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PŘEPIŠTE DĚJINY! NEČTINŠTÍ FOTBALISTÉ VYHRÁLI
OKRESNÍ PŘEBOR A POSTUPUJÍ DO I. B TŘÍDY!
Ano, tento ostřílený slogan komentátora Roberta Záruby při
prvním historickém vítězství na
olympijských hrách v Naganu
doslova vystihuje vítězné tažení
našich fotbalistů letošním ročníkem okresního přeboru. Ten, kdo
si pamatuje loňský příběh pohádky
s trpkou třešničkou na dortu, tak
musí uznat, že z pohádky se stala
balada, která se zapíše nesmazatelným zlatým písmem do historie
nečtinského fotbalu. Ale pojďme
po stopách našeho úspěchu pěkně
od začátku, jelikož už ten byl nedílnou součástí vítězství.

Věděli jsme, že pokud chceme
v silné konkurenci uspět, musíme
každý zápas odehrát na 100 %.
První dvě jarní kola jsme vyhráli
v Úlicích (1:2) a doma se Zbůchem
(4:2). Třetí jarní kolo jsme nezvládli ve Všerubech (1:3) a následovaly těžké Mladotice, kde se mělo
ukázat, jak na tom opravdu jsme.
Tento zápas jsme soupeře udolali
4:3 a jeli do bouřlivého prostředí
krásného areálu v Ledcích. Tam
jsme snad po 60 zápasech remizovali, ale bod navíc jsme si odvezli
za výhru z pokutových kopů. Týden na to jsme přivítali beznadějně poslední Blatnici, kdy přišlo
Podzimní část jsme zakončili asi největší zklamání a překvapení
na prvním místě o 2 body před kola. Po remíze 0:0 si bod navíc
Nýřanami a bylo jasné, že postupo- připsal soupeř a my v tabulce zavé karty drží právě tyto dva týmy. čali tahat za kratší konec provazu,

jelikož jsme padli na druhé místo.
Ale jak zní přísloví „Co tě nezabije, to tě posílí“ úplně ukazuje následující spanilou jízdu. V dalších
kolech jsme postupně zvítězili nad
Kožlany (4:1), Dolní Bělou (4:0),
Líněmi (3:1), Křelovicemi (3:0),
Kaznějovem “B“ (5:1) a do konce
sezony zbývaly poslední dvě kola,
která měla rozhodnout o mistrovi
přeboru. Jelikož ale Nýřany poztráceli taky nějaké body, vedli jsme
tabulku po 23. kole o 2 body. Nýřany hráli doma s Křelovicemi, my
jsme zavítali do Horní Břízy“B“
a poslední kolo v přímé konfrontaci mezi oběma týmy mělo určit
šampiona. Jenže v sobotu se naši
sousedi z Křelovic vytáhli a zvítězili v Nýřanech 3:1 a my měli
cestu k postupu vymetenou. To vše
ovšem za předpokladu, že zvítězíme v normální hrací době, nebo
v rozstřelu z pokutových kopů.
Horní Bříza už na podzim u nás
ukázala, že bez respektu dokáže
hrát vyrovnané partie se silnými
soupeři. Jenže touha po vítězství
byla z našich barev cítit mnohem
víc a po výhře 3:1 mohla propuknout první vlna radosti z vytouženého postupu. Kluci ještě dlouho
poté nedokázali uvěřit tomu, co
vlastně dokázali a že jim první
místo už nikdo nemůže vzít. V následujících dnech už vše v klidu
směřovalo k závěrečnému zápasu
sezony. Přes týden jsme doladili
organizační věci a mohl začít pikantní duel mezi nejlepšími celky
soutěže, kde každý hrál o čest a určitě nechtěl tento zápas vypustit.
Trenér úplně přestavěl sestavu, kdy

Nečtiny
útočníci hráli obranu a obrana zase
útok. Po 60 minutách hry na časomíře svítil nepříznivý výsledek
2:3 a z řad fanoušků už byly slyšet
negativní reakce. K tomu se přidalo
pár hostujících hráčů s narážkami,
jak můžeme být vůbec první a to
byla poslední kapka. Trenér přeskupil formace tak, jak naše kluky
všichni známe a začal půlhodinový
kolotoč. Během něj jsme hostům
na rozloučenou nastříleli tři branky, aby věděli, kdo byl v letošní
sezoně králem a po vítězství 5:3
jsme mohli začít s mistrovskými
oslavami.
Ty propukly ihned po závěrečném
hvizdu. Kluci si oblékli postupová
trička, bouchalo šampaňské, proběhla závěrečná děkovačka fanouškům a nechyběla památeční
fotografie celého družstva. Trenér
Saša si užil i letecký den, kdy ho
hráči samou radostí vyhazovali do
vzduchu. To už si mezitím odfrkoval krásně nastrojený traktor
„Bobík“ v klubových barvách, aby
nás jeho šofér Dorin Bayer mohl
vyvést na spanilou jízdou obcí. Po
návratu na hřiště oslavy nebraly
konce. Daník Bayer nám za postup
věnoval selátko, které nám pekl
Franta Bejvanda a soudek k tomu,
Kuba s Danuškou sudy dva, Martin Mareš kýtu s tatarákem, paní
Hlousová upekla dort a i ostatní
sponzoři nám přispěli na oslavy.
Během nich jsme si udělali zhodnocení sezony. Saša nám všem
složil poklonu formou výstižného
románu, který sám napsal a nechyběly ani ostřílené hlášky ze seriálu
Okresní přebor. Celý večer se nesl
v duchu přátelství, úcty, pokory,
chvalozpěvů a tím vším nás hudebně provázel místní DJ Jenda
až do brzkých ranních hodin.
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úspěchu nedosáhlo. To oni se bili
jako samurajové za každý metr
hřiště, to oni potili dresy za klubové barvy a nyní se právem mohou vyhřívat na samém vrcholu
fotbalového Olympu. Nedílnou
součástí družstva je i realizační
tým v čele s trenérem, i těm patří
velká poklona. V poslední řadě nesmíme zapomenout na sponzory,
bez jejichž finanční či materiálové
podpory by klub nemohl fungovat a naše věrné fanoušky, kterým
jsme se odvděčili tím nejlepším
způsobem a to postupem do I. B
třídy. V ní se můžeme těšit na soupeře takových jmen jako například
Chodová Planá, Horšovský Týn
či opět derby s Úněšovem. Pevně
věřím, že naši hráči si tento svátek užijí a budou šířit dobré jméno
našeho klubu i v krajských soutěžích.
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Sponzoři klubu: Obec Nečtiny, Petr
a Johana Čikovských, Stavitelství
Kamínek, Mudr. Richard Hlous,
Jenda a Renča Kozákovi
Poděkování dále patří obci Nečtiny
za sekání hřiště, Šemíkovi o jeho
zdokonalení v podobě kropení,
Vaškovi Škubalovi za obsluhu časomíry, Renče Kozákové za praní
dresů, Zdeňce Toncarové za úklid
šaten, Milanovi Toncarovi za grilování klobás a všem nejvěrnějším
fanouškům za podporu.
Miloš Fillinger
předseda TJ Nečtiny

Sláva nečtinskému fotbalu

Fotbal v Nečtinech má velmi dlouhou historii. Však mohou pamětníci vyprávět, když ještě bylo hřiště
Soupiska hráčů, kteří se podíleli na jinde, než je dnes. A všechno bylo
historickém úspěchu klubu:
trochu jinak. Nebylo elektronických
ohlupovacích lákadel, jen minimum
Stanislav Arnet, Ondřej Plic, Mar- televizních programů, a tak lidé
tin Hlous, Ondřej Hejlík, Zdeněk společensky žili. A taky sportovali.
Bittermann, Vojtěch Šedivec, Mi- Méně se spěchalo, a tak bylo více
chal Alexi, Jaroslav März, Lukáš času. Dnes kluka na hřišti s balónem
Lejsek, Filip Socha, Václav Polív- skoro není vidět.
ka, Luboš Brada, Václav Smola,
Martin Bruml, Karel Junas, Jan O to cennější je výborný sportovní
Kamínek, Václav Šojsl, Jan Peka- výsledek našich fotbalistů, kteří narovič, Antonín Šmíd, Václav Kotla- vzdory krizi doby dosáhli historicba, Martin Kučera
kého úspěchu a postoupili z okresního přeboru do krajské soutěže I.B
Trenér: Saša Divíšek, Vedoucí třídy! Bylo k tomu dost blízko již
družstva: Petr Pekarovič, Hlavní předloni, kdy výsledek rozhodujícípořadatel: Zemen Jan, Václav Šojsl ho zápasu evidentně ovlivnili rozZdravotník: Václav Hřebec, Asis- hodčí. Bylo k tomu těsně na dosah
tenti rozhodčího: Stanislav Arnet, i v loňském roce, kdy jsme nezvládli
Stanislav Pasch, Administrativní odvetný barážový zápas s Losinou.
pracovník: Monika Steinová
Ale teď už je to tady. A ať už se
v budoucnu odehraje cokoliv, nikdo
Předseda klubu: Miloš Fillinger, už nesmaže tento historický úspěch
Místopředseda: Martin Hlous, Za- nečtinských fotbalistů.
pisovatel: Jakub Vondra, Ostatní
Závěrem je mou povinností podě- členové výkonného výboru: Smola Pravdou je, že Nečtiňáků v mankovat ještě jednou všem hráčům, Václav, Ing. Jiří Křemenák, Ondřej šaftu není převaha, ale je na prvbez nichž by se nikdy takového Plic, Petr Pekarovič
ní pohled patrné, že kluci jsou teď

Nečtiny
parta a drží při sobě. A to také díky
trenérovi, který své práci dobře
rozumí. Však to bylo vidět nejen
na domácím hřišti při posledním
zápase s Nýřanami, ale i na oslavě
postupu, která následovala. Přejme
fotbalovému klubu hodně dalších
úspěchů ve vyšší soutěži. Vždyť
jeho dobré sportovní výsledky reprezentují naši obec a jsou tak trochu úspěchem každého z nás.
Ing. Jiří Křemenák, starosta

Pozvání na oslavu
850 let Nečtin
Protože již nebude žádná taková
příležitost, dovolte mi abych vás
všechny pozval do slavnostního
průvodu, který se bude houfovat
na nečtinské návsi dne 28. 9. 2019
od 13.00 hodin. Bylo by pěkné,
kdyby se průvodu zúčastnili hasiči v uniformách, myslivci v zeleném, fotbalisti v dresech a další
naše spolky. Kdo nemá slavnostní
spolkové oblečení, může se zúčastnit v civilu nebo v převleku
z některého historického údobí.
V průvodu by měli být rytíři se
štíty zdobenými erby šlechtických
rodů, které na Nečtinsku působily.
Měly by se zúčastnit i děti naší
školy, které erby na štíty namalovaly. Průvod povedou trubači
a vlajkonoši…
Po slavnostních projevech, které
proběhnou na návsi, zamíří průvod
ke sv. Anně, kde bude nainstalována výstava fotografií a historických dokumentů, aby nás provedla
časem a v areálu lomu se budou
střídat různá hudební uskupení,
která by měla navodit atmosféru
pohody slavnostního odpoledne.
Neměl by chybět dostatek občerstvení, jídla a pití. Pokud můžete,
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pojďte si to užít. Takové výročí se konci jednoho z krušných příběhů
už nikdy nebude opakovat.
s dobrým koncem, chtěl bych připomenout účastníkům děje a i těm
Ing. Jiří Křemenák, starosta
nezasvěceným, jak to všechno
bylo.

