ˇ

NEČTINSKÉ

Nečtiny opět putují
na Vyšehrad

Má vlast cestami proměn je
národní putovní výstava, která
představuje rekonstrukce objektů
ve veřejném prostoru a proměny
krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní
lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky, cesty a další stavby
či krajinu. Projekt zapojuje místní
komunity a přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel obcí
a měst. Výstava posiluje cestovní
ruch v méně známých místech
České republiky.
Smyslem výstavy je zvyšovat povědomí a zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém žijeme, zvelebovat je
a znovu oživovat chátrající objekty
a pustnoucí místa. Důležitým aspektem celého projektu Má vlast
cestami proměn je zapojování
místních obyvatel.
První ročník výstavy se uskutečnil
v roce 2009. Partnery výstavy jsou
téměř všechny kraje ČR. Zahájení výstavy probíhá každoročně
v květnu na Vyšehradě v Praze.
Výstava následně putuje celý rok
po vystavujících obcích a městech
a je součástí kulturních a společenských akcí. V průběhu roku je
možné na internetových stránkách
výstavy hlasovat v soutěži pro nejkrásnější proměnu.

Výstavu každoročně zahajuje
v květnu na pražském Vyšehradě její patronka PhDr. Blanka
Stehlíková. Následuje celodenní
kulturní program, jehož součástí

1 2018

jsou vystoupení hudebních kapel,
taneční vystoupení, prodej řemeslných výrobků a regionálních
specialit (tradičně ve spolupráci
s Asociací regionálních značek).

V současné době je v obytné
zóně Plachtín prodáno již 5
pozemků. Aby obec nebrzdila
výstavbu domků, je nezbytné
udělat dle schválené projektové
dokumentace kanalizaci a hned
potom položit základní podkladové vrstvy komunikace, aby

300

zdivo YTONG
bednící dílce

v

Překlady YTONG NEP 15
Název
P1

Délka
1,25

Světlost
0,80;0,90

KS
5

2 500
Z1
4
4

Z1
5 985

POKOJ

3 360

482

1 090

odvětrání nad střechu pomocí ventilátoru

"a" - nové překlady se osadí
nad stávající, které se vybourají
až po zatvrdnutí zhlaví nových
- výška obkladu WC 1 500 mm
- výška obkladu koupelny 2 100 mm

850

5 985
akustická předstěna sádrokarton +
minerální vata 100 mm

175

2 577

1:50

Č. V.
Č. kopie:

5

XII/2016
DSP

Měřítko

Datum

Stupeň

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Straková
Raisova 7 320 01 Plzeň
telefon: 377370051
IČO 11621541

Akce:

1.NP - NOVÝ STAV

Nečtiny

Rekonstrukce objektu
Hrad Nečtiny č.p. 3

OÚ:

Ing. Jan Vetýška

Obec Nečtiny, Nečtiny 82

Vypracoval:

Zod. projektant: Ing. Milena Straková

2 072

vinyl
18,71 m2

ŘEZ II

215

100

3725
3723

616

800
1 970

100

6,94 m2

"a" 2I100 - 1 100

2 964

5

2 036

392

11 710

820 270

ŠATNA
vinyl
6,97 m2

1 500
1850 (630)

4 070

2 000

200

5

ŘEZ I

3722

4 035
"a" 2I100 - 1 100

keram. dl.
2,00 m2

Investor:

Z1
4

2 287

170

5

150

KRB

v

100

vinyl
10,37 m2

1 800

1 000

Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Uzávěrka vydání 2/2018 je 20. 6. 2018.
Sazba Marek Naglmüller, LE7, jazyková redakce Marcela Mojžíšová, tisk RMN.
Redakční a jazyková úprava textu vyhrazena.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz
stávající zdivo

1 090

JÍDELNA
700
850 1 970

3632
3639

2 244

keram. dlažba
6,08 m2

800 290

4 035

800
1 970

KOUPELNA

2 615

2 543

keram. dl.
6,05 m2

150

P1

175

v

6

pračka

605

POZNÁMKA

stávající zdivo

1 500
1850 (630)

800
1 970

446

1 800
keram. dlažba
8,01 m2

175

100

150

1 095

KUCHYNĚ
800
1 970

800
1 970

PŘEDSÍŇ

843

2 350

7 880

LEGENDA PŘEKLADŮ

150

+0,290

1 350

3 525
3 838

150

804
300
960(1370)

100

250

2x135/330

8

800
1 970

keram. dl.
9,96 m2

-0,020

2 035

100

v

9

800
1 970

CHODBA

655

2 900

5

keram. dlažba
5,52 m2
1 400

1 400

2 055

655

+0,000

2 I 100 - 1 200
"a" 2I100 - 1 300

150

150

23.
1.

TECHNICKÁ MÍSTNOST

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny

914

900
2 100

2 500
3x173/250

1 950

1 950

100

325

5

v

950

LEGENDA ZDIVA

vinyl
18,98 m2

v

150

1 090
765

POKOJ

600

800

ÚKLID

keram. dlažba
0,96 m2

150

5 985

2 275

1 675

P1

750

+0,000

3

v

keram. dl.
6,03 m2

7

400

150 835

390

7

700
1 970

2 140

800
1 970
P1

1 200

5 560

1

2 760

vinyl
23,05 m2

1 350

SKLAD

600
1 970

5

950
2400

PRODEJNA

1 750
1800(600)

6 980

+0,000

600
1 970

2 150

1 400

957

150

P1

ŘEZ III

odpad Ø 80 (plast)

-0,712

3613

T.Č.

-0,549

4 I 100 - 1 200

765

620

660
950(1050)

765

100

-0,549

WC

keram. dlažba
1,13 m2

P1

450

6

5 560

stávající zpevněná plocha - bet. dlažba - 9 580

v

1 265

TERASA

nová betonová dlažba
20,77 m2

2

150

2%

R.Š. - projekt ZI

3 x 183,3/300

2 100

porušená stávající dlažba se doplní

4 145

3612

2 500

8 120

400

885
2 100

3 020

1 348

nopová izolace
kačírek
obrubník

PŘEDSÍŇ

3429

ŘEZ II

19 043

4 080

keram. dlažba
1,06 m2

3399

14 300

100

940
1620(740)

1032
1032
1070
2321
3315

Výstavba kanalizace
v obytné zóně Plachtín

stávající zpevněná plocha - betonová dlažba - 7 193

3 670

Par.

1 090

xxxx
4351
6171
6171
6310
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Schválený rozpočet na rok 2018

pod stavbou. Podle posledních informací od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových je již
převod na dobré cestě a v průběhu
dubna a května by obec mohla požádat o stavební povolení. V současné době probíhají na objektu
přípravné práce, které nepodléhají
stavebnímu povolení. Po dokončení stavby – nejdéle do konce
roku, by měl v objektu začít fungovat malý obchod s potravinami
a v zadní části domu bude k dispozici nájemní byt o podlahové ploše
cca 80 m2 pro rodinu nebo jiného
zájemce se samostatným vchodem.
Viz. půdorys níže.

Obsah:

Rozpočet obce
na rok 2018

Představují se zde učňovské školy.
Je zpřístupněna hrobka Slavín
s průvodcem a další vyšehradské
památky jsou otevřeny za symbo- Jednou z důležitých aktivit salické vstupné. Vstup na výstavu je mosprávy obce je každoroční
bezplatný.
plánování investičních záměrů
Atributem výstavy je kamenné
včetně realizace údržby a oprav
Srdce vlasti nalezené při budonemovitého majetku obce, které
vání závlahového systému vyševycházejí z Rozvojového plánu
hradského parku. V průběhu zaobce Nečtiny. V něm jsou vyjmehájení přebírá hlavní partnerský
novány záměry, které mají společkraj od předchozího Srdce vlasti
ného jmenovatele v udržitelnosti
za asistence prof. Jana Pirka. Ná- a obnovitelnosti života na území.
sleduje setkání všech Srdcí krajů, Schválený rozpočet, který vám
která mají rovněž svůj původ na
předkládáme, obsahuje kromě
Vyšehradě. Doprovázejí je zápředpokládaných příjmů část prostupci krajů. Hlavní partnerský
vozních výdajů nezbytných pro
kraj má také právo vysadit na Vy- chod obce a pak předpoklad fišehradě strom, potomka památnančních potřeb na realizaci akcí,
ného stromu ze svého území, pod které byly schváleny jako priority
dohledem Mgr. Václava Větvičky. pro roce 2018, včetně projektoNaše obec Nečtiny se již jednou
vých příprav akcí na další roky.
zdařile účastnila této prestižní
BLIŽŠÍ INFORMACE
soutěže a to 11. května 2013, kdy
K PLÁNOVANÝM AKCÍM
byla poprvé vyhlášena nejzdařilejší proměna minulého ročníku,
Oprava domu č. p. 3 Hrad:
z dvojího hlasování Zvítězily
Oprava tohoto objektu již druhý
Obrnice následované obcemi My- rok vázne na odkoupení pozemku
slív a Regionální muzeum Nečtiny. V internetovém hlasování
ŘEZ III
rozhodovali po celý rok návštěvníci webových stránek výstavy.
Ze 3139 hlasujících se nejvíce
vyslovilo pro proměnu botanické
zahrady v Bečově nad Teplou.
Druhé místo zaujalo Regionální muzeum v Nečtinech a třetí
záchrana zámeckého komplexu
ŘEZ I
v Korozlukách.
Podpořte, prosím, naši krásnou
opravu secesního domu č. p. 60,
zaslouží si to a ukažme, že i na české vesnici jsou na své domy pyšní.
Hlasování proběhne od 17. 5. 2018
na cestamipromen.cz
Soňa Vašíčková
100

neČtiny
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1 500
1850 (630)

neČtiny

úprava č. 1
28. 3. 2018

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1381
1511

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 hazardních her
Daň z nemovitostí
Celkem daňové příjmy

2295,00
45,00
220,00
2400,00
4600,00
60,00
1850,00
11470,00

1341
1343
1343
1343
1382
1356
1361

Poplatek ze psů
Poplatek z místa
Zkratka Hrad Nečtiny - Březín (Nečtinská)
cesta Doubravice (Nečtinská)
Podíl na zisku-odvod z loterií
Báňský úřad
SPRÁVNÍ POPLATKY
CELKEM PŘÍJMY TŘ.1

8,00
5,00
221,10
165,00
20,00
70,00
20,00
509,10

8,00
5,00
221,10
165,00
20,00
70,00
20,00
509,10

2111
2131
2111
2111
2111
2112
2111
2111
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2119
2131
2131
2131
2131
2131
2132
2111
2112
2329
2310
2324
2324
4121
2111
2132
2111
2112
2141

Prodej dřeva
Honitba Nečtiny
Sportovní rybolov
Stočné – ČOV
PŘÍJMY Z MUZEA-PLZ. VSTUP., OBČERSTVENÍ
Prodej upomínkových předmětů
Dětský den - smlouva o reklamě
Anenská pouť - smlouva o reklamě
Březín.pouť-sml.o reklamě
Nájemné čp. 238-šatny
Záloha na služby čp.238-šatny
Nájemné byty čp. 188, 45, 60
Záloha na služby byty čp 188,45, 60
PRONÁJEM ČP. 188 – POŠTA
Pronájem čp. 188 – telefon
Pronájem čp. 82 – lékař
Pronájem čp.1 – hostinec
Pronájem čp. 234 – Biely
Pronájem čp. 234 – Groessl
Pronájem bývalá porážka č.parc 367
Pronájem čp. 134
Pronájem kaple sv. Anny
HROBY
Věcná břemena (služebnost)
Pronájem lom pozemek 2042/1
PEVNÁ SLOŽKA PRONÁJMU SKANSKA (R. 2016+2017)
Pohyblivá složka pronájmu Skanska (2016+17)
Pronájem pozemků
Pronájem rybníků
PRONÁJEM SÁLU
Odvoz odpadů
Prodej popelnic
Separace odpadů Eko – Kom
Sběrný dvůr-železný šrot
Elektrovin
Asekol
Příspěvky obcí na provoz SD 2017 ???
Záloha na služby DPS
NÁJEMNÉ DPS
kopírování
Prodej v čp. 60
Úroky z účtů

800,00
17,00
20,00
90,00
80,00
100,00
20,00
20,00
15,00
60,00
72,00
311,00
130,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
24,00
2,40
20,00
10,00
10,00
5,00
7,00

800,00
17,00
20,00
90,00
80,00
100,00
20,00
20,00
15,00
60,00
72,00
311,00
130,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
24,00
2,40
20,00
10,00
10,00
5,00
7,00
14,95
222,00
174,00
6,00
3,00
330,00
5,00
70,00
30,00
10,00
8,00
150,00
280,00
232,00
1,00

79,00
174,00
6,00
3,00
330,00
5,00
70,00
30,00
10,00
8,00
150,00
280,00
232,00

1,00

2295,00
45,00
220,00
2400,00
4600,00
60,00
1850,00
11470,00

1,00

byl zajištěn přístup k parcelám.
K prodeji zbývá ještě 6 pozemků
o průměrné výměře 1500 m2 za
cenu cca 300 Kč/m2 . V návaznosti na uvedené stavby obec objednala studii, jejímž výstupem
by měl být náhled na odkanalizování celého Plachtína a stavba
čističky odpadních vod.

Výstavba vodárny
Plachtín
Jedná se o již několik let odkládanou stavbu malé vodárny s akumulací v proluce na pozemku st. 16,
jako poslední součást vodovodu,
který zásobuje část Plachtína vodou.

Výstavba vodovodního
řadu u staré hasičárny
Výstavba nového vodovodního
řadu k objektu staré hasičské
zbrojnice č. p. 234, k bývalému
OÚNZu a šatnám na hřišti. Uvedené objekty jsou v současnosti
zásobovány 100 m dlouhou vodovodní přípojkou malého průměru,
která způsobuje technické problémy v odběrných místech.

