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DEN DĚTÍ 2021

Nečtiny
Den Dětí 2021 — Cirkus
26. 6. 2021 se v Kapli sv. Anny, bývalém barokním špitále a v okolním
prostranství konal Den dětí. Akce to
byla veselá, barevná a bylo k vidění
spousty nadšených dětských tváří.
Zahrála nám dvě divadélka, první nás
pobavila Klaunka Pepina ze Zdravotního klauna jíž perfektně zahrála paní
Sabina Vojtas Fránová v pohádce Jak
klaunka Pepina k cirkusu přišla, která
po svém vystoupení rovněž učila děti
žonglovat a na rozloučenou si každý
odnesl balónek. Druhým divadélkem
se nám představila paní Milena Jelínková z Divadélka Nána se svou pohádkou Cirkousíček aneb cirkus ušitý
ze samých malých kousíčků. Z jejího
krásného vystoupení byly děti nadšené.
V Kapli a v areálu byly pro děti připravené soutěže na téma Cirkus, návštěvníci si mohli vyzkoušet obří badminton, střílení z luku, jízdu na poníkovi
s krasojezdkyní, balónkovou střelnici
u principála, slack line pod vedením
akrobata, výrobu obřích bublin, přeskakování „ohnivých“ kruhů u tygra,
poznávání stínů u mima, hod míčky
do hada u jeho zaříkávače, punčochové kyvadlo u šaška, chůzi na chůdách
a házení kroužků s klauny, návštěvu
u kartářky a mnoho dalších stanovišť.
Nejen dobrovolníci byli v kostýmech,
ale díky šikovným paním učitelkám
z MŠ Nečtiny a jejich malování na
obličej se v mžiku také děti proměnily
v cirkusové postavy a zvířátka. Kdo rád
tvoří, mohl si ve špitále užít dílničky
s touto tématikou. Pro děti byly také
připravené buřtíky zdarma. Věříme, že
si každý přišel na své a Den dětí jste si
užili stejně tak, jako my.
Ráda bych poděkovala našim sponzorům, kteří nám na akci věnovali finanční prostředky a ceny do soutěží. Firma
L. L. Trade s. r. o., Marius Pedersen a. s.,
Skupina ČEZ, Gear Technik – průmyslové převodovky, Plzeňský kraj, Letem
světem – cestovatelský festival, Wikov,
Hřiště.cz, Okna Beneš Václav – Plastová okna a dveře, Domácí potřeby
Beneš, Antonín Moule, potraviny Jakub Linda, Vojtěch Karásek, potraviny
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Thi Chuc Nguyen, truhlářství a pokrývačství Jindřich Balák.
Velké poděkování patří také manětínskému ochotnickému divadelnímu
spolku MLASK za zapůjčení kostýmů,
ZŠ a MŠ Nečtiny a také ZŠ a MŠ Valeč
za spolupráci. Jakubovi Haidlmaierovi
a jeho týmu z Hostince na Radnici za
skvělé občerstvení.
A v neposlední řadě velké díky patří
našim dobrovolníkům a všem lidem,
kteří se na akci podíleli. Byli jste skvělí
a bez vás by to nešlo.
za obec Nečtiny,
Regionální muzeum Nečtinska
Jana Lodrová, vedoucí RM