Chvála naší škole
V pátek 29. 6. jsem měl tu příležitost zúčastnit se posledního dne
školního roku. V jedné třídě se sešli
všichni žáci včetně dětí z mateřské
školy, paní ředitelka, paní učitelky
a celý personál školy. Přišli i někteří
rodiče. A bylo se věru na co dívat.
Květiny, dárky, ocenění a diplomy
a nakonec vysvědčení. Z krátkého
představení průběhu školního roku
bylo zřejmé, kolik se toho ve škole
událo. Jakých učebních i mimoškolních úspěchů žáci dosáhli, kolik
toho za těch deset měsíců stihli pod
vedením svých učitelek udělat. Neuvěřitelné. A velmi milé. Ať už to
bylo loučení páťáků se spolužáky
a s paní třídní učitelkou nebo přijímání nových prvňáčků a nebo osobní ohlédnutí odcházejících páťáků
za pěti lety života stráveného ve
škole. Všude bylo cítit přátelskou
atmosféru, kamarádství a souhru,
kterou jsem již dlouho neviděl. Až
jsem pocítil v očích slzy. Naše škola má opravdu bezvadnou úroveň.
A je to bezesporu díky tomu, že je
ve škole dobrý a sehraný pracovní
tým. Jsem přesvědčen, že děti, které
měly a mají to štěstí do této naší
malotřídní školy chodit, si do života odnesou něco opravdu cenného.
Něco, na co se nikdy nezapomíná.

Špatný stav cesty do Leopoldova
je zmiňován již ve strategickém
plánu obce z r. 2006. To bylo ještě
v době, kdy seznam technických
potřeb v území přesahoval více jak
sto položek. Čemu dát prioritu? Co
má v dané chvíli nejefektivnější
rozvojový potenciál? Je těžké se
rozhodovat, když se v rozpočtu
malé obce peněz nedostává…
Prvním vážným krokem směřujícím k opravě cesty bylo v listopadu 2009 zpracování projektové
dokumentace na opravu cesty inženýrskou projektovou kanceláří
BOULA IPK s. r. o. Obec v rámci
projektem zjištěných faktů odstranila majetkoprávní nesoulady
v trase cesty, včetně výkupu pozemků a pokoušela se pak marně
získat finanční podporu na realizaci
stavby z vnějších zdrojů.

V roce 2011 byly pozemkovým
úřadem Plzeň-sever fyzicky zahájeny pozemkové úpravy katastrálního území Nečtiny. Jedním z navrhovaných opatření byla v rámci
zpřístupnění pozemků jednotlivým
vlastníkům a také v zájmu dostupnosti části obce Leopoldov navržena
oprava cesty do Leopoldova. V té
době bylo přislíbeno, že po ukončení pozemkových úprav opravu
cesty zajistí z prostředků EU poIng. Jiří Křemenák, starosta
zemkový úřad. Časově jsme se nacházeli v programovacím období
2007–2014. Jelikož se proces realizace pozemkových úprav protáhl
až do konce roku 2014, nebylo již
Na den 18. 7. 2019 je naplánovaná možné v tomto programovém obkolaudace stavby polní cesty HPC dobí o finanční podporu požádat.
1R v k. ú. Nečtiny. Volně přeloženo Půjde vůbec při složitostech dotační
se jedná o ukončení opravy cesty politiky v dalším plánovacím obdodo Leopoldova. A protože jsme na bí o dotaci na opravu cesty požádat?

Příběh cesty Leopoldov

Nečtiny
Stav cesty byl horší a horší. Uživatelé cesty naštvanější a naštvanější.
V r. 2016, v období „levných“ úvěrů
obec přistoupila k opravám poškozených povrchů místních komunikací
na svém celém území ve finančním
objemu kolem 10 mil. Kč. Cesta Leopoldov, přes nejnaléhavější potřebnost
opravy, nebyla do projektu zahrnuta. Byla schválena pouze realizace
drobných lokálních oprav nejhorších úseků cesty. Důvodem byl stále
trvající příslib pozemkového úřadu,
že s opravou cesty pomůže. Naštěstí
v té době konečně začaly fungovat
dotační mechanismy a zástupci pozemkového úřadu dostáli slovu. Bylo
provedeno výběrové řízení na zhotovitele aktuální projektové dokumentace stavby, kterou v listopadu 2016
vyhotovila vítězná projektová kancelář Nedvěd s. r. o. Pak už nastoupil
složitý proces vyřizování stavebního
povolení a další martyrium okolo
plnění dotačních podmínek, včetně
výběru zhotovitele stavby. Tento proces, s nejistým výsledkem, trval až do
konce roku 2018. Nakonec nejlepší
nabídku předložila a k realizaci byla
vybrána firma Silnice Horšovský Týn
a. s. Stavba byla po úvodních formalitách zahájena na jaře 2019.
Tak jsme se přece dočkali. A nejvíce Leopoldovští. Museli často tlumit
svoje vášně a rozhorlení nad útrapami
cesty. Ale to je symbolické. Nutí to
k pokoře. Nejde vždy jen o to lehce
a bez zvláštního úsilí dosáhnout svého, ale projít cestou, která nás poučí
a posune o kousek dál.
Chtěl bych všem, kteří v tomto příběhu sehráli svoje role poděkovat. Ať
už to byli vlastníci pozemků, projektanti, zastupitelé obce, občané Leopoldova, zemědělci a všichni, kteří
tuto cestu dopravně užívají. Aniž
bych mohl všechny vyjmenovat, chci
těmto lidem poděkovat za trpělivost,
motivaci a vstřícnost, kterou se na
splnění cíle podíleli.
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A zvláště bych chtěl vyjádřit úctu
zástupcům pozemkového úřadu,
kteří dokázali v nelehkých podmínkách splnit slíbené. Projevit uznání
projektové kanceláři Nedvěd s. r. o.
za kvalitní projektovou přípravu
a profesionálně vedený dozor stavby. A neméně si vážím všech pracovníků firem, kteří se na realizaci
stavby podíleli.

Dalším fenoménem, o kterém se
vedla diskuze, byl nedělní klid.
Převládl názor, že se všechno nedá
nacpat do vyhlášek a zákonů a něco
by se snad dalo vyřešit ohleduplným lidským přístupem a vzájemným respektem. Již jsme se o tuto
cestu jednou pokusili a docela to,
až na pár výjimek, fungovalo. Položme si znovu otázku, zda je nutné
v neděli, která je již z dávné křesIng. Jiří Křemenák, starosta obce ťanské tradice dnem odpočinku,
pracovat se sekačkami, morovou
pilou nebo cirkulárkou, a tím rušit
lidi, kteří po perném pracovním
týdnu chtějí odpočívat? Nebo kteNa základě několika konfrontací rým v době volna přijela návštěva
kolem porušování nočního klidu a ráda by si s přáteli nebo s rodisděluji následující informace.
nou v klidu popovídala? Prosím,
zkusme to vzít znovu v úvahu
Dobou nočního klidu se rozumí a nutné práce spojené s nadměrdoba od 22. hodiny večerní do ným hlukem vyřešit v jiný den…
6. hodiny ranní. Je to doba určená
k nerušenému odpočinku. V této Ing. Jiří Křemenák, starosta obce
době nesmí fyzická osoba a stejně
tak právnická osoba nebo osoba
fyzická podnikající provozovat
činnost, která by narušovala noční klid. (Například hlasitá hudební Nečtiny jsou součástí projektu „HUprodukce, křik, ohňostroj a tak po- SOVA CESTA“ , která je členem
dobně). Jedná se pak o přestupek mezinárodní asociace „Routes of
proti veřejnému pořádku podle Reformation“, která napříč Evropou
z. č. 251/2016 Sb., ze dne 15. 6. prezentuje kulturní dědictví spjaté
2016 „o některých přestupcích“. s fenoménem reformace https://rePři porušení tohoto zákona lze formationroutes.eu/. Společně jsme
v přestupkovém řízení uložit po- získali prestižní titul „European
kutu až 10 000 Kč.
Cultural Route“ udělované Evropskou Radou.
Výjimku tvoří akce, které jsou
vyjmenovány v obecně závazné Husova cesta je dálková pěší poutní
vyhlášce obce. Jedná se o předem stezka. Symbolicky následuje mistra
naplánované akce, zejména slav- Jana Husa na jeho poslední životní
nosti, hudební produkce, tradice či pouti z Čech do Kostnice, kde byl
obdobné společenské nebo rodinné v roce 1415 upálen. Vede z Prahy,
akce. Aby se předešlo nedorozu- místa Husova hlavního působení,
mění, zastupitelstvo tuto vyhlášku přes hrad Krakovec, kde pravděpřipraví v souvislosti s plánem akcí podobně strávil své poslední dny
na rok 2020, který bude tradičně v Čechách. Následně prochází venpřipravován v lednu. Jde o to, aby kovskou krajinou západních Čech
občané o chystaných akcích v da- až na česko-německou hranici. Od
ném místě věděli a mohli se podle prvního německého města Bärnau je
toho zařídit.
možné dále pokračovat přes Norim-

Dodržování nočního klidu

Husova cesta vede Nečtinami
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tradici a odkaz Jana Husa v Česku.
Abychom zajistili, že budete moci
po Husově cestě skutečně dojít až
do Kostnice, dbáme také na spolupráci s německými organizacemi
a rozvoj trasy jako celku.
V tomto svém úsilí navazujeme na
aktivity hned několik našich partnerů, jimž tímto velmi děkujeme za
podporu:

Mapa celé trasy Husovo cesty z Prahy do Kostnice

Stezka Tolerance:
www.hussitische-kulturroute.
com/cz/Stezka-tolerance/
Husova Pouť:
www.husovapout.cz
Terra Tachovia:
www.terratachovia.cz

berk a Ulm až do samotné Kostnice
u Bodamského jezera na německo-švýcarském pomezí.

Etapa E 9:
Rabštejn nad Střelou–Nečtiny

od příhraničního města Bärnau přes
Sulzbach až do Norimberku. Na této
trase se můžete v terénu orientovat
podle symbolu lva.

Na svou pěší, téměř 800 km dlouhou pouť z Prahy do Kostnice se 3. Svatojakubská stezka v úsednes můžete vydat i vy.
ku Norimberk–Kostnice (cca
390 km), je pak třetí, finální částí
Celou trasu z Prahy do německé Husovy cesty. Vede v trase nejznáKostnice je možné rozdělit do tří mější evropské poutní stezky, a to
částí, z nichž jedna prochází Českou z Norimberku přes Ulm až do Kostrepublikou a další dvě Německem. nice na německo-švýcarské hranici.
Trasa je značena symbolem svato1. Husova cesta v Čechách
jakubské mušle.
(250 km), první část celé trasy,
prozatím bohužel není jednotně Partneři Husovy cesty se starají
značena v terénu. Pro orientaci lze o rozvoj stezky v Čechách a snavšak snadno využít běžné turistic- ží se o úzkou spolupráci s organiké značení KČT a naše popisy (viz zacemi, které spravují navazující
Etapy v Čechách na tomto webu). trasy v Německu. Naším cílem je
Trasa Husovy cesty vede z Prahy totiž nejen podpora poutní tradice
kolem řeky Berounky na hrad Kra- v naší zemi, ale chceme poutníkům
kovec, a dále přes severní Plzeňsko i pomoci, aby v upomínce na Husův
a Tachovsko. Nakonec překročíte odkaz a jeho myšlenky mohli skučesko-německou hranici a dojdete tečně dojít z Čech až do místa jeho
až do německého města Bärnau.
skonu v Německu.

