Nečtinské noviny
850 let Nečtin, Číslo 1/2019, 5. 4. 2019

Program rozvoje obce
Nečtiny

Zastupitelé obce při práci

Jedeme dál…

ce, novinky, pozvánky, nabídky,
máme příležitost poděkovat, poS prvním číslem nečtinský no- přát, ale také si postěžovat a sdělit
vin se pokusíme trochu inovo- svoje představy a návrhy ostatním
vat. Odešel z našeho kraje Marek k zamyšlení.
Naglmüler, který v posledních
letech dělal grafiku a sesazoval Ano, všechno se mění a vyvíjí, ale
nashromážděné články (Marku, to podstatné zůstává. Jsme jen lidé,
děkujeme za dobrou spolupráci), součást přírody a jednoho zapadléa protože se jedná o činnost od- ho koutku v Plzeňském kraji. Naše
bornou a přejeme si, aby noviny území je malé, ale malebné a je
nějak vypadaly, rozhodli jsme se to náš domov. A můžeme ho mít
ke spolupráci s tiskařskou spo- rádi, když budeme chtít. Stačí se
lečností TCF Print, s. r. o. Navrhla jen společnými silami o něj starat
nový vzhled úvodní stránky, tro- a dělat si ho příjemným. A může
chu jinou podobu grafiky a hlavně, nám být fajn, když nebudeme poza rozumné peníze noviny vytisk- řád jen na něco nadávat, hádat
nou, složí a připraví k distribuci. se se sousedem, (je to přece jeho
Všechno se mění a vyvíjí, a tohle chyba, že „JÁ“ nejsem se svým
malé osvěžení určitě nebude na životem spokojený) či si budeme
škodu a budeme doufat, že se jed- bez respektu k druhým vynuconá o změnu k lepšímu.
vat pravidla, která se nám zrovna
vylíhla v hlavě. Bude nám fajn,
Podstatné je, že noviny (někdo když budeme tvořit, spolupracovat
říká „kecálek“), jako místní sdě- a pozitivně myslet. Snad se nám to
lovací prostředek máme, a tím je jednou přece jenom podaří...
zachována možnost si touto nenásilnou formou sdělovat informa- Ing. Jiří Křemenák, starosta

To, co jsem zmínil v úvodu, považuji za velkou příležitost k tomu,
aby se náš život stal radostnější.
Nejedná se jenom o obec, ale o nás
samé. O jednotlivce, kteří s nějakou představou a nadějí uskutečňují svojí existenci. Můžeme
klidně žít ze dne na den, ale pokud
chceme být za něco zodpovědní,
musíme si dávat věci do souvislostí, přemýšlet a také plánovat. Proto
obec vede již dlouhá léta plán obnovy a rozvoje, na něj navazující
územní plán a mnoho dalších podružných studií a projektů. Cílem
těchto dokumentů je shromáždit co
nejvíce informací o území, pokusit se odhadnout směr jeho vývoje
a navrhnout taková opatření, která
povedou k dobře fungující obci,
plnohodnotnému a spokojenému
životu obyvatel, a to ve zdravém
a čistém životním prostředí.
Aktualizace programu rozvoje
obce (PRO) Nečtiny proběhla
a byla schválena 13. 12. 2018. Dokument zhodnocuje dosavadní vývoj a navrhuje soubor konkrétních
opatření pro budoucnost. V čase
byl navržen na období 2019–2024.
Na dokumentu kromě zastupitelstva spolupracoval Spolek pro obnovu venkova ČR, který tvorbu
dokumentu téměř ze sta procent
financoval. Je ale škoda, že se
na přípravě plánu, formou přímé
účasti, nepodílelo více místních
obyvatel, a to i přes to, že byli ke
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spolupráci vyzýváni. Stále jsme ještě úplně nepochopili, že jak si to uděláme, tak to budeme mít,
a že každý člověk má pro obec svoji cenu.
Program rozvoje obce je základním dokumentem, ze
kterého vychází každoroční rozpočet obce. Rozpočet obce na r. 2019, který byl schválen 13. 12. 2018
a prvně upraven 24. 1. 2019 předkládáme v úplném
znění takto:

Schválený rozpočet na rok 2019
Par. Pol. Příjmy
1111 Daň ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmu z podnikání fyz.osob
1113 Daň ze závislé činnosti zv. Sazba
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1381 Daň z hazardních her
1511 Daň z nemovitostí
Celkem daňové příjmy
1341
1343
1343
1343
1343
1343
1356
1361

Ing. Jiří Křemenák, starosta

Komentář k hlavním záměrům
rozpočtu r. 2019
Rozpočet je koncipován jako schodkový s tím, že
schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření
minulých let. Znamená to, že obec během roku 2019
vynaloží více finančních prostředků, nežli tvoří očekávaný příjem s cílem realizovat maximální počet svých
rozvojových záměrů. Rovněž je třeba brát v úvahu,
že vzrostly provozní náklady na chod obce, protože
se díky zvyšujícím byrokratickým požadavkům státu
zvyšuje administrativní zátěž na personál a vybavení
úřadu. Došlo také k nárůstu mezd a díky zdražování
i k větším výdajům za materiál a služby.
V oblasti své samosprávní působnosti se obec ve výdajích zaměřila prioritně na tyto oblasti:

Lesní hospodářství
Z důvodu většího výskytu lýkožrouta smrkového budou ve zvýšené míře činěna opatření k omezování výskytu tohoto škůdce. Kalamitní stav výskytu „brouka“
v celé ČR ovlivní ekonomiku hospodaření v lesích
a dojde k poklesu plánovaných příjmů z prodeje dřeva.

Vodní hospodářství
V důsledku nedostatku srážek a poklesu hladiny spodních vod a v zájmu udržení vody v krajině, byla přijata
tato hlavní opatření:
– Zhotovení náhradních zdrojů vody v Plachtíně,
Čestětíně a na Doubravici.
– Úprava vodovodu v Lešovicích.
– Pasportizace vodovodu na Novém Městečku.
– Prohloubení studny na Novém Městečku.
– Projekt rekonstrukce rybníka na Račíně.
– Projekt rekonstrukce průtočného rybníčku
ve „Vrbičkách“.

1032
1032
1070
2310
2321
3315

2111
2131
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2112
3399 2111
2111
2111
2111
2111
3429 2132
2111
3412 2111
3612 2132
2111
3613 2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
3632 2132
3639 2119
2131
2131
2131
2131
2132
2132
2132
3722 2111
2112
3725 2329
3723 2310
2324
2324
4121
xxxx 4121
4351 2111

Poplatek ze psů
Poplatek z místa
Zkratka Hrad Nečtiny - Březín (Nečtinská) 2019
cesta Doubravice (Nečtinská) 2019
Zkratka Hrad Nečtiny - Březín (Nečtinská) 2018
cesta Doubravice (Nečtinská) 2018
Báňský úřad
Správní poplatky
Celkem příjmy tř.1
Prodej dřeva
Honitba Nečtiny
Sportovní rybolov
vodné Plachtín
Stočné – ČOV
Příjmy z muzea- občerstvení, dílny
Příjmy z muzea - vstupné do muzea
Příjmy z muzea - vstupné - Plz. Vstupenka
Prodej upomínkových předmětů, zmrzlina
Dětský den - smlouva o reklamě
Anenská pouť - smlouva o reklamě
Březín.pouť-sml.o reklamě
Dětský karneval - smlouva o reklamě
Anenská pouť - vstupné
Nájemné čp. 238-šatny
Záloha na služby čp.238-šatny (vodné, stočné,
TČ)
Pronájem areálu hřiště - Dosan
Nájemné byty čp. 188, 45, 60
Záloha na služby byty čp 188,45, 60
Pronájem čp. 188 – pošta
Pronájem čp. 188 – telefon
Pronájem čp. 82 – lékař
Pronájem čp.1 – hostinec
Pronájem čp. 234 – Biely
Pronájem čp. 234 – Groessl
Pronájem bývalá porážka č.parc 367
Pronájem čp. 134 (špitál)
Pronájem kaple sv. Anny
Hroby
Věcná břemena (služebnost)
Pevná složka pronájmu Skanska
Pohyblivá složka pronájmu Skanska
Pronájem pozemků
Pronájem rybníků
Pronájem sálu
pronájem OD Březín
pronájem kostel sv. Bartoloměje
Odvoz odpadů
Prodej popelnic
Separace odpadů Eko – Kom
Sběrný dvůr-železný šrot
Elektrovin
Asekol
Zálohy obcí na provoz SD 2019
Vyúčtování obcí provozu SD 2018
Záloha na služby DPS

2
1. úprava
2600,00
33,00
908,00
2295,00
4907,00
60,00
1850,00
12653,00

2600,00
33,00
908,00
2295,00
4907,00
60,00
1850,00
12653,00

10,00
5,00
221,10
165,00

10,00
40,00
451,10

10,00
5,00
221,10
165,00
221,10
165,00
10,00
40,00
837,20

500,00
17,00
12,00
10,00
90,00
60,00
30,00
15,00
100,00

500,00
17,00
12,00
10,00
200,00
60,00
40,00
15,00
100,00

50,00
60,00
72,00

50,00
60,00
72,00

396,00
250,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
24,00
2,40
30,00
10,00
10,00
5,00
7,40
160,00
183,00
6,00
3,00
6,00
2,00
330,00
5,00
70,00
30,00
10,00
8,00

45,00
396,00
250,00
10,00
10,00
10,00
84,00
12,00
24,00
2,40
30,00
10,00
10,00
5,00
7,40
160,00
183,00
6,00
3,00
6,00
2,00
330,00
5,00
70,00
30,00
10,00
8,00

290,00
384,00

290,00
384,00
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3

2132 Nájemné DPS
6171 2111 kopírování
6171 2112 Prodej v čp. 60
6310 2141 Úroky z účtů
Celkem příjmy tř.2

262,00
1,00

262,00
1,00

Kultura a společenský život

1,00
3627,80

1,00
3792,80

3639 3111 Prodej pozemků
Celkem příjmy tř.3

100,00
100,00

100,00
100,00

172,6

202,2

Obec letos slaví výročí 850 let od první písemné zmínky.
V rámci tohoto jubilea budou ve zvýšené míře podpořeny akce zaměřené k tomuto výročí. Prozatím bylo schváleno: vydání naučně-populární publikace o Nečtinech,
vydání turisticky zaměřené dětské knihy o Nečtinech,
uspořádání kulturních a společenských akcí, které vyvrcholí oslavou dne 28. 9. 2019 na návsi v Nečtinech
a v areálu sv. Anny a výroba upomínkových předmětů
a propagačních materiálů.

1502,00

1502,00

1674,60

1704,20

4111
4112
4116
4122
4122
4122
4122
4122
4213

příspěvek - volby - Evropský parlament
Dotace – výkon státní správy
dotace - Úřad práce 2019
dotace PK - vybavení JSDH Nečtiny
dotace PK - OK muzeum dětem
dotace PK - Letem světem
dotace PK - propagační materiály obce
dotace PK - sociální služby obyvatům
dotace - lesní cesta Račín SZIF
dotace PK PSOV
dotace les - pěstební činnost
Celkem příjmy tř.4

Sport a tělovýchova

Celkem daňové příjmy
Celkem ostatní příjmy
Příjmy z běžného rozpočtu

12653,00 12653,00
5853,50 6434,20
18506,50 19087,20

– Oprava hřiště na malé sporty (oprava povrchu hřiště,
výměna mantinelu a ochranných sítí, osazení koše
na basket).
– Navýšení příspěvku na činnost fotbalistů.
– Příspěvek na nové zastřešené střídačky.

VHČ
Doprava a ostatní služby
Příjmy VHČ

500,00
500,00

Bytové hospodářství

500,00
500,00

Výdaje

1014 5021
5139
5169
5169
6121

Zvířata a veterinární péče
Brig. práce
Krmení
Služby - očkování, odčervení psa
Veterinární rozbory - zvěř
Výstavba útulku pro psy
Celkem

1031 5011
5011
5031
5032
5134
5137
5139
5139
5139
5156
5169

Les - pěstební činnost
Mzdy - VPP (vlastní náklady)
Vratka daně
SP obec - VPP (vlastní náklady)
ZP obec - VPP (vlastní náklady)
Prac. oděv
Nákup DHM - křovinořez
Nářadí
Sazenice, mazání apod.
Pletivo na oplocenky
PHM
Příprava půdy - orba pasek
Celkem

1032 5011
5031
5032
5134
5139
5156
5163
5167
5169
5171

Les - těžební činnost
Mzdy-1 zaměst.
SP-obec
ZP-obec
Prac. oděv
Řetězy, pilníky
PHM
Zákon.poj. - traktor
Školení
Služby – těžba dřeva a přibližování dřeva
Údržba a opravy
Celkem
Správa v lesním hospodářství

5,00
1,00
1,00
300,00
307,00

5,00
1,00
1,00
300,00
307,00

44,00

44,00

13,00
4,00
1,75
20,00
20,00
70,00
20,00
20,00
13,00
225,75

13,00
4,00
1,75
20,00
20,00
70,00
20,00
20,00
13,00
225,75

300,00
75,00
27,00
3,00
12,00
25,00
1,00
5,00
100,00
40,00
588,00

300,00
75,00
27,00
3,00
12,00
25,00
1,00
5,00
100,00
40,00
588,00

– Dokončení bytu o podlahové ploše cca 90 m² v čp. 3
na Hradě Nečtiny.
– Odkoupení rodinného domu po Podzimkových
(projektová dokumentace na rekonstrukci k nájemnímu bydlení).
– Výměna oken bytový dům čp. 188 – pošta.
– Obytná zóna Nečtiny (mezi školou a F. Štýbrem)–
projektová dokumentace k územnímu řízení
na 15–20 stavebních parcel.

Veřejné osvětlení
V tomto roce by měla proběhnout rekonstrukce sítí
nízkého napětí v severní části obce Nečtiny a obci
Hrad. Kabely elektrických rozvodů budou uloženy
do země a demontují se i sloupy, na kterých je umístěno veřejné osvětlení. Obec je nucena, v rámci této
investice „ČEZu“, řešit nové zemní rozvody veřejného osvětlení a nově osadit cca 50 svítidel na samostatných sloupech. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

Služby
V polovině roku 2019 by měl být opraven obchod na
Hradě Nečtiny, následně vybaven a zahájen prodej
potravin. Domníváme se, že dostupné zásobování pro
obyvatele, kteří nedisponují dopravním prostředkem,
bude pro Hrad a Plachtín přínosem.
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– Výměna oken v bývalém špitále čp. 134 v Nečtinech.
– Výstavba tří kotců pro přechodné umístění nalezených psů v areálu Nečtinské zemědělské a. s.

Doprava
– V současné době probíhá dlouho očekávaná stavba
cesty do Leopoldova. Investorem akce je
ČR – Státní pozemkový úřad. Zhotovitelem je firma
Colas a. s. Dopravní možnosti přístupu do Leopoldova
budou omezeny, ale informace o objízdných trasách budou patrné z dopravního značení. Podrobnější informace
poskytne starosta obce nebo na požádání stavbyvedoucí
p. Pleva nebo p. Polák.

Silniční průtah obce Nečtiny
V rámci již potřebné rekonstrukce silnic druhé třídy
( II/193 a II. 201), které procházejí obcí, byl v letošním
roce po předběžné dohodě se SÚS Plzeňského kraje,
zahájen proces projektové přípravy na řešení průtahu
obcí. První fází je vytvoření studie, která bude řešit
geodetické zaměření, majetkoprávní vztahy, posouzení
stavu sítí uložených v komunikacích a jednání s vlastníky a správci těchto sítí. Po té bude následovat
v r. 2020 projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Akce by měla být společnou investicí obce Nečtiny
a Plzeňského kraje.