Zkvalitnění infrastruktury
pro volnočasové aktivity
Na začátku roku 2020 zastupitelstvo
obce na základě několika podnětů
rozhodlo o potřebě opravy dětského
hřiště v Nečtinech. V souvislosti s tím
zde byl ještě z minulých let požadavek
na osazení dětských atrakcí v Březíně a poptávka byla i po zřízení nějaké
volnočasové atrakce pro dospělé. Obec
se na základě dohody v zastupitelstvu
rozhodla vytvořit spojený projekt a podala žádost o dotaci na MMR, která
byla úspěšně schválena.
Hřiště byla v průběhu dubna a května
letošního roku realizována společností
Hřiště.cz, s. r. o. a jsou nám všem k dispozici. Žádám děti i rodiče, kteří je budou doprovázet, aby na hřištích dodržovali pořádek a čistotu a abychom se
k novému zařízení chovali, tak, jako by
bylo naše. Na každém hřišti je k tomu
pro informaci vyvěšen návštěvní řád
s pravidly. Pokud byste zjistili nějaké
poškození nebo jste zjistili závadu nějakého stroje, dejte vědět. Děkuji vám.
Vše se to děje proto, aby náš život byl
pestřejší a aby nám bylo fajn.
Jiří Křemenák, starosta obce
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Zasaďme si svůj strom.
V roce 2019 byla dokončena dlouho
očekávaná oprava komunikace do Leopoldova. Natrápila se nás, ale zaplať
bůh, povedla se a slouží. Ještě jsme
však zůstali něco dlužni. Součástí rekonstrukce byla rozsáhlá těžba a odstranění většiny alejových a náletových
dřevin. Měli bychom je letos dosázet
a upravit příkopy.
Projekt na výsadbu, který zpracovala
paní inženýrka Lucie Nižaradzeová, počítá celkem s výsadbou 119 kusů stromů. 26 ks jasanu ztepilého, 9 ks jabloně
odrůdy Boikovo, 8 ks jabloně odrůdy
Sudetská reneta, 11 ks jabloně odrůdy
Panenské české, 2 ks třešně, 20 ks dubu
červeného a 43 ks jeřábu ptačího. Každý
strom by měl mít své místo, opěrný kůl
a ochranu proti okusu. Ale co by bylo
úžasné, kdyby si dobrovolníci z našich
řad, vlastníma rukama strom zasadili,
označili a dali mu své jméno. Tak by ho
přijali do rodiny a mohli se o něj starat.
Nebo i více stromů. Strom na každého člena rodiny. Aspoň potom stromy
lépe ohlídáme a zabezpečíme. Stačí
jenom zavolat na obec paní Rédlové
nebo starostovi a budeme Vám stromy
rezervovat. Akce by se s největší pravděpodobností realizovala pod dohledem
p. ing. Nižaradzeové na podzim tohoto
roku.
Prosím, pojďte nám pomoci.
Jiří Křemenák, starosta obce

Nečtiny

Dětské hřiště, sportovní areál Nečtiny

Dětské hřiště v Březíně

Hřiště pro aktivní seniory
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Poděkování hasičům
Dne 8. 5. 2021 proběhlo čištění požární
nádrže na hřišti. Zvykli jsme si říkat
koupaliště, protože tato vodní plocha
slouží také ke koupání. Přesto, že jsme
se pokusili na tuto akci svolat brigádu, moc lidí nepřišlo. Škoda. Fenomén
vesnické pospolitosti je jednou z nejcennějších hodnot, které venkov má.
Konzumní způsob života a pohodlí,
které nese, v nás tyto hodnoty ubíjí.
Ale nesmíme se vzdát. Všechno se nedá
koupit. Máme jeden druhého a měli
bychom si pomáhat. Společně tvořit.
Navzájem se respektovat. A v duchu
lokálního patriotismu dělat něco pro
Nečtiny. Být na ně pyšní. Vždyť je to
naše obec, náš domov.
Při čištění koupaliště jsem si uvědomil,
jak jsou tyhle věci důležité. Vzhledem
k tomu, že se vloni koupaliště nečistilo,
vytvořila se na dně vrstva bahna až kolem 30 centimetrů. Vyhnat tuhle hmotu
proudem vody, nebyla žádná legrace.
Trvalo to od rána až asi do 17.00 hodin. Ale kluci byli bezvadní. Zvládli
to. A ještě byla i legrace. Nevím, co
bychom si počali, kdybychom je neměli. A tak mi páni hasiči dovolte, abych
vám veřejně, za tu rachotu poděkoval
a ujistil vás, že až budete potřebovat,
obec vám ráda přispěchá na pomoc.
Jiří Křemenák, starosta obce

