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Zámecké slavnosti
Ohlédnutí za dětským
dnem

Ještě úplně nevyprchal pocit z příjemného sobotního odpoledne dne
2. 6. 2018, kdy obec ve spolupráci
se Západočeskou univerzitou
v Plzni pořádala v prostoru nečtinského zámku dětský den nazvaný“
Zámecké slavnosti.“ Byl to už druhý ročník, tentokrát zaměřený tak,
aby nás atrakce, soutěže, výtvarné
dílny a dovednostní disciplíny přenesly v čase a připomněly nám, jak
se asi žilo v zámku a podzámčí.
A tak se vyráběly dřevěné meče,
zdobili papíroví koníci, malovaly
kachle, psalo se husím brkem,
pralo se prádlo na valše v neckách,
drandilo se s trakařem, střílelo

Dětský den. Foto –sv–

2 2018

Jak se žilo v zámku a podzámčí? Dětský den 2. 6. 2018. Foto Soňa Vašíčková

se z luku, oblékalo se dobové oblečení, jezdilo se na koních, jako
v nějakém dávném století. Zážitkové hrátky v mezičase zpestřovala
svým vystoupením šermířská skupina Jednota panská a velice poutavá a napínavá byla i prezentace
sokolníka Milana Zaleše.
Bylo i dostatek občerstvení, o které se postarali zaměstnanci zámku,
množství sladkých odměn a cen za
soutěžení.
Akce se se zkrátka vydařila, přišlo
kolem tří stovek návštěvníků a na
dětech bylo vidět, že se opravdu
bavily.
Chtěl bych proto poděkovat organizátorům akce, a to hlavně Soně
Vašíčkové za přípravu scénáře
a organizaci celé akce. A pak dalším zhruba čtyřiceti dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří
v dobových převlecích pomáhali

na stanovištích a u jednotlivých
atrakcí, zaměstnancům obce, kteří
akci připravovali a pak uklízeli, zaměstnancům zámku za kulinářský
servis a za poskytnuté zázemí, Petru Stříbrnému, Danu Bayerovi a rodině Karáskových za práci s koňmi,
Theodoru a Jakubovi Bayerovým
a Vencovi Kozlů za hudební odpoledne. A také velký dík všem sponzorům, kteří akci finančně podpořili,
zejména Nečtinské zemědělské a. s.,
firmě Stavitelství Kamínek a společnosti Wikov Gear s. r. o.
Přes všechno úsilí, náročnou
přípravu a organizaci se znovu
potvrdilo, že na tom nejsme ještě
tak špatně, když umíme spojit síly
a uspořádat akci takového rozměru.
A přitom rozdávat radost a pohodu.
Pokud to tak nadále bude, nemusí
se Nečtiny bát o svoji budoucnost.
Ing. Jiří Křemenák, starosta
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Stavba roku Plzeňského kraje
2018

Památce padlých
Položením věnce v Den vítězství
9. 5. 2018 uctily Nečtiny památku
padlým druhé světové války. Jako
tradičně se akce účastnila Základní a Mateřská škola v Nečtinech,
která u pomníku zazpívala i českou národní hymnu. Nečtinský
kronikář Jiří Kapr a starosta obce
Nečtiny dětem svým úvodním
slovem připomněli důležitost míru
a svornosti a připomněli v rámci
této akce i děti z Lidic, které se
staly jednou z nejhorších obětí této
války. Minutou ticha jsme pak společně s dětmi vzdali všem obětem
úctu a obdiv.
Soňa Vašíčková

neČtiny
• KINONEKINO – přestavba objektu kina
na vícefunkční zařízení, Planá
• Lokalita Na Dražkách, Plzeň

Cena poroty

• Smuteční síň v Plané

Čestné uznání poroty

• Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích
• Bytový dům Světovar, Plzeň

Cena hejtmana Plzeňského
kraje:

• Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny

Cena primátora města Plzně

• Historický dům se Šenkem a restaurací
„Lékárna“, Plzeň
U pomníku padlých v Den vítezství. Foto –sv–

dářské komory Plzeňsko, která je
né ve Vatěticích, která si zároveň
odborným garantem ankety.
vysloužila Čestné uznání poroty,“
Specialitou letošního 15. ročníku
popsala výsledky za organizátory
byla kategorie Stavba století. Díky
Hana Kulawiaková.
hlasům obyvatel Plzeňského kraje
Kaple ve Vatěticích, které patří
ji vyhrál plzeňský zimní stadion
k Hartmanicím na Klatovsku, má
neboli indiánská Home Monitoze všech oceněných staveb dost
možná nejzajímavější příběh. Je to ring Aréna.
Stavbami roku jsou
novostavba, která vznikla na místě Zimní stadion získal více než
kaple, sklady, byty
500 hlasů. Porazil tak plzeňské
původní zaniklé kaple podle doi restaurace. Speciální
Gymnázium Luďka Pika i slochovaných snímků, slavnostního
cenu Stavba století
vanskou radnici, vysílač Krašov,
vysvěcení se dočkala vloni v září.
obdržel plzeňský zimní „Těší nás, že i lidé ocenili počin sou- domažlickou sokolovnu, klatovský
stadion.
kromého investora a jeho duchovní pavilon PASK, budovu plzeňského
Výsledky jsou vyhlášeny, ceny roz- aspekt,“ uvedl Ota Rubner, předse- rozhlasu či rokycanskou Komerční
banku.
dány. V plzeňské Měšťanské bese- da představenstva Okresní hospodě úterním galavečerem vyvrcholil
letošní ročník ankety Stavba roku
Plzeňského kraje 2018.
Volily se opět ty nej stavby, jež
v kraji vznikly během loňského
roku, plus jedna specialita.
„Nejvyšší ocenění letos odborná
porota udělila za přestavbu kina
na multifunkční kulturní zařízení
KINONEKINO v Plané a novou
výstavbu komplexu bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni. Nejvíce hlasů v internetovém
hlasování, a tedy Cenu veřejnosti,
získala kaple Panny Marie Bolest- Organizátoři soutěže Stavba roku a starosta Nečtin při převzetí ocenění. Foto Plzeňský deník

Stavba roku
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Cena Okresní hospodářské
komory Plzeňsko

