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Trenér bilancuje
Úvodem bych chtěl pozdravit všechny příznivce nečtinské kopané, ale
samozřejmě i ty, co sportu až tolik
neholdují.
A teď už k tomu, co se nám povedlo (nepovedlo) v podzimní části
sezóny. Odehráli jsme 13 zápasů,
z toho 7 na domácím hřišti a 6 na
hřištích soupeřů. V tabulce jsme se
umístili na slušném 4. místě, když
jsme 7 utkání vyhráli, 2 remízovali
a 4 prohráli při skóre 35 vstřelených
a 29 obdržených branek. Za tento
počin jsme si vysloužili 23 bodů.
Některá utkání se nám vyloženě
povedla (Bezvěrov, H. Huť, Kožlany,
Ledce), některá méně, ale se šťastným koncem (Trnová, Křelovice,
Zbůch) a na některá je lepší zapomenout (Blatnice, Mladotice), ale
nejvíce mě mrzí poslední dva domácí zápasy s Kozolupy a Vejprnicemi.
Bože, kde jsme mohli být v případě
úspěchu… V podzimní části soutěže za nás nastoupilo 20 hráčů, kdo
by to byl řekl, ale na utkání, která
rozhodovala, jsme se nesešli. Dobře rozehranou soutěž jsme si pokazili sami. Vím, že hlavně práce, rodina, holky, ale i jiné koníčky jsou
fotbalu velkým soupeřem.
Každý si může vybrat, čemu dá
přednost. Když už se ale takto
kolektivní a dlouhodobé činnosti,
jako je fotbal věnujeme, je škoda
ji nedotáhnout do zdárného konce.
Důvody proč tomu tak je, neznám.
Snad v mé práci, hráčích či funkcio-
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Aspoň o kousek víc

Trenér Saša pečlivě sleduje své svěřence. Foto Jan Štěrba

nářích, a to snad vyřešíme v zimní
přestávce při posezení u zlatavého
moku (rumu), a do jarní části, kdy
není ještě nic ztraceno, vstoupíme
v plné síle, s čistou hlavou a plni odhodlání se poprat o co nejlepší vý-

Obdarovaní
Marie Pekařová Kadlecová
Jednou jsem zaslechla rozhovor maminky s malou
dcerkou: „Mami, já Tě mám ráda jako světlo
z vánočního stromku!“
Zarylo se mi to pod kůži.

sledky. Závěrem bych chtěl popřát
všem, kteří nám umožňují fotbal
v Nečtinech hrát, vydařený konec
roku a v novém roce příštím jen to
nej… nej.
Sportu zdar, Saša

/FEJETON
Jaké to asi je, když je jeden člověk pro druhého dárkem?
Nemusí se pracně tlačit do formiček z představ,
nároků a očekávání. Nemusí mít pozlátko
ani být dokonalý.
Stačí, že tady prostě jenom tak je.
Jako nejmilejší balíček pod rozsvíceným stromkem.

Vážení spoluobčané a sousedé,
pomalu se k nám blíží poslední měsíc
roku. Bylo toho letos zase požehnaně,
co jsme mohli sami nebo společně
prožít. Každému je pochopitelně
blízký ten jeho svět. Od něj se odráží,
skrze něj se dívá na své okolí a prožívá
období štěstí nebo naopak smutku.
Bohužel však je stále méně času se
nad našimi životy zamýšlet. Doba
nás žene dopředu a svět se mění tak
rychle, že rozdíly je možné rozpoznat
již během několika málo let. Vzpomínám si, že ještě ze začátku devadesátých let bylo v obci asi pět nebo šest
telefonů na kličku. Když jsi chtěl s někým mluvit, zatočil jsi kličkou, zvedl
sluchátko a čekal, až se ve sluchátku
ozve Miluška Boková, která pak po
nadiktování čísla propojila do staré
rakousko-uherské ústředny banánkové konektory, které spojily Nečtiny
s okolním světem. Dalším zdrojem komunikace byl kromě telefonu a osobně
sděleného slova, dopis. Rukou psané
sdělení, myšlenka či vyprávění někomu, kdo čekal na čerstvé zprávy. Bylo
to trošku něco jako meditace. Člověk
soustředil své myšlenky a pak se vlastní rukou rozepsal, aby blízkému, na
kterého celou dobu při psaní svého
dopisu myslel, sdělil své pocity, touhy
nebo se s ním podělil o své starosti…
Doba se opravdu velmi rychle mění.
Tedy alespoň její vnější vzhled. Je to
obraz plný lákadel a falešných slibů.

