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Tabulka
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Nečtiny

6

5

0

1

20:10

15

0

0

2.

Sokol Dolní Bělá

6

5

0

1

17:6

14

1

0

3.

Olympie Kožlany

6

5

0

1

14:7

14

1

0

4.

Dioss Nýřany

6

4

0

2

19:15

13

0

1

5.

Jiskra Křelovice

6

4

0

2

18:7

12

1

1

6.

SK Horní Bříza „B“

6

4

0

2

19:12

11

1

0

7.

Sokol Mladotice

6

2

0

4

11:18

8

0

2

8.

FK TJ Ledce

6

2

0

4

13:15

7

0

1

9.

FK Bohemia Kaznějov „B“

6

3

0

3

14:18

7

2

0

10.

SK Všeruby

6

2

0

4

19:18

6

0

0

11.

Baník Zbůch

6

2

0

4

12:14

6

0

0

12.

Baník Líně

6

2

0

4

11:14

6

0

0

13.

SK Viktoria Úlice

6

1

0

5

11:27

4

0

1

14.

Slovan Blatnice

6

1

0

5

5:22

3

0

0
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VUGHĀQď]YH na

PODZIMNÍ VÝSTAVU,
OKRESNÍ VÝSTAVU PLZNĎ-SEVERU
a JARMARK

v sobotu dne 20͘ƎşũŶĂϮϬϭ8
od 8.00 hod. do 16.00 hod. na ,ƌĂĚĢEĞēƚŝŶǇ
sǉƐƚĂǀĂŬƌĄůşŬƽ͕ĚƌƽďĞǎĞĂŚŽůƵďƽ
sǉƐƚĂǀĂŽǀŽĐĞ͕ǌĞůĞŶŝŶǇĂŬǀĢƚŝŶ
WƌŽĚĞũŽǀŽĐŶǉĐŚƐƚƌŽŵŬƽĂƌƽǎş
WƌŽĚĞũũĂďůĞŬ
WƌŽĚĞũŬƵƎŝĐ͕ŬĂĐŚĞŶĂŚƵƐ
sǉƐƚĂǀĂĂƉƌŽĚĞũŵĂůĠŵĞĐŚĂŶŝǌĂĐĞ
WƌŽĚĞũŬŽƓşŬƽ
WƌŽĚĞũĚƵƓŝēŬŽǀĠǀĂǌďǇ
WƌŽĚĞũŵĞĚŽǀŝŶǇ
ĂĚĂůƓşǀǉƐƚĂǀǇĂƉƌŽĚĞũ͙
WƌĞǌĞŶƚĂĐĞŬǇŶŽůŽŐƽĂǀēĞůĂƎƽ
sǇƐƚŽƵƉĞŶşƐŬƵƉŝŶǇǀŽũĞŶƐŬĠŚŝƐƚŽƌŝĞhd>Z^Z'KEZZ'/DEd
K ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş– ƐŬŽƉŽǀǉĂǀĞƉƎŽǀǉŐƵůĄƓ

K ĚŽďƌĠƉŽŚŽĚĢƉƎŝƐƉĢũĞŚƵĚďŽƵsĄĐůĂǀĄŬŽǀĞĐ
K,ddKDK>

ĢŬƵũĞŵĞǀƓĞŵƐƉŽŶǌŽƌƽŵ
&ŝƌŵǇĂƉƌŽĚĞũĐŝ͕ŬƚĞƎşŵĂũşǌĄũĞŵŽƷēĂƐƚ͕ƐĞŵŽŚŽƵƉƎŝŚůĄƐŝƚŶĂƚĞů͗͘>ĞŶŬĂĞŵůŝēŬŽǀĄ– 728 ϰϯϲϴϵϵĂDŝůƵƓĞŚůƵƉŽǀĄ– 603 ϯϯϬϭϵϭ

Legenda FK Nečtiny Venca Smola
Foto Miloš Fillinger

každý bod k co nejlepšímu umístění. Před novou sezonou nás posílili
Martin Bruml z Předenic a Tonda
Šmíd z Manětína, kterým přejeme,
aby se jim u nás líbilo. Naopak svoji
bohatou fotbalovou kariéru ukončil
náš brankář a skvělý parťák Václav
Smola, kterému bych chtěl jménem
klubu poděkovat za jeho výkony
a přístup k fotbalu. Svojí profesionalitou a lidskostí se nesmazatelným
písmem zapsal jako legenda do historie našeho klubu, a jelikož legendy
zůstávají navždy, i on má dveře do
kabiny kdykoli otevřené.
Závěrem mi dovolte vás pozvat
na domácí, ale i venkovní zápasy
týmu. Vaše přítomnost kluky přiměje k výborným výkonům a vaše
podpora je potom velmi znát.
Miloš Fillinger,
předseda FK Nečtiny
7. kolo
Sobota 6. 10. 2018 16:00
TJ Nečtiny - Olympie Kožlany
Nečtiny 2018325A1A0703
8. kolo
Sobota 13. 10. 2018 15:30
Sokol Dolní Bělá - TJ Nečtiny
Dolní Bělá 2018325A1A0806
9. kolo
Sobota 20. 10. 2018 15:30
TJ Nečtiny - Baník Líně
Nečtiny 2018325A1A0902
10. kolo
Sobota 27. 10. 2018 14:30
Jiskra Křelovice - TJ Nečtiny
Křelovice 2018325A1A1007
11. kolo
Sobota 3. 11. 2018 14:00
TJ Nečtiny - FK Bohemia
Kaznějov „B“
Nečtiny 2018325A1A1101
12. kolo
Sobota 10. 11. 2018 14:00
TJ Nečtiny - SK Horní Bříza „B“
Nečtiny 2018325A1A1207
13. kolo
Sobota 17. 11. 2018 13:30
Dioss Nýřany - TJ Nečtiny
Nýřany 2018325A1A1302

ˇ
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Povolební čas

Vážení spoluobčané, další čtyři
roky uběhly, jako když se přežene
velká voda. Při správě obce jsme
zažili mnohé, dobré i zlé. Tak už to
v životě chodí. Ale z mého pohledu
to nebyl ztracený čas, protože se
více tvořilo než bořilo. A to vždycky nese dobrou vlnu. Pokud se
mezi lidmi najde vůle domlouvat
se, hledat cesty k řešení problémů, pak je vše v pořádku. Každý
toho máme až nad hlavu a když si
uvědomíme pomíjivost a křehkost
našeho krátkého bytí, nestojí za to
si jít po krku. Ale spíše spolupracovat, pomáhat si, respektovat se
a komunikovat. A to s plným vědomím toho, že území, kde žijeme,
je náš domov.
Ve většině případů se zastupitelé
snažili v tomto duchu jednat. Nejsme všichni stejní. Každý má jiný
úhel pohledu, každý může mít jiný
názor na to, co je priorita, čemu
dát přednost a jak se v dané situaci
zachovat. Proto se musí názory
probírat, tříbit, vysvětlovat, aby
pak mohlo být přijato usnesení
a následně také realizováno. Život
nabízí spoustu variant k řešení,
tak jaká cesta je správná?
Je to princip tvořivosti a demokracie. Bez ohledu na to, kdo se
rozhodovacího procesu účastní,
ochota k nalezení řešení, je ta
správná cesta. Horší pak je, když

jsou v týmu lidé, kteří hledají jen
problémy a sami nic pozitivního
nepřináší. Ale toho snad bylo
naštěstí jenom pomálu. Dovolte
mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří v zastupitelstvu
v tomto volebním období pracovali, rozhodovali a podíleli se
svými silami a pozitivní energií
na rozvoji naší obce. Zároveň
s vědomím toho, že je lidská paměť krátká, předkládám základní
seznam realizací a aktivit, které
se v letech 2015–2018
v obci uskutečnily.
Jiří Křemenák, starosta

