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Rybářské závody
opět v Nečtinech
Po dlouhé době temna, po době zákazů
a omezení se na obloze objevilo slunce
a spolkový život opět ožil. Poslední
zářijový víkend si milovníci rybaření
mohli užít v areálu sv. Anny, kde byl
místním Sborem dobrovolných hasičů
uspořádán tradiční rybářský závod pro
děti a dospělé.
Počasí je vždy nejisté, ale skuteční rybáři do této soutěže šli a nenechali se
ničím odradit. A vyplatilo se, počasí se
jim odvděčilo. Bylo nádherně.
Po registraci všech účastníků došlo
k zahájení závodu, kdy v 8.00 bylo
slavnostně odstartováno. Zúčastnilo
se 28 soutěžících, z toho bylo 12 dětí.
Po pár minutách od zahájení se několika účastníkům zadařilo a už tahali
z vody první úlovky. Po všech stranách břehů dohlíželi rozhodčí-měřiči,
za přítomnosti starosty SDH Nečtiny Ing. Petra Patery a velitele SDH

Luboše Brady, kteří kontrolovali nejen
dodržování pravidel, ale také rybářům
popřáli hodně zdaru.

pro děti. Ženy se letošního ročníku nezúčastnily, ale nechyběla kategorie za
Nejmenší a Největší rybu.

Rybaření není jen pro profesionály,
ale zkusit si tento sport může opravdu
každý. Dospělí, rodiče nebo zákonní
zástupci dětí poctivě dodržovali vyhlášená pravidla a bedlivě hlídali svůj
prut. Ryby byly po chycení vždy vytaženy z vody, změřeny a přeneseny
do nádrže. Pokud se chytil jiný druh
než pstruh, byl vrácen zpět do rybníka.
Celé dopoledne bylo rozděleno na dva
soutěžní časy, které rozdělila přestávka na občerstvení jak pro děti, které
si pochutnaly na párku v rohlíku, tak
pro dospělé, kteří si mohli objednat
pečeného pstruha na pánvi s máslem
a citronem. Nechyběla káva, limo, něco
ostřejšího, pivečko a hlavně prima atmosféra „Starých časů“.

První místo v mužích vybojoval Jiří
Černíček. Stříbrnou příčku si získal
Zdeněk Tegi, který jezdí na naše závody pravidelně. Třetí místo obsadil
domácí Vojtěch Chlup z Hradu. U dětí
si zlatou odnesl domácí Jakub Svoboda,
pohár za druhé místo si převzal Jakub
Wožniak a tašku za třetí místo získal
Vojtěch Purkart. Všechny děti dostaly, mimo jiné, novou knížku paní Táni
Kořenkové „Česká řeka a České nebe“,
která je k dispozici v našem Regionálním muzeu a je plná obrázků ryb a ptáků naší země.

Závěr byl napínavý, protože nikdo až
do posledního odpískání netušil, jak ve
výsledném vyhodnocení dopadne. Po
součtu všech bodů byla nakonec vyhodnocena 3 místa pro muže a 3 místa

Zdeněk Tegi vybojoval i diplom za
Nejmenší rybu, která měřila „celých
10 cm“. Králem rybářů za rybu Největší se stal Ing. Petr Liška, který má svoji
cenu připravenou na obecním úřadě.
Všem patří velká gratulace..
Po vyhlášení výsledků se závodníci
rozprchli a místní hasiči si před úkli-
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dem našli chvilku na posezení a vyhodnocení celé akce. Nezapomněli poděkovat starostovi obce, který každoročně
závody podporuje a pomáhá při jejich
přípravě. Také vzpomněli na sponzory
Petra Bohuně a Hostinec na Radnici,
kteří rovněž pomohli. Ještě jednou
připili na zdraví jubilanta Jaroslava
Danielky, kterému při páteční brigádě
pogratulovali k jeho kulatým narozeninám. Rovněž si slíbili , že ke všem těm,
ke kterým se díky pandemii nemohlo
jít gratulovat, přijde s gratulací osobně
zástupce výboru SDH Nečtiny.
Byl to moc krásný den.
Petrův zdar.
S. Vašíčková, jednatel SDH Nečtiny

