ˇ

NEČTINSKÉ

Mrazík v Nečtinech

Kdo by neznal legendární ruskou
pohádku o pracovité Nastěnce,
statečném, ale samolibém Ivanovi a o lásce, která si poradí se zlou
macechou stejně jako s mrazivým
kouzlem berly Mrazilky. Právě
proto jsme se rozhodli pro děti
i dospělé 5. března připravit druhý
ročník tematicky laděného karnevalu na sále Hostince Na Radnici.
Po loňském podařeném Šrekovském se letošní ročník nesl právě
v duchu zimy a Mrazíka. Zúčastnilo se necelých 80 dětí se svými
rodiči, babičkami a dědečky. Pro
děti byla otevřena Mrazíkova cukrárna s krásnými a výbornými
dorty, mufinkami od úžasné paní
cukrářky z vedlejší vesnice a ovocem v čokoládě, které připravila

Mrazíkova cukrárna. Foto –sv–

Danuška z hospody. Dětskou diskotéku opět řídil Zdenek Šojslů
a o soutěže se postarala paní Jitka
Stoklasová, která rovněž připravila vystoupení malých mažoretek, které nás potěšily tancem na
úvodní písničku z pohádky Mrazík.
Děti se vydováděly s babou Jagou,
pod kterou se skrývala paní Dana
Sidorjaková a s Marfušou Soňou
a dalšími postavami z této pohádky.
Celé odpoledne jste se mohli setkat
s Mrazíkem, chaloupkou na kuří
nožce (Pavlovi děkujeme za statečnost), Dědečkem Hříbečkem v podání pana starosty a s „babuškami“.
V cukrárně krájel dorty loupežník
Jiří a sladké ovoce jsem rozdával
já Kuba – Ivánek. Pro všechny děti
byla připravená i pěkná tombola.
Dospělí se pak mohli občerstvit
přímo na sále. Pro děti byla při-
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Malá ovečka Vlčků. Foto Soňa Vašíčková

pravená i malá dílnička, ve které
si mohly vyrobit ruskou čelenku
„kokošnik“, ruské saně anebo si jen
tak vymalovat pohádkové bytosti
z Mrazíka s tetou Miluškou. Rád
bych poděkoval za děti i za nás dospělé sponzorům Nečtinské zemědělské a.s., Stavitelství Kamínek,
Stavitelství Černíček, rodině Petra
Bohuně a samozřejmě obci Nečtiny. Bez nich a bez všech těch pohádkových postav, které pomáhaly
při organizaci, by se ten den tak nepovedl. Již v loni jsme při Šrekovském karnevalu vymýšleli téma na
tento rok a letos tomu nebylo jinak.
Nápad už máme, ale neprozradíme.
Budeme se těšit, že se nám všem
společně podaří připravit krásné
odpoledne pro malé i velké.
S velkým díkem a dětskou duší
Kuba z Hostince Na Radnici

neČtiny
Komentář k rozpočtu
obce na rok 2017
Rozpočet v letošním roce vykazuje nejvyšší obrat příjmů a výdajů v novodobé historii obce. Je to
způsobeno jednak tím, že si obec
vzala v loňském roce úvěr v celkové výši 20 mil. Kč na rekonstrukci domu č. p. 60 a na opravu povrchů vybraných místních
komunikací a jednak tím, že se
díky fungující ekonomice navýšily daňové příjmy. Z předloženého rozpočtu, který byl schválen
v prosinci loňského roku, vyplývá, že sumě finančních zdrojů
odpovídá poměrně velké množství investičních a údržbových
akcí, které byly vybrány z Rozvojového plánu obce. Je to zejména
dokončení stavby domu č. p. 60
v Nečtinech, opravy povrchů komunikací v obci Nové Městečko,
Hrad, kolem zámeckého parku
a před bytovými domky, Doubravice směrem ke kamennohorské
křižovatce a část cesty v Leopoldově. Dále by se měla zpevnit
manipulační plocha za hospodou, opravit cesta ke čtyřlístku,
zprovoznit cesta u Jambriškina
a opravit povrch komunikace
před poštou. V rámci hospodaření v lese je v plánu rekonstrukce
lesní cesty Račín, opravy v areálu sv. Anny, výstavba kanalizace
v obytné zóně Plachtín, opravy
domu č. p. 3 na Hradě a mnoho
dalších drobnějších oprav a údržeb obecního majetku. Jejich výčet je patrný z přiloženého rozpočtu. Jen se modlím, abychom
to všechno vůbec zvládli.
Ing. Jiří Křemenák,
starosta obce
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Par.

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

1032
1032
1070
2212
2119
2321
3315
3399
3399
3399
3429
3612
3613

3632
3639

3722

3723

4351
6310
3639

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

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
Sportovní rybolov
Příspěvek na silnici – Nečtinská zemědělská
Poplatek báňský úřad
Stočné – ČOV
Příjmy z muzea-Plz. vstup., občerstvení
Prodej upomínkových předmětů
Reklama dětský den
Pivní slavnosti
Březínská pouť
Nájemné č. p. 238 – šatny
Záloha na služby č. p. 238 – šatny
Nájemné byty č. p. 188, 45
Záloha na služby byty č. p. 188, 45
Pronájem č. p. 188 – pošta
Pronájem č. p. 188 – telefon
Pronájem č. p. 82 – lékař
Pronájem č. p.1 – hostinec
Nouzové bydlení č. p. 234
Pronájem č. p. 234 – Biely
Zápůjčka č. p. 134
Hroby
Pronájem lom pozemek 2042/1
Pohyblivá složka pronájmu Skanska
Pronájem pozemků
Pronájem rybníků
Odvoz odpadů
Prodej popelnic
Separace odpadů Eko – Kom
Sběrný dvůr – železný šrot
Elektrovin
Asekol
Záloha na služby DPS
Nájemné DPS
Úroky z účtů
Celkem příjmy tř. 2
Prodej pozemků
Prodej pozemků RD Plachtín
Celkem příjmy tř. 3
Dotace – výkon státní správy
Dotace – Úřad práce – cca 8 lidí
Dotace – ŽP výsadba stromů

4121
4122
2060,00
39,00
230,00
2300,00
4000,00
1890,00
10519,00
11,00
25,00
30,00
20,00
86,00
500,00
16,00
8,00
221,00
13,00
132,00
50,00
20,00
30,00
70,00
10,00
60,00
72,00
159,00
110,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
12,00
10,00
7,00
79,00
174,00
6,00
330,00
8,00
60,00
30,00
8,00
11,00
280,00
232,00
1,00
2845,00
100,00

1014

1031

5021
5139
5169
6121

5011
5031
5032
5139
5139
5139
5156

1032

5011
5031
5032
5139
5163
5169
5171

1036

5169

1037

5171
6121

2212

100,00
172,60

5139
5139
5141
5156
5171
5362

2219

6121

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny

2221

5323
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Příspěvky obcí – Sběrný dvůr
Dotace – Propagační materiály – muzeum
Dotace – Plzeňská vstupenka
Dotace – Oprava křížku
Dotace – Územní plán
Dotace – Lesní cesta Račín
Dotace – místní komunikace MMR
Dotace – les
Celkem příjmy tř. 4
Celkem daňové příjmy
Celkem ostatní příjmy
Příjmy z běžného rozpočtu
VHČ
Doprava a ostatní služby
Příjmy VHČ
VÝDAJE
ÚTULEK PRO PSY
Brig. práce
Krmení
Služby
Výstavba útulku pro psy – projektová domunetace
Celkem
LES – PĚSTEBNÍ ČINNOST
Mzdy – VPP
SP obec – VPP
ZP obec – VPP
Nářadí
Sazenice, mazání apod.
Pletivo na oplocenky
PHM
Celkem
LES
Mzdy – 1 zaměst.
SP – obec
ZP – obec
Řetězy, pilníky
Zákon. poj. – traktor
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
Lesní cesta Račín
Celkem
DOPRAVA
Zimní údržba – posypový materiál
Materiál na opravy MK
úroky z úvěru MK
Zimní údržba – PHM
Oprava MK
Silniční daň
RD Plachtín MK
Celkem
CYKLOSTEZKY
Nečtinsko cyklistům
Celkem
Příspěvek ČSAD
Celkem
VODNÍ
Rozbor vody, vytýčení vod.

Nabídka nájemních
bytů v Nečtinech č. p. 60
172,60
10519,00
3203,60
13722,60
250,00
250,00

20,00
20,00

20,00
60,00
10,00
18,00
108,00
33,00
9,00
3,00
12,00
1,00
60,00
15,00
133,00
110,00
110,00
80,00
80,00
20,00
20,00
50,00
10,00
3630,00
8,00
3738,00
86,00
86,00
37,40
37,40
20,00

Obec v letošním roce dokončí opravu secesního domu č. p. 60. V přízemí domu by měl být komerční
prostor s prodejnou upomínkových
předmětů, regionálních výrobků atp.
S největší pravděpodobností se do
přízemí domu přestěhuje i veřejná
knihovna z budovy obecní radnice.
V prvním patře budou dva nájemní
byty 2+KK o podlahové ploše 50,9 m2
a 59,8 m2. Ve druhém patře jsou další
dva nájemní mezaninové byty (mimo
úrovňová místnost v půdě přístupná po schodišti) o podlahové ploše
57,2m2 a 96,9 m2. Vytápění objektu
a ohřev teplé užitkové vody bude zajišťovat tepelné čerpadlo a v každém
bytě budou měřiče tepla a vody. Byty
budou vybaveny anténním systémem pro televizní příjem a možností připojení na internet. V sociálním
zařízení a na chodbách budou dlažby
a v ostatních místnostech plovoucí
podlahy. Vždy k menšímu bytu bude
náležet skladová komora umístěná
na mezi podestě hlavního schodiště.
Pro společné užívání bytů bude ještě
k dispozici sklep pro uskladnění jízdních kol, kočárků atp. Součástí domu
bude uzavřený dvůr, jako venkovní
odpočinkový prostor. Pro parkování
vozidel budou mít nájemníci vyhrazený prostor v místě, kde se dnes nacházejí kontejnery na tříděný odpad.
Zastupitelstvo obce na svém II. zasedání dne 16. 3. 2017 rozhodlo
o ceně základního nájemného ve
výši 48 Kč/m2 měsíčně. Zájemci
o bydlení mohou své žádosti zasílat
na adresu Obecního úřadu Nečtiny
od 1. 4. 2017. Příjem žádostí bude
ukončen 30. 6. 2017. Předpoklad
termínu nastěhování je v září nejpozději v říjnu 2017. Na základě
předběžné domluvy na tel. čísle
606107356 je možné si bytové prostory prohlédnout.
–jk–
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5169
6121
6121

2321

3117

5331
5331
5331
5331
5331

3117

5171
5171
5171
6121

3314

Bláznivé masky, dlouhé nosy, barevné střapce, zabijačky, to všechno jsou věci neodmyslitelně spojené s blížícím se masopustem.
Všichni tak nějak tušíme, o čem
tato tradice je. Ale kde se vzala? Jak
ji správně dodržovat?
Kdy vlastně masopust probíhá?
Třídenní svátek nemá pevné datum,
slaví se kdykoliv od Tří králů (od
6. ledna) do masopustního či tučného úterý před Popeleční středou. Ta
se stanovuje dle Velikonoc. A protože Velikonoce jsou svátek pohyblivý,
který určuje první úplněk po jarní
rovnodennosti, i termín Popeleční

středy se každý rok mění. Začíná jí
40denní velikonoční půst. Neděle se
nezapočítávají, protože nepatří mezi
postní dny. Zajímavé je, že masopust
se řídí liturgickým kalendářem, ačkoliv vůbec nejde o církevní svátek.

Stručná historie
Písemné zprávy o masopustních
slavnostech v Čechách a na Moravě
pocházejí z 13. století, dokonce se
dochoval záznam, že král Vladislav II.
k sobě pozval měšťany a slavil s nimi
tři dny masopust. Oslavy se však
pravděpodobně konaly i dříve. Odkazují totiž na slavnosti římského boha
plodnosti a hodování Bakcha a na
pohanské oslavy zimního slunovratu.

5011
5031
5032
5137
5138
5139
5139
5139
5139
5139
5139
5151
5154
5162
5169
5169
5169
5171
5175
6119

3319

5021

Původní význam
Význam měl masopust i existenční.
S pokračující zimou se zásoby tenčily a na vykrmování domácích zvířat
zbývalo stále méně a zároveň teploty pod nulou umožňovaly pohodlné
zpracování zvířete a uchování masa.
Lidé se zvali na zabijačky, a tak si
zajistili přísun masa po celou zimu.
Pořádné jídlo, dostatek tuků a živin
často rozhodovalo o přežití do jara.

