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Starosta obce přebírá šek na opravu sv. Anny. Foto Soňa Vašíčková

Jitka Hosprová
Nečtinám
Úvodní stránku nečtinských novin
bych rád věnoval již čtvrtému roč
níku významného kulturního pro
jektu „Procházky uměním Plzeň
skem“. Zakladatelkou festivalu
je paní Jitka Hosprová, rodačka
z Dolní Bělé, první česká sólistka
na violu. Paní Hosprová spolupra
cuje s řadou světových orchestrů
a jako sólistka se představila na
řadě světových hudebních festi
valů. V dnešní době je skoro ne
uvěřitelné, že přes velké umělecké
vytížení věnuje již čtvrtým rokem
svůj prázdninový čas festivalu,
který probíhá převážně na úze
mí venkovského regionu Plzeň

-sever. V letošním roce se jedna
lo o šňůru 7 koncertů a kromě
Jitky Hosprové se jich zúčastnilo
i mnoho dalších umělců zvučných
jmen. Například kytarista Lubo
mír Brabec vystoupil v Plasích,
v Březíně na začátku července
hrálo Bohemia Luxembourg trio
s harfistkou Kateřinou Englicho
vou a Lucemburským flétnistou
C. Jansem, na Rabštějně oboha
til koncert žesťový kvintet Hudby
Hradní stráže a Policie ČR, v kapli
sv. Anny v Nečtinech zahrál ital
ský houslista Maurizio Sciaretta,
v Dolní Bělé se představil špičko
vý akordeonista Ladislav Horák
a v Manětíně, kde proběhl dopole
dne i koncert pro žáky základních
škol z Manětína, Nečtin a Žihle,

vystoupil asi dvacetičlenný or
chestr ze Švýcarska a zazpívala
mezzosopranistka Eva Garajová.
Nakonec v bonusovém vystoupení
na zámku v Chyši hostoval hou
slista Jaroslav Svěcený a klavíris
ta Václav Mácha. Tato přehlídka
krásných hudebních zážitků, které
tak dobře působí na lidskou duši,
byla ještě obohacena průvodním
slovem a poezií v podání herce On
dřeje Kepky. Kdo jste na některém
z koncertů byli, jistě jste nebyli
zklamáni. Navíc vstupné na kon
certy bylo dobrovolné! Celkově se
vybralo neuvěřitelných 67 458 Kč
a celý tento výtěžek byl na koncertě
ve sv. Barboře v Manětíně věnován
a fyzicky předán naší obci na opra
vu kaple sv. Anny.
Chtěl bych touto cestou a jmé
nem nás všech paní Jitce Hospro
vé poděkovat za tuto velkorysost.
A nemyslím tím jenom finanční
dar, který je projevem jejího vzta
hu ke kulturním hodnotám rod
ného regionu, ale také za sdělení,
které nám darovala prostřednic
tvím hudby. Pořádání hudebního
festivalu takového rozměru není
žádná legrace. Je k tomu potře
ba mnoho odvahy, času a peněz.
Je za tím spolupráce mnoha lidí,
partnerů a institucí. Je to projev
a opravdový dar hodný úcty. Teď
už záleží jenom na nás, abychom
ho dokázali správně přijmout
a řádně s ním naložit.
Jiří Křemenák, starosta
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Stručné zhodnocení
rozpočtového roku
Protože se již neúprosné blíží ko
nec roku, dovolte mi, abych vás
stručně informoval o událostech,
které se v tomto roce seběhly. Ne
chci se pouštět do rozboru celého
spektra dění, které je opravdu vel
mi široké, ale chci jen předložit
stručný přehled o tom, jak se daří
v r. 2016 plnit úkoly, které jsme si
uložili v rozpočtu.
V příjmové části rozpočtu to není
špatné. Alespoň, co se týče sdíle
ných daní. Protože se ekonomice
v ČR daří, promítá se to pozitivně
i do příjmu obce. Je předpoklad, že
celkově plánovaný příjem ve výši
9 879 tis. Kč bude překročen. Z po
ložky vlastních příjmů byly o 400 tis.
Kč poníženy příjmy za prodej dřeva
z důvodu aktuálně nízkých výkup
ních cen. Ostatní předpokládané
příjmy jsou zatím v relacích pláno
vaného rozpočtu a jeho následných
úprav. Podstatným rozhodnutím
zastupitelstva bylo přijetí úvěru od
ČS spořitelny v celkové výši 20 mil.
Kč se splatností na 7 let s úroko
vou sazbou 0,5% . Z úvěru se hradí
oprava čp. 60 a dlouhodobě odklá
dané opravy místních komunikací.
Závazek úvěru znamená, že obec
bude nucena v tempu svých roz
vojových záměrů trochu přibrzdit.
Měsíční splátka úvěru bude činit
240 tis. Kč měsíčně, což činí 2 880
tis. ročně po dobu 7 let.
Ve výdajové části proběhly tyto
hlavní aktivity:

2

NEČTINSKÉ NOVINY 3 /2016

nech, zkratka na Hrad, MK na
Plachtíně a v Březíně v celkové
délce cca 3,3 km. Do konce roku
chybí ještě dodělat cestu nad hři
štěm v délce cca 150 m a lokální
oprava cesty k Leopoldovu. Dále
pak odvodnění parketu na hřiš
ti a dokončení parkovací plochy
mezi kostelem a farou. Celkové
náklady letošních oprav povrchů
místních komunikací ve vlast
nictví obce činí prozatím přibliž
ně 5 700 tis. Kč. Na příští rok je
uvažováno ještě s opravou MK
na Městečku, kolem rybníka na
Hradě, před bytovými domky
na Hradě a v Leopoldově nájezd
do vsi v celkové délce asi 130 m.
Pokud jde o hlavní cestu do Leo
poldova, v současné době se zpra
covává projektová dokumentace
na její rekonstrukci. Pokud pů
jde vše hladce, odkládaná stavba
této cesty hrazená z rozpočtu ČR
v rámci pozemkových úprav by se
měla uskutečnit v r. 2017 – 2018.

ně projevují. Technicky nedoko
nalé spojení hrdel kameninových
a betonových rour velkých průmě
rů v některých úsecích nabírají pra
mínky spodní vody a přivádějí na
ČOV naředěnou odpadní vodu. To
může být v budoucnu komplikace
pro dobrou funkčnost a účinnost
čistírny. Jeden z komplikovaných
průsaků poškozeného potrubí pod
potokem směrem k poště byl vy
řešen položením nového potrubí
uloženého v chráničce a opravou
a zatěsněním souvisejících šachet
nákladem 137 tis. Kč.
Vodovodní přípojka
do špitálu čp. 134

V rámci schváleného projektu re
vitalizace areálu kostela sv. Anny
a bývalého špitálu čp. 134 byla
vybudována paralelní akumulace
a přívod vody do bývalého špitá
lu. Osazena domovní vodárna,
provedeny nové rozvody vody
v objektu a vyměněny všechny rzí
poškozené zařizovací předměty
včetně boilerů a souvisejících el.
Kanalizace za potokem
a prodloužení vodovodního řadu rozvodů. Cena díla 485 tis. Kč.
Bylo provedeno odkanalizování Navíc byl proveden protlak pod
obce pod kostelem v délce 154 m silnicí II/193 o průměru 200 mm
nákladem 819 tis. Kč a prodlouže a uložena do ní část kanalizační
ní vodovodního řadu PE 90 v délce přípojky, aby mohlo být následně
112 m v ceně 283 tis. Kč. Vodovod provedeno odkanalizování obou
byl téměř bezúplatně předán Vo objektů v ceně 83 tis. Kč.
dovodní a kanalizační a.s. a „pa
pírově“ je připraven k připojování Oprava vodovodního řadu
jednotlivých domů. Stejně tak je v Novém Městečku
i možnost, pokud se tak již nestalo, Byla řešena havarijní situace
připojení na kanalizaci.
způsobená prorezavěním oce
lového vodovodního potrubí
údajně z r. 1946, které zásobuje
Zatěsnění průsaků balastní
užitkovou vodou kašnu u kaplič
I. etapa oprav povrchů
vody u pošty
Průsaky balastních vod do kanali ky. Potrubí bylo vyměněno v celé
místních komunikací
Byla opravena cesta na Doubra zace jsou problémem, které se na délce 300 m, byl vyčištěn vodní
vici, MK nad kostelem v Nečti této dvacet let staré stavbě postup zdroj a provedeny vodoinstalační
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úpravy u kašny s celkovým nákla
dem cca 250 tis. Kč, a to i přesto,
že vodovod není dosud v majetku
obce. Bude nezbytné vodovod
zaměřit, vypracovat pasport sou
časného stavu vodního díla, doře
šit jeho legalizaci a se souhlasem
zastupitelstva vodovod zařadit do
majetku obce.
Rekonstrukce a intenzifikace
ČOV Nečtiny

Stavba zahájená v r. 2015 byla do
končena v létě 2016 a uvedena do
zkušebního provozu. Stálým pro
blémem se jeví nadbytek balast
ní vody, která přitéká jednotnou
kanalizací. Technologie funguje
zatím spolehlivě v poloautomatic
kém provozu. Součástí stavby je
i nádrž na přečerpávání odpadní
vody z domovních jímek u domác
ností, které nejsou napojené na
kanalizaci. Obec poskytuje v sou
časnosti kompletní službu na vý
voz a vyčištění těchto odpadních
vod. Celkové náklady 6,3 mil. Kč
s částečnou dotací od MZ ve výši
3,5 mil. Kč.
Oprava domu čp. 60
(Starý krám)