Dobré zprávy
pro nečtinskou krajinu
Jestli máte prochozenou krásnou krajinu naší obce, jistě víte, jak vypadalo
torzo rybníka pod Drahankou při hranicí katastru Hrad Nečtiny a Březín.
Říkalo se tam „Na rybárně“. Dosud
zde existuje zbořeniště stavby, která
skutečně mohla být obydlím někoho,
kdo u bývalého rybníka bydlel a choval tam ryby.
Historická vodní nádrž na tomto místě je zakreslena již na mapě stabilního
katastru z r. 1839 a je zde označena názvem „Stelzerteich“. Ale jinak
zatím o tomto místě z historie víc
nevíme. Víme jen, že díky správci
Umířovského potoka (Lesy České republiky), který nádrží protéká, vznikl
projekt na rekonstrukci tohoto starého
vodního díla a v tuto chvíli je celá
stavba, které se nazývá „vodní nádrž
Rybárna“ dokončena.
Její funkce je především krajinotvorná, ekologická a retenční. Vznikla
vodní nádrž o provozní ploše hladiny 0,31 ha se zásobním prostorem na
3800 m3 vody. Běžte se tam podívat,
je skutečně hezky a citlivě provedená, dokonce s využitím pískovcových
bloků, které byly vyjmuty z tělesa pů-

Rybník Na rybárně
vodní hráze. Je zde k vidění i původní
ručně tesané vypouštěcí potrubí z obrovské jedle. A jak se tam dostanete?
Stačí jen pod bývalou lesní školkou
zabočit do polí a cesta vás po cca
1300 metrech neomylně dovede až
na místo.
Dalším unikátem, který Lesy České
republiky v letošním roce dokončily,
je revitalizace rybníčku (vodní tůně)
nazývané „Ženich“ v katastru Hrad
a Nové Městečko. Jedná se opět o historickou vodní plochu, která vznikla
pravděpodobně v 16. století, kdy byl
v souvislosti se stavbou hraběcího
pivovaru a mlýna založen i níže ležící
Nevěstin rybník na Plachtínském po-

Rybník Ženich

toce. Zanešená vodní plocha s poměrně vysokou hrází byla přemodelována
do nízkého zemního valu se soustavou čtyř malebně posazených tůní.
Došlo i k úpravě cesty a půjdete-li
proti proudu bezejmenného potoka
s tmavou rašeliništní vodou, dojdete
k „Černému“ rybníku, který byl již
také v nedávné době revitalizován.
Je to také krásný kousek přírody, který vyzývá k návštěvě. I v tomto případě Lesy ČR vykonaly pro nečtinskou přírodu záslužný kus práce. Moc
děkujeme.
Jiří Křemenák, starosta obce

Nečtiny
ŠKOLÁČEK
Zpravodaj
Základní a Mateřské školy Nečtiny
Tak už nám to začíná,
penál, knížky, svačina.
Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese,
ve škole teď scházíme se.
Čilí, zdraví, osvěžení,
s chutí zase do učení.
Skončilo nám krásné léto a začal školní rok, čas práce, úkolů a povinností.
O prázdninách jsme měli do 16. července otevřeno pro mateřskou školu. Bylo
přihlášeno 9 dětí, pro které byl zajištěn
celodenní provoz. Od 20. července se už
ve škole pracovalo. V prvním patře se do
ředitelny a na toalety dívek a chlapců dávaly nové dveře s ozdobným kováním.
Musely se upravit a zrepasovat staré zárubně a práhy. Bylo nutné nábytek v ředitelně přeskládat a zakrýt, aby se uchránil
od prachu. Truhlář pan Egert byl v polovině srpna hotov a mohlo se vše uklidit.
I v tomto školním roce jsme museli přijmout mimořádná opatření související
s coronavirovou epidemií. Všechny žáky
jsme 3 × testovali. Ve třídách, v jídelně
a na WC v mateřské školce používáme
jednorázové papírové ručníky. Ve všech
třídách se čistily a dezinfikovaly koberce. V každé učebně, včetně jídelny jsou
připraveny dezinfekční prostředky. Dle
nových nařízení už nemusíme nosit ve
třídách a v budově respirátory a roušky.
1. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. Do první třídy jsme přivítali
dva prvňáčky. Jsou to: Klaudie Bayerová
a Stanislav Zeman. Paní ředitelka s panem starostou je společně přivítali a předali jim upomínkové listy, knihy a drobné dárky. Prvňáčci si tradičně zazvonili
zvonečkem, aby si zahájili svoji školní
docházku. Ostatní žáci byli ve třídách,
kde se otestovali a pak měli své krátké
zahájení a přivítání. Do 3. ročníku nastoupil nový žák Vladimír Otýs ze Zhořce.
Paní ředitelka předala rodičům a žákům
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důležité informace a popřála všem hodně úspěchů v novém školním roce. Do
MŠ jsme přivítali nové děti: Jana Otýse,
Aničku Humlovou, Viktorii Klásovou,
Štěpána Langmajera a Jana Sigmunda.
S ohledem na opatření související s coronavirovou epidemií, musíme hodně věcí
pozměnit a upravit. Budeme pro děti
připravovat akce jen v rámci naší školy
nebo obce.
3. září jsme se zúčastnili krásného koncertu z hudebního festivalu „Procházky uměním“, který pro děti připravuje
violistka Jitka Hosprová v kostele svaté
Barbory v Manětíně. Tentokrát vystupovala se svým spolužákem, vynikajícím
varhaníkem Pavlem Kohoutem. Varhany v kostele jsou unikátní, 300 let staré
a nově zrestaurované. Pro všechny bylo
zážitkem slyšet hudbu na takový nástroj.
Koncert se nám všem moc líbil. Děkujeme
paní Jitce Hosprové, že pro děti tyto koncerty připravuje a poskytuje jim možnost
slyšet vážnou hudbu.
Před koncertem jsme navštívili Městskou knihovnu a Muzeum dávných časů
v Manětíně. V knihovně pro nás paní Alena Fišerová měla připravené jednoduché
úkoly a ukázala nám, jak se můžeme
zaregistrovat. V muzeu jsme si prohlédli
exponáty starých oděvů, klobouků a různých oděvních doplňků, hřebenů a ondulovacích potřeb. Také jsme si prohlédli
jak se dříve pralo a žehlilo prádlo. Bylo
to zajímavé a pěkné.
10. září k nám do školy přijelo Divadélko
s pohádkou. Je příjemné, že nemusíme za
kulturou tolik dojíždět a herci přijedou
k nám. Pan herec děti nadchnul svým vystoupením, hlavně žonglováním. Děti si
pak mohly jeho rekvizity půjčit a zkusit
si to s nimi.
16. září jsme byli pozváni do kaple
sv. Anny, kde jsme shlédli krásné taneční
vystoupení, které pro nás připravila Taneční škola při Konzervatoři Praha. Tanečníci
měli v těchto dnech soustředění na zámku
v Nečtinech a my jsme mohli vidět jejich
krásné výkony při klasickém, moderním
a lidovém tanci. Tanečníci byli úžasní a my
jsme byli nadšení. Moc se nám vše líbilo.

