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Cestou Andělů

si ohlédnutí přednostně zaslouží
Mezi
národní sochařské sympozium. Přesto, že letošní rok byl
Vzpomínka na
nabitý kulturními událostmi, symmezinárodní sochařské pozium bylo samo o sobě díky mesympozium
zinárodní účasti úžasným setkáNečtiny 2015
ním různých kultur a uměleckých
fenoménů, ale zásadní bylo, že
Při přípravě těchto novin jsme se podařilo celou akci dotáhnout
debatovali o tom, co dát na ti- do konce včetně osazení jednotlitulní stranu. Jaká událost byla vých „andělů“ na cestu ke sv. Anně.
v poslední době tou nejvýznam- Vznikla tak trvalá hodnota, která
nější, a shodli jsme se na tom, že se pro budoucnost stává součástí

Účastníci 3. Mezinárodního sochařského sympozia. Foto J. Štěrba

naší obce. Cestu andělů budeme
moci využívat k procházkám, zvát
na ni své známé a vyprávět jim, jak
se to všechno událo. Cesta se stane
součástí propagačních materiálů
nabízených návštěvníkům obce
v našem muzeu a nočním nasvícením soch, které zastupitelstvo
schválilo při poslední úpravě rozpočtu, dojde zároveň i k orientačnímu osvětlení celé cesty. To, co
dobrého přinesou vytvoření andělé naší obci, to už necháme na
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jejich uvážení. Věřím, že to bude
světlo pro všechny, kteří ho potřebují.
Při ohlédnutí za průběhem sympozia, které trvalo od 26. 7. do
15. 8. 2015, si znovu vybavuji
úsilí všech, kteří se na akci podíleli. Ať už to byli přímí účastníci
sympozia, hudebníci, kteří se
postarali o doprovodné programy, Baroko v Čechách, spolek,
který nabídl pronajatý prostor sv.
Anny a špitálu, Regionální muzeum a obec se svými zaměstnanci,
sponzoři, kteří akci podpořili či
média, která zajistila publicitu
akce nebo jen občané a návštěvníci, kteří tvořivý proces sledovali
nebo se alespoň přijeli podívat
na závěrečnou prezentaci děl, ti
všichni se zasloužili o vznik pozitivní tvořivé energie, která nás
bude ještě dlouho dobíjet. A tak
ještě jednou všem velký dík za to
nádherné propojení.
Jiří Křemenák, starosta obce

Informace
o průběžném
plnění rozpočtu
obce v roce 2015
Vstupujeme do posledního čtvrtletí
finančního roku. Poslední úprava
rozpočtu proběhla na V. zasedání
zastupitelstva obce dne 15. 9. 2015
a upřesnila jednak předpokládaný
stav finančních toků a jednak i plnění letošního rozpočtu. Dovolte
mi, abych vám podal informace
o hlavních akcích navázaných na
letošní rozpočet:
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Rekonstrukce
a intenzifikace ČOV
Akce plánovaná na rok 2015 byla
nakonec rozdělena na dvě etapy.
Část díla, která stavebně představuje dodávku a montáž svozové
jímky na přečerpávání fekálních
vozů, úpravu povrchů manipulačních ploch, dodávku a částečnou
montáž technologie, a která nevyžaduje odstavení čističky, proběhne nyní ve IV. čtvrtletí roku 2015
ve finančním objemu cca 3 500 mil.
Kč. Ostatní práce, které budou vyžadovat odstavení čističky (sanace
podzemních nádrží aktivace, dosazovací jímky a kalojemu, včetně příslušných částí technologie) jsou naplánované na I. čtvrtletí roku 2016.
K rozdělení stavby došlo z důvodu
nízkého stavu vody v potoce a s ní
spojené nemožnosti vypouštění
neupravené odpadní vody. Celkový
objem stavebního díla byl nakonec
vysoutěžen za 6 098 140 Kč bez
DPH a vítěznou firmou je firma
ENVI-PUR s. r. o. Na akci byla získána dotace ve výši 60 % celkových
uznatelných nákladů, která bude
poskytnuta a definitivně přiznána
po splnění všech stavebních prací
a po doložení všech požadovaných
formálních dokumentů.

Oprava domu č. p. 60
v Nečtinech
Akce již měla být dávno v běhu, ale
ke zdržení došlo nutností přepracování prováděcí dokumentace
a administrativními komplikacemi při veřejné soutěži. Výběrová
komise z 11 uchazečů doporučila
firmu JIPS s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 9 330 732 Kč bez
DPH. Pokud se některá z neúspěšných firem proti výběru neodvolá,
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bude smlouva o dílo podepsána do
konce října 2015. Po té by měla být
stavba konečně zahájena.

Oprava hasičské
zbrojnice v Čestětíně
Akci se nakonec podařilo podpořit
dotací z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova
v částce 103 tis. Kč. Po podpisu
smlouvy byly zahájeny stavební práce a závazný termín dokončení je
31. 10. 2016. Akci provádí ve spolupráci s obcí firma S-PROFESS, a.s.
za nabídkovou cenu 142 tis. Kč bez
DPH. Předmětem díla je nový krov
s drobnou úpravou přesahů a tvaru
střechy, pálená krytina Bobrovka,
včetně klempířských prvků, výměna oken, výměna vrat, odvodnění
základů a zámková dlažba, fasáda
a estetické doplnění stavby.

Výstavba malé vodárny
v Plachtíně
Bylo rozhodnuto tuto akci přesunout do roku 2016. Důvodem je
dosud nevyřízené stavební povolení a nedostatek pracovních kapacit
obce. Proto bude tato stavba s největší pravděpodobností v r. 2016
stavěna dodavatelskou firmou.

Výstavba nového
zděného skladu v areálu
školního dvora
Po dohodě s ředitelkou školy se
tato stavební akce přesouvá do
roku 2016. Důvodem je opět omezená pracovní kapacita stavební
čety obce.
U ostatních drobných akcí údržeb
a oprav je předpoklad že budou do
konce roku splněny v plánovaném
finančním objemu.
–jk–
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Poděkování naší
jednotce sboru
dobrovolných
hasičů
V důsledku mimořádně suchého
průběhu počasí v letošním létě nás
provázely některé neblahé události. Jednak se začal projevovat alarmující úbytek vody v podzemních
i povrchových zdrojích, se všemi
negativy, které nedostatek srážek
přináší a jednak se velmi zvýšilo nebezpečí vzniku požárů. Tento stav
ohrožení znovu poukázal na nezbytnost a důležitost práce hasičů.
A to jak profesionálních, tak i těch
dobrovolných. Chtěl bych v těch-

Velitel zásahu zažádal o vrtulník s bambivakem,
www.hzscr.cz/10-8-2015-pozar-pole-a-lesa-horni-hradiste.aspx

to souvislostech poděkovat našim
dobrovolným hasičům, kteří byli
a jsou prospěšní nejen při ochraně
majetku na území naší obce, ale

pomáhali zneškodnit i jeden z největších požárů lesa a hořícího pole
zralého obilí u obce Horní Hradiště ve dnech 10. – 13. srpna 2015.
V souvislosti s jejich obětavým
přístupem obec obdržela děkovné
dopisy od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, od SH
ČMS Okresního sdružení Plzeň-sever a od Kralovické zemědělské
a. s. Velmi si vážím práce naší jednotky a předkládám pro informaci
fotokopii jednoho z doručených
děkovných dopisů.
–jk–

Požár 50 hektarů
pole a lesa
u Horního Hradiště
V pondělí 10. srpna 2015 v půl třetí
odpoledne byl mezi Horním Hradištěm a Mladoticemi vyhlášen další
požár ze série ničivých požárů ve
třetím stupni poplachu. Operační
středisko na místo postupně vyslalo dvě desítky jednotek z Plzeňského i Středočeského kraje a Záchranného útvaru Zbiroh.
Hned na počátku zásahu velitel zásahu zažádal o vrtulník s bambivakem.
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Bohužel nemohl být hned nasazen,
a to z toho důvodu, že oba vrtulníky, které přicházely do úvahy, hasily
požáry na jiných místech republiky.
První vrtulník doletěl asi po hodině a další kolem šesté hodiny večer.
S hašením pak pomáhaly až do setmění.
Požár se do lesa opět rozšířil z pole
od zemědělského stroje. Oheň poničil odhadem zhruba 30 hektarů
pole a dvacet hektarů lesa. Plameny šlehaly vysoko nad koruny stromů a podařilo se je srazit až díky
zásahu vrtulníků.
S likvidací požáru pomáhali i civilisté a zemědělci. Ti nasadili velké
množství vlastní techniky – cisterny a pluhy.
Teprve kolem deváté hodiny večer
se podařilo hasičům zastavit šíření požáru a snížit intenzitu hoření. Kolem půlnoci se nasazené
jednotky zredukovaly, devět jich
zůstalo na místě s dvanácti cisternami, ostatní odjely na své základny. Zhruba 50 hasičů po celou noc
prolévalo požářiště. V úterý kolem
osmé hodiny ráno na místo dorazily jednotky z kraje, aby vystřídaly ty,
které na místě zasahovaly přes noc.
Hasiči postupně vyměnili techniku
a opět zahájili hasební práce. Před
devátou hodinou ráno se konečně
podařilo hasičům požár lokalizovat. Celý den hasiči prolévali vodou
požářiště, na místě bylo asi 150
hasičů. Mezi dobrovolnými hasiči
byl i náš SDH Nečtiny, který bojoval s ohněm po boku profesionálů.
Opět se ukázala velká potřebnost
práce dobrovolných hasičů, za
kterou se jim dostalo poděkování
od Plzeňského kraje a od starosty Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever Aleny Foldánové, jak již
psal ve svém článku starosta obce
Nečtiny.
www.hzscr.cz/10-8-2015-pozarpole-a-lesa-horni-hradiste.aspx
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Setkání vítězů
Festival Procházky
soutěže Vesnice
uměním
se Nečtinsko stalo souroku za posledních Jižčástípotřetí
programu festivalu Procházky
uměním, jehož posláním je hledání
20 let
společných cest mezi hudbou, výNezapomenutelné a jedinečné setkání vítězů soutěže Vesnice roku
za posledních 20 let se zástupci vyhlašovatelů soutěže – s ministryní
pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, předsedou Spolku
pro obnovu venkova ČR Eduardem
Kavalou a ředitelem kanceláře Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem
proběhlo v Českých Budějovicích.
Slavnostní akce se uskutečnila na
Večeru venkova 28. srpna 2015
a nechyběl na ní i náš pan starosta
ing. Jiří Křemenák, který z rukou
ministryně převzal poděkování
za účast a vítězství v roce 2002.
Celé setkání bylo zpečetěno křestem knihy „20 let Vesnice roku
v Programu obnovy venkova 1995
– 2014“.
Soňa Vašíčková

