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Nečtinské noviny
Občasník obce Nečtiny číslo 4/2013 4.12.2013
Štědrost nehledejme v darech, je především v srdci.
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
příběhy roku 2013 se již pomalu uzavírají. Ještě pár dnů, které
utečou ještě rychleji než ty předešlé a máme tady Vánoce, Silvestra a konec
roku. Bylo toho opět mnoho, co se událo. Dobrého i zlého. Pro někoho
bezva rok, pro někoho rok plný smutných událostí nebo různých zklamání.
Ale tak už to na světě chodí a nikdo si nemůže myslet, že má více smůly
než ten druhý, protože je všechno rovnoměrně rozděleno. Dostane se Ti
teď, nebo později. Přijímejme proto každý den jako dar života a
s vědomím, že jsme to zrovna my, kdo má to obrovské štěstí tu chvilku
pobýt a radovat se ze všeho, co nám život přináší, i když to někdy není
jednoduché. Ale i tak se může každý pokusit osvobodit takovým
zamyšlením. Je to rozhodně lepší, než neustále na všechno nadávat a hledat
chybu v tom druhém.
Blíží se konec roku, a to je období bilancování. Měli bychom si vybavit, co se všechno
odehrálo. Zamyslet se nad tím, co jsme udělali dobře a na druhou stranu si přiznat, co jsme
pokazili. Zrovna pracujeme na rozboru hospodaření obce a při tom se mi vybavuje všechno, co
s tím souvisí. Kolik lidí přišlo, kolik lidí se odstěhovalo, že se letos narodilo pouze jedno dítě, že
nás v roce 2013 opustili čtyři sousedé, co se udělalo dobrého a co se zpackalo. To zamyšlení je
opravdu dobré, protože všichni jsme za něco zodpovědní, a to minimálně sami za sebe.
Jak už je v naší obci zvykem až uděláme rozbor, zhodnotíme situaci, poradíme se a
pojedeme dál. A zase na plné obrátky. A není toho málo, co se chystá. Měli bychom začít
s opravou „starého krámu“ a přestavět ho na byty, postavit s pomocí schválené dotace v areálu
Nečtinské zemědělské a.s. sběrný dvůr odpadů, opravit alespoň hrubé předčištění na čističce
odpadních vod, zahájit stavbu pěší stezky do Manětína, zlegalizovat a opravit stávající vodovod na
Plachtíně a dokončit řadu drobných oprav, které byly rozdělány. Mnoho je naplánováno také
v oblasti kultury a společenského života. Kromě tradičních akcí nás čekají jubilejní dvacáté Pivní
slavnosti a rozhodujeme se ve spolupráci s místními kameníky spoluorganizovat třetí mezinárodní
sochařské sympozium. Dále se v našem muzeu připravuje několik zajímavých kulturních,
výchovných a vzdělávacích záměrů ať už ve vazbě na školu či společnost Plzeň 2015. Příští rok
poznamená správu obce také množstvím personálních změn. Do důchodu se bohužel chystá Jiřinka
Marešová, kterou zřejmě nahradí Monika Karásková a toto personální dění by mělo na podzim
vyvrcholit volbami do zastupitelstva obce. Je těch starostí v naší malé obci dost a dost….
Vážení a milí spoluobčané. Chtěl bych Vám na závěr, stejně tak, jako při každé jiné
příležitosti znovu připomenout, že obec, to jsme my všichni, kteří tady žijí. Po letech společného
života, srovnáváním s jinými místy a situacemi si troufám tvrdit, že si nevedeme špatně. A také si
troufám říct, že zásluhu na tom má fakt, že o sobě víme a že se snažíme spolupracovat a
respektovat se. Že si udržujeme zdravou míru lokálního patriotismu a občas za Nečtiny
zabojujeme. Dokud tyto principy společného zájmu dokážeme udržet, Nečtiny se nemusejí ničeho
bát. Jménem celého zastupitelstva děkuji obyvatelům, jednotlivcům i spolkům a organizacím,
chalupářům, učitelům, podnikatelům, živnostníkům a všem příznivcům obce za spolupráci,
tvořivou aktivitu a zároveň jim přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, klidu v duši a
ať se Vám splní, co nejvíce z toho o čem sníte a co si pod stromečkem budete přát.
Ing. Jiří Křemenák starosta obce
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CO MOŽNÁ JEŠTĚ O VÁNOCÍCH NEVÍTE …….
Vánoce a zvláště Štědrý večer jsou odedávna spojeny s věštěním budoucnosti. Ať už se jednalo o
lásku, manželství, zdraví, bohatství či úrodu. První vánoční tradice začaly vznikat již ve
středověku.
Lidé odedávna toužili poodhalit roušku budoucna a dozvědět se, co je v následujícím roce nebo v