Dílčí úpravy u vodních
zdrojů v Doubravici
a v Lešovicích
V Doubravici se jedná o posílení
stávajícího zdroje nebo zajištění
nového zdroje vody pro stávající
zástavbu. V Lešovicích o výstavbu akumulační nádrže ve spodní
části vodovodu s cílem napojení
dalších domácností. Podmínkou
realizace je projekt a stavební
povolení.

Oprava lesní cesty
k Račínu
Oprava byla schválena s částečným využitím dotace již
v roce 2017. Fyzicky by se měla
provádět v první polovině letošního roku. Jedná se o štěrkovou
cestu s asfaltovým napojením na

neČtiny
silnici II. třídy u hranice katastru
Březín a Trhomné, která vede lesem k Račínu.

Oprava bývalého
špitálu č. p. 134
v Nečtinech
Výměna oken a repase hlavních
dveří v památkovém objektu
bývalého špitálu č. p. 134. Tento
stavební zásah provedený pod
dohledem pracovníků památkové
péče je další fází postupné opravy
objektů areálu sv. Anny. Akce bude
podpořena z dotačního programu
Plzeňského kraje.

Celkem příjmy tř.2
3639 3111 Prodej pozemků
3111 Prodej pozemků RD Plachtín
Celkem příjmy tř. 3
4112
4116
4116
4116
4122
4122
4213
4222

Oprava povrchů místní
komunikace
v Leopoldově
Začátkem jara by se měla dokončit
rozpracovaná oprava páteřní místní
komunikace v Leopoldově a dokončit provizorní výspravu příjezdové
cesty do Leopoldova. Kompletní rekonstrukce této cesty hrazená z prostředků státu by podle aktuálního
sdělení státního pozemkového úřadu měla být zahájena v únoru 2019
a dokončena v červenci 2019.

Dokončení zděné kolny
za školou
Tato několikrát odložená akce byla
zahájena loni na podzim a letos
musí být dokončena.
Rekonstrukce sociálního zařízení
ve škole a výměna dveří:
Modernizace chlapeckých a dívčích záchodů by měla proběhnout
během hlavních prázdnin.

Další drobné plánované
akce a výdaje
Asfaltový povrch u pošty, oprava
asfaltu na cestě k RD za hospodou
v Nečtinech, oprava křížku u Svačinů, osazení smírčího kamene
na poli za Kazdou, výměna kotle
hřiště č. p. 238.
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3317,40

neČtiny

3476,35

100,00
573,00
673,00

100,00
573,00
673,00

Dotace – výkon státní správy
Dotace - ÚP za 12/2017
dotace - ÚP 2018
fin. výhra žáků ZŠ
dotace PK - kultura
dotace PK - PSOV
dotace - les. Cesta Račín SZIF
dotace PK - územní plán
Celkem příjmy tř. 4

172,6
15,00

172,6
15,00

1689,60

350,00
1502,00
250,00
2309,60

Celkem daňové příjmy
Celkem ostatní příjmy
Příjmy z běžného rozpočtu

11470,00
6189,10
17659,10

11470,00
6968,05
18438,05

VHČ
Doprava a ostatní služby
Příjmy VHČ

300,00
300,00

Sportovní rybolov
1070 5139 Nákup ryb
Celkem

20,00
20,00

20,00
20,00

Cestovní ruch
2143 6119 Studie cestovního ruchu - Harvalíková - pivovar
Celkem

80,00
80,00

80,00
80,00

20,00
20,00
38,00
25,00
702,00

20,00
20,00
38,00
25,00
702,00

20,00

1502,00
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300,00
300,00

2212 5139
5139
5141
5156
5171
5171
5362

Doprava
Zimní údržba – posypový materiál
Materiál na opravy MK
úroky z úvěru MK
Zimní údržba – PHM
Oprava MK - u Jambriš.,ke Kočom,za hosp. …
cesta Leopoldov
Silniční daň
MK Plachtín - obytná zóna
Celkem

12,70
500,00
1317,70

12,70
500,00
1317,70

Chodníky
2219 6121 chodníky v Nečtinech
Celkem

Výdaje
Dopravní obslužnost
2292 5323 Příspěvek ČSAD
Celkem

1014 5021
5139
5169
5169
6121

Zvířata a veterinární péče
Brig. práce
Krmení
Služby - očkování, odčervení psa
Služby - veterinární rozbory - zvěř (prasata)
Výstavba útulku pro psy - projektová dok.
Celkem

1031 5011
5031
5032
5137
5139
5139
5139
5156

Les - pěstební činnost
Mzdy - VPP
SP obec - VPP
ZP obec - VPP
Nákup DHM - křovinořez
Nářadí
Sazenice, mazání apod.
Pletivo na oplocenky
PHM
Celkem

20,00
20,00
70,00
10,00
20,00
140,00

20,00
20,00
70,00
20,00
20,00
150,00

1032 5011
5031
5032
5139
5156
5163
5169
5171

Les - těžební činnost
Mzdy-1 zaměst.
SP-obec
ZP-obec
Řetězy, pilníky
PHM
Zákon.poj. - traktor
Služby – těžba dřeva a přibližování dřeva
Údržba a opravy
Celkem

300,00
75,00
27,00
12,00
25,00
1,00
200,00
40,00
680,00

300,00
75,00
27,00
12,00
25,00
1,00
200,00
40,00
680,00

1,00
1,00
20,00
22,00

1,00
1,00
3,00
20,00
25,00

Správa v lesním hospodářství
1036 5169 Lesní hospodář
Celkem

110,00
110,00

110,00
110,00

Celespolečenské funkce lesů
1037 5171 Údržba a opravy lesních cest
6121 Lesní cesta Račín
Celkem

80,00
1950,00
2030,00

80,00
1950,00
2030,00

2310 5169
5169
6121
6121
6121
6121
6121
6121

2321 5011
5031
5032
5151
5154
5156
5162
5163
5169
5171
5171
6121
6121

Vodní
Rozbor vody, vytýčení vod.
Vodovod Nové Městečko - pasport
Rozšíření vod. řadu-čp. 234, 237, 238
Vodárna Plachtín-realizace
Projekt-voda Lešovice
Voda Doubravice - průzkum zdrojů
Voda Doubravice- prohloubení studny
Rezervoár - voda Lešovice
Celkem
ČOV a kanalizace
Mzdy - obsluha ČOV
SP - obec (25%)
ZP - obec (9%)
Voda
Ele.energie
Maziva - olej do dmychadla
Hlášení poruch
pojištění majetku (budova, technologie)
Rozbory odpadní vody a odpovědnost
Údržba a opravy
Zatěsnění kanalizace
RD Plachtín kanalizace splašková
RD Plachtín kanalizace dešťová
ČOV Plachtín - studie (projektová dok.)
Celkem

Čištění potoků
2334 5169 Čištění potůčku proti vodojemu
Celkem

2341

Vodní díla v zemědělské krajině
Rybník - náves Čestětín

40,60
40,60

40,60
40,60

20,00
30,00
400,00
800,00
30,00

20,00
30,00
400,00
800,00
30,00

40,00
80,00
1400,00

40,00
80,00
1400,00

50,00
12,50
4,50
8,00
115,00
2,00
5,00
3,50
50,00
20,00
50,00
1500,00
500,00

50,00
12,50
4,50
8,00
115,00
2,00
5,00
3,50
50,00
20,00
50,00
1500,00
500,00
43,00
2363,50

2320,50

4,00
4,00

PROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
V ROCE 2018
Územní plán obce
Zpracování návrhu nového územního plánu a zahájení schvalovacího procesu. Územní plán včetně
krajinného plánu zpracovává tým
ing. arch. Kroláka.

Obytná zóna Nečtiny
Na základě poptávky na pozemky
ke stavbě RD v Nečtinech obec
nechá zpracovat dokumentaci
k územnímu řízení na výstavbu
sítí v obytné zóně mezi školou
a Štýbrovými.

Plán rozvoje obce
Aktualizace strategických dokumentů. Jedná se o dokument navazující na předchozí plány obnovy
a rozvoje obce. Je to v podstatě
souhrn potřeb obce a zásobník
podnětů navržených pro další rozvoj. Týká se nejen technických potřeb a infrastruktury, ale i filosofického základu udržitelnosti života.
Dokument je živý, je žádoucí jej
doplňovat s participací obyvatel,
spolků a všech uživatelů území.
Dokument vzniká ve spolupráci se
Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Veřejné osvětlení
v části Nečtin
Vynucená investice, která je podmíněna rekonstrukcí sítě nízkého
napětí firmou ČEZ a.s. v úseku od
hospody až k nové trafostanici za
školou a v úseku od Jambriškina
k „Tautom a Sedláčkom“ .Tato
síť bude vedena zemí a stávající
vzdušné vodiče včetně sloupů se
demontují. V přeložených úsecích
bude nutné navrhnout nové veřejné osvětlení.

neČtiny
Veřejné osvětlení na
Hradě Nečtiny
Vynucená investice, která je podmíněná rekonstrukcí sítě nízkého
napětí firmou ČEZ a.s. Síť bude
v celé obci Hrad přeložena do země
a stávající vodiče včetně sloupů se
demontují. Bude nutné vyprojektovat nové veřejné osvětlení.

Oprava chodníku od
hospody ke škole
v Nečtinech
V rámci vynucené investice – přeložky sítí do země, bude obec řešit s projektantem a SÚS Kralovice možnosti
úpravy povrchů tohoto chodníku.

Rekonstrukce rybníka
na Březínském potoce
za seníkem
Projektová příprava k žádosti o dotace podporujících udržení vody
v krajině.

Rekonstrukce
„mysliveckého“ rybníka
Račín
Projektová příprava k žádosti o dotace podporujících udržení vody
v krajině.

Komplexní pozemkové
úpravy katastrálního
území Březín
Budou zahájeny koncem roku
2018. Jedná se o odstranění majetkoprávních nesouladů včetně
objektivní kategorizace druhů pozemků, řešení přístupnosti k pozemkům jednotlivých vlastníků,
navržení společných zařízení – síť
polních cest, protierozních opatření, ochrana a zadržování vody
v krajině, krajinná zeleň.

Oprava hřiště na malé
sporty v Nečtinech
Projektová příprava a položkový
rozpočet k žádosti o dotace na rekonstrukci tohoto hřiště.
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6121 Rybník - Račín - projekt
6121 Rybník - u vrbiček Březín - projekt
Celkem

3117 5331
5331
5331
5331
5331
5336

3117 5171
5171
5171
6121

Základní a Mateřská škola - náklady na provoz
Učební pomůcky
Energie
Služby
Školní jídelna
Ostatní náklady
fin. výhra žáků ZŠ
Celkem náklady na provoz
Základní a Mateřská škola - ostatní náklady
Soc. zařízení - 1. patro
Nahození sklepa
Oprava části dveří
Výstavba kůlny
Celkem

Kultura
3314 5021 Knihovna – dohoda
Ostatní náklady
Celkem

3315 5011
5021
5031
5032
5137
5138
5139
5139
5139
5151
5154
5162
5163
5169
5169
5169
5169
5171
5175
6119

Muzeum č. p. 79
Mzdy zaměstnanců
Brigádnické práce
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Archiv - regály
Nákup zboží k prodeji
Materiál - kancelářské potřeby, ostatní
Propagační mater., publicita
Akce - tématické prohlídky, Odpolední kluby
Voda
Spotř.el.energie
Tel.hovory
Pojištění majetku (budova + vybavení)
Servis TČ, vzděl.,licence PC, cert., údržba dat
Vystoupení - akce pro lidi
Plzeňská vstupenka
Archeologický výzkum hrobu v kostele sv.Jakuba
Údržby a opravy
Občerstvení
Projekt Preitenstein - III. Etapa
Celkem

Ostatní kultura
3319 5021 Odměna kronikáře
5222 Fin. dar. - Spolek Němců v Čechách
Celkem
Obnova a zachování památek
3326 5171 Oprava 2 křížků
Celkem

3399 5139
5139
5169
5169
5169
5169

SPOZ
Blahopřání, kytice, věnce
Nákup potřeb-kulturní akce
Dětský den
Anenská pouť
Bartolomějská pouť
Setkání seniorů

107,00
85,00
192,00

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

150,00
130,00
225,00
5,00
120,00
20,00
650,00

150,00

150,00

100,00
300,00
550,00

100,00
300,00
550,00

5,00

5,00

5,00

5,00

600,00
30,00
150,00
54,00
50,00
100,00
30,00
30,00
40,00
2,00
90,00
10,00
5,00
15,00
50,00
5,00
15,00
5,00
50,00
1331,00

12,00

600,00
30,00
150,00
54,00
50,00
100,00
30,00
30,00
40,00
2,00
90,00
10,00
5,00
15,00
50,00
5,00
10,00
15,00
5,00
50,00
1341,00

12,00

12,00
15,00
27,00

40,00
40,00

40,00
40,00

20,00
20,00
30,00
50,00
30,00
20,00

20,00
20,00
30,00
50,00
30,00
20,00

neČtiny
5175 Občerstvení
5194 Jubilea - dárkové balíčky
5222 Přísp. na Procházky uměním - Jitka Hosprová
Celkem
Tělovýchovná činnost
3412 5156 Sekání hřiště
5171 Údržba areálu hřiště
5171 Oprava hřiště na malé sporty - realizace
Projekt - malé hřiště
Celkem
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5221 Příspěvek TJ
Celkem

3429 5151
5154
5169
5169
6121
6122

Zájmová činnost a rekreace
Voda-čp.238-šatny
El.energ. čp.238-šatny
energetický audit
Služby-revize,kontroly-čp.238-šatny
Herní prvky na návsi v Březíně
Výměna kotle čp. 238 (tepelné čerpadlo)
Celkem

3612 5141
5151
5153
5154
5163
5169
5179
5171
6121
6121

Bytové hospodářství
Úrok z úvěru čp. 60
Voda čp.188, 45, 60
Plyn čp. 188
Ele.energie čp. 188, 45, 60
Pojištění majetku - čp. 45, 188, 60
Revize
Poplatek za přihlášení do soutěže
Oprava střechy, komína čp. 188
Oprava domu Hrad Nečtiny čp. 3
Obytná zóna Nečtiny
Celkem

Nebytové hospodářství
3613 5139 Stará hasič. čp.234-staveb.úpr.(sklad muzeum)
Vybavení čp. 1
Dovybavení čp. 60
Oprava střechy a komínové stříšky čp. 1
Celkem
Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektřina
5171 Opravy a údržba
RD Plachtín VO
VO Nečtiny - projekt
VO Hrad Nečtiny - projekt
Celkem

3632 5151
5156
5169
5169
5171

Hřbitov
Voda
PHM – sekání
Odvoz kontejnerů Nečtiny
Odvoz kontejnerů Březín
Revitalizace hřbitova (PD - opr. hřbitov. zdi)
Celkem

Územní plánování
3635 6119 Územní plán včetně krajného plánu
6119 Krajný plán
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10,00
40,00
220,00

10,00
40,00
30,00
250,00

20,00
30,00

20,00
30,00

20,00
70,00

20,00
70,00

30,00
30,00

30,00
30,00

10,00
50,00
5,00
30,00
80,00
175,00

10,00
50,00
29,50
5,00
30,00
330,00
454,50

42,00
50,00
100,00
8,00
12,00
15,00

42,00
50,00
100,00
8,00
12,00
15,00

120,00
3000,00

155,00
3000,00

3347,00

3382,00

50,00
280,00
80,00
410,00

50,00
280,00
80,00
20,00
430,00

154,60
160,00

154,60
160,00

314,60

314,60

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

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

390,00
60,00

407,77
0,00

Oprava požární nádrže
na hřišti
V roce 2017 byl monitorován
intenzivní průsak vody z nádrže,
který se nepodařilo odstranit. Jeví
se potřebné provedení odborné
projektové přípravy a následná
oprava. Ve hře je i úvaha o systému předčištění vody v nádrži.