• Prodejní sklad instalačního materiálu
společnosti ELFETEX, Plzeň

Cena Svazu podnikatelů
ve stavebnictví

• Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT-Control, Plzeň

Cena veřejnosti

• Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích

Plzeňský deník

Festival i tři cyklotrasy
K Letnímu baroknímu
festivalu se letos
připojují i Procházky
uměním
Začal Letní barokní festival. Po
zahájení 8. 6. v Mariánské Týnici
procestuje pestrý kulturní program se zastávkami v Klatovech,
Plasích, na Nepomucku, v Tachově, Nebílovech, Hrádku, Svojšíně
a Kladrubech celý kraj. Zakončí
ho srpnová slavnost na zámku
v Manětíně. Plzeňský kraj na
pořádání festivalu poslal dva miliony korun, podrobné informace
zveřejňuje na modernizovaném
portálu zapadoceskebaroko.cz
a facebooku.
K baroknímu festivalu se letos
poprvé připojil ještě jeden. Šestý
ročník benefičních Procházek
uměním violistky Jitky Hosprové.
Odehraje se na devíti místech severního Plzeňska. „Čtyři koncerty
se budou konat na krásných barokních památkách v Nečtinech,

Březíně, Rabštejně nad Střelou
a v Manětíně,“ vyjmenovala Jitka
Hosprová.
Festival ale není jediné barokní
turistické lákadlo. Už teď se
mohou cyklisté vydávat na trasy
Baroko 1, 2 a 3. „Vedou severním Plzeňskem a začínají a končí ve městě Plasy. Trasy jsou
různě náročné, každá je dlouhá
kolem 40 kilometrů,“ řekla
vedoucí oddělené cestovního
ruchu krajského odboru kultury
Ilona Šnebergerová. Dodala, že
jde o obnovené a pozměněné
cyklotrasy staré asi 20 let a cyklisty na nich čekají například
nová posezení ve tvaru barokních oken.
Pavel Korelus, Plzeňský deník

Podpora kostela duchů
Kostel sv. Jiří v Lukové na Plzeňsku, potřebuje nutné opravy. Pomoci by měl hudební festival, který
nabídne koncerty napříč regionem.
Kostel ze 13. století v obci Luková
na severním Plzeňsku proslavila
v posledních letech výstava Věřící
v podobě zahalených postav. Nyní
by chátrajícímu kostelu měl pomoct hudební festival Procházky
uměním na Plzeňsku.
Od června do září proběhne na
několika místech kraje již šestý
ročník. Jeho zakladatelka, přední
česká a mezinárodně uznávaná
violistka Jitka Hosprová pochází
z Plzeňska, a právě do plzeňského regionu každoročně putuje
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Pěvecký koncert
v Březíně

Poděkování za krásný
zážitek

Jakub Hadrava: Věřící. Kostel sv. Jiří, Luková.

V neděli 24. 6. v 15 hodin dostal
Březín a Nečtiny krásný dárek.
Andrea Pekarovičová ze svého
rozhodnutí uspořádala v kostele
sv. Bartoloměje asi hodinový
pěvecký koncert za hudebního
doprovodu Davida Průchy. Byl
to opravdu neobyčejný zážitek.
Andrejka dokázala z repertoáru
špičkových českých i světových
zpěvaček bezchybně a procítěně
zazpívat svým krásně zabarveným hlasem ty nejznámější
a nejobtížnější písně, tak až šel
mráz po zádech. Navíc na údržbu a opravy kostela věnovala výtěžek z dobrovolného vstupného
ve výši 3 718 Kč. Velice si toho
vážím a také si vážím toho, že se
takhle obrací ke své rodné obci
a dělá jí dobré jméno.
Andrejko, ještě jednou za všechny
moc děkuji a přeji ti mnoho úspěchů v umělecké dráze a také hodně
štěstí v osobním životě.
Jiří Křemenák

vy, Hummelovy či Stamitze v povýtěžek festivalu na opravu vydání Jitky Hosprové, famózního
braných kulturních památek.
houslisty Jaroslava Svěceného,
„Vzhledem k významnému jubileu
oceňovaného operního pěvce Finašeho národa je motto Jana Viktora Mládka a také našeho festiva- lipa Bandžaka a Západočeského
symfonického orchestru Mariánlu více než výmluvné: „Přežije-li
ské Lázně. Z dalších osmi koncertů
kultura, přežije národ“. Budeme
se snažit toto výročí s diváky osla- v Plzeňském kraji, se čtyři konají
ve spolupráci s festivalem Západovit umělecky a srdcem. Během
české Baroko. Procházky uměním
pěti úspěšných let se festivalové
Plzeňskem se odehrají 22.6. v Plapublikum rozrostlo a nám se posích; 7.7. v Nečtinech; 13.7. v Bředařilo pomoci více než třemi sty
tisíci korun historickým objektům zíně; 20.7. v Rabštejně nad Střelou;
31.8. v Dolní Bělé; 7.9. v Manětíně;
v regionu, který je mému srdci
z celého světa nejmilejší,“ říká Jit- 18.9. v Žihli a 21.9. v Chyši.
qap.cz
ka Hosprová.
Severní Plzeňsko díky festivalu
navštíví celá řada významných
umělců, předních komorních souborů a orchestrů. V rolích průvodců festivalem se vystřídá několik
hereckých hvězd. „Mám radost, že
pozvání přijali Barbora Munzarová, Jan Šťastný, Miroslav Dvořák
a opět se setkáme s Josefem Hervertem i Ondřejem Kepkou. Další
uměleckou osobností vedle těch
významných hudebních a hereckých je výtvarník Miroslav Spousta, který představí v kapli svaté
Anny v Nečtinech svou výstavu
Andělská cesta,“ doplňuje zakladatelka festivalu Jitka Hosprová.
Zahajovací Symfonický koncert se
koná 8. 6. 2018 v plzeňské Velké
Andrea Pekarovičová a David Průcha v kostele sv. Bartoloměje. Foto –jk–
synagoze; zazní skladby Mozarto-
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Exotika v Nečtinech
Letem světem
s venkovem
Již po páté se v regionálním muzeu Nečtiny odhrála velkolepá
cestovatelská událost, festival
Letem světem. Návštěvníci měli
nabitý sobotní program a nedělní vycházky za poznáním okolí
Nečtin. Festival uvítal návštěvníky
v sobotu 26. května ve 13 hodin
slavnostním zahájením. Letošní
rok byl opět naplněn cestopisnými
fotoprojekcemi, praktickými semiVernisáž výstavy fotografií Gustava Šlechty. Foto –sv–
náři, hudbou, výstavami, exotickými pokrmy či artefakty z cest.
Obě vernisáže měly velkou účast
Na letošním festivalu jsme společa výstavy navštívilo i velký počet
ně zaletěli do Bhútánu, do Iráku,
V jarních měsících se uskutečnily návštěvníků. Jiří Sedláček nám uká- Ugandy a cestovali jsme také po
zal své vodníky, sovy a další stvoření zemích půlnočního slunce. „Pov Regionálním muzeu dvě vývyrobené v jeho dílničce. Pan doktor zvali jsme zajímavé hosty, kteří
stavy. První zahajovací výstava
připravili kreativní semináře pro
fotografií Gustava Šlechty a dru- nás nadchl zajímavou tvorbou dřevěných hodin a dalšími krásnými
malé i velké, ukázky šamanismu,
há hostila hned dva autory dředřevořezbami, které si mohli námasážních technik, tance i hudvořezeb Mudr. Richarda Hlouse
vštěvníci i zakoupit. Opět se potvrdi- by“, vzpomíná spoluorganizátor
a Jiřího Sedláčka z Nečtin. Výlo, že mezi námi žije řada šikovných Štěpán Pastula, který vedl navíc
stavu fortografií doprovodila
lidiček, které pro nás mohou být
vlastní seminář zaměřený na
svým úvodním originálním sloinspirací. Pan Mudr. Richard Hlous cestovní koučink, aneb Jak najít
vem Mudr. Tamara Salcmanová
všechny ohromil překrásným vyřecestu k cestě.
a výborné kvarteto ze Základní
umělecké školy Bedřicha Smeta- zaným erbem Nečtin, který daroval Festival zaháli cestovatelé Lucie
přímo na vernisáži starostovi obce.
Dobřenská a Pavel Stejskal, kteří
ny v Plzni pod vedením Martina
–sv–
vyprávěli o cestování po rovníkoPetrúně.
vých oblastech Afriky. Přednáška
o Ugandě nás zavedla do srdce černé Afriky. Na jejich přednášku navázalo uvedení fotografické výstavy a výstavy afrických artefaktů.
Zajímavým dobrodruhem, který
se na festivalu představil, byl
cestovatel, fotograf a malíř Jan
Dolejš. „Bhútán nás přitahoval
mimo jiné tím, že je to jedna z posledních opravdu autentických
zemí, jíž se globalizace dosud
vyhýbala a dodnes měří ekonomickou úspěšnost podle „Hrubého národního štěstí,“ nad čímž
užasnul celý svět, který sám sebe
do té doby považoval za pokrokoNečtiny získaly svůj dřevěný erb. Foto –sv–
vý“. Kromě přednášky představil