Tato oprava je v současnosti jed
nou z největších investic obce.
Cílem bylo chátrající stavbu ve
středu obce získat do vlastnictví
(protože jednání s posledními ma
jiteli o opravě domu dlouhodobě
selhávala), dům opravit a nalézt
smysluplný způsob jeho využí
vání. Dispoziční možnosti domu
umožnily umístění 4 bytů ve
2. a 3. nadzemním podlaží a pří
zemí by mělo sloužit pro potřeby
obchodu a služeb. Stavbu provádí
obec pod vedením stavbyvedoucí
ho pana Rudolfa Neubauera v sou
činnosti s jednotlivými subdoda
vateli. Předpoklad celkové ceny
je cca 8 mil. Kč bez DPH. Termín
ukončení akce byl naplánován na
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červen 2017. V současné době je
stavba zhruba ve své polovině. Do
konce roku bychom ještě rádi stih
li dokončit fasádu a vnitřní omít
ky. Po té se stavba zakonzervuje
a bude pokračovat na jaře.
Výsadba stromů na cestě
k Nové Doubravici

Obec má od r. 2014 zpracovanou
„Studii výsadby, revitalizace a ob
novy krajinné zeleně“. Jejím obsa
hem je návrh opatření, zejména vý
sadeb stromů v krajině, podél cest,
vodotečí, na mezích či jako zelená
stěna kolem zemědělských areálů
nebo nevhodně umístěných staveb.
Jedná se i o doporučení druhové
skladby zeleně, která do našich
podmínek patří.
Prvním realizovaným záměrem
byla výsadba původních, starých
odrůd ovocných stromů jako do
provodné zeleně opravené cesty na
Doubravici. Jedná se o 23 ks hruš
ní, 34 ks jabloní a 22 ks ořešáků.
Výsadba stála celkem 183 tis. Kč
s DPH a obci byla přiznána dotace
od Ministerstva ŽP ve výši 113 tis.
Kč. Obec se zavázala o tuto výsad
bu v dalších letech pečovat (zapěs
tování korun, následný řez, zálivka,
mulčování a údržba okolních trav
ních porostů).
Odkoupení domu čp. 3
na Hradě Nečtiny (obchod)

Dům byl po dohodě v zastupitel
stvu odkoupen od p. Žofie Lavičko
vé, která na Hradě po léta provozo
vala obchod, se záměrem obnovení
funkce tohoto prodejního prostoru.
Protože dům vyžaduje větší staveb
ní zásah (přípojka vody, jímka nebo
ČOV, vytápění, oprava oken, fasády
a provedení vnitřních úprav odpo
vídajících dnešním standardům),
bylo objednáno vypracování projek
tové dokumentace na rekonstrukci
objektu. Po vydání stavebního po
volení, podle rozpočtu projektanta

a podle vývoje obecního rozpočtu
v r. 2017 zastupitelstvo rozhodne
o dalším osudu tohoto domu.
Nákup cisterny
na vyvážení jímek

V letošním roce v souvislosti s do
končenou rekonstrukcí a intenzifi
kací ČOV zakoupila obec za cenu
263 tis. Kč cisternu o obsahu 5m3.
Zařízení bude sloužit zejména
k vývozu jímek na ČOV a tím i ke
zkvalitnění nakládání s tímto od
padem na svém území.
Nákup nákladního auta
Renault MASTER

Tento užitkový vůz byl zakoupen
po výběrovém řízení ze čtyř nabídek
za 707 tis. Kč. Jedná se o sklápěč
s nosností necelé 2 t, který nahradil
opotřebovaný a vyřazený nákladní
automobil Gaz GAZELLA.
Nabytí kostela sv. Bartoloměje
v Březíně

Do vlastnictví obce byl v průběhu
roku 2016 na základě průběžného
jednání s Římskokatolickou církví
bezúplatně převeden barokní kos
tel sv. Bartoloměje v Březíně. Zna
mená to, že jsme přijali závazek se
o kostel starat, udržovat ho a opra
vovat. Na druhou stranu se zde
kromě dalšího využívání k pasto
rační činnosti a církevním účelům
nabízí možnost kostel využívat ke
koncertům, civilním svatebním
obřadům a dalším společenským
akcím, které svým charakterem
budou respektovat vážnost a dů
stojný rámec objektu.
Co se letos splnit nepodařilo

Přes všechnu snahu se zejména
z kapacitních důvodů (nedostatek
šikovných řemeslníků, zejména ve
stavebních profesích), nepodařilo
zajistit stavbu vodárny na Plachtí
ně, dále již z roku 2015 odsunutou
stavbu nové kolny za budovou

neČtiny
základní školy a opravy na čp. 188
(pošta) – doplnění hřebenáčů, po
škozených eternitových šablon
včetně opravy komínů. O přesu
nu těchto stavebních dluhů bude
zastupitelstvo jednat při přípravě
rozpočtu na r. 2017.
Návrh rozpočtu bude před svým
schválením vyvěšen na veřej
né desce a měl by být projednán
a schvalován začátkem prosince
v závěru letošního roku.
Jiří Křemenák

Pečovatelská služba
v obci v roce 2017
Zastupitelstvo obce předběžně
projednalo povinnosti vyplýva
jících ze zákona č. 108/2006 Sb.
O sociálních službách, konkrétně
oblast, která se týká pečovatelské
služby. Dosud se obec snažila ře
šit pečovatelskou potřebnost pou
ze v omezeném měřítku (nákupy,
doprava léků, vyřízení úředních
záležitostí) formou dohod o pro
vedení práce. Abychom zkvalitnili
a rozšířili možnosti pečovatelské
služby a to nejen v DPS, ale i ro
dinných domech na území obce
(terénní pečovatelská služba)
předpokládáme, že od 1. 1. 2017
bude tuto službu zajišťovat Cen
trum pečovatelských a ošetřova
telských služeb (CPOS) v Městě
Touškově s tím, že naše území
by měla na starost paní doktorka
Zuzana Vlčková z Březína, která
absolvovala pro tuto práci odbor
né vzdělání. Možnosti a pravidla,
které se k této službě váží, budou
uveřejněna a zpřístupněna všem
potenciálním zájemcům. Obec
by měla v rámci svého rozpočtu
na zajištění pečovatelské služby
přispívat částkou cca 200 tis. Kč.
Dovolím si Vám odcitovat rozsah
činnosti a poslání ze směrnice
výše uvedené organizace:
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Motto
Rozhodujeme o tom,
jak budeme žít.
„Naším posláním je poskytovat
pečovatelskou službu lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu,
tělesného, smyslového postižení a rodinám s dětmi, které se
octly v obtížné životní situaci.
Naše pečovatelská služba usiluje o zachování jedinečnosti
každého uživatele a o jeho pod-
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poru, v takovém rozsahu, aby
mohl zůstat i nadále ve svém
přirozeném prostředí a zachoval
si tak soukromí, navyklý způsob
života i svoje společenské zázemí. Základní podmínkou je, aby
naši potenciální klienti o naší
službě věděli, proto úzce spolupracujeme s představiteli obcí,
kde službu poskytujeme. Služba
je plánována individuálně, což
umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života.“

Lenka Šeflová, ředitelka CPOS

neČtiny
Povinné revize kotlů
Povinnost provádět revize kotlů
(stacionárních zdrojů) na pevná
paliva o výkonu 10–300kW, pokud
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, uklá
dá zákon č.201/2012 Sb. O ochraně
ovzduší ve znění zákona č. 64/2014
Sb. a zákona č. 87/2014 Sb.
V §41 výše uvedeného zákona se
v odstavci 15 je uvedeno, že provo
zovatel kotle na pevná paliva je po
vinen zajistit provedení první kon
troly technického stavu a provozu
zdroje podle §17 odst. 1 písm. h)
nejpozději do 31. 12. 2016.
Jistě existuje mnoho firem, na kte
ré je možné se obrátit a objednat
u nich revizi. Jedna z nabídek při
šla e-mailem na adresu obce, tak
vám ji předkládáme k dispozici na
inzertní straně 21.
–jk–

Dementování
dementních zpráv
V poslední době se v obci, ale i v sou
sedních obcích na manětínsku
šíří nepravdivá fáma, že se má
v obci Nečtiny budovat centrum
pro umístění uprchlíků z blízkého
východu. Chtěl bych tyto drby uvést
na pravou míru a sdělit čtenářům
nečtinských novin, že se zastupitel
stvo obce touto myšlenkou nikdy ne
zabývalo a že se jedná o nepravdi
vou a ničím nepodloženou kachnu.
Zároveň vás žádám a vyzývám,
pokud máte opravdový zájem o svoji
obec, abyste se seznámili s jejími
rozvojovými dokumenty, strategiemi
a plány, s rozpočtem a celkovou
složitou problematikou jejího chodu.
Pro vysvětlení skutečných zámě
rů obce si velmi rád vyčlením čas.
A taky choďte na jednání zastupitel
stva, kde se zásadní otázky obce řeší.
–jk–
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stěžovat, a proto mu, spolu s díky, ze
srdce přejeme hodně sil a trvalé nad
šení pro obnovu dalších památek.
Za obyvatele Březína
Helena a Tomáš Čeplovi