Oprava silnic II. třídy
Na základě předběžného jednání zástupců obcí Manětínsko-nečtinského mikroregionu a obce Úněšov s generálním ředitelem a technickým ředitelem SÚS Plzeňského
kraje bylo přislíbeno, že budou ze strany správy a údržby
silnic zahájeny kroky na projektovou přípravu opravy
silnic II. třídy v úseku Nečtiny – Manětín a Plachtín –
Úněšov. Proběhne-li vše v optimistické variantě, mohly
by být opravy etapově zahájeny v r. 2020. Součásti těchto dvou staveb je oprava mostů a propustků a následná
oprava povrchů zmíněných komunikací.

Územní plán
V roce 2019 by měl být dokončen návrh nového
Územního plánu obce, který bude na základě provedených průzkumů upřesňovat stavební možnosti,
případně stavební regulace v území.

1036 5169 Lesní hospodář
Celkem

1037 5139
5156
6121
6121

Celespolečenské funkce lesů
Údržba a opravy lesních cest - nákup kameniva
PHM
Lesní cesta Račín - zaměření
Lesní cesta (obchvat) Kamenná Hora
Celkem

Sportovní rybolov
1070 5139 Nákup ryb
Celkem

2212 5139
5139
5141
5156
5362
6119

Doprava
Zimní údržba – posypový materiál
Materiál na opravy MK
úroky z úvěru MK
Zimní údržba – PHM
Silniční daň
Průtah - Nečtiny - studie
Celkem

Dopravní obslužnost
2292 5323 Příspěvek ČSAD
Celkem

2310 5021
5169
5169
5169
5169
5169
6121
6121
6121
6121
6121
6121

Vodní
Mzdy - hledání pramenů
Rozbor vody, vytýčení vod.
Vodovod Nové Městečko - pasport
Prohloubení studny Nové Městečko (u lesovny)
zpracování žádosti o dotaci, monitoring VŘ
Dovoz vody 2018
rozšíření vodovod řádu Nečtiny 2018
Vodárna Plachtín-realizace
Voda Doubravice - realizace studen (7m + 11m)
Voda Plachtín - realizace studny (20m)
Připojení na rezervoár - voda Lešovice
Voda Čestětín -realizace studny (10m)
Celkem

2321 5011
5031
5032
5139
5151
5154
5156
5162
5163
5169
5171
5171
6121

ČOV a kanalizace
Mzdy - obsluha ČOV
SP - obec (25%)
ZP - obec (9%)
Materiál - rukavice, mýdlo, …
Voda
Ele.energie
Maziva - olej do dmychadla
Hlášení poruch
pojištění majetku (budova, technologie)
Rozbory odpadní vody a odpovědnost
Údržba a opravy
Zatěsnění kanalizace (klapka)
Kanalizace Plachtín - dodatečné práce
Celkem

Vodní díla v zemědělské krajině
2341 6121 Rybník - Račín
6121 Rybník - u vrbiček Březín
Celkem

3117 5331
5331
5331
5331

Základní a Mateřská škola - náklady na provoz
Učební pomůcky
Energie
Služby
Školní jídelna

4
110,00
110,00

110,00
110,00

80,00
10,00
50,00
100,00
240,00

80,00
10,00
50,00
100,00
240,00

20,00
20,00

20,00
20,00

10,00
20,00
38,00
25,00
12,70
350,00
455,70

10,00
20,00
38,00
25,00
12,70
350,00
455,70

40,60
40,60

40,60
40,60

20,00
20,00
30,00
20,00
25,00

20,00
20,00
30,00
20,00
25,00
27,00
288,38

200,00
244,00
40,00
200,00
799,00

200,00
244,00
40,00
200,00
1114,38

50,00
12,50
4,50
1,00
8,00
115,00
2,00
10,00
3,50
50,00
20,00
30,00
306,50

50,00
12,50
4,50
1,00
8,00
115,00
2,00
10,00
3,50
50,00
20,00
30,00
50,00
356,50

102,00
81,00
183,00

102,00
81,00
183,00

150,00
130,00
225,00
5,00

150,00
130,00
225,00
5,00

Nečtiny
5331 Ostatní náklady
Celkem náklady na provoz
Základní a Mateřská škola - ostatní náklady
3117 5171 Nahození sklepa
5171 Dveře 1. patro
6121 Bezbarierový přístup na zahradu
Celkem
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120,00
630,00

120,00
630,00

100,00
100,00

100,00
100,00

5,00

5,00

5,00

5,00

600,00
20,00
150,00
54,00

600,00
20,00
150,00
54,00

150,00
20,00

150,00
20,00

30,00
20,00
2,00
90,00
2,00
10,00
5,00
15,00
15,00
15,00
15,00
5,00
50,00
1268,00

30,00
20,00
2,00
90,00
2,00
10,00
5,00
15,00
15,00
15,00
15,00
5,00
50,00
1268,00

Ostatní kultura
3319 5021 Odměna kronikáře
5222 Fin. dar. - Spolek Němců v Čechách
Celkem

12,00
15,00
27,00

12,00
15,00
27,00

Obnova a zachování památek
3326 5171 Oprava křížků, kapliček
Celkem

40,00
40,00

40,00
40,00

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

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

35,00
10,00
10,00
40,00
30,00
295,00

80,00
10,00
10,00
40,00
30,00
340,00

20,00
30,00
300,00
65,00

20,00
30,00
470,00
65,00

Kultura
3314 5021 Knihovna – dohoda
Ostatní náklady
Celkem

3315 5011
5021
5031
5032
5131
5138
5139
5139
5139
5139
5151
5154
5161
5162
5163
5169
5169
5169
5171
5175
6119

3399 5139
5139

5169
5169
5175
5194
5222

3412 5156
5171
5171
5171

Muzeum čp. 79
Mzdy zaměstnanců
Brigádnické práce
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Potraviny - OK muzeum dětem
Nákup zboží k prodeji
Materiál - kancelářské potřeby
Materiál - OK muzeum dětem
Propagační mater., publicita
Akce - tématické prohlídky - materiál
Voda
Spotř.el.energie
Poštovní služby
Tel.hovory
Pojištění majetku (budova + vybavení)
Servis TČ, vzděl.,licence PC, cert., údržba dat
Vystoupení a akce v muzeu - honorář
Plzeňská vstupenka
Údržby a opravy
Občerstvení
Projekt Preitenstein - III. Etapa
Celkem

Kultura a společenský život
Blahopřání, kytice, věnce
Nákup potřeb-kulturní akce
Dětský den
Anenská pouť
Bartolomějská pouť
Setkání seniorů
Oslavy 850. let obce - publikace, upomínkové
předměty, slavnost
Hudební vystoupení - honoráře
OSA - plesy, zábavy, dětský karneval
Občerstvení
Jubilea - dárkové balíčky
Přísp. na Procházky uměním - Jitka Hosprová
Celkem
Tělovýchovná činnost
Sekání hřiště
Údržba areálu hřiště
Oprava hřiště na malé sporty - realizace
Střídačky fotbalové hřiště

5

Smlouvy na pronájem hrobového místa
V rámci povinností obce vyplývající ze zákona
č.256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších
předpisů, stanovila obec nařízením č.1/2019 cenu za
nájem hrobového místa a za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejných
pohřebišť provozovaných obcí v Nečtinech a Březíně.
Zároveň je k dispozici na obecním úřadě a zveřejněn
na internetových stránkách obce Hřbitovní řád, platný
od 29. 7. 2018. Smlouvy na pronájem hrobových míst
s výpočtem pronájmu, podle velikosti hrobu, budou
k dispozici od 2. 5. 2019 a je možné je uzavírat u paní
Renaty Rédlové.

Nařízení obce č. 1/2019
Kterým se stanoví ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním veřejných pohřebišť
provozovaných obcí Nečtiny.
Zastupitelstvo obce Nečtiny na základě § 4a odst. 1
zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
a dále v souladu s platným výměrem MF č. 01/2019
ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 a §
102 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 7. března 2019 pod č. usnesení 29/19 toto
nařízení:
Článek 1
Základní ustanovení
Tímto nařízením se stanoví ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejných pohřebišť
provozovaných obcí Nečtiny. Jsou to tato pohřebiště:
Nečtiny
Březín
Článek 2
Výše ceny za pronájem hrobového místa
Nájemné za pronájem hrobového místa, urnového
místa nebo hrobky na všech veřejných pohřebištích
spravovaných obcí Nečtiny se stanovuje ve výši
10 Kč/m² za rok. Na 10 let pronájmu činí nájemné
100 Kč za 1m².

Nečtiny
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Článek 3
Výše ceny za hřbitovní služby
Cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště se stanovuje na všech veřejných pohřebištích spravovaných
obcí Nečtiny ve výši 140 Kč/hrobové místo/rok. Na
10 let pronájmu činí 1400 Kč za 1 hrob.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.
Ing. Jiří Křemenák, starosta

Usnesení ze zastupitelstva obce
Již několik let je z malé účasti veřejnosti na zasedáních zastupitelstva patrné, že je malý zájem o takové
setkávání. Znamená to, buď že si naši pletou samosprávu s velkou politikou, která všechny dostatečné
otravuje a bojí se ze strany zastupitelů dalšího otravování a nebo v tom lepším případě mají občané ve
„své“ zastupitelstvo takovou důvěru, že věří v jeho
osvícené rozhodování. Věřte, že na zastupitelstvu
bývá někdy taky legrace, ale že je také někdy o nervy.
Každopádně by větší účast veřejnosti na jednáních
byla příjemná, protože by vzniklo větší pole pro případnou diskuzi a větší přehled obyvatel o dění v obci.
Abychom alespoň trochu přiblížili lidem témata, které obec projednává a schvaluje nebo neschvaluje,
rozhodli jsme se uveřejňovat touto formou zápisy
a usnesení zastupitelstva. Alespoň ta, které budou
aktuálně přijatá v době přípravy novin. Začínáme
zápisem z II. zasedání dne 7. 3. 2019. Omlouváme
se, že některá sdělení budou okleštěna o konkrétní
osobní údaje, ale taková již je dnes doba.
Ing. Jiří Křemenák, starosta

Zápis a Usnesení z II. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 7. 3. 2019
přítomno 11 členů zastupitelstva
17/19 Schvaluje program jednání takto:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Kontrola zápisu ze I. zasedání dne 24. 1. 2019.
3) Prodeje a pronájmy nemovitostí.
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019.
5) Výběr zhotovitele na průzkumné zdroje vody.
6) Výběr zhotovitele na subdodávky Hrad čp. 3

Celkem

6
415,00

585,00

50,00
50,00

50,00
50,00

10,00
50,00
5,00
10,00
75,00

10,00
50,00
5,00
10,00
75,00

55,00
50,00
100,00
20,00
12,00
15,00
2000,00
163,00

55,00
50,00
100,00
20,00
12,00
15,00
2000,00
163,00

400,00

400,00
1100,00

2815,00

3915,00

50,00
20,00
50,00
25,00
10,00
2,00
35,00
5,00
15,00
17,40
600,00

50,00
20,00
0,00
25,00
10,00
2,00
35,00
5,00
15,00
17,40
600,00

829,40

779,40

154,60
50,00

154,60
50,00

600,00
400,00
1204,60

600,00
400,00
1204,60

10,00
12,00
15,00
15,00
30,00
20,00
102,00

10,00
12,00
15,00
15,00
30,00
20,00
102,00

Územní plánování
3635 6119 Územní plán včetně krajného plánu
Celkem

407,77
407,77

407,77
407,77

Mikroregion
3636 6349 Integrované projekty - zametací stroj
Celkem

0,00

0,00

Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5221 Příspěvek TJ
Celkem

3429 5151
5154
5169
5171

Zájmová činnost a rekreace (služby čp. 238)
Voda-čp.238-šatny
El.energ. čp.238-šatny, TČ
Služby-revize,kontroly-čp.238-šatny
Údržba a opravy
Celkem

Bytové hospodářství
Úrok z úvěru čp. 60
Voda čp.188, 45, 60
Plyn čp. 188
Ele.energie čp. 188, 45, 60
Pojištění majetku - čp. 45, 188, 60
Revize
Oprava domu Hrad Nečtiny čp. 3
Obytná zóna Nečtiny - projekt, územní rozhodnutí
6121 Okna čp. 188
Odkoupení RD Podzimkovi
Zaměeření skut. stavu - RD Podzimkovi
Projektová dokumentace - RD Podzimkovi
Celkem

3612 5141
5151
5153
5154
5163
5169
6121
6121

3613 5137
5139
5153
5151
5151
5154
5154
5154
5154
5163
5171

Nebytové hospodářství
Dovybavení čp. 60
Vymalování sálu
Dodání plynu OD Březín
Voda čp.234, čp.1
Voda – Březín čp.64
El. energie čp. 60 - kom. prostor
Ele.energie čp.234
Ele.energie – nebytové prostory (sál)
Ele.energie čp.134
Pojištění majetku
Oprava a výměna oken-špitál
Montáž opony - sál, reflektory - sv. Anna
Celkem

Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektřina
5171 Opravy a údržba
RD Plachtín VO
6121 VO Nečtiny - projekt + realizace
6121 VO Hrad Nečtiny - projekt + realizace
Celkem

3632 5151
5156
5169
5169
5171
5137

Hřbitov
Voda
PHM – sekání
Odvoz kontejnerů Nečtiny
Odvoz kontejnerů Březín
Revitalizace hřbitova
Lavičky 4 ks
Celkem

Nečtiny
3639 5011
5031
5032
5038
5132
5134
5137
5139
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Komunální služby
Mzdy zaměstnanců (5 osob)
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Úraz.pojištění
Ochranné pomůcky
Pracov.pomůcky
Drobný dlouhodobý majetek
Nákup nářadí- štětce, zednické lžíce, násady,
pilníky…
Materiál na opravy
PHM Renault
PHM ostatní
Telefony O2 (2x)
Pojištění budov
Povinné ručení Trafic,Master,Pomot,Maro
Havar.+doplň. poj. Trafic,Master,Pomot
Školení a vzdělávání
Stravenky zaměstnanci komunál
Služby - přezutí pneu, plošiny, revize, gom.pl.,
Oprava a údržba strojů-provedené dodavetelem
Oprava traktoru 5245
Nákup pozemků
Celkem

1300,00
325,00
117,00
8,00
10,00
6,00
60,00
20,00

1300,00
325,00
117,00
8,00
10,00
6,00
60,00
20,00

110,00
80,00
80,00
10,00
36,90
6,90
20,20
5,00
15,00
60,00
30,00
200,00
50,00
2550,00

110,00
80,00
80,00
10,00
36,90
6,90
20,20
5,00
15,00
60,00
30,00
200,00
150,00
2650,00

180,00
260,00
440,00

180,00
260,00
440,00

112,00
28,00
10,00
3,00
2,00
15,00
500,00

112,00
28,00
10,00
3,00
2,00
15,00
500,00

670,00

670,00

5,00
5,00

5,00
5,00

155,00

480,00

39,00
14,00
7,00
25,00
45,00
30,00
10,00
20,00

120,00
43,20
7,00
25,00
45,00
30,00
10,00
20,00

345,00

780,20

Charita
3900 5139 Charita-podpora neziskových aktivit
5222 Charita-podpora neziskových aktivit
Celkem

