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Shrek a Fiona
míchali nápoje

Letos se Masopust vyklubal velice
brzy a po sobotních masopust
ních průvodech přišla řada na
naše nejmenší. Každoročně je
neděle věnována dětskému maš
karnímu plesu pro všechny děti
z okolí. Letos nás čekalo překva
pení. U vchodu seděla kouzelnice
Jířa s vílou Karolínkou a rozdávali
lístky do dětské tomboly. Šašek
Dádula s indiánským náčelníkem
Velkým medvědem potěšil děti
hned u vstupu balónkem, kterých
bylo nafouknutých rovných 100.
Čarodějnice Miluška měla připra
venou dílničku, kde si děti mohly
vyrobit masopustní masky, vyzdo
bit sádrové odlitky zvířátek, nebo
si jen tak vymalovat masopustní

omalovánky. Sál byl vyzdoben
mnoha obrázky, na každém stole
byly připraveny veselé škrabošky
a hlavním velkým překvapením
byl Shrekův bar ve Shrekově chý
ši, kde Shrek společně s Fionou
míchali hodně barevné nápoje.
dé dítko tak mohlo ochut
Kaž
nat Shrekův žabinec, Jahodové
mámení, Fionin zelený vánek
a mnoho dalšího včetně ovocné
misky s čerstvými jahodami, zra
lým melounem a dalším ovocem.
Celým programem provázela Rů
žová Pipy, která děti zapojila do
několika her. Šašek Dádula celé
odpoledne statečně spolu s ma
lými princeznami, námořníky,
piráty, motýlky a mnoha dalšími
maskami tančil na veselé písničky
Míši Růžičkové a společně s indi
ánským náčelníkem děti odmě
ňoval. Paní Jitka Stoklasová se

Fiona a Shrek nabízeli své lákavě barevné míchané nápoje. Foto Soňa Vašíčková

svými mažoretkami potěšila ne
jedno oko a vystoupení těch nej
menších mažoretek na písničku
„Papoušek“ bylo skutečným zážit
kem. Sál byl nabitý, děti se bavily
a Šmoulinka Jíťa rozdávala podle
barvy lístků připravenou tombolu.
Maškarní bál byl moc pěkný, neje
den rodič akci pochválil a poděko
val. Když se zavřely za posledním
dítkem dveře, všichni organizátoři
se shodli na tom, že to stálo za to
a začali vymýšlet, co připraví na
rok příští.
Velký dík za finanční podporu patří
Hostinci Na Radnici, Obci Nečtiny,
firmě Stavitelství Kamínek, Sta
vitelství Černíček, Nečtinské ze
mědělské a. s., paní Janě Tycové
za zapůjčení rekvizit a všem, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu
této akce.
Soňa Vašíčková
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vání, jakýmsi komunikačním cen
trem, zdrojem informací zejména
pro starší lidi, kteří mají omeze
ný pohyb, a tak se tu uplatňuje
nejen funkce zásobovací, ale tro
chu i sociální. Důležité ale je, aby
služba měla odpovídající kvalitu.
Zastupitelstvo si po letech tuto
nadhodnotu uvědomilo a dospělo
k názoru, že je třeba služby v obci,
jako důležitý prvek udržitelnosti
a obnovitelnosti života, podporo
vat. Proto se v domě čp. 60 v Nečti
nech, ve „starém krámu“, plánuje
v přízemí komerční prostor, kte
rý by měl sloužit k provozování
služeb a k obchodu, a proto také
obec odkoupila krámek na Hradě
Nečtiny po paní Lavičkové, aby ho
postupně dle finančních možností,
Indiánka na masopustím bále. Foto –sv–
obnovila a provozovala. V západní
Evropě, ve vesnicích, kde kontinu
ita řemesel nebyla přerušena, je
normální, že lidi nakupují u svého
obchodníka, řezníka, berou rohlí
ky a chleba od svého pekaře, ob
Jsem velmi rád, že se Jakub Linda, jednají si truhlářské práce u svého
vnuk Ládi a Aleny Uhlířových, ujal truhláře atd. Jeden podporuje dru
krámku v Březíně. V době velkých hého a oběh peněz zůstává v obci.
marketů a nákupních středisek je Přál bych si, aby to u nás někdy
živobytí spojené se zásobováním také tak fungovalo.
malých obcí veliká odvaha. Nejed Jednou z prvních vlaštovek, která
ná se totiž o žádný byznys, ale více tuhle jiskřičku zapálí, může být za
méně o službu lidem. Výborné je chování činnosti krámku v Březíně
také to, že pan Linda má chuť tuto a hlavně tvořivá chuť Jakuba, která
záslužnou činnost rozvíjet a podle může být inspirací i pro ostatní. Je
zájmu lidí dál rozšiřovat (viz na taková snaha krokem zpátky nebo
cesta pro lepší budoucnost?
bídka na s. 18).
Malý obchod na vesnici má velký Jiří Křemenák, starosta
význam. A nakonec každá služba,
kterou odvážní a podnikaví obča
né začnou na území provozovat, je
cenná. Jednak pro obyvatele, kteří
pak nemusí nikam za službou do Letošní rozpočet byl navržený
jíždět a jednak proto, že obchůdek a schválený dosti velkoryse. Kro
v odlehlé části je i místem setká mě provozních nákladů, které se

Krok zpátky nebo lepší
budoucnost?

Rozpočet obce 2016
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v objemu nevymykají z průměru mi
nulých let se zastupitelstvo shodlo,
že je potřebné v r. 2016 realizovat
maximum vyprojektovaných zámě
rů, na které již je stavební povolení.
Je běžnou praxí, že stavební povole
ní je platné 2 roky a když se stavba
nezahájí, povolení pozbude plat
nosti. Podrobnosti o těchto akcích
se pokusím přiblížit v následujícím
komentáři. Ještě bych zmínil ales
poň několik důležitých informací,
které souvisejí s rozpočtem a hru
bě naznačují objem činností obce.
Správní území obce Nečtiny má
10 katastrálních území o celkové vý
měře 5200 ha. Obec vlastní celkem
633 ha pozemků v nejrůznějších
druzích a hospodaří na 378 ha lesa.
Spravuje 12 místních částí včetně
Nečtin, vlastní 17 km místních ko
munikací a dle inventury majetku
za r. 2015 se stará o budovy a stav
by v účetní hodnotě 124,2 mil. Kč,
o stroje a zařízení v hodnotě 8,2 mil.
Kč a drobný hmotný majetek v hod
notě 3,4 mil. Kč. Obec bude mít pro
sezonu 2016 celkem 18 zaměstnan
ců: 3 v administrativě, 2 v muzeu,
1 na sběrném dvoře, 4 stálí zaměst
nanci pro údržbu, opravy a vedlejší
hospodářskou činnost a 7 sezon
ních pracovníků zaměstnaných s fi
nanční podporou pracovního úřadu
na údržbu zeleně a práci v lese.
Předpokládané příjmy rozpočtu na
r. 2016 činí 13 872,10 mil. Kč.
Předpokládané výdaje rozpočtu na
r. 2016 činí 29 392,33 mil. Kč.
Záporný schodek rozpočtu ve výši
bude hrazen částečně z úvěru ve
výši 7 mil. Kč, který si obec vzala
na opravu domu čp. 60 a částečně
z přebytku hospodaření minulých
let ve výši 8520,23 mil. Kč.
–jk–
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Schválený rozpočet obce na rok 2016
Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1511
1341
1343
1351
1361

1032
1032
2119
2321
3315

3399
3399
3399
3412
3429
3612
3613

3632
3639

3722
3723
4351
6310
3639

2111
2131
2343
2111
2111
2112
2132
2111
2111
2111
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2131
2131
2131
2131
2324
2111
2329
2310
2111
2132
2141
3111
3111
4112

4121

PŘÍJMY
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu z podnikání fyz.osob
Daň ze závislé činnosti zv. Sazba
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Celkem daňové příjmy
Poplatek ze psů
Poplatek z místa
Podíl na zisku – odvod z loterií
Správní poplatky
Celkem příjmy tř. 1
Prodej dřeva
Honitba Nečtiny
Poplatek báňský úřad
Stočné – ČOV
Příjmy z muzea – Plz. vstupné, občerstvení
Prodej upomínkových předmětů
Pronájem čp. 79
Reklama dětský den
Pivní slavnosti
Březínská pouť
Pronájem sport. areálu – Škoda
Nájemné čp. 238 – šatny
Záloha na služby čp. 238 – šatny
Nájemné byty čp. 188, 45
Záloha na služby byty čp 188, 45
Pronájem čp. 188 – pošta
Pronájem čp. 188 – telefon
Pronájem čp. 82 – lékař
Pronájem čp.1 – hostinec
Nouzové bydlení čp. 234
Pronájem čp. 234 – Biely
Zápůjčka čp. 134
Hroby
Pronájem lom pozemek 2042/1
Pohyblivá složka pronájmu Skanska
Pronájem pozemků
Pronájem rybníků
El. energ. – čp. 234, 134
Odvoz odpadů
Separace odpadů Eko – Kom
Sběrný dvůr – železný šrot
Záloha na služby DPS
Nájemné DPS
Úroky z účtů
Celkem příjmy tř. 2
Prodej pozemků
Prodej pozemků RD Plachtín
Celkem příjmy tř.3
Dotace kraj – výkon státní správy
Dotace – Úřad práce – cca 8 lidí
Dotace – LHP
Příspěvky obcí – Sběrný dvůr
Celkem příjmy tř.4
Celkem daňové příjmy
Celkem ostatní příjmy
Příjmy z běžného rozpočtu
VHČ
Doprava a ostatní služby
Příjmy VHČ