Oprava hřbitovní zdi
a úprava hřbitova
v Nečtinech
Obec by měla v nejbližší době
přijmout darem od ŘK církve památkově chráněný areál hřbitova
včetně ohradních zdí a márnice.
Byla objednána projektová dokumentace, která bude navrhovat
způsob a rozsah postupné opravy
hřbitovní zdi včetně vrat. Dle návrhu architekta by mělo být rovněž
vyhotoveno architektonické členění areálu hřbitova.

Projekt útulku pro psy
v Nečtinech
V rámci nedokonalých zákonů je
obec povinná se postarat o toulavé
a opuštěné psi. Abychom alespoň
částečně tuto povinnost zajistili
(a to hlavně v zájmu chudáků zvířat), uvažuje obec o zřízení několika výběhů v areálu sběrného dvora.
V tomto duchu byla objednána
projektová dokumentace.

Minipivovar
v Nečtinech
V návaznosti na záměr obce iniciovat výstavbu minipivovaru byla
objednána ekonomická studie proveditelnosti tohoto záměru.

neČtiny
Kompostéry pro Nečtiny
Na základě čerstvé informace by
měl být konečně uzavřen proces
administrace dotace z OPŽP na
pořízení kompostérů do domácností se spoluúčastí obcí. Jedná se
o projekt Manětínsko-nečtinského
mikroregionu, který se začal realizovat v roce 2016. Výsledkem
společné žádosti o dotaci je dodávka 90 ks kompostérů o objemu
1050 litrů pro nečtinské zájemce.
Manipulační poplatek pro každého zájemce je 500 Kč za kus
a kompostéry by měly být dodány
během dubna, nejpozději května
2018. Přednost pro dodávku mají
majitelé domácností, kteří projevili zájem v předběžné anketě v roce
2016. Žádám vás, abyste svůj
zájem potvrdili telefonicky nebo
osobně na obci, kde bude aktualizován seznam zájemců.
starosta obce

Stavba roku
Plzeňského kraje
a Nečtiny s č. p. 60
Hejtman Plzeňského kraje Josef
Bernard a primátor města Plzně
Martin Zrzavecký ve středu 7.
února 2018 v Měšťanské besedě
v Plzni vyhlásili 15. ročník veřejné
soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje. Odborným garantem je
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Celkem

3636

Mikroregion
Integrované projekty - závěsná plošina
Celkem

3639 5011
5031
5032
5038
5132
5153
5134
5137
5139
5139
5151
5151
5154
5154
5154
5156
5156
5162
5163
5163
5163
5167
5169
5169
5169
5171
5171
6130
6130

Komunální služby
Mzdy zaměstnanců
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Úraz.pojištění
Ochranné pomůcky
Dodání plynu OD Březín
Pracov.pomůcky
Kamerový systém 2 ks (u COOPu)
Nákup nářadí
Materiál na opravy
Voda čp.234, čp.1
Voda – Březín čp.64
Ele.energie čp.234
Ele.energie – nebytové prostory (sál)
Ele.energie čp.134
PHM Renault
PHM ostatní
Telefony O2 (2x)
Pojištění majetku a odpovědnosti
Povinné ručení Trafic,Master,Pomot,Maro
Havar.+doplň. poj. Trafic,Master,Pomot
Školení a vzdělávání
Stravenky zaměstnanci komunál
Dopravy pro komunál
Služby - revize, geom.plány, technická, emise
Oprava a údržba strojů-provedené dodavetelem
Oprava a výměna oken-špitál
Nákup pozemků
Nákup pozemku č.p. 16/1 Hrad Nečtiny čp. 3
Celkem

Odpady
3722 5169 Separovaný sběr - kontejnery na tříděný odpad
5169 Odvoz odpadů - vývoz popelnic domácností
Celkem

3723 5011
5031
5032
5134
5151
5154
5169

Sběrný dvůr
Mzda zaměstnance
SP-obec-25%
ZP-obec-9%
Prac. oděv
Voda
El. Energie
Odvoz a ulož.odp.(sklo,papír,plast,železo)
Celkem

450,00

1375,00
343,75
123,75
8,00
20,00

2795,90

1375,00
343,75
123,75
8,00
20,00
44,50
6,00
60,00
20,00
110,00
25,00
10,00
35,00
5,00
15,00
50,00
50,00
10,00
72,30
6,90
20,20
5,00
15,00
10,00
20,00
30,00
300,00
50,00
83,00
2923,40

230,00
250,00
480,00

230,00
250,00
480,00

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

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

6,00
60,00
20,00
110,00
25,00
10,00
35,00
5,00
15,00
50,00
50,00
10,00
72,30
6,90
20,20
5,00
15,00
10,00
20,00
30,00
300,00
50,00

Bioodpad
3726 5169 Vyvážení bioodpadu
Celkem

Č. p. 60 po rekonstrukci. Foto Tomáš Zíma

3745 5011
5031
5032
5137
5139
5156

Zeleň
Mzdy - VPP
SP obec - VPP
ZP obec - VPP
Lavičky - veřejná prostranství
Nože, struny do sekačky
Sečení veřejných ploch, PHM

407,77

5,00
5,00

20,00
25,00
45,00

20,00
25,00
45,00

neČtiny
5169 Kácení a údržba stromů
5169 Výsadba stromů
5171 Údržba veř.prostranství – opr.strojů
Celkem
Charita
3900 5139 Charita-podpora neziskových aktivit
Celkem
Pečovatelská služba
4351 5229 Pečovatelka CPOS Touškov
5339 Pečovatelka CPOS Touškov
Celkem

4351 5021
5139
5141
5151
5154
5156
5163
5169
5171

DPS
Úklid a správa domu
Úklidové prostředky
Úroky z úvěru – DPS
Vodné
Elektřina
PHM
Pojištění majetku - budova DPS
Služby
Údržba a opravy (nátěr a seřízení oken, …)
Celkem

5512 5137
5139
5151
5154
5156
5163
5169
5171
5171
5222

Hasiči
Dovybavení Jednotky SDH,
Drobné nákupy - výšivky, zipy, čepice
Voda
Ele.energie
PHM
Pojištění majetku - has. zbrojnice
STK, revize přístr., kontrol.has.přístr.
Údržba a opravy has. Techniky
Vodní nádrž - zatěsnění, předčištění vody
Příspěvek na činnost pobočného spolku hasičů
Celkem

6112 5023
5031
5032
5163

Zastupitelstvo
Odměny zastupitelstva a starosty
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Pojištění zastupitelů
Celkem

55,00
10,00
15,00
170,00

55,00
10,00
15,00
170,00

10,00
10,00

10,00
10,00

230,00

0,00
230,00
230,00

230,00

60,00
3,00
38,80
150,00
5,00
8,50
20,00
90,00
375,30

30,00
10,00
2,00
30,00
10,00
4,00
7,00
10,00

Vnitro
Mzdy-3 zaměst.
Mzda - brig. práce- uklízečka
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Zákonné pojištění
Časopis - Věstník PK
Drobný dlouhobý hmotný majetek
Nečtinské noviny
Kancelářské potřeby
Voda čp. 82
Elektřina čp. 82
PHM služební auto

60,00
3,00
38,80
150,00
5,00
8,50
20,00
90,00
375,30

30,00
10,00
2,00
30,00
10,00
4,00
7,00
10,00

30,00
133,00

30,00
133,00

583,00
123,00
52,00
9,50
767,50

583,00
123,00
52,00
9,50
767,50

Volba prezidenta republiky
6118 5021 mzdy
5175 občerstvení
Celkem

6171 5011
5021
5031
5032
5038
5136
5137
5139
5139
5151
5154
5156
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15,50
2,00
17,50

900,00
28,00
225,00
81,00
2,00
1,00
15,50
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00

900,00
28,00
225,00
81,00
2,00
1,00
15,50
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00

tradičně Okresní hospodářská
komora Plzeňsko. „Stavba roku
Plzeňského kraje letos vstupuje do
svého patnáctého ročníku a za tu
dobu byly oceněny desítky architektonicky zajímavých staveb, příkladně provedených rekonstrukcí
nebo z revitalizovaných venkovních prostranství. V sedmi soutěžních kategoriích se utkají stavby
zkolaudované nebo uvedené do
provozu v roce 2017. Stavební díla
mohou do soutěže přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo
vlastníci, a to vždy se souhlasem
autora a vlastníka nemovitosti.
Z přihlášených staveb bude poté
sedmičlenná odborná porota vybírat ty, které získají nominaci na
titul Stavba roku Plzeňského kraje
za rok 2017. Nominace v sedmi
kategoriích budou zveřejněny 26.
dubna 2018. V každé kategorii
odborná porota může (ale nemusí)
vybrat jednu stavbu, která získá
titul Stavba roku Plzeňského kraje.
Na základě výsledků internetového hlasování bude udělena Cena
veřejnosti. Hlasování bude probíhat na webových stránkách www.
stavbarokupk.cz od 26. dubna
do 27. května 2018. Nominované
stavby se dále ucházejí o Zvláštní ocenění a Cenu poroty, Cenu
hejtmana Plzeňského kraje, Cenu
primátora města Plzně a ceny spolu vyhlašovatelů. Vítězné stavby
budou vyhlášeny na slavnostním
galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni.
V letošním roce se obec Nečtiny rozhodla přihlásit opravu domu č. p. 60
v Nečtinech, který byl v době svého
vzniku v roce 1912 koncipován jako
honosný městský dům s významnou
funkcí. V přízemních prostorách
domu se nacházela spořitelna a v I.
a II. patře domu byly byty. Po roce
1945 prostor spořitelny až do 80. let
20. století sloužil jako prodejna smíšeného zboží, která byla v roce 1982

neČtiny

Připravené přízemí č. p. 60. Foto –sv–

přestěhována do nově vystavěných
prostor. Od té doby přecházel dům
do rukou různých vlastníků a až
do roku 2013 chátral a byl ostudou
obce. V roce 2013 rozhodlo zastupitelstvo dům odkoupit a objednat
projekt stavby na jeho rekonstrukci.
V zadání opravy bylo uvedeno, že
dům bude opraven se zachováním
maximálního počtu původních stavebních a architektonických prvků
a po rekonstrukci bude využíván
převážně k bydlení. V přízemí domu
bude zachován veřejný prostor.
Stavba byla do soutěže přihlášena
jako zdařilá rekonstrukce domu
z první republiky, který je v obci
jediným reprezentantem secesního
stavebního stylu. Přestože dům není
památkově chráněn, byly s využitím
moderních stavebních postupů zachovány prvky původního stavebního stylu a rovněž tak bylo navázáno
na původní využití historického
domu. Fenoménem stavby je také
to, že dílo vzniklo tvořivě, ve spolupráci investora a nezvykle velkého
množství menších firem většinou
s regionální působností a s dobrými
referencemi, které byly poptávány
v souladu s pravidly zákona o veřejných zakázkách a vnitřními směrnicemi obce. Všechny ty, kteří fandí
této proměně, prosíme o pomoc při
hlasování, které jak jsme již zmínili, proběhne na stránkách: www.
stavbarokupk.cz od 26. dubna do 27.
května 2018.
–sv–
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5161
5162
5163
5163
5166
5166
5167
5168
5169
5169
5169
5169
5171
5172
5173
5175
5178
5179
5229
5229
5229
5229
5329

Poštovné
Telefony + internet
Poplatky z účtů
Zákonné pojištění – služ.auto
Poradenské služby daně a účetnictví
Právní služby
Školení
Aktualizace programů
Stravenky zaměstnanci
Údržba dat, počítače
Správa internetových stránek, inzerce
Propagace obce
Údržba a opravy – sl.auto, zabezp.,
Softwary
Cestovné
Pohoštění
Kopírka provoz (Leasing)
Dálniční známka
Sdružení MO PK
SPOV
SMO
SMS (Sdružení místních samospráv)
Přísp. Mikroregion
Celkem

15,00
50,00
2,00
4,00
15,00
90,60
10,00
15,50
15,00
90,00
40,00
20,00
30,00
10,00
5,00
20,00
50,00
2,00
1,00
2,00
3,00
10,00
1966,60