7,00
3,00
10,00

7,00
3,00
10,00

Pečovatelská služba
4351 5339 Pečovatelka CPOS Touškov
Celkem

230,00
230,00

230,00
230,00

5139
5156
5156
5162
5163
5163
5163
5167
5169
5169
5171
5171
6130

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

3723 5011
5031
5032
5134
5151
5154
5169

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

Bioodpad
3726 5169 Vyvážení bioodpadu
Celkem

3745 5011
5011
5031
5032
5134
5139
5156
5169
5169
5171
6121

Zeleň a veřejné prostranství
Mzdy - VPP (vlastní náklady - 5os.)
Vratka daně
SP obec - VPP (vlastní náklady 5 os.)
ZP obec - VPP (vlastní náklady 5 os.)
Prac. oděv
Nože, struny do sekačky
Sečení veřejných ploch, PHM
Kácení a údržba stromů
Výsadba stromů
Údržba veř.prostranství – opr.strojů
Kašna
Celkem

7

7) Různé (spisový řád, cena za hrobové místo, oslavy
850 let Nečtin)
18/19 Schvaluje Jitku Stoklasovou zapisovatelkou,
Soňu Vašíčkovou a ing. Petra Pateru ověřovateli zápisu. 11 pro.
19/19 Schvaluje zápis a usnesení z I. zasedání zastupitelstva dne 24. 1. 2019 Ověřený zápis přečetl starosta
obce, byla provedena kontrola a rekapitulace projednávaných bodů a diskuze k jejich plnění. 11 pro.
20/19 Schvaluje prodej garáže a stavebního pozemku
č. 482 o výměře 33m² v k. ú. Nečtiny za cenu
48 250 Kč panu P. K. trvale bytem Nečtiny. Náklady
spojené s převodem hradí kupující. 11 pro.
21/19 Schvaluje záměr prodeje zastavitelného pozemku p. č. 60/1 ostatní plocha v k. ú. Kamenná Hora.
Cena 150Kč/m² .11 pro.
22/19 Neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 75/2 v k. ú. Plachtín. Pozemek tvoří přístup k bytovému domu čp. 12 na pozemku st. 48. Prodejem části
pozemku by došlo k zúžení přístupové cesty (MK), a tím
i k omezení příjezdových možností k domu. 11 pro.
23/19 Zastupitelstvo v rámci odstranění majetkoprávních nesouladů z r.2018 schvaluje záměr pronájmu
těchto pozemků nebo jejich částí :
1. část pozemku p. č. 27/25, ostatní plocha o výměře
cca 55 m² v k. ú. Březín,
2. část pozemku p. č. 537/3, ostatní plocha o výměře
cca 111 m² v k. ú. Březín,
3. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 22 m² v k. ú. Březín,
4. část pozemku p. č. 725/1, ostatní plocha o výměře
cca 84 m² v k. ú. Březín,
5. část pozemku p. č. 47/2, zahrada o výměře cca
52 m² v k. ú. Březín,
6. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 372 m² v k. ú. Březín,
7. část pozemku p. č. 2027/33, ostatní plocha o výměře
cca 25 m² v k. ú. Březín,
8. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 47 m² v k. ú. Březín,
9. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 73 m² v k. ú. Březín,
10. část pozemku p. č. 47/2, zahrada o výměře cca
29 m² v k. ú. Březín,
11. část pozemku p. č. 2027/17, ostatní plocha o výměře cca 95 m² v k. ú. Březín,

Nečtiny
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12. pozemek p. č. 2027/6, ostatní plocha o výměře cca
16 m² v k. ú. Březín,
13. část pozemku p. č. 2027/33, ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Březín,
14. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře cca 282 m² v k. ú. Březín,
15. pozemek p. č. 2049, ostatní plocha o výměře 1 m²
v k. ú. Březín,
16. pozemek p. č. 2050, ostatní plocha o výměře 6 m²
v k. ú. Březín,
17. pozemek p. č. 789/1, ostatní plocha o výměře
317 m² v k. ú. Březín,
18. část pozemku p. č. 77/19, ostatní plocha o výměře
cca 117 m² v k. ú. Nečtiny,
19. část pozemku p. č. 77/7, ostatní plocha o výměře
cca 17 m² v k. ú. Nečtiny,
20. pozemek st. p. č. 393, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 20 m² v k. ú. Nečtiny,
21. část pozemku st. p. č. 404/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 11 m² v k. ú. Nečtiny,
22. část pozemku p. č. 1278/4, ostatní plocha o výměře
cca 23 m² v k. ú. Nečtiny,
23. část pozemku p. č. 68/3, ostatní plocha o výměře
cca 87 m² v k. ú. Nečtiny,
24. část pozemku p. č. 519/6, ostatní plocha o výměře
cca 87 m² v k. ú. Nečtiny,
25. pozemek p. č. 1888, ostatní plocha o výměře
354 m² v k. ú. Nečtiny,
26. část pozemku p. č. 519/6, ostatní plocha o výměře
cca 70 m² v k. ú. Nečtiny,
Výše nájemného činí Kč 2 (slovy: dvěkorunyčeské)
za každý 1 m² a rok. 11 pro.
24/19 Zastupitelstvo v rámci odstranění majetkoprávních nesouladů z r. 2018 schvaluje záměr prodeje těchto pozemků nebo jejich částí:
1. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 38 m² v k. ú. Březín,
2. část pozemku p. č. 2027/17, ostatní plocha o výměře
cca 160 m² v k. ú. Březín,
3. pozemek p. č. 789/7, ostatní plocha o výměře
37 m² v k. ú. Březín,
3. pozemek p. č. 1990/1, ostatní plocha o výměře
63 m² v k. ú. Březín,
4. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 38 m² v k. ú. Březín,
5. pozemek p. č. 49/3, zahrada o výměře 49 m²
v k. ú. Březín,
6. část pozemku p. č. 2027/19, ostatní plocha o výměře
cca 279 m² v k. ú. Březín,
7. pozemek p. č. 19/2, zahrada o výměře 22 m²
v k. ú. Březín,

4351 5021
5139
5141
5151
5154
5156
5163
5169
5171
5137

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

5512 5137
5139
5151
5154
5156
5163
5163
5163
5169
5171
5171
5222

Hasiči
Dovybavení Jednotky SDH,
Drobné nákupy - výšivky, zipy, čepice
Voda
Ele.energie
PHM
Pojištění majetku - has. zbrojnice
Pojištění havarijní - Opel Movano
Pojištění zásahové jednotky - 17 osob
STK, revize přístr., kontrol.has.přístr.
Údržba a opravy has. Techniky
Zatěsnění požární nádrže
Příspěvek na činnost pobočného spolku hasičů
Celkem
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60,00
3,00
38,80
30,00
150,00
5,00
8,50
20,00
90,00
10,00
415,30

60,00
3,00
38,80
30,00
150,00
5,00
8,50
20,00
90,00
10,00
415,30

30,00
10,00
2,00
30,00
10,00
4,00
11,40
12,50
7,00
10,00
30,00
156,90

30,00
10,00
2,00
30,00
10,00
4,00
11,40
12,50
7,00
10,00
50,00
30,00
206,90

Zastupitelstvo
6112 5023 Odměny zastupitelstva a starosty
5031 Odvody SP – obec – 25%
5032 Odvody ZP – obec – 9%
Celkem

849,30
138,00
76,50
1063,80

849,30
138,00
76,50
1063,80

Volby - Parlament EU
6117 5021 mzdy
5175 občerstvení
Celkem

0,00

0,00

675,00
20,00
28,00
47,00
169,00
61,00
2,00
1,00
15,50
30,00
60,00
2,00
90,00
32,00
15,00
50,00
5,00
6,00
15,00
90,60
10,00
15,00
15,50
15,00
50,00
40,00
4,80

675,00
20,00
28,00
47,00
169,00
61,00
2,00
1,00
15,50
30,00
60,00
2,00
60,00
32,00
15,00
50,00
5,00
6,00
15,00
90,60
10,00
15,00
15,50
15,00
50,00
40,00
4,80

6171 5011
5021
5021
5021
5031
5032
5038
5136
5137
5139
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5163
5163
5166
5166
5166
5167
5168
5169
5169
5169
5169

Vnitro
Mzdy
Mzda - brig. práce
Mzda - brig. práce- uklízečka
Mzda - brig. práce- IT
Odvody SP – obec – 25%
Odvody ZP – obec – 9%
Zákonné pojištění
Časopis - Věstník PK
Drobný dlouhobý hmotný majetek
Nečtinské noviny
Kancelářské potřeby
Voda čp. 82
Elektřina čp. 82
PHM služební auto
Poštovné
Telefony + internet
Poplatky z účtů
Zákonné + hav.pojištění – služ.auto
Poradenské služby daně a účetnictví
Právní služby
Náklady spojené s GDPR
Školení
Aktualizace programů
Stravenky zaměstnanci
Údržba dat, počítače
Správa internetových stránek, inzerce
Zabezpeč. zařízení

Nečtiny
5171
5172
5173
5175
5178
5229
5229
5229
5229
5329
5329
5362
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Údržba a opravy – sl.auto, zabezp.,
Softwary
Cestovné
Pohoštění
Kopírka provoz (Leasing)
Sdružení MO PK
SPOV
SMO
SMS (Sdružení místních samospráv)
Přísp. Mikroregion
Nákup kolků
Dálniční známka
Celkem

10,00
10,00
10,00
20,00
50,00
1,00
2,00
3,00
3,00
10,00
2,00
2,00
1687,40

10,00
10,00
10,00
20,00
30,00
1,00
2,00
3,00
3,00
10,00
2,00
2,00
1637,40

Finanční vypořádání min. let
6402 5364 vratka dotace - volby do zastupitelstev + senátu
Celkem

25,00
25,00

25,00
25,00

6399 5362 DPH
Celkem

900,00
900,00

900,00
900,00

Výdaje bežného rozpočtu
Příjmy běžného rozpočtu
8124 Splátky úvěru ČS-čp.60 + MK
8124 Splátky dl.úvěru DPS
Celkem

20037,72 22203,30
18506,50 19087,20
2880,00
230,15
3110,15

2880,00
230,15
3110,15

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Příjmy -výdaje

18506,50 19087,20
23147,87 25313,45
-4641,37 -6226,25

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

20,00
40,00
100,00
100,00
25,00
9,00
10,00
15,00
319,00

20,00
40,00
100,00
100,00
25,00
9,00
10,00
15,00
319,00

VHČ – příjmy celkem
VHČ – výdaje celkem
Zisk celkem

500,00
319,00
181,00

500,00
319,00
181,00

Rozpočet na rok 2019 je schodkový.
Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §12, se sestavují závazné ukazatele na rok 2019 takto: Rozpočet Obce Nečtiny
bude v členění na pagrafy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, vyjma příjmů
rozpočtu Obce Nečtiny 1. třídy - daňové příjmy a poplatky a 4. třídy - transfery (dotace) v členění na položky dle odvětvového třídění rozpočtové skladby.
Schváleno dne 13. 12. 2018 na zasedání zastupitestva obce Nečtiny.

Rybářské povolenky
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8. část pozemku p. č. 2027/10, ostatní plocha o výměře
cca 51 m² v k. ú. Březín,
9. pozemek p. č. 2027/2, ostatní plocha o výměře
19 m² v k. ú. Březín,
10. pozemek p. č. 2027/3, ostatní plocha o výměře
23 m² v k. ú. Březín,
11. pozemek p. č. 1246/8, ostatní plocha o výměře
11 m² v k. ú. Nečtiny,
12. pozemek p. č. 294/5, zahrada o výměře 48 m²
v k. ú. Nečtiny,
13. pozemek p. č. 87, ostatní plocha o výměře 119 m²
v k. ú. Nečtiny,
14. pozemek p. č. 1456, ostatní plocha o výměře
83 m² v k. ú. Nečtiny,
15. pozemek st. p. č. 79/2, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 47 m² v k. ú. Nečtiny,
16. pozemek p. č. 1426, ostatní plocha o výměře
24 m² v k. ú. Nečtiny,
17. pozemek p. č. 65/2, zahrada o výměře 32 m²
v k. ú. Nečtiny,
18. pozemek p. č. 59/4, zahrada o výměře 41 m²
v k. ú. Nečtiny,
19. pozemek p. č. 1388, ostatní plocha o výměře
21 m² v k. ú. Nečtiny.
Kupní cena se stanovuje podle usnesení Zastupitelstva
obce Nečtiny č. 74/16. 11 pro.
25/19 Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné přijetí pozemku p. č. 1905 v k. ú. Nečtiny, ve vlastnictví ČRÚZSVM, který vznikl rozdělením pozemku st. 247
v k. ú. Nečtiny a tvoří přístupovou komunikaci k bytovému domu čp. 193 a 194. 11 pro.
26/19 Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné přijetí pozemku p. č. 77/12 ostatní plocha ve vlastnictví
ČR–ÚZSVM o výměře 657 m² v k. ú. Nečtiny, který
tvoří veřejnou přístupovou komunikaci k řadovým
domům čp. 218, 219, 220, 221, 222 a 223. 11 pro.
27/19 Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit
v průběhu r. 2019 podklady pro valorizaci cen pozemků
schválených k prodeji, tak aby bylo možné stanovit
aktuální cenu v čase a místě obvyklou. 11 pro.

28/19 Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (stanovení
finančního podílu na nákup zametacího stroje pro MaV letošním roce 2019 se nebudou vydávat povolenky na nětínsko-nečtinský mikroregion ve výši 65 000 Kč).
ryby pro rybník Leopoldov z důvodu rekonstrukce cest, 11 pro.
která potrvá až do konce léta.
29/19 Projednán výsledek výběrového řízení na zhotovitele záměru vybudování náhradních zdrojů vody.
Byla doručena pouze 1 nabídka – STUDNAŘSTVÍ
Ing. Jiří Křemenák, starosta

Nečtiny
BČ s. r. o., která nesplnila podmínky
zadávací dokumentace a proto komise doporučila toto kolo výběrového
řízení zrušit. 11 pro.

NEČTINSKÉ NOVINY 1/19
37/19 JUDr. Zuzana Vlčková předložila přehled životních jubileí na
březen a duben 2019. Bylo dohodnuto, kdo jubilanty navštíví s gratulací.

30/19 Schvaluje subdodávky firem
na stavební akci rekonstrukce domu
čp. 3 na Hradě Nečtiny, dle přílohy.
8. května pořádáme zájezd na HOB11 pro.
BY v Českých Budějovicích. Cena
31/19 Schvaluje cenu za proná- 350 Kč, platit se bude v autobuse.
jem hrobového místa v souladu Vyjíždět se bude z Mezí, Manětín,
s Cenovým věstníkem MF ze dne Nečtiny (cca 5.40 h u muzea),dále
30. 11. 2018 ve výši 10 Kč/m²/rok Zhořec,Vlkošov, Bezvěrov.
a průměrnou cenu za služby posky- Zájezd se uskuteční při dostatečném
tované v souvislosti s pronájmem počtu zájemců.
a užíváním veřejného pohřebiště ve
výši 140 Kč/hrobové místo/rok. Ceny Přihlášky u p.Janouškovcové,
jsou platné od 1. dubna 2019. Doba č.t. 737 340 747
nájmu se stanovuje na 10 let. 11 pro.