Novinky v odpadovém
hospodářství
Odpady jsou velkým a stále živým tématem ve všech městech a obcích. Musíme mít pořád na paměti, že odpady,
jsou produktem lidské činnosti a měli
bychom je likvidovat tak, aby nebylo
narušováno životní prostředí. Týká se
to jak odpadní vody, tak komunálního,
domovního odpadu, stavebního odpadu atp. Většina lidí tyto principy chápe a využívá všechny systémy, které
máme v této oblasti nastaveny. A chápe
také, že se za svoz, uložení a likvidaci

Nečtiny
odpadu platí. Ale stále je dost uživatelů našeho území, kteří se snaží řádné likvidaci odpadů vyhnout, řeší své
odpady na úkor druhých nebo je ukládají v rozporu se zákonem. V současné době probíhá účetní kontrola, kdo
a jakým způsobem odpady likviduje,
a pak bude následovat vyhodnocení
celého systému vývozu popelnic. A to
jednak z pohledu věcného plnění, tak
i z pohledu finančních toků. Výsledky
analýzy budou předloženy zastupitelstvu obce k projednání. Může se stát,
že kvůli nezodpovědným občanům
bude celý systém odpadového hospodářství přepracován ze známkového,
který funguje dosud, na systém, který
zpoplatní každého obyvatele „na hlavu“, a to včetně vlastníků rekreačních
objektů.
Naše obec si poměrně dobře vede ve
třídění odpadů. Je to jednak díky tomu,
že máme na území sběrný dvůr, ale
také díky tomu, že se odpad opravdu třídí. Náklady spojené s odvozem
a tříděním odpadu hradí obec, přičemž autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a. s. a ELEKTROVIN
obci část nákladů vrací. Z přiložených
osvědčení od výše uvedených společností je patrné, jaký přínos na životní
prostředí má třídění odpadů a jejich
následná recyklace. Jediným škraloupem je opakovaný nepořádek kolem
kontejnerů. Jsem přesvědčený, že se
jedná pouze o několik jedinců, kteří
dosud nepochopili, že po nich musí
někdo jít a jejich selhávání napravovat. Do civilizovaného společenství
takové jednání nepatří. Házejte, prosím, tříděné odpady pouze do otvorů
na kontejnerech, ne na zem. Pokud
máte něco většího, vypravte se s tím
do sběrného dvora.
Aby se zlepšilo prostředí kolem kontejnerů, bude obec v letošním roce
dlažbou upravovat plochy, na kterých
se sběrná místa na tříděný odpad nacházejí. Kromě stávajících míst, které
budou případně doplněny o kontejner
na chybějící druh odpadu, by mělo
vzniknout nové hnízdo s kontejnery
na parkovišti u hasičské zbrojnice
v Nečtinech a v Jedvaninách.
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Posledním problémem jsou černé
skládky. Stále ještě jsou jedinci, kteří jsou schopní svůj odpad házet „do
lesa“. Obec se chystá ve spolupráci
s policií ČR zvýšit aktivitu na odhalování těchto nezodpovědných hříšníků,
kteří budou následně v přestupkovém
řízení potrestáni maximální sazbou.
Na druhou stranu děkuji všem, kteří
se snažíte v obci udržovat pořádek.
A to nejen tím, že likvidujete odpady
v souladu se zákonem, ale i tím, že
máte pořádek kolem svých domků, že
udržujete travnaté plochy, že uklízíte
pozůstatky po svých mazlíčcích a že se
nebojíte vynadat těm, kteří ještě úplně
nedozráli nebo alespoň upozornit na
jejich nezodpovědné chování.
Jiří Křemenák, starosta obce