Nečtinská socha
v Praze

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali
obci Nečtiny a především panu
Marcelu Stoklasovi za velmi vyda
řenou opravu pomníčku mezi lípa
mi u silnice před Březínem.
Profesionální provedení a odbor
ná rekonstrukce chybějících částí
pomníčku svědčí o tom, že pan Sto
klasa má svou práci rád a není mu
jedno, jak okolí naší obce vypadá.
Ve zdejším kraji si na nedostatek
podobných prací zřejmě nemůže

Ve dnech 1. 6. – 30. 9. 2016 se
uskutečnil druhý ročník sochař
ského festivalu v ulicích Prahy –
„Sculpture line Prague 2016“. Je to
neuvěřitelné, ale kurátoři výstavy
si vybrali i jednu sochu od nás. Je
to dílo Alberta Aragóna Reyese,
mexického sochaře, který sochu
nazvanou „Kokon“, vytvořil na so
chařském sympoziu v Nečtinech
v roce 2006. Socha byla dočasně
umístěna v areálu Františkánské
zahrady nedaleko Václavského
náměstí a tam dělala čtyři měsíce
reklamu nejen Albertovi, ale i sa
motné obci, která se zapůjčením
sochy stala oficiálním partnerem
projektu.
–jk–

Mexický sochař, který sochu vytvořil na sympoziu v Nečtinech v roce 2006. Foto lakako.com
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Volby v Nečtinech

se zapisovatelkou odvezli zápis do Voliči v seznamu 522
Manětína, který byl pro nás sběr vydané obálky 197
volební účast 37,74 %
Volby do krajských zastupitelstev ným místem.
proběhly v Nečtinech v Regionál Všem voličům děkujeme a nabízí odevzdané obálky 197
platné hlasy 197
ním muzeu. Již v 14.01 hodin při me volební výsledky v Nečtinech.
platných hlasů 100 %
šla první volička, kterou si natoči
la zpravodajská skupina Televize Výsledky hlasování za územní
Za volební komisi
Nova a záznam z voleb v Nečtinech celky – Obec Nečtiny:
Soňa Vašíčková
vysílala hned několikrát a dokonce
číslo název
celkem
v%
i ve hlavních zprávách v sobotních
1
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
1
0,50
večerních Televizních novinách.
2
Občanská demokratická strana
6
3,04
Právě prostory Regionálního mu
zea se zdály Televizi Nova natolik
12
Česká str. sociálně demokratická
45
22,84
zajímavé a netradiční pro potřeby
26
Koruna Česká (monarch. strana)
0
0,00
voleb, že se rozhodla u nás natočit
30
ANO 2011
48
24,36
reportáž a tím nám udělala obrov
32
TOP 09
22
11,16
skou reklamu po celé republice.
37
Komunistická strana Čech a Moravy
25
12,69
Samotné volby probíhaly velice
41
Národní demokracie
0
0,00
klidně, bez komplikací. Volební
43
Úsvit s Blokem proti islámu
2
1,01
komise navštívila i několik do
51
STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR
13
6,59
mácností se zapečetěnou převozní
volební urnou. Někteří voliči při
61
Koalice pro Plzeňský kraj
17
8,62
cházeli ještě i v pátek těsně před
67
NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI
1
0,50
desátou večerní.
70
SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
0
0,00
V sobotu jsme po čtrnácté hodině
75
DSSS-Imigranty, islám nechceme!
3
1,52
z řádně zapečetěných uren vybrali
78
Koalice SPD a SPO
11
5,58
volební obálky a pečlivě spočítali
80 PRO Zdraví a Sport
1
0,50
hlasy stranám a preference. Před
82
Česká pirátská strana
2
1,01
seda volební komise poté společně

Volební komise navštívila i několik domácností se zapečetěnou převozní volební urnou. Foto Karla Kazdová
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Fotografie i obrazy
v Regionálním muzeu
V létě letošního roku jsme nabídli na
šim návštěvníkům hned dvě výstavy.
Jako první se nám představil mladý
fotograf, který žije přímo v Nečti
nech a je jím pan Jan Štěrba z kame
nické rodiny Bartoloměje Štěrby.
Výstavu s jasným názvem Foto
grafie zahájila vernisáž 2. 7. 2016,
na kterou se přišla podívat více jak
padesátka příznivců umění. A bylo
se na co dívat. Někdo se červenal,
další se nadchnul krásou linek
ženského těla a mnozí z nás obojí.
Velmi se obdivovala i stará techni
ka, kterou Jan používá. Jedná se
o kyanotypii.
Je to jednoduchá kopírovací tech
nika s velkými možnostmi. Byla
objevena Johnem Herschelem
v roce 1842, tedy pouhé tři roky
po ohlášení vynálezu fotografie.
Herschel vytvořil novou technikou
působivé fotogramy ptačích per.
V 50. letech 19. století byla kyano
typie fotografy využívána ke zhoto
vování kontaktních kopií z negati
vů získaných mokrým kolódiovým
procesem. Tato jednoduchá tech
nika jim umožňovala získat snadno
kontakty dokud byli ještě v terénu.
Britská fotografka Anna Atkinso
vá použila v roce 1843 kyanotypii
k ilustraci své knihy o chaluhách.
Byla to první kniha s fotografický
mi ilustracemi vůbec a kyanotypií
byly provedeny jak obrázky (foto
gramy chaluh), tak i text.
Několik amerických firem vyrábělo
papír pro kyanotypii asi od r. 1870
do r. 1930 komerčně. Navzdory
tomu se kyanotypie pro tvůrčí fo
tografické účely nikdy výrazně ne
rozšířila. Důvodem byla nejspíš její
výrazná, možno říci že až křiklavě
modrá barva, která se hodila jen
pro málo motivů. Především nebyla
vhodná pro portréty a krajiny, teh
dejší nejrozšířenější témata.

Jana Havlíková poslouchá slova uznání. Foto –sv–

Barevný odstín je možno ovšem
poměrně snadno ovlivnit volbou
odstínu papíru, na který kopíruje
me (například chamois). Hlavně
ale můžeme barvu změnit v doce
la příjemnou tonalitu pomocí čaje
nebo kávy.
Obrázky tónované silným čajem
jsou již mnohem méně vtíravé a jsou
vhodné asi pro většinu motivů.

Kyanotypie Jana Štěrby. Foto –sv–

Samotný Herschel viděl využití
kyanotypie hlavně pro kopírování
matematických tabulek. Skuteč
ností je, že pro kopírovací účely
se princip kyanotypie uplatnil na
konec nejvíce. Dlouhou dobu se
tímto způsobem zhotovovaly sta
vební a strojírenské výkresy. Měly
modrou barvu a nazývaly se proto
„modráky“.

neČtiny
Předností kyanotypie je jednodu
chý proces zpracování kopie po
expozici. Vyvolávání, ustalování
a vypírání je realizováno jedním
jediným úkonem: vypíráním kopie
ve vodě.
Protože se jedná o techniku snad
nou a názornou, s oblibou byla
dříve využívána k výukovým pro
gramům pro děti a mládež. Oblí
bené byly fotogramy různých listů,
ptačích per nebo předmětů běžné
denní potřeby. Každého, kdo se
s principem fotografického obrazu
setkává tváří v tvář poprvé, téměř
vždy fascinuje, jak světlo pozvolna
vytváří na čistém papíře viditel
ný obraz předmětů, a jak pak celý
tento obraz v obyčejné vodě jasně
zmodrá.
Díky své jednoduchosti a nízkým
nákladům může být kyanotypie
dobrým startem, rozhodneme-li se
pustit do historických fotografic
kých technik. Zkušenosti získané
při zcitlivování papíru, exponová
ní a zpracování se nám mohou poz
ději velmi hodit. Výstavu shlédlo
přes osm set lidí. Děkujeme.
3. září 2016 k nám zavítala již po
druhé paní Jana Havlíková, která
si pro nás připravila nádhernou
prodejní výstavu „Obrazů z půdy“.
Krom květin, zátiší a krajin si vzala
inspiraci z kalendáře Nečtin 2016
a namalovala několik obrazů pod
le jeho historických fotografií. Ale
nejenom historie inspirovala tuto
nadanou malířku, oslovila ji i sou
časnost a proto můžeme obdivovat
až do konce října letošního roku
některé pohledy na památky a mís
ta Nečtinska. Výstava je od ná
vštěvníků velmi kladně hodnocena
a již v den vernisáže bylo několik
obrazů zamluveno. Paní Jana Ha
vlíková opět věnovala jeden z krás
ných obrazů s motivem historic
kých Nečtin Regionálnímu muzeu
Nečtin, za což jí patří obrovský dík.
–sv–
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O sultánech, varanech
i orangutanech
Jaroslav Bašta, který k nám zavítal
se svoji přednáškou, je původním
povoláním archeolog, za normali
zace byl disidentem a signatářem
Charty 77, v 90. letech 20. století
poslancem Poslanecké sněmov
ny za ČSSD, v letech 1998–2000
ministrem bez portfeje, pak velvy
slancem a diplomatem.
Procestoval řadu zemí a do Nečtin
přijel s vyprávěním o Indonésii,
která ho okouzlila natolik, že po
pracovních cestách se tam vydal
i soukromě na celý měsíc, aby měl
čas vše poznat. V první části bese
dy si připravil velice poutavé poví
dání o setkání se sultány, o jejich
tradicích a zvycích.
Svoji přednášku doplnil řadou
fotografií a dokonce přijel i v origi
nálním oděvu a celé povídání sta
tečně absolvoval bos.
V druhé polovině přednášky pak na
bídl pozoruhodné historky z osob
ního setkání s orangutany a varany.