Všechno se dá koupit a měřítkem spokojenosti je obsah našich peněženek.
Vnější svět se mění, ale člověk je pořád
stejný jako před staletími. A paradoxně čím je společnost bohatší penězi,
tím je lidský život chudší a méně naplněný. Nemáme čas žít. Nestačíme se
už zamýšlet nad sebou a nad druhými,
nestačíme využívat zkušenosti a rady
moudrých a vysmíváme se odvěkým
hodnotám, jako byla úcta, pokora,
život v pravidlech a v řádu, který dává
přirozený smysl, a na kterém bychom
měli stavět grunt své další budoucnosti. Vlajeme jako hadr ve větru. Od
pangejtu k pangejtu, a často nevíme,
kde je nás začátek a kde konec.
A tak se ani nedivím, že se neklid
v nás promítá i do našich lidských
vztahů. A to bohužel i u nás ve vsi.
Jeden druhého nevidí. Řeší se zbytečné spory mezi sousedy, kteří se neumí
domluvit při správě domu, lidi spolu
nemluví pro malicherné spory, fotbalisti si na hřišti sprostě nadávají, když
se zrovna něco tomu druhému nepovede, mezi myslivci panuje řevnivost
a divná atmosféra a v poslední době
se zlo usadilo i v domě s pečovatelskou
službou, kde místo smíru, který by
měla přinést moudrost stáří, si jdou
některé partaje po krku.
Lidi neblbněme… Blíží se advent
a předvánoční čas. A i když je
současnost, jak již bylo řečeno na
začátku, tak příšerně uspěchaná
a prázdná, zkusme toto stále ještě
posvátné období využít ke zpomalení
a zamyšlení. Nad tím, jestli opravdu

žijeme dobře, jestli někomu neubližujeme a nekřivdíme, jestli, když se
k nám život otáčí zády, to není vinou
nikoho druhého, ale možná chybou
naší. A zkusme se trochu víc dívat do
hloubky. Promyslet si, než něco ve
zlosti řekneme, co nás potom mrzí.
Kousnout se do jazyku než vyřkneme
pomluvu nebo dáme průchod zlu.
Respektovat jeden druhého, darovat
něco ze sebe, poprosit a poděkovat,
přát druhému zdraví, úspěch a šťastný život. Nic to nestojí a přitom je to
tak vzácné. Zkusme jeden druhého
více chápat, lépe se k sobě chovat,
odpouštět si a pomáhat. Aspoň
o kousek víc… Já vím, že je to v očích
většiny z vás pouhá utopie, ale podle
mého jedna z úžasných příležitostí,
jak v povrchní pustině dnešní doby
vrátit našim životům naplnění a radost. Moc bych si k letošním Vánocům přál, aby se nám to podařilo.
Kromě tohoto přání bych chtěl na
závěr roku moc poděkovat všem, kteří
myslí v dobrém na druhé a také těm,
kteří věnují část své energie a svého
vzácného času obci. Obec jsme my.
A Nečtiny se všemi částmi jsou náš
domov. Jaký si ho uděláme, takový ho
budeme mít. Přeji všem lidem, kteří
zde žijí, podnikají nebo jsou s Nečtinami nějak jinak spřízněni krásné
a pokojné Vánoce, a do dalších dnů
hodně zdraví, lásky a životní síly.
A naposled také přeji všem hodně
inspirací pro rok 2016. Přejme si usilovně, aby to byl rok míru a naděje.
Jiří Křemenák, starosta obce
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Nečtiny ve vzpomínkách
1900–1945
Prodej třetího nečtinského kalendáře 2016 „Nečtiny ve vzpomínkách 1900–1945“ – probíhá od
5. 12. v muzeu. Kalendář nabízí
staré pohlednice a historický popis
zapomenutých míst.

Jak jsme pana starostu
nutili jíst kamení
Spolu s kamarádem Antonínem Kolářem jsme v létě podnikli téměř měsíční cestu po Kyrgyzstánu – středoasijské zemi s krásnou přírodou,
horami, jezery a kulturou nomádů
žijících v jurtách. O svých zážitcích
jsme vyprávěli zájemcům v nečtinském muzeu. Přednáška spojená
s promítáním fotograﬁí se konala
21. října a přilákala 25 zájemců včetně pana starosty Jiřího Křemenáka.
Ale možná právě on by raději zůstal
doma, kdyby věděl, co ho čeká.
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Ochutnávka kamení. Foto Soňa Vašíčková

Prostřednictvím více než 500 fotograﬁí mohli přítomní spolu s námi
projít a projet celou naši bezmála
3000 km dlouhou cestu po této
postsovětské zemi. Vyprávěli jsme
o tom, jak jsme spali v jurtě a také
o běžném životě nomádů, který
jsme během několikadenního pobytu u jezera Song Kul v nadmořské
výšce 3000 m n. m. měli příležitost
poznat. Povídali jsme o slaném jezeře, které je tak slané, že se v něm
nedá utopit i o vyprahlém kaňonu
Pohádka (Skazka), který je díky
pestrobarevným útvarům z pískovce rájem pro fotografy. Vyprávěli
jsme o pohořích s pětitisícovými vrcholy, kde jsme chodili po ledovcích
a koupali se průzračných jezerech.
Během naší cesty jsme navštívili
i řadu měst a tamních trhů, ze kterých jsme si přivezli mnoho prapodivných pochutin. Právě ty jsme
dali ochutnat i účastníkům naší
přednášky. Na každého dobrovolníka vyšlo něco jiného. Kdo ochutnával sušená rajčata chutnající
spíše po meruňkách nebo výborné
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pražené boby, měl štěstí. Přivezli
jsme ale s sebou i jednu specialitku.
Na jednom trhu prodávali u několika stánků hromádky kamení. Vůbec jsme to nechápali…, jako stavební materiál toho bylo málo, pro
sběratele nerostů zase moc. Nakonec jsme se dozvěděli, že se tento „kámen“ jí. Pan starosta patřil
k těm, na které vyšla zrovna ochutnávka tohoto „kamene“. Z počátku
nám moc nevěřil, ale když jsme mu
řekli, že se to v Asii skutečně jí a je
to velmi zdravé, odhodlal se a dal
si kousek do pusy. Své pocity popisoval asi takto: „Něco jako, když
jíte cement, lepí se to na zuby a má
to divnou chuť!“ Netrápili jsme ho
dlouho a prozradili jsme, že je to
jíl velmi bohatý na minerály, který
třeba v Číně zachránil spoustu lidí
při hladomoru. Jinak se jíl používá
jako medicína třeba na srážení horečky. Pan starosta statečně spolkl
celý příděl a my doufáme, že na nás
nezanevřel a že třeba příště přijde
i na naše další případné povídání.
Eva Haunerová
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19. 12. 2015
17.00
Vánoční koncert
RESONANCE
Březín