2015
Nečtiny
Mlýnská stezka Nečtiny-Lešovice dokončení
celkem 320 tis. Kč z toho dotace 120 tis. Kč.
Výměna kotle v ZŠ a MŠ 158,3 tis.Kč.
Oprava zahr. domku u MŠ a ZŠ 18,8 tis.Kč.
Servis, výměna baterií a opravy rozhlasu 73 tis.Kč.
Oprava kotelny-šatny hřiště 17 tis.Kč.
Oprava kuch. linky, dveří, postelí a stolů-šatny
hřiště 16,5 tis.Kč.
Studie pivovar 48,4 tis.Kč.
Pasport Veřejného osvětlení 19 tis.Kč.
Studie výsadeb krajinné zeleně 40 tis.Kč.
Lesní hospodářský plán 105,9 tis.Kč.
Zahájení intenziﬁkace a modernizace ČOV.
Oprava lesních cest 67,8 tis.Kč.
Veřejné osvětlení-Cesta andělů 125,1 tis.Kč.
Lešovice
Studánka-sanace vodního zdroje,
rezervoár+přípojky. 246,6 tis.Kč.
Čestětín
Oprava hasičské zbrojnice 142 tis. Kč
z toho dotace 103 tis.Kč.
Hrad Nečtiny
Dmychadlo ČOV u DPS 52,8 tis.Kč.
Oprava oken v DPS 10,8 tis.Kč.
Nákup domu čp. 3-bývalá prodejna 300 tis.Kč.
Plachtín
Proj. Dokumentace Vodárna 75 tis.Kč.
Doubravice
Místní komunikace zpevňující asfaltový nástřik
83,7 tis.Kč.

3 2018
Události roku
Sochařské sympozium-Andělé v areálu
svaté Anny 193 tis.Kč.
Účast obce v projektu Plzeň hlavní město kultury 2015.
Zahájeny práce na čp. 60.
Vysázení živého plotu a oplocení hřbitova II. etapa.
Turistická zastavení (čekárny) -převod z Manětínsko-nečtinského MR 2ks. 136,7 tis.Kč.
Finanční obrat uvedených akcí 2 113,7 tis.Kč

2016
Nečtiny
Pokračování opravy domu čp. 60.
Oprava dešťové kanalizace u pošty
o průměru 250mm 165,6 tis.Kč.
Oprava proražené splaškové kanalizace
přes Starý potok 98 tis. Kč.
Oprava propustku lesní cesty 45 tis. Kč.
(Hraběcí cesta před „lágrem“)
Oprava parkoviště u kostela 35,3 tis.Kč.
Nečtinsko cyklistům-rozvoj cykloturistiky
-zahájení.
Věcné vybavení JSDHO 30,3 tis.Kč
z toho dotace 30 tis.Kč.
Vodovod za potokem 282,4 tis.Kč.
Kanalizace za potokem 855,9 tis.Kč.
Vodovodní řad u čp. 234
projektová dokumentace 40 tis.Kč.
Dokončení modernizace a intenzif.
ČOV celkem 6 889,8 tis.Kč z toho dotace 3 456 tis.Kč.
Fekál 217,6 tis.Kč.
Mulčovač za traktor 188,7 tis.Kč.
Nákladní automobil Renault MASTER 625,2 tis.Kč.
Kanalizace Špitál –zahájení (protlak
pod silnicí II.tř.) 68 tis.Kč.
Vodovod Špitál čp.134 (od zdroje-studánka
u Anny+ vodoinstalace a zařizovací předměty)
352,5 tis.Kč.
Oprava místní komunikace pod poštou čp.188
28,2 tis.Kč,
Oprava místní komunikace nad hřištěm 165,5 tis.
Kč z toho dotace 100 tis.Kč, úvěr 65,5 tis.Kč
Odvodnění kolem parketu na hřišti 229,9 tis.Kč.
Odvodnění komunikace nad hřištěm 183,2 tis.Kč.
Odvodnění a kanalizace u Chlupa 115,7 tis.Kč.
Opr. místní komunikace nad kostelem 409,4 tis.Kč
z toho dotace 250 tis.Kč, úvěr 259,4 tis.Kč
Březín
Oprava křížku 29,3 tis.Kč z toho dotace 10 tis.Kč.
Oprava okenic kostela sv. Bartoloměje 53,2 tis.Kč.
Oprava místní komunikace od čp.61- Hrabina
– čp. 89-Vlčková 351,9 tis.Kč z úvěru ČS.
Oprava místní komunikace k čp. 19 – Jurčák
238,7 tis.Kč z úvěru ČS.
Hrad Nečtiny
Oprava místní komunikace k řadovým domkům
94,6 tis.Kč z úvěru ČS.

neČtiny
Oprava místní komunikace zkratka od Březína
2 140,3 tis.Kč z úvěru ČS.
Nové Městečko
Oprava havarijního stavu vodovodu 241,4 tis.Kč.
Oprava MK 532 tis.Kč.
Doubravice
Výsadba stromořadí 175,3 tis.Kč
z toho dotace 112,8 tis. Kč.
Oprava místní komunikace 1 724,2 tis.Kč
z úvěru ČS.
Čestětín
Zpevnění plochy pod kontejnery 53,2 tis. Kč.
Socha sv. Floriana na „hasičárně“ 48 tis. Kč.
Leopoldov
Oprava místní komunikace 120 m-vjezd do obce
215 tis.Kč z úvěru ČS.
Plachtín
Oprava místní komunikace 139,4 tis. Kč
cesta za humny ke Stříbrným (recyklát)
Oprava místní komunikace 61,3 tis. Kč
Oprava propustků na MK ke Kelblům 197,1 tis .Kč
Oprava místní komunikace ke Kelblům 393,2 tis.
Kč z úvěru ČS
Finanční obrat uvedených akcí 17 714,3 tis.Kč

2017
Nečtiny
Oprava domu čp. 60 dokončená 12 046,6 tis Kč
z úvěru ČS 11 075,8 tis. Kč.
Nečtinsko cyklistům-rozvoj cykloturistiky
(3ks odpočinkových zastavení včetně informačních tabulí 125,6tis.Kč z toho dotace 100 tis.Kč.
Nečtinsko turistům - aktualizace 3kusů
hlavních informačních tabulí 50 tis.Kč
z toho dotace 40 tis.Kč.
Studánka u Chlupů stavba + osazení sochy
a sezení 24 tis.Kč.
Zahájení výstavby kůlny u ZŠ a MŠ.
Nákup služebního vozu Škoda Rapid 300tis.Kč.
Nákup elektrotříkolky (rikša) 59 tis.Kč.
Nákup hasičského auta MOVANO 883 tis.Kč
z toho dotace 741,5 tis.Kč.
Oprava místní komunikace Nečtiny 929,5 tis.Kč
z úvěru ČS
Věcné vybavení JSDHO 31 tis.Kč.
Vybavení kuchyně Hostinec Na radnici 258,5 tis.Kč.
Stůl a lavice-pergola hřiště 24 tis.Kč.
Krbová kamna Špitál 44 tis.Kč, sporák, lednice,
svítidla, matrace, lůžkoviny72,9 tis.Kč.
Oprava elektroinstalace, dlažba Špitál 148 tis.Kč.
Oprava elektroinstalace, komína,
okapy sv. Anna 312 tis.Kč.
Oprava nátoku požární nádrže 51,3 tis.Kč.
Drenáž a odvodnění na hřišti (brána u koupaliště)
89,3 tis.Kč.
Výměna VO LED úsek od čekárny k Bayerom
171,5 tis.Kč.
Vyvložkování komína čp. 188 24,7 tis.Kč.
Odvodnění a sanace skladu u SD,
osazení jímky 96,6 tis.Kč.
Kanalizace Špitál 247 tis.Kč.
Březín
Oprava váhy 46 tis.Kč.
Lustr do kostela sv. Bartoloměje,
opr. střechy 38,5 tis. Kč.
Hrad Nečtiny
Oprava místní komunikace kolem parku
a rybníka 1 680,9 tis.Kč z toho dotace 840,5 tis.Kč.
Zahájení oprav čp. 3, projektová dokumentace
68,5 tis.Kč.
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Archeologický průzkum Preitenstein 32,4 tis.Kč.
MK u bytovek 397,4 tis.Kč.
Leopoldov
Oprava místní komunikace uvnitř obce
498,5 tis.Kč z úvěru ČS.
Doubravice
Oprava místní komunikace ke křižovatce
K. Hora 1 319,8 tis.Kč z úvěru ČS.
Události roku
Změna svozové ﬁrmy: Becker Bohemia odkoupila
ﬁrma Marius Pedersen.
Finanční obrat uvedených akcí 20 070,5 tis.Kč