tvarným uměním a historií. Klasický koncert nebo prohlídka památky či muzea představují v dnešní
době standard. Návštěvníci kulturních akcí si však žádají víc. Snahou
festivalu je proto rozšířit stávající
nabídku a zaujmout širokou veřejnost. Na poslední červencový večer
připadl čtvrtý festivalový koncert,
tentokrát v kostele sv. Bartoloměje
v Březíně, kam festival Procházky uměním zavítal vůbec poprvé.
A spolu s ním také velké množství
návštěvníků – čím více se přibližovala šestá hodina, tím obtížnější
bylo najít místo, byť i jen na stání.
Někteří posluchači si tak koncert
vyslechli dokonce i z prostranství
před kostelem.
Protagonistka festivalu a její hosté
ani tentokrát nezklamali – vedle
již „stálého“ hosta Ondřeje Kepky,

Jitka Hosprová se svými hosty. Foto prochazkyumenim.cz,

přizvala tentokrát Jitka Hosprová
k účinkování sopranistku Markétu Mátlovou a harfistku Hedviku
Mousa Bacha. Všechny tři dámy
podaly bravurní hudební výkon
a svou virtuositu prokázaly mimo
jiné tím, že posluchače s lehkostí
a elegancí provedly celou řadou
hudebních stylů od renesance až
po současnou tvorbu.
Křišťálově čistý a ohebný soprán
Markéty Mátlové se skvěle doplňoval se sebejistými tóny violy Jitky
Hosprové a harfa Hedviky Mousa
Bacha byla oběma sólistkám po celou dobu spolehlivou partnerkou.

Ondřej Kepka svůj průvodcovský
vstup zahájil výkladem souvislostí
mezi Březínem a břízou a v dalších vstupech ani tentokrát nezapomněl na svého oblíbence Karla
Čapka a jeho vztah k Plzeňsku.
prochazkyumenim.cz

Léto v muzeu
Letošní léto bylo opravdu velice náročné a bohaté na kulturu. Sama
jsem si nemohla vybrat na co se mám
jít podívat dříve. A i muzeum se zapojilo do mnoha akcí. V rámci spoluprá-

Starosta obce Nečtiny přebírá pamětní list. Foto Soňa Vašíčková
Petr Vondáček podepisuje foto paní Toncarové. Foto –sv–

ce s Plzní 2015 a Barokem v Čechách
jsme se podíleli na programu 9 týdnů
baroka. Jeden den muzeum ožilo
malým jarmarkem a dílničkami pro
děti, kdy se tvořili vodníci a rybičky
a společně s manětínským KoSem
jsme v rámci otevření Mlýnské stezky organizovali vědomostní soutěž,
která vítězům připravila ceny v podobě tašky s mlýnským kolem a hladkou moukou, aby měli na otevření
Mlýnské stezky památku. Druhý den,
který připadl Nečtinám, jsme opět
oblékli barokní kostýmy a ponořili
se doby barokní. Návštěvnost byla
veliká a pobavili se mladí, staří i děti.
Tradiční akcí letního muzea pak bývá
koncert skupiny KNEZAPLACENÍ,
který nechyběl ani letos. Milým překvapením koncertu bylo vystoupení
Petra Vondráčka, který předvedl parádní hru na klavír a báječný zpěv. Setkání s ním byl velký zážitek, protože
se ukázal nejen profesionálním hudebníkem, ale i milým a příjemným
společníkem. Přes celé léto jsme měli
velkou návštěvnost, někteří hojně
využívali možnost tvoření a přicházeli během celých prázdnin, krátit si
chvíli v některé z dílen, které muzeum nabízelo. Letní sezonu ukončil
koncert písňopravce Honzy Kopty,
který nás mile potěšil svou tvorbou
a flétnistkou.
–sv–
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V muzeu se tvoří

Pozvánka do muzea
Léto je definitivně pryč, zahrádky
vydaly své plody a je čas na duchovní vzdělávání a zábavu. Regionální
muzeum pro vás opět připravilo
řadu přednášek, které Vás zavedou
do cizích a tajemných krajů. Ve
středu 7. 10. proběhla přednáška
s pro nás již známým cestovatelem
Štěpánem Pustulou, který nám přivezl z dalekého Tibetu Poselství od
Jeho svátosti. V dnešní neklidné
době je určitě ještě více důležité
zastavit se a zamyslet se nad svým
životem a nechat se inspirovat
moudrostí těch, kteří celý svůj život zasvětili duchovnímu učení.
Ten, kdo nestihl tuto velmi zajímavou přednášku, může přijít na další
21. října od 18. hodin, která bude
o putování Kyrgyzstánem a zavede nás do jurt, zemí nomádů, jezer
a hor. Provádět nás budou cestovatelé Eva Haunerová a Antonín
Kolář.
Další poutavou přednášku si pro
nás připravila paní Zuzana Vlčková, která v muzeu nepřednáší
rovněž poprvé a vybrala část Turecka, které je pro dnešní dobu velmi
nebezpečné a přesto velice krásné.

Turecký Kurdistán navštívíme právě s ní 11. listopadu od 18. hodin.
Abychom jenom necestovali, připravili jsme i literární lahůdku
s paní Dr. Mgr. Věrou Kubovou
v rámci literárního večera, který
bude věnován opravdu velikánům
naší kultury. Program jsme nazvali
Díky pane Werichu, i když bude řeč
i o panu Voskovci a Jaroslavu Ježkovi. Ten, kdo má rád jejich písničky
si přijde rovněž na své, protože pořad bude obohacen o ukázky písní
Osvobozeného divadla. Myslím, že
tento pořad bude krásným začátkem adventního času a naladěním
na klidný čas vánoční. Když mluvíme o adventním čase, nesmíme
zapomenout na vernisáž výstavy Života běh v krajce a Quitu, která nám
rovněž zpříjemní předvánoční čas.
Paní Kapsová nám představí svou
práci s krajkou a dalším textilním
materiálem společně s mnoha
autorkami výstavy Sněhové vločky. Tuto výstavu si můžete přijít
prohlédnout i 5. 12. 2015 v rámci
tradičního Rozsvěcení vánočního
stromu v Nečtinech. Určitě nebudete litovat. Další vánoční program
nabídneme v posledním vánočním
čísle Nečtinských novin.
–sv–

Již třetí rok připravujeme pro děti
Odpolední klub Výtvarníček, který
připravujeme za podpory Plzeňského kraje. V Odpoledním klubu si děti osvojují různé výtvarné
techniky, učí se i drobnému vaření
a pečení, hrají stolní hry a pohybové hry na zahradě muzea. Z muzea
si odnášejí velmi zajímavé výrobky.
Ať se jedná o šperky, výrobky, které
se váží k českým tradicím či dárky
z papíru, mosgumy, ovčího rouna,
pedigu, skla i porcelánu a dalších
materiálů. V říjnu je čeká práce
s hedvábím a leptání skla či porcelánu. Ještě stále můžete své děti do
klubu přihlásit. Vzhledem k přehozenému kroužku hasičů v Manětíně nám zůstala ještě nějaká místa
volná. Hlásit se můžete v muzeu.
Další aktivitou, které muzeum
pravidelně nabízí je Tvořivá dílna
pro děti od 10 až po dospělé třeba
do 100 let. V podzimním čase jsme
pro vás připravili práci s pedigem
a adventní věnec. Vzhledem k potřebě zajištění materiálu se, prosím,
nahlaste v muzeu. O akcích v době
vánočního času vás budeme informovat v posledním čísle novin, ale
již nyní můžeme slíbit, že opět proběhne tvořivý týden s vyráběním
vánočních dárků.
–sv–