18
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Po východním Turecku
se Zuzanou Vlčkovou
V listopadu proběhla další cestovatelská přednáška s paní Zuzanou
Vlčkovou, která umí velmi působivě vyprávět své zážitky a vždy nám
přinese i něco dobrého na zub. Její
vyprávění o bazarech, o krásných
stavbách, přírodě a tureckých
zvycích bylo velice poutavé a všichni jsme s napětím sledovali každou
fotograﬁi, kterou nám nabídla. Velice děkujeme za rozšíření našich
obzorů, za uspokojení našich zvědavých chuťových buněk, neboť
datle, které přivezla, byly skutečně
vynikající, a moc se těšíme, kterou
zemi si pro nás příště vybere.
Soňa Vašíčková

se uskuteční v kostele
sv. Bartoloměje v Březíně
Vystoupí Katedrální sbor Resonance
Sbormistr prof. Jitka Chaloupková
Uvede Českou mši vánoční
Jana Jakuba Ryby
Sóla, sbor, varhany
Sóla:
Vlaďka Haasová
Blanka Heringová
Josef Hrušk
Michal Röhlich
Vstupné 100 Kč
V rámci vstupného pro každého
sklenka svařeného vína na zahřátí
a pro děti malý vánoční dárek
Právě cestujeme po mapě. Foto —sv—

Jana Kapsová vysvětluje techniku paličkování.
Foto —sv–

Krajka, quilt
a sněhové vločky
Poslední výstavou Regionálního
muzea tohoto roku se stala společná výstava „Života běh v krajce
a quiltu“ a „Sněhové vločky“. Pro
poslední měsíce roku jsme si nemohli nic lepšího přát. Sobotní
výstava opět dokázala, jak šikovné jsou ruce našich českých žen.
Píle, pečlivost, preciznost, cit pro
materiál i barvu jsme právě na
slavnostním otevření tuto sobotu,
mohli hltat plnými doušky. Bývalá učitelka matematiky, výtvarné
výchovy a německého jazyka paní
Jana Kapsová přivezla ukázky své
práce, které se věnuje jako koníčku
celý život. Paličkování se naučila
v rodině a vztah k tradicím a starým věcem dokazuje tím, že je dále
zpracovává a tím uchovává jejich
krásu pro současné ale i budoucí
generace. Na výstavě můžete vidět
patchwork z ručníků, z dávných ozdobných utěrek, ale také svatební
šaty babičky autorky a řadu dobových fotograﬁí, které jen podtrhují
atmosféru celé výstavy. Třešničkou
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šel na zahájení výstavy. Článek vy- klihem a obojí natře lakem, aby byl
šel 6. 12. 2014 v Plzeňském deníku. materiál odolnější. Nalepím podložku, aby postavy šly napíchnout
do polystyrenu, a vytvořím základnu betlému. Na terén dávám posypy, které se používají při výrobě
mašinek. Skály dělám z montážní
pěny na rámy oken,“ vysvětluje
Nebýt zničeného papírového betlé- Kulhánek.
mu, tak by prý Stanislav Kulhánek Vyřezávání postaviček zvládá hraz Plachtína u Nečtin k vyřezávání vě díky průpravě z dětství. Od prva sestavování tohoto symbolu Vá- ní třídy hrál loutkové divadlo a pránoc vůbec nepřičichl.
ce se dřevem byla samozřejmostí.
„Rodiče měli skládací papírový bet- „Vyráběli jsme kulisy a nábytek pro
lém. Jenže ten se zničil, a tak jsem loutky. Tady byl začátek, kdy jsem
řekl, že udělám nový,“ popisuje za- přičichl k vyřezávání věcí ze dřeva,“
čátky. To se psal rok 1965. „Když říká.
jsem betlém vyřezal, přihlásili se Inspiraci hledá na internetu. „Za
známí, že ho chtějí také, a tak jsem poslední dva roky jsem udělal betzačal vyrábět další. Po vojně jsem lém Alšův, Ladův, ústeckoorlický
s tím kvůli nedostatku času na a betlém paní Fischerové-Kvěchodlouho přestal. K vyřezávání bet- vé,“ vyjmenovává Kulhánek.
lémů jsem se vrátil až nyní v penzi A právě tahle čtveřice osvětlených
a rázem se z toho stal koníček,“ do- betlémů různých velikostí je k vidědává 66letý Kulhánek.
ní na výstavě v Regionálním muzeu
Betlémy sestavuje z papírových v Nečtinech. Betlémy představují
vystřihovacích archů. Postavičky život vesnice. Nechybí svatá rodina,
a zvířata ručně nalepí na překližky betlémská hvězda, stádo oveček,
z bukového dřeva, které pak vyře- selky, hospodští nebo muzikanti.
zává. „Papír se na překližku nalepí Martin Švec