Finanční vypořádání min. let
6402 5364 vratka dotace - volby
5366 vratka dotace - PK - auto pro JSDH
Celkem
6399 5362 DPH
Celkem
Výdaje bežného rozpočtu
Příjmy běžného rozpočtu
8124 Splátky úvěru ČS-čp.60 + MK
8124 Splátky dl.úvěru DPS
Celkem
Výdaje celkem
Příjmy -výdaje
Předpokládaný stav na BÚ k 1.1.2018

15,00
50,00
2,00
4,00
15,00
90,60
10,00
15,50
15,00
90,00
40,00
20,00
30,00
10,00
5,00
20,00
50,00
2,00
1,00
2,00
3,00
3,00
10,00
1969,60

2,22
5,67
7,89
600,00
600,00

600,00
600,00

23777,70
17659,10

24557,86
18438,05

2880,00
191,40
3071,40

2880,00
191,40
3071,40

26849,10
-9190,00

27629,26
-9191,21

Výdaje VHČ
Opravy a údržba strojů
PHM
Nákup materiálu, nářadí
Mzdy
Odvody SP – 25%
Odvody ZP – 9%
Subdodávky, ostat.služby (pořez dřeva)
pojištění CAT
Celkem

20,00
40,00
100,00
75,00
18,80
6,80
10,00
15,00
285,60

20,00
40,00
100,00
75,00
18,80
6,80
10,00
15,00
285,60

VHČ – příjmy celkem
VHČ – výdaje celkem
Zisk celkem

300,00
285,60
14,40

300,00
285,60
14,40

Rozpočet na rok 2018 je schodkový. Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření
minulých let. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů §12, se sestavují závazné ukazatele na rok 2018 takto: Rozpočet Obce Nečtiny bude
v členění na pagrafy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, vyjma příjmů rozpočtu
Obce Nečtiny 1. třídy - daňové příjmy a poplatky a 4. třídy - transfery (dotace) v členění na
položky dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Schváleno dne 28. 3. 2018 na 3. zasedání
zastupitestva obce Nečtiny.

neČtiny
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Cukrárna u dvou trpaslíků. Foto –sv–

Sněhurka
a sedm trpaslíků
Sněhurka a sedm trpaslíků je
prvním celovečerním animovaným příběhem, který byl kdy
natočen. Sněhurka, za kterou
získalo studio Walt Disney i svého prvního Oscara, započala
tradici legendární Disneyovské
rodinné zábavy, která se vyznačuje osobitým kouzlem, dobrou
stavbou příběhu a bezvýhradně
špičkovou animací. Příběh, ve
kterém se mísí pohádkové kouzlo,
dechberoucí napětí a neobyčejná
odvaha, začíná jak jinak u kouzelného zrcadla. Kdo je na světě
nejkrásnější? Zlá královna se
dozvídá, že její půvab daleko převyšuje nevlastní dcera, Sněhurka.
Proto se jí chce zbavit. Na útěku
před nenávistí narazí Sněhurka
na chaloupku, ve které žije sedm
roztomilých trpaslíků Šmudla,
Prófa, Štístko, Kejchal, Stydlín,
Dřímal a nabručený Rejpal. Vzájemné setkání změní osudy každého z nich. A právě tato slavná
pohádka inspirovala k letošnímu
dětskému karnevalu.

Třetí ročník tematicky laděného
maškarního bálu určitě nezahanbil loňského Mrazíka a předloňského Shreka. Letošní obavy
z malé účasti z důvodu chřipkové
epidemie se nenaplnily. Sál byl
naplněn a děti šťastně řádily při
diskotéce Zdeňka Šojsla i při
soutěžích, které připravila Dana
Sidorjaková se Soňou Vašíčkovou.
Nejvíc děti okouzlil sběr čepiček
trpaslíka Šmudly, který je po-

Magdalénka Vlčků jako královna Marie-Terezie.
Foto –sv–

11
ztrácel po celém sále. Opět byla
připravena i tvořivá dílna, kterou
trpělivě obsluhovala Monika
Kozáková s Gábinou Škubalovou.
I v letošním roce byla cukrárna,
tentokráte u dvou trpaslíků Jirky
a Pavla, kteří měli i své kulisy, za
které vděčíme panu Trávníčkovi
a paní Janě Tycové. Děkujeme.
Dorty opět připravila paní Honková z Krašova. Byly výborné.
Na tombolu, kterou vydávala
Sněhurka, a vlastně na celou akci
přispěla Nečtinská zemědělská a.
s. , Stavitelství Černíček a Staviteltsví Kamínek, patří jim i paní
Zdence Denkové, která nám ušila
kostýmy, velký dík.
–sv–

Kosterní nález v kostele
sv. Jakuba v Nečtinech
Při přípravě projektu odvlhčení
a statického zjištění kostela sv.
Jakuba v Nečtinech, který byl
postaven už na sklonku 13. století
na místě sídla rodu Předotů, byla
odkryta u západního vstupu do
lodě kostela zděná hrobka. Po
dohodě se starostou Nečtin bylo
domluveno, že pro potřeby projektu je nutné provést zjišťovací
archeologický výzkum, který prověří stav hrobky a její obsah. Na
základě objednávky Obce Nečtiny
byl dne 16. října 2017 proveden
zjišťovací archeologický výzkum
hrobky. V dalších měsících proběhlo zpracování a analýza nálezů
vyzvednutých z hrobky. Během
zjišťovacího AV hrobky v interiéru kostela sv. Jakuba v Nečtinech
byly vyzvednuty kosterní ostatky
jednoho jedince. Vzhledem k velice špatné zachovalosti byly možností základních demografických
odhadů a dalších analýz značně
omezeny. Lze předpokládat, že
uložení jedince do hrobky došlo

neČtiny
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lepší, co jim můžeme nabídnout.
Klub je otevřen opět ve středu od
15.00 do 17.00, je zcela zdarma
a může do něj přijít kdokoli.
Klub získal novou lektorku, kterou
je paní Kateřina Ederová z Vysočan. Pro děti je připraven bohatý
program, a určitě si každý vybere
to své.
–sv–

O Amazonii
Martin Pávek –
rozhovor s MF Dnes
Pokračování rozhovoru z čísla 4/2017
Archeologický průzkum objeveného hrobu v kostele sv. Jakuba Vetšího. Foto –sv–

až po barokní přestavbě kostela
v letech 1750–1752. Tomu ostatně
napovídají i nalezené devocionálie i fragmenty obuvi a oděvu, na
základě jejich rozboru k uložení
jedince došlo na konci 18. století.
Nález pohřební výbavy se sestává z kompletního páru pantoflů,
který se dochoval téměř ve všech
částech. Tvarově obuv odpovídá
2. polovině 18. století. Vzhledem
k celkové dataci pohřbu lze pak
uvažovat o období 1770–1800.
Textilní části souboru jsou interpretačně velmi náročné, neboť
se dochovalo jen málo materiálu.
Dále se našlo torzo latinského
kříže s Kristem, 2 medailonky
a speciální kříž s Janem Nepomuckým. Celý výzkum byl dovršen zprávou o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu
Západočeským muzeem v Plzni,
která byla předána do Regionálního muzea v Nečtinech. Ostatky
budou slavnostně navráceny do
místa nálezu.
Za Regionální muzeum
Nečtiny Soňa Vašíčková

Odpolední klub Muzeum
dětem 2018 pokračuje
Regionální muzeum letos opět zažádalo na Plzeňském kraji o dotaci
na volnočasové aktivity pro naše
děti. Již několikátý rok funguje
Odpolední klub v muzeu, ve kterém děti tvoří, vaří, vzdělávají se,
nebo si jen tak hrají. Plzeňský kraj
již několik let tyto aktivity finančně podporuje. Smysluplně trávený
čas je pro naše děti určitě to nej-

Tradiční techniky zdobení vajec. Foto –sv–

Přezdívku podle dobrodružných filmů si nevysloužil
jen proto, že taky nosí rád
klobouk. Martin Pávek se Indiana Jonesovi podobá i tím,
že se často vydává do míst,
kam se jen tak nedostanete.
V kontaktu s amazonskými
indiány zjišťuje úžasné věci.
Co máte s Indiana Jonesem společného?
Honím se za podobnými věcmi.
Za starým věděním, za dobrodružstvím. Prozkoumávám ruiny,
mluvím s šamany, dostávají se
mi do rukou artefakty. Mezi amazonskými indiány strávím klidně
i půl roku. Jen to pro mě, na
rozdíl od Jonese, není cesta biče,
ale trpělivosti, pokory. Nejde o to
někam přijet, všechno zpráskat,
sebrat historické předměty a ujet
s nimi na Západ. Spíš se snažím
pomoci indiánům zachránit jejich
kulturu.
S jakými indiány se potkáváte?
Snažím se najít ty nejpůvodnější.
Mimo to i ty, kteří sice už civilizovaní částečně jsou, ale pořád
mají nějaké tradice a vědění.

neČtiny
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jsem do středu vesnice, přímo za
Nejdivočejší kmeny bývají u nenáčelníkem. Načež přišli neohrosjízdných, malých toků, v izoložení mladíci, kteří se chtěli ukázat,
vaných oblastech. Mluvím sice
že dokáží vesnici ochránit. Tím, že
španělsky, indiáni ale často ne.
Je potřeba mít správné kontakty mě zastřelí. Měli vypito, mohlo se
jednak proto, abyste se domluvil, stát cokoliv.
ale taky proto, aby vás do vesnic
Jak jste z toho vyváznul?
vůbec pustili. Pobývám hlavně
Nakonec snadno. Nevšímal jsem si
u kmenů Awajun a Wampis.
jich, prostě jsem normálně šel na
Tedy u horké krve. U bývalých
ten obřad.
lovců lebek.

13
jí tady máš.“ Všichni tvrdí, že to
funguje.
Zmínil jste mistra, tedy maestra.
Tak se v jižní Americe říká šamanům?
Ano. Nejlepší je maestro vegetalista – ten, který dělá s rostlinami.
Maestrem může být ale i mistr na
ikari, na léčení, na stavění domků.
Ne vždycky je vedoucím mužem
vesnice. Při obřadu je však naprosto klíčovou figurou, všechno řídí.

Ten obřad mě zajímá, k němu
Jací jsou?
ale až za chvilku. Nejdřív pokraStateční, zároveň mírumilovní.
I při tom vašem?
čujme v tom, jaké to je, vstoupit
Přijdete k nim a okamžitě vás poJistě. Svůj první obřad jsem podpoprvé do vesnice. Takže děti
hostí. Onehdá jsem takhle seděl
stoupil před šesti lety. Byla to
utíkají a…
s jejich staroušky a překládající
ceremonie, při které máte bezprokamarád mi říká: „Podívej, ten na- …chlapi jsou obyčejně v pohodě.
střední kontakt se svým nitrem:
Důležité je, abyste při kontaktu
proti je starý bojovník, který zabil
Šamanský obřad s liánou ayahus nimi otevřeli svou mysl. Jistě180 lidí.“ Takové krásné, srdečné
asca, kterou indiáni na severu pijí
že jsou stateční. Ale i nesmírně
oči měl.
srdeční. Zvědaví. Jakmile vás vez- i před bojem.
me muž, tak je to dobré. V téhle
Jak to vypadá, když poprvé
fázi se do vás pustí ženské. Jejich Jak to probíhalo?
vstoupíte do jejich vesnice?
první otázka zní: „Jak často u vás Několik dnů držíte dietu, šaman
Předně – některé ty kmeny třeba
v Evropě souložíte?“ Druhá: „Jak taky. Nechá vás do večera čekat,
už civilizaci znají, jen nikdy nemezitím hovoří s džunglí, zda jste
dlouhé tam míváte přirození?“
viděly bílého člověka. Pro ně je
pro obřad vhodný. Hledá správnou
exotické, že jsem velký a chlupatý, Na obojí odpovím nějakým průliánu, vaří jí. V noci vám dá napít
měrným číslem, abych naší rasu
že mám žluté vlasy. Takže když
velice silného odvaru, ve kterém
úplně neshodil.
někam vlezu, první reakcí je, že
jsou vedle liány ještě další byliny.
utečou všechny děti. Vlastně je
Sám pije též. Dostane se do tranMůžete jako bílý těžit z jejich
to logické – o bílých se totiž mezi
su, vy taky. Než se dostanete do
indiány traduje, že jejich potomky přízně?
správného stavu, trvá to i dvě hoJsem zásadně proti. Může mít
chceme sníst.
diny. Najednou to pocítíte. Jízda!
svého milence a vy budete mít
Dostáváte se do kontaktu s Matdruhý den oštěp v hlavě. Naše
Prosím?
Indiáni si myslí, že jejich tuk je pro kultury navíc nejsou moc slučitel- kou džunglí. A s předky.
né. Svou dceru mi nabízeli otcové
nás delikatesa. Musel jsem jim to
Je to nepříjemné?
ve všech kmenech. Prý: „Vezmi
hodně vymlouvat. Smál jsem se:
ji sebou do Evropy, ať se má líp.“ To musí bejt! Jste u bojovníků!
„Kluci, to my se bojíme vás, že nás
sežerete.“ Sami o sobě dobře vědí, Jenže ona by se tady určitě líp
neměla. Je zvyklá na něco jiného. Jak byste to popsal?
že bývali kanibaly.
Obrátí vám to pr..l přes hlavu.
Představte si, že dřív, když tam
Jsme vnitřně celí zasvinění, proto
muž stál o ženu, tak zpíval poKončí takové nedorozumění
dochází k velké očistě těla. První
svátné písně ikara. Aby si ji „přivždy smíchem?
reakcí je zvracení. Někdo brečí,
volal“. Setkal jsem se s mistrem
V jedné vesnici mě kvůli téhle leněkomu to jde ven póry, jinému
gendě chtěli zabít. Mířil jsem tehdy magických zpěvů, bylo mu přes
spodem. Nejde ale jen o fyzickou
devadesát. Ten to uměl. Říkal:
za šamanem na svůj první obřad,
stránku. Ony totiž odcházejí
někde poblíž se zrovna Ekvádorci „Jestli chceš nějakou holku, tak
i vaše bloky a traumata – z dětmi přines její fotku, já vyrazím
pokusili indiánům unést dítě. No,
ství, ze vztahů. Vaše vnitřní
zpívat do džungle. A za pár dnů
a do toho jsem přijel já. Nakráčel
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Cestovatel Martin Pávek zakuřuje
vlastnoručně vyrobenou dýmku. Foto –sv–