Projekt
„Kultura občanům regionu“
Divadlo Josefa Kajetána Tyla ve spolupráci s Plzeňským krajem připravily
společně projekt nazvaný „Kultura
občanům regionu“ se zaměřením především na seniory.
V současné době přibývá občanů,
zvláště pak seniorů, kteří by rádi navštívili divadlo, ale nemají možnost
vlastní dopravy, jsou sami, nebo se
bojí za kulturou individuálně cestovat.
Cílem je nabídnout zájemcům z obcí
a měst Plzeňského kraje během roku
zhruba čtyři představení různého
žánru a umožnit jim zdarma dopravu autobusem přímo na místo. Před
návštěvou divadla bude také možné
navštívit například expozice a výstavy Západočeské galerie, nebo se jen
tak projít po Plzni, zajít si na kávu
či navštívit nějakou další zajímavost
krajského města.
Projekt by měl být zahájen v listopadu tohoto roku a uskuteční se pouze
v případě, že o něj bude v kraji do-

statečný zájem. Pokud by vás nabídka Divadla J. K. Tyla a Plzeňského
kraje zaujala, dejte předběžně a zcela
nezávazně vědět do našeho muzea.
Kde bude možné si vstupenky na
představení rovnou pořídit. O nabízenou službu se bude starat pověřený
pracovník Divadla J. K. Tyla, který
osloví zájemce také přímo v místě
bydliště.

3. 7. 2021 – Procházky uměním,
Jitka Hosprová
kostel sv. Bartoloměje, Březín
od 18.00 h

Byli bychom rádi, kdyby se naše
obec k tomuto projektu připojila. Byl
by tak umožněn našim obyvatelům
a zejména seniorům snadnější přístup
k aktivnímu kulturnímu životu.

31. 7. 2021 – Procházky uměním,
Jitka Hosprová
kaple sv. Anny Nečtiny od 18.00 h

17. 7. 2021 – Anenská pouť
18. 7. 2021 – Anenská pouť –
Dopoutná od 15.00 h zahraje
Country Ticket,
spotovní areál Nečtiny

Marie Řahotová, TIC

7. 8. 2021 – Vernisáž výstavy
Milana Ďuriše, obrazy Regionální
muzeum Nečtinska od 15.00 h

Letní kulturní program

21. 8. 2021 – Bartolomějská pouť
Březín od 12.00 h

Obec Nečtiny a Regionální muzeum
Nečtinska srdečně zve na tyto akce:
3. 7. 2021 – Vernisáž výstavy tvůrčí
skupiny P 89 VELKÁ PARÁDA
kaple sv. Anny, Nečtiny od 15.00 h

28. 8. 2021 – Vernisáž výstavy
Příběhy ze sběrného dvora, aneb
málem v kontejneru kaple sv. Anny
Nečtiny, od 15.00 h
Budeme se těšit na setkání.

Nečtiny
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Procházky uměním
Po nesmírně náročném roce jsme zde opět
i letos s letním hudebním programem IX.
ročníku festivalu Procházky uměním pro
všechny, kteří stejně tak jako naši umělci
postrádali v roce pandemie vzájemnou
společnost. Původní dramaturgie prošla
kompletní rekonstrukcí a ta současná vychází z omezených možností pro pořádání
kulturních akcí, z časových možností našich umělců a partnerů. Vzhledem k minimálnímu prostoru na přípravu textů poprvé
na festivalu nevystoupí herecké osobnosti
a IX. ročník Procházek uměním bude věnován premiérově umění hudebnímu.
Pozvání ,,na poslední chvíli“ přijali mimořádné české hudební osobnosti, významné české komorní soubory. Zahájení
festivalu bude patřit komornímu orchestru
Harmonia Prague pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka se sólisty houslistou
Miroslavem Vilímcem a vynikající kontrabasistkou Evou Šašínkovou. V programu zazní mimo jiné Sinfonia concertante pro kontrabas a violu Karla Ditterse
von Dittersdorf. Březín navštíví slavné
Wihanovo kvarteto, které se představí nejen v hudbě F. X. Richtera
a W. A. Mozarta, ale také vyslechneme slavný Dvořákův kvintet Es Dur.
V Rabštejně nad Střelou letos představí
svůj originální program pěvkyně Martina
Kociánová s dechovým triem Amadeus
a harfistka Kateřina Englichová vystoupí v barokní kapli sv. Anny v Nečtinech.
Do Dolní Bělé přijal pozvání houslista
Jaroslav Svěcený, který představí slavné
evropské housle v rámci svého programu s vynikajícím kytaristou Lukášem
Sommerem. Na závěr festivalu v Manětíně rozezní poprvé po rekonstrukci vzácné barokní ,,Barbořiny varhany“ světově
uznávaný varhaník Pavel Kohout.
Výtěžek dobrovolné sbírky loňského ročníku Procházek uměním 20 000 Kč je již
převeden na účet farnosti Plasy a přispěje
tak na opravu kostela Nanebevzetí Panny
Marie, kde původně měl být i náš zahajovací koncert, ale bohužel opravy stále
probíhají a tak se budeme ještě rok těšit na
další opravený skvost našeho regionu, na
jehož rekonstrukci jsme společně přispěli
s naším publikem.