2018
Nečtiny
Oprava MK mezi poštou a čp.60 179 tis.Kč.
Výroba a osazení 6ks nových dveří ZŠ a MŠ
140 tis.Kč.
Oprava chlapecké a dívčí WC v ZŠ a MŠ v II.NP
341 tis.Kč.
Dokončená výstavba kůlny u ZŠ a MŠ
cel.cena 253tis.Kč.
Oprava střechy(výměna poškozených šablon
a celého hřebene) a komínů včetně hlavic
a plechových krytů čp. 188-pošta 153 tis.Kč.
Oprava střechy (úžlabí) Hostinec na radnici
20 tis.Kč.
Pivovar-Studie proveditelnosti a ekonomické
návratnosti 1. část 48 tis.Kč.
Oprava smírčího kříže z Nečtin na Březín 22,7 tis.
Kč dotace PK 13,5 tis.Kč.
Březín
Oprava novomlýnského kříže z Březína
na Sk. Huť 20 tis.Kč dotace PK 11,5 tis.Kč.
Betonový stůl na stolní tenis s vybavením 17 tis.Kč.
Hrad Nečtiny
Nákup pozemku k domu čp. 3 83 tis.Kč.
Opravy domu čp. 3 141 tis.Kč.
Plachtín
Výstavba splaškové a dešťové kanalizace
v obytné zóně, včetně podkladních vrstev
komunikace. 2 143 tis.Kč.
Projektová dokumentace studie ČOV
a kanalizace 43 tis.Kč.
Leopoldov
Oprava MK uvnitř obce 460 tis.Kč.
Události roku
Program rozvoje obce na r. 2019-2024.
Prodáno všech 11 pozemků v obytné zóně
Plachtín.
Finanční obrat uvedených akcí 4 063,7 tis.Kč.
Další naplánované akce,
které budou dokončeny do konce r. 2018:
Oprava lesní cesty k Račínu
Výměna oken a restaurování dveří
v budově bývalého špitálu čp.134
Výstavba vodovodního řadu u staré hasičárny
čp. 234
Studie ekonomické návratnosti případné stavby
pivovaru
Projekt opravy hřbitovní zdi v Nečtinech
Průzkum náhradních zdrojů vody Doubravice
a Plachtín
Projekt na rekonstrukci rybníka Březín
ve Vrbičkách a rybníka pod Račínem
Výměna kotle v šatnách na hřišti čp. 238
ostup stavebních prací na čp. 3 Hrad

Kdo kandidoval
pozice na kandidátce, jméno, počet hlasů

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu 141
Hranice 51,7
1. Theodor Bayer 86
2. František Bejvančický 32
3. Jakub Bayer 23
Starostové a nezávislí
Počet hlasů pro stranu 1411
Hranice 140,8
1. Jiří Křemenák 160
2. Petr Stříbrný 166
3. Petr Patera 154
4. Soňa Vašíčková 105
5. Marcel Stoklasa 142
6. Antonín Moule 122
7. Zuzana Vlčková 116
8. Veronika Zímová 140
9. Jakub Haidlmaier 121
10. Jakub Linda 82
11. Marie Bretschneiderová 103
Sdružení nezávislých kandidátů
- Nebát se a nekrást
Počet hlasů pro stranu 910
Hranice 90,2
1. Jiří Kapr 145
2. Richard Šulko 61
3. Richard Hlous 79
4. Pavla Jurinová 50
5. František Štýbr 96
6. Jitka Vacíková 42
7. Jitka Pekařová 77
8. Jana Tycová 87
9. Jitka Stoklasová 123
10. Tomáš Šour 65
11. Monika Karásková 85

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny
Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Uzávěrka vydání 4/2018 je 23. 11. 2018.
Jazyková redakce Marcela Mojžíšová, sazba Marek Naglmüller, LE7, tisk RMN.
Redakční a jazyková úprava textu vyhrazena.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz

Poměrný (proporční) volební systém je kategorie
volebního systému, ve které jsou mandáty na úrovni
volebního obvodu rozdělovány poměrně. Při použití
tohoto volebního systému, při volbách do zastupitelských orgánů, kandidáti či strany získávají počet mandátů či křesel v poměru, který se blíží poměru počtů
hlasů získaných od voličů. Více např. na wikipedia.org
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Nekritickým obdivem antihrdinů, vlastní podivně zvrácenou
volbou nemorálních správců země
a pohodlným, nekritickým myšlením, jsme zase o něco víc zahustili
sociální, ekonomickou a klimatickou
krizi. Opíráme se při tom o shnilé
berle vlastenectví a národovectví
minimálně padesát let mrtvých ideí
a mechanicky oslavujeme stoleté
výročí vzniku republiky, která se potácí dějinami od průšvihu k maléru,
nenávidí všechny ostatní a zřejmě
v tom bude pokračovat. Češi nejsou
šťastní, a tak jsou prostě zlí.
Zprvu znervózňující a v posledku
spoluobčany zcela ignorovaný
kulturní spolek Baroko v Čechách
uspořádal za podpory obce a Plzeňského kraje na Anně a v okolí v letech
2014-2018 desítky koncertů, jejichž
dramaturgický motiv byl jediný: Dobrý zboží, žádnej shit. Nejobvyklejší
reakcí během těch sezon bylo „hele,
dík, já ale tohleto neznám“. Pravda!
Vystajlovanou globální violistku, která nemá v létě nic lepšího na práci,
než nás a naše chátrající kulturní
památky i hlavy prostřednictvím
své amébní produkce „zachraňovat“ či „přijíždět na pomoc“ spolu
s herci z hlavu gumujících televizních
seriálů, fungujících pro mnohé jako
falešná droga braná na tíži života, je
možné poznat a prohlédnout během
jediného koncertu: sdělení chybí.
Společnost rozeštvávající, emočně
i psychicky strádající prezident se
zlomyslnou radostí zvolený nahněvaným, bezradným elektorátem,
podpořený nárůstem vytrollované demence na sociálních sítích
v těchto dnech zcela zdefraudoval
státní ceny. Republikový metál udělí národem milovanému symbolu
zatuchlého hlupáctví, zatímco skutečným hrdinům tolik vzývaného
národa ocenění několikrát svéhlavě
a hloupě odepřel.
Vítejte v kulturním pekle, Češi.
Marek Naglmüller

neČtiny
Co nás čeká
20.10. Podzimní výstava
Zemědělský areál
Hrad Nečtiny
26.10. Setkání seniorů sál
Hostince Na Radnici Nečtiny
3.11. Lampioňák na Hradě
3.11. Hubertská sál Hostince
Na Radnici Nečtiny
9.11. Pochod sv. Martina
ZŠ a MŠ
10.11. Svatomartinská husa
Hostinec Na Radnici
24.11. Advent Březín
- obecní dům
1.12. Rozsvícení stromečku
Náves Nečtiny
8.12. Rozsvícení stromku
Hrad Nečtiny Hrad Nečtiny
8.12. Adventní koncert Rosa
Coeli ze Žlutic kostel
sv. Jakuba Nečtiny
15.12. Rybovka-Resonance
Koncert Březín kostel
sv. Bartoloměje
18.12. Besídka škola ZŠ MŠ
Nečtiny
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Fotbal!