Výstavy v muzeu
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Pávka, který musel setrvat ve své
druhé domovině a festival sledoval
z velké dálky, z Peru. Všichni jsme
na něj vzpomínali. Snad příští ročník bude opět s námi. Jako každý
rok patří velký dík T. Zímovi za
zapůjčení a stavbu jeho krásného
týpí, bez něj by nebyl festival kompletní. Tak zase příští rok.
–sv–

Co nás čeká?
Losování hlavní výhry od firmy Hannah. Foto Tomáš Zíma

Jan Dolejš také svou etnografickou notlivé fáze cestovatelského procesu od rozhodnutí, k cestě, přes její
rekonstrukci v obrazech nazvarealizaci až k návratům. Návštěvnou Indiáni obou Amerik. Tento
ník se dozvěděl, jak překonávat
zajímavý člověk bude mít velkou
výstavu svých obrazů v Nečtinech. překážky. Prošli jsme cestu krajem
vnějším i vnitřním. Cílem je, aby
Lenka Hrabalová přinesla na festival vůni dálek blízkého východu. si návštěvníci odnesli nejen chuť
a motivaci ke zvýšení hladiny ‚cesSe svou přednáškou Irák, jak ho
to-steronu‘ v krvi, ale též poznatky
neznáte, přiblížila tento kraj bez
a koučovací techniky, které sami
cenzury. Její odvaze a dobrodružmohou využít na svých cestách,
ným cestám může konkurovat
ale i v každodenním životě,“ říká
snad jen vyprávění a fotografie
Pastula, který se oblastí cestovZdeňka Vacka, který nás přenesel
ního koučinku intenzivně věnuje
do Zemí půlnočního slunce a přiněkolik let.
blížil nám cestování po oblastech
švédské a finské tundry, norských „Festival Letem světem, který již
po několikáté probíhá za podpory
fjordech a Lofotských ostrovech.
Plzeňského kraje, rozhodně stál
Speciálním hostem byla Karolína
za to,“ podotýká pořadatelský tým.
Alvarez a její seminář sufijského
V průběhu dne bylo připraveno
cvičení a šamanských technik.
exotické jídlo a pití. Mohli jste se
„Svět se okolo vás točí a jediný
zde naučit vyrábět jednoduchou
pevný bod je vaše nitro. Když se
obuv, hrát na specifické nástroje,
celý svět točí, tak uvnitř vzniká
seznámit se s tvořením origami
ticho a meditace.“ přibližuje tuto
sufijskou techniku víření Karolína, nebo si jen tak odpočnout při
která dovede naučit jak vířit správ- malování mandal. Novinkou pak
ně. Sama se touto tematikou zabý- byl závěrečný koncert v kostele sv.
Anny, kde jsme víření mohli vidět
vá již přes dvacet let. Tyto a další
techniky, inspirované šamanskými opět při hudbě Jiřího Muchy českého multiinstrumentalisty, sklakulturami napříč naší planetou,
datele a zpěváka. V neděli se pak
nám Karolína Alvarez předala
meditovalo na Kozelce a v místv průběhu festivalu.
Netradiční přednášku, zaměřenou ních lesích.
Jedinou čmouhou na letošním fesna využití cestování pro osobní
tivalu byla neúčast druhé spoluorrozvoj a růst, představil rozhodně
ganizátorské poloviny to Martina
Štěpán Pastula. „Prošli jsme jed-

červenec
7. 7. 2.ročník Dragonflies Cup
areál sportovního hřiště
7. 7. J. Hosprová 18.00 sv. Anna
Nečtiny koncert
13. 7. J. Hosprová 18.00 Březín
koncert
14. 7. vernisáž - Hofmaistrová
17.00 Nečtiny muzeum
21. 7. Anenská pouť Nečtiny
sportovní areál
22. 7. Turnaj v malé kopané
Nečtiny sportovní areál
27. 7. L. Pospíšil sv. Anna Nečtiny
koncert

srpen

11. 8. Knezaplacení a P. Jíšová
sv. Anna Nečtiny Nečtiny
25. 8. Pouť Březín
25. 8. Letní barokní festival
na nečtinské faře

září

neČtiny
ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Na svatého Aloise, poseč louku,
neboj se. (21. června)
Na svatého Jána, otvírá se
létu brána. (24.června)
Je tu červen, krásné jaro a konec
školního roku. Učivo je probráno,
závěrečné písemky jsou napsány, žáci finišovali nad známkami
a bylo to těžké v těchto pěkných
teplých dnech. Také jsme plnili
plno úkolů a aktivit, které jsme
museli do konce školního roku
stihnout.
V minulém čísle jsem vás zvala na
Zahradní slavnost, kterou tradičně
připravujeme ke Dni matek a Dni
rodin na školní zahradě. Letos
jsme trnuli a čekali déšť, který
opravdu přišel. Naštěstí po úvodním vystoupení tanečního kroužku ustal, vykouklo sluníčko a bylo
krásně. Slavnost se moc povedla
a všichni jsme si to užili.
9. května jsme uctili památku zesnulých obětí II. světové války. Pan
starosta a pan Kapr položili věnec
u pomníku obětí z transportu smrti a my s dětmi jsme zazpívaly píseň „Chválím tě Země má“ a státní
hymnu. Pan Kapr dětem povyprá-