Celková délka: 16,7 km
Předpokládaná doba cesty: 4:59 h
Začátek trasy: Rabštejn nad
Střelou, u IC Četnická stanice
(50.0435344N, 13.2923019E)
Konec trasy: Nečtiny, u TIC Nečtiny
(49.9748725N, 13.1645306E)

Vedení trasy
Jedna z poměrně kratších etap
v rámci Husovo cesty v délce
16,7 km vychází z Rabštejna nad
Střelou (část obce Manětín), což
je nejmenší české historické město
ležící na řece Střele. Historické jádro Rabštejna nad Střelou bylo pro
svůj význam a dochované památky
v roce 1992 prohlášeno městskou
památkovou zónou, nalézá se zde
zřícenina rabštejnského hradu, zřícenina hradu Sychrov, zámek Rabštejn a klášter servitů. V Rabštejně lze využít služeb informačního
2. Goldene Strasse (150 km) je
centra a nebo navštívit místní muJak
to
celé
začalo
druhou částí stezky a prochází celá
zeum, které se zaměřuje na místní
Německem. Sleduje trasu historické O českou část této poutní stezky se historii, etnografii, ochranu přírody
zemské cesty známé pod názvem starají partneři Husovy cesty. Naším a propagaci turistických cílů v okolí.
Zlatá cesta (Goldene Strasse). Vede společným cílem je oživit poutní První část etapy vede přírodní re-

Nečtiny

Rabštejn nad Střelou–Nečtiny
zervací Střela a přírodním parkem
Horní Střela po modré turistické
trase KČT až do Manětína, ležícího v údolí Manětínského potoka.
Pro množství barokních památek
a soch je město Manětín označován
jako barokní perla západních Čech
(zámek Manětín, poutní kostel sv.
Barbory, kostel sv. Jana Křtitele).
Severně od Manětína je vyhlášena
manětínská oblast tmavé oblohy, po
Jizerské a Beskydské oblasti je to
třetí vyhlášená oblast tmavé oblohy v České republice. Od náměstí
v Manětíně a rozcestníku KČT vede
trasa po místní modře vyznačené
trase do Lešovic, odkud dále míří
po zelené trase KČT a místní naučné
stezce Mlýnská stezka (je věnována mlýnům a hamrům na Starém
potoce s celkem 9 zastávkami).
Tato zbývající část trasy se nachází v přírodním parku Manětínská.
Etapa končí u turistického informačního centra v Nečtinech, poblíž
rozcestníku KČT. Mezi významné
pamětihodnosti obce lze zařadit kostel sv. Jakuba Většího, renesanční
bývalá radnice (barokně přestavěná)
či židovský kostel. Nedaleko obce
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cca 40 m sejdeme ze silnice na pěší
stezku linoucí se mezi pastvinami,
poté jdeme po lesní pěšině až se
napojíme na žlutou turistickou trasu KČT a dáme se vpravo směrem
na Umíř, kde je nejen bivakovací
místo s turistickým přístřeškem,
ale také kaplička stojící v prostoru
bývalé návsi Umíř spolu s krátkou
naučnou stezkou. Poté pokračuje
tato etapa přes Karlův Dvůr a dále
opouštíme žlutou turistickou trasu a pokračujeme po cyklo 2293,
která překračuje silnici 1. třídy
I/20 a směřuje dál do obce Krsy.
Téměř celá tato část až po silnici
I/20 prochází Přírodním parkem
Manětínská. Asi 300 m od značené
etapy se nachází Přírodní rezervace
Rašeliniště u Polínek chránící nížinné rašeliniště, kde žije mnoho
chráněných a ohrožených druhů
leží také zřícenina hradu či zámek rostlin a živočichů. Z obce Krsy
Nečtiny, které lze navštívit v rámci se do Bezdružic vydáváme po neetapy E 10. Délka etapy: 16,7 km značené trase vedoucí severozápadně od Krs až k rozcestí KČT
potok – hájovna. Od rozEtapa E 10: Nečtiny–Bezdružice Dolský
cestníku KČT je trasa vedena opět
po neznačené cestě, na kterou se
Celková délka: 21,2 km
asi po 1 km připojuje také cyklo
Předpokládaná doba cesty: 6:19 h 2221 a spolu s ní míříme do údolí
Začátek trasy: Nečtiny, u TIC Nečti- Úterského potoka, kde vede rovněž
ny (49.9748725N, 13.1645306E)
naučná stezka (NS Údolím NezdicKonec trasy: rozcestník Bezdru- kého a Úterského potoka). Cyklo
žice – náměstí (49.9078467N, 2221 vede až do Bezdružic, kde
12.9696281E)
se napojuje na modrou turistickou
trasu KČT.
Vedení trasy
Desátá etapa vedoucí z Nečtin
Poutnictví ve 21. století
do Bezdružic je dlouhá 21,2 km.
Přibližná doba chůze se pohybu- Ustanovením Husovy cesty jako
je kolem 6,3 h. Začátek etapy je dálkové poutní stezky se snažíme
v Nečtinech, před Turistickým in- oživit odkaz mistra Jana Husa v moformačním centrem a končí v Bez- derní době i zájem o naši historii.
družicích na náměstí, u rozcestníku Jde nám však i o podporu poutnicKČT. Z Nečtin vyrazíme po míst- tví jako takového.
ní modré turistické stezce kolem
zříceniny hradu v Nečtinech až Křesťanská tradice zná především
k rozcestníku KČT Nové Městeč- tři hlavní poutní cesty. Pouť do
ko – odb., odkud se dále vydáme Říma, která vám má ukázat cespo neznačené cestě kolem Nevěs- tu k lidem. Pouť do Santiago de
tina rybníka až k silnici II/193. Po Compostela, která vám má umož-

Nečtiny
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projekt Husovy stopy (http://www.
husovystopy.cz/). Zde naleznete
i Husovy citáty a kázání k tématům, jakými jsou například „pravda“, „důstojnost“, „pokora“, „víra“,
„láska“ či „radost“.
Soňa Vašíčková
https://husovacesta.cz/o-ceste/

Letem světem s venkovem
Inspirace a poznání v Nečtinech
Nečtiny–Bezdružice
nit najít cestu k sobě samotným. daným tradicí dálkových pěších
A cestu do Jeruzaléma, která vám poutí.
má pomoci najít cestu k Bohu.
Historičky, paní Libuše Rösch
Poutnictví však není nutné chá- a paní Blanka Zilynská, k tomu
pat ve striktně náboženském slova uvádějí: „Hus se vydal na cessmyslu. Jedná se jednoduše o pěší tu z Krakovce 11. října 1414 se
chůzi, která má vždy konkrétní cíl dvěma vozy a více než 30 koň– ať už fyzický nebo duchovní.
mi. Kudy jel, kde se zastavil a co
ho cestou potkalo, to známe jen
Pro moderního či nábožensky v omezené míře. On sám o svých
nevyhraněného člověka však do zážitcích informoval přátele dopipopředí vstupuje především cesta sem z Norimberka, jiná svědectví
sama o sobě. Cesta za konkrétním jsou ale skoupá a dávají prostor
cílem, cesta k sobě samému, ke rozvoji dodatečné tradice. Místní
svému okolí nebo při hledání no- „zaručené zprávy“ o místech Husova ubytování ale svědčí o hlubvých životních impulsů.
ším povědomí o jeho osobě, které
Naší Husovou cestou bychom pak přetrvalo až do našich dní.“ (Jan
chtěli nejen vzbudit zájem o pěší Hus – Odvaha myšlenek, odvaha
chůzi, ale zdůraznit i duchovní víry, odvaha smrti, 2015).
rozměr, který s sebou dálkové
poutě přinášejí. Jsme si jisti, že Pokud máte zájem zjistit více inprávě takovýto přístup si Jan Hus formací o Husově životě a odkazu,
zaslouží.
doporučujeme podklady Českého rozhlasu, zpracované k výročí
To, že Jan Hus odjel do Kostnice 600 let od úmrtí tohoto našeho
obhajovat své učení, ví téměř ka- velikána.
ždý obyvatel Česka. Avšak kudy
přesně se jeho poslední kroky čes- https://www.rozhlas.cz/hrdina/
kou a následně německou kraji- janhus/
nou ubíraly, je tak trochu záhadou.
Proto jej naše trasa následuje pře- Husovým myšlenkám a hodnotám,
devším symbolicky a způsobem které zastával, se věnuje například

Již po šesté se v Nečtinách, na severu Plzeňska, odehrála velkolepá cestovatelská událost, festival
Letem světem. Návštěvníkům byl
předložen nabitý a pestrý víkendový program, jež byl propojen
i s poznáváním okolí Nečtin. V termínu 8. a 9. června festival uvítal
návštěvníky v prostorách kostela sv. Anny a v přilehlém okolí.
Kromě zajímavých cestopisných
přednášek a fotoprojekcí, návštěvníky zaujaly i praktické semináře,
hudba, prodejní stánky či artefakty
z cest.
„Na letošním festivalu jsme společně navštívili například Antarktidu. S Marii Bulínovou, polární bioložkou, která objevila nový druh
jednobuněčné řasy a pojmenovala
ji po svém vzoru, cestovateli Miroslavu Zikmundovi, jsme viděli
zemi věčného sněhu a ledu. Další
zajímavou destinací bylo například tajuplné Bali, Sudán, Maroko a Mauretánie či Nový Zéland“,
vypráví ředitel a organizátor festivalu Štěpán Pastula. „Pozvali jsme
také hosty, kteří připravili kreativní
semináře pro malé i velké, ukázky šamanismu, masážních technik,
tance i hudby“, dodává Pastula.
Netradiční zážitky z misí Lékařů
bez hranic přiblížil cestovatel, fotograf, spisovatel a lékárník Stanislav Havlíček ve své přednášce
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Děkujeme všem návštěvníkům
a účastníkům za pomoc s vytvořením úžasné atmosféry po celý víkend. Vřelé díky patří obci Nečtiny
a Muzeu Nečtiny za dlouhodobou
podporu festivalu a účast na organizaci. V průběhu celého víkendu
jste se mohli setkat se zajímavými
lidmi, poslechnout si jejich vyprávění a učit se novým věcem. Díky
Adéle Lustykové Metlické, Marii
Bulínové, Jiřímu Kalátovi, Standovi Havlíčkovi, Lucii Dobřenské,
Martinu Pávkovi, Haně a Pavlovi
Patočkovým za skvělé přednášky.