Luboš Pospíšil v kapli sv. Anny. Foto –sv–

Vážení fotbaloví přátelé,
Sezona 2017/2018 je za námi a my
vstupujeme do nové další. Po minulém ročníku, kdy jsme skončili druzí
a těsně nám v baráži utekl postup
do I. B třídy, máme nasazenou laťku hodně vysoko, ale bude záležet
jenom na nás, jak se s novou výzvou
popereme. Přes léto kluci vyléčili
šrámy z dlouhé sezony, odehráli turnaj ve Vochově, kde skončili třetí za
Křimicemi, Malešicemi a právě před
Vochovem. V generálce na novou
sezonu jsme podlehli domácímu výběru Kozolup vysoko 6:0. Na rozjezd
nové sezony to ale nemělo vliv, jelikož jsme hned v prvním kole porazili
Úlice 6:1, Zbůch 3:2,
Všeruby 3:1, Ledce 5:3, Blatnici 1:0
a jediná prohra v Mladoticích 2:3
nám neumožnila mít po prvních odehraných kolech na svém kontě plný
počet bodů. Soutěž ale teprve začala
a my potřebujeme poctivě sbírat

neČtiny

3

NEČTINSKÉ NOVINY 3/2018

Kdo byl zvolen
pořadí, jméno, věk, pozice na kandidátce, počet hlasů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1. Petr Stříbrný 49 2. 166
2. Jiří Křemenák 60 1. 160
3. Petr Patera 50 3. 154
4. Marcel Stoklasa 37 5. 142
5. Soňa Vašíčková 53 4. 105
6. Antonín Moule 36 6. 122
7. Zuzana Vlčková 55 7. 116
Sdružení nezávislých kandidátů
- Nebát se a nekrást
1. Jiří Kapr 49 1. 145
2. Jitka Stoklasová 36 9. 123
3. František Štýbr 42 5. 96
4. Richard Šulko 58 2. 61

Informovaný senior
Ve středu 25. července 2018 se
v Regionálním muzeu konala
akce INFORMOVANÝ SENIOR
a probíhala ve spolupráci s obcemi
Nečtiny a Manětín pod taktovkou
CPOS Touškov. Informační projekt Plzeňského kraje si pro naše
starší spoluobčany letos připravil
přednášku na téma RODINNÉ
PRÁVO A SEBEOBRANA.
Úvodem lektoři obdarovali naše
seniory malými dárečky a poté

Účastnice přednášky Rodinné právo
a sebeobrana. Foto –sv–

odlehčenou formou začali s výkladem. V přednášce například zazněly příklady z oblasti Občanské
gramotnosti konkrétně na téma
sousedské vztahy, vlastnická práva
a dále se probíraly důležité informace na téma Sociální bezpečnost
seniorů – mimořádné životní
situace, možnost bezpečného čerpání sociálních výhod. Přednáška
se velmi vydařila. Senioři byli
obeznámeni s možnými nekalými
praktikami některých jednotlivců
a ﬁrem, byly jim předány velmi
důležité a praktické informace.
Následně pak lektory byli pochváleni za aktivitu a kladené dotazy
po celou dobu přednášky.
Soňa Vašíčková

Kurz výroby sýrů
pro začátečníky opět
v Nečtinech
V loňském roce začátkem října
proběhl první kurz výroby sýrů
pro začátečníky v prostoru bývalého barokního Špitálu. Letos se
kurz nepodařilo uskutečnit z časových důvodů pana lektora, ale
jaro 2019 ho u nás opět přivítá.
Program kurzu je opravdu nabitý
a z vlastní zkušenosti mohu vřele
doporučit. V průběhu dvou dnů
si budete moci vyzkoušet výrobu
tvarohu, čerstvého sýra, korbáčků,
jadelu, jogurtu, riccoty, kyperského Halloumi, ale i zrajícího

neČtiny
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sýru Jack. Kurzy jsou beznadějně
během několika prvních hodin
vyprodány, proto jsem se s panem
lektorem domluvila, že přednostně nechá přihlášky na našem Regionálním muzeu, kde se můžete
hlásit do 30. 10. 2018, pak zbylá
místa postoupíme zájemcům z jiných regionů. Při přihlášení se
platí pevná záloha 1400 Kč a zbytek kurzovného se vybírá přímo na
kurzu, který proběhne 6. a 7. dubna 2019 opět ve Špitále u sv. Anny.
–sv–

Kaple opět rozdává
radost
Osudy míst bývají často stejně
pohnuté, rozmanité a dramatické,
jako osudy lidské.
O kapli sv. Anny v Nečtinech to
platí doslova. Příběh je to silný
a inspirativní. Historie kaple sahá
do středověku a jistě i daleko dál,
protože místa se silnou a léčivou
energií člověk od věků potřeboval,
vyhledával a využíval. Pokud se
budeme držet historických faktů,
byla kaple postavena Burijanem I.
z Gudštejna. v letech 1450 až1462.
V době barokní za vlády Kokořovců byl na místě přistaven špitál
a kaple získala nový vstupní portál.
Relativně poklidný život duchovního
místa doznal dramatických zvratů až
v minulém století, kdy se několikrát
dostal až na samotný práh nebytí.
Po odsunu původního obyvatelstva
kaple osaměla. Nebo jen možná
usnula, protože se její příběh začal
podobat zlému snu. Odsvěcená
a důstojnosti zbavená se stala muzeem zemědělských strojů. Neměla už
poskytovat lidem vlídnou náruč pro
duchovní život a modlitby, měla se
stát výkladní skříní socialistického
pokroku v živočišné výrobě.
Nakonec ukázalo, že to se socialistickou horlivostí nebylo naštěstí

Zahájení výstavy Sylvy Máslové. Foto Václav Máslo

tak horké a kaple znovu osaměla,
naneštěstí ve stavu ještě bídnějším.
Nová vlna naděje a změn přišla
v roce 1989. Nové vyhlídky přinesla
i sem. Díky otevřenosti a nadšení
se znovu probudila k životu. Kapli
doslova zachránili umělci. Utržené rány byly zaceleny, špitál byl
proměněn na přívětivé zázemí, gotickou klenbu nahradilo divadelní
nebe, které mohutnou silou reﬂektorů osvětlovalo dění na scéně,
která nahradila oltář. Salvy smíchu,
tóny hudby, různé obrazy a podobenství.
A tak je tomu i dnes. Kaple opět
slouží umělcům a rozdává radost.
Naplňuje tento krásný prostor
celého areálu harmonií, klidem
a opět se stala místem setkávání.
V letošním roce zde proběhlo několik zajímavých kulturních akcí.
Mohli jste se v letních měsících
zaposlouchat do tónů violy paní

Jitky Hosprové, ucítit dotek strun
kytary Lubomíra Brabce nebo jásat nad famózním výkonem akordeonisty Ladislava Horáka.
Kapli navštívil známý pražský
taneční soubor Tanec Praha, beatová legenda 70 let Luboš Pospíšil,
folkařka Jitka Jíšová se skupinou
Knezaplacení . Krásný byl i poslední koncert Plánického orchestru, který nám představil barokní
hudbu v celé své kráse.
Ale nejenom hudbou je člověk živ.
Výtvarné umění zde mělo také své
zajímavé zastoupení. Hitem letošní sezóny se stala společná výstava
herečky a výtvarnice Jany Krausové a místních kamenosochařů
manželů Jitky a Marcela Stoklasových, které doprovázela skupina
The Villains.
V rámci festivalu Procházek uměním, pod vedením paní Jitky Hosprové, pak kapli vyzdobil plzeňský

neČtiny
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/glosa

NOTA BENE!