Nečtiny
V sobotu 4. března prošel průvod
masek, aby připomněl tradici maso
pustu.
V čele průvodu tří desítek maškar
šli v Nečtinech letos tradičně nevěsta

5021

3315

Půdorysy bytových jednotek, Nečtiny č. p. 60

Masopust v Nečtinech

5151
5154
5162
5169
5171
5171
6121

3326

3330

5139

Vodovod Nové Městečko – pasport
Rozšíření vod. řadu – č. p. 234, 237, 238
Vodárna Plachtín – realizace
Rybník Račín – projektová dokumentace
Rybník Čestětín – náves
Celkem
ČOV A KANALIZACE
Voda
Elektrická energie
Hlášení poruch
Rozbory odpadní vody a odpovědnost
Údržba a opravy
Zatěsnění kanalizace
Kanalizační přípojka Špitál
RD Plachtín kanalizace splašková
RD Plachtín kanalizace dešťová
Celkem
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – NÁKLADY NA PROVOZ
Učební pomůcky
Energie
Služby
Školní jídelna
Ostatní náklady
Celkem náklady na provoz
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – OSTATNÍ NÁKLADY
Soc. zařízení – 1. patro
Nahození sklepa
Oprava části dveří
Výstavba kůlny
Celkem
KULTURA
Knihovna – dohoda
OSTATNÍ NÁKLADY
Celkem
MUZEUM č. p. 79
Mzdy zaměstnanců
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Archiv – regály
Nákup zboží k prodeji
Materiál – kancelářské potřeby, ostatní
Propagační mater., publicita
Mlýnská cesta – propagační materiál
festival Letem světem
Básničky k Andělské cestě – propagační materiál
Akce – OK muzeum, Odpolední kluby
Voda
Spotř.el.energie
Telefonické hovory
Servis TČ, vzděl., licence PC, cert., údržba dat
Vystoupení – akce pro lidi
Plzešká vstupenka
Údržby a opravy
Občerstvení (prodej, akce)
Projekt Preitenstein – II. Etapa
Celkem
KRONIKA
Odměna kronikáře
Celkem
OBNOVA A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Oprava křížku
Celkem
CÍRKEV
Charita – podpora neziskových aktivit

30,00
400,00
800,00

1250,00
1,00
110,00
5,00
50,00
20,00
50,00
300,00

536,00
150,00
130,00
225,00
5,00
120,00
630,00

300,00
300,00
5,00
5,00
320,00
65,00
23,00
50,00
50,00
30,00
50,00
30,00
10,00
20,00
40,00
2,00
90,00
10,00
15,00
40,00
5,00
15,00
5,00
50,00
920,00
12,00
12,00

10,00

a ženich v doprovodu muzikantů
Dory a Kuby Bayerů. Letos opět na
pojízdném voze. Maškarní průvod
se sešel na devátou hodinu a muzika
spustila před Hostincem Na Radnici
něco malinko po deváté. První zastavení bývá vždy u rodiny pana Tomáše
Kočů a postupně se projde celá vesnice, kdy poslední zastavení je u paní
Kristové, která nás pokaždé zvesela
přivítá. Mezi původní klasické masopustní masky dříve patřili tradiční
masopust (byl tlustý, strakatě oblečený s červenou čepicí), policajti, muzikanti, medvěd, bába s nůší (v nůši bývávalo dítě) měla dvě varianty – buď
bylo dítě v nůši vycpané, nebo z nůše
vyčníval člověk převlečený za dítě
a vycpaná byla bába. Dále do průvodu
patřila kobyla (klibna) – tu tvořily dvě
osoby (aby měla čtyři nohy), nevěsta
a ženich – nevěsta musí být muž a ženich je žena, kat, žid, smrtka, kominík
či figura zvaná slaměný – měl oblek
ze slámy a začerněný obličej.
Náš masopustní průvod úplně tradiční nebyl i přes přítomnost policajta, kata, smrtky a kominíčka. Všechny masky však vykazovaly notnou
dávku fantazie a touhy přispět
k obecnému veselí. Počasí bylo naprosto úchvatné, krásná procházka
pod modrou oblohou nadchla natolik, že jsme dokázali průvod zachovat až do konce téměř celý. Všechna
zastavení u otevřených dveří byla velice milá a všichni jsme rádi využili
krátkého zastavení k popovídání si
a k zakousnutí něčeho dobrého.
Večer jsme sice na sále basu nepochovávali, ale veselili jsme se dole
v hospodě za vydatné pomoci pánů
muzikantů, které podpořil svou
hrou František Bayer a na kytaru
výborně doprovázel Vašek Kozel.
Tančili jsme, zpívali a užívali si
pěkného dne. Velký dík patří nejen
maskám, ale všem, kteří otevřeli
nejen své dveře, ale i srdce a tím
pomáhají udržovat pěknou tradici.
Soňa Vašíčková
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Manželé Štýbrovi v opačných rolích.
Foto Bohdanka Štýbrová

Dobrý sluha a zlý pán
Člověk odjakživa bojoval s ohněm
a snažil se ho ovládnout. Oheň byl
velmi důležitý a byl taky jedním
z civilizačních prvků. O prvních
zmínkách boje s ohněm se dočítáme již v 10. stol, kdy římský stavitel Vitrius žijící za vlády Ceasara
a Augusta, se zmiňuje o tom, že
již před 200 př. Kr. sestavil Ktesibus z Alexandrie hasičské čerpadlo. Tyto stříkačky se používaly
v Egyptě, Římě a Římany obsazeném území. V podstatě se používaly s různými vylepšeními až do
18. stol.
Ve středověku začali panovníci vydávat směrnice, vedli je k tomu velké požáry středověkých měst. Ve
směrnicích stálo, jak zabraňovat
požárům a jak je hasit. Příkladem
je statut města Prahy s názvem
„O OHNI“, ze 14. století. Podobně
tomu bylo několik dalších století.
Požární směrnice byly v podstatě pořád stejné jen podrobnější.
K nejpodrobnější patří směrnice Prahy z let 1611, 1636, 1638
a další města jako třeba Chrudim
(1510), Kutná Hora (1559), Jih-

lava (1613) a další. Marie Terezie
vydala v roce 1751 „Řád k hašení
ohně pro města zemská, městečka
a dědiny markrabství moravského“
pro pražská města a pro venkov,
pro slezské vévodství o rok později.
Syn Marie Terezie Josef II. vydal
další požární řády, kde byly uvedeny i povinnosti obyvatel.
I přes všechna nařízení požáru
neubývalo. V roce 1610 vynalezl
Holanďan Van Den Heiden hadici,
ale ani po tom nevyžadovaly ruční
stříkačky odbornou obsluhu. Zlomem byl až vynález parního stroje,
který velmi ovlivnil rozvoj požární
techniky. Díky tomuto vynálezu
byly stříkačky výkonnější, dále to
taky umožňovalo dopravit vodu na
mnohem větší vzdálenost. Byly ale
také těžší a dražší, a vyžadovaly odbornou obsluhu. To vedlo k tomu,
že ve větších městech a podnicích
byli ustavováni ti, kteří měli na starosti hašení požárů. Důležitou roli
hrály také cechy. Cechovní mistři
museli pravidelně vysílat tovaryše
do požárních záloh.
Pád Bachova absolutismu znamenal v Rakousku jisté uvolnění,
mimo jiné i spolčovací a shromažďovací právo. Malá města neměla peníze na placené hasičské
sbory. Zde došlo ke sdružování

hasičských nadšenců a ke vzniku
prvních dobrovolných hasičských
sborů. Tyto sbory nebojovaly jenom s ohněm, ale pomáhaly taky
například při povodních.
V uvedené době vznikaly i v menších městech a ve větších vesnicích
cukrovary a další továrny s rozlehlými budovami, kdy případné
požáry nebylo možné jen „ulévat“
vědry s vodou postupující řetězem
lidských rukou. Byly vyžadovány
znalosti, připravenost a fyzická
úroveň zasahující skupiny.
K prvním pokusům založit dobrovolnický spolek hasičů došlo
v Chrudimi v roce 1863. První německé sbory vznikly v Zákupech
(1854) a v Liberci (1861). První
český hasičský sbor v Čechách byl
založen r. 1864 ve Velvarech. Zakladatelem byl Karel Krohn, který
viděl ochranné družstvo při práci
v Hamburku.
Velký význam pro další rozvoj
dobrovolného hasičstva v českých
zemích měli hasiči pražského placeného sboru, kteří měli povoleno
provádět výcvik v mimopražských
sborech. V této době také vznikaly
na řadě míst tělovýchovně hasičské
jednoty, které se později rozdělily
na Sokol a Sbor dobrovolných hasičů.

Hasiči při zásahu v minulosti. Repro Regionální muzem
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5021
5139
5139
5169
5169
5169
5169
5173
5173
5194

3412

5156
5171
5171

3419

5221

3429

5151
5154
5169
6121

3612

5141
5151
5153
5154
5169
5171
6121

3613

5139

3631

5154
5171

3632

5151
5156
5169
5169
5169
5171

3635

6119

3639

5011
5031
5032
5038
5134
5139
5139

Celkem
SPOZ
SPOZ odměna
Blahopřání, kytice
Nákup potřeb – kulturní akce
Dětský den
Pivní slavnosti
Bartolomějská pouť
Setkání seniorů
Cestovní náhrady
Příspěvek na dopravu paní učitelce – balet
Jubilea
Celkem
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
Sekání hřiště
Údržba areálu hřiště
Oprava hřiště na malé sporty – mantinel
Celkem
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
Příspěvek TJ
Celkem
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
Voda – č. p. 238 – šatny
El.energ. č. p.238-šatny
Služby – revize, kontroly – č. p. 238 – šatny
Osazení herních prvků na návsi v Březíně
Celkem
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Úrok z úvěru č. p. 60
Voda č. p. 188, 45
Plyn č. p. 188
Ele.energie č. p. 188, 45
Revize
Údržba a opravy střechy, komína č. p. 188
Bytový dům č. p. 60-úvěr vč. DPH
Celkem
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Komerční prostor v č. p. 60 – vybavení
Celkem
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Elektřina
Opravy a údržba
Výměna svítidel Nečtiny
RD Plachtín VO
Celkem
HŘBITOV
Voda
PHM – sekání
Pasport hřbitova
Odvoz kontejnerů Nečtiny
Odvoz kontejnerů Březín
Revitalizace hřbitova
Celkem
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Územní plán
Celkem
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Mzdy zaměstnanců- 4 zaměstnanci
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Úraz.pojištění
Pracov.pomůcky
Nákup nářadí
Materiál na opravy

10,00
4,00
20,00
20,00
30,00
70,00
30,00
30,00
1,00
10,00
20,00
235,00
20,00
30,00
80,00
130,00
30,00
30,00
10,00
50,00
5,00
65,00
44,20
40,00
100,00
3,00
15,00
120,00
3900,00
4178,00
200,00
200,00
154,60
160,00

314,60
10,00
12,00
50,00
6,00
6,00
50,00
134,00
390,00
390,00
682,00
170,00
62,00
8,00
6,00
20,00
150,00

Na Moravě vznikly první sbory
ve Velkém Meziříčí (1868), o rok
později v Třebíči, oba byly založeny
Titusem Krškou, velkou osobností
hasičského hnutí na Moravě.
Rozhodující opatření v rozvoji
dobrovolných hasičů bylo vydání ŘÁDU POLICIE POŽÁROVÉ
v 70. letech 19. století. Tento řád
platil až od roku 1941.
Nejdůležitějším úkolem všech
hasičů vždy byla záchrana životů
ohrožených osob případně i jejich
majetku. Tomuto humanistickému
poslání zůstávají věrni do dnešních
dnů bez ohledu, jedná-li se o dobrovolného či hasiče z povolání.
A právě to je přitažlivé a zavazující
a v nejedné rodině se dědí hasičské
poslání z generace na generaci.

Historie hasičů
v Nečtinech
Sbor dobrovolných hasičů v Nečtinech byl založen v roce 1877 a to
zásluhou osvětové činnosti ředitele nečtinské školy pana Franze
Schallawitze.
Dle údajů v kronice města Nečtiny provedli místní hasiči od roku
1929 (doba zápisu v kronice) přes
sedmdesát zásahů při požárech
různého rozsahu.
Příslušnost ke spolku dobrovolných hasičů byla vždy považována
za prestižní záležitost a těšila se
značné úctě. Většinu finančních
prostředků si hasiči získávali sami
pořádáním akcí, sbírek, část získávali jako dary od sponzorů. Do
dnešních dnů se zachovala fotografie hasičského sboru před budovou
místní radnice (Hostince Na Radnici) pořízená před sto lety, to je
v období 30. letého výročí působení hasičů v Nečtinech. Obec nechala hasičům tehdy výsuvný žebřík,
který se zachoval do dnešních dnů.
Na fotografii je zřejmé, že vedle
trubače byl v družstvu zdravotník
a dvě „markytánky“ se soudky, ve