Popis rozpočtu
1850,00
78,00
203,00
2018,00
3840,00
1890,00
9879,00
11,00
30,00
30,00
20,00
91,00
900,00
16,00
7,00
132,00
50,00
20,00
5,00

1850,00
78,00
203,00
2018,00
3840,00
1890,00
9879,00
11,00
30,00
30,00
20,00
91,00
900,00
16,00
7,00
132,00
50,00
20,00
5,00

60,00
72,00
159,00
110,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
12,00

60,00
72,00
159,00
110,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
12,00

10,00
7,00
248,50
171,00
6,00

10,00
7,00
248,50
171,00
6,00

330,00
80,00
10,00
280,00
232,00
1,00
3044,50
50,00
50,00
172,60

330,00
80,00
10,00
280,00
232,00
1,00
3044,50
100,00
500,00
600,00
172,60

85,00
257,60
9879,00
3443,10
13322,10

85,00
257,60
9879,00
3993,10
13872,10

250,00
250,00

250,00
250,00

Větší stavební akce
a plánované výdaje
v roce 2016
Rekonstrukce a intenzifikace
ČOV Nečtiny
Tato akce, která byla zahájena v roce
2015 by měla být dokončena v prů
běhu dubna 2016. Jedná se o kom
pletní výměnu a modernizaci tech
nologických segmentů čistírny. Dále
pak o stavbu zařízení, které umožní
čistit odpadní vodu z jímek a septiků,
kterou již nelze podle současné legis
lativy vyvážet na pole. Obec nabídne
majitelům žump a septiků do konce
II. čtvrtletí kompletní službu na čiš
tění odpadní vody, včetně vývozu
vlastním fekálním vozem. Tím bude
umožněna legální likvidace odpad
ních vod ve všech našich částech. Cel
kové náklady akce jsou 6 098 140 Kč,
z toho dotace z ministerstva země
dělství činí 3 456 000 Kč a podíl obce
2 642 140 Kč. Fekální vůz o obsahu
5m 3 byl pořízen za 217 tis. Kč bez
DPH.
Přečerpávací stanice vody
v Plachtíně
Realizace této akce umožní řádně
zásobovat 10-14 domácností vodou.
V loňském roce bylo vyměněno 50 let
staré ocelové potrubí a zhotoveny
nové přípojky k 10. domácnostem
a v návaznosti na to byl vypracován
projekt na stavbu přečerpávací stani
ce, která by měla vyřešit problémy se
současnou provizorní vodárnou umís
těnou v rodinném domku pana Balzy.
Rozpočtové náklady na tuto akci dle
rozpočtu projektanta činí 1,6 mil. Kč
bez DPH. V nejbližší době bude pro
vedena soutěž na dodavatele stavby
a je reálné, že se realizační cena stav
by sníží. Obec na tuto akci vyčlenila
z rozpočtu v r. 2016 800 tis. Kč. Obec
se i přes obvyklá rizika pokusí získat
dotaci z PK.

neČtiny
Zajištění nezávadné vody
pro areál bývalého špitálu
čp. 134 a sv. Anny
V r. 2015 se obec pokusila získat pro
středky z norských fondů (peníze po
skytované některým zemím Evropy na
obnovu památek a kulturního dědic
tví) na nutné opravy areálu sv. Anny.
Jedná se o přivedení vody od studánky
u Chlupů, napojení obou památkových
objektů na veřejnou kanalizaci, přístav
ba sociálního zařízení ke kapli sv. Anny,
oprava střechy a vnějšího pláště kaple
a vyřešení vytápění obou objektů. Bo
hužel jsme s žádostí ve velké konku
renci neuspěli. Proto bylo rozhodnuto
akci etapově zahájit a vyřešit z vlastních
zdrojů jeden z nejpalčivějších problémů,
kterým je zásobování špitálu čistou vo
dou. Náklady na akci jsou 590 tis. Kč.
Oprava hřiště na malé sporty
Hřiště na malé sporty bylo postaveno
v r. 2003. Po více než dvanácti letech
provozu již dosluhuje dřevěný manti
nel, opotřebovaný je i povrch a ostatní
funkční části hřiště. Pro r. 2016 se počí
tá nákladem cca 100 tis. Kč na výměnu
fošen mantinelu, protože je pro uživate
le hřiště již nebezpečný.
Oprava bytového domu
čp. 60, „Starý krám“
Oprava této budovy je největším a nej
těžším úkolem roku. V únoru byla zahá
jena kompletní rekonstrukce. A to v ho
dině dvanácté, protože dům již byl po
letech chátrání opravdu v havarijním
stavu. Pokud se oprava podaří, bude
v přízemí s největší pravděpodobností
obnoven komerční prostor pro služby
a obchod a v prvním a druhém patře
vzniknou 4 byty. Dodavatelem stavby
je sama obec a na subdodávkách prací
se kromě speciálních profesí podílejí
převážně řemeslníci z místa a regionu.
Očekávané náklady stavby se pohybují
kolem 8 mil. Kč bez DPH. Obec akci
financuje převážně z úvěru od ČS spo
řitelny a. s.
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1014

5021
5139
5169
6121

1032

5139
5139
5139
5156
5163
5011
5031
5032
5139
5169
5171

1036

5169

1037

5171

2212

5139
5139
5156
5171
5362

2221

5193

2310

5169
6121
6121
6121

2321

3117

3314

3315

5151
5154
5169
5171
5171
6121
6121
6121

5331
6121

5021

5011
5031
5032
5138

VÝDAJE
Útulek pro psy
Brig. práce
Krmení
Služby
Výstavba útulku
Celkem
LES
Nářadí
Sazenice, mazání a pod.
Pletivo na oplocenky
PHM
Zákon. poj. – traktor
Mzdy – 1 zaměst.
SP – obec
ZP – obec
Řetězy, pilníky
Služby – těžba dřeva a přibližování dřeva
Údržba a opravy
Celkem
SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Lesní hospodář
Celkem
CELESPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ
Údržba a opravy lesních cest
Celkem
DOPRAVA
Zimní údržba – posypový materiál
Materiál na opravy MK
Zimní údržba – PHM
Oprava MK
Silniční daň
Celkem
Příspěvek ČSAD
Celkem
VODNÍ
Rozbor vody, vytýčení vod.
Rozšíření vod. Řadu – čp. 234, 237, 238
Vodárna Plachtín realizace
Vodovodní přípojka – Špitál Nečtiny 134
Celkem
ČOV A KANALIZACE
Voda
El. energie
ROZBORY ODPADNÍ VODY A ODPOVĚDNOST
Údržba a opravy
Zatěsnění šachet-průzkum kanalizace
Prodloužení vod. řadu za potokem
Rozšíření kanalizace za potokem
Intenzifikace ČOV – cena celkem 6 098 140,Celkem
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Náklady na provoz
Výstavba kůlny
Celkem
KULTURA
Knihovna – dohoda
Ostatní náklady
Celkem
MUZEUM ČP. 79
Mzdy zaměstnanců
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Nákup zboží k prodeji

18,00
15,00
7,00
400,00
440,00

18,00
15,00
7,00
400,00
440,00

20,00
60,00
10,00
56,00
1,00
240,00
60,00
22,00
12,00
160,00
15,00
656,00

20,00
60,00
10,00
56,00
1,00
240,00
60,00
22,00
12,00
160,00
15,00
656,00

110,00
110,00

110,00
110,00

100,00
100,00

100,00
100,00

20,00
20,00
10,00
854,06
8,00
36,60
36,60

20,00
20,00
10,00
854,06
8,00
912,06
36,60
36,60

20,00
600,00
800,00
600,00
2020,00

20,00
600,00
800,00
600,00
2020,00

1,00
110,00
50,00
20,00
100,00
500,00
700,00
2642,14
4123,14

1,00
110,00
50,00
20,00
100,00
500,00
700,00
2642,14
4123,14

550,00
300,00
850,00

550,00
300,00
850,00

5,00

5,00

5,00

5,00

260,00
65,00
23,00
20,00

260,00
65,00
23,00
20,00

neČtiny
5139
5139
5139
5151
5154
5162
5163
5169
5175

3319

5021

3330

5223

3399

5021
5137
5139
5169
5169
5169
5139
5139
5139
5169
5194

3419

5156
5156
5171
5221

3429

5151
5154
5169

3612

5151
5153
5154
5169
5171
6121

3631

3632

3639

5154
5171

5139
5151
5156
5169
5169

5011
5031
5032
5038
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Materiál
Propagační mater., publicita, akce
Archiv
Voda
Spotř.el.energie
Tel. hovory
Pojištění nem. a vybavení
Servis TČ, vzděl., licence PC, cert., údržba dat
Občerstvení (prodej, akce)
Celkem
KRONIKA
Odměna kronikáře
Celkem
CÍRKEV
Charita – podpora neziskových aktivit
Celkem
SPOZ
SPOZ odměna
Mikrofon a zesilovač
Blahopřání, kytice
Dětský den
Pivní slavnosti
Bartolomějská pouť
Nákup potřeb – kulturní akce
Nákup pomůcek – mažoretky
Nákup pomůcek – PRKOŠ
Setkání seniorů
Jubilea
Celkem
Údržba areálu hřiště
Sekání hřiště
Oprava hřiště na malé sporty
Příspěvek TJ
Celkem
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
Voda čp. 238 – šatny
El. energ. čp. 238 – šatny
Služby-revize, kontroly čp. 238 – šatny
Celkem
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Voda čp. 188, 45
Plyn čp. 188
El. energie čp. 188, 45
Revize
Údržba a opravy střechy, komína čp. 188
Bytový dům čp. 60, úvěr – 7000
Celkem
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Elektřina
Opravy a údržba
VO RD PLACHTÍN
Celkem
Hřbitov
Úprava hřbitova
Voda
PHM – sekání
Odvoz kontejnerů Nečtiny
Odvoz kontejnerů Březín
Celkem
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Mzdy zaměstnanců – 4 zaměstnanci
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Úraz. pojištění