VEN S TÍM

P+ Martin Sedloň, OMI

Sbohem a řetěz

Tentokrát bych použil anekdotu, kterou jsem nedávno slyšel.
Jistý člověk přijde do restaurace a ptá se. „Prosím vás,
máte tady činky?“ „No, to nemáme, my jsme restaurace,
taková trochu lepší hospoda,“ odpovídá číšník. Člověk se
zamyslí a po malé pauze se zeptá. „A máte tady takovou tu
podložku na cvičení?“ „Pane, my jsme restaurace, taková
normální hospoda!“ „Tak já si teda to pivo dám“,
reaguje příchozí, „Pán Bůh vidí, že jsem se snažil.“
Zatím každý, komu jsem tento vtip říkal, tak se od srdce smál.
Myslím, že se v tom najdeme opravdu všichni. Přeji sobě i vám,
abychom dokázali brát s humorem ty naše slabosti.
Je to nejlepší východisko k tomu, jak s nimi bojovat.

Vztah k hudbě má na severozápadním Plzeňsku sice jakési rebelské
(hard)rockové kořeny, i dnes ale stále vychází zejména z toho, že možná
tady sice kdysi bylo nějaké baroko
a duchovní rozkvět, ale pohodlnou
jistotu popové zombie trojky Gott-Vondráčková-David nám v dnešním
rozblázněném světě nikdo brát
nebude! Se studem nelze nezmínit
srovnatelnou zrůdnost, novodobý
Ortel, který se pokusil vyjadřovat
o tom, co hezkého si myslíme o sobě
i druhých. Tupé to bylo ještě víc než
Poupata a podobné vkus i lidskost
zabíjející šlágry naštěstí už, narozdíl od veksláckých disco-popěvků,
začínají mizet v propadlišti dějin.
Přežívají další, pro leckoho ještě srdcovější rezidua osmdesátek a devadesátek - idoly doby, ti praví rockoví
starci, kteří sice dávno nemají co říct,
měli-li kdy co, ale my je máme rádi
- je to přeci naše mládí! Nemluvě
o kapelách lufťáků, kterým k opruzování ostatních stačí, že tady mají
chalupu a umějí trochu na kytaru.
Neúprosnému mainstreamu i lokální
šedi vzpurnější část mladších příznivců hudby se proto raději ukrývá
do transu, který nabízí elektronická
hudba - zvlášť její šamanská techno odnož, jejíž součástí je naštěstí
i nějaké experimentální sociálno:
Komunita a sounáležitost. V tom lze,
podobně jako v místních sportech
a zájmech, jež lze sdílet, vidět naději.
Alespoň nějaký pokus o svobodnou
společnost. V odevzdaném poslechu
a sledování mysl otupujících komerčních médií, jejichž jediným cílem
je vlastní výdělek prostřednictvím
reklamy nic nového z podstaty objevit nelze. Kdyby jeden našel kuráž
aspoň o víkendu naladit veřejnoprávní Vltavu, kde se sice mluví pomalu
a spisovně, poznal by, že v zemi i na
světě kupodivu existují i jiné věci.

neČtiny
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Martinčiny recepty
Po této akci velitel zásahu představuje jednotku. Začala beseda. Děti
i vedoucí se mohli ptát na to, co je zajímalo o práci i technice hasičů. Vždy
se jim dostává vyčerpávající odpovědi. Dopolední program pomalu končí.
Je čas oběda a proto se přesouváme
umýt ruce a hurá do jídelny.
Po obědě mají děti polední klid.
Ten hasiči využívají na přípravu
jednotlivých stanovišť na odpolední program.
Těsto:
Odpoledne si děti na jednotlivých
350 g polohrubé mouky, 120 g cukru, špetka soli,
stanovištích vyzkoušely, jak je těž- 1 kypřící prášek, 1 vejce, 250 ml kefíru nebo podmáslí (případně bílý jogurt naředěný mlékem),
ké běhat s hadicí a hasicím přístro- 40 g rozpuštěného másla, nastrouhaná kůra
z jednoho citronu, 1 lžička vanilkového extraktu
jem na čas, ale i treﬁt se do terče
Cukr, vejce a kefír metličkou rozmícháme. Připroudem vody a shodit plechovku, dáme rozpuštěné máslo (nemělo by být příliš
horké), citronovou kůru a vanilkový extrakt
že není nic jednoduchého. Pod
a zamícháme. Mouku smícháme s práškem
stanem dostaly výklad k hasičské
do pečiva a solí, přidáme do těsta a spojíme.
výzbroji a výstroji a mohly si vyVznikne hustější těsto. Rozprostřeme pečící
papír na plech o velikosti 30 x 40 cm. Těsto
zkoušet, jak těžké je na sobě mít
na papír rozetřeme stěrkou.
dýchací přístroj.
Tvarohová náplň:
500 g tučného tvarohu, 500 g bílého jogurtu,
Nejen děti, ale i dospěláci si vy6 vrchovatých lžic cukru, 1 vejce, 2 velké hrsti
zkoušeli um hasičů. Odpoledne
brusinek nebo rozinek
Tvaroh, jogurt, vejce a cukr smícháme
pomalu končí a tím končí i Den
nakonec přimícháme brusinky (rozinky).
s hasiči. Děti za své výkony dostá- aNáplň
rozetřeme na připravené těsto.
vají pamětní list, náramek a cukro- Jablečná náplň
nebo 6 menších jablek, šťáva z 1/2 citrovinky. Tento den se vydařil a tábor- 4nu,velká
2-3 lžíce cukru dle kyselosti jablek,
níci mají na co vzpomínat.
1 vrchovatá lžička skořice
Za vedení tábora a děti bych chtěl Jablka oloupeme a nastrouháme nahrubo.
Smícháme citronovou šťávu s cukrem a skořipoděkovat jednotlivým členům
cí a směsí polijeme jablka, zamícháme. Ochudobrovolných hasičů z Nečtin, kte- cená jablka rozprostřeme po celé ploše koláče.
Troubu předehřejeme na 160 °C. Plech vložíří se zúčastnili akce Den s hasiči
me do rozpálené trouby a pečeme 50-65 minut.
Před podáváním necháme koláč vychladnout.
na dětském táboře ve Svojšíně.
Za vedení tábora
Přeji dobrou chuť a podzim
Miroslav Hejlík
plný slunce - Martinka

Podzimní koláč
s tvarohem a jablky

Pan Hejlík zkouší hasičskou práci. Foto Petr Patera

Nečtinští hasiči
na dětském táboře
Ne neděste se, nic se nestalo. To
jen 11. 8. 2018 navštívili dobrovolní hasiči z Nečtin dětský tábor ve
Svojšíně.
V 10:35 hodin se rozezněla táborem hasičská siréna. Děti a vedoucí na táboře upozornila na nebezpečí, a ti se seběhli na určené
místo. Ano, na táboře hoří.
Je to cvičný oheň, který jsme založili na ohništi. V tento okamžik
vjíždí do tábora hasičské auto,
z něj vyskakují dobrovolní hasiči
a oheň začali hasit. Za krátkou
chvíli ho měli pod kontrolou.