Husova pouť
V roce 2015 uplynulo 600 let od
smrti jedné z největších osobností našich národních dějin, mistra
Jana Husa, jehož spisy byly v r.
2007 zařazeny do registru Paměti
světa UNESCO, čímž i tato instituce dala najevo, že se Husovo dílo
stalo nedílnou součástí světového
kulturního dědictví. Proto myšlenka uctít poutí památku Mistra
Jana Husa v roce 2015 je více než
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namístě. Samotná myšlenka se
zrodila v Gardě města Český Brod.
V roce 2008 se vydala skupinka
osmi nadšenců na pěší pochod
z Českého Brodu do Popovic a dále
pokračovalo 5 poutníků až na hrad
Točník. Ale co by to bylo za pochod,
když se jde jen tak odněkud někam.
A tak se myšlenka rozvíjela a za ta
uplynulá čtyři léta se rozrostl počet zhruba na 50 účastníků. Již po
několikáté se vydala organizovaná skupina z Hradu Krakovce po
cestě Mistra Jana Husa do Kostnice. Někteří v kostýmech, někteří v civilu. Někdo se přidal jen na
kus cesty nebo na pár dnů. A jeden
krásný den dorazili i do Nečtin,
kde je uvítal starosta obce a pozval je na prohlídku našeho muzea.
Hlavní propagátor této myšlenky
pan Petr Brožek se starostovi pochlubil s myšlenkou, založit spolek
na letošní pouti k 600. výročí upálení sv. Mistra Jana Husa s cílem
pomáhat poutníkům na této trase. Při loučení jsme obdrželi Glejt,
který potvrzuje, že jsme se stali
poutníky na Husově pouti. Bylo
nám ctí stát se součástí této krásné
myšlenky aspoň na krátkou chvíli
a uctít i v Nečtinech památku tak
významného muže, jehož myšlenky jsou stále živé a aktuální i dnes.

Význam pouti
Co je to pouť? Nejsou to kolotoče
a houpačky, ale putování. V minulosti se mnoho lidí vydávalo na
cestu. Alespoň jednou za život tak
poutníci putovali do Říma, Compostely či dokonce Jeruzaléma.
Poutník na této cestě zažíval útrapy zimy, prázdného žaludku a únavy. To vše mu však přinášelo odměnu v podobě duchovního zážitku
a očisty – šel, aby našel sám sebe.
Možná dnešnímu poutníkovi nekručí už tolik v žaludku, ale pocity,
které prožívá, jsou v podstatě stejné s těmi 600 let starými. V dnešní
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Starosta obce přebírá Glejt Husovi pouti. Foto –sv–

době je o to víc potřeba zastavit se
a podniknout něco jiného, něco co
by zanechalo stopu na celý život.
To, co nás s našimi předky spojuje,
je hledání. A právě pouť může být
pro hledání ideální prostředek.
–sv–

Výstavy
v Regionálním
muzeu Nečtinska
V minulém čísle Nečtinských novin
jsme se zmínili o výstavě paní Sylvy
Máslové „Má oblíbená místa,“ která přilákala mnoho návštěvníků.
O hudební doprovod se postarala dvojčata Marcelka a Barborka
Stoklasových. Plzeňská výtvarnice Sylva Máslová nám předvedla
úžasnou voskovou batiku.
Přítomní si mohli prohlédnout obrazy nejen význačných plzeňských
budov, ale i motivy vesnické, a dokonce i kostel sv. Jakuba v Nečtinech.
Další výstavu připravila tvůrčí
skupina P-89 Plzeň, která nám

představila díla různých autorů
a různých technik i materiálů. Výstava se nechala inspirovat barokem a krom barokní hudební
ukázky nám představila i malou
ochutnávku barokní poezie.
Poslední výstava tohoto roku Života běh v krajce a Quiltu a Sněhové vločky nás teprve čeká, výstava
začne vernisáží v sobotu 7. 11. od
15. hodin a potrvá až do 13. 12.
2015. Tentokrát jsme zvolili něžný
materiál a pracnou techniku. Paní
Jana Kapsová se zabývá patchworkem a zúčastňuje se každoročně mezinárodní výstavy v Praze.
Zpracovává převážně už jednou
použitý materiál – textil a krajku – a to z rodinného dědictví.
Hlavně z nostalgie a k zachování
oněch „pokladů“ pro budoucí generaci. Na výstavě můžeme vidět
nejen krajku, ale i PATCHWORK
a QUILT .
Obě tyto techniky se zabývají zpracováním textilu, které mají svůj
počátek už ve starověku. Společně jsou používány až od 18. století. PATCHWORK bývá do češtiny
překládán jako záplatování, látání
nebo textilní mozaika. Principem

neČtiny
této techniky je sešívání různobarevných kousků látek do plochy.
QUILT neboli QUILTOVÁNÍ je
prošívání pokrývky čí jiné závěsné
textilie (obrazu), jejíž horní vrstva
je tvořena patchworkovou plochou.
Mezivrstva může být teviro, flanel,
apod., spodní vrstva je jakákoliv
textilie. Takto jsou tedy kombinovány dvě samostatné techniky –
patchwork a prošívání. A aby toho
nebylo málo, ještě se můžete těšit
na soubor Sněhových vloček z projektu Kláry Šebkové, z podniku
INTEBO. Jedná se o 24 kusů, každý od jiné autorky i amatérky. Celý
soubor byl právě v tomto předvánočním období vystaven v podniku INTEBO a pak v Praze na mezinárodní výstavě PATCHWORK
MEETING.
Regionální muzeum přešlo již do
zimního režimu a otevřeno má od
pondělí do pátku a o víkendech má
zavřeno. Nabízíme možnost telefonického objednání předem a navštívení muzea i v sobotu či neděli.
Kdo nestihne vernisáž, výstavu
může vidět i v sobotu 5. 12. 2015
na tradičním Rozsvěcení vánočního stromu v Nečtinech. Bude to
stát zato.
–sv–
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ŠKOLÁČEK
Zpravodaj Základní
a Mateřské školy
Nečtiny

Výstavou Barokní inspirace provázela Mudr. Tamara Salcmanová. Foto –sv–

Nečtinský kalendář
2016
Pro příští rok jsme pro vás připravili netradiční kalendář, který
nabídne Nečtiny a Nečtinsko ve
vzpomínkách starých pohlednic. Inspirací pro nás byla kniha
Jiřího Fáka a Pavla Rúta Severní
Plzeňsko na historických pohlednicích. Kalendář se dostane do

Pohled na Nečtiny z roku 1905–1920

prodeje jako každý rok na tradičním Rozsvěcení stromečku a dále
v Regionálním muzeu v Nečtinech.
Zavzpomínejme na dobu babiček
i prababiček. Kalendář 2016 nabídne například pohled na obec
z roku 1905-1920 , kdy je od jihu
rozložen do dvou záběrů. Hornímu
dominuje kostel sv. Jakuba Většího
na návrší na východním okraji zástavby. Na spodním je její jihozápadní část. Na pozadí vrch Kozelka.
–sv–

V září jdou někteří poprvé do školy,
nemějte obavy, vůbec to nebolí
a my jdeme mámo, táto, ať je zima,
nebo bláto!
Skončilo nám překrásné léto a nastal čas práce, úkolů a povinností.
Pro někoho to byla velká změna,
ale všichni se snažíme, aby učení
nebolelo a bylo příjemné a zábavné.
Celé prázdniny se ve škole pracovalo. Hned první týden v červenci
bylo nutné kompletně vystěhovat
celou třídu MŠ. Třída se musela
vyspravit, vymalovat a koncem
července přijela firma položit nový
koberec. Také bylo potřebné vymalovat školní jídelnu a bílilo se
schodiště od půdy do patra. Pan
Trávníček zhotovil a namontoval
nábytek do šatny pro vyučující
a opravil zahradní nábytek – lavičky, zábradlí na skluzavce, trámky
na šestihranu. Na celé zahradě byl
nábytek ošetřen a natřen. Nakoupili jsme nové ubrusy do jídelny
a šatní skříňky pro každého žáka
na tělesnou výchovu, které nám sestavil a nainstaloval pan Šístek.

1. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. Do první třídy jsme
přivítali 6 prvňáčků. Jsou to: Sára
Bretschneiderová, Sabina Hřebcová, Jaroslav Kolafa, Jan Svoboda, Eliška Šedivcová a Jan Štěrba.
Do 2. ročníku se nám přistěhovala žákyně Nikola Stoklasová. Pan
starosta společně s paní ředitelkou
nové žáky přivítali a předali upomínkové listy. Ti si tradičně zazvonili zvonečkem, aby si tak zahájili
svoji školní docházku. Po zahájení
se prvňáčci odebrali do tříd, kde plnili první úkoly. Větší žáci měli vlastivědnou hodinu, kde si společně
prohlíželi pohledy z výletů a vyprávěli o místech, která o prázdninách

Komentovaná prohlídka Cesty andělů. Foto – jb–

První školní den. Foto Jana Brožová

První školní den. Foto Jana Brožová

navštívili a o zážitcích z prázdnin.
Paní učitelka Šístková je seznámila
s novým projektem Konstruktéři
budoucnosti, který bude prolínat
výukou celý školní rok, kdy se zaměříme na polytechnickou výuku
– na rozvoj pracovních schopností
a dovedností dětí pro život. Do MŠ
jsme přivítali 4 nové děti: Dominiku a Julii Martínkovi, Bartoloměje
Haalu a Karla Brože. Základní školu navštěvuje 28 žáků a do mateřské školy je zapsáno 20 dětí.
4. září se školáci účastnili krásného
koncertu hudebního festivalu Procházky uměním, na kterém vystupovala violistka Jitka Hosprová se svými kolegy hudebníky. Koncertem

neČtiny
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s paní učitelkou Brabencovou
připravily výtvarnou soutěž Moje
prázdniny. V říjnu nás navštívila
paní logopedka. Také přijede pan
Sklenařík se svým divadlem Kolem.
Těšíme se na pouštění draků a na
chovatelskou výstavu na Hradě
Nečtiny.
Pan starosta nás oslovil, abychom
letos vystupovali na setkání seniorů 23. října. Věnujeme se nácvikům pásma básní a písní, abychom
naše seniory potěšili.
Celý rok se účastníme různých soutěží a projektů. V minulém školním
Beseda o Tanzánii s misionářkou Ludmilou Šindelkovou a Martinem Sedloňem. Foto Jana Brožová
roce jsme byli vyhodnoceni jako
nejaktivnější škola v Plzeňském
provázel pan Kepka, (Honzík z po- Anny v Nečtinech. Každé dítě si kraji v rámci spolupráce s Techmáhádky Arabela). Pro děti to byl pěkný vybralo „svého“ anděla, který ho nií – obdrželi jsme volné vstupenky
zážitek. Slyšely a viděly hru na harfu, bude chránit a pomáhat mu na ces- pro děti do všech expozic. Návštěvu Techmánie plánujeme 16. listopříčnou flétnu, flétnu piccolu a violu. tě životem.
Děkujeme panu starostovi, že nám 25. září jsme ve škole uvítali po- padu.
zajistil odvoz do kostela sv. Jana licistu pana Kapra, který dětem Jana Brožová
připomenul základní pravidla silKřtitele v Manětíně.
Páter Martin Sedloň nám domluvil ničního provozu a dopravní kázně.
15. září velice pěknou besedu s mi- Zmínil i důležité chování při ohrosionářkou Ludmilou Šindelkovou, žení a přepadení školy. Děti se zákterá žije v Africe v Tanzánii, kde jmem poslouchaly a doufáme, že
vede sirotčinec. Viděli jsme zajíma- budou respektovat jeho rady a buvé fotografie a slyšeli poutavé vy- dou se jimi řídit.
V sobotu 22. srpna se v Březíně koprávění o osudech dětí bez rodičů 29. září jsme šli na procházku nala pouť. Rušno bylo už od rána.
Mlýnskou cestou do Lešovic. Ces- Plnily se stánky cukrovinkami,
z jiné části světa.
17. září jsme měli komentovanou tou jsme plnili přírodovědné úkoly. keramikou, výrobky dětí, ale také
prohlídku Cesty andělů u kaple sv. Paní učitelka Šístková společně výbornými pouťovými koláčky, pivem, klobásami, guláškem a jinými pochutinkami. Také selátko už
bylo nad ohněm. Začal se stavět
kolotoč a trampolína. Kolotoč byl
pro mě, jako pro dítě, velmi důležitý. Na schodech u kostela už byla
připravená i tombola, která byla letos, stejně jako jindy, velmi bohatá.
Sama jsem vyhrála klobásy, bonbony, hračky a mamka pivo a ještě
nějaké ozdoby a praktické věci.
V jedenáct hodin začala mše, kterou vedl pan Martin Sedloň. Venku
byly připravené lavice a stoly pro
návštěvníky. Po mši se začali sjíždět veteráni. Byly to nádherné vozy
Děti na Procházkách uměním v kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně. Foto –jb–
a jeden z nich patřil panu Uhlířovi,

Bartolomějská pouť
v Březíně

neČtiny

Nečtinské mažoretky před vystoupením na Bartolomějské pouti. Foto Alena Uhlířová

který tady v Březíně bydlí. Paní Uhlířová, jeho žena, a paní Vlčková se
postaraly o správný chod poutě. Nachystaly nádherný program a vůbec,
bez nich by pouť nebyla! Samozřejmě pomáhala i většina obyvatel Březína. Dávali ceny do tomboly a byli
ochotni kdykoliv pomoci.
V jednu hodinu vše začalo. Prodávaly se pouťové dobroty, tombola
pomalu ubývala a kolotoč se rozjížděl stále plně obsazen. Mažoretky
od paní Stoklasové už byly připravené oficiálně zahájit pouť. Po pódiu dupaly, pochodovaly a točily se.
Bylo to moc pěkné. Pod kostelem
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na louce se začalo něco chystat, ale
nechám se překvapit. Po malých
holčičkách nastoupily na pódium
ženy, které si říkají Hradecké panenky. Tancovaly na mnoho písniček a na každou měly jiný převlek.
Než se připravil Prkoš, tak jste
mohli ochutnat kozí sýry, zakoupit
šperky, nebo se občerstvit velikými
langoši. Ještě před Prkošem byla
komentovaná prohlídka veteránů
a následovala projížďka. Paní Majka celou pouť moderovala. Abych
nezapomněla, pivo nebo limonádu
jste mohli dostat i s milým úsměvem mladých kluků.

A už konečně na scénu přichází
Prkoš. Je to soubor malých šermířů a šermířek. Děti bojovaly mezi
sebou, i s drakem, výběrčí daní poctivě vybíral. Ale asi špatně! Diváci
si tak také přišli k penězům, byly
ale pouze čokoládové. Po skončení
představení si mohly děti vyzkoušet střílet z luku na terč, ale také
házet kroužky na tyč. Aby se jim
nic nestalo, dohlíželi na ně rodiče
a také vedoucí Prkošů, paní Týcová.
Pak se chvilku nic nedělo. Zatím si
děti mohly nechat od paní Stoklasové namalovat na obličej tygra,
lva, nebo jakékoliv zvíře, či něco
strašidelného.
Od čtyř hodin byla na pódiu
Konradyova dudácká muzika. Lidové písničky určitě potěšily starší
účastníky poutě. Zpívali, tancovali a bylo to fajn. Po muzice byla
hodinová prohlídka vesnického
muzea pana Bejvančického spojená se soutěžemi pro děti. Zbytek
večera pak patřil hudební skupině
Dadaband Plzeň. Všechny nalákal
na parket zpěv Andrey Pekarovičové a i já jsem se trochu rozjela.
Večer, když už byla tma, pouť byla
zakončena ohňovou show skupiny Avalon. Nádherné obrazce
se ve tmě vyjímaly. Po show opět
hrála hudba až do nočních hodin.
Myslím si, že o naší pouti se bude
mluvit ještě dlouho a moc se těším
na další.
Děkuji všem, spokojený dětský
návštěvník 

Letošní
Pivní slavnosti

Hradecké panenky při vystoupení v Březíně. Foto –au–

Obec žila 21. pivními slavnostmi
a Anenskou poutí na konci července. Velké přípravy předcházely celé
akci, do které se zapojili i fotbalisté
Nečtin, kteří se již po několikáté
podíleli na organizaci.

neČtiny
Do Nečtin se sjelo za ty dva dny
přes 2000 návštěvníků a přijeli návštěvníci až z Německa.
„Jsem tu poprvé a zajímá mě, jak to
na slavnostech vypadá. Přijel jsem
hlavně kvůli lidové muzice,“ řekl
Rudolf Gräf, který popíjel desítku
Gambrinus. Lidé mohli ochutnat
zlatavý mok od Zámeckého pivovaru Chyše, Žateckého pivovaru,
Chodovaru či Budvaru.
Počasí, které si letos zahrálo
s kdečím a kdekým, poznamenalo i naši pouť. Večer se spustila
neočekávaná vichřice, kdy lítaly
vzduchem stany a stánky a odradilo to leckterého návštěvníka. Co
však kdejakého návštěvníka potěšilo, byly dobové stánky například
s kovářským řemeslem, svíčkař
i košíkář. Malé návštěvníky zajímaly hlavně kolotoče. „Nejradši
mám loď a auto,“ pověděl 8letý
Matěj Říha.
Děti mohly střílet z luků, zkusit
svíčkařské řemeslo nebo se těšit z jízdy na nových atrakcích.
K mání nebylo jen pivo, ale i víno
z Moravy, výborné maso od Karásků, palačinky, koláče, marmelády,
trdelníky, klobásy a další pochutiny. Mezi prodejci bylo velmi pěkné
a zajímavé zboží, které upoutalo
nejedno ženské oko.
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Atrakce v plném proudu. Foto –sv–