podstata se uvolní do prostoru,
kde ji začnete vnímat. Viděl
jsem neonového hada, jaguára,
všechny moje buňky v těle se
proměnily v mravenečky. Cítíte,
jak živé vaše tělo je. Vrátíte se ke
kořenům své duše, své osobnosti.
Skrze džungli.
Bylo těžké si obřad vyprosit?
U indiánů platí, že když už se vám
jednou taková možnost naskytne,
potom to okamžitě musíte vzít.
Druhá možnost nebude. Taky
jsem jim jednou řekl, že do něčeho
půjdu až zítra. Jenže zítra pršelo
a pozítří na to indiáni zapomněli.
Žijí přítomností. Tam jste v proudu
života a musíte brát, co vám přijde
do cesty.
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Jídlem rozdíly asi nekončí.
Rozhodně ne. Dřív to byli lovci
lebek – nepříteli usekli hlavu,
sundali z ní kůži, vysušili ji,
zmenšovali, zašili oči. Proto jsou
pořád tak tvrdí. Můžeme se od
nich odvaze učit. Jednou jsem
s nimi vyrazil na lov do džungle.
Tři dny jsme jeli kánoí, den pochodovali horami. V noci pečeme
nějaké papoušky a tak se ptám:
„Kluci, nevoní to maso na ohni
třeba i jaguárům?“ Oni, že asi
jo. A o půlnoci to přišlo: Rukama
naznačovali, že jaguár je někde
blízko. Co myslíte, že je napadlo? Vydávat na něj zvuk samice!
S tímhle se zbavíte veškerých
představ o strachu, smrti. Fakt
mají odvážného ducha. A přitom
křehkou mysl.
Křehkou?
Za dva měsíce, které jsem strávil
v jedné vesnici, se z nešťastné
lásky postupně otrávily tři holky.
Možná, že právě tohle indiáni
přebrali z naší civilizace. Že se to
u nich dřív řešilo zpěvy.
Ničí civilizace indiány ve velkém?
Postupuje to strašně rychle. Byl
jsem třeba u kmene Amauaca, ten
je úplně zdecimovaný. Dokonce
dřevařům pomáhají s kácením
pralesa.

Namítnu: Každá vaše návštěva
indiány taky posouvá ke zcivilizování.
V čem jsou ještě jiní?
Svým způsobem ano. Já ale
Třeba v jídelníčku. Ovoce tam jí
jen ženy, muži vůbec, sladké bylo striktně nepředávám nic z naší
dřív bojovníkům úplně zakázáno. civilizace. Přivezu sebou mačety,
Nejchutnější maso je majas, něco jídlo, pomůžu s nějakou stavbou.
Ale nevybalím mobil, plasty, Cojako kapybara. Loví laně, tapíry,
měl jsem žáby i krokodýla. Přistál ca-Colu. Říkám jim: „Chci vidět
vaše zvyky, tradice, korále.“ Když
mi na talíři s kusem rýže, vypanepřijdu já, tak za mnou dorazí
dal jak peněženka. A když někdo
přinese červy? To je teprve svátek. Peruánci. A ti se s tím párat nebudou. Postaví školu, kde indiány
Volá se na celou vesnici: „Suri,
všechno tradiční odnaučí. Pak
suri!“
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dorazí prodejci s krámky plnými
čínského šmejdu. Postaví se diskotéky, s nimi dorazí alkohol. Hotovo. Peruánec řekne: „Váš život
je primitivní. Začněte konečně
žít jako lidi.“ Já naopak tvrdím,
že jakmile už jednou přijde civilizace, a indiáni uvidí, že bílí si
fotí všechny ty ceremonie a lovy,
tak to budou udržovat. Tradice
nezmizí, což bude velký úspěch.
Víte, já si indiány neidealizuju.
Ale podle mého jsou napojení na
podstatu, na kořen.
Martin Pávek, *1981, cestovatel po
Peru a Amazonii, pro zájemce organizuje výpravy.Studuje etnika a zaniklé kultury, podílí se na projektu
indiánského dětského domova.
Záliby: starší auta a motorky,
střílení z luku, focení.

Nejpočetnější kmeny
v peruánské Amazonii
Ashaninka
Je jich až 80 tisíc. Přežívají nejen
díky početnosti, ale také pro svou
soudržnost. Bývají velmi přátelští
a otevření. Jsou rozšířeni od vysokohorské džungle úpatí And až do
nížinné džungle centrální Amazonie. Jako jedni z mála stále vyrábějí umělecké výrobky a tradiční
oděv Kushma, částečně používají
luky a šípy.
Awajun
S populací 55 tisíc lidí druhý
největší kmen peruánské Amazonie. Velmi bojovný, dříve lovci
lebek. Obývají severozápadní
Amazonii u hranic s Ekvádorem.
V boji jsou silní a odvážní. Při
prvním kontaktu nedůvěřiví,
bez domluvy může být setkání
nebezpečné. Jejich typickými
zbraněmi jsou oštěp a foukačka
s jedovatými šípy.
www.amazonia-spirit.com

neČtiny
Výstavy v roce 2018
7. 4. – 24. 5. 2018
G. Šlechta
– výstava fotografických
prací Veni, vidi… a fotografoval jsem severně od sv.
Bartoloměje
9. 6. – 12. 7. 2018
MUDr. R. Hlous
a J. Sedláček - dřevořezba
– Dřevořezba
14. 7. – 30. 8. 2018
H. Hofmeistrová
– keramika
8. 9. – 30. 10. 2018
M. Kokošková
– Holčičí věc
listopad a prosinec 2018
Jak šel čas, sběrná výstava
Regionálního muzea

SDH Nečtiny
ocenil své hasiče
Letošní rok jsme opět zahájili
Výroční valnou hromadou, která
proběhla na konci ledna. Využili
jsme této slavnostní akce a udělili
na ní dvě vyznamenání. Všichni
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dobře víme, že nás opustil námi
velice oblíbený a milovaný starosta SDH Nečtiny Jiří Kazda, který
byl hasičem tělem i duší. Celý
svůj život zasvětil práci pro svůj
sbor. Účastnil se společenského
života a osobně pomáhal při každé akci a soutěži. Byl velkým vzorem pro mladé a pro starší kolegy
skvělým parťákem. Několikrát
byl členem zastupitelstva obce
Nečtiny a měl velkou zásluhu při
prosazování potřeb pro svůj sbor.
Jiří Kazda vstoupil do řad hasičů
v roce 1976 a aktivně u sboru
pracoval 41 let, proto se výbor
SDH Nečtiny rozhodl udělit mu
medaili IN MEMORIAM Za zásluhy, kterou za něj převzala jeho
manželka, také dlouholetá hasička, paní Kájina Kazdová.
Druhým oceněným byl Karel Zapletal, který nastoupil ke sboru
v roce 2003 a od samého počátku
byl aktivním členem. Několik let
slouží ve Výjezdové jednotce jako
strojník. I přes to, že se trvale
odstěhoval do Plzně, aktivně se
podílí na práci nečtinského sboru
dobrovolných hasičů. Účastnil se
již několika závodů soutěže profe-

Jiří Kazda moderuje svou poslední Kliku
v roce 2016. Foto –sv–

sionálních i dobrovolných hasičů
v disciplínách TFA a umístil se na
předních místech. Za 15 let u sboru již několikrát dokázal, že je
výborným kamarádem a kolegou.
V roce 2007 obdržel medaili Za
záchranu života. Vždy šel příkladem a SDH Nečtiny skvěle reprezentoval a stále aktivně reprezentuje. Výbor ho navrhl na udělení
čestného uznání OSH. V letošním
roce ho můžete podpořit třeba na
těchto soutěžích, určitě ho potěšíte.

Chodská liga 2018 TFA,
2. ročník
1 – Domažlická Věž
(7. 4.), Olomouc
(3.5.), Plzeň, Náměstí
republiky (8. 6.)
2 – Poběžovice (28. 4.),
Domažlice – ( 6.10.)
3 –Tlumačov (26. 5.)
4 – Díly (23. 6.)
5 – Pařezov (14. 7.)
6 – Česká Kubice (18. 8.)
Karel Zapletal v Přibyslavi při ocenění za záchranu života. Foto archiv

Za SDH Nečtiny Soňa Vašíčková,
jednatel

neČtiny
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Včelí zlato
očima Jaroslava Poppa

Nečtinské mažoretky na plese CPOS Města Touškov. Foto Xxxx Yyyy

Poděkování
Chtěly bychom jménem pečovatelské služby Manětín poděkovat
nečtinskému starostovi, panu Jiřímu Křemenákovi za to, že na ples
naší organizace zajistil odvoz pro
mažoretky, které zde tak mohly
pod vedením paní Jitky Stoklasové
vystoupit a patří ji za to také velké
poděkování. Současně děkujeme
i všem sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly.
Dále děkujeme za to, že nám pan
starosta nabídl odvoz pro naše

klientky, které se začátkem měsíce zúčastnily derniéry výstavy
umělecké skupiny „Klaskaras
Art“ s názvem „Hrdinky z dávných románů“, která se konala
v regionálním muzeu v Nečtinech. Velký dík patří i paní Soně
Vašíčkové za vytvoření příjemné
atmosféry a zázemí pro všechny
zúčastněné a v neposlední řadě
i paní Jitce Stoklasové a jejím
svěřenkám za krásný a zajímavý
zážitek.
CPOS – pečovatelská služba
Město Touškov

Propolis nazývaný také včelí tmel,
je lepkavá, smolná látka s příjemnou vůní, kterou vyrábějí a shromažďují včely. Název vznikl spojením řeckých slov pro – před a polis
– město. Propolis tedy doslovně
znamená předměstí, respektive místo bránící nepovolaným
vstoupit do „včelího města“, ale
jinak řečeno – včely ho používají
na utěsňování skulin v úlech. Nejednomu včelaři se jistě stalo, že
objevil v úlu mumifikovanou myš,
kterou včely ubodaly a zahalily
propolisem, aby jim její rozkládající se tělo nemohlo uškodit.

a vše necháme tři hodiny působit.
V případě, že se po tomto postupu
objeví na potřeném místě nápadná
červená skvrna, jedná se o alergickou reakci a jakákoliv další aplikace propolisových přípravků je
nevhodná.
Použití včelích produktů k léčebným účelům má v přírodním
a lidovém léčitelství starou tradici,
proto se nelze divit, že některé
prvky apiterapie pronikly i do
oficiální medicíny. Všem jsou více
známy vynikající ozdravovací
vlastnosti včelího medu, pylu,
který včely sbírají z kvetoucích
rostlin, včelího jedu a včelí kašičky. Ale o propolisu vědí lidé velice
málo.

Léčivé účinky propolisu
Propolis má nesmírně široké
antibakteriální, antibiotické, antiseptické, protivirové, regenerační
a místně znecitlivující účinky. Rovněž posiluje imunitní systém a celkově tonizuje organismus.
Léčivé účinky propolisu oceníme
i při chorobách trávicího ústrojí,
například při vředové chorobě
žaludku a dvanáctníku či gastritidě. Propolis můžeme používat
i zevně, ve formě obkladů, mastí
a tonik, například při padání
vlasů, problémech s dásněmi,
aftách, kožních neduzích, mykózách, při léčbě dekubitů, popálenin, hnisavých ran, bércových
vředů. Ale i na odstranění bradavic a kuřích ok.

Propolis je úžasný lék,
ale také silný alergen

Setkání seniorů se skupinou KLASKARAS ART. Foto –sv–

neČtiny

Jeho nevýhodou je vysoká alergotropnost. Jsou popsány případy po
požití propolisové tinktury, proto
je důležité před první aplikací provést alergologickou zkoušku.
Jak na ni? Namočíme vatový
tampónek v propolisové tinktuře, a pak jím potřeme podpaží

O zázračných a doslova překvapujících účincích a vlastnostech
propolisu se uskutečnilo mnoho
vědeckých konferencí. V některých případech, i tam kde selhaly
osvědčené lékařské metody, preparáty z něho zabraly a přinesly
pacientovi úlevu. Propolisem je
možné léčit nejen různá kožní onemocnění, malé ranky i rány, vředy
žaludku, hemoroidy, ale i rýmu
a chřipku.
Téměř ve všech evropských zemích, a taky u nás, jsou v současnosti v prodeji preparáty, které
obsahují propolis. Jde o desítky
přípravků různých firem. Doporučují se při zápalu hrtanu, hrdla,
plic, ale i při chorobách trávicího
traktu.
Různé receptury na využití propolisu pro léčení se uchovávaly mezi
včelaři jako rodinná tajemství
a předávaly se z jedné generace na
druhou. Prostě rodinné stříbro.
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K pronajmutí

Na ryby!

Bývalý barokní špitál
v Nečtinech

Sportovní rybolov
v Nečtinech je opět zahájen
od 14. 4. 2018
Povolenky možno zakoupit v Regionálním muzeu
Nečtiny, počet povolenek je
omezen a ten, kdo v loňském
roce neodevzdal povolenku
s úlovkovým listem v řádném
termínu, nebude moci v tomto roce povolenku získat.