Poděkování patří též lektorům Petře Hospodářské Jankůjové, Štěpánu
Pastulovi, Vlaďce Namasté, MiTepee T. Zímy opět výborně sloužilo celý víkend
lanu Chadimovi, Tereze a dalším
pomocníkům jako Pavlu StejskaJižní Súdán s Lékaři bez hranic.
které by mohli sami využít nejen lovi (fotografie), Martině Carol
Jirka Kalát přinesl na festival vůni na svých cestách, ale i v každoden- Lecjaksové, Lucii Šefčíkové, Lucii
dálek na jih od nás za Gibraltarský ním životě,“ říká Pastula, který se Dobřenské a dalším.
průliv, z Maroka a Mauretánie. Se oblastí cestovního koučinku intensvou přednáškou Pořádek a chaos zivně věnuje již několik let.
Těšíme se na shledání při příštím
poukázal na nádherné perly a neročníku Plzeňský festival Letem
skutečné zážitky z cesty po těchto
světem a Letem světem s venkooblastech. Adéla Metlická Lustyvem v roce 2020!
gová představila Bali jako tajuplŠtěpán Pastula
né mystické místo, které je navíc
v současné době hojně vyhledávawww.svetem.net, www.nectiny.cz
nou destinací při touze nalézt klid
a ztišení mysli. Peru je stále více
vyhledávané nejen pro svou neodolatelnou přírodu, ale také díky
slavným šamanům, za kterými
jezdí lidé z celého světa. Martin
Pávek, který se kultuře a tradicím
Skupina byla založena na podzim
Peru již několik let věnuje, přijel
roku 1960 čtyřmi členy vysokoškolna festival doslova z letiště. Předského uměleckého souboru. Bylo to
stavil zde šamanské rituály a pomužské kvarteto, vedle iniciátora
vyprávěl o andské kultuře.
Ivo Macha (bas) byli u jeho zrodu
Miroslav Keller (tenor), Miloslav
Netradiční přednášku TravelcoaKastelovič (baryton) z Dolného Kuching, zaměřenou na využití cestobína a Jiří Tichota, kapelník. PůvodF. Bejvančický výborně střílel
vání pro osobní rozvoj a růst, přední název byl „Spirituál kvartet“.
stavil sám Štěpán Pastula. „Třeba
První koncert se konal v roce 1962
právě odtud si odnesli návštěvníci Velkým lákadlem byla chůze po na Mezinárodním jazzovém feschuť a motivaci ke zvýšení hladi- střepech, na laně a střelba z luku, tivalu v Karlových Varech. Brzy
ny ‚cesto-steronu‘ v krvi, ale také ale po celý víkend bylo lákadel byla do skupiny přijata na krátkou
poznatky a koučovací techniky, mnohem více.
dobu Věra Nerušilová, ta byla na-

SPIRITUÁL KVINTET
v Nečtinech

Nečtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 2/19

9
V roce 2000 odešel Olda Ortinský,
který byl vystřídán Jirkou Cerhou,
kapelníkem C&K Vocalu. Oldřich
Ortinský zemřel 3. května 2006.
Dne 13. července 2004 zemřel Karel Zich, hned na to v září 2004 byla
skupina doplněna zpěvákem a kytaristou Jiřím Holoubkem, který je také
členem skupiny Reliéf.
K počátku roku 2011 ukončila spolupráci se skupinou dlouholetá členka
zpěvačka Irena Budweiserová. Její
post nahradila zpěvačka kapely Marw
Veronika Součková. Na jaře roku
2012 začal se skupinou spolupracovat zpěvák a basista Pavel Peroutka.

Spirituál Kvintet
hrazena Růženou Helebrantovou,
zvanou Odetta. Skupina začala používat v názvu „kvintet“ a tak to
zůstalo, i když měla různý počet
členů, krátce až devět. Sami se někdy z žertu označovali za „největší
kvintet na světě“. Skupina měla
pravidelné pořady v Divadle Na
zábradlí.
V roce 1964 vystupoval Spirituál
kvintet jako předkapela Pete Seegera při jeho slavném vystoupení
v Praze. V roce 1967 odešli Mach
a Keller na dlouhodobý služební
pobyt do zahraničí. O rok později,
v srpnu, emigrovala do Švýcarska i Odetta. Zbylé torzo všelijak
experimentovalo s náhradníky, až
v roce 1969 vznikla sestava s Karlem Zichem a Jarkou Hadrabovou.
Sestavu dále tvořili Olda Ortinský,
Dušan Vančura, Honza Thorovský
a kapelník Jiří Tichota. Miloslav
Kastelovič se vrátil na Slovensko
a s působením ve skupině skončil.
Během čtyřleté existence této sestavy
Spirituál kvintet vystupoval na přehlídkách folkové a country hudby
(Porta), usadil se na nové scéně divadélka Atelier ve Spálené ulici v Praze

V dubnu roku 2019 kapela oznámila,
že v roce 2020, ve kterém skupina
(sídlo dnešního Divadla „Y“) a nato- slaví 60 let od svého vzniku, odehrají
čil své první desky. Další přestavbu deset závěrečných vystoupení a svou
skupiny způsobil odchod Karla Zicha aktivní činnost ukončí.
v roce 1974. Spirituál začal po odmlce vystupovat s trampskou skupi- Nečtiny měly tu čest v letošním květnou Toronto, pozdějšími Brontosaury novém úterý 14. 5. 2019 tuto legens bratry Janem a Františkem Nedvědy du přivítat v našem krásném kostele
a Zdenkou Toskovou (později Ticho- sv. Anny u příležitosti výstavy obrazů
tovou), kteří se zároveň stali členy pana Miloslava Michalce a Oldřicha
Spirituál kvintetu. Asi po roce odešla Haisera. Tato významná akce je jedJarka Hadrabová a byla nahrazena nou z mnoha, které jsou připravováEvou Lifkovou.
ny v rámci oslav významného výročí
Nečtin v letošním roce, k 850 letům
V roce 1980 se Eva Lifková provda- od jejich založení.
la do Francie a místo ní přišla Irena
Budweiserová. Krátce ve skupině Koncert přilákal mnoho návštěvníků,
působila také Lenka Slabá. V roce vstupenky se prodávaly celou hodinu
1987 odešel Jan Nedvěd.
a fronta byla opravdu hodně dlouhá. Nakonec musela kapela koncert
Skupina vystoupila 23. listopadu posunout o půl hodiny, aby se těch
1989 na balkoně Melantrichu při re- 230 lidí vtěsnalo do naší malé kaple.
volučních událostech v Praze. O rok Povedlo se a za účasti zástupců Plpozději na Václavském náměstí si se zeňského kraje, který akci podpořil,
skupinou zazpívali hned dva prezi- jsme měli možnost vyslechnout nedenti: Václav Havel a George Bush uvěřitelné vystoupení těchto profestarší. Pro dalšího amerického prezi- sionálních hudebníků. Po skončení
denta, Billa Clintona, hrála skupina koncertu byla zahájena výstava, která
v Redutě v lednu 1994. V té době už byla k vidění do konce června tohoto
byl členem opět Karel Zich. František roku.
Nedvěd následoval bratra po natočení
Soňa Vašíčková
alba Rajská zahrada v roce 1992.

Nečtiny
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se předem omlouvám. Nějak se mně
poslední dobou nedostává čas. Proto
se Vám také musím omluvit, že se
nekonal plánovaný výlet do Břevnovského kláštera. Přiznám se, že jsem
nezvládl přípravu. Ale výlet bych rád
uskutečnil. Navrhuji náhradní termín,
a to poslední prázdninovou sobotu,
tedy 31. 8. 2019. Doufám, že v tento náhradní termín vše proběhne bez
problémů. Sledujte prosím plakáty.
Přihlášky v muzeu od začátku srpna.
Snad to bude s dostatečným předstihem. A vše vyjde. Už se moc těším.
Cesty za historií mám rád.
Pro tentokrát nic víc plánovat nebudu. Všechny další plány nechám
na čas po prázdninách. To nás čeká
28. 9. 2019.

Workship

Radost jménem Workship

odpoledne pro rodiny s dětmi. Pokud
byste rádi využili pomoci účastníků
Radost má určitě mnoho podob Workshipu, neváhejte kontaktovat
a mnoho tváří. Každý člověk ji pro- naše koordinátory a popište jim,
žívá jinak, v různých situacích a také s čím byste potřebovali pomoct.
s různými lidmi. Pro „Workshipáky“
je radostí být s druhými a nezištně Kontakt:
jim nabídnout svůj čas a energii.
Karolína Kastlová
Workship je již tradice. Letos od tel. 721 945 348, e-mail: karolina.
18. do 24. srpna se uskuteční sedmý kastlova@seznam.cz, Barbora Zaročník. Dobrovolníci se setkají opět hradníčková tel. 792 349 494
v Manětíně, aby vyrazili do okolí Podrobné informace či fotografie
k lidem, kteří potřebují jejich pomoc. z minulých let naleznete na weboMladí lidé z celé České republiky, vých stránkách: www.workship.
Slovenska, Německa i z dalších zemí farnostplasy.cz, bližší informace
neváhají urazit desítky a stovky kilo- poskytne také manětínský starosta
metrů, aby na Workship přijeli.
Josef Gilbert Matuška, pod jehož
záštitou je akce pořádána.
Mezi účastníky jsou studenti různých
oborů, ale také pracující, kteří rádi Těšíme se na Vás.
obětují pár dní své dovolené a přiklá- Za organizační tým Workshipu 2019
dají ruku k dílu. Může se tedy klidně Karolína Kastlová
stát, že u Vás doma bude sekat dříví
lékař nebo natírat plot právnička.
Radost se Workshipáci snaží šířit
i mezi lidmi, u kterých se zrovna
nepracuje. Proto je na každý večer Vážení přátelé Nečtinské historie,
připraven kulturní program, na který rok 2019 běží a utíká jak voda a jsou
jsou zváni místní obyvatelé i všichni tady prázdniny. A také je tu další
ostatní příznivci této akce. Ani letos číslo našich novin. Dnešní perličky
nebude chybět např. letní kino nebo budou hodně stručné. Za stručnost

Historické perličky

Teď jen přeji všem krásné prázdniny. Hodně výletů a prázdninových
zážitků.
S pozdravem Nečtinám ZDAR!
Jiří Kapr

Farnost
Vždycky jsem měl raději zimu než
horko, protože zima je jen problémem
špatného oblečení, ale co dělat, když
jsou vedra? Z praxe mě napadá několik možností – dát si velkou dvanáctku, dobrou zmrzlinu nebo si zalézt
do kostela. Ať už jde člověk v létě do
kostela, protože je věřící nebo se chce
prostě jen podívat, na oba návštěvníky
čeká v jednom ohledu stejná zkušenost – příjemné chladivé osvěžení. Je
to jedna z chvil, kdy může být člověku
v kostele hrozně dobře, i když je vírou
zcela nedotčený. Když zažívám tyhle
situace, tak se mi někdy vybaví Ježíšovo „relaxační přikázání“: „Pojďte ke
mně … a já vás občerstvím.“ Snad je
to něco, co můžeme s Ježíšem opravdu zažít. Víra není další zátěž vedle
práce a náročných vztahů. Víra není
povinnost, není to zákaz nebo příkaz

Nečtiny
něčeho. Je to mnohem víc než morálka. I nevěřící člověk může být velmi
morální. Víra je občerstvení duše, protože nám dává zakusit to, že jsme milováni a nemusíme si to zasloužit. Víra
není výkon (počet modliteb, množství
otlačenin z klečení), ale důvěra v toho,
komu věřím.