neČtiny
kterých byla pravděpodobně pramenitá voda na pití při zásahu, případně na ochlazení popálenin.
Dne 1. 3. 1930 byla zakoupena hasičská motorová stříkačka od firmy
FLADA z Vejprt za cenu 30.000 Kč.
Obec převzala záruku na krytí
této částky. Uvedený obnos chce
sbor dobrovolných hasičů v průběhu let sám uhradit z očekávaných
příspěvků Zemského zastupitelstva (tj. státní příspěvek), pomocí
dobrovolných příspěvků a výtěžků
z konání různých akcí.
Hasiči rovněž provedli sbírku v obcích kralovického okresu a mnohých obcí žlutického okresu. Sbírka
byla úspěšná, vybraná částka však
není v kronice uvedena. Stříkačka
byla dovezena 13. dubna a byla téhož dne za účasti nejen hasičů, ale
i značného davu zvědavců vyzkoušena a poté převzata.
Druhého prosince téhož roku byl
ke stříkačce dokoupen speciální vůz
(zhotovený na zakázku) pro usnadnění přepravy v případě nasazení.
Vůz byl zakoupen hasiči za 4.300 Kč.
Od roku 1931 začíná psát kroniku
Konrád Hanika a zmiňuje se mimo
jiné i o požárech, které museli místní hasiči likvidovat. Bylo jich požehnaně. Jak četností, tak výší škod.
Od 12. ledna 1931 do 6. dubna
1937 je uvedeno 10 velkých požárů,
při kterých bylo zničeno celkem 13
obytných domů, 2 chlévy, 2 stodoly a kolna. U všech prokázala nová
motorová stříkačka neocenitelnou
službu, hlavně při zabránění šíření
ohně na sousední domy.
27. června 1937 proběhla oslava
60. výročí od založení sboru. Panovalo pěkné počasí a slavnost začala
v 9.30 hodin polní mší před radnicí. Oslavy se zúčastnily četné sbory hasičů ze širokého okolí a davy
obyvatelstva, krásný to obraz nadšení a upřímného kamarádství.
Při slavnostním projevu bylo
vzpomenuto všech, kteří stáli
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u zrodu spolku i jejich pokračovatelů, kteří dnes již odpočívají na
místním hřbitově. Pak následovalo slavnostní defilé před dekorovanými starými kamarády hasiči.
Následovala prohlídka vystavené
hasičské techniky za zhruba posledních 50 let, kde se poukazuje,
jak velkého pokroku bylo za toto
časové období dosaženo.
Ve 13. hodin proběhla krátká
ukázka činnosti hasičské stříkačky
za využití hydrantů nedávno vybudovaného vodovodu. Ve 14. hodin
vyšel slavnostní průvod od místní
školy, který skončil na prostranství
u kostela sv. Anny, kde se většina
podobných akcí odehrávala. Slavnost byla dokončena dle starých
zvyků za značného veselí a pohody.
Záznamy v kronice obce končí
v roce 1938. Za období od r. 1938
do roku 1945 byly záznamy koncem války z kroniky odstraněny.
Noví čeští obyvatelé po 2. světové válce navázali na dlouholetou
tradici původních obyvatel a sbor
dobrovolných hasičů se dnes hrdě
hlásí k úspěšné činnosti svých
předchůdců.
–sv–

Nečtinští hasiči
v soutěži TFA

neČtiny
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5151
5151
5154
5154
5154
5156
5156
5162
5163
5163
5163
5163
5163
5163
5163
5163
5167
5169
5169
5169
5171
5362
6121
6121
6130

Divácky atraktivní soutěže profesionálních i dobrovolných hasičů
v disciplínách TFA – „Nejtvrdší hasič přežívá“ se zúčastnili i dva hasiči z SDH Nečtiny: Karel Zapletal
a Vojtěch Pešta.

Historie ligy
V roce 2013 se konal nultý ročník
této ligy. Zapojily se SDH Domažlice, které již měly bohaté zkušenosti s pořádáním extrémní hasičské
soutěže. K Domažlicím se přidaly
sbory SDH Strážov a SDH Plánice.
Těmto nováčkům se podařilo uspořádat náročné podmínky, které daly
zabrat všem účastníkům. Celé ligy
se nakonec zúčastnilo 14 odvážlivců. Vzhledem k úspěšnému 0. ročníku se pořadatelé rozhodli zkusit
ligu rozjet naplno. Přibrali k sobě
ještě sbory SDH Spůle a SDH Díly.
Na první schůzi byly domluveny
termíny závodů a hlavně pravidla
ligy. Nejdůležitější bod pravidel je
bodování závodníků. Do výsledků
se počítají 3 nejlepší umístění ze
závodů. V roce 2016, kdy se konal

Karel Zapletal při plnění disciplíny TFA. Foto –sv–
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3722

5169
5169

3723

5011
5031
5032
5134
5151
5154
5169

3745

5011
5031
5032
5139
5156
5169
5171

4351

5229

4351

5021
5139
5141
5154
5156
5169
5171

5512

5137
5137
5151

Voda č. p. 234, č. p.1
Voda – Březín č. p. 64
Ele.energie č. p. 234
Ele.energie – nebytové prostory (sál)
Ele.energie č. p. 134
PHM Renault
PHM ostatní
Telefony O2 (2x)
Pojištění majetku a odpovědnosti
Povinné ručení Renault Trafic
Havar. + doplňkové pojištění Renault Trafic
Povinné ručení Renault Master
Havar. + doplňkové pojištění Renault Master
Povinné ručení Pomot (cisterna)
Havar. + doplňkové pojištění Pomot
Povinné ručení Maro
Školení a vzdělávání
Stravenky zaměstnanci komunál
Dopravy pro komunál
Služby
Oprava a údržba strojů
Daň z přev.nemovitostí
Oprava domu Hrad Nečtiny č. p. 3
Revitalizace areálu kostela sv. Anny – elektro
Nákup pozemků
Celkem
ODPADY
Separovaný sběr
Odvoz odpadů
Celkem
SBĚRNÝ DVŮR
Mzda zaměstnance
SP – obec – 25%
ZP – obec – 9%
Prac. oděv
Voda
Elektrická energie
Odvozy a uložení odp. – Becker
Celkem
ZELEŇ
Mzdy – VPP
SP obec – VPP
ZP obec – VPP
Nože, struny do sekačky
Sečení veřejných ploch, PHM
Výsadba zeleně
Údržba veř. prostranství – opr. strojů
Celkem
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelka CPOS Touškov
Celkem
DPS
Úklid a správa domu
Úklidové prostředky
Úroky z úvěru – DPS
Elektřina
PHM
Služby
Údržba a opravy
Celkem
HASIČI
Dovybavení Jednotky SDH
Archiv – hasičárna č. p. 234
Voda

25,00
10,00
35,00
5,00
15,00
25,00
35,00
10,00
72,30
2,40
7,60
3,00
10,50
1,40
2,10
0,10
15,00
14,00
10,00
40,00
30,00
10,00
1495,00
110,00
50,00
3131,40
150,00
330,00
480,00
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
230,00
230,00
60,00
3,00
54,00
150,00
5,00
20,00
90,00
382,00
30,00
100,00
2,00

Vojta Pešta – nejtvrdší hasič přežívá. Foto –sv–

již III. ročník, byl přibrán další sbor
SDH Česká Kubice.
Startuje se v kompletním třívrstvém zásahovém oděvu, v zásahové
obuvi, se zásahovými pracovními
rukavicemi, v přilbě, s pracovním
polohovacím páskem a na zádech
s dýchacím přístrojem o váze 9,5 kg,
který funguje jako zátěž. Složení
disciplín na jednotlivých závodech
je obdobné.
• roztažení hadic –
roztáhnout je na vzdálenost 60 m
a proudnice odložit na značku
• hammer box –
8kg palicí udělat 80 úderů (40 dolu
a 40 nahoru)
• smotání dvou hadic a umístění
jich do boxu
• tažení závaží –
zajistit se jistícím zařízením a vylézt po žebříku na plošinu simulující
1 nadzemní podlaží (6 m) a vytáhnout závaží a umístit ho na předem
stanové místo a slézt opět dolů.
• přenesení barelů –
2 x 30 kg vážící barely pronést tunelem se sníženým profilem tam a zpět
• bariéra –
překonání 2 metrové bariéry

neČtiny
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• 6 x naplocho převrátit traktorovou pneumatiku
• tažení figuríny –
Reutekovo úchopem přetáhnout
80 kg vážící figurínu na 50 metrů
a poté na monitor zapojit proudnici
a běžet do cíle
Toto vše je nutné splnit v co nejkratším čase a s minimální penalizací.
Karel Zapletal se účastnil již několika závodů a umístil se nejlépe
ve Strážově na 9 místě s časem
403,7 s. Vojta Pešta absolvoval závody dva.
Karel Zapletal se 9. července
2016 účastnil závodů na Plzeňském náměstí Republiky, kde se
přihlásilo 60 hasičů z řad HZS
i SDH sborů a startovali zde i naší
nejlepší závodnici a reprezentanti z naší celé republiky. Soutěžící
museli zvládnout 3 etapy silových
disciplín viz. již výše jmenované,
jen s malým rozdílem, byla zde
3 metrová bariéra. Po těchto vysilujících stanovištích následoval
výběh na Plzeňskou věž svatého
Bartoloměje. Karel Zapletal se ve
své kategorii umístil na 32 pozici
a v celkovém hodnocení skončil
na místě 51.
Karel i Vojta reprezentovali nejenom SDH Nečtiny, ale i celou
obec, a skutečně nám ostudu neudělali.
Na výroční valné hromadě SDH
Nečtiny, kdy nás s Šumavskou ligou a dalšími soutěžemi seznámili,
si oba trochu posteskli, že je škoda, že na tak divácky atraktivních
soutěžích nemají žádné vlastní
fanoušky z řad obce. Všichni jsme
je s obdivem poslouchali a nakonec jsme oba naše hrdiny odměnili
bouřlivým potleskem. Jsme velice
pyšní na to, že máme i mezi námi
„nejtvrdší hasiče“.
Soňa Vašíčková,
jednatel SDH Nečtiny

5154
5156
5169
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
5329
6123

6399

5362

8124
8124

Elektrická energie
PHM
STK, revize přístr., kontrol. has. přístr.
Údržba a opravy has. techniky
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 č. p. 82
Elektřina č. p. 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
Přísp. Mikroregion – nákup kompostérů
Nákup služebního auta
Celkem
DPH
Celkem
VÝDAJE BEŽNÉHO ROZPOČTU
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROZPOČTU
Splátky úvěru ČS – č. p. 60 + MK
Splátky dl.úvěru DPS
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
10,00
450,00
649,00
583,00
123,00
52,00
9,50
767,50
697,00
174,00
63,00
2,00
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00
15,00
50,00
2,00
4,00
15,00
72,00
5,00
15,00
90,00
40,00
30,00
10,00
5,00
20,00
50,00
2,00
1,00
2,00
3,00
10,00
300,00
1591,00
800,00
800,00
22107,90
13722,60
2880,00
175,70
3055,70
20,00
30,00
100,00
59,00
15,00
5,00
10,00
239,00
250,00
239,00
11,00
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70 let včelařství
v Nečtinech
1946–2016

Minulý rok utekl jako voda a pro
samou práci jsem si ani neuvědomil, že je rok 2016 a spolek Včelaři
slaví 70 let od svého založení. Rád
bych proto připomněl loňské výročí hned v prvním vydání letošních
Nečtinských novin.
Našel jsem první zápis z ustavující přípravné schůze dne 20. dubna
1946, která proběhla v 10. hodin
dopoledne v hostinci pana Kazdy,
kterou zahájil přítel, předseda Vrzán včelařského spolku v Manětíně,
který byl pozván k založení včelařského spolku v Nečtinech za pří- Jaroslav Popp se svými včelami. Foto J. Borecký
tomnosti 16 členů z Nečtin a okolí,
kde proběhla volba přípravného Něco o medu
výboru a zvolení funkcionářů.
O tom, že má med léčebné účinky,
věděli již naši předkové, kteří mu
Zápis ze založení spolku nemálo kdy přisuzovali až zázračné vlastnosti. Odjakživa je opětoPředsedou včelařského spolku byl
ván nejen pro svoji skvělou chuť,
navržen jednohlasně přítel Jiroch
ale také pro své léčebné, povzbuzuVáclav z Nečtin. Jednatelem byl
zvolen Burda Josef z Nečtin, poklad- jící a omlazující účinky. Již v době
níkem byl zvolen Kříž Karel z Nečtin, kamenné naši prapředci vyhledávali divoké včely, aby získali trochu
za hospodáře zvolen byl přítel Polvzácné, nažloutlé, lepkavé hmoty.
car Jaroslav z Nečtin.
Ve starém Egyptě věřili, že včely
Dále proběhla volba členů výboru
jsou slzami boha slunce RA. Vya zároveň důvěrníků. Za Březín
Opat Antonín, za Zhořec Štork Ka- chutnat si lahodnou chuť medu
mohli pouze vysoce postavené
rel, za Prajtenštajn (Preitenstein)
osoby. Byl totiž velice vzácný, draBaxa Josef a za Čestětín Palán
hý a ceněný. V papyrové knize
František.
egyptské medicíny, která pochází
Předseda Vrzáň podal nám zpráz období před 3500 lety, je uvedevy, jak máme ve spolku postupovat
no nemálo receptů na léky, které
a aby každý řádný včelař pracoval
obsahují med. Med nesměl chybět
s láskou ve prospěch spolku. Včelař
na pohřbech bohatých a vlivných
začátečník, že je zatím jako včelař
lidí. I samotná královna Kleopatra
čekatel a správně se má podrobiti
včelařské zkoušce, aby z něj byl řád- si dopřávala medové masky, aby
omladila svoji pleť.
ný včelař.
O medu se můžeme dočíst i v dalSchůze byla zakončena v 11. hodiších lékařských spisech z různých
nu dopolední a se zdarem založení
koutů světa, a různých období. Ve
včelařského spolku, který pronesl
starodávné indické Knize Života
přítel předseda Vrzáň z Manětína.
je popsáno, že při dietě a požívání
V Nečtinech dne 20. dubna 1946,
elixíru zdraví z medu a mléka se lze
Burda Josef, jednatel.