HOBBY ZÁJEZD

850 let Nečtin

32/19 Schvaluje spisový řád obecního úřadu Nečtiny. Viz. příloha. 11
2019 je rokem pro Nečtiny význampro.
ným. Všichni jste již zaznamenali,
33/19 Ukládá starostovi obce projed- že je rokem oslav 850 let od prvnat s panem M. B. podmínky letních ní písemné zmínky. Nečtiny budou
závodů na kole v souvislosti se stíž- slavit celý rok a já bych si dovolila
nostmi některých občanů Březína. prostřednictvím osoby nejpovolaněj10 pro.
ší, paní ředitelky MUZEA A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA –
34/19 Zastupitelstvo ukládá zahr- PhDr. Ireny Bukačové, připomenout
nout do programu na příští jednání základní informace k naší bohaté
tato témata:
historii. Další čísla novin se budou
Využití přízemí domu čp. 60, pod- podrobněji zabývat dobou vlády
mínky pronájmu bytu Hrad čp. 3. Gryspeků 1549–1623, Kokořovců
11 pro.
1637–1799 a Mensdorfů 1739–1945,
vše bude z pera PhDr. Ireny Bukačo35/19 Zastupitelstvo projednalo vé. Určitě se máte na co těšit.
hlavní rámec programu oslavy k výročí 850 let obce a vybralo základní První akcí v rámci oslav byla přednášsortiment propagačních a upomínko- ka kronikáře obce pana Jiřího Kapra,
vých předmětů k tomuto jubileu (ke- který se zaměřil na tu nejstarší část
ramika Tománek, skleněné půllitry, historie naší obce a blíže nás seznákapesní hodinky, propisovací tužky). mil s řádem Johanitů a rodem Benedů
11 pro.
z Nečtin a tím odstartoval tento slavností maraton příznačným názvem své
36/19 Zastupitelstvo ukládá sta- přednášky „Jak to všechno začalo“.
rostovi obce řešit s provozovatelem
autobusové dopravy problémy s vý- Během roku se kronikář obce rozhodl
stupem v obci Plachtín a Lešovice. uspořádat i pokračování Cest za histo11 pro.
rií a podílet se na dalších přípravách

10
oslav. Velmi významným počinem by
se měla stát publikace 850 let Nečtin,
kterou obec připravuje ve spolupráci
s Mgr. Jiřím Fákem z Muzea a Galerie
severního Plzeňska a dalšími odborníky.
Publikace bude zahrnovat historii
obce Nečtiny, popř. nečtinského panství a osad spadajících historicky do
správního obvodu Nečtin. Úvodní část
bude věnována základním událostem,
které ovlivnily vývoj území tak, jak
se udály v běhu času od pravěku po
současnost.
Rozmanitost a mnoho vrstevnatost
místní historie je zachycena v dalších
částech, které se věnují architektuře,
urbanismu, památkám (Hrad Preitenstein, Zámek Nečtiny, Kostel sv.
Jakuba, sochařská díla a další), řemeslům, úřadům (pošta, četnictvo),
školství, náboženskému životu (církev
římskokatolická, židovské osídlení)
a spolkovému životu. Publikace bude
doplněna i o „méně vážná témata“ jakými jsou místní pověsti a legendy
a nakonec bude přibližovat stručnou
historii všech osad v současné správě
obce Nečtiny.
Součástí knihy budou historické i současné fotografie a dokumenty. Publikace nebude psaná jako vědecké dílo,
ale bude určena pro všechny, kteří
Nečtinsko milují v podobě populárně naučné.
Součástí oslav budou nové prezentační
předměty a velká řada kulturních akcí.
Mezi nejvýznamnější patří koncert 14.
5. 2019 legendární skupiny Spirituál
Kvintet a den „D“ 28. 9. 2019, kdy
společně všichni oslavíme toto významné výročí, prostřednictvím bohatého programu s řadou hostů a s křtem
naší nové knihy o Nečtinech. Všichni
jste zváni. Máme co slavit.
S. Vašíčková RM

Nečtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 1/19

Jiří Kapr přednáší historii naší obce

Historie Nečtinska
V západních Čechách na rozhraní
Plzeňského a Karlovarského kraje
se pod ochranou mohutných vrchů
a stolových hor Chlumské hory,
Kozelky, Špičáku a nejvyššího
Zbraslavského vrchu rozkládá tichý
a zamyšlený kraj. V něm se nachází
zvláštní propojení tří sídelních útvarů městyse Nečtin, které vždy plnily
funkci centra, jsou na velkém území
rozptýleny vísky a osady, vytvářející tzv. historické Nečtinsko, území
pozoruhodné historie a přírodních
krás. První písemné zprávy přicházejí z počátku 2. poloviny 12. století. Na listině datované k roku 1169
se objevuje poprvé jméno Nečtiny
při vymezování sousedního panství
manětínského v donaci českého panovníka řádu johanitů „až k hranici
nečtinské“.

mě založen ve středověku zdejšími
pány, mezi nimi jmenovitě vystupují
Předota a Bavor z Nečtin. Kostel se
dokládá koncem 14. století již jako
farní. Bavor z Nečtin (1294–1333)
patří mezi přední církevní hodnostáře jako opat Břevnovského kláštera
a spolu se svým bratrem Všemírem
prodali Nečtinské zboží králi Václavu II, na přelomu 13. a 14. století.
Páni, jimž čeští panovníci poté
nečtinské zboží zastavovali, již na
tvrzi nebydleli.

11
strategický význam měly zvláště za
Lucemburků (Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., Zikmund), kteří
je buď přímo vlastnili anebo je svěřili předním zemským pánům. Ke
konci 14. století Václav IV. zapsal
hrad Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína,
ten jej roku 1407 vyměnil s Oldřichem Hulerem. Roku 1411 držel hrad
král Václav a spravoval jej prostřednictvím purkrabích (Lvík z Jivjan,
Duc Něpr). Také král Zikmund hrad
zastavoval a za husitských válek
patřil pánům, kteří zůstali věrní katolické straně. Stal se proto cílem
husitů, byl poškozen za blíže neznámých okolností. Jeho zástavní držitel
Zbyněk z Kočova dal roku 1434 hrad
nákladně opravit a opevnit. Při pohusitské anarchii a drobné šlechtické
válce byl hrad pobořen a městečko
Nečtiny vypáleno a pokleslo na úroveň chudé vesnice.
Perspektivu Nečtinsko opět získalo
za pánů Gutštejnů a Pluhů z Rabštejna, avšak ani tito mocní páni je nedokázali dlouhodobě udržet a ubránit.
Zůstalo stále vlastnictvím panovníka, který je šlechtě zastavoval, aby je
spravovala a čerpala z něho užitek.
Ta měla přirozeně zájem především
o rozvoj poddanského městečka, kterému zajišťovala privilegii mimořádné postavení vůči jeho okolí a tržními
výsadami trvalý růst jeho bohatství.

V 15. století se po Kašparu Pluhovi
z Rabštějna, jemuž král Ferdinand I.
odňal z důvodů jeho politické nespolehlivosti a účasti na vzpouře nečtinské panství v roce 1547, se dostal
majetek konečně na delší dobu významnému renesančnímu rodu Gryspeků. Ti, díky přízni Habsburků,
dokonce mohli panství koupit do
Prvním centrem, kolem něho se vysvého vlastnictví a nedržet pouze
tvářel základ organizačních vazeb Hrad Preitenstein jinak Nečtiny byl jako královskou zástavu, jak tomu
zdejší krajiny, bylo raně středověké střediskem nevelkého panství, k ně- bylo u jeho předchůdců.
panské sídlo, stávající nejspíše v mís- muž patřilo několik okolních vsí
tě pozdější fary u kostela sv. Jakuba, a rozsáhlé lesní plochy. Nečtiny byly
jehož historický předchůdce byl zřej- majetkem českých panovníků a svůj PhDr. Irena Bukačová
V letech 1330–1333 vystavěl Oldřich
Pluh z Rabštejna velký hrad zvaný
též Breitenstein (Preitenstein) Oldřich byl finančníkem Jana Lucemburského a těšil se jeho velké přízni. Pod
novým hradem vystavěl novou ves
s poplužním dvorem, zvanou také
Preitenstein (Hrad Nečtiny) a starou
ves Nečtiny povýšil na městečko.

Nečtiny
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Originální uzenářské dílo
v Nečtinském muzeu

Poslední letošní sněhulák

OK muzeum dětem 2019
Odpolední kluby v našem Regionálním muzeu fungují již od roku
2014 a jeho služeb využila velká řada
dětí nejen z Nečtin. Naším hlavním
zájmem je, aby se děti něco nového naučily, aby smysluplně a podle
svých představ vyplnily svůj volný
čas. V rámci projektu je vytvořena
nabídka volnočasových aktivit v takové podobě, aby je všechny děti
vnímaly jako zábavné a zároveň
měly vzdělávací, sociální, preventivní a tvořivý rozměr. Výběr aktivit
je opravdu pestrý a uspokojí zájem
a potřeby všech. Velice se osvědčilo
vaření, to děti velice baví, pohybové hry na zahradě nebo v přírodě.
Neméně oblíbené jsou tzv. oslavy
Halloweenu a Vánoc.

Regionální potraviny se skloňují
ve všech pádech a v našem muzeu
se snažíme o jejich prodej rovněž.
První vlaštovkou byly výrobky paní
Macháčkové, přesněji „Dobroty od
Macháčků“, které mají velký sortiment sirupů, marmelád, povidel
a dalších produktů z ovoce, které si
své zákazníky již dávno našly. Prodáváme místní med, výrobky místních řemeslníků a nyní jsme rozšířili řadu o originální uzenářské dílo
manželů Jany a Davida Plzákových
z Plzně.

navštěvovat úplně všichni. Finance
jsou využity na materiál a lektora, Na myšlenku vrátit se k ruční výrobě
který připravuje program na celý rok. uzenin je přivedlo poznání, že lidé
nemají kde koupit uzeniny, které by
OK Muzeum dětem v roce 2018 kvalitou masa, vůní a chutí odpobyl otevřen pravidelně 1 × týdně od vídaly uzeninám, jak je znaly naše
7. 2. 2018, mimo letních prázdnin, prababičky a nebyly jen směskou
což bylo do konce roku 2018 36 × laboratorně namíchaných (pa)chutí.
po dvou hodinách od 15.00–17.00 h.
Originální uzenářské dílo firmy PlV loňském roce se děti opět sezná- zák z Plzně s. r. o. je výsledkem ruční
mily s novými materiály. Pomocí za- práce, tradice, komunikace se zákazjímavých technik jako je například níky a jejich touhy navázat na histoplstění, leptání si vyzkoušely svoji rii. Každý výrobek je skutečný orizručnost anebo si ji zdokonalily. Vel- ginál s nezaměnitelnou vůní a chutí.
kým překvapením byla práce na mini Maso ručně porcují, solí výhradně
zahrádce a stolování, které bylo sou- kamennou nebo mořskou solí, bez
částí vaření. Velký důraz byl kladen tzv. „pomocníčků“ jako jsou různé
opět na bezpečnost práce, spolupráci umělé zvýrazňovače chuti. „Pak jej
a výměnu zkušeností. Velkým cílem nakládáme do kameninových sudů,
loňského ročníku byla podpora čes- v nichž „odpočívá“ a zraje jako
kých tradic. Děti opět nadšeně vy- v pískovcové jeskyňce. Po vyzrání
ráběly dekorace a dárky pro rodiče, jej pomalu, za stálého dozoru, udíme
blízké a kamarády. Nebyl opomenut třešňovým dřevem. K plnění klobás
ani sport a hry. Trvale a systematicky používáme výhradně plec (náplň
máme zájem podporovat všechny ak- „nenastavujeme“ žádnou hmotou
tivity vedoucí k posílení sebevědomí X) smíchanou s hustým vývarem
preventivních opatření.
z hovězích kostí a směsí pečlivě
vybraného koření. Klobásy plníme
Rok 2019 není výjimkou a je připra- do jedlých vepřových střívek, která
ven bohatý program. Všechny děti vážeme ručně“, říkají manželé shodjsou vítány.
ně. No, stačí jen ochutnat.

Předešlé ročníky ukázaly, že v rámci
klubů si děti dokáží lépe najít směr ke
svému budoucímu povolání i k osobním vztahům. Kluby jsou skvělou
příležitostí jak vychovávat děti ke
zdravému životnímu stylu, k osvojování pozitivního sociálního chování
a rozvoji osobnosti, což se prověřilo
několikaletou existencí Odpoledního
klubu v Nečtinech, který je podporován každým rokem Plzeňským krajem. Klub je zdarma a mohou ho tedy Soňa Vašíčková RM

S. Vašíčková RM
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„Je to skoro tři roky, co jezdíme do
Prahy. Rok jsme tam jezdili a prodávali přebytky, nebylo to na veterinární číslo. Dneska už jezdíme
s veterinárním číslem, ale opravdu
jsme začínali tady nahoře, ve druhém patře, v kuchyni a při televizi.
Krev se rozstříkávala na stěny, byl to
mazec. Ale povedlo se nám to. Tak
dlouho jsme to dělali, až jsme to potom přesunuli sem dolů. Ale dlouho
jsem nosil desítky kil masa nahoru
a dolů,“ vypráví David Plzák.
Jeho žena Jana přitakává a vzpomíPánská přesnídávka
ná, jak se potýkali i s nejrůznějšími
předpisy a zákony:
Klobásy z opravdového masa bez „Opravdu krok po kroku jsme se
umělých pojiv a éček, zavařené li- dozvídali, jaký je zákon. Moc nám
bové maso, které se jen rozpadá, pomohla veterinářka paní Holická,
a ukrojíte ho lžící, nebo poctivá která nám zákon jakoby vždycky
paštika jen z jater, masa, sádla přeložila, co vlastně můžeme a co
a koření. To není sen labužníka, to znamená. Připadali jsme si jako
ale realita, kterou je možné okusit dobrodruhové.“
v Plzni. Takové dobroty v malém
krámku v Dřevěné ulici udí, zava- Jen sůl, pepř, česnek a vývar
řují a prodávají manželé Plzákovi, Podle Jany Plzákové je v jednodukteří už si také vysloužili ocenění chosti síla. A platí to i o receptech
Regionální potravina Plzeňského a ingrediencích. Žádné tajné přísady
kraje - za uzené libové maso.
v jejich výrobcích nenajdete.

ky a nadšení to zkrátka podle Jany
Plzákové nejde:

Plzákovi dostali za výrobky
z opravdového masa ocenění Regionální potravina
Plzeňského kraje

Zvenku nenápadný krámek, uvnitř
ráj. Za dřevem obloženým pultem
je roztopená udírna, která vydává takovou vůni, že se okamžitě začnou sbíhat sliny. A k tomu
sympatičtí manželé David a Jana
Plzákovi, ze kterých doslova čiší
jejich nadšení a láska k uzenářskému řemeslu.
O podnikání manželů Plzákových
natáčela redaktorka Jana Kosová
Začátky ale nebyly jednoduché.
Nejdřív objížděli s plechovou udírnou různé akce na hradech a prodávali klobásy od jiných výrobců.
Ale nebylo to ono a navíc stánků
s klobásami stále přibývalo. A tak
rozjeli vlastní výrobu doma a začali jezdit na farmářské trhy do
Prahy.