Workship
18.—24. 8. 2019
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poznávání se a také oslavě. Farní
den se uskuteční v Plasích v prostorách NTM. Zveme všechny ty, kdo
nás chtějí poznat a slavit s námi.
Akce je zvláště určená pro obyvatele žijící na území farností Plasy
a Manětín (včetně Nečtin a okolí),
ale vítán je kdokoliv. Bližší informace budou zveřejněny na
www.farnostplasy.cz

Podzimní Dvonaf
11.—12. 10. 2019

Workship je dobrovolnická brigáda
pořádaná již sedmým rokem na severním Plzeňsku, kam se sjíždí mladí lidé Pokud si chcete užít volnější víze všech koutů Česka i ze zahraničí. kend a máte děti, které navštěvují první a druhý stupeň základní
Svou nezištnou prací pomáhají míst- školy, přihlaste je na Dvonaf (Dva
ním obyvatelům, zvláště těm, kteří na dny na faře). Program začne v páto sami nestačí. Někdy však nejde jen tek kolem 17 h a skončí v sobotu
o práci, ale hlavně o setkání s opuště- kolem 15 h. Mezi hlavní body pronými nebo sociálně slabšími a o po- gramu patří večerní bojovka, film
a sobotní tvořivé dílny. Své děti
moc vlídným slovem či úsměvem.
přihlašujte na
Součástí Workshipu jsou také večerní kulturní programy, na které vás vlastimil@oblati.cz.
všechny samozřejmě zveme… přesný Obláti Plasy
program kulturních večerů bude ještě
zveřejněn, ale můžete se každopádně
těšit na klasiku jako letní kilo, divadlo, dětský den a další.
Dovolím si tentokrát něco opravdu
Už na něco nestačíte sami? Rádi originálního. Měl jsem totiž asi po
Vám pomůžeme při práci na zahradě 20leté pauze opět „skládací obdoi doma. Běžně sekáme trávu, štípáme bí“. Jedna událost mne natolik nadříví, skládáme uhlí nebo pomáháme štvala-rozesmutněla, že jsem z toho
s větším úklidem. Ozvěte se na tel.: složil zase jeden protestsong. A ne721 945 348. Zapíšeme si Vás a v srp- zůstalo jen u toho jednoho. Nejsem
novém týdnu Workshipu přijedeme. žádný velký ani zdatný muzikant,
ale psaní textů a básní bývalo mou
silnou stránkou. Jedna z čerstvě sloFarní den
žených písní obsahuje tuto sloku:
8. 9. 2019
Zapomněli zpívat, natož aby tanOslavy a příležitosti k setkání jsou čili – do nebe se dívat, natož aby
důležitou součástí života věřících. se modlili – poztráceli lásku a tak
Kromě lokálního setkávání při je jasný, že nemůžou mít naději –
nedělních bohoslužbách chceme a nestihli čekat a tak jim všechny
občas nabídnout možnost společné- vlaky odjely… Kdo někdy skládal,
ho setkání všech. Ne vždy se totiž ví, že je často překvapen, co z něho
známe a málo o sobě víme. Proto vypadne. Rád bych vám dnes zanechceme v září věnovat jeden celý chal to, o čem jsem pak sám musel
den tomuto vzájemnému setkávání, dlouho přemýšlet:

Nota bene!

11
„…poztráceli lásku a tak je jasný,
že nemůžou mít naději.“
Láska opravdu souvisí s nadějí. Najdeme tuto souvislost v Bibli na více
místech. Čím máme víc lásky, tím
máme víc naděje. Přeji nám všem
hodně lásky, protože tenhle svět (ten
velký i ty naše malé osobní) potřebuje
hodně naděje.
Přeji šťastné a krásné prožití léta.
P. Martin Sedloň, OMI

Baroko v Březíně
Léto i festival jsou v plném proudu
a naše Procházky přínáší mimořádná umělecká setkání. Další zajímavý
festivalový program jsem pro vás se
svým týmem připravila již na tento pátek 19. 7. Další Procházka nás
zavede do malebné barokní obce
Březín, kde ve spolupráci s festivalem Západočeské Baroko proběhne
mimořádný barokní večer. Od 18.00
bude pro návštěvníky a hlavně ty
dětské, připraven barokní workshop
a kolotoč. V 19.00 začne Procházka
s Ferdinandem Hroznatou z Kokořova v podání Josefa Herverta a Triem Barokní hudby. Tento významný
barokní soubor ze severní Moravy
vystoupí v barokním nástrojovém
složení trubka, hoboj a varhany
a v jeho podání zazní hudba slavných českých barokních skladatelů.
Po skončení koncertu a na závěr celého večera bude pro vás připraven
barokní ohňostroj.
Věřím, že si tuto mimořádnou barokní
nabídku festivalu nenecháte ujít a společně se sejdeme v pátek 19. 7. v Březíně, kde program večera začíná již
v 18.00, pokračuje koncertem 19.00
a bude zakončen ohňostrojem.
Těším se na Vás, na skvělé hosty
a hlavně na ožití slávy Březína!
Vaše Jitka Hosprová

Nečtiny
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žit v zábavných disciplínách. Pak
i déšť ustal a všichni si spokojeně
opekli buřtíky.
7. května jsme uctili památku zesnulých obětí II. světové války.
Pan starosta spolu se zastupiteli
p. Soňou Vašičkovou a p. Richardem Šulkem položili věnec u pomníku obětí z transportu smrti.
My s dětmi jsme zazpívali píseň
„Chválím tě Země má“ a státní
hymnu. Pan starosta dětem povyprávěl o těžkých dobách a hrůzách této války a připomněl jim,
jak je důležité a krásné žít v míru.
Je velice nutné stále dětem připomínat tyto smutné události a vést
je k úctě k lidem a životním hodnotám.

Pokládání věnců 2019

Kladení věnců
Pietní akt uctění památky všem
obětem II. světové války vyšel
v Nečtinech na den 7. května.
Slavnostního položení věnců se
s železnou pravidelností zúčastňují
zástupci politických stran, zastupitelé, občané Nečtin a celá Základní
a Mateřská škola v Nečtinech.

ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ Nečtiny
Na svatého Aloise, poseč louku,
neboj se. (21. června)
Na svatého Jána, otvírá se létu
brána. (24. června)

Je tu červen a s ním konec školního
roku. Učivo je probráno, závěrečné
Po zaznění národní hymny v po- písemky jsou napsány a bylo to
dání žactva naší školy pan starosta těžké v těchto pěkných horkých
přednesl slavnostní projev, ve kte- dnech. Také jsme plnili plno úkorém zdůraznil nutnost tolerance, lů a aktivit, které jsme museli do
lásky ke svému národu a více se konce školního roku stihnout.
zamyslel nad významem vlastenectví. Neopomenul také zdůraznit, jak V minulém čísle jsem vás zvala na
je nutné na hrůzy a oběti války ne- Zahradní slavnost, kterou tradičně
zapomínat a přítomným poděkoval připravujeme ke Dni matek a Dni
za to, že přišli vzpomenout na ty, rodin na školní zahradě. Každý rok
kteří položili život, abychom my máme velké obavy, aby se poveddnes mohli žít v míru.
lo počasí. Také letos jsme trnuli
a čekali déšť, který opravdu přišel.
Základní škola pak se všemi zú- Naštěstí nám pan starosta nechal
častněnými zapěla píseň Zdeňka postavit na zahradě stan, kde se
Svěráka „Chválím Tě země má“, mohli rodiče schovat a děti vykterá velmi důstojně ukončila tento stupovaly v altánu. Přes nepříznivé
pietní akt.
počasí se vystoupení moc povedlo
a pak už bylo jen na rodičích, jestli
S. Vašíčková
v drobném dešti budou děti soutě-

31. května jsme jeli na školní výlet.
Navštívili jsme zámek Bečov, botanickou zahradu a rozhlednu v Krásně. V Bečově se nám moc líbilo.
Děti jsme rozdělili do dvou skupin. Starší šly na okruh „Relikviář
svatého Maura“ a mladší děti měly
okruh „Královská prohlídka“. Pan
průvodce starší děti velice chválil.
Líbilo se mu, že hodně věcí znaly,
mají dobré vědomosti a byly velice ukázněné. Na nádvoří jsme se
sešli s druhou skupinou, nakoupili
jsme si suvenýry a společně jsme
pokračovali do botanické zahrady.
Tato zahrada byla před II. světovou válkou větší a krásnější než
Průhonický park v Praze. Bohužel
po II. světové válce byla totálně
zničena. Od roku 2005 se pokouší několik nadšenců zahradu opět
vzkřísit a obnovit. Daří se jim to.
Některé části jsou již velice pěkné
a je zde vytvořené příjemné zázemí
pro děti a návštěvníky. Z Bečova
jsme pokračovali do Krásna, kde
je kamenná rozhledna. Na tu jsme
po skupinkách vylezli, pokochali
se pohledem a pokračovali v cestě
domů. Výlet se nám velice vydařil
a všichni byli spokojeni.

Nečtiny
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na 60 m, člunkový T běh, hod do
dálky, hod na cíl a skok z místa. Vítězové získali diplomy a medaile,
ostatní sladkou odměnu.
25. června jsme měli den s domácími mazlíčky, několik dětí přineslo
do školy zvířátka: pejsky, kočičky,
papoušky, králíčky, morčata a želvičku. Každý si svého mazlíčka odprezentoval a představil ostatním.
Bylo to moc pěkné a dozvěděli
jsme se plno zajímavých informací.

Výlet do ZOO
3. června jsme jeli linkovým
autobusem do Manětína. Žáci
5. a 4. ročníku se šli podívat do
základní školy a mladší žáci s mateřáčky šli do kina. Po kině jsme šli
do mateřské školy, kde jsme se nasvačili a v rámci dopravní výchovy
využili jejich dopravní hřiště a zajezdili si na koloběžkách, autech a
odrážedlech. Poté jsme se vydali
pěšky zpět do Nečtin. V Manětíně
týž den natáčel pan režisér Zdeněk
Troška pohádku „Zakleté pírko“.
Viděli jsme filmový štáb a některé známé komparzisty oděné do
pěkných kostýmů. Zpáteční cesta
Mlýnskou stezkou byla v parném
počasí velice náročná, ale děti ji
zvládly výborně.

26. června jsme společně s městskou knihovnou a naší p. knihovnicí M. Bretschneiderovou připravili pasování prvňáčků na čtenáře.
Prvňáčci plnili různé úkoly a pak
skládali čtenářský slib. Pan starosta, jako hlavní rytíř je pasoval do
velmi přínosné ukázat dětem, že „Řádu čtenářů“. Vyhodnotili jsme
se dá mlsat zdravě a jaké nástrahy celoroční čtenářskou soutěž. Nejskrývají jejich oblíbené pochutiny. více knih ve šk. roce přečetla Julie
Štiková. Slavnost pokračovala rozloučením s žáky 5. ročníku, kteří
odchází do 6. ročníku ZŠ Manětín,
víceleté gymnázium Plasy a jedna žákyně odchází do Plzně. Jsou
to: Štěpánka Bulenová, Natálie
Halilovová, Martin Chlup, Eliška
Karásková, Alžběta Koudelová,
Nikola Stoklasová a Vojtěch Tyc.
Spolužáci pro ně připravili dárky
a občerstvení. Bylo to moc milé
a dojemné.