30,00
100,00
50,00
2,00
90,00
15,00
35,00
20,00
5,00
715,00

30,00
100,00
50,00
2,00
90,00
15,00
35,00
20,00
5,00
715,00

12,00
12,00

12,00
12,00

10,00
10,00

10,00
10,00

5,00
20,00
30,00

5,00
25,00
20,00
30,00

30,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
165,00
30,00
20,00
100,00
30,00
180,00

30,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
190,00
30,00
20,00
100,00
30,00
180,00

10,00
80,00
5,00
95,00

10,00
80,00
5,00
95,00

40,00
100,00
3,00
5,00
120,00
7500,00
7768,00

40,00
100,00
3,00
5,00
120,00
7500,00
7768,00

150,00
60,00

150,00
60,00

210,00

210,00

50,00
10,00
12,00
6,00
6,00
84,00

50,00
10,00
12,00
6,00
6,00
84,00

800,00
200,00
72,00
8,00

800,00
200,00
72,00
8,00

Obchod
na Hradě Nečtiny čp. 3
S ohledem na budoucí zásobování a zvý
šení úrovně služeb se obec rozhodla
odkoupit bývalý obchod na Hradě od p.
Lavičkové. Po předběžném posouzení
by byl tento objekt po kompletní rekon
strukci vhodný nejen k obnovení funkce
obchodu, ale i k bydlení. Obec v první
etapě schválila finanční prostředky na
projektovou přípravu.
Základní a Mateřská škola
Škola dlouhodobě vykazuje dobré vý
sledky a obec se snaží její provozní ná
klady řádně finančně zabezpečit. Navíc
je snaha každý rok udělat něco navíc
pro zlepšení materiálního zázemí školy.
V letošním roce by konečně mělo dojít
k rekonstrukci skladu za školou, která
byla vloni z časových důvodů odložena.
Náklady na akci byly předběžně odhad
nuty na 300 tis. Kč.
Útulek pro psy
Obec se po asi dvouletých zkušenostech
se psím útulkem na Hradě rozhodla ře
šit pro budoucnost důstojnější a kvalit
nější formu této služby. Přesto, že do
rozpočtu byla částka na výstavbu útul
ku navržena, nebude akce letos s největ
ší pravděpodobností realizována a bude
odložena do dalších let.
Rozšíření vodovodního řadu
k čp. 234, 237, 238
Jedná se o náhradu poruchové přípojky
vody od silnice na hřiště. Přesto, že je
vyprojektována a je na ni vydáno sta
vební povolení, bude realizace pravdě
podobně přesunuta do dalších let nebo
řešena z externích zdrojů.
Výsadba krajinné zeleně
Obec nechala v r. 2015 zpracovat studii
výsadby, revitalizace a obnovy krajinné
zeleně. Na doporučení této studie bylo
požádáno z prostředků OPŽP na realiza
ci první etapy, která počítá s výsadbou sta
rých odrůd jabloní a hrušní podél cesty na
Doubravici a těsně pod obcí s výsadbou

neČtiny

5134
5139
5139
5139
5141
5151
5151
5154
5154
5154
5156
5156
5162
5163
5163
5163
5167
5169
5169
5169
5171
5362
6121
6121
5171
6122
6123
6130

22 jedinců ořešáku královského. Akce
byla dotačně podpořena a výsadby se
zřejmě budou realizovat již na jaře 2016.
Opravy místních komunikací
Zastupitelstvo svorně konstatovalo, že
je na čase řešit opravy povrchů míst
ních komunikací ve větším rozsahu, než
v minulých letech. Pro rok 2016 je na
vržena na opravy částka 854 tis. Kč, což
je asi jedna desetina nezbytných potřeb.
V současné době zastupitelstvo jedná
o možnostech oprav místních komuni
kací ve větším rozsahu. Limitem jsou
finanční možnosti obce.

3722

5169
5169

3723

5011
5031
5032
5134
5151
5154
5169

3745

5139
5156
5169
5171
6127

Kotlíková dotace
Hlavním cílem rozsáhlé výměny
kotlů by mělo být zlepšení kvality
ovzduší zejména ve venkovských
oblastech, kde je dle průzkumů
nejvyšší počet domácností, které
topí starými kotli na pevná paliva.
Předpokladem kraje je, že během
dvou let bude vyměněno více než
1 500 starých kotlů.
Na základě informací z Krajského
úřadu Plzeňského kraje připravil
starosta obce Ing. Jiří Křemenák
pro občany Nečtinska informační
seminář ke kotlíkové dotaci, který
proběhl dne 6. 1. 2016. Semináře
se účastnilo kolem 30. zájemců. Pan
starosta informoval o výši dotace
programu na podporu výměny stáva
jících kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním pro fyzické osoby v ro
dinných domech, která mohla být
až 85 % způsobilých výdajů dle typu
pořizovaného zdroje a jeho umístění.
V programu semináře bylo seznáme
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4351

5021

4351

5021
5139
5141
5154
5156
5169
5171

5512

5137
5151

Pracov. pomůcky
Nákup nářadí
Materiál na opravy
Stoly 12 ks, židle 62 ks – sál
Úroky z úvěru – Renault
Voda čp. 234, čp. 1
Voda – Březín čp. 64
El. energie čp. 234
El. energie – nebytové prostory (sál)
Ele.energie čp.134
PHM Renault
PHM ostatní
Telefony O2 (2x)
Povinné ručení Renault, Zetor
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění hav. Renault
Školení a vzdělávání
Stravenky zaměstnanci komunál
Dopravy pro komunál
Služby
Oprava a údržba strojů
Daň z přev. nemovitostí
Oprava domu Hrad Nečtiny čp. 3
Revitalizace areálu kostela sv. anny – elektro
Revit. areálu Špitál čp. 134 – vým. rozv. vody
Fekál
Užitkový vůz
Nákup pozemků
Celkem
ODPADY
Separovaný sběr
Odvoz odpadů
Celkem
SBĚRNÝ DVŮR
Mzda zaměstnance
SP – obec – 25 %
ZP – obec – 9 %
Prac. oděv
Voda
El. energie
Odvozy a uložení odp. – Becker
Celkem
ZELEŇ
Nože, struny do sekačky
Sečení veřejných ploch, PHM
Výsadba zeleně
Údržba veř. prostranství – opr. strojů
Socha sv. Floriana – Čestětín
Celkem
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelka
Celkem
DPS
Úklid a správa domu
Úklidové prostředky
Úroky z úvěru – DPS
Elektřina
PHM
Služby
Údržba a opravy
Celkem
HASIČI
Dovybavení Jednotky SDH,
Voda

6,00
20,00
150,00

50,00
2125,30

6,00
20,00
150,00
78,55
12,80
30,00
5,00
40,00
5,00
30,00
25,00
35,00
16,00
4,00
60,00
7,50
15,00
14,00
10,00
40,00
30,00
10,00
200,00
110,00
120,00
210,00
707,09
50,00
3120,94