„V celém tom našem zboží je cítit
poctivé maso, dřevo a naše práce –
láska, že to opravdu děláme poctivě.
Na tom jsme postavili jednoduchý
základ – maso, dobrá sůl, dobré dřevo a poctivá práce.“
Plzákovi zpracují zhruba 160 kilogramů masa týdně. Dvě třetiny prodají na farmářských trzích, třetinu
v krámku. Už se těší, až jednou budou vyrábět jen pro Plzeňany.
https://www.farmarske-uzeniny.cz/
https://www.irozhlas.cz/regiony/
plzakovi-dostali-za-vyrobky-z-opravdoveho-masa-oceneni-regionalni-potravina-plzenskeho-kraje-_201306261652_mvydrova

Vepřové maso ve vlastní šťávě

Jde o to, aby každý kousek masa byl
jiný. Vepřová plec, kýta, pečeně, líčka se spolu promíchají, při tom osolí
a okmínují. Hotová směs se naplní
„Dáváme obyčejnou modrou ku- do sklenice a pořádně dlouho se zachyňskou sůl, kterou používáte vařuje. Nejlépe je na to dle výrobce
doma. Občas tam dáváme italskou zapomenout na pár měsíců, aby se
mořskou sůl, aby tam opravdu bylo maso proleželo a vepřový zázrak je
80 prvků, co v normální soli je. Dále hotový. Poté si vezměte magickou
pepř, český kmín a český česnek. zlatavou sklenici, otevřete ji, nasajte
Nic dalšího. To opravdu stačí. To, aroma a pochutnejte si s chlebem
o co to dává level výš, je vývar,
protože ten je z kostí. Dělám ho celou noc, aby byl úplně do rosolu.
A nepotřebuji žádné pomocníčky,
žádná éčka a další jiné nesmysly,“
říká Jana.
4. 5. 2019 J. Klička 17.00 h
Manželé staví celé svoje podnikání „ Křížem krážem krajinou“
na kontaktu s lidmi. Se zákazníky
si povídají a vlastně s nimi i spo- 7. 7. 2019 Manželé Kutkovi 15.00 h
lupracují. Lidé jim nosí například „Kutkoviny II.“
sklenice na zavařování masa a za
to si nějaký hotový výrobek odne- 7. 9. 2019 P 89 17.00 h
sou. Úplně stejné je to se sháněním „SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO
dřeva - hlavně třešňového. Bez lás- K FOTOGRAFOVÁNÍ II“
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máme společnou historii. V letech
1290–1332, byl 19. opatem kláštera Bavor z Nečtin. A s jeho osobou
je spojeno mnoho zajímavého jak
v Nečtinech, tak v klášteře. Těším se
tedy na další naši Cestu za historii.
O výročí dost často přemýšlím.
Hlavně o tom co udělat, aby bylo
zajímavě připomenuto pro příští
generace. A co by mohlo, naše následovníky tak za 50 let o výročí
zajímat.

Panovala výborná nálada

MDŽ v muzeu
12. března jsme ve spolupráci
s obcí Nečtiny uspořádaly v krásném a útulném prostředí Regionálního muzea oslavu MDŽ.
Z místní ZŠ nám přišly zazpívat
a zarecitovat děti, které pak všem
přítomným dámám předaly hezká
přáníčka.
Poté následovalo vystoupení pana
Dalibora Opatrného, který nám zahrál na akordeon a zazpíval lidové písničky, které jsme si s chutí
zazpívaly s ním a nakonec došlo
i na taneček.
Všem přítomným se oslava moc
líbila a jsme rády, že se vydařila
a sešly jsme se zde v opravdu hojném počtu a veselé náladě.
Tímto zároveň děkujeme obci
Nečtiny, která nám umožnila zajistit dopravu pro přespolní účastnice a prostory pro konání a také
pracovnicím muzea za vytvoření
příjemného zázemí. Moc děkujeme a těšíme se na příště!

Pečovatelská služba Manětín

Přitom jsem si vzpomněl na jedno
z mnoha sezení s p. Theodorem
Bayerem st. Ten mě tenkrát řekl:
„ ze vší historie jsou vždy nejdůležitější lidé.“ A tenkrát díky této
myšlence vznikl popis Nečtin k roku
Vážení přátelé Nečtinské historie, 1945, včetně několika schématicvstoupili jsme do roku 2019, do kých map. Třeba na téma nečtinroku 850. výročí od první písemné ských živností nebo na téma bourání
domů v Nečtinech. Pokud by Vás
zmínky o Nečtinech.
tohle téma zajímalo, vše si můžete
Moc bych vám chtěl poděkovat za prohlédnout v muzeu. Přitom také
vaši účast na přednášce na uvedené vznikl soupis domů a jejich obyvatéma. Byl jsem moc rád, kolik lidí tel. Já si na tuto myšlenku vzpomněl
tohle téma zajímá. K připomenu- a chtěl bych vás takto požádat o spotí uvedeného výročí se připravuje lupráci.
oslava, která je plánována na 28.
9. 2019. A to vzhledem ke skuteč- K 850. výročí, bych rád vytvořil
nosti, že 28. září je pro Nečtiny vý- stejný soupis. Tedy soupis domů
znamný den. Neprozradím k jaké a jejich obyvatel. A protože jsme
historické události 28. 9. došlo. technicky vyspělejší, rád bych souDávám vám možnost samostatně pis doplnil o fotografie domů a také
v historii zapátrat. Je to určitě dob- o fotografie obyvatel. Sice se možná
EU a nařízení GDPR nebude úplně
rodružství. A já ho mám moc rád.
radovat. Ale když budete souhlasit.
Výročí je to opravdu významné, Tak si myslím, že nám nic nebrání
není moc obcí, které se mohou po- vytvořit docela unikátní věc pro přichlubit takovou historii. Proto jsem pomenutí naší současnosti.
přemýšlel, jak si výročí připomenout. Protože vás téma nejstarší Doufám, že s nápadem budete souhistorie obce zajímalo, naplánoval hlasit. A že se uvidíme, až vše začnu
jsem další Cestu za historii, a to realizovat. Počítám, že soupis vydo Prahy do Břevnovského klášte- tvořím během třech měsíců během
ra. Cestu plánuji na sobotu 18. 5. dubna, května a června 2019.
2019. Přihlásit se bude možné po
vyvěšení plakátů – jako obvykle Tak se těším.
v muzeu. A ptáte se proč do Břev- S pozdravem Nečtinám ZDAR!
novského kláštera? To proto, že Jiří Kapr

Historické perličky

Nečtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 1/19

15
ty obce a jeho paní lístek do tomboly,
která byla skutečně bohatá, a tak si
pro nějakou tu výhru k paní Jitce Stoklasové přišel každý – včetně batolat.
Hudební i slovní doprovod zajišťoval Zdeněk Šojsl v masce Gargamela
se Šmoulinkou Soňou Vašíčkovou
a Šmoulou Danou Sidorjakovou,
která s dětmi hledala šmoulí domečky, šmoulíky a čertíky a na závěr vyzkoušela jejich dovednosti ve šmoulím
slalomu.

Degustace v plném proudu

„Gastro zážitek“

kterému je vaše spokojenost velkou
výzvou a rád by vás tak trochu i gasV posledních pár letech vnímám, že se tronomicky vzdělal v oboru párování
mezi českou běžnou veřejnost v hojné pokrmů a vín.
míře rozšiřuje jistá forma gastronomické osvěty. Jistě jste v běžných mé- Prvním počinem k cestě poznání se
diích jako je televize, rozhlas či inter- stal můj únorový výklad o párování
net zaznamenali nejrůznější kuchařské vín a jejich charakteristice k chodům,
pořady? Každý si asi vybaví, dnes již které pan Heidelmajer plánuje v nejlegendární pořad Ano, šéfe!, případně bližším čase svým hostům nabídnout.
MasterChef Česko anebo v interne- Pevně věřím, že oceníte výběr vín
tové televizi Stream pořad Peklo na k novým pokrmům.
talíři. Každý ze zmíněných mediálních
projektů má svou gastronomicky re- Martin Heřmánek, specialista
spektovanou tvář jako třeba pánové pro gastronomii, Bohemia Sekt
Pohlreich, Vaněk, Kašpárek a další.
Všichni z nich nás různými způsoby
vzdělávají v tom, co by podle nich
měla být správná gastronomie (kultura a způsob konzumování pokrmů
a nápojů). Každý z výše zmíněných
pánů musel však mít na začátku své
kariéry notnou dávku odvahy, aby se
do pohostinství a gastronomické kariéry pustil a dostal se tam, kde je. Je to
dřina ale zároveň krása, když vidíte,
jak vašim zákazníkům chutná a odcházejí od vás spokojení.

Hledali se Šmoulíci

Děti po celou dobu soutěžily a tančily.
Na chvíli si ovšem usedly i ke svým
rodičům, aby se posilnily výbornými dorty od paní Honkové ze Šmoulí
cukrárny, kde obsluhovali Šmoulíci
Jiřinka Marešová s Jiřím Vašíčkem.
Velkým hitem byly šmoulí domečky, ve kterých se nejvíce líbilo batolatům. V malé dílničce pak děvčata
Barča a Marcelka Stoklasových s Julií Trávničkovou připravila pro děti
omalovánky se šmoulí tématikou. Děti
si zároveň mohly vybarvit oblíbené
sádrové odlitky a dotvořit si i zajímavé
karnevalové masky.
Všichni se bavili až do pozdních odpoledních hodin. Atmosféra byla milá
a přátelská. Nezbývá tedy, než se těšit
na další rok a poděkovat sponzorům
akce Jiřímu Černíčkovi a Hostinci Na
Radnici.

V neděli 10. března pořádala obec Soňa Vašíčková RM
Nečtiny již tradiční maškarní karneval. Letošní ročník zaplnil sál místního
Hostince Na Radnici více jak 150 návštěvníky, z toho bylo kolem 80 dětí,
které se přišly předvést ve své maškarní masce. Sál doslova praskal ve švech
a na parketě se to jen hemžilo princeznami, motýlky, piráty, myškami
a kočičkami, králem a kostlivci a ještě
dalšími pohádkovými postavami.

A jelikož, vy, obyvatelé Nečtin a blízkého okolí máte velké štěstí v tom, že Na karnevale, který byl zahájen ve
u vás v hospůdce Na Radnici působí 14 hodin, si u vstupu všechny příchozí
velice statečný a šikovný gastronom, děti vyzvedly u taťky Šmouly – staros- Prodávala se i cukrová vata

Nečtiny
Velikonoce nás obklopují
Pamatujete si detailně cestu do práce nebo jak přesně vypadá váš dům?
Odpověď není úplně jednoznačná.
Všem se nám občas stává, že si najednou všimneme nějakého nového
detailu, který jsme měli celou dobu
před očima, ale nevnímali jsme ho.
V každodenním životě nás spousta
takových detailů provází. A je škoda, že ztrácíme pozornost vůči tomu,
na co jsme si už zvykli. Všude, kudy
chodíme, nás kromě věcí a lidí obklopuje také řada symbolů… určitě
jste už někdy narazili na srdce vyryté
do kmene stromu nebo nakreslené na
zeď. Srdce je symbol a odkazuje na
lásku, alespoň pro většinu z nás. Naše
vesnice a města jsou ale plné dalšího
symbolu, který je mnohem častější,
ale jeho význam není vždy úplně
zřejmý. Potkáváme se s ním u cesty,
na polích, na významných budovách,
na hřbitovech, nad lékárnami a také
na sanitkách. Jedná se o kříž. Kříž je
symbol, stejně jako srdce, a každý
symbol k něčemu odkazuje, něco
znamená. Co tedy znamená kříž, se
kterým se můžete setkat možná ještě
častěji v období před Velikonocemi?
Třeba se nad tím množství křížů
někdo pohorší a řekne si, že to křesťanství se už vecpalo úplně všude,
ale je dobré vědět, že kříž původně
není křesťanským symbolem. Křížem
byla označována např. důležitá místa,
místa setkání a jako symbol měl svou
důležitost i ve filozofickém myšlení
a umění. Střed kříže je totiž bodem
setkání. Od středu kříže se odvozuje
chápání prostoru (sever, jih, východ,
západ). Díky symbolu kříže můžeme určit nahoře, dole, vlevo, vpravo
a také vpředu a vzadu. Křesťané přebírají symbol kříže, protože na mučicím nástroji ve tvaru kříže, zemřel
Ježíš Kristus. Ale nosit na krku něco
jako „elektrické křeslo“ by bylo trochu morbidní. Kříž má pro křesťany
tudíž i význam onoho průsečíku smě-
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rů, orientačního bodu, v jehož středu
je pro ně Ježíš Kristus, ten orientační
bod a to centrum, ke kterému v jejich
víře vše směřuje a všechno dostává
smysl. Na kříži dostává smysl i jeho
smrt a proto slavíme Velikonoce, které jsou tak pro křesťany svátky nalézání smyslu.
V různých částech farností Plasy
a Manětín teď každý pátek před Velikonocemi nad symbolem kříže přemýšlíme pomocí setkání a modlitby
ve formě tzv. Křížové cesty, která
symbolicky sleduje poslední chvíle
Ježíšova života, od jeho odsouzení
Pilátem až do jeho smrti a vzkříšení. Pokud si venku všimnete nějaké
skupinky lidí, která chodí z místa na
místo a nosí u toho dřevěný kříž, tak
si můžete být jisti, že jde právě o tuto
modlitbu, ve které jde o hledání smyslu, především smyslu utrpení. Kdybyste chtěli k něčemu takovému přičichnout, přijďte se, podívat na tento
druh modlitby do Plas na Velký pátek
od 20.30 h. Nemusíte se ničeho bát,
u křížové cesty se jen chodí z místa
na místo a není třeba znát žádné rituály a zvyklosti. Sraz bude u kostela
a půjdeme symbolickou trasu v okolí
kláštera.
Petr Dombek OMI

Velikonoce ve farních
obvodech Manětín a Plasy:
Zelený čtvrtek – 18. dubna
Na Zelený čtvrtek při večerní mši
se připomíná Ježíšova poslední večeře před jeho smrtí; osvětluje se
zvlášť příklad Krista umývajícího
apoštolům nohy jako odkaz a pověření ke službě ostatním lidem. Tento den je tak připomínkou vzniku
eucharistie, ve které se Bůh stává
křehkým a nechává se zkonzumovat člověkem, aby se člověk mohl
„stát Bohem“.
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Křečov – 17.00
Manětín – 18.00
Plasy – 18.00
Velký pátek – 19. dubna
Tento den připomíná Ježíšovo umučení a smrt na kříži. Je spolu s Bílou
sobotou jediným dnem v roce, kdy se
nikde na světe neslaví mše (sobotní
vigilie patří už do neděle) na připomínku toho, že Ježíš je v hrobě a tudíž
nemůže být zpřítomňován v podobě
chleba a vína.
Žebnice – 18.00
Manětín – 18.00
Velká Křížová cesta – 20.30
Velikonoční vigilie – 20. dubna
Je tou nejkrásnější a nejbohatší liturgií, kterou církev během roku
slaví. Obsahuje mnoho čteného
slova, které provází celými dějinami od počátku až po vzkříšení
Krista a ukazuje tak na Boží přítomnost, který na člověka nezapomíná. Během této oslavy se také
často křtí, protože právě Ježíšova
smrt a jeho vzkříšení umožňují
duchovní smrt a znovuzrození
křtěného člověka.
Manětín – 20.00
Žebnice – 21.00
Velikonoční neděle – 21. dubna
Každá neděle je v křesťanské tradici oslavou vzkříšeného Krista.
Velikonoční neděle je dnem, kdy
se tato událost ještě více vyzdvihuje.
Manětín – 8.00
Křečov – 9.30
Plasy – 11.00
Nečtiny – 14.00
Velikonoční pondělí – 22. dubna
První den tzv. oktávu, tedy dní, které následují po velikonoční neděli
a jsou jakýmsi dozněním této velké
slavnosti.