1. 9. DOOSAN 11.00 Nečtiny
sportovní areál
2. 9. Máslová vernisáž „Bilance“
16.00 kostel sv.Anna
8. 9. Holčičí věc - výstava M. Kokoškové 17.00 Nečtiny muzeum
15. 9. KLIKA 13.00 Nečtiny areál
sportovní
28. 9. Den s četnictvem Nečtiny
muzeum

říjen

6. 10. Rybářské závody 7.00
Nečtiny staré koupaliště
20. 10. Podzimní výstava Hrad
7.00-16.00 Hrad Nečtiny zemědělský areál
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Koncert ZUŠ. Foto –jb–

Den matek a Den rodin, zahradní slavnost. Foto Jana Brožová

věl o lidických dětech a připomněl
útrapy a hrůzy této války. Je velice
důležité a nutné stále připomínat
tyto smutné události.
22. května jsme vystupovali na
setkání seniorů z pečovatelských
domů, které se konalo v regionálním muzeu v Nečtinech. Bylo to
pěkné a milé. Vystoupení dětí se
moc povedlo. Všem se líbila žertovná pohádka o „Pokažené Burské válce“, scénky a veselé zpívání.
Děti měly pro seniory připravené
dárky – papírové karafiáty a přáníčka.
24. května jsme jeli na školní
výlet. Navštívili jsme Bezdružice,
Konstantinovy Lázně a zříceni-

nu hradu Gutštejn. Moc se nám
líbila expozice v bezdružickém
zámku, tolik preparovaných zvířat jsme ještě neviděli. Skvělí byli
i zaměstnanci zámku, výborně se
o nás postarali, v zámecké restauraci jsme se najedli a pokračovali
dál. Prohléhli jsme si Konstantinovy Lázně, dojeli na křižovatku,
odkud jsme šli pěšky na zříceninu
hradu. Tam se nám taky líbilo.
Chtěli jsme po turistické stezce
přejít do údolí, ale velká voda odnesla lávku přes Hadí potok. Přebrodit se nedalo a my se museli
vrátit zpět na místo, odkud jsme
vyšli. Přesto se nám výlet vydařil
a všem se líbil.
1. černa jsme měli dětský den. Žáci
5. ročníku připravili na školní zahradě soutěže, ve kterých všechny
děti soutěžily a získávaly ceny. Těší
nás, že naši nejstarší žáci jsou tak
samostatní a schopní.
5. června jsme měli společně se ZŠ
a MŠ Bezvěrov Olympiádu v atletice. Bezvěrovští byli v Nečtinech
celý týden na škole v přírodě, tak
jsme se společně utkali ve sportovním klání. Společné soupeření
všechny bavilo. 7. června nás děti
v Bezvěrova pozvaly do kaple sv.
Anny, kde nám zahrály muzikál
„O šípkové Růžence“. My jsme jim

neČtiny
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Historické perličky

Na hradě Gutštejn. Foto –jb–

zase na oplátku zahráli pohádku
„Pokažená válka“. Takto vzájemně
spolupracujeme i s ostatními malotřídními školami. 8. června jsme
měli ve škole kino. V tělocvičně
nám nafoukli velký stan ve tvaru
iglů, kde nás usadili a promítli
film „Podmořský svět“. Pohádkový příběh, plný napětí se šťastným
koncem o životě živočichů v korálových útesech.
19. června jsme měli besedu s Policií ČR. Do školy přišel pan Kapr,
aby nám všem připomněl, jak je
důležitá bezpečnost a správné chování v dopravním provozu, zvláště
o prázdninách a jak se máme chránit a chovat v případě ohrožení.

Den Země. Foto –jb–

Zastávka školního výletu - expozice bezdružického zámku. Foto –jb–

21. června jsme jeli do Manětína.
Žáci 5. ročníku navštívili ZŠ, aby
věděli, kam půjdou po prázdninách. Ostatní děti šly do knihovny,
děti z MŠ a první třída navštívily
MŠ, kde shlédly divadélko. Společně jsme šli pěšky mlýnskou stezkou zpět do Nečtin.
25. června jsme navštívili ranč
u Stříbrných. Na Plachtín jsme jeli
linkovým autobusem, tam jsme si
všechno prohlédli a paní Stříbrná
povozila děti na koních. Zpět jsme
šli pěšky, u Babateichu jsme si
opekli buřty a spokojeně se vrátili
do školy.
27. června jsme společně s městskou knihovnou a naší p. kni-

hovnicí M. Bretschneiderovou
připravili pasování prvňáčků na
čtenáře. Prvňáčci plnili různé
úkoly a pak skládali čtenářský
slib. Pan starosta, jako hlavní
rytíř je pasoval do „Řádu čtenářů“. Slavnost pokračovala
rozloučením s žáky 5. ročníku,
kteří odchází do 6. ročníku ZŠ
Manětín, ZŠ Dolní Bělá a dvě
žákyně jdou na víceleté gymnázium do Plas. Jsou to: Magdalena Koudelová, Tereza Stříbrná,
Nikola Filipová, Jakub Fojtík,
Hanka Kepková, Eliška Poulová,
Michala Šístková a Prokop Štika.
Spolužáci pro ně připravili dárky
a občerstvení. Bylo to moc milé
a dojemné. 29. června jsme slavnostně ukončili školní rok a školákům bylo předáno vysvědčení .
O prázdninách se bude ve škole
pracovat. Budou se kompletně
rekonstruovat toalety chlapců
a dívek. V přízemí se budou
renovovat dveře včetně rámů.
V kuchyni se musí přebudovat
ventilace pro usazení nového
sporáku a dalších nezbytností
nutných pro provoz kuchyně.
Přejeme všem krásné léto, hodně
příjemných zážitků a načerpání sil
do dalšího školního roku.
Jana Brožová