Disident, ministr, diplomat a archeolog
Jaroslav Bašta. Foto –sv–
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Léto Knezaplacení

Upozornil nás, na co si máme
dávat při cestování pozor, kdy
a s kým jít například do džungle
nebo národních parků a vůbec nás
zásobil řadou užitečných rad. Slí
bil, že Nečtiny nenavštívil naposle
dy, v příštím roce se tedy můžeme
těšit na jeho další vyprávění.
–sv–

1050 dřevěných soch
Vodníky, skřítky, ale i panenky
nebo čápy můžete vidět v ateliéru
dřevořezby v Plasích na severním
Plzeňsku a část uvidíte i v Nečti
nech v Regionálním muzeu v zim
ním čase.
Splnit si své sny může člověk
prakticky v každém věku. Napří
klad Věra Sidorjaková z Plas na
severním Plzeňsku celý život učila
v mateřské a následně ve zvláštní
škole. Před šesti lety při odchodu
do důchodu začala vyřezávat sochy
a plastiky ze dřeva. Letos s nimi vy
hrála diváckou soutěž na přehlíd
ce řemeslníků Plzeňského kraje.
Výsledky práce činorodé řezbářky
můžete v těchto dnech vidět v info
centru v Plasích a celoročně v jejím
ateliéru v domě u lesa.
Věra Sidorjaková pochází ze sa
moty v Plasích, kolem níž je nád
herná příroda, studánka, údolí
nebo les. A protože vyrostla na
říkankách a pohádkách, všude vi
děla víly, vodníky i jiné kouzelné
bytosti. Tahle obrovská fantazie je
jistě jedním ze základů tvořivé prá
ce, kterou naplňuje své dny.
Za šest let tvorby vdechla život
asi 1050 soškám všech velikostí
i tvarů. Prvním dílem s nostalgic
kým nádechem byla malá panenka.
K té už přibylo na desítku dalších.
Ve své sbírce se Věra Sidorjako
vá může pochlubit i řadou loutek.
Vodníci mají dokonce každý své
jméno.

9
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Věra Sidorjaková. Foto Martina Klímová

Léto oficiálně skončilo, prázd
niny také, a i když jsme si řek
li, že si svoje dovolené budeme
užívat plnými doušky, pár poda
řených akcí knezaplacení jsme
v létě zažili. 16. července jsme
si „střihli dvoják“ v Droužko
vicích a Oseku u Duchcova, po
ne příliš aktivní sezóně se nám
hraní velmi líbilo a bylo před
zvěstí dalších příjemných chvil.
Ty přišly hned záhy v Nečtinech,
kde jsme již po páté pořádali
koncert, tentokrát s Miroslavem
Palečkem. Nečtiny není mož
né prožít bez návštěvy chalupy
Paulíků, Honza z Knezaplacení
a jeho milí rodiče nám tu posky
tují skvělé zázemí, které okusil
i sám Mirek Paleček – jelení gu
láš, bramboračka s vlastnoručně
nasbíranými houbami, domácí
škvarkové placky, voda z místní
ho pramene, muškáty v oknech
a večer teplo z kamen, no není to
sen o letní chalupářské pohodě?
Už teď přemýšlíme, koho pozve
me do Nečtin za rok.
V srpnu jsme si dali jednu velkou
štreku až do Chebu. Bylo vedro, kli
matizace v autě dle mistra – Jitky

„Jeden čas jsem třeba vyráběla
hodně čápy, protože sem, oproti
jiným rokům, najednou přestali
létat. A jako bych to snad přivolala,
oni se tu hned na to objevili i s mla
dými,“ říká paní Věra.
„Jako své páté dílo jsem udělala so
chu Krakonoše. Vyrobila jsem ho
z obrovské klády, kterou mi sem
dovezl traktor. Nejprve jsem vů
bec nevěděla, co s tím, ale nakonec
jsem to zvládla a dílo je dodnes ob
divované,“ popisuje s rozzářený
ma očima paní Sidorjaková.
Ráda zkouší zajímavé druhy dřeva.
Nejraději, jako každý řezbář, vyrá

bí z lípy. Ráda pracuje i s borovicí,
břízou, olší nebo topolem. Zkouše
la ale vyřezávat i z ruje a ze škumpy.
Zajímavým dřevem, se zvláštním
zvukem je pro ni například katalpa.
Výroba velkých soch trvá přibližně
týden. Záleží samozřejmě na veli
kosti, tvaru i hodinách strávených
nad vyřezáváním.
Věra Sidorjaková je obklopena
svými krásnými výtvory, které vy
ráběla s velkou láskou a radostí.
A dle jejích slov, lépe si důchodové
dny ani zaplnit nemohla. Všem po
dobnou práci vřele doporučuje.
Směna ČRo Plzeň

Za šest let svého úsilí ztvárnila Věra Sidorjaková
asi 1050 sošek všech velikostí i tvarů.
Foto –mk–

Miroslav Paleček podepisuje Jiřince Marešové zakoupené CD s písněmi Jaroslava Ježka. Foto –sv–
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Věčná oblace
a jáhenské svěcení
Plasy 15. a 16. 10. 2016

Diváci koncertu Knezaplacení, Regionální Muzeum 12. 8. Foto –sv–

Vrbové – na 19 stupních. Lili jsme
na sebe jak ze sprchy vodu z lahví.
Naštěstí bylo v klášterní zahradě
pódium ve stínu, diváci to měli tro
chu horší, ale každý se snažil ukrást
aspoň malé stinné místo.
Prázdniny skončily, ale léto
o sobě dalo znát i v září, učitelská
část skupiny začala opět pracovat
a to je umění, udržet děti i sebe ve
30 stupňových vedrech ve škole.
Teplíčko jsme zažili i v Buštěhra
dě na místním festivalu. Škoda že
sem nezavítalo více lidí, protože
zámecká zahrada byla příjemným
útočištěm.
Podzim je tu a bude to velké!
Tisková mluvčí Knezaplacení
Míla Šlechtová

Dušičky 2016
Zvláštní dny modlitby
za zemřelé Nečtinsko
a Manětín

sobota 29. 10. 14.00
Dolní Jamné
mše sv. + společná modlitba
na hřbitově
neděle 30. 10. 14.00
Nečtiny
mše sv. + společná modlitba
na hřbitově
pondělí 31. 10. 15.00
Březín
společná modlitba na hřbitově
+ mše sv. 15.30

úterý 1. 11.
Slavnost všech svatých
17.00 Manětín
mše sv. ze slavnosti Všech svatých
středa 2. 11.
Památka všech věrných
zemřelých
15.30 Manětín
mše sv. ve sv. Barboře
+ modlitba na hřbitově
17.00 Manětín mše sv.
(sv. Jan Křtitel)
neděle 6. 11. 15.00
Manětín
bohoslužba za zemřelé
na hřbitově
pondělí 7. 11. 17.00
Nečtiny mše sv. za zemřelé
(Regionální muzeum)

