Nečtiny
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-sever

Správní obvod: Kralovice

GPS souřadnice: 49.974836N, 13.164626E

Nadmořská výška: 478 m n. m.

První pís. zmínka: 1169 (850 let)

Počet obyvatel: 628

PSČ: 331 62

Adresa URL: www.nectiny.cz

O obci
Obec Nečtiny leží 37 km od Plzně a 12 km východně od významné silnice Plzeň – Karlovy Vary.
Dalšími částmi, které obec Nečtiny spravuje, jsou: Březín, Čestětín, Hrad Nečtiny, Jedvaniny,
Kamenná Hora, Leopoldov, Lešovice, Doubravice, Nové Městečko, Plachtín a Račín.

Historie obce
Nejstarší zpráva o Nečtinech pochází z r. 1169, když Vladislav II. daroval Johanitům Manětín "až k hranici
nečtinské". Ves tehdy náležela vladykům z Nečtin, kteří měli zřejmě v místech dnešního kostela
tvrz a ovládali "nečtinské zboží" až do konce 13. století,

Ubytování a restaurace
V obci se lze najíst, napít či ubytovat v hospodě Vejrovna s ubytováním, hostinci Na Radnici, penzionu U
Kaprů, penzionu Hacienda.

Okolí a příroda
Obec se rozprostírá uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců, kterou oživují údolí Starého
potoka a jeho přítoků. Nečtiny se rozkládají na severozápadním okraji Manětínské vrchoviny v údolí
k severu tekoucího Starého potoka, do kterého ...

Současnost obce
V Nečtinech se nachází kromě základní sítě občanské vybavenosti sídlo obecního úřadu, malé
zdravotní středisko, základní škola a sportovní areál. K dispozici obyvatelstvu je i řada drobných
řemeslníků a služeb.

Sportovní možnosti
K dispozici je sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm, dětským hřištem, hřištěm na malé
sporty s umělým povrchem a zázemím pro sport, tělocvična v areálu Zámku Nečtiny na Hradě Nečtiny,
možnost vyjížděk na koních, Venkovní střelnice - sportovní střelba.

Památky a zajímavosti
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Památkami v Nečtinách jsou např. budovy na náměstí, areál kostela svatého Jakuba Většího, filiální
kostel svaté Anny, bývalý špitál, areál zámku s parkem v němž se nachází významné sochy a
rybníkem ...

Doprava
V Nečtinech leží na křižovatce dvou silnic druhé třídy - silnice 193 ze Žlutic do Úněšova a silnice 201 z
Manětína do Konstantinových Lázní.

Ocenění obce
Obec Nečtiny získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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