Na úvod prázdninových Historických perliček, bych se chtěl,
vám všem příznivcům nečtinské historie omluvit a to hned
několik rát.
Nejprve za to, že se nepodařilo
uskutečnit všechny akce, které
jsem avizoval v minulém čísle
Nečtinských novin. A také za to,
že dnešní perličky budou hodně
krátké. Je to z jednoduchého důvodu. Jistě jste si všimli, že jsme
se pustili do stavby domečku
a jednoduše řečeno je to velké
sousto. A krom samotné stavby
nic jiného nezvládám dělat. Měl
jsem sice své plány a představy.
Ale skutečnost bývá jiná. Na to
si určitě jako příznivci historie
vzpomínáte. Plány tzv. pětiletek,
byly také velké a skutečnost byla
naprosto jiná. Plán bylo nutné
plnit za každou cenu. Ale však si
vzpomenete, jak to bylo. Nikdo
vám neřekl jak plán splnit. A já
jsem v současné době v podobné
situaci. Chci plnit plán a vlastně
nevím úplně jak. Doufám, že
mě alespoň trochu pochopíte
a mojí omluvu přijmete. Doufám, že v září již bude situace
jiná. A v po prázdninovém čísle
Nečtinských novin se vrátíme
ke klasickému formátu „perliček“. Přes uvedenou situaci se
přesto jedna akce uskutečnila
a to přednáška připomínající
nečtinského četníka p. Pivoňku
a jeho službu v letech 1936-1947.
Jak jsem již informoval o materiál projevilo zájem muzeum
Policie ČR. V červnu tedy došlo
k předání materiálu do Muzea
Policie ČR v Praze k dalšímu
zpracování. Tak mám radost, že
se o Nečtinech zase o malilinko
víc ví.
S pozdravem Nečtinám ZDAR!
Jiří Kapr

Vítání nečtinských rodáčků. Foto –mch–

11 dětí přivítáno!
Vítání rodáčků
v zámecké kapli na
Zámku v Nečtinech
Je naší krásnou a milou tradicí
přivítat naše malé rodáčky na druhou květnou neděli, při příležitosti
svátku Dne matek. Tato událost
se letos konala s odstupem tří let
a to v neděli 13. května 2018 od
14 hodin v zámecké kapli Zámku
Nečtiny. Při této milé a zároveň
komorní akci, jsme měli možnost
přivítat za zvuku jemných tónu
hudby šestitýdenní miminko a zárověň i tříletou slečnu, která již od
září loňského roku navštěvuje Mateřskou školku u nás v Nečtinech.
Na letošním Vítání rodáčků pan
starosta ing. Jiří Křemenák přivítal celkem 11 dětiček a jejich
rodiče a nejbližší příbuzný. Při
této slavnostní chvilce jsme si připomenuly jak je důležité rodinné
pouto mezi rodiči a dětmi a jak
krásná příroda je u nás na Nečtinsku k jejich výchově.
Maminky obdaroval pan starosta
voňavou červenou růžičkou a milým slovem. Malí rodáčci na přivítanou od Obce Nečtiny dostaly
malou peněžitou pozornost.

Tímto mezi námi ještě jednou za
obec Nečtiny vítáme.
Za Výbor pro kulturu
Miluše Chlupová

Blahopřejeme!
V měsíci dubnu, květnu
a červnu oslavili
a oslaví narozeniny tito
naši spoluobčané:
Šojslová Marie
Holotová Jana
Zemen Jiří
Uhlířová Alena
Beránek Jaroslav
Štejfa Miloslav
Haluška František
Ouzká Vlasta
Hozák Eduard
Suk Milan
Bejvančický František
Lavička František
Hořejší Jana
Stránská Jiřina
Holíková Anna
Arnet Václav
Urban Antonín
Rothová Hilde
Za obec Nečtiny ještě jednou všem
gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví a štěstí.
Za výbor pro kulturu –mch–

neČtiny
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konala na sále. Krásně jí zahrála
a zazpívala její vnoučata. Nálada
se rozproudila a hosté odcházeli až
po půlnoci. Přejeme paní Šojslové
stále hodně zdraví, životního optimismu a radosti z dětí, vnoučat, ba
i pravnoučat.
Za Výbor pro kulturu
Kájina Kazdová

Martinčiny recepty

Malinový řez
Setkání seniorek v Regionálním muzeu. Foto –sv–

možném. Školáčci měli připravené
i květinové překvapení pro babičky,
které udělalo všem velkou radost.
Všichni jsme se společně shodli na
V měsíci svátku Dne matek Regiotom, že takové akce pro naše nejnální muzeum ve spolupráci se ZŠ
starší jsou velmi důležité a výchovné
a MŠ Nečtiny, Obcí Manětín a Pečovatelskou službou v Touškově při- i pro tu nastávající generaci.
pravili setkání seniorek Nečtinska. –sv–
Žáci naší školy a školky předvedli
velmi originální pásmo, které se
všem moc líbilo a patří jim za to velké poděkování. Babičky se zasmáli
nad výborným, divadelním předsta- V dubnu oslavila krásné jubileum
vením a nad hrnkem kávy si zavzpo- paní Marie Šojslová. Přišla jí gramínali na svá mladá léta a využili
tulovat celá velká rodina a ostatní
této chvíle k popovídání si o všem
přátelé. Bylo jich tolik, že se oslava

Setkání seniorek

Oslava na sále

Na oslavě. Foto Zdeněk Šojsl

Těsto
4 vejce
120 g cukru krystal
120 g hladké mouky
2 lžíce kakaa
Celá vejce vyšleháme s cukrem do
světlé pěny – trvá to asi 10 minut.
Pak pomalu po lžících vmícháme mouku a kakao.
Nalijeme do formy srnčí hřbet
(biskupský chlebíček), vymazaný
máslem a vysypaný moukou.
Pečeme na 160 °C cca 25 minut.
Krém
250g mascarpone
1 smetana ke šlehání
cukr moučka
150g malin + na ozdobení
Mascarpone smícháme s cukrem,
lehce přidáme ušlehanou šlehačku,
do které jsme zašlehali rozmačkané maliny.
Vychladlý hřbet podélně rozřízneme a naplníme 2/3 krému. Pak
celý pomažeme zbylým krémem
a ozdobíme malinami.
Přeji dobrou chuť a krásné
léto Martinka

neČtiny
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NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň, OMI

Včera jsem dostal pomocí MMS jeden biblický citát, který je
tak notoricky známý všem lidem, že se už ani necituje. Přesto
mi velmi silně zazněl a rezonoval mi v mysli i srdci víc, než bych
čekal. Tak jsem se rozhodl, že ho použiji pro toto Nota bene.
Citát je od apoštola Pavla a zní: Nedejte se přemoci zlem, ale
přemáhejte zlo dobrem (Římanům 12, 21). Přeji nám všem,
aby se tato slova stala takovou poutnickou holí při tom našem
prázdninovém cestování, putování, pobývání i odpočívání.
Opravdu není lepší návod k tomu, jak přemoci ta různá zla,
těžkosti a pokaženosti všeho druhu, která na nás budou
jistě dorážet i během prázdnin. Přeji vám i za všechny obláty
opravdu krásný a požehnaný prázdninový čas. A ještě jednou
se svatým Pavlem opakuji: Nedejme se přemoci zlem,
ale přemáhejme zlo dobrem.