Letošní rok poznamenal mimo jiné všechny děti. Zvláště ty, které se věnují hudbě,
měly výuku po Skypu, nebo neměly žádnou. Rozhodla jsem se proto mimořádně
letošní dobrovolnou festivalovou sbírku nasměrovat ke dvěma talentovaným
českým houslistům. Roman Červinka
(15 let) a Daniel Matějča (16 let) se po
svých předešlých úspěších připravují
na významnou mezinárodní houslovou
soutěž Wieniawski – Lipinski v Polsku
a až teď mohli začít naživo pracovat pod
vedením profesorů Borise Belkina a Maurizia Sciarretty na mezinárodní akademii
v italské Imole. Společně s nadačním
fondem Milénium, který zajistil oběma
školné na této významné mezinárodní hudební instituci a Romanu Červinkovi také

zakoupil italský nástroj Vettori, bychom
rádi i s naším festivalem pomohli těmto
dvěma talentovaným mladíkům a přispěli na studijní cesty a na náklady spojené
s jejich zářijovou účastí v soutěži. V rámci
letního programu festivalu se představí
publiku se svým virtuózním programem.
Daniel Matějča vystoupí v kapli sv. Anny
v Nečtinech po boku Kateřiny Englichové
a Roman Červinka v Manětíně v kostele sv. Barbory společně s varhaníkem
Pavlem Kohoutem. Věřím, že i letošním
již IX. ročníkem a také naší sbírkou naplníme motto festivalu Procházky uměním:
,,Přežije-li kultura, přežije národ.“
Ředitelka, zakladatelka festivalu
a violistka Jitka Hosprová

Nečtiny
NOVINKY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Začátkem června dostala naše knihovna
v rámci výměnného fondu Manětínské knihovny, opět mnoho zajímavých
knih. Tady je alespoň malá nabídka některých z nich:
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zického i psychického nasazení aktivně ovlivňovat výsledky. Dá se přitom
hodně vydělat, ale také přijít o život.
Claire Cameronová
Poslední neandrtálská žena
Dvě ženy, jeden osud, tisíciletí, která
je dělí a příběh, jenž je spojuje. Před
40 tis. lety brázdí zemi poslední rodina
neandrtálců. Zdrcující zimu jich přežilo málo, ale Dívka, nejmladší dcera,
právě dospívá a její rodina je rozhodnuta putovat na shromaždiště a najít jí
vhodného partnera. Netrvá však dlouho a nesmlouvavá země si vybírá svou
daň. Zanechává Dívku samotnou, aby
se starala o nalezence skrčka.
Alex T. Smith – Bruno v cirkuse
Bruno není žádný obyčejný pejsek. Má
totiž docela neobyčejný život! Zažívá
se svým nejlepším kamarádem panem
Žmolkofuskou úžasné dobrodružství.
Tentokrát se vůbec poprvé podívají do
parku. A zavítají také do cirkusu, ve
kterém i nakonec vystoupí!

Eva Urbaníková – Suši v duši
Denisa měla ráda tanec, a tak když jí
agentura nabídla, aby jela tancovat do
Japonska, přijala, Netušila, že se jedná
o tzv. Hostesinový bar, kam Japonci
přicházejí hledat zábavu a příjemnou společnost, a tančit bude leda tak
u tyče. Japonsko si záhy oblíbila, naučila se japonsky a nakonec se seznámila
s Japoncem, do kterého se zamilovala.