Kamčatka zase zvítězila. Foto –sv–

Organizátoři museli vstávat kolem
páté hodiny, aby stačili vše připravit. První rybáři přijeli již kolem
půl sedmé, kdy se rozbřeskávalo.
Počasí nám celkem přálo, ranní
chlad vystřídalo docela příjemné
počasí, kdy se sem tam objevilo
i sluníčko.
Soutěžilo se v kategorii muži, ženy
a děti. Za ženy se opět účastnila
obyvatelka z Kamenné Hory, která
neměla konkurenci, a tak si opět
zajistila první cenu. V mužské kategorii vyhráli přespolní.
V dětské kategorii se na prvním
Sbor dobrovolných hasičů Nečtiny místě umístil vnouček pana Bejve spolupráci s obcí Nečtiny při- vančického z Březína Tomáš Holupravili již tradiční podzimní Rybář- bec a pěkně se umístila i Adrianka
ské závody dne 26. 9. 2015.
Baláková, které to chytalo lépe než
tatínkovi.
Radost hasiči udělali i těm, kteří
si přišli koupit pstruhy kuchané,
kterých bylo skutečně dost a dostalo se konečně na úplně všechny. Tradiční lahůdku paní Kájiny
Kazdové ochutnala řada našich
občanů, ale i velké množství cizích nahodilých návštěvníků, kteří si stejně jako my jejího pstruha
velice pochvalovali. Všem návštěvníkům, rybářům a hlavně
hasičům děkujeme. Také velký
dík patří sponzorům Nečtinské
zemědělské a.s., Masně pana Jürgla a Kubovi a Danušce z Hostince Na Radnici.
Karolínka s bráškou Standou Mikšovských předvedli, co dokážou. Foto –sv–
Za SDH Nečtiny starosta Jiří Kazda
V neděli pak tradičně proběhl mač
v kopané, kdy nám mladí sportovci
předvedli, jak jim to parádně kope
a odpoledne se neslo v zahájení
3. Mezinárodního sochařského
sympozia, na které jsme si odskočili, abychom se zpět vrátili a vrhli se
do víru kolotočů a tance.
Soňa Vašíčková

Podzimní rybářské
závody u sv. Anny

neČtiny

Páter Martin Sedloň a Uhlířovi.
Foto Zuzana Vlčková

Zlatá svatba
v Březíně
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se však dočkává stále méně manželských párů, a to nejen kvůli vysokému počtu rozvodů, ale i vyššímu
věku, ve kterém jsou dnes lidé ochotni vstoupit do manželství. O to víc
si zaslouží velké úcty a přání hodně
zdraví a ještě mnoho spokojených
společných let. I díky jim víme, že věčná láska, krásné manželství a šťastný
rodinný život, nejsou jen pohádkou,
ale skutečností. Jejich zlatá svatba je
toho nejlepším důkazem.
–sv–

Během posezení jsme se dozvěděli,
že pan Toncar nastupuje o víkendu
do nemocnice a poté do lázeňského
zařízení. Tímto zdravíme pana Milana Toncara do Konstantinových
Lázní a přejeme mu brzké zotavení
a ať ho už nic nezlobí.
Za všechny z kulturní komise
Miluše Chlupová

Návštěva u jubilanta

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili v měsíci červenci,
srpnu a září svá životní jubilea. Přejeme všechno dobré, hodně zdraví,
štěstí a radosti do dalších let!

Blahopřejeme
Životní jubilea

Krásnou Zlatou svatbu v letošním
roce oslavili manželé z Březína. Slavnostním obřadem je provázel P. Martin Sedloň, OMI+. Padesát let společného života uplynulo neuvěřitelně
rychle. Aby manželství vydrželo, bylo
třeba mnoha kompromisů a pochopení, a to samozřejmě oboustranných. Naši jubilanti se ale vždy mohli
opřít o vzájemnou lásku, a proto se
také rozhodli pro oslavu zlaté svatby,
aby tak vyjádřili svoji touhu být spolu
až do konce svých dní.
Po 50 letech společného života oslavují manželé skutečně obdivuhodné
a okázalé výročí – zlatou svatbu. Té

Hezké přivítání se nám dostalo
u manželů Toncarových. Byli jsme
zde předat balíček za obec Nečtiny společně s panem Theodorem
Bayerem, u příležitosti 65. narozenin pana Milana Toncara.
Paní Zděnka, jeho manželka, připravila úžasné posezení, na kterém nechyběli ani zástupci rodiny.
Zavzpomínali jsme na staré časy,
posteskli jsme si nad současností
a zazpívali si společně vesele při tónech harmoniky Dory Bayera. Paní
Zdeňka připravila nejen pro svého
muže spoustu dobrot, kterým nikdo z přítomných neodolal. Odnesla jsem si domů kromě veselé nálady i recept na výborné koláčky.
Ještě jednou děkuji.

Zlatí manželé Uhlířovi. Foto –zv–

Zdeňka a Milan Toncarovi. Foto Miluše Chlupová

Hladíková Zděnka 3. 7. – 55 let
Toncarová Olga 5. 7. – 70 let
Šafratová Blanka 16. 7. – 90 let
Škubalová Anna 30. 7. – 81 let
Batěk Petr 31. 7. – 75 let
Bielý Pavel 1. 8. – 55 let
Remišová Jana 2. 8. – 50 let
Kristová Libuše 23. 8. – 70 let
Zemenová Eva 24. 8. – 50 let
Balsa Alfred 28. 8. – 81 let
Handrejchová Miroslava
29. 8. – 65 let
Krzáková Marie 3. 9. – 65 let
Bobot Jan 6. 9. – 70 let
Legová Marie 7. 9. – 87 let
Toncar Milan 9. 9. – 65 let
Fiala Vladimír 12. 9. – 82 let
Šulko Richard 16. 9. – 55 let
Kamínková Anna 17. 9. – 65 let
Kukalová Anna 20. 9. – 65 let
Burdová Efrieda 24. 9. – 86 let
Gergöová Hana 24. 9. – 50 let

neČtiny
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Pozitivní střípky
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Monika Karásková

Nová památka
na Plachtíně

Zrcadlení

Mariánský sloup

Zamysleli jste se někdy nad tím,
proč se vaši nejbližší chovají
tak, jak se chovají. A proč, když
přijdete někam do kolektivu,
se objeví lidé, kteří jsou vám
podobní, mají podobné záliby,
zkrátka jak se říká, jsou naladěni na stejnou vlnu?
Už od malička si vytváříme kolem
sebe mezilidské vztahy, které nás
provázejí na cestě životem. Některé si udržujeme po celý život,
to jsou vztahy trvalé, a jiné jsou
krátkodobé, pomíjivé, dočasné,
či nepřátelské. Lidé se kolem nás
mění tak, jako se měníme my.
Objeví se, něco nám předají či
naučí a pak zase odejdou.
Na vztahy kolem sebe se můžeme podívat tak trochu z jiného
úhlu pohledu a to z pohledu našeho osobního rozvoje. Bůh či
vesmír nám umožnil rozvíjet se, posouvat a poznávat. A to prostřednictvím lidí kolem nás, ve kterých se
zrcadlíme, jedná se o tzv. zrcadlení v ostatních. Aneb jak zní krásné české přísloví:

Mariánský sloup manželů Richarda a Ireny Šulkových byl vysvěcen
19. 9. 2015 opatem Premonstrátského kláštera v Teplé, P. Filipem
Zdeňkem Lobkowiczem, O. Praem
za účasti arciděkana P. Františka
Lišky a P. Günthera Eckelbauera,
OMI.
Proč jsme tento sloup nechali postavit? Tento sloup má být pro tisíce lidí, kteří okolo tohoto místa
během celého roku projdou nebo
projedou svědectvím hluboké
křesťanské víry a vděčnosti za dary,
které jsme s mojí ženou za celý náš
život od Pána dostali. Je to zároveň
dar k mým 55. narozeninám.
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Vyjádření vděčnosti obsahuje hlavní text na soklu z čelní strany: „sv.
Maria, děkujeme pěkně“.
Podepsáni jsou Šulkovi Richard
a Irena a to pod přezdívkou (jménem
po domu „Malíři“ zde na Plachtíně,
které se dědí z generace na generaci).
Tento nápis je vyveden v tzv. „Egerlandštině“, což je německé nářečí,
se kterým se ještě dnes mezi místními českými Němci mluví.
Na pravé straně soklu je vyveden
letopočet a na levé označení části
evangelia, se kterým jsem se ztotožnil po celý můj život. Tato část
evangelia (Mt 25,14-30) vypráví o hřivnách, které jsme dostali.
Každý z nás obdržel od Pána v životě nějaké dary. Ty jsme povinni
rozmnožovat a používat je pro své
blízké a k oslavě našeho Pána.
Pokud se podíváme na hlavu tohoto sloupu, vidíme, že jsou reli-

„Rovný rovného si hledá, vrána k vráně sedá.“
Lidé kolem nás jsou našimi zrcadly, co nám na nich vadí, tak to bohužel vadí i nám na nás samotných.
Jestliže změníme své chování, brzy uvidíme, že se lidé kolem nás budou také měnit. Vymění se nám přátelé
nebo změníme názor na onu situaci, změní se nám vztahy v zaměstnání, v rodině. Jen to zkuste a uvidíte.