Třetí říjnový víkend v Plasích se stal
svědkem nevídané události. Pro
žili jsme tajemství složení věčných
slibů a následující den udělil na
šim dvěma spolubratřím jáhenské
svěcení otec biskup Tomáš. Karel
Mec z Prahy a Petr Dombek z Bělé
(okr. Opava) se k misionářům oblá
tům dostali před šesti lety v témže
čase. Oba dva začali své oblátské
dobrodružství společným pobytem
v Kroměříži, oba dva pak společ
ně odjeli na první část formace do
německého Hünfeldu a oba dva se
pak vydali na další studia do Itálie.
Tam se poprvé jejich cesta rozdě
lila: Karel se stal členem komunity
našeho mezinárodního scholastiká
tu v Římě, zatímco Petr zakotvil ve
scholastikátu Středozemní provin
cie, který je v rámci naší misijní kon
gregace v podstatě scholastikátem
evropským. A pro oba dva se rok
2016 stal rokem důležitých událostí.
Karel složil své věčné sliby v květnu
v Římě a Petr řekl navždy své oblát
ské „ano“ Bohu a jeho lidu 15. října
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Plasích. Další den budou společně
v plaském chrámě vysvěceni k já
henské službě. A jak bude vypadat
jejich další působení? Petr zůstane
v plaské komunitě a náš pastorační
obvod se stane jeho prvním půso
bištěm. Měl by také převzít úkoly
o. Vlastimila, který se od prosince
spolu s nově vysvěceným Karlem
stává spoluzákládajícím členem
nové komunity ve Fuldě. Komuni
ta by se měla v celé naší středoev
ropské provincii úžeji specializovat
na činnost a misii s mládeží. Jejich
působení by tedy mělo zasahovat
i k nám, a proto se s o. Vlastíkem ani
s Karlem úplně neloučíme. Věříme,
že do celoprovinčního dění zatáh
nou i mnoho našich mladých. V ná
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sledujícím roce pak oba naše jáhny, Luxemburg, jazz a pop 60. let. Jeho
nejoblíbenější píseň byla „Stand by
dá-li Bůh, čeká kněžské svěcení.
me“ (Ben E. Kinga) z r. 1961, kte
Vaši obláti
rou jsme mu pouštěli s paní Urba
novou, když už se zdálo, že připojen
na podpůrných přístrojích v nemoc
nici nejspíš nevnímá, ale on oprav
Zemřel P. František Liška
Ještě jsem ho neznal, když tento du procital. Rád poslouchal Johna
krásný kraj projížděl velkou rych Leytona (také 60. léta). Byl věrný
lostí ve svém bílém „dvojkovém“ latiník a zároveň miloval angličtinu.
golfu. O tom by měli vyprávět jiní. Dokázal se týdny mazlit s jednotli
Já už ho spíš poznal jako takového vými slovy a frázemi. A také zazně
kartuziána, tedy poustevníka, který lo něco, co už vím jen ze svědectví
se ale velmi zajímal o lidi. Při po těch, kteří to zažívali. A to je, že si
hřební mši v kázání otce biskupa uměl získat děti. Ale ne tím, že by
zaznělo: Držel si od lidí nezakrytě jim kupoval bonbony a snižoval se
odstup, ale mnozí vnímali, že sám na jejich úroveň, ale zajímal se o je
je z toho nešťastný a tak se o to víc jich otázky, o to, co prožívají, vedl
vytvářely zvláštní hluboké a pev je, aby přemýšlely o svém životě.
né vztahy mezi ním a těmi, kteří A i u dospělých, a to mohu potvrdit
to prokoukli a pochopili... A také už z vlastní zkušenosti, zanechával
zaznělo něco v tomto smyslu: Ne jasné vědomí o kráse a síle jednodu
bylo to s ním někdy lehké, ale o to chého života s Bohem. Mnozí skr
víc ho lidé vyhledávali právě proto, ze něj a v jeho přítomnosti dostali
že dokázal o svých slabostech, ně světlo a sílu do svého života, i když
kdy až překvapivě otevřeně, mluvit. třeba hned nezačali chodit do kos
Tak se jeho slabosti stávaly zdro tela. Věřím, že jeho tichá skrytost
jem obdarování pro druhé víc, než a utrpení posledních měsíců ho při
kdyby byl bez výkyvů a zcela vyrov pravila k tomu, aby mohl být naším
naný. Z toho vyplynula i jeho jedna přímluvcem u Boha.
z mnoha moudrých rad: „Víte, ně Děkuji všem, kdo jste mu jakkoli
kterých negativních rysů našeho pomáhali při jeho pastorační čin
charakteru se prostě nezbavíme. nosti na Manětínsku, Nečtinsku,
Budeme pořád zraňovat, ublížíme Křečovsku, Rabštejně nebo i ve
svou neústupností, tvrdohlavostí, vzdálené oblasti Krs a Bezvěrova.
zbabělostí... ale musíme to aspoň Děkuji všem, kdo ho doprovázeli
nějak kompenzovat dobrem, kte i v jeho stále přibývající bezmoc
rého jsme schopni. Kompenzovat, nosti. Děkuji všem, kdo pomohli
kompenzovat...“ Ano to byla jedna k tomu, že mohl proběhnout tak
z mnoha rad, které jsem osobně krásný a důstojný kněžský pohřeb.
v různých obměnách od něho slyšel. Děkuji tímto i jménem jeho nejbliž
Pro mne bylo vždy zdrojem údivu ších příbuzných, kteří tuto vděčnost
a obdivu, jak se v osobě otce Lišky opakovaně vyjádřili, když jsem před
spojovaly nesnadno spojitelné pro pár dny s nimi telefonoval.
tiklady. Jeho pedantská katolická Odpočinutí věčné dej svému
pravověrnost mu nebyla překážkou služebníkovi knězi Františkovi
proto, aby se nechal oslovit některý a světlo věčné, ať mu svítí.
mi americkými evangelikálními ka Ať odpočívá
zateli (rád je citoval). Měl vyvinutý v pokoji.
cit pro posvátno, ale také rád po Amen
slouchal muziku na pověstné stanici P. Martin Sedloň

Kompenzace dobrem

neČtiny
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Taneční školička
Taneční školička je určena pro děti
ve věku 5 – 10 let, které rády tančí.
V hodinách se tanečnice a taneč
níci učí estetickému tanečnímu
pohybu, vztahu k hudbě a umělec
kému myšlení. Hravou formou si
osvojují základy klasického tance,
současného tance, lidového tance
a body buildingu.

Medvěd Hugo pobavil hlavně malé diváky. Foto Zuzana Vlčková.

Březínská pouť
s mědvědem

Místo konání:
sál v hostinci Na Radnici
Termín výuky:
úterý 13.00 – 14.00 hod
(děti vyzvedne lektor v ZŠ
a MŠ Nečtiny, po skončení
výuky je odvede zpět
do školy).
S sebou: tričko, elastické
leginy, taneční piškoty,
nebo ponožky, pití a chuť
učit se novým věcem.
Cena za pololetí: 200 Kč
Lektor: Olga Michálková

Březínská pouť již tradičně nabízí
příjemný program v příjemném
prostředí. Příprava je nelehká
a práce je před i po dost. Nic by ne
šlo bez společné spolupráce obce
a Březínských.
Březínští obyvatelé se aktivně
podílí na její přípravě i na samot
ném průběhu. Každý rok se snaží
o nějaké zpestření a letos se jim
podařilo zajistit živého medvěda,
který byl kdysi na poutích docela
běžnou záležitostí. Medvěd Hugo
pobavil hlavně malé diváky, ale
i nejeden dospělý se snažil přiblížit
ke dravé šelmě.
Program byl pestrý. Nečtinské
mažoretky s paní Jitkou Stokla
sovou a šermířská dětská skupina
Prkoš pod vedením paní Jany Ty

cové byly skutečnou podívanou.
Koláčky, pečené selátko, cukrová
vata, masíčko na rožni i klobásky
s pivem byly opět v nabídce.
Slunce pálilo, tombola lákala,
z reproduktorů se rozléhal úžasný
hlas zpěvačky Andrejky Pekarovi
čové, děti se točily na malém kolo
toči, některé si nechaly namalovat
veselý obličej od Jitky Stoklasové
a vládla všeobecná pohoda. Dámy
okukovaly krásné magické šaty
paní Kateřiny Ederové a další
stánky se suvenýry a dobrotami.
A ani na mužské osazenstvo se
nezapomnělo, k vidění byla celá
řada pěkně naleštěných veteránů
v rámci přehlídky historických
vozidel a motocyklů VETERAN
CAR CLUB pod vedením Václava
Joudala a tak leckterý tatínek krou
žil kolem nich i se svými ratolestmi.
Akce se opět vydařila a patří velký
dík všem, kteří přispěli k jejímu
zdárnému průběhu.
–sv–

Všechny cesty
vedou do Nečtin

Přehlídka historických vozidel a motocyklů Veteran Car Clubu na Březínské pouti. Foto –zv–

Předminulý rok jsem byla pozvána
na vernisáž pana Jaroslava Dob
rého do Třemošné. Jela jsem moc
ráda. V Třemošné jsem měla mož
nost setkat se s tímto milým pánem,
který měl v Nečtinech výstavu ob
razů a zároveň i s Janou Havlíko
vou, která u nás letos vystavuje.