150,00
330,00
480,00

150,00
330,00
480,00

40,00
10,00
4,00
3,00
2,00
15,00
250,00
324,00

112,00
28,00
10,00
3,00
2,00
15,00
250,00
420,00

25,00
45,00
50,00
15,00
135,00

25,00
45,00
50,00
15,00
42,83
177,83

20,00
20,00

20,00
20,00

60,00
3,00
73,50
150,00
5,00
20,00
90,00
401,50

60,00
3,00
73,50
150,00
5,00
20,00
90,00
401,50

30,00
2,00

30,00
2,00

12,80
30,00
5,00
40,00
5,00
30,00
25,00
35,00
16,00
4,00
60,00
7,50
15,00
14,00
10,00
40,00
30,00
10,00
200,00
110,00
120,00

neČtiny
5154
5156
5169
5171
5171
5175
6123

6112

5023
5031
5032
5163

6171

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

6399

5362

8124
8124
8124
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Ele.energie
PHM
STK, revize přístr., kontrol.has.přístr.
Údržba a opravy has. techniky
Údržba a opravy brouzdaliště
Občerstvení
Hasič. auto
Celkem
ZASTUPITELSTVO
Odměny zastupitelstva a starosty
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Pojištění zastupitelů
Celkem
VNITRO
Mzdy-3 zaměst.
Odvody SP – obec – 25 %
Odvody ZP – obec – 9 %
Zákonné pojištění
Nečtinské noviny
Kancelářské potřeby
Voda čp. 82
Elektřina čp. 82
PHM služební auto
Poštovné
Telefony + internet
Poplatky z účtů
Zákonné pojištění – služ.auto
Poradenské služby daně a účetnictví
Právní služby
Školení
Stravenky zaměstnanci
Údržba dat, počítače
Správa internetových stránek, inzerce
Údržba a opravy – sl. auto, zabezp.
Softwary
Cestovné
Pohoštění
Kopírka provoz (leasing)
Dálniční známka
Sdružení MO PK
SPOV
SMO
Přísp. Mikroregion
CELKEM
DPH
Celkem
VÝDAJE BEŽNÉHO ROZPOČTU
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROZPOČTU
Splátky úvěru ČS – čp. 60
Splátky dl. úvěru DPS
Splátky dl. úvěru Renault
Celkem
Výdaje VHČ
Opravy a údržba strojů
PHM
Nákup materiálu, nářadí
Mzdy
Odvody SP – 25 %
Odvody ZP – 9 %
Subdodávky, ostat. služby (pořez dřeva)
CELKEM
VHČ – PŘÍJMY CELKEM
VHČ – VÝDAJE CELKEM
ZISK CELKEM

30,00
10,00
7,00
10,00
50,00
10,00
300,00
449,00

30,00
10,00
7,00
10,00
50,00
10,00
300,00
449,00

571,20
120,00
51,40
11,90
754,50

571,20
120,00
51,40
11,90
754,50

770,00
192,00
69,00
2,00
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00
15,00
60,00
2,00
4,00
15,00
72,00
2,00
15,00
90,00
40,00
30,00
10,00
10,00
5,00
60,00
2,00
1,00
2,00
3,00
6,00
1691,00
800,00
800,00
25672,10
13322,10
2340,00
171,50
49,26
2560,76

770,00
192,00
69,00
2,00
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00
15,00
60,00
2,00
4,00
15,00
72,00
2,00
15,00
90,00
40,00
30,00
10,00
10,00
5,00
60,00
2,00
1,00
2,00
3,00
6,00
1691,00
800,00
800,00
26831,57
13872,10
2340,00
171,50
49,26
2560,76

20,00
30,00
100,00
59,00
15,00
5,00
10,00
239,00
250,00
239,00
11,00

20,00
30,00
100,00
59,00
15,00
5,00
10,00
239,00
250,00
239,00
11,00

ní s obecnými podmínkami připra
vovaného dotačního titulu „Pořízení
ekologického vytápění v domácnos
tech I/2“, založením uživatelského
účtu v aplikaci eDotace, který byl
pro podání žádosti nezbytný. Sou
částí programu byly také informace
k programu „Nová zelená úsporám“.
Na semináři převažovali zájemci
o Kotlíkovou dotaci, v jejímž rámci
mohla každá domácnost získat až
150 000 Kč na výměnu svého staré
ho kotle na tuhá paliva. Dle zákona
o ochraně ovzduší právě tento druh
neekologických kotlů již od roku
2022 nebude možné dále provozovat
– nastane povinnost výměny za nový,
ekologický zdroj vytápění. Na dota
zy kolem Kotlíkové dotace trpělivě
odpovídal Ing. Jiří Křemenák, který
odkázal přítomné s dalšími dotazy na
možnost využití poradenství u paní
Ing. Marie Křemenákové a paní Soni
Vašíčkové i těm zájemcům, kteří se
uvedeného semináře nezúčastnili.
Nakonec tuto nabídku využilo ně
kolik občanů a svoji žádost podalo,
všem držíme palce, aby uspěli.
Plzeňský kraj vyčerpal finanční pro
středky určené pro 1. výzvu kotlíko
vých dotací ve výši 162 milionů Kč
a uzavřel tak dotační titul „Pořízení
ekologického vytápění v domácnos
tech I/1“. V rámci této výzvy bylo
podáno 1531 žádostí. Na podzim
tohoto roku bude vyhlášena 2. výzva.
–sv–

Odpady obce /SBĚRNÝ DVŮR
Leden		
Únor		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad
Prosinec
Průměr 		
Celkem Kg

230
39
0
154
367
19
97
115
56
310
110
185
153
1683

neČtiny
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Rok 2016
v Regionálním muzeu
Nečtinské muzeum připravilo pro
rok 2016 opět několik zajímavých
akcí, na které chceme nalákat nejen
turisty, ale i místí obyvatele. Veliko
noční svátky letos přišly velmi brzy,
v době, kdy muzeum ještě spí zimním
spánkem, přesto jsme pro vás při
pravili Velikonoční týden zakončený
Velkým pátkem. Všichni jste zváni
na pletení pomlázky, výrobu veli
konočního zajíčka. Tradičně bude
i výstava velikonočních perníků paní
Marcely Zímové, která bude v pátek
25. 3. od 13. hodin učit malé i velké
zdobit velikonoční perníčky. Pro zví
davé je připraven i velikonoční test,
ve kterém si můžete ověřit své zna
losti českých tradic. O Velkém pátku
bude ukončen sběr ručně zdobených Pro rok 2016 jsme připravili dal
kraslic, které jsou součástí vyhlášené ší 3 výstavy, které vás určitě silně
soutěže „O nejkrásnější kraslici“.
osloví. Velkým tahákem bude vý
stava fotografií našeho místního
fotografa pana Jana Štěrby, na kte
rou se já osobně velmi těším, neboť
jeho tvorbu sleduji a jeho fotogra
Oficiální letošní turistickou sezónu fie mne skutečně baví. Jsem velice
zahájí výstava Milana Ďuriše čle ráda, že na moji nabídku kývl a že
na Tvůrčí skupiny Plzeň 89, která konečně bude vystavovat i v na
u nás vystavovala v loňském roce šem muzeu. V září k nám zavítá již
na podzim. Milan Ďuriš si během nám známá paní Jana Havlíková
své činnosti vybudoval pevné místo se svou olejomalbou. Má pro nás
mezi výtvarnou elitou. Je oceňován připravené obrazy z Nečtinska a ty,
odborníky a zároveň srozumitelný které jsem již viděla, mne napros
pro obvyklou veřejnost, což je vel to dostaly. Malovala podle starých
kou předností jeho tvorby. Jeho ob pohlednic a je to nádhera, určitě se
razy jsou tvořeny s velkým citem pro máte na co těšit.
kompozici a volbu barev a dokáží být Třešničkou na pomyslném dortu
platným členem interiéru. V Nečti bude pak výstava řezbářky z Plas.
nech představí zajímavou tvorbu na Josef s Marií, ptáček buchťáček, ale
bázi UV barev, která je opravdovou taky starý klapáč a pár čertů. Tuhle
lahůdkou. Jeho hra světel, barev společnost nám nabídne řezbářka
a nálad je skutečně fascinující, na paní Věra Sidorjaková .
Před lety zatoužila po tom ozdobit
psal Ing. arch. Tomáš Blahovec.
Vernisáž jeho výstavy „ILUMINA si zahradu sochami, ale na kámen
CE“ proběhne 2. dubna od 17. ho si netroufla, a tak se pustila do
din za hudebního doprovodu mla řezbařiny. Zatímco většina jejích
dého umělce Jakuba Zímy z Hradu kolegů dřevo před opracováním
roky suší, ona pracuje nejraději
Nečtiny.

Výstavy

ILUMINACE

se syrovým. Dokonce slíbila před
vést i betlém. Většina děl paní
Věry tráví zimu pod střechou, ale
jakmile začne sluníčko pěkně hřát,
přestěhují se na zahradu. Tam je
jezdí okukovat i malí školáci nebo
předškoláci a tam jsem okukova
la i já. Jaké překvapení bylo, když
jsem našla několik desítek pře
krásných soch přímo v jejím bytě,
kam nás s panem starostou po
zvala a při kafíčku vyprávěla, jak
se k řezbařině dostala a kdo všech
no ji už navštívil a co vše již doká
zala. Kdo by se chtěl na její tvorbu
podívat již dřív, tak napovím, že ji
může vidět v archivu Toulavé ka
mery z 24. 2. 2014.

Noc s Karlem IV.
Další velkou připravovanou akcí je
„Noc s Karlem IV.“, která proběh
ne 25. května od 18.00 do 24. ho
din v rámci Festivalu Muzejních
nocí 2016.
V roce 2016 si Česká republika
připomene 700. výročí narození
Karla IV. Toto jubileum je vhod
ným okamžikem, abychom se ve
řejně přihlásili k odkazu jednoho
z nejvýznamnějších panovníků

neČtiny
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nejen českých, ale i evropských
dějin. Karel IV. byl velký reformá
tor a státník zcela ojedinělého roz
hledu a schopností. Patřil k nej
významnějším osobnostem světa
14. století, jeho kulturní vliv pře
trvává až do dnešních dob. Jeho
snaha o kulturní rozkvět, hospo
dářskou prosperitu a politickou
stabilitu je velkým příkladem hod
not, které jsou i v dnešní době vel
mi žádané.
Regionální muzeum Nečtiny při
pravuje večer plný otázek a odpo
vědí, her i tvoření. Všichni se mů
žou těšit na vystoupení šermířů, na
neznámé i známé spojení Karla IV.
s Nečtinami a na mnoho dalších
poznání a překvapení.