3
Celý rok se účastníme různých soutěží a projektů. Opět jsme zaregistrovaní
v Olympijském víceboji a plníme jednotlivé disciplíny, které zapisujeme na internet.
Letošní školní rok budeme dokončovat
projekt „850 let obce Nečtiny“, který
jsme, bohužel, s ohledem na karanténu
nemohli dokončit. Letos máme s panem
starostou navštívit obce nečtinského regionu.
A několik slov o mateřské školce.
Již od loňského roku jsme začali v naší
MŠ více využívat pobytu venku, kam
jsme přesunuli i větší část výchovně-vzdělávacích činností.
Využili jsme i prvky lesní pedagogiky, které se nám i dětem zalíbily a osvědčily. Děti
se dobře rozvinuly v pohybové i emoční
oblasti. Získaly hodně nových poznatků,
prožitků a dovedností. Po zkušenostech
z uplynulého roku jsme se rozhodli v této
praxi pokračovat. Mateřská školka se opět
zapojila do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“, který podporuje aktivity dětí
pro rozvoj pohybu. Každé dítě dostalo
2 pracovní sešity, do jednoho si lepí samolepky za splnění pohybové aktivity a druhý je zaměřen na rozvoj grafomotoriky
a koncentraci pozornosti dětí.
I v letošním roce se nám podařilo získat
finanční prostředky ze Šablon, které budou využity na projektové dny (např. výroby, návštěvy odborníků, …) a na další
vybavení školky.
Děkujeme všem rodičům, přátelům a příznivcům školy za podporu, pochopení
a spolupráci, kterou jste nám poskytli
a doufáme, že i nadále nás budete podporovat.
15. října budeme vystupovat na setkání seniorů na sále Hostince na radnici.
Doufáme, že jim uděláme radost a že je
pobavíme.
Těšíme na Podzimní výstavu na Hradě
Nečtiny a pouštění draků na louce u kostela.
Jana Brožová
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Nečtiny
Kulturní akce 2021
Milí čtenáři,
letošní rok byl oproti loňskému létu
příznivější nejen v cestování, ale také
v oblasti kultury.
Pojďme si společně připomenout akce
letošní sezóny.
MALEBNÉ NEČTINSKO
Výstava s názvem „Malebné Nečtinsko“ obrazů malířky paní Jany Havlíkové měla velký úspěch. Součástí vernisáže byl i křest nového kalendáře pro
rok 2022 „Nečtinsko očima Jany Havlíkové“. Kalendář je k dostání v prodeji
v našem Informačním centru.
LETEM SVĚTEM S VENKOVEM
Cestovatelský festival Letem světem
s venkovem opět rozzářil všemi barvami kapli sv. Anny. Program byl doslova
nabitý zábavou, přednášky, workshopy,
dílničky, jóga, masáže, jízda na kanoe,
slackline, meditace a dobré jídlo to vše
si měli možnost návštěvníci zažít. Děkujeme Martinovi Pávkovi, Štěpánovi
Pastulovi a všem, kteří se na festivalu
podíleli za krásný zážitek.
DEN DĚTÍ
Den dětí na téma Cirkus rozzářil nejen
okolí a prostory kaple sv. Anny, ale také
spousty dětských očí. Klauni, šašci,
akrobati, krasojezdkyně a mnoho dalších se postarali dětem o zábavu při
plněný úkolů na stanovištích. Děti si
mohly vyzkoušet žonglování, výrobu
obřích bublin, poznávání stínů, hod
kroužky na cíl, chůzi po laně a mnoho
dalších aktivit. Děkujeme všem dobrovolníkům a dětem přejeme úspěšný
školní rok 2021/2022.
VELKÁ PARÁDA
Takový byl název výstavy plzeňské
Tvůrčí skupiny P89. Výstava byla k vidění v průběhu měsíce června a července v kapli sv. Anny. K vidění byly
obrazy, sochy, básně a plastiky.
PROCHÁZKY UMĚNÍ BŘEZÍN
Další zastávka festivalu Procházek byla
v malebném kostelíku sv. Bartoloměje
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v Březíně. Publiku zahrálo Wihanovo
kvarteto, housle rozezněli Leoš Čepický a Jan Schulmaister, na violu zahrál