neČtiny
Pan Dobrý mne seznámil s mnoha
zajímavými lidmi a mezi těmi nej
zajímavějšími byla básnířka paní
Táňa Kořenková. Její básně dopro
vázely obrazy pana Dobrého a do
slova mne nadchly.
Lačně jsem hltala každé slovo je
jích básní. Osobní setkání s touto
dámou pak předčilo mé očekávání.
Ještě dlouho po této výstavě jsem
si na ni často vzpomněla.
Rok utekl a pak ještě kousek
a v muzeu se ozvalo nesmělé za
ťukání. Ve dveřích stála básnířka
se svým srdečným úsměvem a ješ
tě srdečnějším mužem. Jaké bylo
moje překvapení, když vytáhla bá
seň, kterou složila soše ležícího an
děla, kterou v rámci sochařského
sympozia vytvořil Marcel Stoklasa
a dnes zdobí Cestu andělů. Báseň
byla nádherná.
V přítomnosti paní Táni čas ne
uvěřitelně utíká. Slova plynula
a my si stihly mnohé říct. O její
lásce k psaní, o knížkách a o mém
přání pro Nečtiny ve spolupráci
s výtvarníkem a někým, kdo umí
psát, připravit Nečtinské pohád
ky, u kterých by část příběhů byla
postavena právě na konkrétním
místopisu. Můj nápad se jí líbil
a hned vedle jejího nápadu připra
vit sbírku básní pro Cestu andělů
jsme začali rozvíjet teorii pohádek.
Jmenovala jsem jí některé názvy
míst, které jsou tajemné svým jmé
nem nebo místem nebo jsou vůbec
něčím zajímavé, byla natolik nad
šena, že osobně přijela a některá
místa se mnou sama navštívila,
aby se jimi inspirovala.
Dalším našim setkáním již vévo
dily pohádky samotné a vyústily
v nápad autorského čtení, které
bychom rádi v muzeu připravili
v předvánočním čase. Všechny vás
na něj srdečně paní Kořenková zve.
Termín bude včas upřesněn.
Sami pak můžete posoudit, zda
bude stát za to, pohádkovou kníž
ku vydat.
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A kdo není na pohádky, může se “Ne, ne, toto je vám velké, musíme
začíst do povídky Obezita, kterou něco menšího! Ale, ale, toto také
mi paní Táňa Kořenková poslala do ne, to na vás úplně visí!“ A tak to
šlo pěkně jedno za druhým. Mé se
třetího vydání Nečtinských novin.
bevědomí rostlo, zkoušela jsem to
–sv–
i ono, až jsme se konečně shodly na
dvoudílných medových šatech s pli
sovanou sukní. Odcházela jsem jak
na obláčku, všechno mi bylo velké,
všechno na mě viselo a pro mou
Jde o to, pojmenovat problém
drobnou postavu v tomto obchodě
správným termínem.
Čas malin nezralých je nená bylo tak těžké něco najít. Nejdůle
vratně v propadlišti dějin a já žitější ovšem bylo, že jsem se s na
jsem o padesát kilo starší. Vše stalým stavem postavy jaksi vyrov
přicházelo pomaloučku, tiše, ne nala. Samozřejmě jsem od té doby
nápadně ale hlavně vytrvale. Tu nezhubla, váhový úbytek nenastal,
jsem povolila knoflíček u pásku, ale já k problému přistoupila jinak.
tu se změnila móda a já si pořídi Zocelena četbou několika svaz
la nové oblečení trochu větší, až kových humoresek „Z českých
to tu najednou bylo. Potřebovala mlýnů“, kde pokládají kolem krků
jsem si koupit nové šaty a ať jsem potulných krajánků dívky buclaté
oběhla několik obchodů, nikde ručky, kdy s potěšením všichni hle
mi nic nebylo, všechno bylo dí na oblé rámě paňmaminky mly
o nějaký ten centimetr menší. Až nářky, jsem si řekla, vždyť kde se
jedna prodavačka se na mě pev dneska najde takové buclaté potě
ně podívala a vyřkla ten hrozný šení, tak alespoň já budu nositelkou
a pokračovatelkou měkkých bou
ortel:
„Nechtěla byste to zkusit v nadměr belatých objetí z té krásné šťavnaté
ných velikostech, já už tady oprav prózy, která se tak příjemně čte.
Hluboce jsem se nad sebou za
du pro vás větší velikost nemám!“
Zastavilo se mi srdce. Nadměr myslela a dospěla k závěru. Od té
né velikosti! Já, které pan učitel doby, co jsem obklopena několika
v osmé třídě vložil do ruky zalepený centimetry kyprých oblinek, jsem
dopis pro maminku, ve kterém se ji v zimě nestrádala takovým po
zdvořile ptal, zda nestrádám a do citem chladu. Ano, já si vlastně
stanu opravdu doma najíst, a ne vytvořila „thermo“ figuru a mám
mám hlad. Ovšem, to byla historie pro mrazy vystaráno. Zde bod pro
za 500,- a ještě před třiceti pěti lety. mě. A obezita? Fuj, takové nesty
Dnes by mi dopis nemusel dávat, daté a nevkusné slovo! Já nejsem
dnes jsem opravdu dobře živená! obézní, já jsem taková pěkně ky
Co mi zbývalo. Psal se rok 1994. proučká, baculatá a jinak hezky
Vydala jsem se do Riegrovy ulice, boubelatá a hlavně vnoučata se
kde se obchod s nadměrnými čís mají kam pěkně přitisknout a už
ly v té době nacházel a zkroušeně někdy někdo viděl něco, co je hez
jsem vešla. Ovšem netušila jsem, ky zaoblené a kulaté, aby to bylo
jak budu za svou odvahu odměně ošklivé a k nekoukání? Já tedy ne!
na. Obchod byl prázdný, takže mi Poslední šťastná glosa, která po
byla věnována pozornost a v tom tvrdila mé rozhodnutí postavit se
to případě také nadměrná. Paní, této problematice čelem, byla věta
šťastná, že má konečně zákaznici, bývalého kolegy: „Ta dáma není
předvedla prodejní koncert. Jak la tlustá, naopak je jí plná náruč!“
Táňa Kořenková
hodně znělo mým uším:

O – jako Obezita

neČtiny
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Pozitivní střípky

Návštěva u jubilantů

Monika Karásková

V červenci oslavila své jubileum
paní Junasová Anna z Čestětí
na. Nebyla to oslava právě veselá,
neboť v té době zrovna pohřbila
bratra Jana Hellera. Přesto nás
vřele přivítala. Radost měl i její
manžel, o kterého se již čtyři roky
stará. V této starosti je jí oporou
dcera Renata, která bydlí ve stej
ném domě. Prodebatili jsme pár
problémů a s příslibem další ná
vštěvy jsme se s dobrým pocitem
rozloučili.
Počátkem září oslavila své krás
né 88. narozeniny naše nejstarší
občanka z Nového Městečka paní
Marie Legová. Byl krásný sluneč
ný den, středa 7. září a paní Lego
vá právě přicházela ze zahrádky,
když jsem stála u branky a chtěla
zazvonit, abych jí mohla poblaho
přát za obec Nečtiny.
Byla jsem přijata velice mile
a i když jsem o polovinu let mlad
ší než naše oslavenkyně, tak jsme
si v tento lehce podzimní den pří
jemně zavzpomínaly. Paní Marie
Legová vzpomínala a já s nadše
ním naslouchala a naopak.
Všem přejeme, abyste si toto nad
cházející podzimní, někdy i sy
chravé počasí užili ve zdraví a spo
kojenosti.
Za všechny z výboru
pro kulturu
Karla Kazdová
a Miluše Chlupová

Breussova masáž
Breussova masáž vyrovnává páteř a je účinným
zdrojem energie.
Problémy se zády a páteří vznikají jedno stranně
zaměřenou činnosti, nesprávným držením těla
a vrozenými deformacemi. Lidská páteř má přiro
zeně dvojesovité zakřivení. Nepřiměřené prohnu
tí v bederní nebo hrudní části není však žádoucí.
Lidé trpící problémy se zády jsou různě omezováni
ve všedním životě i ve sportovních aktivitách, kte
ré jsou prevencí problémů s pohybovým aparátem.
Pokud tedy zdravotní stav nedovolí jinak, problémy
se zády lze řešit jedině pravidelnou masáží. Vyrov
náním páteře a částečným odstraněním svalových
disbalancí dochází automaticky k lepšímu držení
těla, které má zásadní dopad na celkový vzhled.
Breussova masáž se dá velmi dobře kombinovat s Dornovou metodou. Mnohé problémy páteře jako bolesti
meziobratlových plotének, ústřel atd. se mohou spojením těchto dvou metod zcela lehce, bez rizika a s dobrou
prognózou vyléčit.
Breussova masáž je jemná a účinná metoda, která pozitivně působí na nervový systém a pohybový aparát
především na páteř. Vyživuje ploténky, zlepšuje prokrvení, výživu i okysličení jednotlivých obratlů, zkrátka
regeneruje meziobratlové ploténky, čímž vyřeší široké spektrum zdravotních potíží a mimo jiné vede k odbou
rávání hluboko uložených psychických problémů, uvolňuje napětí a tenzi okolo páteře a odstraňuje bolesti zad,
podporuje klidný spánek, detoxikaci a regeneraci organismu. Při Breussově masáži se také stimulují akupre
surní body, které jsou uloženy podél páteře, příznivě tak působí i na vnitřní orgány. Při magnetizaci v závěru
procedury proudí do problematických míst léčivá energie. Přidáním hmatů z klasických masáží se její účinky
rozšiřují i na šíji a ramena. Páteř je po masáži zrelaxovaná, obratle jsou ve správné poloze a klient prožívá pocit
hluboké fyzické i psychické úlevy.
Zakladatelem této metody byl Rudolf Breuss, rakouský léčitel, žijící v letech 1899 až 1990, byl mistrem ve svém
oboru. Nedal dopustit na přírodní medicínu, za jejíž pomoci úspěšně léčil i smrtelná onemocnění. Známá je
jeho metoda léčení rakoviny speciální dietou. Zabýval se ale i pohybovým aparátem a problémy s páteří. Podle
Rudolfa Breusse neexistují opotřebované ploténky, nýbrž zdegenerované, které se touto masáží regenerují.
Postup Breussovy metody spočívá v intenzivním vtírání masážního oleje po celé délce páteře. Důraz je při tom
kladen na postižená, bolavá místa. Jemnými hmaty se vlastně oddalují obratle od sebe, aby ploténka měla místo.
Působením oleje meziobratlové ploténky „nabobtnávají” a obratle se pak lépe vyrovnávají do správné polohy.
Masáží a působením oleje dochází k lepšímu okysličení
tkáně obratlů, odplavování škodlivin krví a stimulaci ner
vových vláken, vedoucích z páteře. Celá páteř se snadněji
regeneruje a hybnost organismu se rozšiřuje. Regeneraci
podporuje třezalkový olej, který proniká do páteře. Funkce
plotének se dá opakovanou masáží obnovit. Masáž je velmi
jemná a tak nejsou známy žádné kontradikce.
A na závěr vás chci pozvat do Relaxačního a masážního
studia Anděl v Nečtinech, kde můžete okusit blahodárné
účinky této masáže.
Přeji vám krásný podzimní čas, ať je plný lásky a harmo
nie.