10. června jsme navštívili ZOO Plzeň. Děti se moc těšily a povedlo
se. Bylo zataženo, zvířata běhala
ve výbězích a my si je mohli pěkně
prohlédnout. Po prohlídce jsme si Malujeme erby
nakoupili drobné dárky v obchůdku
„U lemura“ a šťastní se vraceli zpět 24. června jsme se utkali v Olymdomů.
piádě v atletice. Soutěžili jsme
na velkém hřišti a všichni se moc
18. června jsme měli pěknou besedu snažili. Utkali jsme se v několika
od Nestlé – „Zdravá výživa“. Bylo disciplínách: vytrvalostní běh, běh

28. června jsme slavnostně ukončili
školní rok a školákům bylo předáno vysvědčení. O prázdninách se
bude ve škole pracovat. Bude se
malovat školní družina, tělocvična,
kuchyně a sklepní prostory. Dále
se bude natírat venkovní nábytek:
altán, domeček se skluzavkou, pískoviště, lavičky a průlezky.
Přejeme všem krásné léto, hodně
příjemných zážitků a načerpání sil
do dalšího školního roku.
Jana Brožová

Nečtiny
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Najděte si své zázračné místo ve
svém okolí, kam budete denně
chodit a objevujte v něm to krásné
kouzlo...

12.00 Poutní mše svatá
13.30 Klávesy, Josef Benedikt
15.00
Folklorní sbor Úsměv z Horní Břízy Když na nějaké místo zavítáte, tak
16.30
zpočátku se může stát, že nic neTaneční skupina Hradecké Panenky spatříte, ale po čase, když budete
chodit na stejné místo a budete se
Po hlavním programu zahraje
soustřeďovat jen na přítomný okaANIE Band Andrey Pekarovičové mžik, že jste v přírodě a že jste tam
jen vy a příroda, se nám otevře její
Dále bude na pouti:
jedinečnost a krása.
Bohatá tombola
Pokud se vám nebude dařit se souVýstava historických vozidel
středit na přítomný okamžik a buKolotoč a nafukovací atrakce
dou se do mysli vkrádat nějaké
Jizdy na koních pro děti
myšlenky, nevěnujte jim pozornost,
Malování na obličej
nechte je volně plynout, zavřete oči
a pětkrát se z hluboka nadechněte
a vydechněte. Myslete na to, že nic
jiného v tu chvíli není, jen vy, příro„Utrhl jsem květinu a zvadla mi. da a váš vnitřní klid, pak je otevřete.
Chytil jsem motýla a umřel mi v dla- A před vašima očima se rozprostřou
ních. Pochopil jsem, že krásných neskutečné oku lahodící krásy, ktevěcí se lze dotýkat jen srdcem.“
rých se mnohdy dotknout nemůžete,
ale v tu chvíli vás pohladí po duši
John Lennon.
a zahřejí u srdce a možná i vykouzlí
Příroda
zázračný úsměv na vašich rtech.
Léto je v plném proudu a s létem Jeden úžasný zážitek se mi nedávkonečně přicházejí prázdniny, do- no přihodil, byla jsem unavená po
volené a s ními i spoustu krásných náročném dni, bylo už spoustu hodin, ale něco mi vytáhlo do přírozážitků nejen v přírodě...
dy, do míst, kam by člověk sám ze
Stává se vám, že jste roztěkaní, že se strachu z tmy ani nevkročil, ale já
nedokážete na nic soustředit, může šla... Šla jsem prašnou cestičkou,
to způsobovat náš každodenní stres, tříbila myšlenky a najednou mi cosi
přepracovanost a vnitřní napětí. A to zastavilo... Zahleděla jsem se do přívše se nám děje proto, protože mno- rody... Ocitla jsem se zahalená v přízí z nás si nedokáží najít v daném tmí mohutných stromů, kolem mě
dni ani chviličku na odpočinek. poletovaly úžasné světlušky, bylo
Zkuste se ke svému životu postavit jich tu snad na tisíce, zurčil potůček,
jinak a najděte si chviličku třeba na vonělo kapradí a mě po náročném
dvacetiminutovou krásnou procház- dni bylo tak úžasně krásně.
ku do přírody.
DĚKUJI TI, PŘÍRODO,
Udělejte si prostor v každém dni ZA ÚŽASNÉ OKAMŽIKY.
a zavítejte do přírody, utište se,
spočiňte v ní chviličku a uvidíte, Na závěr vás chci ještě pozvat do
že vám ukáže svá zázračná kouzla, relaxačního a masážního studia
která vám dají velkou dávku pozi- v Nečtinech, kde můžete okusit
blahodárné účinky masáží, kosmetivní energie.

Pozitivní střípky
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tiky a pedikúry na váš organismus.
Termín je možný objednat na tel:
723 070 875.
Těším se na vaši návštěvu.
Přeji vám úžasné letní zážitky, ať
jsou plné zázračných chvilek.
Monika Karásková

P jako — Prázdniny
Skončila škola. Bylo mi dvanáct
let a život byl ještě bezelstný,
bezstarostný a plný naděje.
Donesla jsem domů vysvědčení
a přede mnou jsou dva měsíce
prázdnin. Dva měsíce bez školy!
Knihy a sešity na příští rok jsou ve
skříňce, stejně tak noty na klavír,
etudy, prstová cvičení, stupnice,
všechno je sklizené, nic nebude
připomínat školu, učení a trvalou
přípravu na zítřejší den. Jaká nepředstavitelně dlouhá doba přede
mnou, ta spousta klidných, ničím
nerušených dní. Samozřejmě budu
mít plno povinností, ale budou to
jiné starosti, pojedu také k babičce
a dědovi, budu se chodit koupat,
s babičkou na borůvky, s dědou na
houby, budu na půdě zahrabaná
v seně, kde má babiččina Micka
koťata, budu – co všechno budu?
Budu hlavně venku, budu celé dopoledne doma sama, všichni odejdou do práce a nikdo mě nebude
řídit, napomínat a připomínat co
mám dělat, nebo co by se mělo
udělat a já si budu všechno dělat
podle svého, tak jak budu chtít já!
Někdy 5. července přišel pohled
z Oseka, kde bydlela teta Kristinka
a psala mamince, že by mohla na
nějaký den přijet a pomoci mamince s domácností a se mnou. To
bylo tak, tatínek ve svém tvůrčím
rozmachu zakoupil na Slovanech
parcelu, kde byl za války přímý

Nečtiny
zásah a začal s námi stavět nové
rodné hnízdo. Nebylo to snadné,
kdo z rodiny mohl, přiložil ruku
k dílu. Samozřejmě, že já jako
dítě jsem toho moc nezastala, ale
každým rokem jsem byla větší
a větší pomocnice. Největší podíl
práce byl na mamince, tatínkovi,
mém starším bratrovi, v té době už
sedmnáctiletém. Protože byl v té
době už plný něžného citu, i jeho
dívenka, která, pokud ho chtěla
vidět, musela za ním k nám a byla
další platnou pomocnicí.
Nabídka tety byla pro moji maminku rukou podanou s láskou
a teta tedy přijela. Byla drobounká, veselá, pracovitá a hlavně fantasticky vařila. Byla snad o 20 let
starší mé maminky, a protože měla
za sebou zkušenost jako kuchařinka, která vařila ve Vídni, chopila
se vařečky s naprostou samozřejmostí a já jen zírala. Ráno jsme
chodily spolu na trh pod Muzeum,
kde teta nakoupila zeleninu, někdy
ovoce, i houby. S mojí maminkou
jsem nic takového nezažila, protože jsme měli zahrádku, ve které
se všechno vypěstovalo. Ovšem na
zakoupení parcely se potřebovaly peníze a tak se vzrostlá a vypiplaná zahrada s chatou v Bolevci
prodala.
Po návratu jsem s tetou čistila zeleninu, houby, krájela cibuli, zelí
a vyvářelo se jak v hotelu. Byla to
paráda. Spolu jsme zpívaly a odpoledne tetu nemrzelo se ještě se
mnou rozběhnout do kina na nějaký
film. Jeden si pamatuji, promítali
ho v kině Moskva a byl se psím
hrdinou. Film se jmenoval Ztracená
stopa, a vím, že jsem ani nedýchala, když v jedné scéně krásný vlčák
musil proskočit zavřeným oknem
z místnosti plné plamenů. Idyla
netrvala dlouho, teta se s námi po
nějaké době rozloučila, vrátila se
domů a já odjela k babičce.
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U babičky to bylo zase jiné, protože to bylo na vsi a opravdu prosté.
Pro vodu se chodilo do studny, kde
byl rumpál s vědrem, suchý záchod na dvorku, a vařilo se v kamnech zvaných Radyně. Na plotně
to měla babička pěkně rozdělené.
Vlevo stranou byl velký hrnec, ve
kterém byla stále voda, která se
vlastně při zapálení kamínek začala spolu ohřívat, vpravo modrá
konvička s uvařenou meltou, která
byla také teplá a hned k napití. Babička tedy měla trvale hrnec teplé
vody k použití, což mi doma chybělo. V troubě se stále něco sušilo,
buď nedojedený chleba, nebo něco
jiného podle období. Nakrájená
jablka na křížaly, houby, švestky,
udělané šišky, když se krmily husy
a hlavně umyté příbory, které byly
železné s dřevěnými rukojeťmi. Ty
se při mytí musely drhnout pískem, aby byly pěkně lesklé a pak
se dosušily v troubě. Stejným způsobem se myl i takový lem kolem
kamen, který teprve po vycídění
pískem se leskl jako z nerezu.

samozřejmě z jara koťata, a to
bylo všechno. Nepamatuji si, že by
se někdy objevily kachny, holubi,
nebo krůty a i tak toho bylo dost.
Husy se ráno shromáždily u vrátek a kejhaly, že už chtějí k vodě.
Otevřelo se jim, doprovodila jsem
je k uličce vedoucí k řece a ony
důstojně a šťastně pospíchaly dolů
k vodě. Večer se samy vracely,
spokojené a napasené. U řeky byl
takový plac, kterému se říkalo Na
dražkách a tam se pásly husy nejen
naše, ale i ostatních.