14 lůžek
přízemí: společenská místnost
s krbovými kamny a vybavená
kuchyň, sporák, lednice, mrazák, základní nádobí, 1 dvoulůžkový pokoj, toalety muži,
ženy
1. patro: 1 dvoulůžkový pokoj,
2x třílůžkový pokoj, 1x čtyřlůžkový pokoj
na chodbě krbová kamna, sprchy ženy a muži
cena za lůžko 1 noc 300 Kč
dvě a více nocí 250 Kč za lůžko
vč. povlečení

Odsvěcená kaple
sv. Anny v Nečtinech

Jednorázová akce 1000 Kč
+ energie
Možnost uspořádat koncert,
divadlo
Poplatek svatební obřad
pro trvale žijící 1500 Kč
pro ostatní 3000 Kč

Obecní dům v Březíně

oslavy narozenin, svatby,
firemní a rodinné akce,
dovolená
jednorázová akce bez pokojů
500 Kč
nutno si po sobě uklidit
možnost 7 lůžek
cena za jednu noc 300 Kč
za lůžko
za více než jednu noc 250 Kč

Kaple na zámku
na Hradě Nečtiny

Poplatek za svatební obřad
pro trvale žijící v Nečtinech
1000 Kč a pro ostatní 2000 Kč

Kostel sv. Bartoloměje
v Březíně

Poplatek za svatební obřad
pro trvale žijící v Nečtinech
1000 Kč a pro ostatní 2000 Kč
Kontakt: muzeum@nectiny.cz
tel. 601 560 335, 373 313 299

Pravidla a povinnosti
rybolovu na obecním
Leopoldovském rybníku
v Nečtinech pro rok 2018
1. Každý zájemce, který má trvalý
pobyt v obci, zaplatí za povolenku
1000 Kč.
2. Osoby, které nemají trvalý pobyt v obci Nečtiny, zaplatí za povolenku 2000 Kč.
3. Každý zájemce o jednodenní
povolenku s možností dvě ušlechtilé ryby zaplatí 300 Kč
4. Každý držitel povolenky je povinen mít při lovu u sebe:
a) místní povolenku, b) úlovkový
list, c) podběrák, d) vezírek,
e) vyprošťovač háčků, f) metr,
g) propisovací tužku.
5. S ulovenou rybou lovící vždy
zachází slušně a tak, aby ji co nejméně poškodil.
6. Při zjištění nešetrného zacházení bude odebrána povolenka.
7. Držitel povolenky smí lovit
pouze 3 dny v týdnu na 2 pruty, na
každém prutu max. 2 háčky, smí
si ponechat 2 ks ušlechtilých ryb
za den. Maximální počet ušlechtilých ryb chycených na jednu
zakoupenou povolenku smí být
pouze 25 kusů celkem. Po dosažení tohoto maximálního počtu
chycených ryb je možno zakoupit
povolenku novou.

neČtiny
8. Po osazení rybníka novými
rybami je zakázáno 14 dní chytat –
bude vždy vyznačeno cedulemi.
9. Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
10. Držitel povolenky je povinen
se seznámit obecnými pravidly
lovu ryb a povinnostmi.
11. Při ponechání si ulovené ryby,
je povinnost úlovek okamžitě zaznamenat do úlovkového listu.
12. Měnit ryby v saku je zakázáno.
13. Držitel povolenky, je povinen
při příchodu k rybníku vždy zapsat datum svého příchodu a při
kontrole rybářskou stráží, předložit rybářský, úlovkový list a legitimovat se.
14. Rybářská stráž má pravomoc
zápisu do rybářského lístku, má
právo rybářský lístek odebrat
a předvolat držitele povolenky na
OÚ Nečtiny, k projednání přestupku anebo jménem obce zavolat
polici ČR.
15. Držitel povolenky je povinen
odevzdat povolenku a zároveň
úlovkový list do 15. 1. následujícího roku. Pokud tuto povinnost
nesplní, v následujícím roce mu
nebude povolenka vydána.
16. Lovná sezona začíná 14. 4.
a končí 31. 10. v roce.
17. Dolní a horní míry jsou: Kapr
– 40 až 60 cm (nad 60 cm se pouští), Štika – 60 cm a ostatní druhy
ryb. Lovení dravců je povoleno od
16. 6.
18. Povolenky lze zakoupit
v Regionálním muzeu Nečtiny
19. Při nedodržení těchto pravidel
bude odebrána povolenka
20. Součástí místní povolenky
je i řád Rybářské stráže, kterou
zřídila pro své potřeby Obec
Nečtiny a seznámit se s nimi můžete na stránkách v RM při jejím
zakoupení.
Kontakt: muzeum@nectiny.cz
tel. 601 560 335, 373 313 299
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Historické perličky
Konečně je tady první letošní číslo
našich nečtinských novin. A já
opět zdravím všechny příznivce
nečtinské historie.
Úvodem chci moc poděkovat
p. Františku Melichovi, který
naši kroniku obohatil skvělým
a unikátním archivním materiálem. Pan Melich věnoval archiv
meteorologického měření, které
bylo prováděno na meteorologické
stanici Hrad Nečtiny v nadmořské
výšce 550 m. Měření je úžasné
v tom, že bylo nepřetržitě měřeno od roku 1952 do roku 2015.
Měření tedy trvalo 63 let. Na meteorologické stanici byly měřeny
průměrné měsíční teploty a také
průměrné měsíční srážky. Dle
věnovaných archivních materiálů
měření na stanici zahájil p. Ladislav Štoček. Měřil v letech 1952 až
1960. Jako další převzal na stanici
štafetu p. Bohuslav Bouša. Ten
měřil od roku 1961 až do roku
1974. V tomto roce převzal štafetu měření na stanici p. František
Melich, který pokračoval v tradici
měření až do roku 2015. Díky práci výše jmenovaných mužů máme
v kronice něco, čím se jen tak nějaká obec pochlubit nemůže. A že
měření je opravdu unikátní, dokládá i zájem o uvedený materiál
v Českém hydrometeorologickém
ústavu v Plzni. Moc p. Melichovi
za jeho práci děkuju. Měřil 41 let.
Je to úžasné, zaslouží si obdiv nás
všech a velké poděkování. Jako
malou ukázku měření přikládám
Přehled měsíčních teplot a srážek
v roce 1980. Je určitě zajímavé
teploty porovnat s letošní zimou.
A přitom porovnávání mě tak
napadá, že by bylo pěkné, kdyby
někdo p. Melicha následoval. Myslím, že by bylo zajímavé v měření
pokračovat a zjistit zda se opravdu
naše okolí otepluje. Nebo zda mají
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pravdu ti, kdo teorii oteplování
popírají.
V minulém díle perliček jsem malinko nastínil projekt pro letošní
rok, který jsem připravil k připomenutí 100. výročí vzniku ČSR.
To vše pod dlouhým názvem „100
let od vzniku ČSR aneb od Jasiny
do Aše republika je naše.“ V rámci
tohoto projektu bych vás rád upozornil na plánované akce v měsíci
květnu. A to na 9. 5. 2018, kdy si
připomeneme 73. výročí konce
2. sv. války. Hned 11. 5. 2018 následuje přednáška k připomenutí
historie Četnické stanice Nečtiny.
V loňském roce jsem se náhodou
poznal s dětmi našeho nečtinského četníka strážmistra Pivoňky.
Díky tomuto setkání jsem dostal
k dispozici nádherný fotomateriál
zachycující služební historii p. Pivoňky v letech 1936–1947. Tento
fotomateriál bude mimo jiných na
přednášce prezentován. Pokud
vše dobře dopadne, přednášky
se zúčastní také syn p. Pivoňky.
Fotomateriál jsem se svolením
p. Pivoňky ml. nabídl k dispozici
v Muzeu Policie ČR v Praze. Zde
projevili o materiál zájem. Díky
tomu vznikla malá spolupráce. Na
přednášku Muzeum Policie ČR
zapůjčí jejich exponáty týkající se
výzbroje četnictva. Tolik k plánovaným akcím doma v Nečtinech.
Dne 26. 5. 2018, bude pokračovat
cyklus výletů „Cesta za historii“.
Naším cílem bude Pražský hrad,
kde navštívíme výstavu pod názvem „Doteky státnosti“. Tímto
výletem bych také rád připomněl
100 let vzniku ČSR. Tolik k plánovaným a připravovaným akcím.
Prosím sledujte plakáty a další
informační zdroje, kde bude vše
přesně prezentováno a upřesněno.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsem na tel. 604 741 337 nebo
doma připraven odpovídat. Jinak
se těším na setkání.

neČtiny
Na závěr bych trochu opustil
Nečtiny. Moc rád bych vás upozornil na zajímavou akci pod názvem:

ADOPTUJTE PÍŠŤALU
NOVÝCH VARHAN
V KATEDRÁLE SV. VÍTA
Celé generace našich předků v dobách těžkých i v čase, kdy země
vzkvétala, pracovaly dle svých
možností na zvelebení své vlasti.
O tomto úsilí svědčí do dnešních
dnů například vitrážová okna v našich chrámech. Často i po více jak
sto letech si můžeme přečíst jméno
donátora. Mohl to být jednotlivec,
ale i společnost. Při procházce
katedrálou sv. Víta tak můžeme
spatřit, v tom místě nezvyklé, nápisy jako Banka Slávie či 1. vzájemná
pojišťovna. Dárcem známého Bílkova kříže byl náš první prezident
T. G. Masaryk, jeho jméno však nechal „bolševik“ zahladit. V přízemí
velké katedrální věže jsou umístěny
desky se jmény desítek štědrých
donátorů, kteří přispěli k dostavbě
a zkrášlení „naší“ katedrály.
Při příležitosti stavby nových svatovítských varhan se i nám, dnešní
generaci, otevírá skvělá možnost
zapsat se konkrétním způsobem,
doufejme, že nesmazatelně, do samotné stavby katedrály. Můžeme
si adoptovat píšťalu (přispět na
pořízení) a mít tak v katedrále svoji
trvalou stopu. Abychom tuto možnost otevřeli co největšímu počtu
vlastenců, jsou ceny jednotlivých
píšťal stanoveny v přehledném rozpětí, počínaje dvěma tisíci korunami až po třicet tisíc korun. Každý,
kdo se stane donátorem konkrétní
píšťaly, bude zapsán v knize, která
bude u varhan uložena na stálou
památku a zároveň od nadačního
fondu obdrží symbolickou píšťalu
s certifikátem. Dokument lze vystavit i na osobu, která vám je drahá a chcete ji obdarovat například
u příležitosti životního jubilea či
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významného životního kroku. Tyto
zdařile vytvořené symboly se pak
mohou v rodinách jako stálá památka dědit z generace na generaci.
Velkým dárcům nabízíme omezený počet velkých a prospektových
píšťal, na které je již technicky
možné na trvalou paměť vygravírovat přímo jméno firmy či jednotlivce. Cena takové píšťaly je 300 tis.
korun. První, kdo se jako významný donátor o tuto píšťalu přihlásil,
je staroslavná Karlova univerzita.
Připojte se ke stovkám dárců, kteří
podpořili pořízení konkrétní píšťaly a zapište se tak nesmazatelně do
knihy dárců, která bude uchována
pro další generace. Na varhany
byla zatím do dne 22. 3. 2018 vybraná částka 60 163 931 Kč.
Pokud vás tato možnost přispět
na varhany zaujala, bližší informace na adrese:
www.svatovitskevarhany.com
S pozdravem Nečtinám Zdar
se dnes loučím. Jiří Kapr

Richard Šulko v ostravském studiu ČT

Díky projektu „Vysílání pro německou menšinu v Českém rozhlase“, který se vysílá každý pátek od
19:45 hod. na stanici Plzeň, bylo
představeno dvanáct organizací
německé menšiny v ČR. Pro autora bylo velmi zvláštní trénovat
mluvený projev v Praze, v Českém
rozhlase ve Vinohradské ulici.
„Sousedé“ je nejen pořad ve vysílání Českého rozhlasu, ale i pořad
v České televizi. V lednu jsem
navštívil kvůli tomuto vysílání
studio v Ostravě. Mezi pravidelné
aktivity každý měsíc patří každé
pondělí 12.00 –16.00 otevřená
kancelář na zámku Nečtiny (ve
věži). Novinkou pro mě byla účast
na „konferenci o nářečích“ v Bad
Kissingen v Německu. V dubnu
jsem měl rozhovor s Barborou BeVýroční zpráva 2017
nešovou z Karlových Varů ohledSpolku Němců
ně její disertační práce o práci
v Čechách, z. s.
nečtinských Němců po roce 1989.
Zajímavé bylo také setkání hisV roce 2017 se ukázala efektivita
toriků na Manském dvoře u Dolspolkové činnosti malého Spolku
ního Žandova. Na výročním zaChebanů z východního Chebska.
Klíčem k úspěchu byla „Public relati- sedání Domácího Spolku Žlutice,
Bochov a Manětín e.V. jsem byl
ons – práce na veřejnosti“: nejen, že
ukazovala na celoroční práci Spolku, zvolen druhým místopředsedou
tohoto sdružení.
byla i nástrojem porozumění mezi
národy. Je to především Facebook,
Výbor pro národnostní
spojený se vždy aktuální webovou
stránkou Spolku, který nejen že tisí- menšiny v Chomutově
podpořil autorské čtení
cům lidí zprostředkuje zprávy z činnosti, ale zprostředkovává i nové
Díky podpoře z Německa prokontakty, které zase vedou k novým
běhla autorská čtení v Praze,
vystoupením naší folklorní skupiny.
Moravské Třebové a Rýnovicích.
Rok 2017 byl opět úspěšným rokem, Na pozvání menšinového výbojak dokládají následující řádky:
ru v Chomutově jsem četl i tam.

Sociálními sítěmi
do českého srdce

neČtiny
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mládeže v Teplé, kde byly pokáceny některé velké stromy, které
ničily hřbitovní zeď. Sudetoněmecký den byl rovněž velkým
úspěchem.