Libor Opatrný s akordeonem na Setkání seniorů. Foto Jitka Stoklasová

Tančilo se a zpívalo za Blahopřejeme
doprovodu harmoniky V měsíci červenci, srpnu a září
Letošní tradiční Setkání seniorů oslavili své životní jubileum
se mimořádně uskutečnilo ve čtvr tito naši spoluobčané:
tek. Již od půl šesté večer se poma Šafratová Blanka, 16. 7. – 91 let
lu trousili první hosté. Nakonec se Junasová Anna, 24. 7. – 65 let
sál úplně zaplnil.
Šilpochová Marie, 24. 7. – 65 let
Na vystoupení ZŠ a MŠ Nečtiny Škubalová Anna, 30. 7. – 82 let
se přišla podívat celá řada rodičů. Soukup Pavel, 23. 8. – 60 let
Paní učitelky si opět připravili bo Pekarovič Filip, 27. 8. – 65 let
hatý program, kterému vévodila Balsa Alfred, 28. 8. – 82 let
pohádka o Otesánkovi a pásmo Legová Marie, 7. 9. – 88 let
básní a písní. Celé vystoupení skli Tragan Josef, 7. 9. – 60 let
dilo velký potlesk. Po velice kratič Moulík Libor, 9. 9. – 50 let
ké přestávce nastoupil písničkář Fiala Vladimír, 12. 9. – 83 let
Pepa Štross se svým synem a pan Burdová Elfrieda, 24. 9. – 87 let
Ivo Šmoldas se svým vyprávěním. Beránková Anna, 25. 9. – 75 let
Po tomto programu přišel senio Hanzlíčková Miloslava, 26. 9. – 65 let
ry pobavit a potěšit s harmonikou Všem jubilantům ještě jednou
Libor Opatrný. A to se opravdu srdečně gratulujeme.
líbilo. Hned navnadil první taneč
níky a Zdeňka Chocenského, který
si domů skočil pro vozembouch
a doprovázel ho až do nočních ho
din. Zpívalo se, tančilo a povídalo.
Nálada byla skvělá, výborné ko
láče paní Kazdové a velmi chutné
chlebíčky z výrobny z Touškova ur
čitě každého potěšily. Příští rok se
bude ještě více zpívat a tančit.
Gratulace Anně Junasová. Foto Jiřina Marešová.
–sv–

Oslavenkyně Marie Legová, Nové Městečko.
Foto Miluška Chlupová
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ŠKOLÁČEK

a 5. roč.) šli do Manětína pěšky
Mlýnskou stezkou. Žáci 1.a 2. roč
níku odvezl pan Pešta obecním au
tem. Po koncertě jsme se prošli po
Manětíně a linkovým autobusem
odjeli do školy.
26. září jsme ve škole uvítali pana
Sklenaříka se svým divadlem „Ko
lem“, který dětem zahrál pěknou
pohádku „O Jeníčkovi a Mařence“.
Paní učitelky připravily a vyhod
notily výtvarnou soutěž „Moje
prázdniny“.
Pan starosta nás oslovil, abychom
letos vystupovali na setkání seniorů

Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Čilí, zdraví, osvěžení,
s chutí zase do učení.

Cimrmanovské představení Blaník na zámku v Nečtinech. Foto David Koudela

Jára Cimrman
v Nečtinech
V neděli 9. října sehráli na Zámku
Nečtiny herci Trnovské Umělecké
Společnosti divadelní hru Blaník.
Improvizované divadlo vzniklo v tě
locvičně zámku, do které si našla
cestu zhruba třicítka diváků.
Podobné kulturní akce bychom
na zámku chtěli pořádat i v příštím
roce. Velké poděkování patří obci
Nečtiny, která celou akci podpořila.
David Koudela,
Zámek Nečtiny, tel. 607 963 742

Rybám se nechtělo ven
Podzim nám již ukázal své barvy, na
stal tedy čas na tradiční rybářské zá
vody na starém rybníce u svaté Anny
v Nečtinech. Již v pátek se sešlo ně
kolik členů SDH Nečtiny, aby vše při
pravili za pomoci pracovníků obce na
sobotní ráno, kdy byly závody naplá
nované. Již v šesté hodině ranní nás
zdravil první nedočkavý přespolní ry
bář. Poté dorazilo dalších 24 rybářů
z Nečtin, blízkého i vzdáleného okolí.
Ráno jsme všichni drkotaly zuby
a s velkými obavami jsme čekali, až
se rozední. Ale počasí nás nezkla
malo. Sluníčko nás všechny potě
šilo a nad rybníkem se spokojeně
pohupovalo až do konce závodů.

Ráno nám úlovky přály, ale jak se
otočilo druhé kolo, ryby začaly stáv
kovat a nechtělo se jim z vody ven.
Rybářům to však nevadilo, moc si
pochvalovali příjemnou atmosféru
i zázemí a rozhodně slíbili, že příští
rok přijedou zas. V kategorii mužů
a žen vyhráli přespolní, ale mezi
dětmi jsme uloupli hned dvě místa.
Třetí místo obsadil vnuk Štěpán od
Václava Sedláčka a pohár za první
příčku získala opět Aduška Baláko
vá. Moc gratulujeme.
Piva bylo dosti, klobásek také, ně
kdo měl štěstí a odnesl si domů pe
čenou nebo syrovou rybku.
Všem se ale toto letos nepodaři
lo. Bohužel na některé z místních
se pstruh nedostal, což hasiče moc
mrzí, ale přírodě neporučíte a tak
nám to snad odpustí. Příští rok opět
„Petrův zdar.“
Za SDH Nečtiny Soňa Vašíčková

Aduška opět zvítězila. Foto –sv–

Skončilo nám krásné léto a nastal
čas práce, úkolů a povinností. Pro
někoho to je velká změna, ale všich
ni se snažíme, abychom to společně
zvládli a učení bylo příjemné.
Opět se o prázdninách ve škole
pracovalo. Hned první týden v čer
venci bylo nutné vystěhovat třídy
v patře a připravit je k malování.
Pan Jaroslav Šedivec se svým bra
trem Josefem třídy vyspravili a vy
malovali pěknými barevnými tóny.
Také bylo potřebné vybílit školní
kuchyni a sklad. Pan Trávníček
zhotovil a namontoval do kuchyně
novou linku a posuvný stůl, dále do
1. třídy vyrobil a nainstaloval dvě
skříně na pracovní pomůcky dětí
a školní knihovničku. Do 2. třídy
byl zakoupen koberec. Na zahra
dě byl ošetřen a natřen venkovní
nábytek. Během prázdnin se měly
demontovat staré dřevěné kolny
za budovou školy a začít stavět
nové zděné. To se nestihlo a práce
se přesouvají na měsíc říjen. Tím
to vás žádáme, abyste nenosili do
školy sběr. Nemáme ho kam uložit.
1. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok. Do první třídy
jsme přivítali sedm prvňáčků. Jsou
to: Kryštof Bláha, Petra Dunová,
Tamara Stříbrná, Alžběta Štiková,
Julie Štiková, Václav Špičák a Do
minika Švamberková. Pan staros
ta společně s paní ředitelkou nové
žáky přivítali a předali upomínkové
listy. Prvňáčci si tradičně zazvonili
zvonečkem, aby si tak zahájili svoji

První den ve škole! Foto Jana Brožová

školní docházku. Paní ředitelka
také přivítala paní učitelku Šárku
Haalovou, která se vrací po mateř
ské dovolené. Zastupovala ji paní
učitelka Šístková, která se vrátila
do ZŠ Chotěšov. Po zahájení se děti
odebrali do tříd, kde plnili první
úkoly. Větší žáci měli vlastivědnou
hodinu, kde si společně prohlíželi
pohledy z výletů a vyprávěli o mís
tech, která o prázdninách navštívili
a o zážitcích z prázdnin. Paní uči
telka Haalová je seznámila s novým
projektem „Naše rodina – staré
časy“, který bude prolínat výukou
celý školní rok. Chtěli bychom
zvát do školy rodiče, prarodiče,
tety, strýčky, kteří by nám vyprávě

Sedm statečných na prvního září. Foto –jb–
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li o svém dětství a školních letech.
Budeme rádi za každý nápad a ini
ciativu. Do MŠ jsme přivítali nové
děti: Sebastiana Práška, Danušku
Jankuliakovou a Natálku Hřeb
covou. Základní školu navštěvuje
31 žáků. Odstěhovali se Maruška
a Jéňa Štěrbovi a Jára Kolafa. Do
mateřské školy je zapsáno 16 dětí.
9. září se školáci účastnili krásné
ho koncertu hudebního festivalu
„Procházky uměním“, na kterém
vystupovala violistka Jitka Hos
prová se svými kolegy, hudebníky
ze Švýcarska. Koncertem provázel
pan Kepka. Pro děti to byl pěkný
zážitek. Slyšely a viděly malý sym
fonický orchestr. Starší žáci (3., 4.