Cestujeme
Lednová přednáška Martina Páv
ka zahájila sérii přednášek a to
nejenom cestovatelských. Martin
nám po svém návratu z Peru opět
nabídl zajímavé a nové informace,
vlastní zážitky a tajemné příběhy.
Informační centrum bylo zaplněné
a přednáška trvala více jak celé 2
hodiny. Všichni jsme mohli ochut
nat zajímavý čaj z kakaových bobů
a na závěr si třeba koupit ručně
pletenou tašku, nebo ručně vyrá běné šperky. Martin slíbil, že na
festival „Letem světem Nečtiny“
připraví úplně nové věci, neboť je
krátce před odjezdem zpět do Peru.
Přejeme šťastný návrat.

známá nabídla kontakt na firmu
z Bučí, která vyrábí domácí mar
melády, sirupy, pečené čaje, opilé
ovoce a jiné dobroty a kontaktovala
jsem ji. Paní Macháčková mi při se
tkání prozradila, jak se vůbec tako
vý pečený čaj vyrábí a jak její firma
funguje. „Vyrábíme ručně, všechno
ovoce je ručně loupané, krájené,
peče se ve vlastní šťávě s kořením
V loňském roce jsme prodávali díky a s cukrem. Jedná se o přírodní
projektu Plzeň 2015 doporučené produkt, není v tom žádná chemie,
regionální produkty. Jaké bylo naše žádná barviva, žádné konzervan
překvapení, když marmeláda, kte ty,“ usmívala se na mne velmi sym
rá nám byla doporučena, rozhodně patická dáma. Paní Macháčková
z Plzeňského kraje nepocházela. udělala svůj první pečený čaj v roce
Proto jsem nezaváhala, když mi má 2010, kdy jeho výrobu pojala jako

Prodej dobrot
od Macháčků

Martin se svou přítelkyní připravuje stánek
Foto: Miluše Chlupová

neČtiny
přípravu voňavého vánočního dár
ku pro své blízké. Dárek se skuteč
ně osvědčil a během dalšího roku
se u Macháčků takříkajíc dveře
netrhly, jelikož k nim chodili známí
a to nikoli na kávu, ale na pečený
čaj. A tak se postupem času stal
ze skromného koníčku velký kůň
a živnost zároveň.
Příprava čaje není nic jednoduché
ho. „Než se ten pekáč dostane do
trouby, tak je to tak dvě hodiny prá
ce,“ prozrazuje paní Macháčková.
Z takové várky je pak zhruba třicet
skleniček výborného čaje. Zákaz
níci si pečené čaje skutečně oblíbili.
„Nejoblíbenější je Skřítkův sen s bo
růvkami a Dary lesní víly,“ doplňuje
paní Macháčková s tím, že tyto peče
né čaje mají rády především děti. I já
jsem pro vás jeden z pečených čajů
ochutnala, od paní Macháčkové
jsem si odnesla Skřítkův sen a nutno
podotknout, že paní Macháčková
dělá své čaje skutečně s láskou, což
je poznat i na výrazné ovocné chuti
a vůni, která prostoupí každý domov.
Od března v našem muzeu můžete
nakoupit pro sebe ale i jako dárek
výborné produkty, které připravu
jí podle vlastích receptur, ovoce
zpracovávají tradičními postupy
a každý výrobek je česká pečlivá
ruční práce.
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Odpolední klub
Muzeum dětem 2016
Regionální muzeum Nečtiny
nabízí možnost bezplatného
odpoledního klubu OK Muzeum
dětem 2016, který se věnuje
volnočasovým aktivitám pro děti
školního i předškolního věku.
Odpolední klub není povinný a mů
žou do něj děti docházet zdarma
a nepravidelně.
Vždy je a bude vyvěšena nabídka ak
tuální aktivity pro daný týden na ná
stěnce v základní škole v Nečtinech
a na nástěnce Regionálního muzea.
Informace jsou také zveřejněny i na
stránkách muzea www.nectiny.cz.
Ve stálé nabídce klubu je bezplatné
využívání internetu, je možné sle
dovat DVD, poslouchat hudbu. Pro
děti jsou připraveny volné výtvar
né a tvořivé dílny a základy vaření
a stolování pod dohledem pedago
ga volného času. Ve sportovní části
klubu nabízíme možnost stolních
a vědomostních her i her pohybo
vých na zahradě muzea. Někteří
mohou klub využít při čekání na
rodiče nebo na autobus.
Klub Muzeum dětem 2016 je otevřen
každou středu od 15.00 do 17.00 ho
din a můžou ho navštívit i rodiče.

Dostali jsme
starodávná kamna
Od otevření muzea v roce 2012
se nám sešlo několik zajímavých
kousků do depozitáře. Za každý
džbánek, dečku, lopatu na chléb
a další jsme velice vděčni, protože
jsou to věci, které připomínají mi
nulost a patří k naší historii. Mno
ho z vás něčím do muzea přispělo.
Všem patří obrovský dík a věřte, že
všechny tyto věci budou smyslupl
ně využity ať ve stálé expozici nebo
při jednorázových výstavách.
Posledním kouskem, který přibyl
do muzea, jsou krásná starodávná
kamna, která nám věnovala rodina
Paulíkových z Lešovic a která budou
zdobit interiér našeho krásného mu
zea. Děkujeme a moc si toho vážíme.
–sv–

Omladil se nám sbor
Dne 30. 1. proběhla valná hro
mada SDH Nečtiny. Jako host se
dostavil Roman Viták. Zprávy
přednesl jak velitel jednotky Ing.
Petr Patera, tak starosta sboru Jiří
Kazda. Při plodné diskuzi jsme
do našich řad přijali dva mladíky,
kteří mají chuť se věnovat požár
nímu sportu a také omladit a pod
pořit zásahovou jednotku. Popřáli
jsme jubilantce Jiřince Marešové,
která je naší dobrou „duší“. Také
významné jubileum jak životní tak
u SDH slaví pan Junas Karel st.
Jelikož mu zdravotní stav nedovo
lil se dostavit, tak jsme ho se sta
rostou sboru navštívili doma. Měl
velkou radost, že jsme na ně neza
pomněli. Děkuji všem, kteří se zú
častňují, jak brigád, tak ostatních
akcí. Moc povedenou akcí byla
Josefovská zábava, která proběh
la 12. 3. 2016 a kde bylo skoro 90
lidí. Děkujeme všem sponzorům
za příspěvky do tomboly.

neČtiny
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spoluobčanům, kteří mají v prv
ní polovině roku 2016 své životní
jubileum. Tohoto setkání jsme se
zúčastnili s Jitkou Stoklasovou za
kulturní komisi. Ostatní se bohužel
museli omluvit z pracovních nebo
zdravotních důvodů. Je hezké, že
si sami „Březíňáci“ na sebe udělají
čas a poblahopřejí si navzájem.
Tentokrát paní Alena Uhlířová
a paní Zuzana Vlčková připravili
pro své přátele krásně rozkvetlé
bramboříky a pohoštění, které ne
jenom hezky vypadalo, ale i úžasně
chutnalo a každého z nás vybízelo,
aby ochutnal. Letošní setkání bylo
dojemné tím, že jsme gratulovali
mamince a synovi zároveň – paní
Starosta Jiří Křemenák informuje o činnosti sboru dobrovolných hasičů. Foto –sv–
Marii Kočové a Antonínu Kočovi.
Ještě jednu informaci mám na srdci. ní situaci. Velice ráda jsem se této Další gratulaci obdržela paní Anna
25. 6. 2016 se koná opět naše stará role ujala. Takže Aničko a Rendo, Sošková, paní Jaroslava Dífková
soutěž „ O ztracenou Nečtinskou Karel (táta a manžel) oběma moc a pan Eduard Hozák. Všem ještě
kliku“. Doufám, že přijdete podpo děkuje za to, co pro něj všechno jednou blahopřejeme a přejeme
řit naše borce a tím jim pomůžete děláte a věřte mi, že on moc dobře
k tomu nejlepšímu umístění. Děkuje ví, kolik toho je a moc si toho váží.
me všem, kteří nás podporují. Neza Za Karla Junase st. Karla Kazdová
pomeňte, hasiči jsou tu pro všechny.
Za sbor hasičů Jiří Kazda