Michalova veřejná
knihovna
To, že je Březín kulturní vesnicí
dokládá kulturní dění v kostele
sv. Bartoloměje a nejen tam, ale
i nově založená veřejná knihovna
v autobusové zastávce. Je zde výběr bezúplatně věnované literatury.
To, že literaturu věnovali moji kamarádi je mi zárukou a důkazem
dobré kvality.

Jak veřejná knihovna
v Březíně funguje:
Stačí si zajít do autobusové zastávky v Březíně. Každý, úplně každý
má možnost vybrat si knížku podle své chuti. Přečíst si jí a potom
vrátit nebo vyměnit. Zatím je počítáno se třemi policemi, které celkem činí 6 metrů literatury. Výběr
opravdu úctyhodný.
Doufám, že veřejná knihovna,
hodně rozšířená po celých Čechách, přispěje k už tak báječné
kulturní atmosféře v Březíně.
Přeju vám příjemné počtení!
Michal Beneš,
Březín 2

Nečtináci v Augsburgu
69. Sudetoněmecký den
2018 v Augsburgu
Ve dnech 18.-20. května 2018
se konal již 69. Sudetoněmecký
den, tentokráte v Augsburgu.
„Spolek Němců v Čechách, z.s.“
z Nečtin se opět prezentoval
informačním stánkem, na kterém byly podávány informace
z činnosti Spolku. Celkem čtyři

Před stánkem. Foto archiv Spolku

krojované členové pak v neděli,
po mši svaté, napochodovali
se spolkovým praporem pak
do „Schwabenhalle“. Zájem
o činnost byl především v neděli
velmi slušný, Richard Šulko měl
v nedělním odpoledním programu i své autorské čtení v rámci
Sudetoněmeckých autorů, kteří
píší v nářečích. Stánek byl opět
vyzdoben velkoformátovými historickými fotografiemi Nečtin
a Hradu Preitenstein. Příští rok
se koná toto setkání Českých
Němců v Regensburgu, který
není tak daleko: doporučuji každému návštěvu takovéto akce,
rád organizačně pomohu.
Richard Šulko

Nástup na průvod. Foto archiv Spolku Němců v Čechách

neČtiny
Rozhodujeme o tom,
jak budeme žít
CPOS MĚSTO TOUŠKOV
Stárnutí je jedna z etap lidského
života a týká se nás všech. Mnohé
rodiny řeší situaci, kdy stárnoucí
senior není schopen pro svůj věk
nebo zdravotní stav, se sám o sebe
postarat a stává se tak nesoběstačným. Za nejlepší způsob péče se
považuje možnost člověka zůstat
co nejdéle v domácím prostředí
za podpory a péče rodiny. Avšak
v dnešní uspěchané době je někdy
těžké tato slova naplnit. Model
rodinné péče může fungovat i za
podpory pečovatelské služby.
Naše pečovatelská služba poskytuje
služby přesně podle požadavků
klienta, tak, aby měl možnost zachovat si své schopnosti a životní
styl. Pečovatelská služba poskytuje
běžné služby jako je např. úklid domácnosti, praní, žehlení prádla, donáška jídla, pomoc s hygienou, podání jídla, ale nabízí i něco mnohem
víc. Především porozumění a podporu v udržení vztahů a kontaktů
se společenským prostředím, což
se odráží na celkové spokojenosti
klienta. Staráme se nejen o obyvatele Nečtin a obcí spadajících pod
Nečtin, ale můžeme naše služby poskytovat i lidem, kteří nemají trvalé
bydliště na území obce a pobývají
zde jen sezonně.
Základním principem poskytování
naší péče není pouze profesionalita.
Péči poskytujeme na základě znalosti klienta, plně respektujeme jeho
osobnost. Jde nám o to, abychom
péči poskytovali vlídným a lidsky
příjemným způsobem. Proto se nám
často klienti svěřují i s věcmi, které
někdy neřeknou ani rodině. Pro
některé naše klienty, kteří nemají
rodinu, je kontakt s pečovatelkou
vůbec jediným denním kontaktem.
Snažíme se, aby naše návštěva
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u klienta byla pro něj i povzbuzením
a potěšením.
Kromě základních činností pečovatelské služby poskytujeme i řadu
aktivit pro klienty nad rámec naší
práce. Těmito aktivitami se snažíme
zpříjemnit a obohatit život našich
klientů, pomáháme jim v udržování kontaktů a podporujeme je
v udržování jejích zájmů. Všechny
tyto akce jsou určeny nejen našim
klientům, ale vítáni jsou všichni obyvatelé obce. Velmi oblíbenou akcí
je setkávání seniorů v regionálním
muzeu Nečtiny. Uvědomujeme si,
jak je důležité propojování generací
a jak obohacující pro obě strany je
setkávání seniorů a dětí. Proto spolupracujeme s MŠ a ZŠ Nečtiny na
setkávání seniorů s dětmi, senioři
navštěvují školu, kde dětem vypráví
o tom, jak trávili dětství, jak vypadala škola jejich dětství, apod.
Dále trvale pracujeme na projektu“
Plníme vaše nevyslovená přání“.
Vzhledem k tomu, že naše služby
plánujeme individuálně, pracujeme
i s osobní a rodinnou historií klienta. Proto často víme i o tajných
a nevyslovených přání našich klientů. Pokud je to jen trochu možné,
snažíme se některá z těchto přání
klientům splnit
Na naše klienty vždy pamatujeme
s přáním, květinami nebo drobným
dárkem. Pokud nám to časové možnosti umožní, zúčastníme se posezení a oslavy u klienta.
Pravidelně pořádáme vánoční a velikonoční dílny v obecním domě
v Březíně. Vzhledem k věkovému
složení a zdravotnímu stavu našich
klientů je pro ně nemožné dopravit se kamkoli mimo obec. Proto
pořádáme tyto dílny. Výtvarných
dílen se zúčastňují nejen naši klienti,
ale i ostatní obyvatelé a děti z obce.
Nejde tedy pouze o výrobu dekorací, ale i o setkávání našich klientů
s ostatními obyvateli obce. Tím se
obohacuje jejich společenský život.

