letecké fotografie
Dovolte mi, abych vám představil
webové stránky, na kterých si mů
žete prohlédnout letecké fotografie
vaší obce a okolní krajiny pořízené
z motorového padáku. Všem, kteří
navštívíte tyto stránky, přeji příjem
nou podívanou.

www.pohledyznebe.cz

Václav Sidorjak

/sladké okénko

Lešovická Jahůdka
Těsto
4 vejce
1,5 hrnečku cukru
1 hrnek oleje
1 hrnek teplé vody
2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 lžička citronové kůry
(hrnek používám 250ml)
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NOTA BENE!

VEN S TÍM

P+ Martin Sedloň, OMI

Butó
Tanec butó (butoh): bu- tančit, vznášet se. Tó- dupat, ale také z něčeho
vycházet. Není to klasický balet ani
moderní tanec. Je to schopnost transformace vnitřních obrazů a přenesení
pocitů do fyzického pohybu. Tančit se
dá jakkoli. Ve dnech 21. až 25. 6 se
na Anně konal pětidenní workshop.
Učitel Ryuzo Fukahara měl tři studenty a v pátek nám předvedli, co se
od mistra naučili. Jsem velice rád, že
se do Baroka v Čechách angažuje
stále více místních lidí a mají zájem
pomáhat. Naše barokní smečka se
rozrůstá a doufám, že akcí, na kterych se sejdeme, bude stále více.
Miroslav Sidorjak

Protentokrát mi pro Nota bene! do oka padly myšlenky Matky Terezy z Kalkaty (1910-1997). Matka Tereza byla nejen jednou z největších osobností
20. století, ale dovolím si říci, že i jedním z největších géniů lidství, géniů blíženecké lásky, géniů v oblasti odpovědí na otázky na to, o co v životě opravdu
jde. „Dnes není nejhorší nemocí lepra nebo tuberkulóza – dnes je to pocit,
že jsem zbytečný, nemilovaný, pohrdaný, nežádoucí, všemi opuštěný.“ Jinde
říká: „Jsme stvořeni k větším věcem než jen k tomu, abychom byli pouhým
číslem na světě. Nejsme tu pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme
stvořeni, abychom milovali a byli milováni.“ Na prázdninový čas, kdy potkáváme mnoho nových lidí a nestandardních situací se pak může hodit následující citát: „Když Bůh postaví nějakou duši na vaši cestu, chce vám tím říci,
že pro ni něco máte udělat.“ Přeji opravdu pěkný a požehnaný prázdninový
čas. Přeji mnoho setkání, která nás zase ujistí, že naše životy nejsou náhoda.

Výlet do Techmanie Science Center v Plzni, 27. května. Foto –jb–

Co nás čeká

neČtiny

Postup

Vajíčka smícháme s cukrem, postupně
přilijeme olej a vodu. Nakonec přidáme
polohrubou mouku smíchanou s práš
kem do pečiva a citronovou kůrou.
Takto připravené těsto nalijeme na
velký, vyšší plech vymazaný máslem
a vysypaný hrubou mouku. Vložíme
do předehřáté trouby cca na 160°C
a pečeme asi 15min. (až se nám
těsto nelepí na špejli)

Krém

1l mléka
3 vanilkové pudinkové prášky
1/3 másla
2-3 lžíce cukru podle chuti
2 měkké tvarohy
Z mléka, vanilkového pudinkového
prášku a cukru uvaříme hustý pudink,
do teplého zašleháme máslo a tvaroh.
Takto nalijeme na upečené těsto.

Jahůdkové želé

½ l mačkaných jahod
¼ l vody
3 balíčky želatiny v prášku
cukr dle chuti
Vodu s želatinou smícháme, přidáme
do jahod a vaříme dle návodu na želé.
Hotové želé (ještě teplé) nalijeme na
krém a dáme vychladit do lednice.