Setkání v Březíně

Poděkování

Již uplynul rok, co jsme se sešli
v Obecním domě v Březíně s na
Pan Karel Junas st. mne při návště šimi spoluobčany. Letos se toto
vě požádal, abych moc poděkovala setkání uskutečnilo 9. 2. 2016. Sta
jeho jménem jeho manželce Anně lo se to již takovou malou milou Miluše Chlupová gratuluje Antonínu Kočovi.
Foto Jitka Stoklasová
Junasové a dceři Renatě za jejich tradicí. Při tomto posezení jsme
obětavou péči v jeho nelehké život poblahopřáli našim březínským hodně zdraví a štěstí. Doufáme, že
se spolu příští rok opět sejdeme.
Možná, že to bude ale i dříve. Vze
šla zde myšlenka udělat ještě jedno
posezení v měsíci říjnu nebo listo
padu, aby nebyla ochuzená ta část
březínských obyvatel, kteří mají
narozeniny v druhé polovině roku.
Budeme se těšit.
Velký dík patří organizátorkám
za perfektně připravenou akci. Za
všechny březínské , kteří se zde se
šli, ještě jednou děkujeme.
Miluše Chlupová
Posezení v Březíně. Foto –mch–

neČtiny
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(Restaurací a jídelen) v Nečtinech.
Myslím, že kdyby kniha byla zacho
vána celá, bylo by to krásné počte
S novým ročníkem nečtinských níčko. Ale posuďte sami, jak nádher
novin zdravím všechny příznivce ný je to dokument. Předkládám vám
historie u dalšího dílu naší rubri doslovný opis. Originál je uložen a je
ky. Hned na úvod si vás dovoluji možné na přání nahlédnout.
pozvat na další přednášku v cyklu
„Cesta do historie“. Toto nahléd Zápis o vzniku
nutí do historie Nečtin připome rekreačního střediska
ne 70. výročí odsunu německého RAJ v Nečtinech
obyvatelstva, které připadá právě Dům tento byl postaven jako ženna letošní rok. Vím, že toto téma je ský klášter roku 1657 při kostele sv.
přijímáno rozporuplně i po zmíně Anny Václavem Kokořem z Kokoných 70. letech. Přesto nebo právě řova, který jej odkázal svým dvoum
proto, jsem se rozhodl přednášku neteřím hraběnkám Lažanským
na uvedené téma připravit. Archiv v Manětíně. Od Lažanských koupil
ní materiály k tomuto tématu panství Preitenstein, Vlkošov, Zajsou pro Nečtiny opravdu obsáhlé hradka hrabě Mensdorf. V roce 1914
a podrobné. Až mě udivilo, co vše v první světové válce byla zde vojenarchivy k uvedenému uchovávají. ská nemocnice. V roce 1918 rozdělen
Pokud vás téma přednášky zauja dům tento na starobinec kdež byly
lo, sejdeme se 8. 4. 2016 v 18.00 umístěni přestárlí dělnící z panství
hodin v nečtinském muzeu. Těším Mensdorfů a obce Nečtin do roku
se na další setkání. Na přednášku 1945 při osvobození Ruským vojskem
také jako obvykle upozorní plakáty. naší Československé republiky hrabě
Jako již tradičně na začátku roku mi Mensdorf vyhoštěn ze svého panství
dovolte přerušit naší cestu nečtin a zámku Hrad Nečtiny a internován
skou historií. Rád bych vám předsta s celou rodinou zde v tomto domě
vil nádherný dokument, který se mi kdež jeho matka v pokoji č. 5 zemřela.
nedávno dostal do ruky. Vztahuje se Jeho dva synové byli u německé armák historii Špitálu u kostela sv. Anny. dy jako letci protož byla celá rodina
Je velká škoda, že se jedná pouze Mensdorfů z Československa Ruskou
o jeden list. Je patrně z tzv. Knihy armádou poslána do Lince v Horních
hostů rekreačního střediska RAJ Rakousích. Jeho dva bratři, kteří se

Historické perličky

Starosta blahopřeje paní Burdové. Foto –mch–

V Březíně to žije
Letošní Masopustní průvod v Bře
zíně se vydařil a zavítal ke všem
sousedům, kteří je očekávali. Mas
ky za zvuku harmoniky a do rytmu
bubínku vyzvaly každou paňmá
mu k tanci a s pantátou si daly ma
lou kořaličku. A už koukaly pokra
čovat k dalším sousedům.

Tvoření v Březínském domě. Foto –zv–

Masopust v Březíně. Foto Zuzana Vlčková

Už je ale po Masopustu a Březín
žije dál. Březínský obecní dům
je střediskem setkávání a spo
lečenského života této malebné
obce. K oslavám i kreativitě slou
ží místnost s krbem. Dokonce se
zde tvoří a vyrábí hned několi
krát do roka. Letos, 5. března, se
vyráběly velikonoční dekorace,
při kterých pomáhaly i děti a ur
čitě nebude dlouho trvat a sou
sedé se sejdou zase při nějaké
vhodné příležitosti právě v domě
obecním.
Alena Uhlířová

Únorové setkání. Foto –zv–

OTEVÍRÁNÍ PRASO
MOTORKÁŘSKÉ SEZONY
Dne 7. 5. 2016 se bude konat ve
sportovním areálu v Nečtinech druhý ročník OTEVÍRÁNÍ PRASOMOTORKÁŘSKÉ SEZÓNY. Akce
se koná za každého počasí, k tanci a poslechu bude hrát již dobře
známá severská kapela LEXICON.
O zábavu se budou starat prasojezdci. Zváni jsou všichni bez rozdílu
pohlaví a přesvědčení.
Mnoho šťastných kilometrů
přeje Prasoraider2

Barokní špitál, součást areálu kaple sv. Anny. Foto Jan Borecký
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hlásili k Češství, jsou v naší republice
jeden bankovní úředník v Benešově
a druhý v Praze na konsulátě tlumočník cizích jazyků. Od roku 1945
budova chátrala, bylo to již skoro
zbořeniště. Zdejší MNV daroval bouračku firmě Stavoprav městský stavební podnik Plzeň, Smetanova ul. 2,
která po roční brigádnické práci přivedla do dnešního stavu. V roce 1956
1. září bylo rekreační středisko dáno
do provozu po dobu 5 a půl roku strávilo zde 700 rekreantů. 1. ledna 1962
koupilo rekreační středisko v Nečtinech Restaurace a Jídelny městský
podnik Plzeň-město Plzeň Jagellonská 8, byli zde tři brigády, kteří budovu vevnitř i venku dali do pořádku.
Užijte dny dovolené v družné pohodě k všestrannému osvěžení, společný majetek šetřte, slouží Vám
i těm, kteří přijdou po Vás. Budeme
vám rekreanti vděčni za Vaše každé oznámení, co jest potřeba, co se
Vám líbí a co se Vám nelíbí.
Doufám, že se vám zápis o vzniku
rekreačního střediska líbí stejně
jako mně. Je to ukázka, že i takto
se vykládala a prezentovala histo
rie ve své době. Tento dokument
dokládá pravou autentickou histo
rii. No řekněte, není to krásné.
S pozdravem Nečtinám Zdar!
se loučí Jiří Kapr

neČtiny
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Pozitivní střípky

ŠKOLÁČEK

Monika Karásková

Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny

Antibiotika
Tak máme za sebou zimu, i když
to někdy spíše vypadalo, že vládne
podzim, občas jaro a jindy dokon
ce přišla i ta zima, ale bohužel jen
na chvilku…
Kde jsou ty zlaté časy, kdy nás
příroda obdařila překrásnou zim
ní pokrývkou, ledovými kresbami na oknech a bohatými rampouchovými krápníky pod střechami našich
domovů. Za chvíli tyto zimní krásy budou možná raritou.
Mnozí z nás jsou rádi za takto mírné zimy, ale bohužel to neprospívá jak některým rostlinám a živočichům,
kteří si díky těmto výkyvům počasí nestihnou plně odpočinout a pak jsou brzy vyčerpáni, tak i nám lidem. Tyto
výkyvy vzbuzují u některých slabších jedinců psychické i fyzické problémy.
Teplé zimy více prospívají k množení bakterií a virů, které způsobují spousty nepříjemných nemocí např. chřipky.
V dnešní době se tyto nemoci zažehnávají antibiotiky, která možná v lepším případě zaberou. Od přírody je
nám do vínku dáno, že je naše tělo za pomoci přírodních medikamentů schopno se do třech dnů zregenerovat
a hlavně vyléčit i bez chemických antibiotik. Podmínkou však je, aby naše orgány byly drženy v čistotě, např.
pokud nebudeme mít čistá střeva, připravujeme krásně živnou půdu třeba pro bakterie.

„Poslouchejte svá těla.“
Měli bychom svá těla poslouchat, jakmile nám tělo vysílá signály, např. v podobě škrábání v krku, je třeba
si vykloktat odvar např. ze šalvěje, dopřát tělu třídenní klidový režim, pít teplé čajíčky, užívat homeopatika,
vypotit se a uzdravení je na cestě. Pokud však necháme příznak nemoci rozjet, nemoc se v pokročilém stádiu
samozřejmě hůře léčí.

„Přestaňte ztrácet víru v uzdravení.“
Dnešní člověk ztrácí víru v přírodu a hraje také na čas, chce být brzy vyléčen a tak sáhne po antibiotikách, ano,
ono se mu prakticky uleví během pár hodin, ale v okamžiku, když dobere balení, se nemoc do pár dnů vrací.
A tak jde opět k doktoru a on zase předepisuje další antibiotika, tentokrát „ještě lepší“. A pacient se dostává
do nekonečného kolotoče. Až potom doktora napadne, že by mohl udělat výtěr. No docela směšný případ, ale
bohužel se toto děje v našem zdravotnictví, netvrdím, že všude. Pak je také opačný případ a s těmi se daleko více
setkávám ve své praxi, kdy klient je naštvaný, že šel k lékaři a on mu žádná antibiotika nepředepsal a raději do
poručil užívat homeopatika, no taky úsměvné, že, ale kdyby takovýchto lékařů bylo více, to by bylo zdravých lidí.
Pokud jsou nám neustále předepisovány antibiotika, kterými se zrovna doktor „netrefil“, nejenže nepomo
hou na daný zdravotní problém, ale oslabují náš organismus, překyselují a zaplísňují střevní floru, zanáší
lymfatický systém a daná nemoc nás stále zužuje a ještě se k ní přidává další. Buňky v našem organismu mění
svůj informační potenciál a pak dochází ke stavům oslabené imunity a v horším případě k trávení vlastního
organismu vlastními buňkami.