Betlémy lepí
a vyřezává díky náhodě

Julie Trávníčková potěšila hrou na ﬂétnu.
Foto —sv—

na dortu je pak soubor Sněhových
vloček, které zpracovaly „patchworkářky“ skoro z celé republiky
v rámci společného projektu. Poetické odpoledne umocnila vůně
domácích perníčků hlavní aktérky
a krásné hudební vystoupení Julinky Trávničkové, která nás potěšila
hrou na sopránovou a altovou ﬂétnu. Výstava potrvá do konce ledna,
přijďte se určitě potěšit. Stojí to za
to, shlédnout jí můžete také v rámci Rozsvěcení vánočního stromu
v Nečtinech.
—sv—
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18. 8.
kostel sv. Jiří v Lukové
ANDREA MILTNEROVÁ
Křídla
u kostela sv. Jiří v Lukové
IRENA A VOJTĚCH
HAVLOVI
Motýl na tvé dlani

26. 9.
Dj J3NDA
Beatmix vol. III.
Keep calm and love tekno.

20. 8.
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
Hudba z ráje
OLDŘICH JANOTA
Ora Pro Nobis
ANDREA MILTNEROVÁ
Tanec magnetické balerínky

2. 10.
Trojkoncert ŠUMAVSKÁ VLNA
KABARET KAJBAR / České
Budějovice
Koncert Rap-alternative
UG STRÝČKOVA
ZAHRÁDKA / Sušice
Psychedelicko-alternativní
koncert.
9. 10.
ZNOUZECTNOST
Koncert, recitály Caina a Démy
a pak Znouze komplet.
10. 10.
MR. LOCO
Koncert v nespoutaném
balkánském stylu. Originální
kombinace folkloru,
okořeněného prvky
latiny, reggae, ska a hiphopu.

Možná vznikne tradice
Mnozí si vybaví loňskou výstavu
starých vánočních pohledů, kterou
nám zapůjčila vášnivá sběratelka
paní Svobodová a krásné betlémy
pana Stanislava Kulhánka. I když
nestačil vyrobit letos žádný nový,
jsem mu opravdu opět moc vděčná,
že vyhověl mé prosbě a své betlémy
ochotně vystavil znovu. Myslím, že
jejich krásu a atmosféru můžeme
v klidu vánočním vidět znovu a znovu a všímat si dalších detailů, které
nám loni unikly, anebo se jen potěšit.
Pro připomínku uvádím loňský
článek, který k mé velké radosti vy-

25. 9.
DUNAJSKÁ VLNA
Koncert moravské legendy.
Temně podmanivé písně se znovu
vynořily jako Dunajská vlna.

16. 10.
KIESLOWSKI
Koncert. Indie urban pop písně
o porozumění i nedorozumění,
kde to druhé převažuje.

Stíny horkého léta
18. 9.
POLETÍME?
Koncert, original banjo
punk future jazz kántry
v turbošansonovém duchu.
Život na Ústeckoorlicku a stejnojmenný betlém inspiroval Stanislava Kulhánka
k výrobě vlastního betlému. Foto DENÍK/Martin Švec

www.turisturaj.cz
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23. 10.
Dvojkoncert:
OSTŘEJŠÍ VEČER
A BUDE HŮŘ

Underpunkový koncert kapely
inspirované literaturou
Jana Pelce.
ThANX
Hardcoreová terapie.
Myšlenky hlavou jak ryby plavou.
No promise, no compromise.
24. 10.
MYDY RABYCAD
Velmi taneční koncert
elektronica-swing.

31. 10.
LENKA DUSILOVÁ
Sólový koncert šestinásobné
držitelky Anděla, která se
neopakuje. Mimořádný úkaz
české hudební scény.

29. 10. - 1. 11.
PARKOUROVÝ WORKSHOP

6. 11.
V3SKA
SKA s prvky reggae a punku.
20. 11.
SALÁTI – divadlo Na radnici
Volné pokračování osudů hrdinů
předchozí hry Osoby a obsazení.
Foto Roman Ž. Pekař, Michal J. Beneš,
Otakar Ott

15. 6.
NANOHACH
Písečná žena

8. 8.
MHS/momentální hudební
sdružení: Country Music!
14. 8.
THE VILLAINS
Bluesrock

program 2015
18. 4.
Dj J3NDA
Beatmix vol. I.
Keep calm and love tekno.
22. 5.
TOPOS KOLEKTIV
Hudební a divadelní představení

29. 5.
Noc kostelů - Račín + kaple
VLÁKNA
Folkový open air koncert
STUDIO DELL’ARTE
Baroko všemi smysly

18. 6.
CREWCOLLECTIVE (CZ)
+ STUDIO ZIJSPAN (NL)
Performativní biograf
YUKIO SUZUKI (JP)
Licking the Dust

26. 6.
RYUZO FUKUHARA
Seeds of Dance

4. 7.
SCHRÖDINGEROVA
KOČKA
Koncert Jazz-alternative-postpunk
11. 6.
TANEC PRAHA 2015
v Nečtinech
SPITFIRE COMPANY
Animal exitus