příštích letech čeká, a budoucnost se snažili ve svůj prospěch i ovlivnit. A jelikož všechno mělo
svůj čas, posloupnost a neměnný řád, budoucnost se předpovídala mimo svátku svatého Ondřeje
především o Vánocích, zejména o Štědrém dnu. Na stůl se pohodilo několik drobných mincí, které
měly rodině přinést hodně peněz. Stejnou úlohu měla rybí šupina, která se nosila celý rok v
kapsičce u vesty nebo v portmonce, čili peněžence. Vařila se jídla, která byla symbolem hojnosti,
rozmnožení peněz a hmotných statků, např. čočka a hrách. Věštilo se z rozlousknutých ořechů,
klepalo se na kurník, třáslo se bezem a lilo olovo. Dívky prosekaly na rybníku led, a co spatřily v
hlubině, to je příští rok potkalo.
Mnoho předpovědí osudu bylo založeno na
losování. Svobodná děvčata vytahovala ze
střechy stébla slámy a z hranice dříví polínka,
zanesla je do světnice a počítala, kolik jich je.
Sudé číslo znamenalo svatbu, liché číslo
přesný opak. Rovná polínka navíc značila, že
ženich bude hezký a hodný, zatímco křivá
nasvědčovala opaku.
Slepicím hospodyně dávala vařené brambory
s mákem nebo hrách. Říkalo se, že kolik máku či hrachu slepice sezobe, tolik snese v příštím roce
vajíček. Houserovi a kohoutovi se dávalo česneku, aby byli zdraví. Česnek dostával i pes, aby
dobře hlídal stavení před zloději.
Včelám se přilepšilo kouskem jablka, několika vyloupanými ořechy a místy i kouskem cukrové
homolky nebo trochou řepného sirupu, aby měly příští rok hodně medu.
Když bylo v rodině více děvčat, každá ukrojila kousek chleba nebo vánočky a položila jej na
stoličku nebo na zem. Který kousek si vzal přivolaný pes jako první, ta dívka se nejdřív měla vdát.
Po večeři odnášeli chlapci drobky, kosti a pecky od večeře stromům, aby dobře rodily, někde je
hospodář sám zakopával pod stromy. Zvlášť bohatá úroda byla očekávána, když se zbytky od
večeře zabalily do čistého bílého ubrousku.
Za okna se sypala mouka anebo se vyhazovala na zápraží do vzduchu, aby se uklidnila meluzína a
vichr.
Mnohé věštby a zvyky upadly v zapomnění, ale řada z nich se udržela až do počátku dvacátého
století. S některými z nich se dokonce setkáváme i dnes. Je to například řezání barborek, pouštění
lodiček nebo lití olova. Pozbyly ale na vážnosti a obřadnosti, kterou dříve měly, a často byla
zapomenuta i jejich původní symbolika. Jsou spíše kratochvilnou zábavou.
Obyčej dávat dary "o svatých nocích" je známý od středověku. Vánoční dar pomáhal po celá staletí
upevňovat vzájemné svazky. Lidé věřili, že prostřednictvím daru dávají část sebe sama. Jednalo se
ovšem o dárky drobné, často vlastnoručně vyrobené, které s charakterem soudobé nadílky mají
pramálo společného.
Dříve se např. dětem a mladým lidem nadělovala červená jablíčka (symbol zdraví, síly a
dlouhověkosti), ořechy (slibující moudrost a zralost) či sladké perníčky (příslib radostí a slastí
mládí). Mládenci a panny dostávali obvykle nějakou ozdobu. Dívky často náramky s tyrkysy nebo
bílými perlami, které symbolizovaly jejich čistotu, poslušnost a povinnost k rodičům. Dospělí si s
oblibou dávali láhve s vínem, sladkosti a kandované ovoce, protože ty slibovaly sladký život.
Pokud někdo chtěl přát druhému slávu, štěstí a mnoho krásných chvil, poslal mu vonnou mast nebo
voňavku.
Přemrštěně nákladné dary jsou doménou dnešní doby a plní spíše funkci užitkovou. Pochopitelně
však záleží pouze na nás samých, zda i dnes dokážeme dávat a přijímat vánoční dárky jako
upřímná poselství svých srdcí.
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VÁŽENÍ,
dovolte mi, abych všem fotbalistům,
členům Sokola, fanouškům a
spoluobčanům poděkoval jménem
svým a jménem výboru TJ Sokol za
podporu při našem nelehkém snažení.
Velký dík patří trenérovi mužstva
Sašovi, partnerům a sponzorům,
především Obci Nečtiny a manželům
Čikovským, kteří nad námi drží
ochranu již několik let.
Vám všem přeji hlavně zdraví, klid a
zasloužené chvilky odpočinku v době
vánoční a do nového roku přeji
všechno nejlepší po všech stránkách.
Našemu sportu si dovolím popřát
mnoho
spokojených
fanoušků,
mnoho úspěchů a odhodlaných
nadšenců nést sportovní vlajku dále.
Karel Junas –prezident TJ Sokol