Celá rodina se bude jen olizovat
Martina Mouleová

PRKOŠ
Kroužek
historického šermu
V zimních měsících tohoto roku
jsme mohli využít sál na radnici
k našim tréninkům. Zlepšil se tím
rozsah zařazení pohybových ak
tivit přispívajících ke zvýšení kon
dice účastníků kroužku. Zaměřili
jsme se především na dril čistoty
střehového postoje i kroků u star
ších účastníků na razanci a čistotu
seků a krytů.
V polovině února si skupina si sku
pina vybrala ze 7 příběhů drobných
scén a odhlasovaly se role a zkouše
lo se. Děkujeme všem zákazníkům
v hostinci Na radnici, za tolerantní
přístup.
5. 4. 2015 proběhlo první vy
stoupení letošního roku na hradě
Okoři u příležitosti tamních veli
konočních oslav. Brzké jaro s drs
nými sněhovými podmínkami
a 2 °C nad nulou a ještě s nehra
ným příběhem nijak nezchladilo.
Hrály se dva 8 minutové panto
mimické vstupy se sólovým šer
mem s ostrou zbraní (naší první
železnou), ale i tancem. Celkovou
nervozitu ještě umocňoval fakt,
že se vše odehrávalo na pódiu

/glosy

Vidle kamsi zabodnuté
Loňský landartový workshop pro
děti, spojený s uměleckou rezidencí
izraelce Noama Bara a slovenky
Karin Šrubařové, uskutečněný ve
spolupráci s respektovanou expertkou na krajinné umění Klárou Salzmannovou a podpořený Plzní 2015
EHMK, jejich práci pro přírodní park
stejně jako slavnostní zakončení rezidence s tanečním vystoupením dětí
z Českého západu, o. s. a koncertem
Mustang Bluesride na podiu z valníku považuju za veselé události, které
toho, kdo chtěl, obohatily. Stejně
jako letošní spojení velikonočního
teambuildingu Plzně 2015, o. p. s.
měly sloužit propagaci Fénixu. Před
nedávnem jsem byl však obviněn, že
podnikám věci „proti parku“ a plánováním společných projektů si
Fénix přivlastňuji. V rámci letošního
srpnového Týdne baroka v našem
regionu jsme chtěli ve spolupráci
s Fénixem uspořádat hezký koncert u příležitosti otevření Mlýnské
stezky. Společné aktivity však byly
jednostranně ukončeny. Partneři
pro kulturní spolupráci si ťukají na
čelo a čelíme nevídané míře frustrace, osobnostního zmatku a násilné
touhy po uznání. Koncert Trabandu
v parku samozřejmě nebude. Jen doufám, že žabomyší Džihád proti všem,
vedený podivnými prostředky a poháněný sociální vyčleněností produkující neschopnost jakékoli spolupráce,
brzy upadne v zapomnění. Možná by
pomohlo být aspoň trochu Hate Free.
Marek Naglmüller

před pěkně zmlsaným pražským
obecenstvem.
Výsledek? Prchali jsme z hradeb….
Nám byla zima a okořský nás chtějí
na podzim zas.
25. 4. 2015 – vystoupení a účast
na soutěžích při akci Sokolský denHauenštejn. Vynikající akce na do
sud pro nás neznámém hradě na
okraji Krušných hor.
Akce proběhla ve velmi komorním
prostředí. Hrály se 3 vstupy s hud
bou, tancem a efekty.
Děti měli zadarmo k dispozici celý
hrad k prohlídce i účast na soutěži
k tématu sokolnictví. Kromě prv
ního místa obsadily děti z našeho
týmu všechny příčky. Opravdu vel
mi zdařilá akce.
6. 5. 2015 – Zahradní slavnost ZŠ
a MŠ Nečtiny- 2 vstupy, domácí
půda, dětem se dobře hrálo.
30. 5. 2015 – Manětín – Dětský
den – hrály se 3 vstupy spolu
s profesionální skupinou Roman
tika, se kterými jsme sdíleli jedny
(naše) kulisy. Velká tréma našich
starších dětí ze šermířských scén
před profesionály se nijak neodra
zila na výkonu. Lektoři Romanti
ky by v příštím roce v zimě přijeli
na trénink.
21. 6. 2015 – Manětínské slavnos
ti – poslední akce ve školním roce