5. 7.
SHEILA
Dílna orientálního tance

10. 7.
DEBBI LOVE + TYVOLE
Koncert

15. 8.
Sochařské sympozium:
Cesta andělů
ST. JOHNNY
Originální jumpblues
17. 8. – 22. 8. Týden baroka
17. 8.
TRIO NALADĚNO
Otevření mlýnské stezky
Náves barokní
DIVADLO TYJAN
Komediant Boží
MAREK BORSKÝ
Blackfolk
TRABAND
Vlnobeat

neČtiny
Muzeum pro děti
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Vánoční týden v muzeu Z činnosti ČSCH
ZO Nečtiny

Kdo se bude o prázdninách nudit,
může přijít do muzea vyrábět a sle- 14. – 22. 12. 2015
každý den od 10.00 do 15.00 hod si
dovat pohádky na velkém plátně.
můžete přijít vyrobit vánoční ozdoby a vánoční dárky: mýdla, šperky,
koupelové soli, košíky, sněhuláky,
anděly, čerty, svíčky, vonné sáčky,
záložky do knížek, blahopřání a PF.
Cena dílničky dle druhu výrobku.

29. 12. 20145 13.00 – 16.00
Výroba sněhuláka z ponožky
Cena 30 Kč
Kapr z papíru
Cena 15 Kč
Kdo si nechce
vyrábět, může
si jen hrát, malovat. V této době bude muzeum
otevřeno i pro ostatní návštěvníky.
Těšíme se na vás.

Komu chybí dárek?
Láhev dobrého vína
Dárky z kamene
Dárky z keramiky
Dárky z proutí
Svíčky, šperky
Andílci
Mýdla
Zajímavé knihy
Originální obrazy
paní Havlíkové
Vánoční ozdoby
a dekorace
Med
Pohádkové knížky
Pexeso
Omalovánky
Medovina
Perníčky
Marcely Zímové
Dřevění čerti,
kočky, trpaslíci

5

Náš chovatelský spolek čítá
k 20. 11. 2015 20 členů. Z tohoto
součtu jsou čtyři mladí chovatelé.
Což je velice příznivé a pro budoucnost optimistické. Hlavní naší činností je příprava na výstavy a těch
je dost. Letos jsme se zúčastnili
P. F.
výstavy v Kožlanech, Stříbře, BezPřejeme Vám pevné zdraví, mnoho družicích, Mladoticích, Kralovištěstí a rodinné pohody. Ať se Vám cích, Nýřanech a samozřejmě u nás
v nastávajícím roce splní všechna v Nečtinech. Vystavujeme králíky,
pracovní i osobní předsevzetí tak, drůbež, holuby a přivážíme dobré
abyste za rok mohli konstatovat, že ocenění, čestné ceny. Zúčastňujerok 2016 byl pro Vás i Vaše nejbliž- me se pravidelně krajských výstav
ší šťastný a úspěšný.
a za výsledky se nemusíme stydět.
Všem návštěvníkům velice děkuje- Letos se krajská výstava konala
me a pevně věříme, že akce, které v Horšovském Týně, kde Daniel
připravíme v roce 2016, Vás osloví Bayer získal čestnou cenu za koleka potěší.
ci králíků plemene vídeňský modrý.
Na všechny se moc těší
A co naše nečtinská výstava…
Soňa Vašíčková
Sešlo se 2311 platících návštěva Miluška Chlupová
níků. Vystavovalo se 186 králíků,
47 voliér drůbeže, 106 klecí a 23 voliér holubů. Výstava jablek, hrušek
a hroznů byla také zajímavá. Škoda,
že pěstitelů z nečtinska nebylo více.
Toto přání – PF – je možné zakoupit Chtěla bych poděkovat Františku
(i bez textu) v Regionálním muzeu Melichovi, který každý rok tuto exNečtiny za 5 Kč s obálkou za 7 Kč.
pozici dobře připraví.

PF 2016

neČtiny
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Poděkování patří celé rodině Zímů,
Marii Pluhařové, Břetislavu Dolejšovi a všem dalším, kteří nám pomáhali. Zvláštní poděkování Pavlu
Donskovovi a Lubomíru Chamrádovi za organizaci parkování.
Děkuji všem, kteří pomáhali zajistit bohatou tombolu. Poděkování
patří také Petru Bohuňovi za zajištění občerstvení. Děkuji také obci
Nečtiny za zpevnění cesty u chovatelského areálu. Poděkování též
Nečtinské zemědělské a. s.
Zvláštní poděkování patří Marušce
Krzákové za pomoc při zpracování
katalogu. Ještě jednou všem děkuji.
Do roku 2016 přeji všem chovatelům a spoluobčanům hodně zdravíčka, štěstíčka a životního optimismu.
Lenka Žemličková,
předsedkyně ZO Nečtiny

15
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/glosa

ŠKOLÁČEK

NOTA BENE!