dožít až 500. let. Staří Indové připisovali, tak jako v jiných částech
světa, medu léčebné a posilňující
vlastnosti. Med a včelí vosk je také
součástí starodávných lékařských
postupů ze staré Číny.
Podíváme-li se na evropský kontinent, tak první zmínky o medu můžeme najít ve starém Řecku a Římě.
I nejvyšší řecký bůh Zeus byl v mládí živen medovou nymfou Melissou. Hippokrates, Homér nebo
Euripides také doporučovali med
pro svoje léčivé účinky. Pythagoras
a jeho stoupenci se živili jako vegetariáni a důležitou součástí jejich
jídelníčku byl med. Jedna z legend
dokonce říká, že na Hippokratově
hrobě se usadil roj včel, které produkovaly zvláštní med, který léčil
dětská onemocnění. Mezi římské
učence a umělce, kteří se zastávali
skvělých vlastností medu, byli například Vergilius, Ovidius, Plinius
starší nebo Marcus Terrentinus
Varro. Med se v Římě používal také
pro svoje konzervační účinky.
Olympští bohové podle legend
si za svůj pokrm vybrali ambrosii
vyráběnou z medu a zapíjeli ji nektarem, což nebylo nic jiného než

neČtiny
medovice. Med se ve starověku vysoce cenil, býval obětován bohům
v představě, že med je jejich po
krmem. Ve starém Egyptě jej dávali
faraonům do hrobů. V egyptských
pyramidách se našel 3 000 let starý
med. Byl sice zkrystalizovaný, ale
byl jedlý.
Podle egyptských souborových
medicinálních spisů psaných na
papyrusu, se již ve starší době med
používal jako lék proti tělesné slabosti a jako divotvorná mast na
léčení různých vředů. Med se považoval za omlazující prostředek
a ve středověku nebylo milostného
nápoje bez medu.
I v české historii se med objevuje
již od výstupu praotce Čecha na
horu Říp. Vždyť také pravil: „Toť
jest ta země krásná, mlékem a medem oplývající“. Od 11. století vyváželi české země med, vosk a medovinu do okolních zemí. V Praze
se dokonce pořádaly speciální medové trhy.
Rád bych tímto vzpomněl na
ty, kteří stáli u zrodu spolku a na
všechny včelaře a funkcionáře,
kteří svou obětavou prací úspěšně
pokračovali v rozvoji včelařství na
Nečtinsku.
Jaroslav Popp

Medový zábal na vlasy
• Vaječný žloutek
• Lžíce medu
• 1/2 Lžíce olivového / sezamového oleje (lisovaného za studena)
Všechny složky důkladně umixujte
na řidší směs. Běžným způsobem
si umyjte vlasy šamponem. Přebytečnou vodu stáhněte vtlačováním
ručníku do vlasů. Směs vmasírujte
do vlasů a vlasové pokožky, zabalte
do mikrotenového sáčku a ručníku. Zábal nechte působit po dobu
15-30 minut. Následně smyjte
směs z vlasů teplou vodou a ukon-
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čete vlažnou vodou. Nemusíte nanášet balzám na vlasy, tento zábal
působí jako výživný, hydratační
kondicionér.

Medová pleťová maska
• Lžíce medu
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• nástroje k ochraně našich úspor
před znehodnocením
• význam fyzického zlata a stříbra
ve vlastnictví domácností
• konkrétní příklady z reálného
života

Každé téma bude možné
Na důkladně vyčištěnou pleť nanes- v rozumném čase prodiskutovat.
te rovnoměrně med. Nechte působit Seminář pro vás připravil
10-30 minut. Výborně aktivizuje Bc. Marek Dyršmíd, 734 822 524,
regeneraci pokožky každého typu. marek.dyrsmid@fincentrum.com
Po době působení med opláchněte vlažnou vodou. Následně mytí Osobní příklad
ukončete studenou vodou, pro sta- tvůrce semináře
žení pórů. Péči ukončete nanesením Moji velmi hodní a štědří prarokvalitního hydratačního krému.
diče pro mě v sedmdesátých letech založili vkladní knížku, na
kterou svědomitě odkládali 100
Kčs měsíčně a s tehdejší vysokou
hodnotou této bankovky počítali,
že si za to já, jejich vnuk, koupím
svůj vlastní byt. Kdyby se českoVraťme penězům
slovenská koruna v letech devahodnotu
desátých nerozpadla na českou
Tímto Vás srdečně zveme na eko- a slovenskou, byla by to reálná
nomický seminář, určený laické představa. Bohužel vlivem zásaveřejnosti, který se bude konat ve hu státní moci se ke konci minuléstředu 26. dubna 2017 v Regionál- ho režimu československá koruna
záměrně znehodnocovala, až přiním muzeu Nečtiny.
Přijďte se srozumitelnou formou šel onen rozpad na dvě různé kodozvědět, jak v dnešním chaotic- runy, českou a slovenskou. Vkladkém světě bankéřů, počítači říze- ní knížka byla rázem přepočítána
ných obchodů a hladových politiků, na nové koruny a z mého bytu se
chránit své rodinné úspory. Není stalo pár pouhých věcí do pokoje
třeba bezmezně důvěřovat umělé- školáka, nikoli celá nemovitost.
Téměř třicetileté snažení kvalitně
mu finančnímu systému.
Seminář se bude týkat zásadní spořit pro vnuka na byt se rozsyproblematiky dnešní složité ekono- palo jako domek z karet.
mické doby, a to jak pracovat s ro- Chyba nebyla na straně svědodinným majetkem v čase efektivně mitých prarodičů, kteří chtěli zaa nepřicházet o své úspory vlivem opatřit vnouče. Pouze důvěřovali
dnešní doby a byrokratického ban- v uchování hodnoty v penězích
z papíru a bezcenného kovu, což
kovního systému.
se již mnohokrát v historii ukáTémata
zalo jako sázka na špatnou kartu.
Stačilo peníze vkládat do něčeho
• reálná hodnota peněz versus
hmotného, co nemůže stát jen tak
hodnota papírových bankovek
• dlouhodobý vývoj znehodnocování ovlivnit, právě třeba do zlata a jeho
hodnota by opravdu odpovídala
našich úspor neefektivním
pořízení nového bytu.
fungováním bank

Ochrana rodinných
úspor

neČtiny
Příběh mého kolegy
Můj kolega Libor si při povinné
vojenské službě někdy v roce 1983
našel slečnu z Polska a rozhodli
se, že se vezmou. Libor se postupně dozvěděl, že jeho partnerka je
dcerou velmi úspěšného polského
zemědělce, a že jako její věno dostanou velkou sumu polských zlotých.
Nebylo to až tak snadné, budoucí tchán řekl, že jsou příliš mladí
a nezodpovědní dostat tolik peněz
ihned, v přepočtu na československé koruny se jednalo o částku blížící se milionu. Rozhodl tedy, že
v roce 1986 peníze vloží na deset
let na termínovaný vklad do banky
a své dceři udělí právo po těch deseti letech peníze vybrat. V roce 1991
otec rodiny zemřel. Libor se svou
ženou se zatím velmi dobře starali o svou rodinu. Libor pracoval
tvrdě a dařilo se jim dobře. V roce
1995 polská vláda po velmi vysoké
inflaci v Polsku vyhlásila měnovou
reformu v tak tvrdé podobě, že lidem z úspor seškrtala plošně čtyři nuly. Představme si jednoduše
milion a škrtněme z něj čtyři nuly.

KLASKARAS ART při práci. Foto Jitka Stoklasová
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Libor s manželkou v roce 1996 získali z deset let starého jmění peníze
v hodnotě nového oblečení pro sebe
a děti, přičemž hodnota onoho termínovaného vkladu ještě v roce
1992 byla na 3 nadprůměrné byty.
Marek Dyršmíd
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věku 9 – 16 let, jde od ruky. V ateliéru vzniká Mabel Chilternová
z Ideálního manžela, Gvendolina
z Jak důležité je mít Filipa a také
lady Windermerová od Oscara
Wilda, dále titulní hrdinka Zolova
románu Nana, Elizabeth Bennetová z Pýchy a předsudku a Emma od
Jane Austenové, Isabella Archerová
z Portrétu dámy od Henryho Jamese a Maggie Ververová z románu
Zlatá mísa od téhož autora. „Já
teď uhlazuju a budu dělat rty. NejOsm dívek od 9 do 16 let složitější jsou pro mne ruce a jsem
už vyhlíží společnou
ráda, že nemusíme modelovat nohy,
výstavu
které pod šaty nejsou vidět. Vzoru,
který jsem měla, jsem se nakonec
Osm školaček ze severoplzeň- moc nedržela,“ popisuje Lucie Uxoských Nečtin se od října schází vá. Většina hrdinek má honosné
v sochařské dílně manželů Stokla- bohatě zdobené šaty, dívky si hrají
sových. Povídají si, smějí se, ale s drobnými detaily, jako jsou perhlavně pracují. Jitka Stoklasová lové náhrdelníky, spony ve vlasech
říká, že původně dvěma svým dce- nebo košíky růží. „Všechny už se
rám chtěla dát jinou náplň volného těší na výstavu, která by měla být
času než telefon a počítač. Jejich na podzim tohoto roku. Do té doby
šest kamarádek se přidalo. Říkají si by chtěly udělat ještě několik soch
KLASKARAS ART, což je zkratka pro novou nečtinskou knihovnu,“
jejich jmen. A Jitka Stoklasová prý dodává s úsměvem Jitka Stoklasová.
nestíhá žasnout, jak to dívkám ve Pavel Korelus, Plzeňský deník

Školačky z Nečtin
sochají hrdinky

neČtiny

VEN S TÍM
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NOTA BENE!

Šrouby do hlavy
Houstnutí společenské atmosféry otevřeným omezováním občanských a podnikatelských svobod stoupá před blížícími se
volbami do nebývalých výšin. Zrychlená
parlamentní aktualizace Zákona o statusu veřejné prospěšnosti, kterou prosadili
antihrdinové současné politické scény,
znamená definitivní nasazení psí hlavy
nenáviděným spolkům a nevládním akti
vitám, o to více však peněz politickým
stranám. Orwellovsky detailní dohled
nad občany prosadil omámenými voliči
oblíbený agent StB sedící na hromadě
miliard, jejichž původ odmítá vysvětlit.
Nezbývá, než se ptát: Kdo hlídá hlídače?
Marek Naglmüller

P+ Martin Sedloň

Historické perličky
S novým ročníkem Nečtinských
novin pokračuje také naše rubrika
Historické perličky. A chtěl bych
připomenout, že v letošním roce
máme nový cyklus výletů pod názvem: „Cesty za historii“.
První tři plánované výlety připomínají 75. výročí atentátu na Heydricha. Dva výlety již máme za sebou a to výlet do Prahy 28. 1. a výlet
do Lidic a Terezína 25. 3. Třetí výlet, na který všechny zvu, se uskuteční 6. 5. 2017. Naším cílem bude
Památník Koncentračního tábora
Mauthausen v Rakousku. Budeme
tedy za historií cestovat do zahraničí. Cestu uskutečníme autobusem
s kapacitou 40 míst. K návštěvě památníku je důležité včasné přihlášení se. Důvodem je nutnost zajištění
průvodce v českém jazyce. Proto si
dovoluji upozornit, že přihlášky je
nutné podat již do 6. 4. 2017, tedy
měsíc před vlastním zájezdem.
Cena zájezdu bude 500 Kč + vstupné do památníku.
Bohužel nemohu uvést přesnou
výši vstupného, neboť výše ještě
nebyla pro naši výpravu stanovena. Stane se tak až po oficiální re-
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Před několika dny jsem byl v jednom azylovém domě pro matky
s dětmi. A padl mně do oka jeden citát, který tam byl napsaný
na zdi. Až jsem se lekl, jak něco tak samozřejmého mě mohlo
tak zaujmout a snad i překvapit. Nevím, co to udělá s vámi,
ale zkuste si ho přečíst alespoň třikrát za sebou: „Čím víc lásku
dáváme, tím víc jí máme.“ Samozřejmě mě taky trochu naskočila
otázka, jestli to je opravdu tak pokaždé. Ale musím říct, že to
fakt platí. Ono totiž, i když to nedostaneme nazpátek zrovna od
těch, kterým jsme lásku a dobrotu projevili, tak se nám to vrátí
odjinud anebo nám láska nějak tajemně vtryskne v srdci.
Přeji sobě i vám tuto zkušenost, napsanou určitě nejen na zdi,
ale i v mnoha životech, udělat, co nejčastěji.
gistraci naší výpravy. Předem se
omlouvám za vzniklé problémy, ale
doufám, že vše zvládneme a společně se vydáme na cestu. Přihlášky
prosím podávejte v Regionálním
muzeu Nečtiny. Další informace
podám na tel. 604741337. A jako
obvykle budou vyvěšeny plakáty.
Tolik informace k nejbližší plánované akci.
Vzhledem k tomu, že jsem vyslechl
také kritiku, že se cyklus „Cesty za
historii“ opět věnuje tématu druhé světové války, která prý nebaví
každého, rozhodl jsem se další výlet věnovat tématu jinému. Chci ale
zůstat u Nečtinské historie.
Proto náš další výlet plánovaný na
červen 2017, (přesné datum bude
upřesněno) bude na zámek do Červené Řečice. Zde se dozvíme něco
o paní Žofii Leskovcové, rozené
Benedové z Nečtin. Připomeneme
si tak slavný rod Benedů z Nečtin.
Dále navštívíme nedaleký Želivský
klášter. Kde mimo jiné navštívíme
klášterní pivovar. Doufám, že tak
uděláme radost všem.
Snad vám plánované akce udělají
radost.
S pozdravem „Nečtinám zdar“
Jiří Kapr