program

2014/2015 se 2 vstupy s šermem,
tance a drakem. Zatím nejlepší vý
kon zúčastněných.
Potvrzené akce na prázdniny
2015: 1. 8. 2015 – hrad Krašov –
Historický den a jarmark
22. 8. 2015 – Březín – pouť
Na školní rok 2015/2016
19. 9. 2015 – Radyně – Radoušovy hry
28. 9. 2015 – hrad Okoř – Svato
václavské slavnosti
Jana Tycová

Kroužek historického šermu Prkoš. Foto Petr Trávníček

dílna
neČtiny
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Prkoš. Foto –PK–

4.7. 20.00 Kaple sv. Anny
Schrödingerova kočka
Alternative postpunk
5.7. 19.00 Kaple sv. Anny
Sheila - Orientální tanec
10. 7. 19.00 Kaple sv. Anny
Debbi Love + Tyvole
Start dílny Prométheus
17. 7. 19.00 Kaple sv. Anny
Prométheus
Miroslav Bambušek
8. 8. 19.00 Kaple sv. Anny
Mustang Bluesride
Rokenrolové pecky
14. 8. 19.00 Kaple sv. Anny
The Villains - Bluesrock
15. 8. 19.00 Kaple sv. Anny
St. Johnny - Jump Blues
17. 8. 19.00 Nečtiny
Marek Borský - Blackfolk
TRABAND - Vlnobeat
18. 8. 19.00 Luková
Irena a Vojtěch Havlovi
Hudební meditace
Andrea Miltner - tanec
20. 8. 19.00 Kaple sv. Anny
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
Oldřich Janota + Ora Pro Nobis
Září Kaple sv. Anny
2
STÍN Y HORKÉHO LÉTA
Dunajská vlna, Znouzectnost
Kill the Dandies, Zrní, Vložte kočku,
Poletíme!, A bude hůř, Phil Shoenfelt.
Studio hrdinů: Pustina, Divadlo
X10: Den bez rusáka, Světa plný zuby

ARTCAMP

2015
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10. 7. – 17. 7.

2015

TÝDEN S MIROSLAVEM

BAMBUŠKEM
rebelem českého divadla

V Nečtinech na Anně

Sedmidenní dílna pod vedením dramatika,
filmového a divadelního režiséra.

Hledáme 12 mužů jakéhokoli věku!

Fotoalbum

MANĚTÍNSKO – NEČTINSKÉHO REGIONU
Každý z nás má doma krabici či album s fotografiemi,
téměř každý dnes fotí na digitální fotoaparát či mobilní
telefon. Máme fotky z práce, z chalupy, fotky rodiny
či přátel, fotky oblíbených míst.
Jaký byl a je náš každodenní život? Jak trávíme
volný čas dnes a jak tomu bylo dříve? Baroko
v Čechách plánuje výstavu s vaší pomocí.
Prosíme o zapůjčení vašich starých fotek do
konce října, po naskenování a zpracování fotek
Vám fotky v pořádku vrátíme. Budeme rádi
když k vámi vytipovaným fotografiím přidáte
i příběh, který fotku představí divákům. Jak může výstava vypadat se
můžete přesvědčit v Plzni v prostoru DEPO2015 – Plzeňské rodinné
fotoalbum. Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
fotoalbum@barokovcechach.cz nebo na telefonním čísle:
608 362 739, Miroslava Plecitá