PLES SPORTOVCŮ
25. 1. 2014
Lístky budou k prodeji
od 18:00hod 2. ledna 2014
v hospůdce Na hřišti.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ HASIČŮ, HASIČI, SPOLUOBČANÉ,
zdá se mi, že to bylo před týdnem, co jsem
všem přála krásný advent. Čas letí jako
bláznivý a nezastaví ho nikdo! Za letošní rok
udělali hasiči veliký kus práce, a za to jim
patří veliký dík a obdiv.
Srdečně děkujeme také všem sponzorům,
kteří nám pomáhali naplnit poslání
Dobrovolného hasičského sboru. Děkujeme

Šťastné a veselé Vánoce, mnoho štěstí a
pevné zdraví v novém roce přeje nejen všem
svým zákazníkům
Jiří Tománek – keramik Březín

Nečtinské zemědělské a.s., Hostinci Na
radnici,
Petrovi
Bohuňovi,
Františku
Schrötterovi – zemědělské a lesnické práce,
Karlu Maškovi z Manětína a Obci Nečtiny.
Přijměte prosím srdečné přání pevného zdraví
a mnoho sil do dalšího roku.
Za celý hasičský sbor babi Kazdová

Vánoce přinášejí radost a otevírají srdce...
Ať Vám letošní Vánoce přinesou hodně
radosti a lásky.
A tato vánoční radost ať Vás neopustí
po celý nový rok Vám z celého srdce přeje
Zuzana Siková – kosmetička, Březín
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HOSTINEC NA RADNICI
Vánoční provozní doba:

23. 12. 2013 17.00 hod.
Vánoční besídka
24. 12. 2013
25. 12 2013

Zavřeno
Zavřeno

26. 12. 2013 11.00-22.00 hod.
27. 12. 2013 11.00-24.00 hod.
28. 12. 2013 11.00-24.00 hod.
29. 12. 2013 11.00-22.00 hod.
30. 12. 2013 11.00-22.00 hod.
31. 12. 2013 11.00-15.00 hod.
sál 20.00-? hod.
1. 1. 2014.
11.00-20.00 hod.

Všem spoluobčanům přejeme
hodně sil na zahrádce, hodně
optimismu a tvůrčího elánu,
moc a moc štěstí a lásky
nejenom v roce 2014.
Chovatelé ZO Nečtiny

KRÁSNÉ A ŠŤASTNÉ VÁNOCE... To nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska,
porozumění a štěstí. Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o to všechno
podělit... A pod stromečkem? 365 dárků a v každém jeden krásný, šťastný den plný zdraví, lásky,
štěstí a přátelství pro rok 2014... Monika Karásková