František Wonka
V dubnu letošního roku
uplyne 50 let od smrti
Františka Wonky, dlouho
letého manětínského děkana
a regionálního historika.
František Wonka se narodil 11. květ
na 1900 manželům Josefu a Viktorii Wonkovým ve východočeské
Úpici nedaleko Trutnova. Rodiče
zde provozovali obchod se smíšeným zbožím. Jejich jediný syn František v Úpici navštěvoval obecnou
a měšťanskou školu. Středoškolská
studia s vynikajícím prospěchem
absolvoval na náročném německém benediktinském gymnáziu
v Broumově. V září roku 1920 odchází na další studia do Říma, kde
v letech 1920–1921 studoval na
filozofické fakultě a následně na
staré české bohoslovecké koleji –
Bohe
micum. 13. července 1924
zde přijal kněžské svěcení. Svoji
primici, první mši svatou, sloužil
o den později v městečku Trevi ve
středoitalské Umbrii − v kapli sv.
Václava, která byla v přízemí prázdninové vily české bohoslovecké koleje (Villa Boema), kde každoročně

Měl jsem vás všechny rád. Manětínský děkan Páter František Wonka. Repro archiv –ms–

po dobu studií trávil letní téměř
čtyřměsíční prázdniny.
V polovině června roku 1925 se
František navrátil do Československa a ve svém rodišti sloužil první
bohoslužbu. Bohužel krátce po příjezdu, 5. července 1925, mu umírá
maminka Viktorie a rozloučení s ní
bylo prvním pohřebním obřadem,
který ve své kněžské službě vykonal.
V září roku 1925 nastupuje jako
kaplan do manětínské farnosti na
žádost patrona zdejšího kostela
a majitele manětínského panství,
hraběte Jana Lažanského. Po čtyři roky vypomáhal děkanu Josefu
Pomrhoncovi v duchovní správě.
Po jeho odchodu do penze na podzim roku 1929 je František Wonka

ustanoven novým děkanem. Na
4. postní neděli 30. března 1930 se
konala instalační slavnost do děkanského úřadu.
Jak se zmiňuje ve své práci Kniha
o faře manětínské z roku 1937, děkan Josef Pomrhonc mu předpověděl, že „asi v Manětíně uvázne“.
Jeho proroctví se vyplnilo. František Wonka v Manětíně prožil téměř 42 let svého života. Naplno se
věnoval kněžským povinnostem.
Do jeho farního obvodu patřily
kromě města Manětín obce Brdo,
Hrádek, Česká Doubravice, Vladměřice, Hvozd, Lipí a Újezd. Náboženství vyučoval na školách v Manětíně, ve Hvozdě a v Hrádku, kam
pěšky docházel.

15
S velkou oblibou se věnoval studiu
písemných dokumentů v archivech
děkanském, městském a rodiny
Lažanských. Pro práci s archivním
materiálem byl dobře vybaven –
uměl německy a latinsky. Patřil
k největším znalcům manětínské
historie. Ve svých mnoha pojednáních zpracoval především dobu barokní, zejména působení hraběnky
Marie Gabriely Lažanské, rozené
Černínové, za níž došlo v Manětíně
k velkému kulturnímu a stavebnímu rozmachu. Ve svých studiích
rovněž popsal dějiny městečka Manětín na konci 19. a v 1. polovině
20. století. Historii pak přibližoval
i zdejšímu obyvatelstvu ve svých
kázáních.
Počátkem roku 1949, 19. února,
byl František Wonka pověřen správou vikariátu po náhle zemřelém
P. Josefu Martinů, faráři kozojedském. Již dříve byl jmenován arcibiskupským notářem, přísahu složil v Praze na konzistoři 15. března
1949. Ve středu 14. července v Manětíně oslavil 25. výročí kněžského
svěcení. V pátek nato byl ráno po
mši svaté zatčen Státní bezpečností a vězněn na krajském velitelství
Národní bezpečnosti v Plzni. 29.
září byl spolu s jinými vikáři plzeňského kraje převezen do věznice na
Pankráci v Praze. O měsíc později,
29. října, byť „politická akční pětka
v Plasích“ v dopise z 26. října 1949,
adresovaném kultovému tajemníkovi KNV v Plzni, agitovala, že
„není hoden, aby mu byla udělena
amnestie“, byl propuštěn a navrátil se do Manětína. Sám v pamětní knize manětínského děkanství
poznamenává, že „za celou dobu
svého působení v Manětíně nebyl
nikdy tak dlouho vzdálen od osady
jako těchto těžkých 50 dní.“ Duchovní správy se po dobu jeho nepřítomnosti ujali František Bouška
ze Strážiště a Jaroslav Janoušek
z Dolní Bělé.

neČtiny
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Slavnostní sobota
v Manětíně

představena nově vydaná Wonkova
historická práce o Manětíně „Poutník svatojánský“. Slavnost bude
zakončena neformálním setkáním
29. duben bude ve zname
s občerstvením pro všechny v maní mimořádného dvojitého
nětínském kulturním domě. Srdečvýročí – kostela sv. Barbory
ně zveme na tuto vzpomínkovou
a děkana Františka Wonky.
slavnost. Přijďme se setkat, zavzpoPřipomeneme si 320 let od posvěce- mínat a dodat si naději do budoucna.
ní chrámu sv. Barbory (30. 4. 1697), P. Martin Sedloň, OMI
který už několik let duchovně ožívá
především díky manželům Roštíkovým z Plzně. Je stále častěji místem kulturních a duchovních akcí.
Je místem, kde se daří setkávání
lidí, kteří už ztratili z různých důvodů spojení se světem křesťanské Velikonoce jsou svátky vítězství
víry a života církve s těmi, kteří nad smrtí. Je snadné věřit, že po
znovu nalezli dobrotu a přítom- smrti je život, který dává smysl?
nost Boha ve svých životech. O to Je snadné věřit, že neprožíváme
větší smysl má chrám i stavebně ještě konečnou fázi, ke které jsme
„postavit na nohy“ a díky státním stvořeni? Zde je malý rozhovor
dotacím, benefičním iniciativám těch nejmenších. Snad nám může
a také přízni Města Manětín se to pomoci.
téměř zázračně daří.
To druhé výročí se týká někoho, Věříš v život po porodu?
kdo jistě svým životem i modlit- Určitě, něco po porodu musí být.
bami i literárním dílem připravil Možná jsme tu hlavně proto, abypodhoubí k požehnané budouc- chom se připravili na to, co bude pak.
nosti Manětína a mnohé svou Blbost, žádný život po porodu není.
otcovskou a pastýřskou moud- Jak by vůbec mohl vypadat?
rostí otevřel dobru, hodnotám lid- To přesně nevím, ale určitě tam
skosti a jistě i věčnému nebi Boží bude víc světla než tady. Třeba bulásky. Na hrobě ve stínu kostela deme běhat po svých a jíst pusou.
sv. Barbory má nápis: „Měl jsem No to je přece nesmysl! Běhat se
vás všechny rád“. Ano, jde o dlou- nedá a jíst pusou, to je úplně směšholetého manětínského děkana né! Živí nás přece pupeční šňůra.
P. Františka Wonku, který právě Něco ti řeknu, život po porodu je
29. dubna 1967 zemřel ve svých vyloučený – pupeční šnůra je už teď
nedožitých 67 letech. Připomíná- moc krátká.
me si tedy přímo 50. výročí jeho Ba ne, určitě něco bude. Jen asi
úmrtí. Mnozí ho ještě pamatují. bude všechno trochu jinak, než jsme
A jen při vzpomínce na něho se zvyklí. Tunel, na jeho konci světlo...
jim rozzáří oči.
Ale nikdo se přece odtamtud po
V sobotu 29. 4. v 10 hod. začneme porodu nevrátil. Porodem prostě
na manětínském hřbitově u hrobu život končí – a vůbec, život není než
P. děkana Wonky. Následovat bude velká stísněnost v temnotě.
slavná mše sv. v blízkém kostele No, já přesně nevím, jak to tam
sv. Barbory, kterou bude celebro- bude po porodu vypadat, ale každovat emeritní biskup plzeňský Mons. pádně uvidíme mámu a ta se o nás
František Radkovský. Dále bude postará.

Velikonoce jako
zrození k životu

30. dubna uplyne 320 let od posvěcení chrámu sv Barbory v Manětíně. Foto archiv –ms–

Komunistická politická moc si
byla vědoma Wonkova odmítavého postoje k režimu. Nezlomila
jej ani 50denní vyšetřovací vazba.
V kádrovém posudku z 20. listopadu 1949, který je uložen ve fondu Okresní národní výbor Plasy
v okresním archivu, je uvedeno:
„Ani po této škole není naděje, že by
se mohl státi pokrokovým knězem.“
O pět let později okresní církevní
tajemník píše: „Navenek udělá vše,
co si přejem, ale je to zřejmý skrytý
nepřítel. Je silně nábožensky založen a církevní obřady jako bohoslužby a mše koná horlivě. Na tyto
náboženské úkony se pečlivě připravuje v letních měsících v kostele, kde vydrží sedět celé hodiny.
Má velký vliv na věřící v Manětíně,
kteří si s ním po církevní stránce
dobře rozumí. Je skrytý jezuita,
v beránčím rouše.“ Také mu bylo
nejednou církevním tajemníkem
Václavem Hůgrem vytýkáno, že

„velmi dobře dovede působit na děti
a dovede je získávat rozdáváním
dárků a svatých obrázků v kostele“.
František Wonka byl v roce 1958
jedním z iniciátorů založení Kruhu přátel Manětínska. Stal se jeho
prvním předsedou. Spoluzakládal
i místní vlastivědné muzeum, rád
zde pomáhal při instalaci. Se zájmem sledoval i archeologický výzkum, prováděný od r. 1965 v nedalekém Hrádku.
Dne 29. dubna 1967 v nedožitých
67 letech náhle umírá na krvácení
do mozku v nemocnici v Kralovicích. Pohřeb se konal 3. května
1967 na hřbitově u sv. Barbory. Se
zemřelým se přišlo rozloučit snad
1600 osob, z toho 42 kněží, vedených pražským biskupem Františkem Tomáškem.
Duchovní správce manětínské far
nosti, František Wonka, byl neobyčejná osobnost, respektovaná takřka
všemi kromě představitelů totalitních

mocí, ať už nacistické nebo komunistické. Odborná veřejnost vždycky oceňovala jeho práci historickou. Prostí
věřící si jej vážili zase jako vzorného
kněze a člověka ryzího charakteru,
zbožného a pokorného srdce. Není
náhodou, že je mezi Manětínskými
vzpomínán dodnes a jeho hrob na
hřbitově u kostela sv. Barbory patří
k nejnavštěvovanějším.
Dne 29. dubna 2017, v den 50. výročí úmrtí P. Františka Wonky,
se bude v Manětíně na hřbitově
u kostela sv. Barbory konat vzpomínková slavnost. Setkání začne
v 10 hodin u hrobu, kde je P. Wonka pohřben, a poté bude v kostele sv. Barbory slavena mše svatá.
Na závěr bude představena jedna
z Wonkových historických prací
o Manětíně, Poutník svatojánský.
Pozvání na tuto slavnost přijal
emeritní plzeňský biskup František
Radkovský. Srdečně zveme!
Martina Matušková
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Mámu? Ty věříš na mámu? A kde
má podle tebe být?
No přece všude kolem nás! V ní
a díky ní žijeme. Bez ní bychom nebyli.
Tomu nevěřím. Žádnou mámu
jsme nikdy neviděli, takže je jasné,
že žádná není.
Ale někdy, když se ztišíme, můžeme
ji zaslechnout, jak k nám promlouvá.
Víš, já si myslím, že opravdový život
nás čeká až potom...
Na internetu našel –ms–

Ve světle Evangelia
Srdečně zveme na setkávání
nad životními otázkami.
Jak najít pokoj v srdci? Proč člověk
potřebuje odpuštění? Je možné
být opravdu šťastný? Jak se nebát
smrti? Jde napravit nenapravitelné?
Může být strach požehnaný? Co
znamená být křesťanem?)
Křesťanství není názor, nauka,
kostel nebo nějaké předpisy. Křesťanství je síla a bytostná naděje skrze toho, který se narodil v Betlémě!
Srdečně zveme na několik tematických setkání, kde najdete snad
nějakou pro vás důležitou odpověď,
ale především chuť a sílu do života
pro sebe i pro druhé. Není nutné
účastnit se všech setkání. Přijďte.
Žijeme jen jednou. Přátelství je
možné, i když to máme každý „trochu jinak“. Jednotlivá setkání budou moderovat bratři obláti z Plas.
Kdyby chtěl někdo bližší informace
nebo měl nějaké otázky, obraťte se
na mě: P. Martin Sedloň OMI, telefon 731 621 241
Setkávání se bude konat každé
květnové úterý v Regionálním
muzeu v Nečtinech od 18.30 hod.
Tedy 1. setkání bude 2. 5. 2017.
Těšíme se na vás. Pozvěte i své
známe.
–ms–

neČtiny
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Pozitivní střípky
Monika Karásková