Anna je Hate Free

Přihlásili jsme areál kaple sv. Anny do
projektu HateFree Culture. Rozšířili jsme
rostoucí síť zón bez násilí a nenávisti.
Ty vznikají po celé České republice
pod značkou HateFree Zone, což je
deklarativním označením prostor, které
chtějí dát svým návštěvníkům najevo, že se
v jejich prostředí nemusí bát žádných nenávistných útoků jak ze
strany zaměstnanců, tak ze strany hostů. Deklarují, že je u nich
vítán každý bez ohledu na příslušnost k etnické, náboženské,
sexuální, subkulturní nebo jiné sociální skupině.
Více informací na www.hatefree.cz

neČtiny

Sledujte program na www.facebook.com/barokovcechach

neČtiny

neČtiny

Silná obrana proti Manětínskému zákroku.
Foto Jan Štěrba

Václav Smola zdraví soupeře. Foto –jš–

Hospoda na hřišti

SPORT!

Dovolte nám, abychom vás tímto
srdečně pozvali na znovuotevření
„Hospody na hřišti“, které se bude
konat 1. 7. 2015 od 16.00 hodin.
Budeme se těšit na každého, kdo
přijde se s námi pobavit, nebo jen
projde kolem. S přáním krásného
léta
Danuška a Kuba
Prázdninová otvírací doba
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

zavřeno
12.00 — 22.00
12.00 — 22.00
12.00 — 22.00
12.00 — 24.00
12.00 — 24.00
12.00 — 19.00

Prázdniny
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Je nutné opravit obutí, aby to lépe kopalo.
Foto –jš–

Obrovský dík patří všem hráčům,
kteří v sezoně 2014/2015 nastou
Vážení sportovní přátelé, dovolte pili a myslím, že někdy i s velkým
mi, abych i já přispěl pár řádky do sebezapřením a pomohli celému
tohoto vydání Nečtinských novin klubu ke skvělému 3. místu s 48
a poděkoval všem sponzorům, kteří body. Stejné body získaly i Kožla
se podílejí finančně či materiálně na ny, které se umístily na 2 místě.
hladkém chodu našeho klubu a bez Myslím, že je to větší úspěch než
kterých by to v dnešní době vůbec jsme čekali, protože počet hráčů,
nešlo. Rád bych byl i konkrétní a po který celou sezonu hrál, byl oprav
děkoval Obci Nečtiny, manželům du slabý. Za tento úspěch vděčíme
Čikovským, firmě Chlup, Nečtinské i našemu trenérovi Sašovi Divíško
zemědělské a všem dalším, kteří vi, který je obrovskou oporou celé
jsou neméně důležití. Velký dík patří ho týmu.
i realizačnímu týmu, který se o nás Závěrem bych také rád poděkoval
stará. Do realizačního týmu určitě za celý tým Bolkovi a Monče, kteří
patří i pan Karel Zapletal, který pra se o nás starali s láskou celých 7 let
videlně bdí nad všemi fanoušky, aby a popřál jim hodně štěstí a úspěchů
netrpěli hladem a nelibost nad ned do nové etapy života.
obrou hrou mohli zahnat výbornou Za FK Nečtiny, prezident klubu
Karel Junas.
klobáskou.

/fejeton

Jenže tohle povolání vyžaduje hrdinství všední
každodennosti a tak je na stříbrném plátně
nepotkáme.
Skončila škola.
Můžeme jim jen popřát, aby se za těch několik
Mnozí učitelé zamkli svoje kabinety jen z posledních týdnů znovu nadechli, odpustili a přiblížili se
sil. To, co za posledních deset měsíců zažili
tomu dobrému, co stálo na začátku jejich
a přežili, by vydalo na několik celovečerních filmů
chuti učit.
od komedie přes detektivku až po thriller. Některé
Na nich totiž záleží, jestli se třídy v příštím
příběhy by možná ocenila i příslušná komise na
roce promění v bující a voňavou zahradu nebo
filmovém festivalu v Karlových Varech.
nehostinnou poušť.
Marie Pekařová Kadlecová