Bavilo mě s babičkou vařit, protože to bylo zase jiné než doma
a všechno, co se potřebovalo, jsem
trhala na záhoncích u domu. Smály jsme se, že dáváme do polévky
i angrešt. Babička dělala hodně
kynuté těsto a z něho kde co.
Kynuté vdolky, kynuté rozpíčky,
malé zamotané houstičky sypané mákem, lívance dělané v lívanečníku a k tomu něco sladkého
rozvařeného ze zahrádky, no samé
dobroty to byly.
Na dvorku se probíhaly slepice,
myslím, že jich měla babička
deset, každé jaro nasadila husu
a byla housata, v chlívku byla
koza, s kterou se chodilo na pastvu a na jaře mívala kůzlata a myslím, že byli i králíci v králíkárně
u složeného dřeva. U domu byla
vždycky kočka Micka, která měla

Bylo to krásné léto, ale přesto bylo
už jiné. Bylo jiné proto, že i já
jsem začínala být jiná. Víc jsem si
s babičkou rozuměla, uměla jsem
už pomoci v podstatě se vším, pro
nákupy jsem šla místo ní a cítila
jsem se opravdu dospěle.
V životě každého z nás jsou okamžiky, které nám zůstanou po
celý život v paměti. I když v tu
chvíli nevíme, že se pro nás staly
důležitými a teprve čas nám dá
nahlédnout, co pro nás v tu chvíli
znamenaly.
A tak i v mém životě nastala chvíle, kdy jsem si neuvědomila, že
jsem přetrhla nitku vedoucí k bezstarostnému a nekomplikovanému
dětství, a vkročila nic netušíc na
cestu vedoucí k dospělosti. Jsme
obklopeni lidmi, kteří nám předávají své zkušenosti a snaží se
tu laskavým, tu důrazným slovem
nám dát najevo spokojenost či
nespokojenost s naším způsobem
života. Je štěstí, když se na své
cestě setkáme s lidmi dobrými,
kteří nás láskyplně vedou, ale
bohužel jsme obklopeni i lidmi,
kteří jsou nešťastní a svým slovem dovedou ublížit. Vyhněte se
jim a politujte je, neubližují pouze
Vám, ale i sobě. Zlé slovo se otočí
i proti nim samým. A pak nastanou
chvíle, které Vám navždy zakotví

Nečtiny
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v srdci, a nesete je s sebou po celý
život a v těžkých chvilkách z nich
čerpáte sílu. Říkám jim „požehnané chvíle“.
Babička dosekala trávu, posunula šátek do týla a srp položila
na zem. Mým úkolem bylo trávu
upěchovat do čtyřkolového vozíku
a přes vršek utáhnout šňůrou, aby
se nám cestou nesypala. Babička
pak srp špičkou zapíchla do kupky,
brousek dala do kapsy a chvilku
se posadila se mnou na posekanou mez a zahleděla se před sebe
do údolí. Schylovalo se k večeru,
slunce zapadalo, sem tam se ozval
večerním tichem bažant a jen cvrčci zpívali a zpívali hlasitě, protože
vše okolo se zklidnilo a nastávalo
večerní ticho.

Připraveni na pochod. Foto: Erich Wetzka

Zázrak v Řezně

„Pověz mi Táničko, kde se bere
70. Sudetoněmecký den
tolik krásy, tolik barev, vždyť
ta zem je přeci jen černá a hně- v Regensburgu 7.—9. června 2019
dá, kde se to všechno stane? A té
vůně!“ a pohladila upracovanou Velmi blízko k českým hranicím
rukou posekanou mateřídoušku se konalo jubilejní setkání českolem nás.
kých Němců v roce 2019: Řezno,
historický most k českým zemím,
A já v té chvíli pochopila, že se přivítalo na svatodušní svátky něstalo něco krásného, že kolem nás mecké rodáky z celého světa. Volšlo požehnání a laskavou rukou ba uskutečnit toto setkání právě
vedena jsem překročila práh dět- v Řezně padla i proto, že na tyto
ství a vkročila jemnými kroky do dny přijíždí stále více Čechů, kteří
dívčích let a dospělosti a novýma se zajímají o historii ale i současočima se začala dívat kolem.
nost jejich bývalých spoluobčanů.
Spolek Němců v Čechách z Nečtin
Byly to stále stejné prázdniny, ale se opět, jako už více než 20 let,
já se vrátila domů jiná, a nebyla prezentoval s informačním stánkem
jsem sama. Po prázdninách se o své činnosti.
vrátily do školy již napůl dospělé
dívky, byly jsme jiné, navázala se Příjezd v pátek odpoledne do „Donová přátelství a myslím, že každý nauareny“ se kvůli pracovním povinz nás to léto prožil něco, co ho nostem trochu protáhl, ale v půl páté
oslovilo a pomohlo mu, se dostat stál stánek pro návštěvníky připradál a připravit se na dobu, kdy bu- ven. V sobotu byla tzv. „Akční hala“
deme opravdu dospělí a budeme se stánky otevřena. Hudební doprozodpovídat za sebe už jen sami vod obstaral Tomáš Spurný z Pošua bez laskavého dohledu rodičů. mavské dudácké kapely. Jako přípitek ke zdárnému průběhu celé akce
T. Kořenková
posloužila jako tradičně Becherovka.

Tentokrát byla hala trochu menší, než
v Augsburgu, nebo Norimberku, ale
o to byla atmosféra rodinnější. V sobotním odpoledni jsem se zúčastnil
mimořádné schůze Pracovní skupiny
Chebských umělců a večer patřil po
návratu na hotel dobré večeři s Mnichovským pivem u Itala.

Sbírka na Skoky a ministryně
na Nečtinském stánku
Mši svatou, Slavnost seslání ducha svatého, celebroval řezenský
biskup Rudolf Voderholzer. Na
začátku mše přivítal biskup stovky návštěvníků a řekl mimo jiné:
„Dnešní sbírka půjde do naší partnerské Plzeňské diecéze, na poutní kostel Skoky. Ten je ukázkou
záchrany vyrabovaného poutního
kostela a spolupráce s Němci, kteří
žijí ještě v ČR.“ Nejen mně tato
slova vehnala slzy do tváří, protože již od roku 1990 tam organizuji česko-německé poutě a především skutečnost, že sbírka ze
Sudetoněmeckého dne se dostane
do Skoků, je skutečně další Skocký zázrak. Po mši sv. následoval

Nečtiny
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další vrchol dne: napochodování
krojových skupin do Donauareny: i náš malý Spolek z Nečtin se
u toho mohl prezentovat a byl také
z podia pozdraven. Poté, co jsem
měl odpoledne ještě autorské čtení
v nářečí, dorazily na náš stánek
dvě velmi důležité osobnosti: farář
P. Mons. Karl Wuchterl a bavorská
ministryně sociálních věcí Kerstin
Schreyer. Opět velmi vydařený víkend, kde se Nečtiny ukázaly ve
velmi dobrém světle!
Richard Šulko

Poděkování
Den dětí 2019
Poslední den v červnu definitivně
odešla do zaslouženého důchodu
paní Jiřinka Marešová.
covalo a hrálo za časů našich babiček a dědečků. Nechyběla spousta
Na obci pracovala celých 38 let zábavy a odměn.
a pět měsíců. To je opravdu úctyhodný čas. Jiřinka prožila plnohodnotný pracovní život a nic pro ni
nebylo problémem. Vždy s energií
sobě vlastní, širokým upřímným
úsměvem a otevřeným srdcem přijala každého z nás, klidně i mimo
úřední dny. Ráda bych jí touto cestou poděkovala za všechny, kterým
věnovala nadstandartní péči.
Bylo mi ctí s ní pracovat. Pro mne
zůstane nejlepším úředníkem, kterého jsem potkala, úžasnou kolegyní a bezvadným člověkem.

a řezalo dřevo. Děti si husím brkem
napsaly zámecký pohled a na stanovišti lukostřelců si mohly vyzkoušet
svoji zručnost a přesnost. K dispozici byly koloběžky, skákací hrad
a dílničky pro děti, kde se vyráběly
hudební nástroje. V programu nechyběl ani kouzelník a písničky pro děti.
Občerstvení zajistil personál Západočeské univerzity a nechyběla opět
Zámecká cukrárna s výbornými dorty
paní Honkové. Celý den bylo krásné
počasí a po hlavním programu jsme
na zelené louce mohli za doprovodu
úžasné kapely THE VILLAINS i tančit, prostě to byla paráda. Díky všem.
Soňa Vašíčková

Jiřinko, hodně zdraví a krásný
důchodový čas, moc děkujeme.
Soňa Vašíčková

V zámku a podzámčí

Den dětí 2019

Obec Nečtiny uspořádala v sobotu
1. června 2019 od 13.00 h na zámku
na Hradě Nečtiny opět dětský den
s mottem „V zámku a podzámčí“.
Děti si mohly vyzkoušet, jak se pra-

Velkou atrakcí bylo například dojení
dřevěné kozy, chytání kaprů v kašně,
chůze ve dřevácích, praní prádla na
valše. Chlapci si velice pochvalovali
stanoviště, kde se zatloukaly hřebíky

Den dětí 2019

Nečtiny
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Muzeum plné harmonik

uznávaná violistka Jitka Hosprová
pochází z Dolní Bělé na severním
Jednu březnovou neděli se v našem Plzeňsku, a právě sem poputuje výkrásném muzeu rozeznělo hned těžek festivalu na opravu Husovy
několik harmonik. Muzeum plné kaple.
rodičů, kteří přišli podpořit své ratolesti v přípravě na Krajské kolo „V loňském roce se nám poštěstilo
soutěže ve hře na akordeon. Tato od dárců a návštěvníků festivalu
zkouška v muzeu proběhla v rámci vybrat téměř sto padesát tisíc pro
soustředění malých akordeonistů, kostel sv. Jiří v Lukové. Věřím, že
které ve spolupráci se zástupci zá- i letošní rok bude úspěšný. Máme
kladních uměleckých škol připravila divákům co nabídnout,“ slibuje Jipaní Mikšovská z Lešovic, která se tka Hosprová.
o malé umělce po celou dobu pečSeverní Plzeňsko díky festivalu
livě starala.
navštíví celá řada významných
Soňa Vašíčková
umělců, předních komorních souborů a orchestrů. V rolích průvodců festivalem se vystřídá několik
hereckých hvězd: „Pozvání přijaly Barbora Munzarová či Barbora
Kodetová, opět se setkáme s Miroslavem Dvořákem i Ondřejem
Kepkou,“ doplňuje zakladatelka
festivalu Jitka Hosprová.

Husova kaple, Dolní Bělá
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Na všechny koncerty se platí vstupné 200 korun, zlevněné 100 korun
pro studenty a seniory. Děti mají
vstup zdarma.
https://plzenoviny.cz/mezinarodni-hudebni-festival-prochazky-umenim-letos-podpori-kapli-v-dolni-bele/

Jarní gratulace jubilantům
V dubnu jsme byli popřát panu Miloslavu Štejfovi z Hradu Nečtiny,
který slavil krásné 84 narozeniny. Pan Štejfa nám velmi zajímavě
povídal o svém životě. Je to vynikající muzikant a se svou kapelou procestoval velký kus světa.
Kromě toho také hodně cestoval
se svou manželkou a vyprávěl nám
o svých cestovatelských zážitcích.
Také nám povídal o době, kdy domek koupil a jak zde začal pracovat jako ředitel zemědělského
učiliště.

Zahajovací koncert Plzeň Gala se
koná 4. 6. v Kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Františkánské ulici;
Dolní Bělá, Husova Kaple
zazní například Bachovy či Vivaldiho skladby v podání violistky Jitky
Hosprové, kytaristy Lubomíra Brabce, mezzosopranistky Lucie Hilscherové za doprovodu Sboru Fakulty
pedagogické ZČU a smyčcového
orchestru Camerata Plzeň. Následuje
dalších sedm koncertů v Plzeňském
Od června do září chystá hudební kraji a dva v Karlovarském: 20. 6.
festival Procházky uměním na Pl- v Plasích; 6. 7. v Nečtinech; 13. 7.
zeňsku a Karlovarsku celkem deset v Rabštejně nad Střelou; 19. 7. v Břekoncertů, propojujících špičkové in- zíně; 26. 7. v Lukové; 2. 8. v Dolní
terprety s duchovními místy a cha- Bělé; 14. 8. v Karlových Varech;
ritativním posláním.
6. 9. v Manětíně a 20. 9. v Chyši.