Pavlína Bartošová – Křeček Pupík
To že se máme dobře, neznamená, že
se nemůžeme mít ještě lépe. Alespoň
křeček Pupík je o tom docela jistě přesvědčen, Nechal se zlákat vůní dobrodružství a z útulné klícky u lidí se
přestěhoval na okraj lesa. Potkal mnoho
nových přátel a zapomněl na dřívější
samotu a nudu.

Petra Dvořáková – chirurg.
Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila kvůli
jednomu karambolu s alkoholem,
a následky teď musí nést nejen on, ale
i jeho věčně nespokojená žena a dospívající děti.

Lenka Juráčková – Kam zmizela Anna
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi
s úklidem v domě, který rodina nedávno koupila. Dům je starý a bude potřebovat mnoho oprav, má však v sobě
něco nezvykle tajemného. A skutečně,
Adam v nenápadném úkrytu za skříní
objeví zvláštní fotografii s věnováním,
která pochází z roku 1946. Následně
se rozjede pátrání po klukovi z fotky
a dívce, do níž se tenkrát zamiloval.

Naďa Horáková – Vlk na vodítku
Pohledný třicátník Alan Malchow má
hodně důvodů tajit své zaměstnání. Je
totiž zaměstnancem firmy Foxin, která organizuje pro bohaté soutěžní hru
,,liška na internetu“ a v jeho pracovní
náplni je v roli ,,psa“ za enormního fy-

Daniela Krolupperová – Zákeřné keře
Znáte nejběžnější jedovaté keře? Nerostou náhodou blízkosti vašeho bydliště? Nemohlo by některé dítě chtít
ochutnat lákavé bobulky, které na nich
rostou? Cílem napínavého pohádkového příběhu na jehož začátku zlý
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čaroděj zakleje malou vílu Vincencii,
je seznámit děti s nejběžnějšími jedovatými rostlinami, aby dobře poznaly,
čeho se mají vyvarovat.
I v letošním roce mohou dětští čtenáři
získat zdarma vstupenku do ZOO a BZ
Plzeň.
Podmínkou je, že si musí při minimálně
dvanácti návštěvách knihovny v průběhu letošního roku vypůjčit a přečíst
nejméně dvanáct knih o přírodě.
Připomínám ještě, že výpůjční doba
v naší knihovně je každý čtvrtek od
15.30 do 17.00 hodin.
Těším se na Vaši návštěvu
Marie Bretschneiderová.

HASIČI HASIČŮM
SDH Nečtiny pořádá sbírku HASIČI
HASIČŮM na pomoc těm, kteří sami
jako první šli zachraňovat své spoluobčany, které zasáhlo ničivé tornádo.
29. 6. 2021 výbor SDH Nečtiny založil
sbírku pro jiné SDH částkou 10.000 Kč
ze svého rozpočtu, a to jednohlasně.
Hasiči prosí hasiče, aby finanční příspěvky do sbírky byly zásadně předány osobně v hotovosti na obci Nečtiny
u paní Renaty Rédlové, pod heslem
HASIČI HASIČŮM se svým jménem,
kdy jim bude vydán příjmový doklad.
Sbírka bude otevřena do 31. 7. 2021
Veškeré finanční prostředky, získané
touto sbírkou, budou předány jednomu Sboru Dobrovolných hasičů
+z 5 nejvíce poškozených obcí na Moravě, se kterým se naše SDH Nečtiny
spojí. O výsledcích celé akce bude, prostřednictvím Nečtinských novin, celá
veřejnost informována.
Hasiči děkují předem každému, který
do této sbírky přispěje.
Petr Patera,
Starosta SDH Nečtiny