Indická masáž hlavy
Indická masáž hlavy harmonizuje tělo i duši.
Je to starověká ajurvédská technika. Tato
technika, představuje spojení starověké kulturní tradice s požadavky moderního způsobu
života. Patří mezi dotekové terapie.
Indická masáž hlavy je prospěšná díky tomu,
že se praktikuje na částech, které jsou důležitými energetickými centry. Pokud je člověk ve
stresu, hromadí se v těchto oblastech napětí,
které neustále roste a tím způsobuje spoustu
dalších bolestí. Není tedy divu, že v Indii dostávají lidé tuto masáž často od narození.
Pomocí speciálních hmatů a technik, se uvolňuje u klienta oblast hlavy, šíje, ramen a díky
tomu se u něj navodí pocit zdraví, klidu a psychické pohody.
Indická masáž hlavy ulevuje od napětí a stresu, kterému jsme neustále vystavováni, a odstraňuje migrény, působí i jako prevence vzniku migrén a bolestí hlavy, zmírňuje oční napětí, odstraňuje poruchy spánku a nespavost. Okysličuje mozek, zlepšuje koncentraci, krevní oběh, díky tomu máme jasnější myšlení. Pomáhá proti
depresím a úzkostným stavům. Výrazně vylepšuje stav pokožky hlavy, vlasy jsou po pravidelné masáži hustší,
lesklejší a celkově kvalitnější. Dále působí jako opravdový lék na různé bolesti a napětí ve svalech krku a ramen,
povzbuzuje jejich pohyblivost.
Dovede vás k maximální relaxaci a uvolnění.
Tato masáž je i užitečná v partnerském vztahu, kde dokáže posilnit pouto mezi partnery. Díky vzájemnému
pravidelnému masírování se zbavíte obrovské psychické zátěže a budete se cítit jako znovunarození…
Kontraindikace:
• při viróze a nachlazení
• při bolestech hlavy
• při infekčním onemocnění, horečce
• při velmi vysokém nebo nízkém
krevním tlaku
• při místní infekci nebo zánětu
• po operaci, nehodě nebo úrazu
• při nádorovém onemocnění
• těžší deprese
• při onemocnění cév
Délka masáže 20 – 30 min.
Masáž je vhodná pro děti, dospělé i seniory.
A na závěr vás chci pozvat do
Relaxačního a masážního studia Anděl v Nečtinech, kde můžete okusit blahodárné účinky
této masáže.
Přeji vám krásné pohodové jaro
plné lásky a radosti.

Spolek z Nečtin na cestách. Foto Šulko ml.

Pod novou
Spolkovou vlajkou
Výroční zpráva 2016
Spolku Němců v Čechách, z. s.
z Nečtin
Vedle pravidelných aktivit, které
probíhají již od roku 1992, mohl
Spolek zaznamenat v roce 2016
mnoho nového: ať je to účast na
pořadu České televize Náš venkov,
který popisoval poutě do Skoků,
účast na projektu o nářečích, týdenní vysílání Českého rozhlasu
pro německou menšinu, nebo pořízení nové Spolkové vlajky: Tento
Spolek ukazuje, jak se dá s nadšením a bez nároku na mzdu pracovat pro dobrou věc a porozumění
mezi národy.

Pravidelné aktivity
I po celý rok 2016 pracoval Spolek
Němců v Čechách, z. s. pro zachování kulturního dědictví Českých
Němců různými aktivitami. Nové
je, že díky projektu ministerstva

v Berlíně bylo možné zaplatit
nájem a chod kanceláře ve věži
Nečtinského zámku, kde se konají
nejen pravidelné zkoušky taneční
skupiny Chebských lidových tanců
Malíři, ale i například svátky matek, výroční schůze nebo adventní
setkání. Kancelář je otevřena pro
každého každé pondělí od 12.00
do 16.00 hodin. Každý měsíc je
vydáván informační bulletin „Heimatruf/Volání domoviny“, který
informuje o činnosti Spolku a který je možné koupit v Nečtinském
muzeu za 13 Kč. Spolek je „online“ na internetových stránkách
www.deutschboehmen.com a na
Facebookovém profilu nalezne návštěvník rovněž mnoho informací o činnosti, doplněné o mnoho
fotografií. Internetové stránky se
automaticky překládají do češtiny. I když je to jen automatický
překlad (stačí kliknout na českou
vlaječku), obsah článku je zřejmý.
Další pravidelné akce jsou účasti
na Sudetoněmeckých dnech s informačním stánkem, který je čelní

a má na výzdobu historickými fotografiemi (viz obrázek), nebo účast
na jednáních Shromáždění německých Spolků v Praze, účast na poutích, nebo česko-německé májové
pobožnosti.
Novinkou je podílení se na pravidelném pátečním vysílání Českého
rozhlasu pro německou menšinu,
které je vysíláno na regionální stanici Plzeň vždy v 19.45.

Největší projekty Malíři
Největší projekty jsou financovány „smíšeně“ z německého
ministerstva v Berlíně, českého
Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti. Každý rok z jara, v roce 2016 už po 23.
se konalo česko-německé setkání
mládeže v Teplé. Sekání trávy na
starém klášterním hřbitově, opravy náhrobků a trénování němčiny patří mezi nejoblíbenější akce
Spolku. V roce 2016 byl předseda
Spolku, Richard Šulko vyzván, aby
se poklonil památce obětí transportu na pietním místě městského

neČtiny
hřbitova. Ten to rád učinil, protože
spolupráce s městem je výborná.
Město Teplá se již tři roky podílí
na „akci hřbitov“. Největší kulturní
akcí jsou Vandrující Chebští muzikanti. Velká dechovka z Německa
hrála dvojkoncert v Mariánských
Lázních: v sobotu v Krakonoši
a v neděli na kolonádě. Účinkovali rovněž skupina lidových tanců
Malíři a Duo Malíři, což je Richard
Šulko, zpěv a Vojtěch Šulko, citera
(viz obrázek). Nový projekt bylo
Autorské čtení, kdy Duo Malíři
vystupovali v Plzni, Liberci a Chomutově. Další vystoupení i s tanci,
vše v Chebských krojích se konaly
dvakrát v Praze, v Teplé a v Breitenbrunnu v Německu.

Nový Spolkový prapor
Spolkový prapor je „srdcem“ každého sdružení. Díky většímu sponzorskému daru od kmotra praporu,
Domácího Spolku Žlutice, Bochov

Nečtinský spolek na cestách. Foto R. Šulko
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a Manětín, kde jsou organizováni
rodáci v Německu a od firmy RS
Consult a další větších a menších
dárců mohl být 19. listopadu 2016
požehnán prapor v klášteře v Teplé.
Žehnání provedl opat. P. Zdeněk
Filip Lobkowicz, OPraem. Žehnání bylo doprovázeno bohatým
doprovodným programem. Tato
akce byla zároveň oslavou 120 narozenin Spolku, který byl založen
v Nečtinech v roce 1896.
Tak to byl velmi úspěšný rok 2016
jednoho z nejmenšího Spolku německých organizací v České republice.
Måla Richard (Šulko),
předseda

POZOR!
Všechny poruchy
osvětlení, prosím,
hlaste přímo na obec.
–jk–

neČtiny

Poděkování

ŠKOLÁČEK

Jménem sboru
dobrovolných hasičů
Nečtiny bych velice rád
poděkoval Danušce
z hospody Na hřišti, která
byla tak hodná a přinesla
hasičům ke koupališti
něco na zahřátí během
požáru dne 29. 12. 2016.
Za SDH Nečtiny
František Štýbr

Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny

Výzva
Sbor Dobrovolných hasičů Nečtiny by rád dodělal kroniku hasičů
v Nečtinech, proto prosí všechny,
kteří by našli doma nějaké foto či
podklad k SDH Nečtiny, zda by je
nezapůjčili k ofocení. Sběr materiá
lu bude probíhat v muzeu Nečtiny
u paní Vašíčkové.
–sv–
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Na svatého Řehoře čáp letí přes
moře, šelma sedlák, který neoře.
(12. března).
Jaro na nás dýchá ze všech koutů
a všichni se na něj těšíme. Zima
se povedla a my jsme si jí opravdu
užili. Každodenní bobování, stavění ze sněhu i klouzání na ledu nás
bavilo.
V minulém čísle jsem vás zvala na
vánoční besídku. Kdo přišel, byl
mile potěšen a chválil vystoupení
a výkony dětí. Všichni se bavili při
scénkách žáků a mateřáčků. Obrovský úspěch měla pohádka „Mrazík“,
kterou děti zahrály úžasně. Děkujeme za vaši velkou účast a podporu.
Nový rok jsme tradičně zahájili
Tříkrálovým hodováním. 6. ledna
jsme s průvodem procházeli obcí
a přáli všem štěstí, zdraví a dlouhá
léta. Finanční příspěvek, který jste
nám věnovali, jsme zaslali na konto
„Tomášek“ – dítě s dětskou mozkovou obrnou. V lednu nás navštívil
pan Pohoda se svým divadélkem
a pěknou pohádkou „O pejskovi,

Beseda s paní Fojtíkovou. Foto –jb–

Maškarní bál ve škole. Foto Jana Brožová

který nechtěl uklízet“. Leden jsme
věnovali zimním sportům. Chodili
jsme sáňkovat, bobovat a klouzat
se na rybníček u čističky.
28. ledna žáci dostávali pololetní vysvědčení. Na tento den jsme
dětem připravili pěkný program.
Ráno jsme jeli linkovým autobusem do Manětína, kde pro nás měl
pan Štika připravené promítání
v kině. Shlédli jsme zábavný animovaný film o pravěku.
Tento školní rok věnujeme projektu „Naše rodina“. V rámci tohoto
projektu jsme ve škole uvítali ma-

minky: p. Fojtíkovou a p. Chlupovou. Paní Fojtíková měla pro nás
připravenou krásnou besedu ze
své cesty po Patagonii a s paní
Chlupovou jsme vyráběli z pedigu.
Bylo to moc zajímavé a přínosné.
Těšíme se na další rodiče a jejich
besedy. Během celého školního
roku plníme i jiné soutěže a projekty. Již jsme odeslali výkresy do
soutěže s hasičskou tematikou
a do soutěže České televize „Ovečka hasičem“. Jsme stále zaregistrovaní a plníme disciplíny Olympijského víceboje.

Děti tvoří s Miluškou Chlupovou. Foto –jb–

neČtiny
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Zimní radovánky. Foto –jb–

Nezapomínáme na tradice a 28. úno
ra jsme měli ve škole pěkný Maškarní bál. Děti v maskách tančily,
soutěžily a plnily různé úkoly, které
si pro ně připravili žáci 5. ročníku.
Všichni jsme si to moc užili.
14. března jsme měli tematický den
– kniha. Celý den se vyučováním prolínalo toto téma. Měli jsme čtenářské
dílny, besedy o knihách a navštívili
jsme do dílnu Jitky Stoklasové, kde
jsme si prohlédli plastiky na téma
„Hrdinky z románů“. 16. března nás
navštívila knihovnice p. Bretschneiderová, která měla pro děti připravené zajímavé čtenářské úkoly.
17. března přijel do školy fotograf
– focení tříd, skupinek a portrétů.
V dubnu oslavíme Den Země úklidem části lesa a výstavkou výtvarných prací na plotě před školou.
Teď se těšíme na Velikonoce. Ve
škole připravujeme velikonoční
jarmark. Pečeme perníčky a vyrábíme velikonoční dekoraci. Přijďte
se podívat a něco si koupit!
Také vás všechny zveme na Zahradní slavnost ke Dni matek a rodin, kterou plánujeme 10. května.
Termín bude na plakátech.
Jana Brožová

Naši jubilanti
Začátek letošního roku je opravdu bohatý na kulatá jubilea. Jedna z prvních gratulací v letošním
roce patřila paní Emílii Schrőtterové z Hradu Nečtiny. Měla jsem
tu čest poblahopřát této milé
a stále usměvavé paní, která 14.
ledna 2017 oslavila své krásné
kulaté 80. narozeniny. Vřelé přijetí a posezení u kávy bylo pro
mne velice příjemné a ráda na něj
vzpomínám.
O necelý měsíc později, 5. února
oslavil, také své 80. narozeniny
pan Ján Soško z Březína. S panem
starostou a Jitkou Stoklasovou
jsme mu přišli popřát na každoroční setkání březínských spoluobčanů v Obecním domě Březín.
Letošní setkání se uskutečnilo
třetí únorové úterý v odpoledních
hodinách. S panem Soškem jsem
osobně zavzpomínala na staré
časy, kdy více jak před dvaadvaceti lety jsem nastupovala na stejné
středisko u Zemědělského družstva v Nečtinech, kde pan Soško,
již dlouhá léta pracoval. Byli jsme
poté několik let kolegové. Pan
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Soško, pracoval v živočišné výrobě, vždy miloval všechna zvířata
a jeho láska k nim ho drží i v důchodovém věku. V posledních letech se potkáváme při klasifikaci
králíků při přípravě chovatelské
výstavy na Hradě Nečtiny. Doufám, že se letos u klasifikace opět
uvidíme. Úsměv, vtip, dobrá nálada a radost ze života je u pana
Soška i dnes stejná jako při našem
prvním setkání. S Panem Soškou
slavila v Březíně i paní Anna Sošková a Jaroslava Dífková. Věříme,
že k dobré náladě přispěla i malá
ukázka čtyř malých mažoretek
pod vedením Jitky Stoklasové.
Mezi mažoretkami vystupovaly
i dvě vnučky paní Dífkové Viktorka a Sabinka.
Čtveřici doplnila Tamarka Stříbrná a Nelinka Zímová.
Přejeme Vám i ostatním, kteří oslavili v měsíci lednu, únoru a březnu
ještě jednou za Obec Nečtiny do
dalších let mnoho zdraví, štěstí,
optimismu a životního elánu.
Se začátkem roku 2017 přišly
i drobné změny u písemných a balíčkových gratulací.
Zastupitelstvo obce Nečtiny schválilo na prvním letošním veřejném