Jakub Čepický a violoncello Michal
Kaňka společně se zakladatelkou festivalu paní Jitkou Hosprovou připravili pro návštěvníky nezapomenutelný
koncert.
ANENSKÁ POUŤ
17. 7. 2021 proběhla tradiční Anenská
pouť. K tanci a poslechu nám zahráli:
Hasičanka Teplá a Agnes Rock. Tančilo
se a popíjelo do ranních hodin. Přivítali
jsme také pana Aloise Náhlovského,
který nás pobavil svými vtipy. Dětem
zahráli divadélko O perníkové chaloupce pan Pohoda a Sonička z Divadla z Bedny. Děkujeme zaměstnancům
obce, fotbalistům a hasičům za spolupráci na této akci.
PROCHÁZKY UMĚNÍM KAPLE
SV. ANNY
Festival Procházky uměním v kapli
sv. Anny byl pro milovníky vážné hudby
krásným zážitkem. Na violu zahrála paní
Jitka Hosprová společně s vynikající
harfistkou paní Kateřinou Englichovou
a jejich hostem nadějným mladým houslistou Danielem Matějčou. Společně
připravili pro publikum dechberoucí
koncert. Výtěžek z dobrovolné sbírky festivalu byl věnován na podporu
houslových talentů Romana Červinky
a Daniela Matějči.
KONCERT KNEZAPLACENÍ
V pátek 6. 8. se konal na zahradě
Regionálního muzea dvojkoncert folkové skupiny KNezaplacení a písničkářky
Martiny Trchové.
VÝSTAVA OBRAZŮ
MILANA ĎURIŠE
První srpovou sobotu se v Regionálním
muzeu konala vernisáž výstavy obrazů Milana Ďuriše. Výstava je k vidění
do 29. 10. 2021.
BŘEZÍNSKÁ POUŤ
Pouť začala mší svatou v kostele
sv. Bartoloměje, jenž celebroval Martin Sedloň, OMI. O hudební doprovod
se postarala paní Elfriede Šulková
na klávesy. K tanci a poslechu zahrá-
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li Country Ticket, Heligonky Aleše
Rusňáka, Theodor Bayer a spol a Anie
Band. Pro pobavení se svými tanečky
vystoupily Hradecké panenky a o zábavu nejmenších se zasloužila Sabina
Vojtas Fránová alias Klaunka Pepina
se svým vystoupením. K vidění byla
také výstava veteránů. Jízdy na koních,
malování na obličej, tombola, atrakce
a stánky, to vše si měli možnost návštěvníci pouti užít. Děkujeme všem
účinkujícím a dobrovolníkům, kteří se
na akci podíleli.
PŘÍBĚHY ZE SBĚRNÉHO DVORA
Vernisáž benefiční výstavy, která proběhla v prostorách kaple sv. Anny měla
poukázat na kreativitu a výtvarné nadšení místních dětí i profesionálních
umělců z okolí. Výstava znovu ukázala,
že některé věci, které končí na sběrném
dvoře ještě nejsou k zahození. V rámci
této akce se podařilo na dobrovolném
vstupném a z výtěžku prodeje „nepotřebných“ věcí ze sběrného dvora získat
částku téměř 24 000 Kč. Finance z této
akce budou použity prostřednictvím
Záchranné stanice živočichů v Plzni
na nákup a instalaci ptačích budek na
Nečtinsku. Velké poděkování patří paní
Jitce Stoklasové a všem, kteří se na výstavě podíleli.
NECHTE ORLY LÉTAT
To byl název přednášky, která se konala
ve spolupráci s Akidoschool v Regionálním muzeu Nečtinska. V rámci pachových zkoušek, které probíhaly na
území Nečtinska se podařilo seznámit
také veřejnost s problematikou stále
častějších otrav dravců návnadami na
území celé ČR, za pomoci speciálně
vycvičených psů. O svoje zkušenosti se s námi podělila psovodka Klára
Hlubocká.
STUDENTI TANČILI DĚTEM
Studenti pražské taneční konzervatoře
připravili v rámci soustředění na Zámku v Nečtinech taneční vystoupení pro
děti ze Základních a Mateřských škol.
U malých diváků získali tanečníci velký obdiv a mnohým byli inspirací.
Jana Lodrová
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Procházky uměním, Březín		