Naši milí čtenáři,
děkujeme za přízeň, kterou věnujete Nečtinským novinám.
Pokud slyším, většinou jsou kladné ohlasy.
Začíná nejkrásnější měsíc v roce, ale také pravé šílenství.
Úklid, pečení, shánění dárků atd. Zvolněte – užijte si krásnou
atmosféru zdobení a čekání na zrození. Nebude-li uklizená
některá skříň a utřený prach na obrazech a skobičkách, nic se
neděje.
Udělejte si dobrý čaj či punč a posaďte se se svými přáteli,
věřte, že to Vám v životě nikdo nevezme. A o nějakém prachu
nebudete za týden ani vědět.
Přejeme Vám všem krásně prožitý advent, velkou náruč
pevného zdraví, které je v dnešní době tolik důležité a těšíme
se na spolupráci v nastávajícím roce.
Za Nečtinské noviny Karla Kazdová
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ŠKOLÁČEK
(Zpravodaj Základní a Mateřské školy v Nečtinech)
,,Na svatého Martina krajina už usíná,
drž se synku komína, bývá dobrá peřina. “
Školní rok je v plném proudu. Máme za
sebou první čtvrtletí, první hodnocení znalostí
a dovedností. A nejen to. Minulý měsíc bylo
z budovy školy odstraněno lešení a objevila
se krásná, čistá a zářivá školička. Velmi nás
to všechny těší a zajisté i každý kolemjdoucí
se rád podívá. Nyní se ještě dokončuje hlavní
vchod. Pan Marcel Stoklasa opravil a usadil
schody a dodělává se chodník. Děkujeme
panu starostovi a zastupitelstvu obce za práce
na projektu.
I my jsme obohatili výuku novým
projektem - ,,Cesta kolem světa za 365 dní“.
Tento projekt ZŠ a MŠ se bude prolínat
celým školním rokem. Každý měsíc se
věnujeme nějaké zemi. V měsíci říjnu nás
navštívila paní učitelka Mirka Fenclová, která
žije a pracuje v Anglii. Strávila u nás ve škole
celý den. Měla pro děti připravenou
zajímavou besedu. Na interaktivní tabuli jsme
shlédli video, společně jsme letěli letadlem
Jumbo Jet do Londýna. Vyprávěli si o
královské rodině, prohlíželi si fotografie,
připomněli si významné anglické budovy a
svátky. Paní učitelka nám vyprávěla o své
práci v anglické školce. Byl to velmi
příjemný den, který přinesl dětem hodně
zážitků.
Celý rok budeme poznávat různé státy a
země. Připravujeme pro děti besedy, které jim
co nejsrozumitelněji jednotlivé země
připomenou. Máme již slíbenou besedu o
Africe a o Afganistánu. Uvítáme i nápady z
vašich řad. Jestli někdo z vás žil a pracoval v
zahraničí a má zážitky a zkušenosti, byli
bychom rádi, kdyby se s námi o ně podělil.
Ve školní družině paní učitelka Bartásková
připravila s dětmi projekt „Městečko“. Děti si

vytvořily model města z papíru, vymyslely
názvy ulic, navrhly a nakreslily městský znak
a poštovní známku. Každý měsíc zveme do
školy představitele obce. 5. listopadu nás
navštívil pan Jiří Kapr, který je zastupitelem a
zároveň kronikářem obce. Přinesl s sebou
kroniky, vyprávěl nám o práci kronikáře - jak
a co se do kronik píše. Pan Kapr je vypravěč,
který umí zaujmout, děti se bavily a rády
naslouchaly. Nezapomínáme na staré tradice.
V říjnu jsme měli „Drakiádu“ na louce u
kostela a navštívili jsme chovatelskou
výstavu na Hradě Nečtiny.
11.
listopadu
jsme
uspořádali
„Svatomartinský průvod“. Šli jsme v průvodu
přes obec a obdarovávali kolemjdoucí
nadívanými svatomartinskými rohlíky, pro
všechny přítomné to bylo velmi příjemné. 25.
listopadu jsme měli ve škole výchovný
koncert ZUŠ, který byl velmi pěkný a
hodnotný. Deset žáků naší školy navštěvuje
ZUŠ a my si je rádi poslechneme. Celý
listopad
se
věnujeme
nácvikům.
Připravujeme pásmo básní a koled k
rozsvícení vánočního stromku, scénky na
vánoční besídku a na vánoční jarmark
vyrábíme a zdobíme perníčky, svícny, věnce
a vánoční dekorace. V mateřské škole děti
nacvičují veselá říkadla a školáci vánoční
pohádku „Kašpárek v pekle“. Musíme se
hodně snažit, abychom všechno stihli.