Nečtiny
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Manětín – 8.00
Křečov – 9.30
Obora – 10.00
Březín – 14.00
Kontakty
Pokud máte nějakou otázku, chtěli
byste křest, svatbu nebo žehnání
domu a bytu, nebojte se nás kontaktovat! Jsme tu pro vás!
Günther Ecklbauer OMI
603 742 887 / gunther@oblati.cz               
Vlastimil Kadlec OMI
733 755 901 / vlastimil@oblati.cz                  
Petr Dombek OMI
605 395 695 / dombek@oblati.cz
www.farnostplasy.cz
www.farnostmanetin.cz
Facebook
Farnost Plasy a Manětín

Maškarní bál

ŠKOLÁČEK

se různých projektů. Vyplňovali
jsme testy v projektu v informatice,
Zpravodaj ZŠ a MŠ Nečtiny
zaštítěném náměstkem hejtmana pro
O svatém Tomáši, sníh bředne
oblast regionálního rozvoje: OchraDánský filosof Kierkegaard, kte- na kaši. (7. března)
na dětí při práci na internetu, boj
rý zemřel v polovině 19. století, Řehoř ještě neví, ale svatý Josef
proti kyberšikaně. V rámci školního
vyslovil jednu důležitou pravdu, již poví. (19. března)
projektu „100 let republiky“, každý
která perfektně vystihuje to, o co
měsíc plní žáci dobrovolné úkoly
v životě člověka opravdu jde: Na jaro se všichni moc těšíme. týkající se historie ČR, pamětihod„Opakem hříchu není ctnost, ale Letošní zima nás hodně potrápila. ností, významných osobností nebo
láska.“ Snad právě ve světle toho- Všichni jsme postupně onemocněli přírodních památek. Každý žák má
to tvrzení, můžeme správně vytu- nepříjemnými virózami a chřipka- svou vyrobenou knihu, do které
šit, jaké obdarování mohou a mají mi, které se nám neustále vracely. úkoly vypracovává. Společně pak
přinést už zase blížící se Veliko- V minulém čísle jsem vás zvala na vypracované práce prezentujeme. Je
noce (a proč je vlastně slavíme), vánoční besídku, která se již tradič- to vždy moc zajímavé a originální.
které jsou zpřítomněním vítězství ně konala v hostinci na sále. Děku- Měli jsme turnaj v pexesu. Využili
Boha nad hříchem a smrtí. Nejde jeme za vaši obrovskou účast. Kdo jsme zimní zasněžené dny, abychom
o vítězství nad nedokonalostí přišel, byl mile potěšen. Všichni si užili radovánek na sněhu a něa nectností člověka, ale o zvlášt- jsme se příjemně pobavili roztomi- které sezónní sporty. Od 13. února
ní dotaci lásky pro člověka, pro lým vystoupením mateřáčků a pěk- jezdíme na plavání do bazénu při ZŠ
tento svět. Kdo z nás nemá nějaký ným účinkováním školáků. Pohádka Kaznějov. Pojedeme celkem desetten dluh a selhání právě v oblas- „Kašpárek v pekle“ všechny poba- krát. Paní ředitelka získala pro naši
ti lásky? Kdo z nás nepotřebuje vila a děti ji zahrály úžasně.
školu grant a děti mají celý výcvik
injekci tohoto druhu? Kdo z nás
hrazený MŠMT.
nepotřebuje posilu k odpuštění, Nový rok jsme tradičně zahájili
aby se láska v našich vztazích tříkrálovým hodováním. Děkuje- 4. února k nám do školy přijeli herci
zase vzkřísila? Přeji požehnané me všem, kteří přispěli do sbírky. s Ekodivadlem a s nimi se na nás
Velikonoce!
Výtěžek jsme opět věnovali na přijela podívat p. Mgr. Radka Trylkonto „Tomášek“- dítě s dětskou čová z KÚ Plzeň. Byla v naší škole
mozkovou obrnou. Připravujeme poprvé, celou si ji prohlédla a moc
P. Martin Sedloň, OMI
pro děti různé soutěže a účastníme se jí u nás líbilo. Nezapomínáme

Nota bene!

Nečtiny
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na tradice. 22. února jsme měli ve
škole masopustní rej. Děti v maskách tancovaly a soutěžily v disciplínách, které pro ně připravili žáci
5. ročníku.
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slovem myslivost. Tento pohled je
podmíněn především nevědomostí
laické veřejnosti a částečně i médii.
Opak je ovšem pravdou. Myslivost
není jen koníček a zábava, je to především zodpovědnost a způsob životNa 12. března jsme nacvičili pro ba- ního stylu. Myslivci jsou především
bičky a tety z pečovatelských domů houževnatí lidé, kdy je jejich práce
pěkné pásmo básní a písní. Setkání pro přírodu a zvěř nekonečný cyklus.
se konalo v místním regionálním mu- Celý rok je plný různých povinností.
zeu, bylo to moc milé a příjemné. Na
památku jsme jim vyrobili přáníčka.
20. března jsme měli moc pěknou
besedu s knihovnicí p. Marií Bretschneiderovou. Ta měla připravené
ukázky z dětských knih a vědomostní
kvíz. Koncem března, v rámci jarního úklidu, uklízíme odpadky v lese.
Stále vedeme děti k ochraně přírody
a třídění odpadu. Nezapomínáme na
blížící se Velikonoce. Pečeme perníčky, pleteme pomlázky, vyrábíme
velikonoční dekoraci.

na zvěř drobnou, spárkatou či černou
a škodnou. Uskutečňují se reprezentační plesy a další společenské akce.
Poslední společný lov před zimou,
který rovněž uzavírá loveckou sezónu, nazýváme poslední leč. Jedná
se o standardní lov, při jehož konci
je připraveno posezení s občerstvení v doprovodu myslivecké hudby.
Nedílnou součástí je například myslivecký soud nebo pasování na lovce.
K těmto a dalším krásným mysliveckým tradicím se dostaneme v dalších
článcích.

Od 10. dubna budeme mít ve škole
velikonoční jarmark. Přijďte se podívat a něco si koupit!

5. 4. Myslivost – přednáška
F. Bejvančický 18.00
Nečtiny, Muzeum
10. 4. Námořnické pověsti a legendy
– J. Frank 18.00 Nečtiny, Muzeum
13. 4. fotbal 17.00
Nečtiny – Mladotice
13. 4. Velikonoční dílna
14.00 Březín
27. 4. EM – přednáška J. Weber
16.00 Nečtiny, muzeum
27. 4. fotbal 17.00 Nečtiny – Blatnice
30. 4. Májka obce

Další velkou akcí na jaře bude Zahradní slavnost ke Dni matek a rodin, kterou plánujeme 15. května.
Přesný termín bude na plakátech.
Srdečně všechny zveme!
Jana Brožová

Myslivecké okénko
Rozhodla jsem se pravidelně publikovat krátké články o počínání myslivců ve snaze obohatit veřejné mínění.
Chtěla bych se s Vámi podělit nejen
o lovecké zážitky, které prožívám, ale
trochu všem přiblížit počínání myslivců. Myslivost má v naší republice
více než stoletou tradici. Mnoho lidí
má o myslivcích zkreslené informace. Nejčastěji jsou prezentováni jako
opilci se zbraní a lahví koňaku v ruce.
Či jako bezcitní vrazi zvířat, kteří svůj
rozmar zabíjení nazývají vznešeným

Měsíc duben zahajuje nový myslivecký rok. Nejčastěji se uskutečňují
výroční schůze, kde se shledají všichni členové spolku. Zhodnotí se hospodaření v loňském roce. Aktuální
počty zvěře nejrůznějších druhů, které
se nachází v dané honitbě, jsou poté
srovnávány s rokem předešlým. Konzultuje se zde průběh roku následujícího. Především se plánují pomocné
brigády, akce pořádané sdružením,
další schůze členů či společné lovy
v čele s poslední lečí, která zakončuje
loveckou sezónu. V dalších měsících
následuje vytrvalá práce v honitbě ať
už dezinfekce či oprava krmelců, výstavba nových mysliveckých zařízení
nebo budování slanisek s minerály
které jsou pro zvěř nezbytné. V tomto období se také uskutečňují mnohé
kynologické akce. Počínaje jarním
svodem psů, zkoušky vloh, zkoušky z vodní práce, podzimní zkoušky,
barvářské zkoušky, až po vrcholové
soutěže z výkonu. Měsíc říjen je znám
říjí jako takovou ovšem za zmínku
stojí říje jelení. Období podzimu se
realizují společné lovy, a to například

Lovu, lesu zdar!
Štýbrová Bohdana, člen Honebního společenstva Nečtiny

Co nás čeká
duben

květen
4. 5. Vernisáž
„KŘÍŽEM KRÁŽEM KRAJINOU“
Klička 17.00 Nečtiny, Muzeum
7. 5. Kladení věnců Nečtiny
11. 5. fotbal 17.00
Nečtiny – Dolní Bělá
14. 5. Spirituál Kvintet
17.00 Nečtiny, sv. Anna
14. 5. Vernisáž výstavy M. Michalce
a O. Heisera 18.00 Nečtiny, sv. Anna
16. 5. Zahradní slavnost

Nečtiny
Nečtiny, Nečtiny ZŠ MŠ
25. 5. fotbal 17.00
Nečtiny – Křelovice

červen
1. 6. Den dětí – Zámecké slavnosti
13.00 Hrad Nečtiny, zámek
15. 6. fotbal 17.00
Nečtiny – Nýřany
22. 6. fotbal 17.00
Nečtiny možná baráž
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Můžete si u nás půjčit elektrokolo
nebo koloběžku a vyrazit se pokochat krásnou okolní krajinou, pro děti
je k dispozici dětské hřiště s pískovištěm, stolní tenis a další lákadla.

Některé z těchto mikroorganismů
byly dlouho známé v lékařských a potravinářského průmyslu a jsou velmi
prospěšné pro člověka, zvířata, rostliny, půdu a vody. Efektivní mikroorganismy nebyly geneticky modifikované. Po mnoho let, výzkum v Japonsku
a dalších zemích opakovaně potvrdil
úplnou nezávadnost a bezpečnost

Těší se na Vás
personál zámku

ZÁCHRANA NAŠÍ PLANETY

EM
S EM (efektivními mikroorganismy)
VLIV EFEKTIVNÍCH
MIKROORGANISMŮ

Myslím, že každý se rád vrací na místa, kde se mu líbí – stejně jako mně
se místo v Nečtinech velmi zalíbilo.
6. 7. J. Hosprová – koncert Nečtiny Možná si mnozí vzpomenete na loňFestival Procházky uměním 18.00 skou vernisáž „Tři na stejné vlně“ ve
7. 7. Výstava – Kutkoviny II
zdejším muzeu, kde jsem měla čest
i já vystavovat se svou sestrou Hankou
vernisáž 15.00 Nečtiny, Muzeum
a jejím učitelem keramiky. Už tehdy
7. 7.–8. 7. Letem světem
mne napadlo v tomto krásném koutu
Nečtiny, sv. Anna
19. 7. J. Hosprová – koncert Březín země udělat malou osvětu na téma.
festival Procházky uměním 18.00
ZÁCHRANA NAŠÍ PLANETY S EM
20. 7. Anenská pouť
Nečtiny, sportovní areál
Možná si nikdo neuvědomuje kolik
21. 7. Turnaj v malé kopané
druhů hmyzu, zvěře již mezi námi
Nečtiny, sportovní areál
není, proto si dovoluji jen pro zajímavost pár čísel:
54 % včel již vymřelo
73 % motýlů a můr zmizelo
75 % hmyzu už tady vůbec není a za
posledních 30 let je jen polovina ptáků.

červenec

Zámek

Zprávy ze zámku
Jaro je za dveřmi a přípravy na
novou sezónu jsou u nás na zámku
v plném proudu.
Otevíráme 29. 3. 2019.
Přijďte k nám posedět a dát si něco
dobrého na zub.

EM ovlivňuje mikrobiální prostředí
takovým způsobem, že se regenerační
mikroorganismy stávají dominantními. To vytváří prostředí, ve kterém
mikroorganismy hrají pozitivní roli
v růstu rostlin, kvalitě a úrodnosti
půdy pomocí fermentace.
EM najde využití zejména v konvenčním zemědělství a u ekologických zemědělců. Použití EM může
snížit náklady na hnojiva a snižovat
zaplevelení. Vzhledem k tomu, že
Efektivní Mikroorganismy pracují
převážně v anaerobní oblasti, jsou
zvláště vhodné pro použití v místech,
kde jsou problémy s rozkladem, vůní
a zanášením.

Efektivní Mikroorganismy se používají v zemědělství, pěstování zeleniny, ovocnářství a vinařství. EM
A tohle je pro mne velký důvod proč rovněž významně přispívá ke zlepšení
lidi seznamovat s efektivními mikro- kvality vody a snížení množství bahna
organismy.
v rybnících, biotopech a rybářských
oblastech.

CO JE EM?

Asi před 30 lety, byla tato směs mikroorganismů vyvinuta na ostrově Okinawa (Japonsko), tato směs se ukázala
být velkým přínosem v mnoha oblastech našeho života. Tato směs efektivních mikroorganismů byla označena
jako EM a skládá se z různých druhů
Máme NOVĚ připravená meníčka mikroorganismů, které byly shromáži pro kolemjdoucí.
děny a přirozeně se pěstují.

CO EFEKTIVNÍ MIKROORGANISMY
UMÍ?
EM urychlují transformaci organických látek a zkvalitňují rozklad organických materiálů.
EM oživují půdu a zvyšují úroveň
aktivity organismů v půdě.
EM zlepšují prohřívání půdy a schopnost udržet vodu.

Nečtiny
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EM zrychluje klíčení a tvorbu kořenů. či posaďte, uvolněte se, zavřete oči
EM čistí vodu
a v klidu meditujte.
EM redukuje plyny, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Zahrada
EM redukuje nepříjemné pachy.
Po uvolnění těla si představíte, že jste
Efektivní Mikroorganismy mohou být v nádherné zahradě podle svých předpoužity ve všech oblastech života, kde stav. Prohlédněte si každý detail této
se pracuje s organickými materiály, zahrady, každý strom i mech. Cítíte
např. v domácnosti a zahradě, v bio- její vůni, příjemné teplo, lehký vánek.
topech a koupacích jezírkách, v chovu Je to místo, kde je vám dobře. V této
ryb, v chovu hospodářských zvířat zahradě se cítíte naprosto bezpeční.
(např. telata, ovcí, krav, prasat koní), Smí sem za vámi jen ten, koho si sami
v zemědělství, v žumpách, v kom- pozvete.
postárnách, v čistírnách odpadních
vod, v průmyslu apod. - Efektivní Mi- Najděte si v zahradě místo, kde vám
kroorganismy mají mnoho různých bude nejlépe, můžete se na to mísfunkcí.
to posadit. Pak si do zahrady svou
myšlenkou pozvěte bytost, se kterou
Každý z nás by se měl zamyslet, co chcete hovořit. Vy rozhodujete o tom,
udělat pro záchranu naší planety! Ka- jak k vám přijde blízko. Můžete si
ždý krůček každého jedince přinese pozvat živého či zemřelého přítele,
mnoho! Třeba využívání EM v do- učitele, někoho s kým máte problém
mácnosti = žádná chemie!
i svého anděla. Všimněte si nádherného světla, které přichází z konce
Mám toho mnoho na srdci, co bych zahrady. Z tohoto světla pomalu vyVám ráda předala, ale tento článek stupuje bytost, která přijde až k vám.
k tomu nestačí a proto bych Vás ráda Vnímejte pouze energii této bytosti
pozvala na zajímavou přednášku na a pocity, které to ve vás vyvolává.
téma ,, Záchrana naší planety s EM“. Můžete se této své bytosti zeptat na
co budete chtít. její odpovědi vám vyPřednáška se bude konat ve zdejším vstanou ve vaší mysli. Můžete jí říci,
Regionálním muzeu v sobotu 27. dub- co cítíte a ona vám odpoví. Potom jí
na od 16.00 h
poděkujte, rozlučte se , nechte ji odejít
, ještě chvilku si užijte své zahrady
Názorné ukázky + malé pohoštění.
a pak se přes uvědomování svého
těla vraťte pomalu zpátky. Vnímejte
Na Vaši účast se bude těšit
svoje chodidla, kotníky, lýtka, stehJiřina Weber
na, zadek, záda, břicho, trup, prsty,
dlaně, zápěstí, lokty, paže, krk, ústa,
uši, nos, čelo, vlasy a pak vemte svoje
dlaně a přiložte si je pomalinku na oči,
Jarní meditace
lehce si je promněte, potom prstíky
Jaro pomalinku klepe na dveře lehce poklepejte na čelo, tváře a poa s tím je spojená očista nejen malinku otvírejte oči. Jak se cítíte?
těla, ale i mysli. Proto do střípků Nevnímejte svoje tělo a uvědomte si
vkládám tuto překrásnou meditaci, co jste při této meditaci prožívali... Je
která do vašeho těla i mysli vnese Vám úžasně?
pohodu, úplný relax a harmonii.
Navoďte si příjemnou atmosféru, Na závěr vás chci ještě pozvat do
pusťte si třeba relaxační hudbu, za- Relaxačního a masážního studia
palte si svíčky, pohodlně se položte Anděl v Nečtinech, kde můžete