VEN S TÍM

Zpravodaj Základní
a Mateřské školy
Nečtiny

P+ Martin Sedloň, OMI

Stmívá se
Naštvanost na uprchlíky, které viděl
každý jenom na facebooku nebo v televizi, aniž by se příliš pokusil představit si sám sebe v podobné situaci,
způsobila, že jsou teď tak trochu
naštvaní na sebe i ti, co se znají a nikam neprchají. Už byl býval skoro klid
a teď zas tohle! Jaké zklamání. Být
člověkem ale znamená snažit se být
aspoň trochu Bohem – přijímajícím
i odpouštějícím. Škoda, že po krachu
„sluníčkářské“ vize globální vesnice
jakoby začínal selhávat i Havlův koncept občanské společnosti. Vánoce
jsou za dveřmi a víc, než sami sebe
a své sousedy, nemáme.
Marek Naglmüller

Na svatů Kateřinu,
zalezeme pod peřinu.

Stánky stojí až u hrobky sv. Terezie. Foto —sv—

neČtiny

Máme za sebou 3 měsíce školní docházky a první čtvrtletní vysvědčení. Prvňáčci pěkně slabikují a čtou.
Starší žáci zvládají učivo a všichni
společně se účastníme různých soutěží a projektů. Opět jsme se zaregistrovali a pokračujeme ve sportovním soutěžení ,,Olympijský víceboj“,
který probíhá v celé republice. V minulém školním roce jsme vyhráli
a získali cenu Trénink s olympioniky.
Ti přijeli v květnu – Dušan Kožíšek
(běžky) a Vladimír Jarý (házená)
a s nimi celý tým. Disciplíny olympijského víceboje stále procvičujeme
a výsledky zapisujeme na internet.
Procvičujeme: hluboký předklon,
zkrácené sedy-lehy, postoj čápa,
skok z místa, hod basketbalovým

Advent za dveřmi. Evropou otřásá zápach terorizmu. Ptáme se,
co bude? Advent a Vánoce jsou vlastně stále nový vstup Ježíše Krista,
vstup nebe do reality světa, do reality jednotlivých lidských životů.
A víme, jak ta realita aspoň kousek nebe potřebuje. V leckterém životě
je zápach terorizmu přítomen bez ohledu na džihádisty. A nemusí
to být od nás zas tak daleko. Jeden z dávných křesťanských ﬁlosofů
napsal: „Láskou člověka k člověku se otvírá brána nebeská dokořán.“
(Svatý Ambrož). Snad můžeme dodat, že neláskou se zase zavírá…
a terorizmy bují. Kéž nám zvlášť letos zachutná Boží řešení přemáhání
těch všech terorizmů. Nenechme si ujít a pomozme i my vzájemnou
láskou a odpuštěním tomu letošnímu otevření vánočního nebe.

Vánoční otevírací doba Barokní rok
Hostinec Na Radnici
23. 12. Besídka
24. 12. od 19.00
25. 12. zavřeno
26. 12. od 11.00 do 24.00
27. 12. od 11.00 do 22.00
28. 12. od 11.00 do 22.00
29. 12. od 11.00 do 22.00
30. 12. od 11.00 do 22.00
31. 12. od 11.00 do 19.00
od 20.00 Silvestr na sále
1. 1. od 11.00 do 24.00

Hospoda Na hřišti
24. 12. od 13.00 do 16.00
a od 19.00
25. 12. od 11.00 do 24.00
26. 12. od 17.00 do 24.00
27. 12. zavřeno
28. 12. zavřeno
29. 12. zavřeno
30. 12. od 17.00 do 22.00
31. 12. od 19.00
1. 1. od 16.00

Taneční červnové podvečery, horké léto ve znamení sochařského
sympozia a podzim naplněný kvalitní hudební dramaturgií. To byl
rok 2015 v kapli sv. Anny. Kdo
chtěl, ten si svůj program vybral a
teď začínáme chystat granty a program na další rok. Hledáme nové
nápady, pomocníky, dobrovolníky.
Budeme rádi, když se k nám zase
připojíte.
Z jedné podzimní události mám
obzvlášť radost. Koncert, divadlo
ani tanec to není. Na konci října
jsme hostili na taneční dílně mladé kluky z Bezdružic. Parta se pod
vedením Ládi Zemana (dj Django)
pomalu davá dohromady a už ve-

řejně vystupuje v rámci různých
akcí. Kluci předvádí parkour, což je
umění pohybu a překonávání překážek jak v městském, tak venkovském prostředí.
Dohromady se dali náhodou, na
ulici, v Bezdružicích a právě proto
je pro mě taková aktivita sympatická a podporujeme jí. Je z toho
totiž cítit opravdový nefalšovaný
a ničím nepokřivený zájem o věc.
Inspirující, osvěžující a potřebné.
Díky kluci!
A na závěr chci poděkovat všem
lidem kteří nám s něčím pomohli
a připojili ruku k dílu a také všem,
kteří v regionu něco podnikají a tvoří.
Roman Ž. Pekař

Příjemné prožití vánočních svátků,
úspěšný a šťastný Nový rok
za všechny hospodské přeje
Danuška a Kuba

Za všechny příznivce
jedné stopy vám vše nej
a hodně bez nehod kilometrů
přeje Prasoraider X NT