A co nás ještě čeká?
6. 12. Mikuláš a čert ve škole s nadílkou
7. 12. Rozsvěcení vánočního stromku na návsi a vánoční jarmark
18. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA ve škole pro rodiče a veřejnost od 17.00 hodin
19. 12. Vánoční dílna Muzeu Nečtin – výroba dárků a vánočních ozdob.
20. 12. Čekání na ježíška – nadílka a rozdávání dárků
5
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LEDEN:
6. 1. „Tříkrálové hodování“
* „Zimní výprava“ do lesa ke krmelci a pozorování zvěře
* „Den otevřených dveří“, pro rodiče dětí, kteří se chtějí
podívat na výuku ve škole
* „Zimní radovánky“ – hry se sněhem a závody na sněhu
V polovině ledna budou probíhat ZÁPISY do ZŠ a MŠ.
Termíny budou včas upřesněny.
PŘEJEME všem krásné VÁNOCE a do NOVÉHO ROKU
hodně zdravíčka, síly a chuti do práce
Beseda s p. Kaprem – „Obecní kronika“

PODĚKOVÁNÍ BÝVALÝM ZAMĚSTNANCŮM OBCE.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu Jiřímu Kazdovi a Pavlu Pešičkovi za čas, který
v pracovním poměru věnovali zdejší obci. Protože oba koncem tohoto roku odcházejí do
zaslouženého důchodu, a protože se rozhodně nemusejí za svoji produktivní část života stydět,
přejme jim všichni hodně zdraví a v další etapě života mnoho radosti, tvořivosti a dalšího
poznávání.
Ing. Jiří Křemenák
VÁŽENÍ

SPOLUOBČANÉ,
POBLAHOPŘÁT VŠEM , KTEŘÍ
V PROSINCI .

SE

DOVOLTE
NARODILI

Velká gratulace patří především jubilantovi
panu Štefanovi Rychlíkovi, který se dožívá
krásných 92 let a kulaté výročí oslaví i paní
Jana Vondrová z Nečtin. Pevné zdraví a
veselou mysl všem.

SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ SPOLKŮ
PŘI PŘÍPRAVĚ KULTURNÍHO
KALENDÁŘE.

Obec Nečtiny srdečně zve na tradiční setkání
spolků, které proběhne 18. 12. 2013.
v 18:00hod v prostoru IC Regionálního Muzea.
Pokud má někdo z občanů zájem přispět nějakým
nápadem, je vítán

Poslední leč
Honební společenstvo Nečtiny
srdečně zve na mysliveckou veselici
s tombolou

14. 12. 2013 od 20:00hod.
Na sále v Hostinci Na Radnici
K poslechu a tanci hraje skupina

Bayeři.

Vstupné:70,-Kč
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Vánoční týden v muzeu
9. -13. 12. 2013
každý den od
10:00-16.00hod
si můžete přijít vyrobit:
Vánoční ozdoby
Vánoční dárky:
 Mýdla
 Šperky
 Koupelové soli
 Košíky
 Vatové sněhuláky
 Svíčky
Cena jen za spotřebovaný materiál

KINO SOKOL MANĚTÍN
OBNOVILO ČINNOST.
Zveme Vás do manětínského kina, které po
letech opět promítá. Svým programem
nebude konkurovat velkým městským
premiérovým multiplexům, zaměříme se
převážně
na
českou
a
evropskou
kinematografii případně na starší snímky,
které již jinde v kině neuvidíte. Přijďte si
ověřit, že prožitek před filmovým plátnem má
své neopakovatelné kouzlo a s televizní
obrazovkou je nesrovnatelný. Vstupné na
všechna představení je dobrovolné!
Pro milovníky starých časů a filmových
hvězd „stříbrného plátna“ jsme připravili
nabídku několika filmů „pro pamětníky“ z
nichž si sami můžete vybrat ten, který byste
rádi viděli (viz seznam níže). Hlasujte buď v
anketě
na
webových
stránkách
www.manetin.cz, případně odevzdejte svůj
hlas v Nečtinském regionálním muzeu. Vámi
vybraný film nasadíme do programu v
průběhu února 2014.
Těšíme se na shledanou v Manětíně!
Tomislav Štika
Program prosinec-leden:
Neděle 8. 12. 2013, 16h
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA
NAROZENINY? (animovaná pohádka ČR)