„Teprve v zrcadle jiných pozná člověk vlastní já.“
Zenta Maurina
Naše vztahy jsou jen a pouze naším zrcadlem našich vlastních postojů. Cokoliv si o někom myslíme či
říkáme, je pouze náš postoj k sobě samotnému. O dalším člověku to řekne jen málo. Je špatné, když
vidíme na druhých jen jejich chyby a neustále někoho káráme, ať už sebe nebo ostatní. Vypovídá to
o tom, že jsme samy k sobě moc kritičtí, nemáme se rádi, máme na sebe vztek. Měli bychom změnit
přístup k sobě a mít se rádi, chválit se, radovat se, být v pohodě… Na lidech kolem nás vidět to lepší,
protože každý svým způsobem je něčím zajímavý, krásný, jedinečný, dokonalý… Dokud se budeme
nenávidět, bude nás nenávidět okolí, takže chceme-li milovat a být milováni, měli bychom začít samy
u sebe.

„Životy druhých lidí jsou nejlepší zrcadlo, v němž poznáme náš vlastní.“
Goethe
Život nás postupně vede cestou, na které překonáváme své vlastní bolesti a nelásku sami k sobě, abychom postupně došli k poznání, že jsme velmi důležitou dokonalou součástí velkého celku, který se nazývá Bůh či vesmír. Že jedinou cestou ke svobodě uvnitř nás samotných je láska k sobě.

Rodina Šulkova při slavnostním odhalení Mariánského sloupu. Foto R. Šulko
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éfy, které vytvořil Vojtěch Soukup
z jiného materiálu, než je vlastní
žulový sloup. Reliéfy jsou vyrobeny z Trachytu, který byl nalámán v Heřmanově u Teplé. Proč
právě tato hornina? Již více než
20 let jezdíme společně s mládeží z Německa, potomky vyhnaných Němců, na starý klášterní
premonstrátský hřbitov v Teplé.
A právě část klášterního kostela
Zvěstování Páně je postaven z trachytu. A je to i poutní místo našich
předků Skoky u Žlutic, které postavili Premonstráti z Teplé. Právě
proto jsem poprosil opata kláštera v Teplé, P. Filipa Zdeňka Lobkowicze, O.Praem. o vysvěcení
tohoto sloupu. Právě milostiplný
obraz p. Marie ze Skoků posloužil
jako námět na hlavní reliéf směrem k cestě. Že se zde nacházíme
v zemědělské oblasti, poznáme
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na prstících Ježíška, který si asi
hrál s domácími zvířátky, než ho
Panna Maria objala a stačila umýt.
Černou barvu na prstíčkách tvoří
velmi tvrdý minerál pyroxen.
Na levé straně koruny sloupu je
možné nalézt tři křesťanské cnosti:
Víru, naději a lásku. Tento unikátní
námět jsem objevil v Dražni, nedaleko Manětína, kde se narodil náš
nezapomenutelný P. Vojtěch Pešek,
T.J., který nejen křtil všechny naše
děti, ale náš nejmladší syn po něm
má i jméno. I naši svátost manželství nám v roce 1981 uděloval on.
Toto vyjádření cnostní vykládal při
vysvěcení přítomný architekt Jan
Soukup následovně, cituji:
„Víra, naděje a láska jsou spolu na
jedné lodi. Kříž, jako symbol víry
tvoří stěžeň a o něj se opírá kotva
jako symbol naděje. Doprovází je
láska, znázorněná kvetoucím srdcem. Když jsou tyto ctnosti spolu
takto přítomny, je to základ pro
dobrý život.“
Na pravé straně od Nečtin nalezneme námět modlících se rukou.
Modlitba je rozhovor s Bohem.
Bez denní modlitby bychom nenašli milosti, které tak nutně potřebujeme. A proto nám tyto sepjaté
ruce připomínají naši povinnost se
denně modlit.
Na zadní straně hlavy sloupu se nachází tzv. „Hoasnoutoutara“, což
je knoflík k tzv. Egerlandskému
(chebskému) kroji a je symbolem
tohoto „kmene“ českých Němců.
Protože k tomuto společenství po
staletí patříme, zvolil jsem tento
symbol i na tento sloup.
Na závěr bych chtěl poděkovat
panu architektovi Janu Soukupovi
za odborné rady a pomoc.
Synovi Vojtěchovi pak děkuji za
včasné a krásné přenesení mých
myšlenek do kamene, který pro mě
tolik znamená. Spolupráce s ním
byla velmi harmonická a byla dalším umocněním mé realizace tohoto sloupu.
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Přeji všem putujícím, kteří projdou
okolo tohoto sloupu: zastavte se na
5 minut v této hektické době. Nechte na sebe působit harmonii tohoto místa a zamyslete se nad smyslem vašeho života. Víra nám ho
dává. Tento sloup je toho důkazem.
Richard Šulko

Historické perličky
Úvodem dnešního pokračování
Historických perliček se musím
omluvit za neuskutečněné slibované akce. Člověk plánuje, ale vše
často dopadne jinak. Tak mi to,
prosím, odpusťte. Chci vše napravit. Proto všechny zvu na 17. 10.
2015, kdy bude v rámci výstavy na
Hradě Nečtiny opět otevřena hrobka sv. Terezie, rodiny Mensdorff-Pouilly. Prohlídky budou začínat
vždy v celou hodinu. První prohlídka začne v 10:00h a poslední prohlídka bude v 15:00h.
Také bych rád podnikl dříve plánovanou a neuskutečněnou Cestu
do historie na téma předválečného
opevnění. Cestu plánuji na 28. 10.
2015 od 13:30h formou Konvoje.
Projeli bychom a částečně prošli
úseky (D-18 a D-34) kolem Manětína. Předem upozorňuji na náročnost terénu. Budeme se pohybovat
údolím Manětínského potoka a nejen tam. Ale věřím, že vše společně
zvládneme. Na akci ještě upozorním plakáty. Doufám, že nám počasí bude přát a vše se vydaří dle plánu.
Cesta do historie dnes pokračuje
rokem 1939. Pro Nečtiny je to rok,
velkých plánů, velkých změn a osudové chvíle.
V lednu 1939 se několikrát schází
představitelé obce a je rozplánována elektrifikace obce.
Dochází k velkým sporům ohledně
postupu elektrifikace a technickému řešení.
Obec řeší definitivní ubytování
nových státních zaměstnanců –

16
všichni umístěni na soukromé podnájmy.
Únor – hrabě Alfons Karel Mensdorff provádí inventuru majetku
na zámku i velkostatku.
Obec Nečtiny se připravuje na sčítání obyvatel – sčítací komisař Josef Rohra.
– 15. 3. vzniká Protektorát Čechy
a Morava
– 23. 3. Německo obsadilo Klajpedu (německy Memel –Litva)
– 19. 4. je vytvořena Říšská župa
Sudety dle zák. č.74 Říšského zákoníku část 1.
Nečtiny tímto zákonem připadly
do vládního obvodu Chebsko-Karlovarského, okresu Žlutice, jako
dalších 115 obcí. Včetně Nečtin
měl okres tedy 116 obcí.
– k tomuto datu provedeno sčítání
obyvatel, 829 osob Nečtiny město + 12 osob mimo hranice města, celkem 841 osob, 825 katolíků
a 4 protestanti
– Josef Rohra po složitém vyjednávání prosazuje stavbu barákového
tábora pro RAD (Říšsko-Německá
pracovní služba), je rozhodnuto
postavit 10 budov, aby bylo možné
ubytovat 500 osob – stavba byla
sledována NSDAP, měla řešit nezaměstnanost v obci, po ukončení
stavby plánována plná zaměstnanost, stavbou vyřešena technická
stránka elektrifikace obce
– 22. 5. Ocelový pakt. Vojenský pakt
Itálie a Německa
Červen – ve škole Nečtiny jsou
uváděni učitelé p. Josef Schopf, p.
Wenzel Streitberger, jako výpomocný učitel Alfons Czischka, výpomocná učitelka sl. Hildegard
Worzfeld a učitelka domácích prací sl. Theodora Lang.
Pro školu v Nečtinech jsou určeny
spádově obce Nečtiny, Německá
Doubravice a Lešovice, toto rozdělení platí do května 1945.
– 23. 8. podepsán v Moskvě Pakt
o neútočení – pakt Molotov-Ribbentrop
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NOTA BENE!