Vaše případné
dotazy ráda zodpoví
koordinátorka
Radka Václavíková na
tel. čísle 774 483 706,
nebo pečovatelky
Zuzana Vlčková
– tel. 774 413 379,
nebo Jitka Denková –
tel. 773 307 049.
Naše činnost zahrnuje:

Základní činnosti při poskytování pečovatelské
služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu:
• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
• Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru,
• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu:
• Pomoc při úkonech osobní hygieny,
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
• Pomoc při použití WC,
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:
• Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
• Dovoz nebo donáška jídla,
• Pomoc při přípravě jídla a pití,
• Příprava a podání jídla a pití, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů
podle bodů 3 a 4,
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• Běžný úklid a údržba domácnosti,
• Údržba domácích spotřebičů,
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezonního úklidu, úklidu po malování,
• Donáška vody,
• Topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva, údržba topných zařízení,
• Běžné nákupy a pochůzky,
• Velký nákup, například týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
• Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho
drobné opravy,
• Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy,
e) Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
• Doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři a doprovázení zpět,
• Doprovázení dospělých do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět.
Fakultativní činnosti – nad rámec základní
činnosti pondělí až pátek
• Dohled nad uživatelem služby - krátkodobý
• Doprava

Tímto chceme poděkovat panu starostovi Křemenákovi, pracovníkům
obce a Regionálního muzea Nečtiny,
MŠ a ZŠ Nečtiny za výbornou spolupráci a podporu naší organizace.

neČtiny
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Recyklace
Obec Nečtiny recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali
k recyklaci 4 549
kilogramů starých
spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vyřadili 4 549 kilo
gramů elektra. Tím, že jsme
ho následně předali k recyklaci,
jsme uspořili 36,64 MWh elektřiny, 1 303,97 litrů ropy, 194,98
m3 vody a 2,34 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 8,81 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 41,02 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost

až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je
pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké
obci. Zároveň ulice a separační
stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro.
Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na:
www.sberne-dvory.cz
www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí.

ASEKOL

Změny autobusů
Od 1. července
nastaly na trase Plzeň
– Manětín, Plzeň –
Kralovice a Bezdružice
– Manětín – Kralovice
změny.
Kvůli nedostatku řidičů jsou
o víkendech sloučeny směny
do jedné. Mezi Plzní a Manětín
(resp. Nečtiny) pojede více spojů
a to v: 5:41, 10:05, 13:32 a 18:21
z Manětína a z Plzně v 7:05,
11:50, 15:00 a 19:40 (vybrané
spoje jedou přes Horní Bříza,
sídliště). Autobus z této linky
bude přejíždět na linku 460790,
kde jsou víkendové spoje upraveny tak, aby byla návaznost
v Manětíně na autobus Plzeň –
Manětín. Nedělní odpolední spoj
navazuje na základě dřívějších
požadavků na autobus do Rakovníka a Prahy. V pracovní dny
je naopak posunut dopolední
spoj z Manětína na 9:30, v Kralovicích vychází lépe přípoj na Rakovník či do Plzně. Nově je zaveden ranní spoj v 9:00 z Horní
Břízy do Dolní Bělé v pracovní
dny. V neděli pak zůstávají spoje

neČtiny
mezi Plzní a Žluticemi, jedou
ovšem v odlišných časech.
Mezi Plzní a Horní Břízou (resp.
Trnovou) jsou zrušeny spoje 1,
30 a 23. Spoje 30 a 23 byly komerčními spoji dopravce (spojem
30 nejezdil nikdo, spoj č. 23 má
alternativu ve vlaku či v ostatních
spojích), které Plzeňský kraj nehradil, spoj č. 1 sloužil jako posila, nicméně vytíženost stabilně
klesala. Cestující mohou využít
ostatní spoje či vlak. Ranní spoj
z Horní Bělé bude zajíždět na sídliště v Horní Bříze.
Na trase Manětín – Bezdružice je
posunut dopolední spoj z Bezdružic na 8:30, aby vycházela v Bezvěrově návaznost na linku Plzeň
– Karlovy Vary. Z Manětína odjíždí
polední spoj v 12:45, opět s návazností na autobus od Plzně.
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Na trase Plzeň – Kralovice budou
vybrané víkendové spoje jezdit
mimo Horní Břízu (v časech, kdy
jede linka Plzeň – Manětín), mimo
jiné se tím podařilo získat požaS TRPKOU TŘEŠNIČKOU
dovanou návaznost na vlak od
NA DORTU
Rakovníka. Dále jsou sloučeny
ranní spoje z Plzně do Kaznějova
Sezona 2017-2018 je minulostí a je
do jednoho. Místo dvou autobusů mojí milou povinností vás stručně
v 17:00 a 17:10 z Plzně na Kazněinformovat o jejím průběhu. Když
jov a Plasy pojede jeden v 16:30
jsem psal do vánočního vydání
do Kralovic a druhý v 17:10 do
článek o velmi úspěšném podzimu,
Kralovic. Z Kralovic jede přímý
kdy jsme z možných 39ti bodů zísautobus do Plzně v 17:35 (dnes
kali 33., asi málokdo čekal, že by se
s přestupem).
to mohlo opakovat i na jaře. Sice
Díky těmto opatřením jsme se
jsme získali o 6 bodů méně, tudíž
snažili eliminovat krizi s nasazová- celkově rovných 60, ale takovou
ním řidičů, kdy reálně hrozilo, že „jízdu“ co působím v nečtinském
jejich nedostatek zapříčiní výpafotbalu nepamatuji. Díky těmto
dek některých spojů.
výsledkům jsme vytvořili historicMartin Fencl, dopravní
ký rekord v celkovém počtu a nebýt
a marketingový specialista
týmu Úněšova, který měl letos