Narozeniny paní Emílie Schröterové. Foto –mch–

neČtiny
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Blahopřejeme
Urbanová Vlasta,
7. 1. – 70 let

Schrötterová Emílie,

14. 1. – 80 let

Čepl Tomáš,
27. 1. – 70 let

Sošková Anna,
27. 1. – 87 let

Mouleová Jana,
27. 1. – 70 let

Kopřivová Věra,

31. 1. – 86 let

Soško Ján,
5. 2. – 80 let

Dífková Jaroslava,

12. 2. – 82 let

Šour Zděnek,

15. 2. – 65 let

Moule Karel,

18. 2. – 75 let

Kepka Jaroslav,

Setkání seniorů v Březíně 21. 2. 2017 - 80. narozeniny pana Jána Soška. Foto –mch–

zastupitelstvu navýšení částky balíčku a to z 300 Kč na současných
400 Kč a 600 Kč. Poslední zajímavou změnou je, že Výbor pro kulturu má novou členku a to zastupitelku obce Nečtiny Veroniku Zímovou,
kterou tímto mezi členy srdečně vítáme.
Balíček v hodnotě 600 Kč od obce
Nečtiny dostanou naši spoluobčané, kteří v daném roce oslaví své 60,
70, 80 a 90 narozeniny.
Balíček v hodnotě 400 Kč od obce
Nečtiny dostanou naši spoluobčané, kteří v daném roce oslaví své
65,75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
narozeniny.
Písemnou gratulaci budeme nově
předávat s balíčkem a ti, kteří oslaví v daném roce své 50 narozeniny,
dostanou písemnou gratulaci od
obce Nečtiny poštou. Omlouváme
se těm, kteří od nás nedostali písemnou gratulaci v měsíci lednu
a únoru při předání balíčku, neboť
se zpracovával návrh na nové přání.
Hudební gratulace při příležitosti
kulatého jubilea a to při 60, 70, 80
a 90 narozeninách na Českém rozhlase Plzeň na frekvenci 106,7.

Přejeme Vám i ostatním, kteří
oslavili v měsíci lednu, únoru
a březnu ještě jednou za Obec
Nečtiny do dalších let mnoho
zdraví, štěstí, optimismu a životního elánu.
Za Výbor pro kulturu
Miluška Chlupová

21. 2. – 70 let

Chmelíř Václav,
25. 2. – 60 let

Bednářová Jarmila,

5. 3. – 60 let

Zábranská Marie,
8. 3. – 75 let

Melichová Růžena,
20. 3. – 80 let

Kamínek Josef,
23. 3. – 65 let

Melich František,
27. 3. – 82 let

Malé gratulantky na setkání v Březíně. Foto –mch–
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Tvarohovo-malinový
dortík
Martinčiny recepty
Těsto
100 g másla + na vymazání formy
150 g cukru krystal
250 g polohrubé mouky
špetka soli, 1 lžíce kakaa, 1 vejce
hladká mouka na podsypání těsta
Náplň
750 g nízkotučného tvarohu
150 g zakysané smetany
2 vejce
100 ml polotučného mléka
150 g moučkového cukru
1 balení vanilinového cukru
1 a 1/2 balení vanilkového pudinku
70 g mražených malin

Smícháme změklé máslo, cukr
krystal, polohrubou mouku, špetku soli a kakao. Po chvíli přidáme
celé vejce. Těsto zpracujeme ručně ještě na vále, podsypeme trochu hladkou moukou a rozválíme
do velikosti připravené formy (já
mám prům. 24 cm), kterou jsme
předem vymazali máslem a vysypali moukou. Těsto přeneseme do
formy, rozprostřeme a prsty vytvoříme okraje do výše stěn.
Náplň: Smícháme tvaroh se zakysanou smetanou. Poté přidáme
celá vejce, mléko a zamícháme. Přisypeme moučkový cukr, vanilinový
cukr a opět promícháme. Nakonec
přisypeme vanilkový pudink. Polovinu vzniklé náplně odlijeme do
jiné mísy. V rendlíku na troše vody
(aby se nepřipálily) rozvaříme ma-
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liny. Do oddělené části náplně nalijeme maliny a přimícháme ještě
trochu vanilkového pudinku.
Od středu formy lžící střídavě vrstvíme světlou a malinovou náplň. Tím
to vrstvením se náplň sama rozprostře až k okraji formy, a tak docílíme
barevného efektu. Pečeme v troubě
předehřáté na 150°C asi 60 minut.
Před podáváním necháme vychlad
nout.
Krásné jaro přeje Martinka

Rybářské povolenky
Obec Nečtiny od 1. 4. 2017 zahájí prodej Rybářských povolenek
v Regionálním muzeu Nečtiny dle
Pravidel a povinností rybolovu na
obecním Leopoldovském rybníku
v Nečtinech.
• Držitel povolenky smí lovit na
2 pruty, na každém prutu maximálně 1 háček, smí si ponechat
2 ks ušlechtilých ryb za den
• Děti do 15 let pouze
v doprovodu dospělé osoby
• Držitel povolenky je povinen
se seznámit s pravidly lovu ryb
a povinnostmi, které jsou
uvedeny na stránkách obce:
www.nectiny.cz, a jsou součástí
Rybářské povolenky.
• Držitel povolenky, je povinen
při kontrole rybářskou stráží,
předložit rybářský a úlovkový
list a legitimovat se.

KINO SOKOL

Průběžně aktualizovaný
program naleznete na
webových stránkách:
www.manetin.cz/mesto/kino

Pátek, 21. 4. 2017, 18h

ANDĚL PÁNĚ 2

pohádka, komedie, Česko, 2016
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák,
Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková,
Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Vojtěch
Dyk, Stanislav Majer, Pavel Liška,
Marek Taclík, Viktor Antonio, Marián
Labuda st., Jiřina Bohdalová, Josef
Abrhám, Veronika Žilková, Martin
Huba, Petr Čtvrtníček, Gabriela
Osvaldová, Klára Issová, Michal
Horáček, Matěj Hádek, Lucie Bílá, Jaroslav
Plesl, Alena Mihulová, Viktor Preiss

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že
by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout
jablíčko ze stromu Poznání a bude
vědět to, co ví jen Bůh! Po řadě lidských i „božských“ zkoušek, naši
hrdinové nakonec zjistí, že cesta
k poznání vede především přes sebe
sama, přes objevení síly přátelství,
lásky a schopnosti odpuštění.
Falcon

Ceny povolenek:
• Každý zájemce, který má trvalý
pobyt v obci, zaplatí za roční povolenku 500 Kč.
• Osoby, které nemají trvalý pobyt
v obci Nečtiny, zaplatí za roční povolenku 1 000 Kč.
• Každý zájemce o jednodenní povolenku s možností jedné ušlechtilé ryby zaplatí 200 Kč.
Vstupné na všechna představení
–jk–
je dobrovolné.

neČtiny
Člověk míní, život mění
Napíšu dnes něco o jedné dovolené. Možná budete mít oprávněnou
námitku. Teď v březnu? Není to
trochu pošetilé? Teď je přece na
řadě Masopust… Pokusím se to vysvětlit, možná pochopíte. Zazvonil
mi dnes dopoledne telefon. Displej
neprozradil jméno, takže přijatý
hovor. Osloví mě příjemný ženský
hlas, který nabízí velice užitečné informace ohledně jednoho produktu.
Tento hlas musel být docela určitě
i velice podmanivý, jinak si neumím vysvětlit, proč mohl rozhovor,
nebo spíše monolog, trvat půl hodiny. Minimalista by snadno shrnul
tuto reklamní masáž do dvou vět:
1.Kdo nemá doma náš produkt, tak
je jenom poločlověk. 2. Jenom hlupák šetří na nepravém místě.
Tohle story není nic neobvyklého.
Náš současný svět je vlastně nonstop
reklama. Známe to už všichni. Dá se
proti tomu něco dělat? Ale jistě. Odstěhujete se na odvrácenou stranu
měsíce, protože na té přední budou
na vás pořád ješte útočit esémesky.
Zpátky k tomu telefonátu. Ještě než
jsem hodil telefon zpátky do vidlice
padla věta, kterou jsem jaksi nemohl
strávit. Označil bych ji jako třešničku
na dortu. Cituji: „Když se pane vrátíte z dovolené, tak jsou peníze fuč
a dovolená taky. To náš produkt máte
pořád, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi.“ Jenže já
jsem si zrovna právě proto na dovolenou vzpoměl! Není to postavené na
hlavu? Dovolená nekončí termínem
odjezdu. Zůstanou totiž vzpomínky.
Vy je paní nemáte? Proč jsem to ale
neřekl do telefonu nahlas? Nenapadlo mě to. Asi je to tak lepší. Dáma na
telefonu by měla pohotovou odpověd.
Jsou to interně školení profíci a každý argument se od nich odrazí jako
od gumové stěny. Dialog by jistě nevznikl. Nechtějí si povídat, chtějí prodávat. Uzemnila by mě asi tím, že si
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přivezu z dovky nemoci a taky budu
mít na krku lidi, kteří mě budou pomlouvat. „To u našeho produktu to
máte absolutně bez rizika, hi, hi, hi,
hi, hi. A nějake vzpomínky? Na ty si
pane nesáhnete.“ Pokud bych já ale
řekl, že si na ně nesáhnu já, ale moje
duše a to jsem taky já, tak bych ji asi
rozzuřil úplně na doraz a ona by pocítila potřebu mě škrtit. Naštěstí to po
telefonu nejde.
Dovolená na kterou jsem si následkem reklamy po drátě vzpoměl byla
trochu jiná než ty ostatní. Je to už
delší dobu zpátky, a to je jasný důkaz toho, že ty vzpomínky mají větší
životnost než telefonem nabízený
produkt. Děkuji paní, vaše kampaň
měla velice vítaný vedlejší efekt, ha,
ha, ha, ha. Najednou zase slyším ty
mořské vlny, zase inhaluji ten nádherně horký, vlhký a prosolený mořský vzduch. Bylo to tehdy 14 dní
Chorvatsko. Jasně, nechali jsme
tam všechny peníze, které jsme tam
přivezli. Ale taky jsme tam nechali nejrůznější jedy a hleny, které se
v nás za celý rok nastřádaly. Rozhodčí Logika hlásí: „1:1 na body!“
Přesun v čase: Chorvatsko, kemping na Istrii nedaleko Poreče, ráj
na zemi. Ale bohužel jenom na dva
týdny. Víme, že potom přijde zase
změna a tak chceme něco stihnout.
Kemping je možná pro pohodlňáky nouzovka, má ale i výhody.
Kontakt s okolím je tady mnohem
větší než v hotelu. Rád poklábosím
anebo jenom tak škatulkuju lidi.
Blbej zvyk? Možná. Zakázané to
ale není a každý máme nějaké hoby.
Jednoho rána jdeme jako obvykle
na pláž. Tentokrát je ale něco jinak.
Na kempingové stezce stojí stará
Volha. Ta, co si v ní v šedesátých letech vozila zadky sovětská politická
elita. Kolem té volhy se tetelí ještě
větší houf lidí, než kdyby tam stálo
desetimilionové Ferrari, co má dvanáct cylindrů a šest set kobyl pod ka-
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potou. I moje zvědavost byla silnější
než já. Kdo je asi ten šťastný majitel?
Nebylo možné ho nepřehlédnout.
Chasník středního věku, který právě
pobaveně odpovídal zvědavcům na
všechny možné, někdy i trochu nelogické otázky. „A to vás to sem dovezlo, jo?“ Diví se jeden. Ten týpek
se culí a povídá: „Jede pomalu, ale
pořád. V Čechách jsem tam vrazil
trojku a vyndal ji až tady.“ Trklo mi,
že to monstrum čtyřku ani nemá.
Bude to asi šprýmař, kterému nejde
ani tak o čas, jako o zábavu. Bavlněne tričko, které měl na sobě, můj
odhad jenom potvrzoval. Na přední
straně toho trika byl legrační obrázek. Alespoň pro mě. Namalovaná figurka na tenkých nožičkách,
v krátkém tričku, ze kterého mu
dole leze přebujelý pupek stojí po
kotníky v moři. Na hlavě kapesník
proti úpalu, se čtyřmi uzlíky v rozích. V ruce nějakou síťku, kterou
se asi snaží chytat mořské mřenky.
A pod tím obrázkem náramnej hlod:
„Nestyď se vypadat česky.“ Zvědavců,
které zajímala Volha přibývalo. Z cizinců jsem rozuměl jenom Němcům.
Jeden z nich lezl kolem auta po kolenou a prováděl inspekci i zespoda.
Volný překlad: „Hej, Májk, ten „Ivan“
to postavil na nějakých traverzách.“
„ Tak to je potom napůl auto a napůl
tank,“ povídá Májk. „Hej, Sepi, s tím
by se dalo i vorat. Těch pár hektarů
co máš… Ha, ha, ha… I sog di oans:
Tés zoág is UN-KA-PUT-BAR…..“,
hláskuje ještě ten synek odněkud
z Bavor atribut, který hlásá nesmrtelnou životnost produktu. Majitel
volhy se nějak rozpovídal, tak jsem
se ještě přifařil ke skupině turistů
zřejmě z plzeňska, které ten pán
zrovna obšťastňoval cennými informacemi. „A víte proč byli sportovci
v tom bývalém Sovětském svazu
přímo fabriky na ty olympijské medaile? „Neee,“ povídaji mnozí. „Že
jste to vy, tak já vám to tedy prozra-
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dím. Ti, kteří nějakou tu medaili z té
olympiády přivezli, dostali jako projev uznání Volhu, to jste nevěděli?
„Neee,“ odpovídá hlouček. „A co ti,
kteří žádnou nepřivezli?“„Takyyy!!!
Přeplavaaat!!!“
Ach jo. Věčná škoda, že ten pán
v tričku, který se vůbec nestyděl
vypadat česky, druhý den už musel odjet. Nezapomenutelný, velice originální Volhomil. Chyběl mi
tady moc…
Ty dva týdny utekly jako voda. Když
jsme potom odjížděli, tak mi ještě
povídá jeden chasník z Plzně, se kterým jsem se tady náhodně seznámil.
„Hele, až budeš zase někdy v tý Plzni,
tak dej vědět. Buď brnkni, nebo zajdi za mnou do práce. Dáme pokec.“
Někdy koncem roku jsem v tý Plzni
opravdu byl. Rodinka kšefty, já kafe.
Sraz za dvě hodiny. Po rozchodu
mám ale ještě jinej nápad. Kafe může
počkat. Ten štráfek z Istrie dělá kousek odsud v bance. Chudák, který
bude mít už čtyřhranný pohled, protože musí civět celý den do monitoru,
jistě uvítá nějaké zpestření... Hned
mu brnknu. Mobil hlasí Mailbox.
Hm, má ho asi někde bokem. Zajdu tam osobně, bude rád. Dorazím
k bankovní přepážce. „Prosím vás,
nevíte kde bych našel pana Skleničku?“ „Tak to musíte do prvního patra, dveře dvacet jedna.“ Letím tedy
do patra a zaklepu na jednadvacítce.
Ozve se hlas nějaké uřednice: „Dále.“
Vstoupím. „Prosím vás, je tady pan
Sklenička?“ „Jé, to je mi líto, ten si
vzal zrovna dneska volno,“ povídá
tahle přírodou štědře obdarovaná
pěknice. „Tak se nezlobte…“ Není mi
přáno dokončit větu, protože se otevřou dveře a vklouzne sem pán s decentní kravatou v elegantním obleku
na míru. „Ten míting je v jedenáct.
Nikdo neodřek. Vyhoďte mi ještě
přes tiskárnu ty čísla za poslední dva
kvartály. Můžou se hodit.“ Přehnaně
úslužný hlas úřednice: „Celý den na
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to myslim, pane vedoucí. A občerstvení pro hosty je již zajištěno. Jo,
a ten poslední projekt jsem už také
přepracovala, jak jste si přál. Kdyby
jste to potom mohl ještě podepsat,
abych to včas dala do externí pošty.“
Hm, docela živě si umím představit
její príští rozhovor ohledně zvýšení
platu. Určitě se nemine úspěchěm.
Chvíli mi ješte lechtá v hlavě, jestli
má ten šéf značkový oblek od Gucciho nebo od Bosse a vůči úřednici
také případně ještě nějaká jiná přání, která nemusí bezpodmínečně
spadat do rozpisu práce. Potom mi
ale něco vytrhne z těch naprosto
zbytečných myšlenek. Ta podoba,
ta podoba… Pošilhávám k východu.
Proč bych tady jestě strašil? Co jsem
chtěl vědět mi bylo už řečeno. Přesto mě ale tohle zjištění brání v tom,
abych se hnul z místa. Když mě bere
i mocný šéf na vědomí, tak ze mě nekontrolovaně vypadne: Víte pane, byl
jsem v létě na dovolené na Istrii. Tam
vám byl jeden člověk tak podobnej…
Zdvihnuté obočí a pobavený usměv.
„To jsou věci, to jsou věci…“, opakuje pomalu. Proboha, to byl zase úlet.
Že já jsem radši nezůstal zticha. Teď
abych snad chodil Plzní kanálama.
Proč já musím mít zrovna teď nějaký pocit sdílnosti? Ten „big Boss“,
který tady denně žongluje s milióny a před kterým se všichni lámou
v pase jako stébla ze slámy, tak ten
bude asi jezdit do nějakýho kempingu stanovat. Nebuď naivní, Václave.
Určitě byl letecky někde na Maledivech a má fantastické zážitky, protože tam podmořskou kamerou, která
ho stála nejmíň půl milionu natáčel