Procházky uměním, kaple sv. Anny

Příběhy ze sběrného dvora

Příběhy ze sběrného dvora		

Studenti tančili dětem			

Výstava Tvůrčí skupiny P 89
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Co nového v knihovně?
Opět jsem pro vás vybrala několik knih,
z tohoto vám naše knihovna může nabídnout:
Blanka Hošková: Láskobraní
Román Láskobraní je příběhem ženy ve středním věku,
na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda a zároveň
velmi těžce nese chování svého manžela, který ji nechává v prázdném domě i na vinici samotnou a plní si své
obchodní (a jak se později ukáže i citové) sny a potřeby
jinde.
Martina Málková: Závity ulit
Někdy to v životě nevypadá nejlíp. Zvlášť když vám
minulost připomíná staré přešlapy. Místo němčiny na
gymplu učíte značky v autoškole. Manželství z rozumu
má taky svoje mouchy, zvlášť když kolem pořád krouží
tchýně. Jenže nemůžete se ustavičně jen bát a čekat na
další facku.

PŘEHLED AKCÍ
OBCE NEČTINY 2021
podzim/zima 2021
září
25. 9. 2021 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
7.00
NEČTINY
STARÉ KOUPALIŠTĚ U SV. ANNY
říjen
15. 10. 2021 SETKÁNÍ SENIORŮ
17.30 NEČTINY
SÁL HOSTINCE NA RADNICI
listopad
5. 11. 2021 KONCERT ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU
NEČTINY
REGIONÁLNÍ MUZEUM NEČTINSKA
6. 11. 2021 HUBERTSKÁ
20.00 NEČTINY
SÁL HOSTINCE NA RADNICI
prosinec
4. 12. 2021 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
NEČTINY
NÁVES
18. 12. 2021 VÁNOČNÍ KONCERT
BŘEZÍN
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Josef Klíma: Loď s otroky
Klímův nejnovější román s detektivní zápletkou je rozsáhlou freskou hektické české společnosti 90. let, kterou
měl možnost jako investigativní žurnalista poznat daleko
důkladněji než většina z nás.
Carol Higgins Clarková: Případ pro dva
Regan Reillyová pracuje jako soukromý detektiv a za
týden se má provdat za snoubence Jacka , který působí
v newyorském policejním sboru. Jenže když přijede s maminkou a kamarádkou na poslední zkoušku svatebních
šatů, najdou oba návrháře svázaného, jedny šaty rozřezané
a zjistí, že zbývající čtvery, včetně jejich, někdo ukradl.
Lední medvídek
Lední medvídek se vydává s maminkou a bráškou do
nehostinné polární pustiny na cestu za potravou. Číhají
na tuleně, a když je mláďatům dlouhá chvíle, s chutí
se spolu poperou. Mezi ledovými krami však nežijí jen
tuleni, ale i mnohem nebezpečnější tvorové. Kniha je
doplněna DVD.
Michaela Fišarová: Natálie: Nový bráška
Zpěvačka třídní kapely Bloudy z boudy Natálie má problémy: trápí ji, že je tlustá (ale jenom trošku!), takže jí
tatínek zakazuje sladkosti. Je zamilovaná do Pavla jenže
zjistí, že ten chodí s Janou! A do toho všeho do rodiny
přibývá malý nevlastní bráška...
Nově mohou návštěvníci knihovny využít ke své potřebě
veřejný internet.
Připomínám, že knihovna má otevřeno každý čtvrtek
od 15.30 do 17.00 a těším se na vaši návštěvu.
Marie Bretschneiderová
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ODPOLEDNÍ KLUB DĚTÍ
Chceš tvořit, malovat, hrát si, chodit ven a na výlety?
Tak přijď mezi nás, každé úterý v 15.00 sraz v infocentru Muzea Nečtinska.
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Die Målas