Přejeme panu Štejfovi hodně
zdraví a elánu do dalších roků
jeho života.

Festival již sedmým rokem přináší originální hudební dramaturgie,
které posouvají představy o klasické hudbě a zpřístupňují klasickou
hudbu širší veřejnosti. Jeho zakladatelka, přední česká a mezinárodně

Panu Hozákovi přejeme hodně
zdraví, ať má stále energii na
rozdávání ať ho neopouští smysl
pro humor.

Mezinárodní hudební festival
Procházky uměním letos
podpoří kapli v Dolní Bělé

Program v Březíně bude doplněn
o barokní workshopy, barokní kolotoč a ohňostroj. Začátek workshopů je v 18.00 hodin, na ohňostroj se
mohou návštěvníci těšit po skončení
koncertu.

V květnu jsme byli popřát panu
Eduardu Hozákovi z Březína
k jeho 83. narozeninám. Jeho paní
připravila vynikající občerstvení.
U dobrého jídla jsme si dlouho povídali o tom, jak se Hozákovi před
20 roky přistěhovali do Březína,
kde žili a co dělali předtím. Pan
Hozák je neuvěřitelně vitální, pracuje kolem domu, ale nebojí se ani
řezání a sekání dříví na zimu. Jeho
energii mu může závidět i leckdo
mladší.

Zuzana Vlčková

Nečtiny
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Ve druhém čtvrtletí blahopřejeme
těmto jubilantům
Marie Křemenáková
Jana Pácová
Marie Šojslová
Josef Hrabina
Gertruda Fialová
František Bayer
Jiří Zemen
Helena Zemenová
Jaroslav Beránek
Miloslav Štejfa
Jiří Vašíček
Eduard Hozák
Jana Soukupová
Miroslav Lavička
Petr Polívka
Stanislav Škubal
Karel Říha
Lenka Žemličková
Antonín Urban

60
60
81
80
80
80
86
65
82
84
60
83
60
65
65
60
60
60
86

Zuzana Vlčková

Libor Opatrný pobavil a potěšil

Senioři v muzeu
Již se stalo pravidelností setkání seniorů v našem Regionálním muzeu.
Obec Manětín společně se zástupci
CPOS – pečovatelská služba Město
Touškov a obcí Nečtiny připravili
pro naše a Manětínské seniory společenské odpoledne s občerstvením
a hudebním doprovodem v podání
Libora Opatrného, který snadno
donutil své posluchače ke zpěvu.
5. 6. 2019 si měli možnost popoví-

dat ti, kteří se nemohou pravidelně
vídat a tím si zpříjemnit zase malý
kousek svého života. Setkání to bylo
opět velice milé a všichni se rozcházeli s úsměvem na rtech a s těšením
se na setkání další.
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nepotěšilo. Přemýšlel jsem o tom,
jak by se asi jmenovali lidé, když
by jména vznikala podle jejich vlastností. Třeba člověk orientován na
peníze by se jmenoval pan Hrabánek, člověk nadměrně ctižádostivý
by byl pan Chlubílek, člověk velice
Soňa Vašíčková
hovorný pan Tlachálek, jeho opak
pan Tichý. Paní která ráda šíří velmi
cenné informace by byla paní Drbánková, ta, kterou nikdo zrovna
nemusí by byla paní Příšerná. V tom
Je sobota a naše limuzína klouže teď nehodlám pokračovat.
samospádem z Hradu Nečtiny do
Údolí starého potoka. Čeká nás
víkend v Nečtinech. Míjíme značku, označující název obce. Nápis
Nečtiny je významově nic neříkající jméno obce na Plzeňsku. Dobrá,
udělám z nápisu větu rozkazovací,
aby nebyla nuda. Nečti „ny!“ Takže, nebudu číst „ny.“ Nečti! Zase
rozkaz. Jenže já nemám rád, když
mně někdo rozkazuje. Just budu číst.
Všechno. Nečtiny vznikly zřejmě
podle nějakého pana Netschetin,
což mně vyzní německy. Jenže ani Stojí ovšem za zmínku, že třeba inv němčine mně slovo nedává nic diánské kmeny definovaly jedince
kloudnýho. Myslím, že ani student právě podle jejich silných stránek.
Germanistiky by si s tím neporadil. Když byl v kmenu „Ohnivý blesk,“
Nakonec ani já nemám jméno, kte- tak měl asi krátkou zápalnou šňůru.
ré dává nějaký význam. To bych se Jiný byl „Dunivý hrom,“ to znamemusel jmenovat Heřmánek, Skřivá- ná, že asi potichu nemluvil. Paklinek, Hrdlička, Hovorka, nebo třeba že někomu říkali „Sokolí oko“, tak
klasicky Novák. Jméno Chmelíř je bylo jasné, že nemusel každý dva
prostě o ničem. Kdybych se jmeno- roky ztrácet čas u optika a nechat
val třeba Chmelař, tak bych byl zase si vystavit nový brejle. Já určitě
opilec, což se mně také moc neza- tedy Sokolí oko nejsem. Jaká škomlouvá. Takže jsem z toho jestě jakž da. Kdybych se ale jmenoval pan
takž vybruslil. Je pochopitelné, že Hrabánek, tak bych hned zítra běžel
z těch různých příjmení vznikají čas- k očnímu, že potřebuju hodně nutně
to různé přezdívky. I v Nečtinech. nový brejle. S těma co mám, neviTaké zde žijí lidé bohatí na nápady. dím vůbec žádný peníze.
Některé ty přezdívky se mně docela
líbí, ale nepřiznám, které. Je možná Dovětek:
škoda, že já také žádnou nemám. Ted jestě vynecháme v názvu obce
Alespoň tedy o žádné konkrétní ne- „Ne“ a vznikne podstatné jméno
vím. Kdybych se ale třeba jmenoval Čtiny. I tak by se mohl jmenovat
pan Volek, tak by mě nějakej dobrák tento občasník. Čtiny by mohlo
tituloval: „Ty nejsi Volek, ty jsi vůl.“ znamenat Čtitelné.
Zažil jsem to v určité souvislosti na
vlastní uši a jistě to pana Volka moc Václav Chmelíř

Jména názvy a slovíčkaření

Nečtiny
Co nás čeká
ČERVENEC
6. 7. J. Hosprová

18.00 Nečtiny, koncert

7. 7. Výstava – Kutkoviny II

vernisáž 15.00, Nečtiny, Muzeum

19. 7. J. Hosprová

18.00 Březín, koncert

20.7. Anenská pout’

Nečtiny, sportovní areál

SRPEN
2. 8. Vernisáž
J. Šponiar, V. Pytlíková
fotografie 3.–25. 8., sv. Anna

10. 8. Knezaplacení a Jahelka
Nečtiny

16. 8. Rezervace hřiště
24. 8. Pout’ Březín
Březín

31. 8. DOOSAN
11.00 Nečtiny

ZÁŘÍ
7. 9. SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO
K FOTOGRAFOVÁNÍ II
T. Salcmanová, M. Buriánek
17.00 muzeum Nečtiny, vernisáž

14. 9. Rybářské závody
7.00 Nečtiny, sv. Anna, rybník

28. 9. 850 let Nečtin

ŘÍJEN
11. 10. Setkání seniorů
18.00 Nečtiny
sál Hostince Na Radnici

19. 10. Podzimní výstava
7.00 Hrad Nečtiny
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Martinčiny recepty
Letní osvěžení

250 g BeBe sušenek
125 g másla
600 g krémového sýra (Lučina,
žervé, smetanový sýr, tučný měkký tvaroh, ricotta, mascarpone,
pomazánkové máslo – nebo jejich
kombinace) dávala jsem tvaroh
a pomazánkové máslo
200 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
1 lžička citrónové šťávy
3 vejce + 1 žloutek
500 g zakysané smetany
(250 g je na potření hotového
moučníku)

Postup
V robotu podrtíme sušenky, přidáme
změklé máslo a vytvoříme kompaktní hmotu. (Jde to i ručně – v mikrotenovém šáčku sušenky drtíme
válečkem nebo paličkou na maso.)
Dno dortové formy vyložíme pečícím papírem, okraje potřeme máslem. Směs ze sušenek upěchujeme
na dno formy.
Podklad dáme do ledničky, troubu
rozehřejeme na 200 °C a připravíme
krém.

Krém

Vypneme troubu, pootevřeme dvířka a necháme dort asi dvě hodiny
Smetanový sýr ušleháme dohladka, pozvolna vychladnout.Vychladlý
přidáme cukr, opět zašleháme a stej- zakryjeme alobalem a uložíme do
ně zapracujeme i ostatní suroviny ledničky do druhého dne.
– zakysanou smetanu (250 g) a citPřed podáváním potřeme povrch
rónovou šťávu.
zakysanou smetanou prošlehanou
Vajíčka a žloutek vmícháme na zá- se lžičkou moučkového cukru
věr, jedno po druhém a krém nalije- a lžičkou citrónové šťávy (cukr ani
me na sušenkový podklad. Necháme citron. šťáva nemusí být) a může5 minut stát v pokojové teplotě a vlo- me ozdobit jahodou nebo jiným
žíme do trouby. Po deseti minutách ovocem, které máme rádi.
snížíme teplotu na 110 °C a pečeme
dalších 20 minut. Troubu po celou Léto plné sluníčka a krásných
dobu neotvíráme!
zážitků přeje Martinka

Nečtiny
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FOTBAL — TABULKA
KLUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Z

TJ Nečtiny
Dioss Nýřany
Jiskra Křelovice
SK Všeruby
Sokol Mladotice
Baník Zbůch
FK Bohemia Kaznějov B
Sokol Dolní Bělá
SK Horní Bříza B
Olympie Kožlany
Baník Líně
FK TJ Ledce
Slovan Blatnice
SK Viktoria Úlice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V R

P

S

22
19
17
15
15
15
12
12
13
10
9
8
8
7

4
7
9
11
11
11
14
14
13
16
17
18
18
19

88:35
97:51
73:40
103:62
73:60
78:71
48:85
45:60
47:70
47:64
62:77
52:71
41:81
47:74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B P+ P66
58
54
46
46
45
33
32
32
31
30
27
24
22

1
0
1
0
1
0
4
4
7
1
0
0
2
1

ROZPIS ZÁPASŮ PODZIM 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

24. 8. SO
31. 8. SO
7. 9. SO
14. 9. SO
21. 9. SO
29. 9. NE
5. 10. SO
12. 10. SO
19. 10. SO
26. 10. SO
2. 11. SO
9. 11. SO
16. 11. SO

Nečtiny × SK Kdyně 1920
Dlouhý Újezd × Nečtiny
Nečtiny × Chodský Újezd
Dynamo Studánka × Nečtiny
Nečtiny × Horšovský Týn
Klenčí × Nečtiny
Nečtiny × Tatran Chodov
Chodová Planá × Nečtiny
Nečtiny × Planá
Krchleby × Nečtiny
Nečtiny × Mrákov
Nečtiny × Postřekov
Úněšov × Nečtiny

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
15.00
16.00
15.00
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

1
1
4
1
2
0
1
0
0
2
3
3
2
2

Nečtiny
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