Fotbal!
KRÁSNÁ POHÁDKA
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nérovi. To se také stalo a nyní jsem
neskutečnou fazónu a přiznejme
měl zase problém já vysvětlit tresi zaslouženě postoupil, mohli
nérovi, že si nedělám legraci. Když
jsme to být možná my, kdo se hřál
pochopil, že je to pravda, nabraly
na výsluní okresního přeboru po
posledním kole. Celkově jsme tudíž věci rychlý spád a informace se
šířila rychleji než japonský šinkanskončil druzí a po posledním jarním kole, kdy jsme zdolali družstvo zen z Tokia do Yokohamy. To, že se
utkáme s Losinou bylo dané a po
z Nýřan si udělali příjemnou dolosu jsme věděli, že začínáme ve
kopnou. Dresy ještě voněly potem
středu venku, v sobotu doma. Zbýv kabině, kopačky již měli všichni
valo už jen obvolat kluky, požádat
zabalené, že je hráči vyndají až na
o přeložení hasičských závodů
první podzimní zápas, pivko teklo
proudem a v příjemných večerních a mohlo se jít na věc.
Začínat dvojutkání pohárového
debatách jsme hodnotili sezonu.
typu venku je vždy lehká výhoNěkteří brali věci tak, že na víc už
da. Čekáte, co vám soupeř dovolí
nebylo, ale přeci jen většina z nás
se ptala sama sebe, kde jsme uděla- a pak můžete zasazovat rány vy.
Nám paradoxně soupeř nabídl
li chybu, že nám chyběli pouhé tři
doma jako hostitel vše. Již od sabody na baráž o I.B třídu, kterou
mého začátku bylo vidět, kdo je
hrají dva nejlepší celky z druhých
pánem na hřišti a byli jsme to prámíst ze sedmi okresů. Po pěkné
dokopné, kdy jsme se dobře napili, vě my. Jen s podivem skončil první
nabaštili a také zabékali však přišlo poločas bez branek. Ve druhém už
jsme byli úspěšnější a své šance
hodně rychlé vystřízlivění.
Byla krásná teplá červnová neděle, jsme přetavili v góly, kdy Socha
střelou z dálky a z pokutového
sedím si pod pergolou a mazlím
kopu rozvlnil síť a my si odvážíme
se se svým oblíbeným pivečkem
více než slibný výsledek 0:2. To,
s vědomím, že ráno vstávám do
že jsme měli šancí na dva zápasy
práce a vyrazím domů si po vía utkání mohlo skončit třeba 1:7
kendu odpočinout. Najednou se
je věc jiná, která nás ale ještě měla
stalo to, co jsem nečekal . V kapse
o
to víc bolet v sobotu.
mi zvoní telefon. Při pohledu na
neznámé číslo na displeji si říkám, V ten den jako by již od samého
kdo to z práce zase otravuje, vždyť začátku bylo úplně vše divné. Při
posezení s rozhodčími v hosporáno tam jsem a věci se budou ředě před zápasem Daně vypadla
šit v pondělí. Nakonec hovor tedy
z ruky sklenice na dlažbu, která by
s nelibostí přijímám a na druhé
se v 99. případech ze sta rozbila,
straně byl předseda krajské fotbalové komise se slovy “dobrý večer, ale tupý zvuk jak sklenice dopadá
na silnější dno mi hned naznačuje,
tady pan Drobný, chtěl bych vás
pozvat na zítřejší losování baráže“. že něco není v pořádku. Vždyť
střepy znamenají přeci štěstí. No
Po několika mnou vykoktaných
dobrá, říkám si, je to náhoda, teď
slovech jsem se dozvěděl, že jeli15.min před utkáním začal náš
kož Rozvadov odhlásil družstvo
krásně načesaný trávník zkrápět
úplně a Studánka, která měla
déšť, to je přeci znamení, že za ten
nárok na baráž před námi s pocelý rok dřiny a odříkání se dostaví
děkováním odmítla, jsme byli na
řadě my. Když jsme dohovořili, tak tolik očekávaná odměna. Ale ta
vám sama nespadne do klína, když
jsem měl sám se sebou co dělat,
abych se vůbec nadechnul, ale cítil jak říká Franz Straka nepůjdete
tomu štěstíčku naproti. A ať se na
jsem povinnost ihned zavolat tre-

15
mě nikdo nezlobí, my za tím nešli.
Hosté oproti středě obměnili sestavu, byli fotbalovější a my zřejmě
s vidinou postupu utkání absolutně nezvládli. Hosté si za první
poločas vzali dvoubrankové manko z prvního utkání zpět a i přes
nahecování o přestávce jsme inkasovali brzy ještě jednou a bylo po
zápase. Čas na to ješte s utkáním
něco udělat byl, hlavy a nohy hráčů byly ale proti. Zhruba 150 diváků přihlíží tomu, jak prohráváme
0:3. Bolest, zmar, zklamání a bezradnost. Po posledním hvizdu píšťalky se mně a nejen mně ztahuje
hrdlo, svírá břicho bolestí, po tváři
se kutálejí slzy zklamání a v hlavě
mi leží pouze jedno slovo „Proč?“
To vše ještě umocňují telefonáty
typu „co se stalo?, jak je to možné?,
je to pravda?“ I já cítil, kolik lidí
nám přálo postup, ale nebylo prostě souzeno. Neradoval se lepší tým,
ale šťastnější a zřejmě zkušenější
v tak velkých zápasech.
Čas ale rány hojí a my se musíme
připravit na další sezonu, která
nám klepe na dveře. A proto mi
dovolte poděkovat těmto statečným, kteří se o zviditelnění nečtinského fotbalu zasloužili nejvíce.
Jsou to: Stanislav Arnet, Martin
Hlous, Ondřej Plic, Ondřej Hejlík,
Luboš Brada, Zdeněk Bittermann,
Jaroslav März, Lukáš Lejsek, Michal Alexi, Vojtěch Šedivec, Václav
Polívka, Filip Socha, Jan Kamínek,
Karel Junas, Martin Kučera,Roman Taut, Václav Smola ti všichni
pod vedením trenéra Sašy Divíška.
Poděkování patří též realizačnímu
týmu, sponzorům a fanouškům,
kteří při nás celou sezonu stáli.
Věřím, že si lidé ale cestu na naše
zápasy najdou a my jim budeme za
odměnu dělat radost ze hry a připravovat pro ně další nezapomenutelné zážitky.
S poděkováním předseda
TJ Nečtiny Miloš Fillinger
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Procházky uměním v kapli sv. Anny

Letní procházkové putování regionem severního Plzeňska nabírá
na tempu a také na umělecké
intenzitě. 3. festivalové zastavení
nás zavedlo na křižovatku dvou
andělských cest. V Nečtinech, kam vede ke kapli sv.Anny cesta andělských soch, nás uvítal výtvarník Miroslav
Spousta se svou instalací Andělské cesty. Jeho obrazy
a objekty andělů byly významnou součástí hudebního
večera v podání mistrů svých nástrojů. Virtuozové kytarista Lubomír Brabec a akordeonista Ladislav Horák
strhli posluchače nejen svojí hudební interpretací, ale
také zajímavým povídáním o hudbě pro své nástroje.
Jitka Hosprová se ujala role ,,průvodce“ a představila
zajímavé originalní skladby pro violu jak s kytarou, tak
i s akordeonem. Standing ovation po společné skladbě, Renesanční suitě Václava Trojana, vyjádřilo nadšení z úžasného uměleckého zážitku. Výtěžek večera
18359 Kč na opravu kostela v Lukové, byl skutečně
mimořádný. Děkujeme umělcům, partnerům a starostovi Ing. Jiřímu Křemenákovi za skvělý večer v Nečtinech.
Za festival také děkujeme panu Martinu Juhovi za skvělé
fotografie: www.facebook.com/martinjuha.
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