Plachtín v ARD,
Chebané v České
televizi
Naše folklorní skupina vystoupila ve Strážnici! Zastupovala
německou menšinu v České republice. Velký úspěch, přestože
celý víkend byl velmi náročný.
Sdružení Terra Incognita pořádala v administrativní budově
Karlovarského kraje výstavu
o zmizelém městě Litrnbachy.
„Malíři“ hudebně doprovázeli.
Přímo v Litrbachách jsme mohli
hrát znovu o dva měsíce později.
V srpnu vysílala Německá televize (1. program ARD) dokumenNěmecká veřejnoprávní televize ARD při natáčení na Plachtíně.
taci
„Domovina s překážkami.“
Foto archiv Spolku Němců v Čechách, z. s.
V České televizi byl dokument
Díky dobré spolupráci s městem u posvěcené kaple ve Hvězdě
Můj syn Vojtěch mě vždycky
u Žlutic. I tam byli Chebané
Teplá jsem zastupoval Spolek
doprovázel na citeru. Na proz Nečtin vidět.
na setkání partnerských měst
gramu byly také tři německoměsta Butzbach a Teplá. Němec-české poutě do Skoků, vždy se
Vandrující chebští
ko-české májové pobožnosti se
Spolkovou vlajkou. Na pouti
muzikanti
konaly v květnu, jakož i setkání
jsme byli i v Chlumu sv. Máří.
Na největší kulturní akci pozval
Spolek do Františkových Lázní
a Mariánských Lázní. S „Gunnar
Dieth a jeho skupina Chebska“ u „Målaboum“ a folklorní
skupiny „Malíři“ prezentovali
Chebské kulturního dědictví.
Nejen tuto událost podporovalo
Německo ale i Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond
budoucnosti a obec Nečtiny.
V Liberci se konalo 25. výročí
Shromáždění Němců. Spolek byl
zastoupen Malíři; také ministrant při nedělní bohoslužbě byl
z Plachtína. S oslavou adventu
skončila velmi bohatá činnost
Spolku v roce 2017.
Richarda Šulko, předseda
Folklorní skupina spolku vystoupila ve Strážnici. Foto archiv Spolku Němců v Čechách, z. s.
spolku Němců v Čechách, z. s.

neČtiny
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Pozitivní střípky
Monika Karásková

Reflexní masáž
Reflexní masáž či terapie je uznávanou starověkou
asijskou metodou, za kolébku této metody se považují
současně Čína, Vietnam i Indie a dokonce se tvrdí, že
byla předchůdcem akupunktury.
Reflexní masáž je celostní proces v souladu s přírodou
a působí především na úrovni nervové. Vychází z pozorování, že na různých místech těla existují tlakové
body, resp. zóny, jež patří k určitým orgánům a žlázám.
Nejznámější reflexní zóny leží na chodidlech, zejména
na šlapkách. Teorie reflexních zón vychází z toho, že
masáží nebo stiskem některých bodů – např. na chodidlech nebo dlaních – lze reflexivně působit na celý
organismus. Podrážděním určitých reflexních zón dochází k reakci v orgánech, jež mohou být velmi vzdáleny
od stimulovaného reflexního bodu. Reflexní masáž se
provádí na sucho, hmaty jsou pomalé a klient při ní
sedí nebo leží na zádech. Já osobně stimuluji spoušťové
body pohybového aparátu, čímž dochází k odstraňování
bolestí svalů a kloubu nejen akutních, ale i déletrvajících. Tyto body jsou při tlaku zpočátku bolestivé i citlivé
a jejich dlouhodobou stimulací dochází k odstranění
bolestivosti a citlivosti v daném reflexním bodu a zároveň k odstranění nebo uvolnění bolesti či ztuhlosti svalu
nebo kloubu. Pokud klient pravidelně cvičí doporučené
hmaty doma, tak ve většině případů dojde k úplnému vyřešení problému. Reflexní terapii se zabývám již patnáct let a je úžasné vidět, jak tato metoda pomáhá k znovuzrození jistých partii těla.
Účinky reflexní masáže
• zmírňuje bolest
• předchází nemocem
• působí proti zánětům
• posiluje obranné síly
• odbourává stres
• zvyšuje duševní pohodu
• zlepšuje funkci srdce a krevního oběhu
• odstraňuje poruchy trávení
• harmonizuje činnost žláz
• zvyšuje schopnost koncentrace
• zahání únavu a vyčerpanost
• má schopnost optimálně povzbuzovat vylučování
jedů z celého organismu

Délka trvání reflexní masáže
• každý reflexní bod se masíruje 5 minut. Nejužitečnější délka aplikace všech masáží je 30 minut denně.
Opakování reflexní masáže
• denně
Kdy a pro koho není reflexní masáž vhodná?
• trpíte-li nemocemi ohrožující život,
nebo jde o dramatickou psychickou poruchu
• pokud se v ošetřované oblasti vyskytuje plíseň
nohou, kožní choroba, otevřená rána nebo kožní
zánět
• trpíte-li vysokým krevním tlakem (přes 160/95)
• máte-li zánět žil nebo křečové žíly
• z principu je nařízena velká opatrnost v těhotenství

Tak to je asi tak v kostce vše o reflexní masáži a závěrem vás chci ještě pozvat
do Relaxačního a masážního studia Anděl v Nečtinech,
kde můžete okusit blahodárné účinky této terapie na váš organismus.
Termín je možný objednat na tel: 723 070 875. Těším se na vaši návštěvu.
Přeji vám překrásné harmonické jaro, ať je protkané pozitivní energií.

neČtiny
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ŠKOLÁČEK

NOTA BENE!

Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny

P+ Martin Sedloň

Když tentokrát píšu nové Nota bene, jsem v situaci, kdy doznívá
mé přepadení chřipkou. Dny nemoci byly příležitostí se trochu
zastavit, sledovat zprávy, uvědomit si, jak je člověk zranitelný.
Taky jsem si pustil film Bídníci podle známé knihy Viktora
Huga. Síla hlavního hrdiny, původně zlomeného a zkaženého
galejemi, vyrostla z překvapivého odpuštění stařičkého biskupa.
Tím film začíná. Cesta k proměně, která samozřejmě ne vždy
zabere, ale když zabere, tak to stojí za to. Vznikne něco, co
je silnější i než to největší zlo. Myslím, že je to jeden z filmů,
který může pomoci pochopit, co jsme slavili o křesťanských
Velikonocích. Přeji hezký a požehnaný čas povelikonoční, jarní.
P. Martin Sedloň, OMI

O svatém Tomáši sníh bředne
na kaši. (7. března)
Na svatého Řehoře čáp letí
přes moře, šelma sedlák, který neoře.
(12. března)
Jaro na nás konečně dýchá ze
všech koutů a všichni se na něj
moc těšíme. Letošní zima nás hodně potrápila. Nebyl sníh, nemrzlo
a my všichni jsme postupně onemocněli nepříjemnými chřipkami.
V minulém čísle jsem vás zvala
na vánoční besídku, která se již
tradičně koná v hostinci na sále.
Děkujeme za vaši obrovskou
účast. Kdo přišel, byl mile potěšen. Všichni jsme se příjemně
pobavili roztomilým vystoupením mateřáčků a pěkným účinkováním školáků. Jejich zpívání,
tancování, scénka „K Ježíškovi“
a pohádka „Byl jednou jeden král“
všechny pobavily a děti je zahrály
úžasně.
Nový rok jsme tradičně zahájili
tříkrálovým hodováním. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky.
Výtěžek jsme opět věnovali na
konto „Tomášek“, dítě s dětskou
mozkovou obrnou.

Maškarní bál. Foto –jb–

Výroba krmítka pro ptáky. Foto Jana Brožová

V rámci projektu „Rodina – staré
časy“, jsme pro děti připravili pracovní dílny s tatínky. Pan Tomislav
Štika a pan Václav Koudele ochotně
s dětmi sestavovali a stloukali ptačí
budky, sýkorník a dvě krmítka.
Děti to moc bavilo. Rádi vzpomínáme na besedu s paní Boženou
Bickovou, která nám vyprávěla
o svém dětství a školních zážitcích.
Měla s sebou svá školní vysvědčení (z období 2. sv. války, psané
kurentem) a oblíbené dětské knihy.
Její vyprávění bylo moc milé a dojemné. Také jsme do školy pozvali
preventistu z psychologické poradny, který s dětmi besedoval a hrál
pěkné kolektivní hry. Připravujeme
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pro děti různé soutěže a účastníme
se různých projektů. Vyplňovali
jsme testy v projektu v informatice,
zaštítěném náměstkem hejtmana
pro oblast regionálního rozvoje:
Ochrana dětí při práci na internetu, boj proti kyberšikaně. Nejlépe
uspěla Bětuška Koudelová, naše
škola získala díky tomuto projektu
20 tisíc Kč na výpočetní techniku.
Měli jsme turnaj v pexesu. Využili
jsme také pár zimních zasněžených
dnů, abychom si užili radovánek
na sněhu a některé sezónní sporty.
Od 30. ledna jezdíme na plavání do
bazénu při ZŠ Kaznějov. Pojedeme
celkem desetkrát. Paní ředitelka
získala pro naši školu grant a děti
mají celý výcvik hrazený MŠMT.
Nezapomínáme na tradice.
12. února jsme měli ve škole masopustní rej. Děti v maskách tancovaly a soutěžily v disciplínách, které pro ně připravili žáci 5. ročníku
8. března jsme ve škole měli
kouzelníka Waldini. Moc se nám
líbila kouzla a magie. Měli jsme
velkou akci 23. březen – „Noc
s Andersenem“ a spaní ve škole.
Celý den jsme se věnovali knihám a příběhům. Starší žáci měli
téma – Jaroslav Foglar a jeho
knihy. Mladší žáci – Josef Čapek:
Pejsek a kočička. Navštívili jsme

knihovnu a prezentovali jsme své
vytvořené knihy.
Nezapomněli jsme na Velikonoce.
Pekli jsme perníčky, pletli pomlázky, vyráběli velikonoční dekoraci.
Od 21. března jsme měli ve škole
velikonoční jarmark. Další velkou
akcí na jaře bude Zahradní slavnost ke Dni matek a rodin, kterou
plánujeme na 15. května. Přesný
termín bude na plakátech. Srdečně všechny zveme!
Jana Brožová

Blahopřejeme!
V měsíci lednu, únoru a březnu
oslavili své kulaté a polokulaté narozeniny tito naši spoluobčané:
Zíma Josef
Popp Jaroslav
Sošková Anna
Kopřivová Věra
Soško Ján
ing. Křemenák Jiří
Dífková Jaroslava
Tragan Jiří
Zykmundová Anna
Bubanečová Zděnka
Lahvička Miloslav
Kulhánek Stanislav
Ing. Patera Petr
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kulaté jubileum pan Josef Zíma
z obce Hrad Nečtiny. Pana Zímu
nemusím dlouze představovat
a tak bych vám o svém dlouholetém sousedovi ráda prozradila
pro ty, co ho moc neznají, že má
jednu z nejhezčích zahrádek na
Nečtinsku. Veškerý svůj volný
čas tráví právě tam, kde za zvuku
Českého rozhlasu Plzeň opečovává své zahradní království.
Velkou oporou je mu v tomto koníčku jeho žena, paní Vítězslava
Zímová.

Šourová Božena
Kozel Václav
Šourová Zděnka
Melichová Růžena
Melich František

Za obec Nečtiny všem
ještě jednou mnohokrát
gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví.

Návštěvy u jubilantů
Začátek letošního roku je v duchu kulatých narozenin. Na
počátku ledna 2018 oslavil své

Narozeniny pana Josefa Zímy, Hrad Nečtiny.
Foto Miluše Chlupová

Narozeniny paní Zděnky Bubanečové, Nečtiny.
Foto –mch–

Jedna z gratulací, o které bych se
s vámi chtěla podělit, byla u paní
Zděnky Bubanečové, která žije
v obci Nečtiny se svým manželem
už desítky let. Paní Zděnka oslavila koncem února své kulaté životní
jubileum. Paní Bubanečová má
velkou radost ze svých vnoučat
a velkou oporou je pro ni její manžel, kterého tímto zdravím a doufám, že operace, kterou podstoupil,
dopadla dobře.
Touto cestou bych paní Bubanečové a panu Zímovi i ostatním jubilantům chtěla ještě jednou srdečně
popřát spoustu štěstí, zdraví, energie a elánu do dalších let.
Za výbor pro kulturu Miluše
Chlupová

neČtiny
Martinčiny recepty

Banánové muffiny
2 banány –
mohou být i více zralé
1 vejce
120 g cukru krupice
150 g hladké mouky
80 ml oleje
1 prášek do pečiva

Postup:
Banány rozmixujeme tyčovým
mixérem. Vejce s cukrem ušleháme do světlé pěny. Přilijeme
olej a přidáme rozmačkaný banán, pak po lžících přisypeme
mouku smíchanou s práškem do
pečiva. Lžící plníme do formiček
na muffiny cca do 2/3. Pečeme
v předehřáté troubě na 160°C asi
30 minut.
Po vychladnutí můžeme posypat
cukrem, polít čokoládou nebo
ozdobit krémem – kdo jak má rád.
Martinka

Nečtinský šotek
Redakce Nečtinských novin se
omlouvá všem čtenářů a hlavně
ZŠ a MŠ v Nečtinech za záměnu
článků v posledním čísle Nečtinských novin v loňském roce. Ani
našim novinám se nevyhnul novinářský šotek. Záměna článku
starého za nový nás velice mrzí
a budeme se snažit, aby se tato
situace neopakovala.
Za redakci Soňa Vašíčková
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Májka v Plachtíně?