Projekt Konstruktéři budoucnosti - stavby z kostek. Foto Jana Brožová

Říjnový parkourový workshop v kapli sv. Anny. Foto Roman Ž. Pekař

neČtiny
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míčem, člunkový běh, sprint na
60 metrů a běh na 500 metrů.
Zapojili jsme se do projektu ,,Konstruktéři budoucnosti“, kde se
zaměřujeme na polytechnickou
výuku – na rozvoj pracovních
schopností a dovedností dětí pro
život. V rámci tohoto projektu jsme
zakoupili různé stavebnice, na které jsme získali peníze z grantu. Stavebnice jsou různých obtížností
a děti se s nimi budou učit pracovat.
11. listopadu jsme všem připomněli svátek svatého Martina. S dětmi
jsme upekli nadívané rohlíčky, které jsme roznášeli po obci a obdarovávali kolemjdoucí.
16. listopadu jsme navštívili Techmánii. Obdrželi jsme pro děti volné
vstupenky do všech expozic, tak
jsme je využili. Návštěva byla pro
všechny velmi přínosná. Děti si vyzkoušely a užily práci na různých
přístrojích. Zhlédli jsme vzdělávací program „Poznej své smysly“.
V Techmánii nás to moc bavilo.
20. listopadu přijel hudebník z Karlových Varů s různými nástroji
a připravil nám rytmickou show.
Zapojily se do ní všechny děti. Rytmizovali jsme, zpívali a tančili.
Listopad věnujeme nácvikům a vánočnímu jarmarku. Pečeme a zdobíme perníčky, vyrábíme svícny,
adventní věnce a vánoční dekorace.

7
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Rytmická show aneb hudební výchova netradičně. Foto —jb—

Objevujeme v Techmania Science Center. Foto —jb—

Školáci nacvičují pohádku „Lotrando a Zubejda“, mateřáčci pohádku
„O pyšném pávovi“ a všichni společně zpíváme koledy a připravujeme
taneček ke stromečku na návsi.

4. prosince k nám do školy přijde
Mikuláš s čertem. Těšíme se na
Vánoční koncert ZUŠ a vyrábění
v muzeu.
21. prosince bude Vánoční besídka.
I letos plánujeme besídku na sále
Hostince Na radnici, vloni měla
besídka velký úspěch. Tímto vás
všechny srdečně zveme!
Přejeme všem krásné Vánoce
a hodně zdraví, síly a chuti do práce v novém roce 2016!
Hvězdička stříbrná dopadla
na zem a všechno kolem nás
mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím
zavoní, Vánoce přišly k nám,
zvoneček zazvoní.

Vodní svět v Techmanii. Foto —jb—

Jana Brožová

neČtiny
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Pozitivní střípky

VÁNOČNÍ RECEPTY

Monika Karásková

Vánoční likér od
Martiny Mouleové

Rituály
Rok uplynul jako voda a brzy do našich domovů
přijdou Vánoce, které jsou plné naučených a zaběhnutých tradic, zvyků a rituálů. Před Vánoci děláme
očistu svých stavení, vyklízíme nepotřebné věci nejen z obydlí, ale i z hlavy a tím se čistí i naše myšlenky,
děláme místo něčemu novému, plánujeme si lepší
budoucnost. Vánoce v nás dokáží probudit klid, harmonii, pohodu, lásku, štěstí… V tomto čase se dokážeme zastavit, zklidnit a nahlédnout i do svých duší.
Vánoční svátky nás stmelují a pojí, jsme hodnější,
milejší, vyzařuje z nás láska a štěstí. Máme čas na
rodinu a své blízké, rozjímáme a tříbíme si myšlenky.
Čím to je? Je to proto, že pomocí vánočních rituálů
se dokážeme oprostit od všech těch starostí, stresů,
nešvarů a všeho špatného co nás každý den sužuje
a trápí a díky tomu nalezneme v sobě jakýsi vnitřní
klid. Proč si toto kouzlo a tento klid nedopřáváme
po celý rok? Vždyť je to tak jednoduché, denně si najít pár minut pro sebe, své blízké, udělat něco pro své
zdraví a ne se jen štvát za něčím, co je pomíjející!

Každodenní rituály

Suroviny na 2 l likéru
3 kelímky smetany na vaření 12 %
1 ks vanilkový lusk
6 ks hřebíčků
5 ks celých skořic
2 plechovky kondenzovaného
mléka
2 lžíce medu
500 ml bílého rumu
Postup
Smetanu s kořením prohřejeme +
vanilkový lusk (rozříznutý) – a necháme odstát 24 hodin.
Druhý den vyndáme koření, z vanilkového lusku sebereme semínka
tupou stranou nože a dáme je zpět
do smetany. Nalijeme kondenzované mléko, med a tyčovým mixérem
promícháme. Nakonec vlijeme bílý
rum a ještě krátce promícháme.
Necháme uležet 3 dny. Pokud likér
nevypijete, tak vydrží cca 3týdny.

13
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Lešovická štola
s čokoládou
Těsto
400 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 sáček vanilkového cukru
150 g másla
2 vejce
2 lžíce mléka
250 g tvarohu (ne z vaničky)
160 g cukru krupice
Náplň
100 g hořké čokolády
2 jablka
hrst kandovaného ovoce
Na potření
2 lžíce rozpuštěného másla
moučkový cukr
Postup
V kuchyňském robotu smícháme
mouku s práškem do pečiva. Přidáme cukr, změklé máslo, rozdrobený tvaroh, celá vejce a mléko
– zpracujeme hladké těsto, do kterého nakonec přisypeme kandované
ovoce.