vánoční/7
Režie:Jiří Barta
Na půdě v království odložených hraček bydlí
panenka Pomněnka a její tři kamarádi:
medvídek, rytíř a skřítek. Do jejich světa však
vtrhne vládce Říše Zla a trojice s pomocí
dalších obyvatel půdy musí Pomněnku
zachránit.
Český Lev 1 : Výprava
Neděle 5. 1. 2014, 16h
ČTYŘLÍSTEK VE JMÉNU KRÁLE
(animovaná pohádka ČR)
Režie:Michal Žabka
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK
Sobota 11. 1. 2014, 20h
REVIVAL (komedie, ČR)
Režie:Alice Nellis
Hrají:Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel
Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk,
Zuzana
Bydžovská,
Richard
Genzer,
Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková
„Ještě jednou si pořádně . . ." Smoke, to byli
čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností
se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř
bývalých muzikantů se s údělem rockera ve
výslužbě vyrovnal po svém.
Cena diváků na MFF Karlovy Vary 2013.
Nabídka filmů „pro pamětníky“:
HEJ-RUP!
Satirická komedie V+W
HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Úspěšná společenská veselohra.
KRISTIÁN
Společenská komedie o úředníkovi cestovní
kanceláře, který si jednou měsíčně hraje na
světáckého návštěvníka nočního podniku.
MUŽI V OFFSIDU
Úspěšná komedie o fotbalových nadšencích,
natočená podle stejnojmenného románu Karla
Poláčka.
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Proslulá komedie podle populární předlohy
Jaroslava Žáka o úsměvných a občas i
překvapivě vážných příhodách ze života
septimánů a jejich pedagogů.
7
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Regionální muzeum Nečtiny
srdečně zve na:

Dobrovolné vstupné

Muzeum pro děti:
Kdo se bude o prázdninách nudit, může přijít
do muzea vyrábět a sledovat pohádky na
velkém plátně.
27. 12. 2013 13.00 - 16:00hod.
Výroba kominíčka pro štěstí
a promítání pohádek
30. 12. 2013 13.00 - 16:00hod.
Výroba krmítka pro ptáčky
a promítání pohádek.
Cena: 20,-Kč/den
Kdo si nechce vyrábět,
může si jen hrát,
malovat.
V této době bude
muzeum otevřeno
i pro ostatní
návštěvníky.
Těšíme se na vás.

Hlasujeme pro Nečtiny
Milí přátelé, kamarádi, známí, hosté,
zákazníci a příznivci Nečtin a Regionálního
muzea v Nečtinech,
dovolujeme si vás oslovit s žádostí, prosbou.
Naše Muzeum se již v prvním kole soutěže
Má vlast-Proměny umístilo na krásném
druhém místě a nyní jde do finále. Všichni
naši sympatizanti teď mají možnost hlasovat
pro naši obec, Muzeum na stránkách
http://mavlast.aefcz.org/index.php/promeny,
Všem, kteří již hlasovali, moc děkujeme,
protože díky nim jsme zatím na prvním
místě. K tomuto odkazu se dostanou i Ti,
kteří využívají naše webové stránky
www.nectiny.cz. Stačí jen zakliknout
Nečtiny, které mají pořadové číslo 38. Jedná
se o celostátní soutěž, která hodnotí nejlepší
proměnu budov, míst.
Hlasování je velmi jednoduché, všem, kteří
již hlasovali, moc děkujeme. Vyhlašování
proběhne na jaře 2014 na Vyšehradě v Praze
za velké slávy a mediální účasti.
Podpora zdravého patriotismu je moc
důležitá
8
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Dračí hrátky