12. 5. Fotbal 17.00 Nečtiny Všeruby
13. 5. Vítání rodáčků Hrad Nečtiny
Zámek
V roce 1994 jsme koupili chalupu
Zahájení sezóny hřiště Hostinec
v Plachtíně, a co si pamatuji, stavěla
na hřišti
se tradičně 30. dubna májka na louce
15. 5. Zahradní slavnost Nečtiny
u pana Pavla Bieleho. Ani loni tomu
ZŠ MŠ Nečtiny
nebylo jinak a všichni jsme se divili
a měli radost, kolik lidí se u májky sešlo, 26. 5. Letem světem festival 13.00
a kolik cyklistů i kolemjedoucích aut se Nečtiny Muzeum
26. 5. Fotbal 17.00 Nečtiny Křelovice
stavělo jen tak popovídat si, upéct si
buřta nebo se napít. Myslím si, že to je Hlaváček – Staré časy Nečtiny
Sportovní areál
jedna z možností, jak se sejít a dát se
se sousedy dohromady. Nevím, nevím, červen
nebude-li to letos jinak. Máme mezi
2. 6. Den dětí – Zámecké slavnosti
sebou souseda, který si nepřeje, aby
13.00 Hrad Nečtiny Zámek
májka na louce pana Bieleho stála.
9. 6. Vernisáž R. Hlous – dřevořezTento člověk ještě nedávno pokřiba Nečtiny Muzeum
koval na mého manžela, cituji: „ty
15. 6. Proces - festival TANEC
bezohlednej hajzle, ty prase tlustý,
PRAHA v Nečtinech
ty tlustý hovado“ a podobné nadáv- Kaple sv. Anny
ky a to bezdůvodně. A tento člověk
16. 6. Fotbal Nečtiny Nýřany
nám všem bude bránit, abychom se
23. 6. Klika SDH Nečtiny 13.00
sešli na tradičním místě u májky?
Nečtiny Areál sportovního hřiště
Ale nebylo tomu vždycky tak. Dřív
22.-24. 6. Cesta za historií
s námi chodíval posedět, s dětmi
Aš – Jasiňa Jiří Kapr
upéct buřty a taky si popovídat. Co –sv–
se stalo, že je teď všechno jinak?
Při tom, pokud je mi známo, ve většině okolních obcí, se májka stavět
bude a taky se bude patřičně hlídat.
Myslím si, že je velká škoda, že jeden Jubilejní 30. ročník
festivalu TANEC PRAHA
člověk dokáže zkazit tradici, radost
v
Nečtinech
a potěšení skoro celé obci.
Vlasta Kulhánková, Plachtín
Mezinárodní festival současného
tance a pohybového divadla se
i letos v červnu vrací do Nečtin
Obyvatele srdečně zve v pátek
15. června do areálu kaple sv. Anny
duben
v 16.00 na představení Svět z papí7. 4. Vernisáž G. Šlechta 17.00
ru a v 21.00 na představení Proces.
Nečtiny Muzeum
14. 4. Fotbal 17.00 Nečtiny Úněšov Hravé interaktivní dílo Svět
z papíru choreografky Mirky
20. 4. Zapomenuté hrady –
přednáška 18.30 Nečtiny Muzeum Eliášové potěší nejen dospělé,
nýbrž i dětské milovníky tance.
28. 4. Fotbal 17.00
Prostřednictvím obyčejného
Nečtiny Dolní Bělá
kousku papíru diváci zažijí dob30. 4. Májka Obec
rodružství objevování prostoru
květen
a pohybu, bezmeznou inspiraci
9. 5. Kladení věnců Nečtiny
a čirou radost. Radost přinese
11. 5. Cesta do historie-Nečtinský
i následující workshop tvorby
četník - strážník Pivoňka Nečtiny
origami.
Muzeum

Proces

CO NÁS ČEKÁ
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a za ženy se na stupínek vítězů
postavily hned ženy dvě. První
místo obsadila Štěpánka Stříbrná
a Monika Bayerová. Všichni jsme
si to parádně užili, vítězů i všem
účastníkům patří gratulace a dík
za příjemně strávené odpoledne.
Jakub Haidlmaier, pořadatel

Březínské povídky
Mirka Eliášová (CZ): Svět z papíru. Foto Vojtěch Brtnický

Všechno, co jste chtěli vědět
knihovnu celkem 325 čtenářů. Reo tanci, ale báli jste se zeptat. Co
gistrovaných uživatelů v loňském
znamenají jednotlivé pohyby, jaký roce bylo 36 celkem a z toho dětí do
obsah nesou výraz a gesta, a jak
15 let 15. Všichni jsme určitě rádi,
velký vliv mají zvuk a hudba? Na
že knihovna je využívána a že ji
tyto otázky odpovídá večerní před- navštěvují i děti, které, jak se často
stavení Proces choreografky Dory říká, v dnešní době moc nečtou.
Sulženko Hoštové, která diváky
–sv–
provede procesem vzniku tanečního díla od začátku do konce.
Festival se koná za podpory Minis
terstva kultury ČR, obce Nečtiny
a Plzeňského kraje, a během celého
měsíce června proběhne také v Plz- V únoru proběhl další ročník turni, kde nabídne bohatý program
naje ve stolním tenise. Stejně jako
z tuzemské i zahraniční produkce.
v minulém roce se hrálo v zadní
Spolupořádá Tanec Praha z. ú.
části Hostince Na Radnici, kde
se spolkem Baroko v Čechách z. s.
bylo právě to správné prostředí
Více informací
pro dva stoly. Klání začalo kolem
na www.tanecpraha.org
14. hodiny a zúčastnilo se 15 borců,
z toho 3 ženy. Soutěž probíhala
do pozdních večerních hodin,
protože hrál každý s každým na
dva vítězné. Letošní turnaj vyhrál
Václav Polívka ml. alias Bolek
Místní obecní knihovna v Nečtinech funguje již řadu let. Nachází se
v přízemí obecního úřadu a ve čtvrtek otevírá v čase od 15.30 do 17.00
hodin. V současné době jí vede
obětavá a pečlivá paní Marie Bretschneiderová z Nečtin. Je to velice
záslužná práce a patří jí za to velký
dík. Paní Maruška, která pomáhá
i v muzeu, pro malé čtenáře připravuje i doprovodné akce jako je Pasování čtenářů a Povídání o knihovně.
Neporazitelný Václav Bolek Polívka,
V loňském roce navštívilo naši
první místo. Foto –sv–

Turnaj ve stolním
tenise měl nového vítěze

Knihovna v Nečtinech

Můj táta
a pan Schön zubař
Jednoho dne mne můj táta vzal za
ruku a šli jsme z Březína pešky do
Nečtin. Vilka, kde bydlel zubař, stojí
na konci vesnice směrem na Manětín
a to po pravé straně. Táta zasedl do
zubařského křesla a já poslouchal
v šatně, jak naříká. Nikdy jsem ho neslyšel bědovat, bylo mi ho strašně líto.
Po krátké době vrtačka ustala a já
slyšel podivné vrzání. Tehdy často
vypínali elektřinu a tak došlo na šlapací vrtačku. Najednou táta otevřel
dveře a prohlásil: „Jdeme do hospody“. V té době nebyly žádné injekce
na bolest, a tak to chtěl po dohodě
s panem Schönem, vyřešit nějakým
tím panáčkem. Tátovi se při trhání
rozlomil zub a tak se musel odvrtávat.
Měl kořen, který byl ještě pod druhým zubem. Táta vešel do hospody
a dal jednoho, druhého a pak už ani
nevím kolik jich bylo. Vzal mne za
ruku a vyrazili jsme k Březínu. Táta
se k zubaři už nikdy nevrátil. Později
si kombinačkami zub vytrhl sám.
Karel Urban
Po vojně jsem si udělal zkoušku
z myslivosti. Bylo nás málo a na
jednom honě za mnou přišel pan
Rychlík a pan Koča, abych sehnal
nějaké adepty. Postupně jsem přesvědčil asi pět lidí. Mezi nimi byl
i Karel Urban. Přišel nový impuls
a začala se stavět bažantnice. Začaly se vozit díly z Kamenné Hory,
kde byly voliéry pro slepice. Elán
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Vážení čtenáři, neváhejte a navštivte náš

ONLINE BAZÁREK

MAMINKY
MAMINKÁM

Najdete zde oblečení pro děti, dámy a pány, obuv,
sportovní potřeby, věci do domácnosti a hračky.

Každý týden nové zboží!
Možnost osobního převzetí v Plzni, Manětíně,
Nečtinech, Újezdě, nebo zaslání Českou poštou.
Sledujte nás na facebookových stránkách
facebook.com/bazarekmaminkymaminkam
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neČtiny
byl tak veliký, že se začalo s porážením jabloní a hrušek, aby se udělal prostor pro konstrukci na bažantnici. Jako kluk jsem tam tátovi
nosil svačinu. Pracovali tam pan
Karásek, Kronďák, Bok, Hrabina
a náš táta. Stromy řezali ruční pilou. Bylo to dosti náročné a tak se
u toho střídali. Já je začal přesvědčovat, že ty stromy nepřekážejí a že
se tam voliéra vejde a že ty stromy
sázeli jejich tátové. Dokonce jsem
jim sebral i pilu. Ale málo platné,
byli to starší myslivci, musel jsem
jim pilu vrátit. Nato přišla záchrana. S další várkou pomocníků
přijel i pan Urban a dal se do nich,
že stromy nesázeli a nemají právo
je tedy kácet. Kácení přestalo. Byl
starší a mohl si dovolit, postavit se
jim. Tyto stromy jsou staré 50 let
a stále plodí, nikdo je neudržuje.
Stará větev uschne a spadne, nová
naroste a nahradí ji. Nedávno jsem
si s Karlem popovídal a připomněl si, že ty to stromy sázeli naši
dědové pod vedením tehdejšího
předsedy družstva p. Urbana staršího. Tradice pokračuje, vzal jsem
malého vnoučka Tomáška Holubce
a stromy pomalu dosazujeme. Mrzí
mne, že naše společnost zanikla.
Prodala se i bažantnice a rybník.
Bažantnici jsme koupili a se třemi
přáteli myslivci chováme bažanty
dál. Duch našich otců žije.
František Bejvančický
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Soustředění TJ Nečtiny 2018. Foto Lukáš Cobra

deme i nadále bavit naše fanoušky
svým pojetím hry.
Jelikož je zimní přestávka dlouhá,
sešli jsme se hned první lednovou
sobotu na hřišti s umělým povrchem, abychom si zahráli náš tradiční srandamač „náplavy-domácí“.
O výsledek v tomto případě vůbec
nejde. Jsme rádi, že se můžeme opět
setkat, popřát si do nového roku vše
nejlepší a ostatní pobavit některými
veselými historkami, které se nám
mezi svátky přihodily. Naplánujeme si přípravu na jaro a hlavně ples,
který nás čekal již zanedlouho.
Jubilejní X. ples fotbalistů se uskutečnil 27. 1. 2018 na sále Hostince
Na radnici. Je to až k neuvěření, že
tomu bylo právě deset let, kdy jsme
poprvé tento ples pořádali. Tímto
bych chtěl poděkovat Bolkovi, jehož
nápad byl zrodem celé akce a všem,
kteří se na těchto plesech organizačně podíleli. Pokaždé to pro nás
představuje hodně úsilí a zařizování,
aby vše do sebe pěkně zapadalo.
Nebylo tomu jinak ani letos. Celým
večerem nás provázela kapela Diamant z Hadačky, ples moderoval
Andrej Posselt, nechyběly soutěže,
bohatá tombola a lehce lechtivě
odvážné půlnoční vystoupení našich fotbalových celebrit. Věřím, že
Vážení sportovní příznivci a fotbalo- všichni přítomní si užili plno zábavy,
ví zvlášť, dovolte mi, abych vás jmé- večer proběhl bez komplikací a my
se budeme těšit, až pro vás další
nem TJ Nečtiny přivítal v dalším
takovou skvělou akci uspořádáme.
roce. Zimní spánek je již minulostí
První březnový týden se naši fotbaa nás čekají opět boje o čelní umíslisti odebrali na zimní soustředění
tění v tabulce okresního přeboru.
do známého prostředí na Liblíně. To
Věříme, že se nám podaří navázat
na skvělou podzimní část, kdy jsme pro nás představuje opravdový ráj,
kde díky rozlehlému sportovnímu
o pouhý bod zaostali za vedoucím
družstvem soutěže z Úněšova a bu- areálu a panensky nedotknuté příro-

Fotbal!
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dě, mohou chlapi provozovat sporty,
jaké se jim zlíbí. Nechybí tradiční
výběhy, fotbálek, stolní tenis, nohejbal, hokejbal, využití fitness centra
a mnoho dalších aktivit. Stojí za tím
hodně organizačních věcí, kdy nám
Lukáš Lejsek, jako provozní areálu,
vychází vstříc a proto jemu patří
velké díky. Budeme věřit, že to, co
kluci natrénovali, zúročí také v mistrovských zápasech.
17. 3. 2018 jsme pořádali valnou
hromadu TJ Nečtiny. Zhodnotili
jsme, co se nám povedlo i nepovedlo, dáváme si různé návrhy, jak
zlepšit naší infrastrukturu klubu
a klademe si cíle do dalšího roku,
abychom co nejlépe fungovali. Jsme
rádi, že můžeme pozvat hosty
a sponzory klubu, bez kterých by
náš klub nefungoval, a odvděčit se
jim alespoň formou dobré večeře
a příjemného posezení.
Závěrem bych chtěl všem fotbalistům popřát zdraví, hodně vstřelených branek do soupeřových sítí
a věrným fanouškům radost z naší
hry. Ostatní lidi, kteří by chtěli
navštívit některé z našich utkání,
srdečně zveme do sportovního areá
lu, aby podpořili naše kluky, jelikož
fotbal je úžasná hra!
Miloš Fillinger,
předseda TJ Nečtiny

ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2018
14. kolo 24. 3. Mladotice – Nečtiny 15.00 SO
15. kolo 31. 3. Nečtiny – Zbůch 16.00 SO
16. kolo 7. 4. Líně – Nečtiny 16.30 SO
17. kolo 14. 4. Nečtiny – Úněšov 16.30 SO
18. kolo 21. 4. Ledce – Nečtiny 17.00 SO
19. kolo 28. 4. Nečtiny – Dolní Bělá 17.00 SO
20. kolo 5. 5. Blatnice – Nečtiny 17.00 SO
21. kolo 12. 5. Nečtiny – Všeruby 17.00 SO
22. kolo 20. 5. Kaznějov B – Nečtiny 17.00 NE
23. kolo 26. 5. Nečtiny – Křelovice 17.00 SO
24. kolo 2. 6. Bezvěrov – Nečtiny 17.00 SO
25. kolo 10. 6. Žihle B – Nečtiny 15.00 NE
26. kolo 17. 6. Nečtiny – Nýřany 17.00 SO