Dny Evropského dědictví
Nečtináci tančili při otevření muzea
27. Vandrující Chebští muzikanti
v Milíkově 11. září 2021)
V sobotu 11. září letošního roku proběhlo v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) slavnostní otevření rekonstruovaného
chebského hrázděného statku čp. 18 v Milíkově. Na usedlosti,
kterou zakoupil Karlovarský kraj v roce 2008, byly zahájeny
postupné rekonstrukční práce již v roce 2013. V první etapě, byla
opravena budova stodoly a následně se v roce 2016 uskutečnily
práce na kolně. V roce 2017 byl statek pro veřejnost uzavřen
a zahájily se stavební úpravy na obytném stavení a malém domečku v místech původních samostatných chlévů, který dnes
slouží jako pokladna. Zároveň byl vystavěn zcela nový objekt
sociálních zařízení pro návštěvníky.
Stavební práce na obytném stavení se soustředily v maximální
míře na záchranu dochovaných dřevěných prvků původního
roubení a hrázdění. Části, které byly dožilé a nebylo je možné
zachovat, byly nahrazeny novými. Během stavebních úprav byly
respektovány původní pracovní postupy. Opravami, které striktně
dodržovaly původní vnitřní členění budovy, prošel také interiér.
Obytný dům, kolna a stodola jsou nyní využívány jako prostor
expozice. Celý areál statku nabízí vhled do života zemědělské

usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století.
Proměnou prošel rovněž okolní pozemek. Byly vysazeny
nové stromy a keře. Za stodolou návštěvníci najdou dvě osetá a osázená políčka. Před průčelím obytného stavení byla
zřízena typická předzahrádka.
Projekt rekonstrukce celého areálu byl financován za podpory
EU (Integrovaný regionální operační program), a z prostředků
Karlovarského kraje.
Tradice
Slavnostní otevření chebského hrázděného statku čp. 18
v Milíkově bylo zahájeno v 11.00. Po celý den probíhal bohatý
program, při kterém vnitřní i venkovní prostory statku oživily
ukázky tradičních řemesel a prací, které se vázaly v minulosti
k životu na hospodářství. Se svými programy vystoupily
folklórní soubory Dyleň z Karlových Varů, Stázka z Teplé
a egerlandští muzikanti Duo Målaboum s taneční skupinou
Die Målas z Plachtína u Nečtin. Na děti čekaly staré dětské
hry, které si mohly vyzkoušet, a nechyběla ani pohádka. Pro
všechny účastníky bylo připraveno občerstvení.
Pořadatelem akce byl Karlovarský kraj společně s Muzeem
Cheb a prostřednictvím grantu Podpora tradiční lidové kultury
rovněž Ministerstvo kultury ČR.
Zdroj: Chebské muzeum
Richard Šulko
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Chlebíček s jablky vzhůru nohama

Postup

Na jablka:

Jablka rozpůlíme a zbavíme jádřince, nakrájíme na menší
kousky. Dáme do rendlíku (použila jsem pánev Wok s nepřilnavým povrchem), přidáme cukr, skořici a máslo. Přivedeme k varu, snížíme teplotu, ať se nepřipálí, za občasného
míchání dusíme do měkka cca 10 minut.
Troubu předehřejeme na 170 °C.

3 středně velká jablka
3 lžíce třtinového cukru
1 lžíce mleté skořice
40 g másla

Na chlebíček:
1 vejce
4 lžíce třtinového cukru
1 vanilkový cukr
180 g bílého jogurtu
1 hrnek polohrubé mouky (o objemu 250 ml)
+ na vymazání formy
špetka soli
½ prášku do pečiva
1/3 hrnku oleje (o objemu 250 ml) + na vymazání formy
1 lžíce mandlí plátky
moučkový cukr na posypání

Vyšleháme vejce s cukrem do pěny, přidáme jogurt, promícháme. Po částech přidáváme mouku, sůl a prášek do
pečiva. Nakonec zlehka zapracujeme olej a plátky mandlí.
Formu na chlebíček (26 × 12 cm) vymažeme olejem, vysypeme moukou. Na dno rozložíme podušená jablíčka, navrch
dáme těsto a pečeme dozlatova cca 45 minut. Upečený
chlebíček poznáme tak, že do těsta zapíchneme špejli, po
vytažení zůstane suchá.
Na horní část formy položíme prkénko a přeneseme na mřížku prkénkem dolů. Chlebíček necháme trochu vychladnout
a pak teprve odklopíme. Když úplně vychladne, posypeme
moučkovým cukrem a podáváme.
Dobrou chuť! Prosluněný podzim
a zdravíčko především přeje Martinka
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Aktuálně z Informačního centra
Kalendář Nečtinští motýli 2021 můžete nyní zakoupit
za akční cenu 50 Kč.
Připomínáme také, že je k dostání nástěnný kalendář pro rok
2022 Nečtinsko očima Jany Havlíkové za 199 Kč.