Nečtinští hasiči na dětském táboře. Foto –pp–

Děti si den náramně užívaly. Foto –pp–

neČtiny
malíř Miloslav Spousta svými
krásnými anděly.
V září se kaple stala svědkem vernisáže paní Sylvy Máslové.
Paní Sylva se měla jmenovat sluníčková, protože je to takové slunce, které nikdy nezachází a když
se s ní potkáte, tak vydává nejen
energii, ale i hřeje. Ale jak napsala
paní magistra Dana Raunerová,
Sylva nedělá ostudu ani svému
jménu Máslová, protože když se
Sylva pustí do čehokoli, tak to jde
jako po másle.
Sylva vystavuje v Nečtinech již po
třetí, dvakrát vystavovala v Regionálním muzeu a pro letošní rok
jsme společně vybrali kapli, protože letošní výstava je výjimečná. Je
k jejím kulatým narozeninám.
Když jsem se s ní před několika
lety sešla poprvé, vůbec mne
nenapadlo, že mám před sebou
tak všestrannou výtvarnici. Před
Sylvou neobstojí žádný z materiálů,
nebojí se technik ani barev.
Vše bere jako výzvu, novou zkušenost a dovede ji beze zbytku využít
pro další novou práci.
Do konce října 2018 můžete vidět
průřez celé její tvorby. Původně mne
přemlouvala, abychom vyplenili
její krásnou zahradu a jeřábem či
jinými prostředky sem přivezli i její
venkovní plastiky. Bohužel kaple
není moc veliká a všechny ty její
práce potřebují prostor, aby vynikly.
Spokojili jsme se tedy s řešením náhradním a vystavili jsme fotograﬁe
venkovních plastik, se kterými jí
pomáhal její manžel Václav. Její záběr je neuvěřitelný. V počátcích pracovala s provazy, pak se zamilovala
do textilních koláží, batiky a asambláží různých materiálů, kterých má
plnou chalupu.
Pro Sylvu nehraje nic roli, vše bere,
jak leží, běží a nenechá se ničím
odradit. Je plná elánu, nikdy si na
nic nestěžuje a pořád by dělala
další a nové věci.
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Veřejná generálka Opella ecclesiastica v kapli sv. Anny. Foto svetpodlejakuba.cz

Sylva miluje přírodu, architekturu,
prostě vše, co k životu neodmyslitelně patří, třeba i staré zdánlivě
nepotřebné předměty umí nádherně využít. Její anděl z lahví od okurek mne opravdu potěšil a kohout
z vidlí rozesmál. Sylva umí rozdávat radost i smích, laskavost a nutí
nás k zamyšlení. Sylva nám ukazuje jak hodnota věcí a nejen jich je
pomíjivá. Odkrývá nám ztracenou
krásu času a vrací život tam, kde
už nic nedýchá. Dává naději a za
to jí patří obdiv a dík.
Její nádherné batiky mne však dostaly nejvíce. Když jsem se seznámila s procesem, kterým to celé dělá,
můj obdiv vystoupal do nebes. Tolik
trpělivosti a preciznosti. Každá vrstva vosku či barvy může způsobit
katastrofu, tolik přípravné práce,
než se zrodí zázrak. Sylva je pečlivá
matka, která se postupně připravuje na porod a s velkou opatrností
a láskou své dítě vede na svět. Ano
zázrak zrození v celém svém významu. Její tvorba a přístup k životu
nám ukazují hodnoty, které jsou
důležité. To ony nám s její pomocí
dávají pocit naplněnosti, smysluplnosti každého dne, radosti z toho,
že tu pořád ještě jsme.
–sv–

Dílo manětínského
rodáka v Nečtinech
Na konci srpna letošního roku
k nám do kostela sv. Anny zavítal
na svou generální zkoušku studentský komorní orchestr „Plánický
orchestra 415Hz“, který přednesl
na dobové nástroje jediné v úplnosti dochované dílo manětínského
rodáka, vynikajícího skladatele
barokní doby, jenž prožil druhou
část svého života v německém Freisingu. Toto málo uváděné dílo bylo
citlivě nastudováno v rámci orchestrálních kurzů za účasti skvělých
lektorů a výborných studentů. Dirigoval Jakub Kydlíček. Zážitek to byl
vskutku ojedinělý. Zkouška trvala
téměř dvě hodiny, ale nikdo z nás
ani nedutal. Bylo to nádherné.
Provedení Plánického vrcholného
díla Opella ecclesiastica je ojedinělým projektem v českém prostředí,
který kombinuje princip masterclass s nastudováním konkrétního hudebního díla. Projekt je určen
studentům a začínajícím hudebním
profesionálům se zájmem o hudbu
vrcholného baroka – zpěvákům
(soprán, alt, bas), instrumentalistům (housle, viola, cello, kontrabas,
cembalo, theorba).

neČtiny
Cílem je nastudování a provedení
díla na pěti koncertech v místech,
které jsou spojeny s působením
Plánického (v Manětíně a německém Freisingu), dále pak v malebných koutech severního Plzeňska
(Nečtiny, klášter Teplá).
Pro zpěváky je projekt jedinečnou
příležitostí intenzivně pracovat
pod vedením lektorky, korepetitora
a dirigenta na komplexním nastudování a zejména provedení díla za
doprovodu barokního orchestru.
Pro instrumentalisty se jedná
o příležitost prohloubit své kompetence o zkušenosti s nastudováním
uceleného díla vrcholného baroka,
práci ve skupině, dobovým smykováním a hrou v barokním ladění
a´= 415Hz.
–sv–

Motto: „Přežije-li
kultura, přežije národ!“
Záměrem mezinárodního festivalu
Procházky uměním je především
vytvoření stabilního uměleckého
zázemí pro potřeby moderního
evropského kulturního člověka 21.
století, jak v Plzeňském regionu,
tak i v pražském Muzeu Kampa.
Posláním festivalu je zpřístupnit
klasickou hudbu širší veřejnosti
a mládeži a šířit povědomí o její
dostupnosti atraktivní formou,
plně využít nové komunikační
prostředky v rámci propagace
a rozvinout potenciál vizuálního
přenosu koncertů díky sociálním
sítím.
Festival vždy přináší originální hudební dramaturgie, které posunují
představy o klasické hudbě a podporují získání respektu festivalu
v rámci domácího a Evropského
kontextu. Usiluje o vytvoření silného zázemí pro realizaci a tvoření
uměleckých projektů.
V souladu s mottem projektu Pře-
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Pozitivní střípky
Monika Karásková

Dornova metoda

Virtuozka Jitka Hosprová a Italský houslový virtuoz Maurizio Sciarretta se Sukovým
komorním orchestrem v kostele Sv. Barbory v Manětíně. Foto prochazkyumenim.cz

žije-li kultura, přežije národ! je
kladen důraz na národní hrdost.
Je uváděna česká hudba a česká
soudobá hudba za přítomnosti
skladatelů v přístupných dramaturgiích. Velmi důležitá pro
tento projekt je edukace mládeže
a přiblížení národního kulturního
odkazu této skupině, která bude
rozhodovat o budoucnosti národa.
V Plzeňském regionu festival podporuje opravy vybraných kulturních památek. Na všechny koncerty v rámci části festivalu Procházky
uměním Plzeňskem je vstupné
dobrovolné. Toto je následně po
skončení festivalového ročníku
předáno představitelům spravujícím vybranou kulturní památku,
na jejíž opravu je částka věnována.
Závěrečný koncert letního programu festivalu proběhl 7. 9. v Manětíně. Hosté Jitky Hosprové – herec Jan Šťastný a italský houslový
virtuoz Maurizio Sciarretta podali
fantastické umělecké výkony.
Zvláště velký ohlas měla skvělá
interpretaci A.Vivaldiho Čtvera
ročních dob. Významné hudební
těleso Sukův komorní orchestr
provedl znamenitým způsobem
Sukovu Meditaci na chorál sv. Václava a večer brilantně uvedl předehrou k opeře Italka v Alžíru. SKO
spolu se sólisty Jitkou Hosprovou
a Mauriziem Sciarrettou v závěru

nadchl provedením skladby Bern
Concerto Sylvie Bodorové. Nadšené publikum aplaudovalo opět ve
stoje a odneslo si v srdci příběhy
manětínských soch díky originálnímu libretu Jana Štěpánka a skvělému přednesu Jana Šťastného.
Letošní výtěžek sbírky Procházek
144.828 Kč opět pomůže jedné
z památek našeho regionu. Pokryje
náklady na vypracování dokumentace potřebné k opravě kostela
sv. Jiří v Lukové. Správce a patron
objektu, pan Petr Koukl slavnostně přebral šek s výsledkem sbírky
4. ročníku festivalu z rukou pana
Jana Šťastného.
prochazkyumenim.cz