Učíme se dopravní výchovu. Foto –jb–

Divadlo Kolem, O Jeníčkovi a Mařence. Foto –jb–

6. října. Věnovali jsme se nácvikům
pásma básní a písní, abychom naše
seniory potěšili. 7. října jsme jeli na
výlet do Černošína – v rámci ekolo
gie (třídění odpadů). Zastavili jsme
se ve Stříbře a v Kladrubech. Těšíme
se na pouštění draků a na Chova
telskou výstavu na Hradě Nečtiny.
31. října nás navštíví paní logopedka.
Celý rok se účastníme různých
soutěží a projektů.
V minulém školním roce jsme byli
vyhodnoceni a obdrželi jsme volné
vstupenky pro děti do všech expo
zic v Techmánii. Navštívili jsme ji
dvakrát.
Jana Brožová

inzerce
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neČtiny
Ořechový podzim
Těsto
1 vejce, 1 balíček vanilkového cukru,
1 šálek mléka, ½ šálku oleje
1 šálek polohrubé mouky, 1 šálek
mletých vlašských oříšků, 1 bal. prášek
do pečiva (1 šálek = 200ml)
Krém
600 ml mléka, 5 lžic cukru
2 balíčky vanilkového pudinku
120 g másla, hořká čokoláda
na posypání , maliny na dozdobení
(nemusí být)
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hmoty, kterou musíme nechat vy
chladnout. Změklé máslo rozšlehá
me a postupně přidáváme pudink.
Krém namažeme na vychladlý
korpus, posypeme nastrouhanou
čokoládou a dozdobíme malinami.
Dobrou chuť
a pěkně vybarvený podzim
vám přeje Martinka

Svatomartinské
husí hody

V Hostinci Na Radnici
12. 11. 2016 od 11 hodin
Svatomartinská husa.
Také husí paštika, husí játra
v sádle, Kaldón a další
pochoutky z husiček.
Všechny srdečně zve
Těsto si připravíme tak, že smíchá Danuška a Kuba.
me vajíčko s cukrem a vyšleháme Objednávky v hospodě
do světlé pěny. Postupně přidáme nebo na tel. 739 303 558

mléko a olej. Polohrubou mouku
si smícháme s práškem do pečiva
a mletými ořechy, tuto směs zlehka
přidáme do těsta.
Podzimní a zimní
Těsto nalijeme do vymazané a mou
OTEVÍRACÍ DOBA
kou vysypané koláčové (dortové) for
my o průměru 27 cm a pečeme v pře Středa 16.00 – 22.00
dehřáté troubě na 160 °C cca 30 min.
Pátek 16.00 – 24.00
Na krém si svaříme mléko s cukrem
a pudinkovým práškem do husté Sobota 14.00 – 24.00

HOSPODA NA HŘIŠTI

WestNOISE
na sv. Anně
SOBOTA 22. 10. 1900
UG, Strýčkova zahrádka, kapela,
která vystoupila vloni na Anně při
večeru s názvem Šumavská vlna
jako představitel západočeského
scénicky zdařilého psychedelického
rocku s hutnou elektronikou se od té
doby posouvá k výpravně úsporněj
šímu, ale o to živějšímu a přesvědči
vějšímu podiovému provedení.
Vystoupí na večeru WestNOISE,
který bude v sobotu 22. 10. po pá
teční vernisáži studentů a absolven
tů Fakulty designu a umění Ladisla
va Sutnara Západočeské univerzity
s názvem Vedlejší baroko.
Učinkovat bude také blackfolkový
Marek Borský se svými překvapivě
otevřenými písněmi a třetí výraz
nou show předvedou Hadem pro
mého munga, nástrojově na rytmi
ku zaměřené duo ve velmi energic
ké, noisové podobě.
1900 HADEM PRO MÉHO MUNGA
2130 MAREK BORSKÝ + BAND
2230 STRÝČKOVA ZAHRÁDK A

Točené pivo, bar.
Vstupné 69 Kč

NOTA BENE!
Martin Sedloň

Aby byl člověk šťastný, potřebuje vztahy. Člověk se vlastně uskutečňuje skrze vztahy.
Dobré vztahy k druhým, k přírodě, k umění, ke sportu, ke krásným místům…
V člověku uskutečňují to dobré, co je do něj vloženo.
V moderní filosofii se stále více mluví o tom, že člověk by měl být definován jako bytost vztahová.
Vztahy jsou vlastně podstatou lidského života, lidského štěstí.
Jsou život. Rád mluvím v této souvislosti o vitamínech, které náš vztahový život potřebuje.
Jinak snadno onemocní. Nejčastěji mluvím o vitamínu „V“, tedy vděčnosti (dokonce chci
mít na hrobě napsáno: „Nenechte si vyrvat vděčnost“). Ale citát, na který jsem tuhle narazil,
mi připomněl vitamín, který je neméně důležitý: „Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji
a lépe než tvrdostí“ (Horatius) . Ano, jde o vitamin „H“, tedy humor. Ať ho všichni máme.
Nenechme si ho vyrvat.

neČtiny
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WestNOISE

22.

19.00
10.

KAPLE SV. ANNY

rock | noise | psychedelic | blackfolk

STRÝČKOVA
ZAHRÁDKA

HADEM PRO
MÉHO MUNGA

MAREK BORSKÝ
neČtiny

koncert výběru západočeské alternativy

neČtiny

Info facebook.com
/barokovcechah

neČtiny

24

NEČTINSKÉ NOVINY 3 /2016

Fotbal!
Vážení fotbaloví příznivci,
dovolte mi, abych vás jménem svým
a FK Nečtiny srdečně přivítal v nové
sezoně 2016/2017. Loňská sezona
je již minulostí, v které jsme obsadili
pěkné 6. místo. Zlatou třešničkou na
dortu bylo vítězství krále střelců na
šeho Filipa Sochy, který s 23. bran
kami tyto statistiky ovládnul. Nyní
před námi stojí další výzvy a mety,
kterých bychom chtěli dosáhnout
a opět, jakožto každý ročník, hrát
pohledný fotbal, být štikou okresní
ho přeboru a hlavně dělat našim fa
nouškům radost ze hry.
Před sezonou se v klubu změnilo ně
kolik věcí, jak ve složení výkonného
výboru, tak na soupisce našeho druž
stva. Po několikaletém působení se
s námi rozloučili Karel Junas (předse
da) a Jiří Vašíček (pokladník), kterým
bych chtěl za jejich dobře odvedenou
práci poděkovat a popřát jim hodně
štěstí ve fotbalovém i osobním živo
tě. Nově zvolenými členy jsou Miloš
Fillinger ml. (předseda), Ondřej Plic
(pokladník) a Václav Smola (člen vý
konného výboru), kterým přejeme
hodně úspěchů při zajišťování chodu
klubu. Nově k nám přestoupil Petr
Bock z FC Chotíkov, od kterého si sli
bujeme oživení v našich řadách a též
mu přejeme brzkou adaptaci v druž
stvu a fotbalové úspěchy.

Během letní přestávky jsme ode
hráli několik turnajů a přátelské
utkání. Ve Stvolnech tým Poké
mon Nečtiny složený z většiny fot
balistů FK Nečtiny obsadil krásné
2. místo, na pouťovém turnaji vy
hrál tým Zdeňka Bittermanna a 3.
místo obsadili mladíci z FK Nečti
ny. První srpnový víkend jsme po
řádali letní turnaj na hlavním hřišti
za účasti týmů FK Nečtiny, Slavie
Úněšov a Sokol Dolní Bělá. Po
výhře 4:2 nad Úněšovem a remíze
3:3 s D. Bělou jsme turnaj vyhráli
a úspěšně vkročili do přípravy na
novou sezonu. Začátek nové sezo
ny nám vyšel velmi dobře. Po šesti
kolech se nacházíme na 5. místě
pouze s tří bodovým mankem na
první místo. My však věříme, že
jsme ještě neřekli poslední slovo
a zabojujeme o příčky ještě vyšší.

Pytlíky
Marie Pekařová Kadlecová
Nebudu psát o volbách, protože jsme toho už nasyceni
a další slova jsou jen nošením dříví do lesa. Přemýšlím
o jiné věci. Ne, že bych patřila k lidem, co se poutají
řetězy ke stromům, ale na srdci mi přeci jenom leží,
jestli se naše zeměkoule cítí fit anebo pod psa. Vždycky,
když se u nás na kopci trochu víc zvedne vítr, ukáže se
tu a tam nový třepotající cár igelitového pytle či pytlíku
zachycený na nějakém keři, stéblu, jabloni.

Závěrem mi dovolte poděkovat
všem hráčům a členům klubu, kte
ří se podíleli na přípravě letního
fotbalového turnaje, Vaškovi Peš
tovi za jeho ochotu a dobře odve
denou práci při sekání hrací plo
chy a všem ostatním, kteří se do
příprav turnaje zapojili. Velké díky
patří také našim věrným fanouš
kům, kteří naše zápasy navštěvují.
Svým povzbuzováním dokážou
naše kluky vybičovat k ještě lep
ším výkonům za vidinou dalších
důležitých bodů. V poslední řadě
je mojí milou povinností poděko
vat všem sponzorům, kteří nám
svými finančními či materiálními
prostředky pomáhají k důležitému
chodu klubu.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Miloš Fillinger ml.
Předseda FK Nečtiny

/FEJETON
Jsou vlastně tak trochu k ničemu, tyhle pytlíky.
Slouží chvilku, každý týden jich obdržíme mraky,
aniž bychom o tom přemýšleli. Pak je vyhodíme
a oni se budou někde válet a poletovat dalších
sto let, takže se s nimi definitivně rozloučí až naši
prapravnuci. Protože kdosi moudrý řekl, že Zemi
máme půjčenou od svých dětí, rozhodla jsem se
vyhlásit válku (zatím) alespoň igelitovým pytlíkům.
Pořídím si látkové a vyrazím do boje.
Kdo máte koule, vyražte se mnou!