Strom roku 2021
V letošním roce se také Nečtiny zúčastnily soutěže o Strom
roku 2021. Přihlášen byl Kamenohorský buk lesní, přibližně
300 let starý památný strom, který stojí nedaleko vesnice
Kamenná Hora. Strom o výšce 18,5 m má obvod kmene
462 cm a průměr koruny 16 m.

Jubilanti v měsících červenec,
srpen, září 2021
Blanka Šafratová
Anna Junasová
Marie Šilpochová
Josef Kozel
Petr Batěk
Eliška Šourová
Josef Tragan
Vladimír Fiala
Anna Beránková
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítězkou jubilejního 20. ročníku ankety Strom roku se stala
Zpívající lípa z Pardubického kraje. 700 let starý památný
strom získal úctyhodných 2 635 hlasů a automaticky tak
postoupil do evropského kola ankety. To začne v únoru
2022 a lípa se v něm utká s dalšími vítězi z evropských
zemí. Zpívající lípu nominovala za Základní a mateřskou
školu Telecí její ředitelka Olga Kosíková se svými žáky.
Děti i dospělí na podporu svého favorita uspořádali výstavu,
koncert a zpívání u lípy, a dokonce jí natočili vlastní film.
Zpívající lípa nebo také Lukasova lípa patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky a je památná.
Sedával pod ní Alois Jirásek i Tereza Nováková, její příběh
měl v plánu zhudebnit Bohuslav Martinů. Její stáří je odhadováno na více jak 700 let.
I v příštím roce budeme rádi za Vaši podporu, hlasovat
můžete na webových stránkách https://www.stromroku.cz/
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„ Jak jsem reprezentoval Nečtiny
v hasičském sportu“
V těchto řádcích bych se s Vámi chtěl podělit o pár zážitků
a dojmů ze závodu konaného ve Svitavách (Pardubický kraj)
28. 8. 2021. Kde jsem měl tu možnost reprezentovat Plzeňský
kraj a obec Nečtiny na MISTROSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v TFA.
Reprezentační tým pro Plzeňský kraj se skládá z pěti členů.
Antonín Rendl (Česká Kubice), Jakub Kulhánek (Tlumačov),
Karel Zapletal (Nečtiny), Petr Urban (Chudenice), Petr Ježo
(Díly).
Tréninkové období se nám trochu prodloužilo. Původní termín
závodu byl vyhlášen na říjen 2020 a následně byl ještě dvakrát
přesunut kvůli epidemiologicky nepříznivé situaci. Konečným
termínem (tedy dnem D) byl 28. 8. 2021 . Příprava na závody
probíhala s týmem převážně v České Kubici a v Chudenicích
v areálu hasičské zbrojnice. Ale také individuální fyzická příprava je důležitá a je složená ze stovky naběhaných kilometrů,
najetých kilometrů na kole, motání a roztahovaní hadic.
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Časy z jednotlivých úseků se sečtou. Počítají se 3 nejrychlejší časy z týmu. Celý závod se běží v třívrstvém zásahovém
obleku, zásahových botách, helmě a s dýchacím přístrojem
na zádech. Pouze ve druhém úseku se závodí bez dýchacího
přístroje. Plzeňský kraj jako tým se umístil na MČR v TFA
na 5. místě. Já jsem se umístil ve své kategorii na 11. místě
z celkového počtu 27 závodníků. V celkovém počtu závodníků
jsem byl na 35. místě ze 76 závodníků.
Chtěl bych moc poděkovat své rodině za podporu – nejen během tréninkové přípravy, ale také přímo při závodě. Za podporu
také děkuji Obci Nečtiny a Nečtinským hasičům za zapůjčení
vozu a fotbalovému klubu Nečtiny za možnost trénovat v areálu
hřiště. Těším se mnoho dalších závodů a na to, že se s Vámi
o ně budu moci opět podělit.
Karel Zapletal

Jaké sociální služby chybí na Kralovicku
a jaké služby jsou zapotřebí?