Nečtiny
Výstava Malebné Nečtinsko
V sobotu 5. 6. 2021 se konala v Regionálním muzeu Nečtinska vernisáž výstavy
obrazů Jany Havlíkové s názvem ,, MALEBNÉ NEČTINSKO“.
Hudbou provázeli žáci Základní umělecké školy Plasy. Vernisáž zahájila ředitelka
Regionálního muzea paní Jana Lodrová, slovo po té předala panu starostovi
Ing. Jiřímu Křemenákovi, který spolu s paní Janou Havlíkovou a paní
Janou Lodrovou pokřtili kalendář pro
rok 2022 s názvem ROK NEČTINSKA
V OBRAZECH JANY HAVLÍKOVÉ“.
Unikátní kalendář s podpisem autorky
je možné si již nyní zakoupit v našem
informačním centru.
Prodejní výstava potrvá do 31. 7. 2021
ve dnech Út–Ne od 9.00–12.00,
13.00–17.00 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.
Marie Řahotová, TIC

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. Letošní školní rok byl pro všechny hodně náročný a zmatečný. Bylo to
období různých změn a nařízení, které
jsme museli všichni respektovat. Po Vánocích se mohli do školy vrátit pouze
mateřáčci a žáci 1., 2. a 3. ročníku. Žáci
4. a 5. ročníku museli zůstat doma a učili
se distančně. Do školy se mohli vrátit
až 12. dubna 2021. Chci poděkovat rodičům i dětem, že jsme výuku společně
zvládli. Dokonce se do našeho online
vyučování připojila paní inspektorka
Jitka Černá, která po dva dny sledovala
naši práci. Všichni jsme dostali pochvalu. Paní inspektorce se vyučování líbilo
a byla spokojená. Pochválila děti i nás.
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Ve škole při výuce jsme všichni dodržovali bezpečnostní nařízení. Nosili jsme
roušky a respirátory, dvakrát v týdnu
jsme testovali antigenními testy – nyní
testujeme jednou týdně. Stále větráme třídy, používáme dezinfekční prostředky a jednorázové ručníky. Téměř
všichni zaměstnanci školy se nechali
očkovat proti COVIDU. Doufáme, že
se snad epidemii uchráníme. Tělesná
výchova byla omezená, probíhala formou vycházek do lesa o okolí. Nejvíc
se dětem líbil výšlap na Kozelku. Některé nečtinské děti zde byly poprvé.
Abychom všem zpříjemnili pobyt ve škole, zorganizovali jsme Dětský den. Starší žáci připravili stopovačku k rybníku
Baba-Teich, kde ukryli poklad (sladkosti, omalovánky a drobnosti) a nachystali táborák, kde jsme si všichni opekli
buřty. Po vydatné svačině se mateřáčci
a mladší žáci vrátili do školy a starší
žáci vystoupali na skálu hradu Preitenstein. Tam jsme si prohlédli trosky hradu
a došli na vyhlídku, odkud je nádherný
výhled do okolí. Měli jsme krásné počasí
a všichni jsme si to užili. Protože máme
rádi zvířátka a často navštěvujeme ZOO,
paní učitelka Haalová v rámci projektu
„Podpořme ZOO“ zorganizovala akci
na pomoc ZOO Plzeň. Nejdříve jsme si
navrhovali a kreslili svou ZOO (dle svých
představ) a nabízeli vouchery. Pak jme
nakupovali vouchery pro zvířátka Plzeňské ZOO – pro pandu červenou, velblouda, zebru, klokana, medvěda, žirafu,
lemura, lva, tučňáky, strašilku a gibbona.
Všichni dobrovolně přispěli a mohli jsme
zakoupit vouchery v hodnotě 6 950 Kč.
Obdrželi jsme certifikát s pochvalou. Těší
nás, že i my jsme mohli přispět a pomoci.

NEČTINSKÉ NOVINY 2/21

Dětský den

Hradská skála

8. června žáci 5. ročníku spolu s třídní
učitelkou navštívili ZŠ Manětín, aby
si prohlédli školu, do které po prázdninách nastoupí. Účastnili se jedné
vyučovací hodiny a žákyně 9. ročníku
– Zorka Štiková je provedla po škole.
Poté se šli podívat do městské knihovny, kde si budou půjčovat knihy, koupili
si zmrzlinu a pěšky – Mlýnskou stezkou se vrátili do školy.
15. června nás navštívila logopedka
p. PaeDr. Blanka Gruberová, která