VEN S TÍM

P+ Martin Sedloň, OMI

Stíny a světla
Na podiu v Anně, během léta i různě
venku v areálu, se jako výsledek nejrůznějších společných aktivit letos
vystřídaly desítky umělců. Obdivuji
je za Božský talent a sílu, která jim
umožňuje svá sdělení a krásu předávat. Nepochybně existuje univerzální
jazyk, kterým jde hezky komunikovat,
třeba aspoň v pátek večer, s lidmi, se
kterými sdílíme tento svět. Je jím otevřené srdce. Děkuji obci Nečtiny za
trpělivou podporu, Plzeňskému kraji
a Plzni 2015 také. Bez této spolupráce a také bez těch, kteří pomáhají
s organizačními věcmi a program
sledují a navštěvují, by nic takového
nebylo možné.
Marek Naglmüller

Tak už jsem dostal první malé dárky k mým padesátinám. Rozesmála mě
a opravdu udělala radost malá knížečka s názvem: „Buď v klidu,
je ti teprve 50“. Nejde ani tak o to, že bych nebyl v tomto směru v klidu, ale ta
knížečka je plná citátů. A citáty mám fakt rád. Už mne jich zaujalo několik.
Například: Narozeniny lidem svědčí. Je statisticky prokázáno,
že lidé, kteří jich mají nejvíc, se dožívají vysokého věku. (Larry Lorenzoni).
Nebo: Na věku nezáleží, pokud ovšem nejste sýr. (Billie Burkeová).
A ještě jeden z těch hlubších: S věkem se dostavuje vnitřní, vyšší život.
Kdo by chtěl být věčně mladý a stále se starat jen o vnější vzhled? (Elizabeth
Cady Stantonová). Ano, ve většině knížečka „bojuje“ s přesvědčením,
že přibývající věk je něco negativního, něco, co se často raději „zatlouká“.
Vztah člověka ke stáří je podle sociologů jedním z důležitých kritérií toho,
jak si ta či ona civilizace stojí. Kéž žije ten vnitřní, vyšší život, jinak bude stále
přibývat těch nešťastných a těch, co se stanou obětí vlastní rezignace.

Začátek 2. světové války – Polsko
31. 8. 1939 večer – Gliwický incident. Jednotky SS zorganizovaly
incident, při němž „Poláci“ napadli německou vysílačku v Gliwicích
(Gleiwitz). 1. 9. 1939 - začátek
druhé světové války v Evropě. 2SV
začala přesně ve 4:45h ráno, kdy
německou loď Schleswig-Holstein
(která byla v Gdaňsku „na návštěvě“) začala ostřelovat Westerplatte.
Rok 1939 ukončíme osudovou
událostí. Vypuknutím 2. světové
války. Válečné události necháme
na příště.
Loučím se s pozdravem
Nečtinám Zdar! Jiří Kapr

Strýčkova zahrádka ze Sušice na večeru s názvem Šumavská vlna. Foto Roman Ž. Pekař

i tu tajemnou hranici života a smrti.
Mše sv. je tajemství, při kterém je
Boží přítomnost nejintenzivnější.
Mše je tedy jedním z těch nejmocnějších prostředků, jak naší láskou
dosáhnout na ten „druhý břeh“. Ale
můžeme říci, že jakýkoli projev touhy po Boží přítomnosti dává naší
Téměř pokaždé, když pohřbívám lásce „nadpřirozená křídla“, která
a zvlášť, když sloužím zádušní mše umožní, aby „dosáhla“ na tu druza zemřelé, připomínám jednou hou stranu. V síle tohoto tajemství
z mých nejoblíbenějších definicí pak můžeme dohnat to, co už jsme
modlitby: Modlitba není nic jiného, vůči naším blízkým tady na zemi nenež láska, která skrze Boží přítom- stihli. Poděkovat, odpustit, poprosit
nost přesahuje čas a prostor a tedy za odpuštění… Čas „dušiček“, který

Dušičky – dny,
kdy zvlášť myslíme
na naše zemřelé

/glosa

v našich podmínkách je ustanoven
na poslední týden v říjnu a první týden v listopadu (do 8. 11.), je v síle
ustanovení Církve časem „mimořádného propojení“. Do tohoto
propojení nás noří už jen i tichá návštěva hřbitova s úmyslem pomoci, s úmyslem projevit lásku našim
zemřelým. Jsme pozváni, abychom
v tomto čas „přinesli“ do našich
kostelů a na hřbitovy co nejvíce lásky našim zemřelým. Nejenže tak pomáháme jim s vrůstáním do plnosti
Boží lásky a připravujeme je na konečné vzkříšení, ale i my sami jsme
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obohacováni láskou a naše životy
nabírají ten správný směr. Vzpomínám si na svědectví jednoho podnikatele, který se mi svěřil. „Čoveče, já
když už začnu blbnout, začne mě to
všechno nějak pohlcovat, jsem podrážděnej doma a v práci řvu na lidi,
tak se jdu projít po hřbitově a ono
se mi to tak všechno srovná, najednou je mi jasný, o co jde a o co nejde,
pomodlím se a tak nějak odcházím
plnej síly…“ Přeji sobě i vám, ať letošní čas dušiček je pro nás časem
lásky, časem vděčnosti, odpuštění
a naděje. A samozřejmě srdečně
zveme ke společným setkáním na
hřbitovech a v našich kostelích.
– ms –

Jak jsem koupil byt
Jednoho dne, jednoho večera jsem
coby realitní makléř zavolal na inzerát na koupi bytu v Nečtinech.
Představila se mi po hlase milá
slečna, která se neúspěšně snažila
prodat svůj byt, ve kterém už delší
dobu nebydlela, ale za který musela
stále měsíčně platit nájemné a ještě
k tomu půjčku, kterou si na koupi
bytu musela vzít. Domluvili jsme
se na prohlídce bytu během víkendu, abychom ho mohli nabídnout
našim klientům, kteří hledají právě něco takového. Připravil jsem
se, kouknul na mapu a vzpomněl
si, jak jsem kdysi do Nečtin dojížděl za kamarádem, který tam vařil
na zámku v kuchyni. Cestou nás
okouzlila malebná krajina a rozlehlé pastviny se stády krav a ovcí.
Často jsem o ní slýchával z úst známých a kamarádů, kteří vyprávěli
o panenské přírodě a barvitě popisovali celý kraj hlavně pak hluboké
lesy a množství působivých historických památek v regionu.
Najít onu bytovku nebyl vůbec
problém, jelikož jich v Nečtinech
opravdu moc není a paní majitelka
nás již vyhlížela z balkonu.
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Při následném focení bytu, vypisování smlouvy a technických informací jsme si i příjemně popovídali. Poté jsme zamířili na zdejší
náměstíčko, a jelikož jsme se zatím
nestihli naobědvat, rozhodli jsme
se, že se zastavíme v místní hospodě na pozdní oběd. Po dobrém
obědě jsme se ještě před odjezdem
rozhodli prozkoumat okolí, které
nás u při příjezdu do Nečtin okouzlilo. Po delší procházce po okolí
jsme při návratu zpět začali zvažovat, zda si byt v tak krásné lokalitě nekoupit sami a odstěhovat se
tak ze stresové a uspěchané Plzně.
Nemuseli jsme dlouho zvažovat
pro a proti. Nečtiny jednoznačně
vyhráli svou atmosférou a prostředím a my se už nemohli dočkat, až
dostaneme klíče a přestěhujeme se
do nového bytu v Nečtinech.

Realitní makléři
M&M reality holding
a. s., Nečtiny 199, 331
63 Nečtiny
Josef Říha
tel.: 732 440 400
e-mail:
jriha@mmreality.cz

Marie Stoklasová
tel.: 734 222 188
e-mail: mstoklasova@
mmreality.cz

Zajišťujeme:
Přímé výkupy nemovitostí až za 85%
z tržní ceny
Řešení exekucí a zástav
Flexibilní řešení pro lidi, kteří chtějí
prodat a zároveň koupit nemovitost
Odhady tržních cen nemovitostí
Komplexní právní servis
– pokud máte vlastního kupce
Profesionální inzerci
Vyřízení hypotéky i pojištění
nemovitosti
Zajištujeme energetické štítky
Nezávazně a zdarma poradíme
v řešení složitějších situací

Nečtinská
zemědělská a. s.
nabízí ubytování
Turistická ubytovna
Nečtinské zemědělské
Nachází se v areálu Nečtinské
zemědělské a. s. nad dílnou.
K dispozici je 38 míst v 9 pokojích.
4-6 lůžkové a 2 pokoje
jsou dvoulůžkové.
K dispozici společná kuchyňka,
sociální zařízení.
Cena: 250 Kč + 15 % DPH.
kontakt: 737 709 026
nectiny.as@tiscali.cz

neČtiny
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KINO SOKOL MANĚTÍN
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Pátek, 9.10.2015, 20h
SCHMITKE (komedie, ČR, 2015)
Režie: Štěpán Altrichter
Hrají: Peter Kurth, Helena Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek, Lana Cooper, Stephan
Grossmann, Vladimír Škultéty
Příběh neotřele a originálně vyprávěného filmu se odehrává v současném Německu a
Česku, jeho hlavní část pak na pomezí – v malém městečku uprostřed lesů na hřebenech
Krušných hor. S lehkým komediálním nadhledem nabízí mix napínavé detektivní zápletky
s místy až dokumentárně realistickým pohledem na dnešní Sudety. Hlavní postavou je
stárnoucí inženýr Julius Schmitke. A také Krušné hory, které byly, stejně jako Schmitke,
už téměř úplně prázdné a zničené, ale v současnosti se dávají znovu dohromady a život se
do nich pomalu ale jistě vrací.(Artcam)
Pátek, 23.10.2015, 20h
MARGUERITE (komedie, drama, Francie, ČR, 2015)
Režie: Xavier Gianolli
Hrají: Catherine Frot, André Marcon, Christa Theret, Michel Fau, Sylvain
Dieuaide, Denis Mpunga
Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont je zámožná žena, milovnice hudby a opery. Už
celé roky pravidelně zpívá pro své hosty. Jenže Marguerite zpívá zoufale falešně a nikdo
jí nikdy neřekl pravdu. Její manžel a blízcí ji nechávali žít v iluzích. Vše se zkomplikuje,
když si vezme do hlavy, že zazpívá před skutečným publikem, v Opeře.
Příběh je volně inspirován osudy Američanky Florence Foster Jenkins, operní zpěvačky
známé jako „královna kraválu“, která se ve 40. letech minulého století proslavila svým
příšerným hlasem. (Artcam)
PŘIPRAVUJEME:
27.11.2015 – TŘI BRATŘI (pohádka, ČR, 2014)
22.12.2015 – SEDMERO KRKAVCŮ ( pohádka, ČR, 2015)

Vstupné na všechna představení je dobrovolné.