Pozitivní střípky
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okusit blahodárné účinky masáží,
kosmetiky a pedikúry na váš organismus. Termín je možný objednat
na tel: 723 070 875.
Těším se na vaši návštěvu.
Přeji vám překrásné energetické jaro,
ať je protkané sluncem.
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se
čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
Monika Karásková

Ú – jako Úspora aneb
Ať žije zbytkové teplo!
„Podívej se ta krása, maminko!“,
řekl tatínek, když v kuchyni rozbalil
s maminkou elektrický sporák značky Mora. Sporák byl proveden ve
smetanově bílé a čokoládově hnědé barvě, stál na vysokých nožkách
a jeho kruhové plotýnky byly plné
příslibů.
„To se to bude vařit, a až to bude
bublat, tak to vypneš. Plotýnka se
svou tepelnou setrvačností bude
hřát dál a ty budeš několik minut
vařit zadarmo!“ Rozzářené oči mé
maminky daly tatínkovi jasnou odpověď.
Ano, teď vstoupí do naší kuchyně tak říkajíc nové tvořivé myšlení, spolu ruku v ruce s drobnými
úsporami jak času, tak i spotřeby elektrické energie. Odpadne
zdlouhavé zatápění v kamínkách,
neregulovatelné tepelné výkyvy
a rytmus kuchyně bude ovládán
všudypřítomným elektrickým proudem a chytrými spotřebiči. Končila
čtyřicátá léta, pro tatínka, který měl
tvořivou mysl nesvázanou konvencemi, přicházelo období tvůrčího
rozmachu a elektrický proud nám
pomáhal, kde to šlo. Za dlouhým

Nečtiny
kredencem v kuchyni měl seřazenu řadu strojů – soustruh, který si
sám vyrobil- slouží dodnes, dvoukotoučovou brusku, stolní vrtačku
a solidní svěrák.
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průkopnické dny nových úžasných
objevů, kdy se mohlo na zbytkovém
teple ohřát kde co, kdy maminka
se naučila usušit v troubě i květák
nakrájený na plátky a kombinace
k obědu se vymýšlela tak, aby se
mohla připravovat v troubě. Po
sporáku přibyl neméně úsporný
ponorný elektrický ohřívač, který
měl rychlý start a vodu na nádobí
ohřál raz dva.

Když potřebovaly ořezat mé pastelky, zapnul brusku a já odnášela
krabičku osoustruhovaných tužek,
jednu jako druhou. Tatínek a elektřina byli spolu kamarádi. Teď zamilovaně přidělal dvě postranní
pracovní plochy ke sporáku a dál Všechno to se dělo vesele a s rarozvíjel nadcházející čas úspor dostí, neboť tatínek měl v sobě
v naší domácnosti.
úžasnou schopnost nadchnout lidi
kolem sebe pro cokoli. Vše, co jsme
„Samozřejmostí jsou pokličky na s tatínkem dělali, byla v podstatě
hrncích, aby se zvýšila účinnost jedna veliká hra. Když nás tatínek
tepla a silnostěnné dno!“ dále předl seznámil s novými „hračkami“, usetatínek a přitáhl k sobě velkou kra- dl obkročmo a obráceně na židli,
bici a z té vybalovali s maminkou složil ruce na opěradle a zálibně
novou sadu hrnců se silnostěnným nás pozoroval. Bylo co. V podstatě,
a zabroušeným dnem. Nádobí bylo když se dal vařit oběd, už se začalo
smaltované a ve stejné čokoládově připravovat to, co se bude upravobarvě, takže kam se oko podívalo, vat na zbytkovém teple. S maminbylo potěšeno barevnou vyváže- kou jsme krájely jablka nebo hrušky
ností.
na plátky, vypeckovávaly švestky
anebo krájely houby, pokud jsme
„A do trouby Ti udělám takové roš- na nich byli. Kdepak jsme mohli
ty, aby se tam mohly sušit švestky, tušit, že jednou bude sušička ovoce
protože když cokoli dopečeš, můžeš v budoucnu pro mnoho lidí samozbytkovým teplem zadarmo sušit zřejmostí. Zatím jsme byli průkopovoce, či jinou zeleninu třeba nať níky s obrovskou radostí, jak to dodo polévky.“
vedeme. Když se tatínek ujistil, že
jsme dostatečně zaměstnané, uléhal
Moje pracovitá a shánčlivá mamin- na gauč, podložil hlavu polštářem
kám, s okouzleným pohledem šťast- a četl si noviny. Při obzvláště zajíně přikyvovala hlavou a vzala do mavých článcích se na nás otočil
ruky přiloženou knihu s návodem a se zvoláním: „To si tedy děvčata
a dalšími úžasnými doporučeními. poslechněte!“, se s námi o informace podělil, abychom i my dvě byly
„Podívej, tady je na obrázku, jak v obraze.
mohu uspořit, když budu vařit
oběd v troubě!“ vydechla užasle. Ano, to byla ta doba, která do mého
Na obrázku se prezentovala mladá, srdce vložila povahu Ferdy mravenšťastná usměvavá hospodyňka před ce, který se do všeho pouští s radosotevřenou troubou, kde v jednom tí a neutuchajícím elánem, protože,
hrnku bublala polévka, v druhém se když už se stane, že tě ta práce leze
vařily brambory a v malém pekáčku na nervy a nebaví, tak dělej, že si
se dopékalo maso.
na ní hraješ a hned ti to půjde líp!
Bylo to krásné, tvůrčí a šťastné
odpoledne, za kterým následovaly Táňa Kořenková

Karel Zapletal se připravuje na
další disciplínu.

NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ
V roce 1018 jsem se opět zúčastňoval závodů v disciplínách TFA za
podpory obce Nečtin a sboru dobrovolných hasičů z Nečtin. Za to jim
moc děkuji.
Po sezoně 2017 jsem se rozhodl
na sobě zapracovat. Potkal jsem
se náhodou s trenérkou TABATY
s Ing. Petrou Jeřábkovou, která založila nový sportovní team FÉNIX
PLZEŇ, kterého jsem členem. Po
rozhovoru s ní a vypodobení mých
představ o intenzitě tréninků z toho
vznikla spolupráce na novou sezónu.
Za to jí moc děkuji.
Celkem jsem se postavil na start pouze třech závodů, byť představa byla
úplně jiná. Bohužel zasáhla vyšší
moc a zdraví mi dalo stopku na celou následující sezonu 2018.
Začalo to v Poběžovicích –
28. 4. 2018 6. místem a časem 6:30
min
Olomouc – 3. 5. 2018 3. místo s časem 7:14 min
Tlumačov – 25. 5. 2018 5. místo
a časem 5:16 min
Z těchto závodů bych chtěl vyzvednout ten v Olomouci, který je první
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ze 4 závodů Českého poháru pořáda- republika nabídnout. Přijelo třináct
né právě v Olomouci, Plzni, Ostravě, členů dvacetičlenné reprezentace
Kroměříži.
HZS ČR v disciplínách TFA a předvedlo nám, co je to TFA na světové
Rád bych vám ho trochu přiblížil úrovni. Absolutním vítězem soutěže
pro vaši představu. V Olomouci se se stal Michal Brousil z HZS Jihopředstavilo to nejlepší z TFA co nám moravského kraje, který trať zdolal
může Česká republika nabídnout. s fantastickým časem 5:12,32
Přijelo třináct členů z dvacetičlenné
reprezentace HZS ČR v disciplínách Popis disciplín soutěže
TFA. Ti nejlepší, kteří se zúčastní TFA Olomouc 2018
těchto závodů, mohou reprezentovat
Českou republiku na mezinárodní Trať závodu byla postavena paralelúrovni ve své kategorii.
ně pro současný postup dvou soutěžících. Celá soutěžní trať se skládala ze
Zajímavosti TFA Olomouc 2018
tří úseků, na kterých soutěžící plnili
Trať je rozdělena do 4 úseků posta- silové disciplíny, a na závěr, ve 4.
vena souběžně pro dva závodníky úseku, museli vyběhnout až do 18.
najednou.
Patra výškové budovy.

nách TFA. Šlo o první kolo tohoto
závodu, v červnu proběhne druhé
kolo v Plzni a následovně bude v září
Ostrava a Kroměříž. Ti nejlepší budou reprezentovat Českou republiku
na mezinárodních soutěžích.

Váha kompletní zátěže, kterou hasič 1. úsek – Běh s požárními hadicemi
nese (dýchací přístroj, přilba, opasek, Po startu soutěžící doběhl k připrakompletní zásahový oblek) asi 18 kg vené požární stříkačce, na ní napojili
dvě hadicové vedení, které následně
Počet schodů v Regionálním centru uchopil za proudnice a rozvinul je.
Pak smotal dvě hadice, které uložil
Olomouc: 315
do boxu tak, aby z něj žádná hadice
Váha figuríny: 80 kg
nevyčnívala.
Bariéra: 3 m
TFA Olomouc 2018
Soutěž TFA Olomouc 2018 odstar- 2. úsek – Hammer box, tunel, figutovala po slavnostním nástupu všech rína a bariéra
soutěžících.
Soutěžící doběhl k hammer boxu
a palicí provedl 80 úderů, tunelem
Nejrychlejší čas na trati: 5:02,7 – pronesl 20 kg závaží tam a zpět,
Lukáš Novák – TFA Olomouc 2012 transportoval 80 kg figurínu a na
závěr překonal třímetrovou bariéru.
Téměř stovka závodníků z celé České republiky z řad jak profesionál- 3. úsek – Výstup na lešení
ních, tak i dobrovolných a podniko- Čtyři nastavovací žebříky soutěžící
vých hasičů a také čtyři závodníci opře o lešení, na které následně vyz Polska se postavili na start této vel- stoupal a na hoře vytáhl 20 kg závaží.
mi fyzicky náročné soutěže. Hasiči Cestou do cíle ještě napojil proudnici
startovali v kompletním zásahovém na monitor.
oděvu za použití dýchacího přístroje
jako zátěže. Nejprve dole před bra- 4. úsek – Běh do 18 patra
nou Regionálního centra Olomouc Poslední disciplínou tohoto fyzicky
plnili silové disciplíny, které byly náročného závodu byl výstup do 18.
rozděleny do tří úseků, a na závěr patra výškové budovy Regionálního
vyběhli až do 18. patra výškové bu- centra v Olomouci.
dovy.
Český pohár v disciplínách TFA
V Olomouci se letos představilo to Letošní ročník soutěže byl součástí
nejlepší z TFA, co nám může Česká Českého poháru soutěží v disciplí-

SDH Brno Slatina
5:54,48
2. místo – Antonín Rendl		
SDH Česká Kubice 7:10,94
3. místo – Karel Zapletal		
SDH Nečtiny		
7:17,54

Výsledky TFA Olomouc 2018
dobrovolní hasiči
Kategorie do 34 let
1. místo – Jiří Tkaný			
SDH Babice		
5:50,02
2. místo – Michal Skřivánek		
SDH Rohatec		
6:00,15
3. místo – Vojtěch Kurka		
SDH Velké Zboží
7:12,94
Kategorie 35 a více let
1. místo – Tomáš Máca		

Karel Zapletal, SDH Nečtiny

Řádná valná hromada
sboru dobrovolných hasičů
Nečtiny
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Nečtiny, který byl založen v roce
1877, má v současné době 39 členů, z toho 12 žen. Program valné
hromady zahájil náměstek starosty sboru Ing. Jiří Křemenák, který
v úvodu přivítal všechny přítomné
hasiče a hosty.
Ing. Petr Patera, velitel mužstva pak
přednesl zprávu o činnosti sboru za
rok 2018. Činnost hasičů v uplynulém roce byla poměrně různorodá.
SDH se mimo jiné zapojil do organizace Dne dětí, Anenské pouti, pořádali Josefovskou veselici,
předvedli své umění na Dětském
táboře, připravili tradiční soutěž
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o Nečtinskou Kliku a výlov rybníka
u sv. Anny a zúčastnili se několika
brigád. Proběhlo 6 schůzí výboru
SDH, členská schůze a 2 členové
sboru byli účastníky výroční valné
hromady okrsku.
Paní Jiřina Marešová nás seznámila
s hospodařením sboru a bývalý revizor úču František Štýbr potvrdil
její slova.
Letos proběhly i doplňovací volby do výboru, kde se událo mnoho
změn. Volil se nový starosta SDH,
stal se jím Ing. Petr Patera a tak nahradil nám drahého Jiřího Kazdu,
který byl starostou dlouhá léta, velitelem mužstva se stal Luboš Brada st., hospodářem se místo Karly
Kazdové stala Jiřinka Marešová
a náměstkem starosty byl jednohlasně zvolen František Štýbr. Ve své
funkci setrvává jako jednatel Soňa
Vašíčková a členy jsou Ing. Jiří Křemenák, Karla Kazdová, Vojta Pešta
a Tomáš Mareš. Revizory se stali
pan JUDr. Jaroslav Danielka a Ondřej Hejlík. Všem nově zvoleným
srdečně blahopřejeme a těšíme se
dobrou spolupráci. Starostovi sboru
pak držíme palce a přejeme pevné
nervy do dalších let mravenčí práce.
Mezi hlavní úkoly, které si SDH
Nečtiny stanovil pro rok 2019,
mimo jiné patří opět se zapojit do
společenského života dále spolupracovat s obcí Nečtiny a ostatními
spolky a průběžně provádět nábor
nových členů.
V závěrečné diskuzi se gratulovalo
a na závěr vystoupil člen sboru Karel Zapletal, který nás seznámil se
svou reprezentací v závodech TFA,
kde nám dělá všem obrovskou radost a my mu velmi držíme palce
a jsme na něj řádně pyšní, buďte
i vy.
Za SDH Nečtiny jednatel
Soňa Vašíčková

U Balsů

První Tříkrálová sbírka
na Plachtíně
V sobotu, pátého ledna 2019 zorganizovali věřící z Nečtinského
kostela první pilotní Tříkrálovou
sbírku, a to na Plachtíně. Na základě skutečnosti, že začíná fungovat
nově zvolená Pastorační rada Manětínské farnosti, kam i Nečtiny
s okolními vesnicemi organizačně
patří, nechtěli se věřící nechat zahanbit svými věřícími kolegyněmi
a kolegy a tak to na Plachtíně zkusili. Tříkrálová sbírka je největší
sbírkou v ČR, která je profesionálně organizována a která slouží
těm skutečně potřebným. Charita,
která nejen v ČR a i na celém světě
nejlépe ví, kdo potřebuje nejvíce
pomoci, protože pracuje tam, kde
mnohdy jiní nejsou a která pomoc
koordinovaně řídí, pomáhá tedy
tam, kde je skutečně potřeba. Manětínská farnost sbírá prostředky
pro Dům sv. Vavřince v Meclově
na Domažlicku. Rozsah činností
je následující: „V objektu bývalé
fary v Meclově je realizována pobytová forma sociální rehabilitace.