Nejstarší krov
v České republice
Výstava o Chebských
krovech otevřena
15. září 2018 v Chebu
Městský nadační fond Historický Cheb zahájil v kostele
Zvěstování Panny Marie v bývalém Františkánském klášteru na Františkánském náměstí modely středověkých krovů.
PhDr. Marcela Brabačová, vedoucí oddělení kultury a cestovního
ruchu, odboru školství, tělovýchovy a kultury města Chebu a členka

Co to vlastně Dornova metoda je: Jedná se
o jemnou a šetrnou manuální techniku, která dokáže navracet klouby a páteř do jejich
původní přirozené polohy, aniž by došlo
k poškození měkké tkáně v daném okolí. Terapeut používá jemné tlaky palce nebo ruky
a ošetřovaná osoba pomáhá volnými a přirozenými pohyby vlastního těla. Klouby, u kterých došlo z různých důvodů k vysunutí kostí nebo zvětšení kloubní štěrbiny, jsou zase
jemně zasunuty a napraveny.
Kde vznikla: Původně tato metoda pochází z jižního Německa, autorem je Dieter Dorn. K nám do Čech se
dostala díky MgA. Zuzaně Prouzové-Lehrmann, která ji nejprve zkusila na vlastní kůži a tím, že ji tato metoda
velice pomohla, se rozhodla, že se ji naučí a bude ji předávat dál.
Pro koho je určena? Metoda je bezbolestná. Je vhodná pro sportovce a lidi s neakutními bolestmi zad, kyčlí,
kolen a loktů či rozdílnou délkou končetin. Nesmí se však jednat o vrozenou vadu nebo člověka náchylného ke
zlomeninám. Uvádí se, že metoda může pomoci i při bolestech hlavy nebo špatné koncentraci. Příčiny jmenovaných obtíží pak mohou být různé např. napnuté a zkrácené svalstvo, velká sportovní zátěž, časté řízení auta
nebo obliba sezení s nohou přes nohu.
Úspěch ošetření pak záleží na klientovi samotném. A to, jak bude spolupracovat a převezme sám zodpovědnost za
své zdraví. Pro něho to znamená správně sedět, správně chodit a každý den provádět jednoduchá podpůrná cvičení.
Účinky Dornovy metody
xzbavuje nás bolesti zad, kyčlí, ramen, loktů…
xodstraňuje mravenčení a poruchy citlivosti rukou a nohou
xpomáhá nám při křečových žilách
xzbavuje otoků dolních končetin
xpomáhá při střevních a žaludečních potížích
xpůsobí na krátkozrakost
xje účinná při vysokém krevním tlaku
xodstraňuje problémy držení těla – skolióza, hyperkyfóza a lordóza
xodstraňuje další asymetrie těla – ramena, pánev, kladívkové prsty a vbočené palce u nohou…
Opakování terapie
x1x – 2x týdně
Kdy a pro koho není Dornova metoda vhodná?
xpři osteoporóze v pokročilém stádiu
xpři akutním zánětu
xartróze 4. stupně
xrakovině
xrevmatoidní artritidě
xpo operaci plotének a kloubů (nejdříve za 6 týdnů po zákroku)
xv těhotenství
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 překrásný pohodový podzim, ať je pln zázračné energie ;-))

neČtiny

Zahájení školního roku. Foto –jb–

uměním, na kterém vystupovala
violistka Jitka Hosprová se svým
manželem a Sukovým orchestrem.
Děti slyšely a viděly hudební nástroje a byl to pro nás všechny moc
pěkný zážitek. Paní Jitce Hosprové
děkujeme, že pro školy připravuje
tyto koncerty a že dětem poskytuje
možnost účastnit se koncertů vážné
hudby. Do Manětína nás odvezl pan
Pešta obecním autem. Po koncertě
nás zase odvezl zpět do školy.
10. září jsme uvítali ve škole divadélko Letadlo. Viděli jsme zajímavý příběh o zvířátcích v Austrálii.
Všichni jsme se bavili a některá
zvířátka si děti zahrály.
27. září jsme vyhodnotili výtvarnou soutěž Moje prázdniny a navštívila nás pprap. Iveta Kořínková
z Krajského ředitelství Policie

Vítání prvňáčků. Foto –jb–
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Plzeňského kraje, která měla pro
děti připravené Policejní pohádky
v rámci projektu Preventivní výchova na školách.
12. října nás navštíví paní logopedka a 20. října si prohlédneme
zemědělskou výstavu na Hradě
Nečtiny.
Pan starosta nás oslovil, abychom
vystupovali na setkání seniorů
26. října. Budeme se věnovat
nácvikům pásma básní a písní,
abychom naše seniory potěšili.
Těšíme se na pouštění draků a na
vycházky do lesa a do okolí.
Celý rok se účastníme různých
soutěží a projektů. Opět jsme zaregistrovaní v Olympijském víceboji
a plníme jednotlivé disciplíny. Letošní školní rok se hlavně budeme
věnovat projektu 100 let České

neČtiny

Divadélko Letadlo. Foto –jb–

Pamětní kniha. Foto Tomáš Leicht

republiky. Celý školní rok se bude
prolínat tímto tématem. Každý
měsíc budou školáci dostávat úkoly, které na konci měsíce vyhodnotíme a obodujeme. Rádi bychom
ve škole uvítali nějakého pamětníka, který by nám něco zajímavého
o republice nebo dřívějších dobách
vyprávěl.
Jana Brožová

správní rady fondu přivítala po
úvodním hudebním vystoupení
Třeboňských pištců vzácné hosty: pana Josefa Hauera, mistra
tesaře z Parksteinu, starostku
z Parksteinu paní Tanju Schiffmann, Karla Müllera, Nositele
zlatého čestného odznaku bavorského tesařství, Konrada Dippela,
dárce dřeva na stavbu modelů
a místostarostu Chebu Ing. Michala Pospíšila a mnoho dalších
hostů. Marcela Brabačová ve své
zdravici uvedla: „Abychom měli
vysvětlení k tomu, proč tady dnes
můžeme obdivovat tuto impozantní sbírku modelů, je třeba se
vrátit o dva roky zpátky. Nadační
fond začal se souborem krovů,

Nečtinský kalendář
2018
Po loňském úspěšném pokusu
vytvořit „Nečtinský kalendář“
nástěnný se zastupitelstvo obce
rozhodlo pro rok 2019 vytvořit
kalendář opět stolní.
Téma bude společenský život obce
v posledních letech. Do kalendáře
přispějí svými fotograﬁemi
společně T. Zíma z Hradu Nečtiny,
který fotil kalendář loňský
a Michal Beneš z Březína, který ho
připravil pro rok 2015. Kalendář
pro rok 2019 vyjde nákladem 250
ks a bude možné si ho zakoupit
v Informačním centru Regionálního
muzea. Měl být k dispozici během
listopadu 2018 a bude k prodeji i na
vánočním jarmarku u Rozsvěcení
vánočního stromu.
–sv–
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Zápis v pamětní knize. Foto –tl–