vánoční/9

29-30.
října
proběhl
další
příměstský tábor v Regionálním
muzeu Nečtin.
Každý den se účastnilo her kolem
16 dětí z Nečtinska a Manětína,
ale i děti, které zde mají babičky a
žijí třeba v Praze či jiných
městech.
Některé děti jsme znali, protože
chodí do muzea pravidelně, jiné
byly poprvé. Podzimní téma draků
se osvědčilo, každý den byl
připraven jiný program. Na půdě
vznikla díky paní Janě Tycové,
které moc děkujeme, dračí půda,
která skrývala Dračí doupě
s dračicí
Žofií,
Františkem,
Milošem, Emílí von Walderburk,
Claudií a nenažranou Miladou. Při
výrobě dračích zubů se vytvořily
skupinky
draků
vodních,
ohnivých, písečných a bahenních,
které mezi sebou soutěžily
například v hledání draků po
celém muzeu, v hádání z dračí
sluje, v hodu na dračí hlavu, nebo
ve skládání draka a dračím testu,
který se ptal, co všechno drak
spořádá.
Odpovědi byly vážně úsměvné.
Třeba jedna zněla:„ turistu “.
Dráčata se podílela i na přípravě
dračího pokrmu a úklidu dračího
doupěte.
Sběr dračích vajec, chytání
vlastního draka, dračí věnec a
nakonec i drak na létání byl
odměnou za zápolení. Málokomu
se chtělo domů a i nejmladší
Kačenka zapomněla úplně na
ranní slzičky a z vesela babičce a
dědovi ukazovala plyšového
dráčka trojhlavého s příslibem, že
na jaře přijde zase. Budeme se
těšit.
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Zajímavý dárek

zazpívejte s námi……
Nesem vám noviny –

1.
Nesem vám noviny,
poslouchejte,
z betlémské krajiny,
pozor dejte.
Slyšte je pilně a
neomylně,
slyšte je pilně a
neomylně,
rozjímejte.
2.
K němužto andělé z
nebe přišli,
i také pastýři jsou se
sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.
3.
Andělé v oblacích
prozpěvujú
narození Páně ohlašujú;
že jest narozen, v jeslích
položen,
že jest narozen, v jeslích
položen
oznamují.
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Prodej Nečtinského
kalendáře 2014
Probíhá v Muzeu
Cena 140,-Kč
12 obcí v obrazech.

Komu chybí dárek,
hurá do Muzea:
Můžeme připravit i dárkový košík:
Láhev dobrého vína
Dárky z kamene
Dárky z keramiky
Dárky z proutí, svíčky, šperky, andílci
Zajímavé knihy
Regionální Muzeum Nečtin
přeje všem dospělým i malým
spokojené vánoční dny, plné pohody a
příjemně strávených chvil.
V novém roce přejeme především zdraví.
Všem návštěvníků velice děkujeme a
pevně věříme, že akce, které připravíme
v roce 2014, se budou líbit.
Na všechny se moc těší
Soňa Vašíčková a Miluška Chlupová.

PF 2014
Hostinec Na Radnici
Ve spolupráci s obcí
Srdečně zve na

SILVESTR 2013
Od 20:00hod
Hraje skupina Bayeři
Vstup: 50,-Kč
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
11
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Milí spoluobčané,
dovolte, abych vám popřál krásné nadcházející
vánoční svátky a do nového roku 2014 jen to
nejlepší, hlavně pevné zdraví.
V měsíci prosinci budeme pořádat opět několik akcí a
zároveň upravíme otevírací dobu v době svátků.
Chtěli bychom uspořádat turnaj v šipkách, ve
stolním tenise, podle sněhových podmínek biatlon,
který měl předloni velký ohlas. Den a čas konání
jakékoli akce vždy předem upřesníme a oznámíme
vyvěšením plakátu.
A jak budeme otevírat…..
Po 23.12.
12 – 21 hod.
Út 24.12.
12 – 16 hod. , pak večer od 20:00hod
St 25.12.
14 – 24 hod., soutěž Salát roku cca od 18.00hodin, přihlásit se můžete kdykoliv
Čt 26.12.
14 – 24 hod.
Pá 27.12.
14 – 24 hod.
So 28.12.
14 – 24 hod., soutěž v kartách JZD
Ne 29.12.
14 – 22 hod.
Po 30.12.
16 – 21 hod.
Út 31.12.
Silvestr
St 1.1.2014 Nový rok
Čt 2.1.
16 – 22 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu, na posezení u cukroví a zahřátí vaječným koňakem, na pohodu a klid
vánočních svátků. Václav Polívka, ml.

Toto přání – PF - je možné zakoupit
(bez textu)v Regionálním muzeu Nečtiny za 5,-Kč

PF 2014

Tradiční
prodej kaprů
Zajistí jako každý
rok Václav Hřebec
Datum bude včas
zveřejněn

Krásné prožití vánočních
svátků,
mnoho zdraví, štěstí
a radosti po celý nový rok
srdečně přejí všem
zastupitelé a zaměstnanci
Obce Nečtiny.
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