korálové útesy, kterými se potom
blýskne na nějakém večírku společenské smetánky. Už abych viděl
dveře z druhé strany, než si mě tady
někdo bude pamatovat. „To jsou věci,
to jsou věci,“ zní mi jeho slova pořád
v uších jako nějaké echo, které se vůbec nedá vypnout. Ještě než stačím
najít kliku od dveří, mě ten elegán
k mému překvapení přece jen ještě
osloví: „Poslyšte, pane…“ Otočím se.
„Ten můj dvojník… Ehm… Nebyl to
náhodou ten mamlass Volhou?“
Václav Chmelíř

Co nás čeká

Přehled událostí 2017
Duben

1. 4. fotbal 16.30 Nečtiny Líně
8. 4. velikonoční dílna 14.00 Březín 8. 4.
Vernisáž - L. Nouzecká 15:00 muzeum
8. 4. fotbal Všeruby Nečtiny
15. 4. fotbal 17.00 Nečtiny Mladotice
15. 4. Velikonoce v muzeu
16. 4. Velikonoce v muzeu
22. 4. fotbal Kozolupy Nečtiny
29. 4. fotbal 17.00 Nečtiny Heřmanova Huť
30. 4. Májka obce

Květen
Cesta za historií s Jiřím Kaprem
6. 5. Rybářské závody 7.00 Nečtiny
6. 5. fotbal Blatnice Nečtiny
13. 5. Zahájení sezóny hřiště
Hostinec Na Radnici
8. 5. pokládání věnců 17.00
11. 5. Zahradní slavnost ZŠ MŠ
13. 5. fotbal 17.00 Nečtiny Kožlany
12. 5. Vernisáž - Máslová 17.00 muzeum
20. 5. fotbal Bezvěrov Nečtiny
27. 5. fotbal Křelovice Nečtiny
27. 5. Staré časy - sportovní areál
28. 5. Staré časy - sportovní areál

Červen
2. 6. Oblast tmavé oblohy
3. 6. fotbal Kaznějov B Nečtiny
10. 6. fotbal 17.00 Nečtiny Dolní Bělá
10. 6. Den dětí 13.00 Nečtiny sv. Anna
17. 6. L. Pospíšil 20.00 Nečtiny sv. Anna
17. 6. Dokopná FK 20:00 hřiště hřiště
17. 6. fotbal Ledce Nečtiny
23. 6. Muzejní noc - Josef Lada

Červenec
8. 7. Letem světem festival
13.00 - 22.00 muzeum
15. 7. Hosprová J. 18:00 kostel sv. Anna
22. 7. Anenská pouť Nečtiny
sportovní areál
23. 7. Turnaj v malé kopané Nečtiny
sportovní areál
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NEČTINSKÉ NOVINY 1/2017

27

neČtiny

28

NEČTINSKÉ NOVINY 1/2017

Fotbal!

Dovolte mi, abych vás jménem fotbalového klubu přivítal v novém roce.
Ten loňský je již minulostí, a s chutí
se můžeme pustit do tréninků a přípravy na jarní část sezony, kterou
máme slibně rozehranou.
Druhou lednovou sobotu jsme se
sešli na hřišti, popřáli si hodně štěstí,
občas do sebe rýpnuli ohledně čerstvě vyrýsovaných křivkách těl a šli
jsme si zahrát fotbálek na sněhem
pokrytou umělou trávu. Myslím, že
jsme si tradičně užili spoustu legrace, byli jsme rádi, že si můžeme opět
začutat a hlavně se znova vidět, abychom utužili již tak skvělou partu.
Poslední sobotu v lednu jsme pořádali IX. Ples fotbalistů na sále
Hostince Na Radnici. Znovu jsme
připravili bohatý program s hudebním doprovodem, aby se hosté cítili
dobře. O start plesu se nám postaraly mažoretky pod vedením Jitky
Stoklasové, poté jsme si zasoutěžili,
losovali bohatou tombolu a nechybělo již tradiční půlnoční překvapení našich borců, které režírovala
Petra Smolová. Celý večer nás hudebním doprovodem naladila skupina Fontána group, která určitě
nezklamala a byla příjemným zpestřením. Tato celá akce nás všechny
stála mnoho času a pracovního vypětí, za což jsme byli odměněni celkovým výtěžkem z plesu. V poslední řadě bych chtěl poděkovat (věřte
mi, že opravdu mile rád) všem, kdo

Ples fotbalistů. Foto Václav Polívka

se na přípravě plesu podíleli, sponzorům za dary do tomboly, ale i lidem, kteří na ples přišli, jelikož jejich úsměv a radost ze zábavy je pro
nás v žebříčku hodnot na nejvyšším
místě a my si toho moc vážíme!
Ostrou přípravu jsme začali 1.–5. 3.
2017, kdy naši hoši vyrazili na fotbalové soustředění do Liblína. Tato
skvělá destinace s malebnou krajinou pro nás představuje opravdový
ráj. Díky Lukášovi Lejskovi máme
příjemné ubytování v povodí řeky
Berounky s bohatým sportovním
vyžitím a delikatesním cateringem.
Kluci si vždy sáhnou až na dno svých
sil, ale hlavně posílí partu a to je v kolektivním sportu hodně důležité.

Jelikož se nám jarní část rychle rozběhla, zahráli jsme dva přípravné
zápasy. Dne 12. 3. jsme od 14 h zavítali do Žihle a o týden později 18. 3.
od 14 h jsme hostili v generálce na
domácím hřišti Sokol Manětín. Po
tomto utkání nás ještě čeká výroční
schůze, Josefovská zábava a v sobotu 25. 3. vyjíždíme na první jarní
mistrovské utkání do Zbůchu!
Závěrem bych chtěl našim fotbalistům popřát hodně zdraví, pevnou
vůli a přesné zásahy do soupeřových branek. Naše věrné fanoušky
žádáme o podporu a na oplátku
můžeme slíbit, že na hřišti necháme naše nečtinské fotbalové srdce.
Za TJ Nečtiny Miloš Fillinger

1. 14. kolo
2. 15. kolo
3. 16. kolo
4. 17. kolo
5. 18. kolo
6. 19. kolo
7. 20. kolo
8. 21. kolo
9. 22. kolo
10. 23. kolo
11. 24. kolo
12. 25. kolo
13. 26. kolo

Baník Zbůch – TJ Nečtiny
TJ Nečtiny – Baník Líně
SK Všeruby – TJ Nečtiny
TJ Nečtiny – Sokol Mladotice
Sokol Kozolupy – TJ Nečtiny
TJ Nečtiny – TJ Heř. Huť
Slovan Blatnice – TJ Nečtiny
TJ Nečtiny – Kožlany
Bezvěrov – TJ Nečtiny
Jiskra Křelovice – TJ Nečtiny
Kaznějov B – TJ Nečtiny
TJ Nečtiny – Sokol Dolní Bělá
FK TJ Ledce – TJ Nečtiny

Zelenina
Marie Pekařová Kadlecová
Věřím tomu, že co se děje kolem nás, je i zpráva
pro nás. Jen ji vždycky nerozluštíme tak, aby nám
byla k užitku. Třeba teď je všudypřítomná jarní
sadba všech možných druhů zeleniny. Když včas
nepřipravíme zem, světlo a vláhu, nejspíš bude
plodů míň a nebo se dokonce žádných zralých
nedočkáme. Má to svoje pravidla.

Sobota 25. 3. 2017 15:00
Sobota 1. 4. 2017 16:30
Sobota 8. 4. 2017 16:30
Sobota 15. 4. 2017 17:00
Sobota 22. 4. 2017 17:00
Sobota 29. 4. 2017 17:00
Sobota 6. 5. 2017 17:00
Sobota 13. 5. 2017 17:00
Neděle 21. 5. 2017 17:00
Sobota 27. 5. 2017 17:00
Neděle 4. 6. 2017 17:00
Sobota 10. 6. 2017 17:00
Sobota 17. 6. 2017 17:00

/FEJETON
A zpráva pro mne? Přemýšlím, co si teď, právě teď
žádá ode mě moje žití. Na co třeba za měsíc bude
pozdě. Je to rostlina ve mně, se kterou se snoubí
práce, hnůj ale i dozrávání. Radost z plodů pak
nevyváží nic na světě.
Až budu moct své blízké pozvat na zeleninový salát,
pořádně to oslavíme.

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 1/2017 VELIKONOCE

1

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 1/2017 VELIKONOCE

2