„Máte možnost volby.“
Každý z nás má možnost volby a v každé situaci se může svobodně rozhodnout i co se týče svého zdraví.

„Mějte se sluníčkově  a žijte v rovnováze [.“
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Na svatého Řehoře čáp letí
přes moře, šelma sedlák,
který neoře.
Už se všichni těšíme na jaro. Le
tošní zima se nám moc nepovedla.
Sněhu bylo málo a moc jsme si ho
neužili.
V minulém čísle jsem vás zvala na
vánoční besídku. Děkujeme za ob
rovskou účast a podporu. Kdo přišel,
byl mile potěšen a chválil vystoupe
ní a výkony dětí. Všichni se bavili při
pohádkách „Lotrando a Zubejda“,
„O pyšném pávovi“ a při scénkách
našich školáků. Líbilo se i vystou
pení našich šermířů a mažoretek.
Společně jsme si zazpívali koledy
a popřáli si krásné svátky, štěstí
a zdraví v novém roce 2016.
Nový rok jsme tradičně zahájili
Tříkrálovým hodováním. 6. ledna
jsme s průvodem procházeli obcí
a přáli všem štěstí, zdraví a dlou
há léta. Finanční příspěvek, který
jste nám věnovali, jsme připravili
pro pátera Martina Sedloně. Ten
ho předá misionářce Ludmile Šin
delkové pro sirotčinec v Tanzánii.
V lednu nás navštívil pan Sklenařík
s divadélkem Kolem a pěknou po
hádkou „Kamarádství nad zlato“.

21. ledna jsme měli ve ško
le „Den otevřených dveří“ pro
rodiče a veřejnost. Je milé, že se
neostýcháte a přijdete se podívat.
Školu máme velice pěknou, nově
zařízenou vhodným nábytkem.
To nám potvrdila i Česká školní
inspekce, která nás navštívila 22.,
25. a 26. ledna. Inspektoři byli
na hospitacích u všech vyučují
cích na výuce a v mateřské školce.
Zkontrolovali veškerou dokumen
taci, vzdělávací plány a koncepce.
Konstatovali, že naše škola uděla
la od minulé inspekce v roce 2010
opět velký posun, a to ve všech
oblastech – výchovné a vzděláva
cí, personální, materiální i řídící.
Paní inspektorka chce doporučo
vat návštěvu našeho zařízení nově
začínajícím ředitelkám stejného
typu škol. Oceňovali vynikající

spolupráci mezi všemi zaměst
nanci školy, vzájemné propojení
školy a školky, vztahy mezi vyu
čujícími a dětmi a také mezi dětmi
navzájem. Slabé stránky školy ne
byly zjištěny.
27. ledna proběhly zápisy do ZŠ
Nečtiny. Do první třídy bylo za
psáno 7 prvňáčků. 28. ledna žáci
dostávali pololetní vysvědčení
a měli jsme moc pěknou besedu
s panem Robertem Drozdou.
Pan Drozda celý život pracoval
na železnici a v současné době
píše pohádky o mašinkách. Na
psal tři knihy, které jsou i na CD
převyprávěné hercem Josefem
Somrem. Přečetl nám pohád
ku „O špinavé mašince“ a vyprá
věl nám o své práci spisovatele.
Knihy jsme si koupili a teď si je
společně čteme. Během celého

neČtiny
školního roku plníme různé sou
těže a projekty. Již jsme odeslali
výkresy do soutěže s hasičskou
tematikou a do soutěže „Hnutí
Brontosaurus“ na téma „Naše
příroda“.
Tento školní rok věnujeme projek
tu „Konstruktéři budoucnosti“.
Zároveň plníme disciplíny Olym
pijského víceboje.
V únoru jsme také zahájili plavec
ký výcvik. Opět jezdíme plavat do
bazénu při ZŠ Kaznějov. 9. února
jsme měli pěkný Maškarní bál ve
škole. Děti v maskách tančily, sou
těžily a plnily různé úkoly. Všichni
jsme si to moc užili. Teď se těšíme
na Velikonoce. Ve škole jsme při
pravili velikonoční jarmark. Pekli
jsme perníčky a vyráběli veliko
noční dekoraci. Přijďte se podívat
a něco si koupit!
16. března jsme měli velikonoč
ní dílnu v muzeu. Paní Miluška
Chlupová s námi vyráběla ptáčky
a ovečky.
Moc nás baví besedy námořníka
a cestovatele pana Jiřího Franka,
který přijel 18. března. Tentokrát
měl připravenou besedu: Galapá
gy, rovníkový křest, Neptun. Pan
Frank je výborný vypravěč, má
pěkné autentické fotografie a plno
suvenýrů. Umí poutavě vyprávět.
Jeho besedy jsou vždy velmi pěkné
a poučné.
Ve čtvrtek 31. března připravuje
me pro děti „Noc s Andersenem“
a spaní ve škole. Budeme mít čte
nářské dílny, navštívíme knihovnu,
připravujeme pohádkovou cestu
a nebude chybět noční hra.
V dubnu oslavíme Den Země úkli
dem části lesa a výstavkou výtvar
ných prací na plotě před školou.
Také vás všechny zveme na Za
hradní slavnost ke Dni matek
a rodin, kterou plánujeme na
10. května. Přesný termín bude na
plakátech.
Text a foto: Jana Brožová
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Události
DUBEN
2. 4. Vernisáž výstavy M. Ďuriše 17.00 muzeum ILUMINACE
2. 4. fotbal 16.30 Nečtiny Trnová
8. 4. přednáška 18.00 muzeum J.Kapr
9. 4. fotbal 16.30 Nečtiny Dolní Bělá
16. 4. fotbal 17.00 Líně Nečtiny
23.4. fotbal 17.00 Heřmanova Huť Nečtiny
30.4. fotbal 17.00 Nečtiny Blatnice
30.4. Pálení čarodějnic - obecní májka
KVĚTEN
7. 5. fotbal 17:00 Kožlany Nečtiny
7. 5. Zahájení sezóny hřiště Hostinec Na Radnici
8. 5. pokládání věnců 16.00 Nečtiny pokládání věnců
10. 5. Zahradní slavnost Nečtiny ZŠ MŠ Nečtiny
14. 5. fotbal 17.00 Nečtiny Bezvěrov
21. 5. fotbal 17.00 Křelovice Nečtiny
23. 5. fotbal 17.00 Nečtiny Ledce
27. 5. Noc s Karlem IV. 18.00-24.00 muzeum Muzejní noc
28. 5. fotbal 17.00 Nečtiny Zbůch
ČERVEN
4. 6. Den dětí - Středověk 13.00 Nečtiny Areál sv. Anny
4. 6. fotbal 17.00 Ledce Nečtiny
10. 6. Noc kostelů Nečtiny
11. 6. Festival Letem světem 13.00-21.00 muzeum přednášky, výstava
11. 6. fotbal 17.00 Kozolupy Nečtiny
11. 6. Staré časy 20.00 Nečtiny sportovní areál
18. 6. fotbal 17.00 Vejprnice Nečtiny
25. 6. KLIKA - SDH Nečtiny 13:00 Nečtiny sportovní areál
ČERVENEC
2. 7. Vernisáž výstavy fotografií 17:00 muzeum Jan Štěrba
23. 7. - 24.7. Pivní slavnosti Nečtiny sportovní areál
SRPEN
12.8. Knezaplacení 19.30 muzeum koncert
6.8. fotbalový turnaj - sportovní areál
20.8. Pouť Březín Březín

neČtiny

VEN S TÍM

NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň, OMI

Těsto
3 vejce
80 g cukru
70 g hrubé mouky
½ prášku do pečiva
2 lžičky kakaa
ledové kaštany
Z bílků ušleháme tuhý sníh, do
něho přidáme cukr, žloutky a na
konec hrubou mouku s práškem do
pečiva a kakaem. Připravené těsto
nalijeme do dortové formy, vyma
zané máslem, vysypané moukou
a upečeme cca půl hodiny na 160°C.
Na vychladlý dortový korpus na
mažeme krém a posypeme čoko
ládovými hoblinami z ledových
kaštanů nebo hořké čokolády (čo

/glosa

Na koledě

Jeden z mých duchovních učitelů (snad si mohu dovolit to takhle
formulovat) Tomáš Špidlík, píše ve svém výkladu k modlitbě Otče náš
následující postřeh: Kristus přišel na svět, aby přemohl zlo. Zvolil
k tomu svou zvláštní cestu, cestu kříže. Touto cestou nás zbavuje od
zlého dodnes, a proto naše modlitby za odvrácení od zlého mohou
být vyslyšeny jenom v duchu tohoto tajemství. Možná právě v tomto
smyslu můžeme najít odpověď na to, proč pravá a účinná modlitba
vůbec nebývá snadná a příjemná věc. Proč v logice Božího působení
v prospěch člověka má utrpení tak významné místo. Smrt, nemoc,
tragédie… dostávají ve světle Velikonoc úplně nový rozměr. Ježíšův kříž
propojuje řádění zla a zmrtvýchvstání. Totální prohru a vítězství. I letos
nás zve tajemství Velikonoc, abychom ochutnali opravdovou naději.