které byly na žádost památkového Mistr tesař tvoří
oddělení města Chebu pasportizo- „Prostřednictvím těchto aktivit
vány, pracovat v září 2016. Tehdy
a lidí s nimi spojených se informavzhledem k výjimečnosti popsace o chebských krovech dostala
ných krovů, odsouhlasila správní
také k nejvýznamnější osobě
rada fondu několik kroků celého
dnešního setkání, mistru tesaři
projektu. V jeho rámci pak byla
Josefu Hauerovi z německého
vydána odborně naučná kniha,
Parksteinu. Ten, přesto, že je mu
množství propagačních materijiž 80 let, stále tráví celé dny ve své
álů, vznikla tato česko-německá
dílně a vyrábí tyto modely. Obdivýstava, ke které byly vydány kavuje upřímně práce starých mistrů,
talogy v obou jazycích, krovy byly kteří neměli k dispozici nic víc než
prezentovány jako významná his- několik nástrojů a sílu vlastních
torická památka na mnoha velerukou. Modely, které staví v mětrzích u nás i v zahraničí. V nepořítku 1:15, jsou precizní v každém
slední řadě pak byla vloni v květnu svém detailu.
uvedena do provozu prohlídková
Pan Hauer vloni v doprovodu
trasa s poetickým názvem ´Pod
svých přátel navštívil Cheb a prostřechami chebských domů.“
šel si prohlídkovou trasu. Jeho
obdiv k tomu, co viděl, přispěl ke
spontánnímu rozhodnutí, vyrobit
pro město Cheb dva modely – krov
Gablerova domu, pozdně gotické
stavby s nádhernou rokokovou
fasádou a model krovu kostela, ve
kterém se právě nacházíme. Krov
nad chórem zde je datován rokem
1319 a v příštím roce oslaví 700.
narozeniny.“

Nečtiňáci zahráli

Josef Hauer se podepisuje do pamětní knihy. Foto –tl–

„Protože pan Hauer věděl, že nadační fond si podobné modely nemůže
ﬁnančně dovolit, rozhodl se hned
při zahájení své práce - a ta, zdůrazňuji, trvala půl roku – oba modely

neČtiny

OK muzeum dětem
pokračuje

Velmi pěkná návštěva. Foto –tl–

nadačnímu fondu věnovat. Krom
své práce také zajistil na stavbu
modelu potřebné dřevo. To věnoval bezplatně pan Konrad Dippel.
Dnes tedy máme tu možnost jim za
jejich nezištný přístup poděkovat.“
Po zdravici hostů a zápisu p.
Hauera do pamětní knihy města
Cheb následovala prohlídka výstavy a občerstvení. K tomuto zahrálo
Duo Malíři z Nečtin, které bylo
oblečeno v historických krojích
bývalého okresu Žlutice a zazpívalo v Egerlandském nářečí několik
písní za doprovodu citery.
Richard Šulko
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Se začátkem nového školního
roku začal opět provoz Odpoledního klubu v Regionálním muzeu
Nečtiny. Stejně jako v prvním pololetí se lektorka Kateřina Ederová
ujala svých svěřenců a pokračovala v připraveném programu.
Pro děti je každou středu připraven
dvouhodinový program, jednou
v měsíci děti vaří, dvakrát tvoří z různých materiálů a jedenkrát se věnují
pohybu a hrám. Odpolední klub je
pro návštěvníky zdarma, protože je
podporován Plzěňským krajem.
V muzeu je vždy dost hlučno a veselo.
Září děti zahájily pečením langošů,
byly na sběru lesních plodů, upekly
si chleba a vyráběly draka. Děti zde
mají zajištěný pitný režim, teplé
zázemí a program, který je vždy
vyvěšen na dveřích muzea a ve škole.
Odpolední klub je pro všechny od 6
do 15 let. Pro poslední čtvrtletí roku
si paní lektorka připravila dřevěné
hrátky, malování na sklo, zdobení
textilu – tašky, korálkohraní, deskové hry – pexeso hrátky, mikuláš – pečení čertíků, zdobení jablíček, papírové vánoční hvězdy do oken, vánoce
– výroba betlémů, výroba dárečků.
Všechny děti jsou vítány.
–sv–

Hrátky na zahradě muzea s Kateřinou. Foto –sv–

neČtiny

Gratulace

s námi podílí na přípravě Velké
Podzimní výstavy na Hradě Nečtiny. Letos se výstava uskuteční
20. 10. 2018 a „bača“, jinak mu
u nás na Hradě nikdo neřekne,
tam s námi bude opět.
Ještě jednou za sebe i obec Nečtiny
Vám i všem ostatním přeji hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
–mch–

V měsíci červenci, srpnu a září
oslavili svá kulatá a půlkulatá
jubilea tito naši spoluobčané:

Schrötter František
Šafratová Blanka
Bubaneč Josef
Berglová Eva
Škubal Josef
Fischer Jan
Škubalová Jana
Chamrádová Milena
Štorková Marie
Donskov Pavel
Vaňousová Monika
Škubalová Irena
Charvátová Zděnka
Struhár Jaroslav
Balsa Alfred
Chamrád Lubomír
Legová Marie
Macková Marie
Fiala Vladimír
Burdová Elfrída
Metzgerová Ivana
Obec Nečtiny všem gratuluje
a přeje hodně zdraví a štěstí.
Za výbor pro kulturu
Miluše Chlupová

Děti pekly chleba. Foto –sv–

ŠKOLÁČEK
Pan Chamrád také slavil. Foto –mch–

Ohlédnutí za gratulací
V druhé polovině měsíce srpna oslavil pan Pavel Donskov z obce Hrad
Nečtiny své půlkulaté životní jubileum. S Pavlem a paní Jiřinkou jsme
skoro již 17 let sousedé. Byla jsem
ráda, že jedna z mých posledních
gratulací byla právě u nich. Milý
sousede, přeji Ti ještě jednou touto
cestou hodně zdraví a štěstí a spoustu ocenění, které získáváte na výstavách s vašimi čtyřnohými mazlíčky.
O čtrnáct dní později oslavil své
kulaté narozeniny pan Lubomír Chamrád, který žije v obci
Plachtín. Pan Chamrád zasvětil
velkou část svého života chovu
ovcí na nečtinsku. Každoročně se

Pan Donskov slaví. Foto –mch–
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Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Tak už nám to začíná,
penál, knížky, svačina.
Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Čilí, zdraví, osvěžení,
s chutí zase do učení.
Skončilo nám krásné léto a nastal
čas práce, úkolů a povinností. Celé
prázdniny se ve škole pracovalo.
V prvním patře probíhala kompletní
rekonstrukce toalet chlapců i dívek.
Do přízemí byly zabudovány nové
dveře a repasovány rámy, které se
musely brousit a upravit. V kuchyni
se zabudovaly nové přístroje: sporák, konvektomat a digestoř. Bylo
nutné předělat a upravit vedení

plynu, elektřiny a nové odsávání.
Velký dík patří paní školnici Simoně
Šedivcové a paní kuchařce Jitce Davidové, které pak po řemeslnicích
pečlivě uklízely a vše připravily tak,
abychom mohli v září začít.
3. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok. Do první třídy
jsme přivítali dva prvňáčky. Jsou
to: Tomáš Bulant a Anna Hohlová. Pan starosta společně s paní
ředitelkou nové žáky přivítali
a předali jim upomínkové listy.
Prvňáčci si tradičně zazvonili
zvonečkem, aby si zahájili svoji
školní docházku. Po zahájení se
děti odebraly do tříd, kde plnily
první úkoly. Větší žáci si společně
prohlíželi pohledy z výletů a vyprávěli o místech, která o prázdninách navštívili a o zážitcích
z prázdnin. Paní učitelka Haalová
je seznámila s novým projektem
100 let České republiky, který se
bude prolínat výukou celý školní
rok. Do MŠ jsme přivítali nové
děti: Jiříka Blechu, Tai Tana Ha,
Filípka Langmajera, Karolínku
Kaškovou, Nicolet Tišerovou,
Soňu Šmídovou a Stáníka Zemana. Jsme rádi, že do mateřské
školy přibylo tolik nových dětí. Do
mateřské školy chodí 18 dětí. Základní školu navštěvuje 24 žáků.
7. září se školáci účastnili koncertu
hudebního festivalu Procházky

Děti se zapojily do představení Divadélka Letadlo. Foto Jana Brožová