Je určena lidem s psychickým handicapem bez rodinného zázemí.
Často žijí v zaběhnutých stereotypech a díky nim mají malé zkušenosti a nejasnou představu o zcela
samostatném životě, o tom, co by
mohli změnit a jak se účinně bránit případné manipulaci a zneužití.
Psychiatrická diagnóza je stále ještě stigmatizující, uživatelé stigma
často zvnitřňují a snaží se s ním
vyrovnat tak, že se stahují do izolace nebo vstupují do agresivních
konfrontací s okolím a nevnímají
užitečnost léčby. Cílem služby je
umožnit klientům, kteří se opakovaně dostávali do nedůstojných
životních podmínek, žít běžným
způsobem. Budova bývalé fary
byla v roce 2012 zrekonstruována
a klienti pracují v rámci sociální
rehabilitace v nově vybudovaných
polytechnických dílnách.“
Přes skutečnost, že na Plachtíně
bydlí trvale malý počet obyvatel,
vybralo se 2383 Kč. Celkové výsledky sbírky jsou za Manětínskou
farnost 84 272 Kč.
Richard Šulko
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ná spolupráce s tamním starostou
Miroslavem Egertem. Tato akce
byla k vidění na regionální televizi Západ. Podařená a odvážná
akce. Rovněž česko-německé poutě porozumění do Skoků u Žlutic
by byly nemyslitelné bez podpory
Spolku. Stánek Spolku s prezentací jeho aktivit je vidět rovněž
na každoročních setkáních Sudetských Němců, v roce 2018 to byl
Augsburg.

Výroční schůze 23. 2. 2019, Zámek Nečtiny

Třikrát v televizi!

akci i příspěvek. Vícero členů
v krojích a aktivní spolupráce při
Výroční zpráva 2018 „Spolku
přípravě této stálé výstavy, přeNěmců v Čechách, z. s.“
devším Tomáše Leichta a Terezii
Jindřichové ukázala na výbornou
V roce 2018 pokračoval Spolek spolupráci s ředitelem muzea, Jave své práci ve věci porozumění romírem Bartošem. Ten řekl při
mezi národy a zachování němec- otevření výstavy: „Tuto výstakého (Egerlandského) kulturní- vou ukazujeme Mariánské lázně
ho dědictví v České republice. Za v době, kdy to byla malá vesnice
zmínku určitě stojí další prohlou- s hrázděnými domky.“
bení spolupráce s muzei v západních Čechách. I všechny plánované projekty proběhly podle plánu
a byly z větší části úspěšné.
a informační cedule v Bochově

Muzeum ve Žluticích

K pravidelným aktivitám nepatří
jen hodiny pro veřejnost každé
pondělí odpoledne v kanceláři
Spolku na Nečtinském zámku,
který byl díky dotaci BMI vybaven novými stoly a židlemi,
ale i vždy aktuální internetová
stránka Spolku, facebookový
profil a měsíčník, který se i při
značných finančních problémech
stále vydává.

V bývalém okresním městě Žlutice vzniká moderní muzeum, na
jehož přípravách se také podílí
Nečtinský Spolek Němců v Čechách. V jednom oddělení bude
prezentována i německé minulost
Žlutic a proto byl Spolek osloven.
Spolupráce se starostou Žlutic
Václavem Slavíkem a Spolkem
rodáků z Německa pod vedením
Heleny Wiesnerové je velmi dobrá, což se také ukázalo na žehnáJedna z nejhezčích prezentací ní dvojjazyčné informační cedule
Spolku na veřejnosti bylo vy- u kostela o bývalém říšském prastoupení Dua Malíři na otevření covním táboře, který sloužil jako
výstavy o Chebsku v Mariánsko- sběrný tábor pro místní Němce,
lázeňském muzeu 3. března. V te- kteří byli vyhnáni do Německa.
levizi ZAK TV byl vidět o této V Bochově existuje rovněž výbor-

Společně se Spolkem
Němců v Plzni
Velmi dobrá spolupráce se Spolkem Němců z Plzně pokračovala
i v roce 2018. Společná podpora a účast na projektech utužila
spolupráci mezi Spolky německé
menšiny v západních Čechách.
Jako krásný příklad může být již
pátý dětský den, nebo workshop
vázání adventních věnců. I při
25. Setkání mládeže v Teplé byly
oba Spolky zastoupeny, spolu
s německými přáteli. V Chebu se
konalo zahájení výstav modelů
středověkých krovů, kde rovněž
vystupovalo Duo Malíři, spolu
s Třeboňskými pištci.
Autorské čtení Richarda Šulka
se konalo ve Františkových lázních (v rámci Františkolázeňského literárního festivalu), v Opavě
a Trutnově. Na velkém kulturním
setkání německé menšiny v Praze vystupovala vedle Dua Malíři
i Chebská lidová taneční skupina
Malíři.
Největší kulturní akce, 25. Vandrující Chebští muzikanti, se konala 17. listopadu ve Františkových lázních. Vedle Malířů přijela
i Chebská rodinná hudba Deistler,
Herbert Schreiber a manželé Kurt
a Heidrun Schnabel z Německa.
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Poděkování

ní houpací křeslo. Křeslo si Věrka
užívá každý den a má z něj velikou
I v roce 2018 podpořila obec radost. Když v něm nechá pohoupat Rádi bychom poděkovali panu staNečtiny práci Spolku. Poprvé byl někoho cizího je to veliká čest!
rostovi a paní Vlčkové za gratulaci
zvolen předseda Spolku, hlásící
k narozeninám naší rodiny.
se k německé menšině do zastupi- Za 3 týdny jsme u Sošků gratulovali
telstva, což je výborná zpráva pro znovu. Tentokrát slavili narozeniny Děkujeme nejen za dárkové balíčky,
spolupráci do budoucna. I spolu- manželé Soškovi – p. Sošková na ale zejména za čas, který s námi spopráce s Kulturním sdružením ob- konci ledna, p. Soško na začátku lečně strávili při narozeninovém počanů německé národnosti se dále února. Popřát manželům Soškovým sezení. Udělalo nám to velkou radost.
prohloubila. Vystoupení v Rotavě štěstí, zdraví, dlouhá léta a radost ze Dále bych chtěla poděkovat své dceři
na podzimním koncertu toho bylo života přišel i pan starosta. Že Soš- Anně Kamínkové za to, že mi pomohdůkazem. Poslední vystoupení kovům neschází smysl pro humor la uspořádat narozeninovou oslavu
Dua Malíři bylo v karlovarském a právě radost ze života se ukázalo jak pro mou druhou dceru Věrku,
muzeu, při otevření výstavy Zimní
tak i pro mě a mého manžela. Bez ní
radovánky v Krušných horách.
bychom to nezvládli. Díky její pomoci jsme si společnou narozeninovou
O práci Spolu by se toho dalo
oslavu opravdu užili.
napsat samozřejmě daleko více.
Manželé Soškovi
Podrobná výroční zpráva se dá
stáhnout na internetových stránkách Spolku, nebo na Spolkovém
rejstříku. Bohatá činnost, která je
konána bez nároku na honorář, by
ovšem nebyla možná bez finanční
Koncem ledna jsem měla tu čest a šla
podpory následujících subjektů:
za zastupitele obce Nečtiny popřát
BMI z Německa, Shromáždění
paní Zdeňce Toncarové k jejímu žiNěmců, Ministerstvo kultury ČR,
votnímu jubileu. Kdo paní Zdeňku
Česko-německý fond budoucnosti,
zná, ví, že rozdává svým úsměvem
obec Nečtiny, firma RS Consult
a dobrou náladou radost všem okolo.
a Tomáš Leicht.
Patří mezi ty, kteří se rádi a s veselím účastní bohatého společenského
Richard Šulko, předseda
života a vždy svou energií nakazí
všechny kolem sebe. Na tuto návštěPan starosta osobně popřál paní
vu jsem se proto velmi těšila.
Soškové k jejímu životnímu jubileu.
Čekala mne Zdeňka se svými kapři společném posezení u výborné- marádkami a bylo to opravdu milé
ho pohoštění, kdy manželé Soškovi a veselé setkání. Trochu jsme zaMěsíc leden byl pro rodinu Soškovu vzpomínali a vyprávěli řadu vese- vzpomínaly a na proběhlé veselice,
ve znamení narozeninových oslav. lých příhod, které společně zažili. Masopusty a další veřejné akce a své
Jako první z rodiny oslavila naroze- Na závěr se mohl pan starosta po- vyprávění jsme nemohly zakončit jininy dcera Věra Ilavská. A protože houpat v relaxačním křesle dcery nak než předáváním si zkušeností od
to byly narozeniny kulaté, oslava Věrky.
plotny. Zdeňka vždy výborně pekla
stála za to. Celá rodina Soškova
a tak jsem si domů odnášela nejepřipravila pro Věrku krásnou osla- Ještě jednou přejeme za obec Nečti- nom spokojený pocit z hezky proživu. Sešla se nejen celá rodina, ale ny celé rodině Soškových zdraví, tého odpoledne ale i úžasný recept
gratulovat přišla i řada obyvatel ať je neopouští smysl pro humor na chlebíčkovou veku, kterou nám
Březína. Dárky a květiny, které a nezdolná energie ani v dalších oslavenkyně v rámci bohatého stolu
Věrka dostala se téměř nevešly na letech jejich života.
nabídla. Ještě jednou hodně zdraví.
stůl. Věrku nejvíce potěšil dárek,
Soňa Vašíčková RM
na který se dlouho těšila – relaxač- Zuzana Vlčková

U Toncarů se slavilo.

Ohlédnutí za gratulacemi
zimním jubilantům
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Martinčiny recepty
Meruňkové řezy s tvarohem

Těsto:
340 g polohrubé mouky
180 g cukru krupice
4 vejce
130 ml oleje
100 ml vody
2 lžíce kakaa
1 prášek do pečiva
Náplň:
2 měkké tvarohy
100 g cukru moučka
2 vejce
1 lžíce rumu
1 vanilkový pudinkový prášek
plechovka meruněk popř. broskví
Postup:
Vejce ušleháme s cukrem a olejem
do světlé pěny, vmícháme mouku
s práškem do pečiva a kakaem. Nakonec přidáme vodu a umícháme
hladké těsto.

Dopolední výběh, soustředění 2019

Náplň:
Tvaroh vyšleháme s cukrem, vejci,
rumem a pudinkovým práškem.

Vážení fanoušci
nečtinského fotbalu!

Polovinu těsta nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech, na ně
rozetřeme tvarohovou náplň.
Poklademe meruňkami a přelijeme
zbytkem těsta (můžeme trochu naředit mlékem, aby se lépe roztíralo).

Dovolte mi, abych vás jménem klubu
srdečně přivítal v novém roce 2019.
Všem přeji hodně štěstí, pohody,
úspěchů a zdraví, které je nejen pro
sportovce jednou z nejdůležitějších
částí života.

jsme opět zorganizovali příjemný večer plný tance a zábavy.

K poslechu nám zahrála kapela
Diamant, latinsko-americkým tancem
program zpestřila Kristýna Karásková
s tanečním partnerem, probíhala soutěž, losovala se bohatá tombola, zlatý
punc večera opět předvedli skvělým
půlnočním překvapením fotbalisté
pod vedením Petry Smolové a celým
Pečeme v předehřáté troubě na 160 °C Letos nás čeká hodně práce a už v led- večerem nás vtipně provázel moderáasi 45 min. Necháme vychladnout nu jsme začali s přípravami na XI. tor Andrej Posselt. Všem, kteří se na
a pocukrujeme.
ples fotbalistů, které stojí od našich této akci podíleli patří velké poděkočlenů spoustu úsilí a času. Tato akce vání. Jedinou kaňkou na organizaci je
Dobrou chuť a rozkvetlé jarní dny se konala 26. 1. 2019 a myslím, že to, že nám v před plesový čas nějaký
přeje Martinka
za pomoci obce a ostatních partnerů „fanoušek fotbalu a dobré zábavy“

Nečtiny
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Kozojedský vodopád, soustředění 2019
odstranil většinu plakátů z vývěsek.
Jemu bychom chtěli pouze vzkázat
to, že tento hrdinský čin neměl žádný vliv na průběh plesu a myslíme si,
že 125 lidí, kteří navštívili tuto akci,
se dobře bavili a odnesli si s sebou
spousty krásných zážitků. Hlavně
těmto lidem patří poděkování za účast
a my se budeme snažit, abychom příští rok uspořádali ples ještě lepší než
v uplynulých ročnících.
Jelikož nám jarní část sezony klepe
na dveře, naši hráči během února
začali chodit hrát sálovou kopanou
do tělocvičny na Hradě. I když sice
někdy v menším počtu, ale přece jen
jsme propotili trika a pomalu nabírali
kondičku na soustředění, které se konalo 7.–10. 3. v Liblíně. Tato nám již
známá destinace umožňuje nespočet
sportovních aktivit. Malebná krajina
přímo vybízí k výběhům, můžeme si
zahrát nohejbal, stolní tenis, využít
travnatou i plochu s umělým povrchem, kde jsme odehráli přátelská
mini utkání s Cheznovicemi, Hradištěm a Pavlíkovem. Tyto zápasy nejsou

ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2019

výsledkově důležité, zahrajeme si pro
radost ze hry a stmelení družstva. Velký dík patří Lukáši Lejskovi, který se 14. kolo
postaral o naše zázemí tak, abychom
23. 3. Úlice – Nečtiny, 15.00 SO
se cítili dobře a my se na ono místo 15. kolo
za rok opět rádi vrátíme.
30. 3. Nečtiny – Zbůch, 16.30 SO
16. kolo
Třetí březnovou sobotu se konala vý- 6. 4. Všeruby – Nečtiny, 16.30 SO  
roční schůze TJ Nečtiny. Zhodnotili 17. kolo
jsme uplynulý rok, který byl z fotba- 13. 4. Nečtiny – Mladotice, 17.00 SO
lového hlediska úspěšný, stanovili 18. kolo
další cíle na následující, prodiskutu20. 4. Ledce – Nečtiny, 17.00 SO
jeme možná zlepšení a postupně už 19. kolo
vyhlížíme první jarní zápas.
27. 4. Nečtiny – Blatnice, 17.00 SO
20. kolo
Ten jsme odehráli 23. 3. 2019 na hřišti 4. 5. Kožlany – Nečtiny, 17.00 SO  
v Úlicích s výsledkem 1:2. Tímto zvu 21. kolo
všechny fanoušky na ostatní zápasy 11. 5. Nečtiny – Dolní Bělá, 17.00 SO
sezony, která je pro naše barvy slibně 22. kolo
rozehraná. Ve hře je stále dost bodů,
18. 5. Líně – Nečtiny, 17.00 SO
tudíž na ambice a předčasné závěry 23. kolo
je ještě poměrně brzy. Všichni máme 25. 5. Nečtiny – Křelovice, 17.00 SO
stále v živé paměti loňskou neúspěš- 24. kolo
nou baráž, proto musíme jít zápas od 2. 6. Kaznějov B – Nečtiny, 17.00 NE
zápasu a uvidíme po 26. kole, na jaké 25. kolo
pozici se v konečné tabulce umístíme. 9. 6. Horní Bříza – Nečtiny, 17.00 NE
26. kolo
M. Fillinger, předseda FK Nečtiny
15.6. Nečtiny – Nýřany, 17.00 SO
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