Jarní pohádkový dort
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koládové hobliny vytvoříme pomo
cí škrabky na brambory).

Krém
100 g cukr moučka
100 g másla
panák vaječného likéru (nemusí být)

Jíška
30 g másla, 30 g hladké mouky,
zalijeme ¼ l mléka a za stálého mí
chání svaříme do zhoustnutí, při
dáme 1 lžíci kakaa a rum dle chuti
Vychladlé vyšleháme s krémem.
K dortíku dobré kafíčko – lattíč
ko a můžete si užít odpolední
relax nebo sladkou snídani. 
Přeji krásné jaro plné sluníčka,
Martinka Mouleová

Naděje, že teď už bude všechno jak
má být, dech jen tak neztratí. Kdyby
nebylo, lze přeci být ještě naštvanější,
občanštější – radikálnější? Sharované fabulace, produkt lidové tvořivosti
v kancelářích, dnes fungují jako zdroj
postojů společnosti i její obraz. Jsou
i v televizi. Tlaky sdílené, hecované
úzkosti vylézají ze smartfounů jako
Samara druhdy z placaté televize.
Osvědčené i alternativní duchovní
a kulturní předobrazy východiska
nabízejí. Jak se ale poznamenává

na s. 14, je to volba osobní.
Marek Naglmüller

Gratulace
V měsíci lednu,
únoru a březnu
oslavili a oslaví životní
jubileum tito občané:
Antonín Zbránek 5. 1. – 60 let
Ladislav Sedláček 10. 1. – 75 let
Václav Pešta 10. 1. – 55 let
Anna Burdová 12. 1. – 75 let
Rudolf Karásek 15. 1. – 60 let
Anna Sošková 27. 1. – 86 let
Miloslav Sobota 28. 1. – 65 let
Věra Kopřivová 31. 1. – 85 let
Jan Kozák 31. 1. – 60 let
Jaroslava Dífková 12. 2. – 81 let
Antonín Koča 12. 2. – 65 let
Milan Seman 24. 2. – 55 let
Miloslav Mareš 1. 3. – 60 let
Anna Říhová 15. 3. – 70 let
Květuše Holíková 21. 3. – 75 let
Soňa Škubalová 21. 3. – 50 let
Jaroslav Hořejší 24. 3. – 65 let
Miroslav Hrabina 26. 3. – 50 let
František Melich 27. 3. – 81 let
Karel Seidl 28. 3. – 65 let

Všem jubilantům
srdečně gratulujeme.

neČtiny
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Knihy
Kdo si čte, zlobí

Ušetřete čas i peníze!
Stačí jeden telefonát či návštěva
a přivezeme Vám čerstvé zboží až do domu.
Dejte nám šanci se ukázat, děláme to pro Vás...
Jakub Linda a Alena Uhlířová
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Mládí imrvére v hajzlu
Knižní série Američana C. D. Pay
na je v Čechách opravdu populár
ní. Mládí v hajzlu je pro mladé lidi
něco jako bible a stejně tak silnou
nostalgickou vzpomínkou na své
mládí (v hajzlu) zůstává i pro ty,
co četli jeho první díl v roce 1992!
„Pro mě je to vlastně div, že si to
mladí tak oblíbili. Mým hlavním cí
lem nebylo ztotožnit se s teenage
ry. A zda série bude populární i za
dalších dvacet let, to si netroufám
Chomejní, Sade a já
odhadnout.“
Íránsko-francouzská spisovatelka
Abnous
se Shalmaniová (1977):
„Proč se lidé nechají tak zblbnout
a dovolí ideologům, aby jim zka
zili život? Zničehonic už nebyli
žádné děti, dospělí, dospívající.
Zmizeli mladí frajírci, ženy z bo
hatých rodin, načančané holčič
ky a studenti umění. Zůstali jen
muži a ženy. Bohatí pili alkohol,
a tím pádem vedli západní, nezří
zený způsob života; student byl
anarchista; hezká žena na ulici
děvka…“

Vize génia
Svět výtvarného umění má letos o vý
ročí roku jasno. 500 let od úmrtí malíře
morálního rozkladu světa, Holanďa
na Hieronyma Bosche (1450–1516).
V holandském Hertogenbosch pro
bíhá od února do začátku května
velká retrospektivní výstava, která
aspiruje na jednu z nejnavštěvovaněj
ších výstav historie. Komu se nechce
cestovat, má další možnost – kniž
ní setkání. Kupříkladu nad knihou
historika umění Mojmíra Grygara
Hieronymus Bosch – zbožný pohan?,
nebo nad právě vyšlou novinkou na
kladatelství Universum Hieronymus
Bosch – Cesta do nebe a pekla Gary
ho Schwartze.
www.kosmas.cz, upravil –mn–

Divadlo a hudba
Stopy v oblacích
Každý den běháte kolem baráku
6 km? 10 km? A co takhle vydat se
do pořádných kopců, do hor, mezi
šutry. Richard Askwith, novinář
a spisovatel, se vášnivě zamiloval
právě do takového běhu. Za dnes
již kultovní knihu Stopy v obla
cích získal ocenění za nejlepší
debut v oblasti sportovní publicis
tiky. Tak zapněte stopky a měřiče
tepu a tlaku. Běží se do hor!

Spolek Baroko v Čechách
letos představí třetí sezonu
ojedinělých divadelních
a hudebních událostí
v kapli sv. Anny.
Sledujte facebook.com/
barokovcechach

neČtiny
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Václav Chmelíř s první cenou turnaje. Foto –sv–

Pingpongový turnaj

Fotbalistům a sportovcům

Dne 20. 2. 2016 se u nás v Nečti
nech po delší přestávce konal turnaj
ve stolním tenise. Byť účast nebyla
až tak hojná, všichni jsme si (i my
jinak tělesně línější) celé odpoledne
náramně užili. Turnaj vyhrál Václav
Chmelíř v těsném závěsu před námi
všemi ostatními. Současně bych vás,
příznivce stolního tenisu, tímto rád
pozval do nově vznikajícího ping
pongového oddílu, který by měl být
součástí místní Tělovýchovné jedno
ty Sokol Nečtiny. Budu se těšit na
další setkání nejen u hracího stolu.
Sportu zdar,
Kuba z hospody a spol.

Máme tady již Březen a s jeho kon
cem přichází zahájení jarní části
soutěže. Ještě než začala jarní pří
prava, proběhl tradiční Fotbalový
ples., za který bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, všem lidičkám,
co se podíleli na jeho pořádání
a všem účinkujícím za krásné vy
stoupení. Velký dík patří i moderá
torovi Andreovi Posseltovi, který
tomu dodal jako vždy patřičnou
šťávu. V letošním začátku roku ne
chybělo soustředění hráčů, které
proběhlo od 24. 2. do 28. 2. za dosti
velké účasti. První přátelský zápas
s týmem Úněšova byl pro špatné

Svoboda
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počasí zrušen. Druhý přátelák jsme
odehráli dne13. 3. s týmem Lhota
„B“ v Plzni, kde jsme prohráli vy
soko 7:2. Poslední přátelský zápas
jsme sehráli tuto sobotu na našem
nečtinském hřišti a vyhráli jsme 8:3.
Večer pak proběhla Valná hromada
TJ Sokol Nečtiny za hojné účasti
jejích členů. Vyslechli jsme zprávu
o hospodaření i pár vřelých slov na
šeho trenéra Saši a návrh na vznik
nového oddílu stolního tenisu, kte
rý valná hromada odsouhlasila. Tak
jim držíme palce. Ale zpět k fotbalu,
první mistrovské utkání nás čeká na
hřišti Mladotic.
Změny v týmu: odešel Jan Šneber
ger – FC Cheb a v jednání je pří
chod nového hráče z Chotíkova.
Závěrem bych rád poděkoval všem
sponzorům, kteří se na chodu
fotbalového oddílu podílejí a bez
kterých by to nešlo. A nešlo by top
i bez našich fanoušků, kteří nám
dodávají sílu a chuť běhat za tím
kulatým zázrakem.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť,
Červená, modrá – prezident
TJ Nečtiny Junas Karel

/FEJETON

Marie Pekařová Kadlecová
Teď v březnu jsme si mohli připomenout výročí
Tibetského povstání, kdy si vždycky představím
tu hroznou nespravedlnost, která trvá. Nutí mě to
k pocitu vděčnosti za to, že my v té drahocenné svobodě žijeme. U nás kluci o velikonocich můžou vytáhnout řehtačky a drkačky a s rámusem procházet

Zeleným čtvrtkem a my si smíme upéct velikonočního beránka. Je toho ale mnohem víc, co smíme.
Třeba sáhnout si na naději,že naše malá i velká trápení neneseme sami, nebo že do našich zatemnelych
nejistot proniká velikonoční světlo, kterému nikdy
nedojdou baterky.