Projekt ZOO
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kontroluje a provádí nápravu řeči dětí
v mateřské školce. Řeč dětí je v současné době velmi špatná a je důležité
na zlepšení pracovat. V květnu proběhl
zápis do MŠ a bylo zapsáno 8 nových
dětí. Protože se nám hodně dětí nahlásilo na prázdninový provoz – bude MŠ
otevřena do 18. července 2021.
18. června jsme jeli na školní výlet
do Plas. Navštívili jsme muzeum
smoly v Lomanech, letiště a konvent
v Plasích. 23. června jsme měli soutěž
„Škola má talent“. Děti předváděly
své schopnosti – recitaci, zpěv, hru na
hudební nástroje, tanec, žonglování
a kouzlení.
25. června jsme pasovali naše prvňáčky na čtenáře. Děti četly úryvky
z knih, doplňovaly texty do pohádek
a společně recitovaly čtenářský slib.
Pan starosta, v rytířském oděvu, je pasoval na čtenáře a předal jim knihy
a odznaky. 28. června jsme měli besedu s Policií ČR. Pan Kapr děti poučil o bezpečném a správném chování
o prázdninách.
29. června si mohly děti přinést do
školy své mazlíčky – drobná domácí
zvířátka, o kterých vyprávěly. Poté
jsme se loučili s našimi páťáky, kteří
dochází do ZŠ Manětín. Jsou to: Kryštof Bláha, Petra Dunová, Julie Štiková,
Tamara Stříbrná a Dominika Švamberková. Spolužáci pro ně připravili
dárky a občerstvení. Je to vždy moc
milé a dojemné.
30. června jsme slavnostně ukončili
školní rok a školákům předali vysvědčení. O prázdninách se bude ve škole
pracovat. Budou se repasovat rámy
a dělat nové dveře do ředitelny a na
toalety. Bude se bílit kuchyně a sklad.
Dále se bude natírat venkovní nábytek:
altán a domeček.
Přejeme všem krásné léto a hodně příjemných zážitků. Opatrujte se, chraňte
své zdraví a načerpejte síly do dalšího
školního roku.
Jana Brožová
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Jubilanti v měsících
Martinčiny recepty
duben, květen, červen 2021: Panna-cotta s ovocem
Marie Pluhařová
Danuše Poppová
Marie Sedláčková
Marie Šojslová
Pavel Pešička
Gertruda Fialová
František Bayer
Jaroslav Beránek
Jiří Janouškovec
Miloslav Štejfa
Anna Mouleová
Eduard Hozák
Břetislav Dolejš
Bretschneiderová Marie
Václav Šojsl
Zdeňka Simandlová
Antonín Urban
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

(cca na 10 skleniček o objemu 100 ml)
500 ml smetany (použila jsem 30%,
ale stačí i 12%)
120 g moučkového cukru
1 balíček plátkové želatiny
500 g bílého jogurtu
mražené nebo čerstvé ovoce
(dělala jsem z mražených jahod a malin)
cukr na doslazení ovoce
Postup:
Nejprve si necháme v trošce studené
vody nabobtnat želatinu.
Do rendlíku nalijeme smetanu, přidáme
cukr a zahříváme pod bod varu (smetana
nesmí vařit). Jakmile máme zahřáto, tak
stáhneme z plotny a přidáme plátky želatiny. Pořádně rozmícháme tu želatinu,
ať nám neudělá hrudky a celá se rozpustí.
Přidáme jogurt a opět pořádně zamícháme.
Jakmile máme zamícháno, tak celou
směs přes sítko přecedíme, abychom se
vyhnuli případným hrudkám. naplníme
skleničky a dáme do lednice chladit –
alespoň na 3–4 hodinky.
Mražené či čerstvé ovoce s kapkou vody
rozvaříme, osladíme podle chuti a navrstvíme na panna cottu. Můžeme dozdobit čerstvým ovocem a lístkem máty.
Dobrou chuť! Letní dny
plné pohody, sluníčka, zážitků
a hlavně zdraví přeje Martinka

Nečtiny
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