Do Svitav jsme odjeli už den před závodem, aby jsme se odprezentovali a měli možnost si vyzkoušet trať nanečisto.
Samotnému závodu předcházelo slavnostní nastoupení v podobě krátkého průvodu. Na jednom místě se sešlo 14 krajů a každý
kraj vyslal svých 5 nejlepších reprezentantů v TFA. Následovala
Česká hymna, nějaké oficiality a mohlo se jít na věc.
Trať byla rozdělena na 4 úseky pro dva závodníky současně.
Plzeňská reprezentace si vylosovala do druhé dráhy reprezentanty z Jihočeského kraje. V prvním úseku se zapojí 2 spojky ke
stroji, roztáhne se šest hadic B75 na vzdálenost 55 m, následně
se smotají dvě hadice B75 a uloží se do připraveného boxu
a stiskem se vypne časomíra.
Druhý úsek začíná Hammer boxem (tj. 6 kg těžkou palicí
80 úderů v boxu), závodník pronese 20 kg těžké závaží krátkým
tunelem kolem kuželu a zpět na výchozí pozici. Poté uchopí
80 kg těžkou figurínu předepsaným způsobem a transportuje
ji 60metrovým koridorem, odloží ji za čáru a pokračuje překonáním tři metry vysoké bariery s pomocí lana a končí opět
stiskem časomíry.
Ve třetím úseku transportuje závodník dva žebříky, opře je
o lešení, na lešení následně vnitřní stranou vyleze, vytáhne
15kilové závaží, co nejrychleji bezpečně sleze dolů a opět
stiskem zastaví časomíru.
Závěrečný čtvrtý úsek se skládá z cca 100 metrového běhu se
dvěmi C hadicemi na označené místo v blízkosti vchodu do
5patrové budovy, poté už bez hadic výběh do nejvyššího patra
a opět stiskem zastavit časomíru.

To jsou témata, kterými se aktuálně zabýváme při komunitním
plánování sociálních služeb. Máme za sebou úvodní mapování sociální situace na území Kralovic, Plas a Manětína, při
kterém jsme zjišťovali prostřednictvím rozhovorů se zástupci
samospráv, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí
i prostřednictvím ankety pro veřejnost silné a slabé stránky,
příležitosti a ohrožení v oblasti sociálních služeb, které dotazovaní vnímají.
V další fázi komunitního plánování sociálních služeb jsme se
začali scházet v pracovních skupinách u kulatých stolů a projednáváme jednotlivé zjištěné nedostatky v sociální oblasti. Na
začátek podzimu je naplánováno setkání k tématu spolupráce
škol a neziskových organizací, které pracují s rodinami. Další
setkání budou následovat.
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Z červnového setkání také vyplynulo, že bude zapotřebí důkladněji zmapovat potřeby pečujících osob, které se často potýkají
s mnoha překážkami a chybějící podporou. Na podzim tedy
plánujeme uskutečnit terénní průzkum formou dotazování
mezi pečujícími osobami. Pečující, kteří by měli zájem se
průzkumu účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou na tel.
č. 733 210 315, nebo e-mailu marie.hp@cpkp.cz. Další dva
průzkumy, které budeme také realizovat, budou zaměřené
na potřeby maminek či rodin s malými dětmi a na potřeby
osob se sníženou soběstačností v obcích kralovického regionu,
ve kterých nepůsobí pečovatelská služba.
Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají lidem
v tíživých situacích, a jejich další rozvoj, bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových
stránkách města Kralovice, kde jsou v záložce Sociální služby
pravidelně zveřejňovány pozvánky na setkání u kulatých stolů
(záložka „Kulaté stoly“), nebo se zde také můžete seznámit
s výsledky mapování sociální oblasti (záložky „Dokumenty“
a „Anketa pro veřejnost“).
Všechny aktivity se konají v rámci projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku“, který je
podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu
ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ
.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154. Projekt realizuje Centrum
pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem
Kralovice.

Zámek Nečtiny se představuje turistům
v Plzeňském i Karlovarském kraji
Ubytování, gastronomie, rekreace, kulturní a sportovní
aktivity i svatby. Vše nabízí školicí a ubytovací středisko
Západočeské univerzity v Plzni na zámku v Nečtinech, a to
nejen zaměstnancům či studentům, ale také široké veřejnosti.
Aby se o zámku dozvědělo co nejvíce lidí, vyrobila teď jeho
správa nové propagační materiály. „Tištěné materiály jsme
začali distribuovat do infocenter a na další místa, která navštěvují turisté, a to v Plzeňském i sousedním Karlovarském
kraji,“ uvedla ředitelka zařízení Štěpánka Špilerová s tím,
že k návštěvě Nečtin chtějí zvát také v infocentrech v Plzni.
Letošní hlavní turistická sezona začala v Nečtinech kvůli
protiepidemickým opatřením později, než se plánovalo, ale
i tak se podle ředitelky zámek setkává s velkým zájmem
veřejnosti. Kromě postupného zvelebování samotných ubytovacích prostor zámku a kromě nových služeb, jakými bylo
například rozvoz jídel nebo prodej občerstvení z výdejního
okénka pro návštěvníky zámeckého parku, se ujalo také
speciální zámecké pivo, které pro nečtinský zámek vaří
minipivovar Valvara z plzeňských Malesic.
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