Hostinec
Na Radnici
Vás srdečně zve na

SVATOMARTINSKOU
HUSU
7. 11. 2015
Objednat možno v hospodě
nebo na tel. 373 313 132

neČtiny
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Zimní
(mimosezónní)
otvírací doba

Nečtiny braly
za čtyři góly
tři body

Od 5. 10. 2015

Duel dvou sousedů v tabulce, které dělil před sedmým kolem jediný
bod, vyzněl poměrně jasně pro domácí, kteří se tak posunuli do první
poloviny tabulky.
Poměrně vyrovnaná první půle přinesla několik zajímavých šancí, skóre se však měnilo až v samotném
závěru. Martin Hlous v devětatřicáté
minutě přijal balón a z otočky zamířil přesně k tyči. Aktivně hrající hos-

Hospoda Na hřišti
Středa od 16.00 do 22.00
Pátek od 16.00 do 24.00
Sobota od 14.00 do 24.00
V případě pořádání akcí
nebo po domluvě možno i jinak.
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ty ale inkasovaná branka nesrazila
a ještě do přestávky stihli se svým
soupeřem srovnat krok. Do vápna se
totiž probíjel Vacín a po ataku domácích sudí Kvasnička neváhal a ukázal
na značku pokutového kopu. K exekuci se postavil Tomáš Kříž a určil
tak nerozhodný poločasový výsledek.
Necelá stovka přítomných diváků čekala od druhého poločasu rozuzlení
a tak se také stalo. Nečtiny předvedly
v rozmezí jednapadesáté až čtyřiapadesáté minuty tvrdé K.O., na které
již Kožlany nenašly odpověď. Ale
nepředbíhejme. Nejprve domácím
pomohlo štěstí, když si přízemní střelecký pokus Michala Alexiho po lehké teči našel místo přesně k tyči. Po
chvilce přilétl do pokutového území
Olympie centr, který hlavou dopravil
na místo určení Lukáš Lejsek a dodal
na kopačky svého týmu klid. Definitivní pojistku přidal v povedeném
druhém dějství Martin Hlous, jenž
vystihl špatnou malou domů soupeře
a tváří v tvář gólmanovi uspěl umístěnou ranou. Vyrovnaný duel tak nakonec domácí rozsekli třemi góly.

24. 10.
Mydy Rabycad

program

TJ Nečtiny

TJ Olympie Kožlany
Švamberg Jiří (Olympie Kožlany):
„V první půli jsme měli několik šancí, ale nebyli jsme schopní dát gól.
Bohužel soupeř dal poměrně šťastnou střelou branku, ovšem my ještě
vyrovnali. I ve druhé půli jsme se
snažili, tlačili jsme, ale góly dával
soupeř. Dostali jsme lekci z efektivnosti, bojovnosti a vůle. Z toho jsme
zklamaní – z výkonu a výsledku.“
Vojtěch Honzík

Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl,
která není zvyklá
stagnovat a opakovat se. Z pozice
rockové a popové
hvězdy putuje k
osobnímu vyjádření.
Mimořádný úkaz
české hudební scény.

kaple sv. Anny

Ohlasy k zápasu
Polívka Václav (TJ Nečtiny): „Bylo
to těžké utkání. Jednalo se o souboj
dvou týmů, kterým se příliš nedaří.
Nám se podařilo rozhodnout ve
druhé půli a zaslouženě jsme, podle mého názoru, vyhráli.“

Elektroswingová
mantra o dobrých
časech, kterou
kapela s věkovým
průměrem 21 let
zažívá v tuzemských i evropských
klubech.

31. 10.
Lenka Dusilová

PÁ 16. 10. KIESLOWSKI
Koncert. Indie urban písně
o porozumění i nedorozumění,
kde to druhé převažuje.
PÁ 23. 10. Dvojkoncert:
OSTŘEJŠÍ VEČER
A BUDE HŮŘ
Underpunkový koncert kapely
inspirované literaturou
Jana Pelce.
ThANX
Hardcoreová terapie.
Myšlenky hlavou
jak ryby plavou.
No promise, no compromise.
SO 24. 10. MYDY R ABYCAD
Velmi taneční koncert
elektronica-swing.
SO 31. 10. LENK A DUSILOVÁ
Sólový koncert šestinásobné
držitelky Anděla, která
se neopakuje. Mimořádný
úkaz české hudební scény.
PÁ 6. 11. V3SK A
Energetický koncert
devítičlenné skupiny ze Stoda
ve stylu SK A s prvky reggae
a punku. Však víte Vstupné 69 Kč, zlevněné 49 Kč
Představení v kapli sv. Anny,
začátky v 19.00.
Změna programu vyhrazena

neČtiny
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Rozhovor
s prezidentem
FK Nečtiny
Karlem Junasem
Jaké jsou cíle týmu
v Okresním přeboru
a jak se je daří naplnit?
Cíle týmu jsou každou sezonu stejné. Pohybovat se v horních patrech Nečtinští s mistrovským pohárem
tabulky a pokusit se o postup 1. B
třídy. To první se nám daří a postup Komu chcete
poděkovat a zač?
zatím nevyšel.
Poděkovat bych chtěl všem lidem,
Přivítali jste nějakou
kteří se byť jen malou částí podílejí
posilu?
na fungování našeho klubu a hlavJaro jsme odehráli v dost malém ně fanouškům za podporu při zápapočtu hráčů. Takže úkol přes pau- sech.
zu byl jasný. Přivést nové hráče,
což se v rámci možností podařilo. Máte nějaké radostné
Hostování S. Arneta se změnilo události ve vašem
v přestup. Dále na přestup přišli klubu?
F. Socha a O. Hejlík. Vrátil se nám Chtěl bych touto cestou popřát
i další gólman a odchovanec R. našim dvěma spoluhráčům, kteří
Taut po roce stráveném pracovně vstoupili do svazku manželského
v zahraničí. A teď čerstvě na hosto- a to L. Lejskovi a V. Kotlabovi. Za
vání přišel K. Lavička.
celý Nečtinský fotbal hodně štěstí.
Samozřejmě nemohu zapomenout
Co vás právě trápí?
na našeho kapitána M. Hlouse,
Start do nového ročníku se nám vů- který se stal dne 13. 9. 2015 hrdým
bec nevydařil díky velkému počtu otcem dcery Terezky. Velká gratuzraněných. V tuto chvíli je mimo lace kapitáne.
sestavu 5 kluků.

Co Vás potěšilo
v poslední době?

Přítomnost poháru FC Viktoria
v Nečtinech. Fotbalový mistr České republiky v rámci odborového
setkání Doosanu Plzeň umožnil
některým fotbalistům a členům výboru se s ním vyfotit. Byla to velká
čest, to se nestává každý den. Ještě
jednou děkujeme.
Skoro všude se potýká fotbal s nedostatkem peněz. Jak to vypadá po
této stránce v Nečtinech.
Co se týká peněz v Nečtinském fotbale, je to jako všude jinde, mohlo
by jich být i více. Ale díky obci Nečtiny, rodině Čikovských, Nečtinské
zemědělské a. s. a Dossanu Plzeň,
se nám daří pokrýt potřebné náklady na provoz klubu. Takže touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Jestli
jsem na někoho zapomněl, tak se ze
Jak vidíte budoucnost
srdce omlouvám.
Které utkání považujete nečtinského fotbalu?
Sportu zdar a fotbalu v Nečtinech
za povedené?
No, to je otázka. Netroufám si od- zvlášť.
Rozhovor připravila Soňa Vašíčková
Určitě teď to poslední, vyhráli jsme 4:1. povědět.

Uprchli
Marie Pekařová Kadlecová
V posledních týdnech se vzduchem šíří strachy.
Strach, možná něco jako virus, který nám vstupuje
do hlavy a nutí nám pocit ohrožení našich jistot,
ač na ně často nadáváme. Věci kolem nás se hýbou,

/MINIfejeton
někdy tak rychle, že jim přestáváme rozumět
a píská nám z toho v uších. Nezastavíme to.
Přesto nemusíme papouškovat cizí myšlenky
a ostrá slova rychlých soudů, které v sobě nesou
jen zrnko pravdy. Můžeme se pokusit jen o to,
jak se dívá člověk v nás. A nebát se porozumění,
které se noří pod povrch.