Na pomoučený vál dáme těsto,
rozválíme na silnější obdélník, posypeme čokoládou, nastrouhanými
jablky a přehneme na třetiny.
Štolu přendáme na plech vyložený pečícím papírem a upečeme na
170°C cca 45 min. – dozlatova. Po
vytažení z trouby – ještě horkou
štolu potřeme rozpuštěným máslem a hustě pocukrujeme moučkovým cukrem.
Ke štole si dejte vánoční likér a moc,
moc si pochutnáte.
Přeji dobrou chuť, krásné a pohodové vánoční svátky plné radosti.
Martinka

Marinovaný kapr - recept od Miroslavy Nové
s dopisem starostovi

Ke každé životní cestě a životnímu stylu patří určité rituály. Některé rituály mohou být spojené s magií, ale rituálům se věnují i takoví lidé, kteří magii nefandí nebo ji dokonce odsuzují. Ranní rituály nám pomáhají nastartovat náš den, např. čištění zubů, ranní šálek kávy či čaje, naplánování dne, ranní cvičení či běh, ranní aﬁrmace
před zrcadlem, třeba „Mám se rád/a a jsem se sebou spokojen/á“. „Všichni mě mají rádi a jsou se mnou
spokojení,“ atd. Některé rituály provozujeme i během dne, aniž bychom si je uvědomovali a přitom se díky nim
podvědomě dostáváme i přes den do určité pohody. A večerní rituály nás zharmonizují, uklidní a navodí pocit
klidu a bezpečí. Mezi ně patří např. večerní šálek čaje či kávy, zapálení svíček, čtení pohádek dětem na dobrou
noc, modlení se, zpomalení a zamyšlení se nad prožitým dnem, meditace a další. Všichni jsme si postupem času
vytvořili nějaké každodenní zvyky. Vše, co děláme pravidelně a opakovaně, nás uklidňuje, vytváříme si tím jistotu a harmonii. A pokud jsou to věci, které prospívají našemu zdraví, může nás těšit i pocit, že se o sebe dobře
staráme. Mnohem lépe pak čelíme každodennímu stresu a starostem, dokážeme se lépe soustředit, máme celkově chuť a elán do života. Všechny rituály je možné se naučit a do běžného života začlenit.

Vánoční rituál pro lepší budoucnost
Pokud ten letošní rok neprobíhal právě podle vašich představ, mám pro Vás návod na takový rituál, který se
používal ve starém Rusku a prý vyvolává sílu, která vše očistí a usnadní Vám začít znovu a lépe. V podvečer zimního slunovratu 21. prosince zapalte tři bílé svíčky. Oloupejte dvě velké cibule a svažte je červenou šňůrkou. Při
tom v duchu říkejte: „Duchové minulosti a přítomnosti, držte na uzdě vše zlé, ať vládne harmonie a radost na
přelomu dne.“ Jednu cibuli zavěste na přední a druhou na zadní vchod vašeho domu. Pokud zadní vchod nemáte, stačí nad okno. Na Štědrý den pak cibuli sundejte, posolte ji a zahrabte do země. Místo cibule pak stejnými
červenými šňůrkami svažte dvě stříbrné větvičky a pověste je na místo cibulí.
Hodně zdraví, štěstí, lásky Vám v příštím roce přeje Monika

Miroslava Nová (* 24. ledna 1935, Malnice)
je česká sochařka a medailérka.
Je členkou plzeňské tvůrčí skupiny P 89.
Vystavuje od 70. let

neČtiny
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Setkání seniorů 2015
Plný sál Hostince Na radnici byl
jako každý rok na pravidelném
setkání seniorů, které se letos
uskutečnilo 23. října. Nečtinské
mažoretky pod vedením Jitky Stoklasové opět potěšily nejen seniory,
ale všechny rodiče v sále. Krásné
vystoupení mladších i starších mažoretek zahájilo slavnostní setkání
a po něm rozehrála svůj program
základní a mateřská škola. Letos
všichni společně připravili naprosto vyčerpávající program. Patří
jim za tuto náročnou práci velký
dík a všem dětem velký obdiv, protože rozjasnily kdejakou tvář dospělých. Pan starosta nezapomněl
všechny pozdravit a popřát mnoho
zdraví. V letošním roce seniorům
přišel zahrát a zazpívat Plzeňský
MLS. Jedná se o skupinu muzikantů a zpěváků, která se vytvořila
v roce 2009 kolem upravovatele
lidových písní a tanců Miroslava
Šimandla, známého svým působením nejen na pódiích, ale i na
vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
Soubor tvoří mladí lidé, převážně
posluchači či absolventi Konzervatoře Plzeň, kteří se folklóru věnují
od dětství. Plzeňský MLS vychází
z tradic muzikantského a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních Čech
– hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska. Nástrojové
obsazení společně se zpěváky vytváří pestrý krojovaný program

Nejstarší občan Nečtin pan Rychlík. Foto —sv—

Starosta Jiří Křemenák a Jiřina Marešová. Jiřinka tentokrát v roli oslavenkyně. Foto —sv—

lidových písní a instrumentálních
skladeb. Nejen příjemná hudba,
ale i výborné koláče paní Kazdové
dotvořily pěknou a milou atmosféru této akce. Někdo si zazpíval,
někdo zatančil, ale hlavně se povídalo, protože právě to je ta správná
chvíle potkat se s přáteli, sousedy,
bývalými kolegy a zavzpomínat.
—sv—

Štork Václav, 13. 12. – 70 let
Slachová Hana, 15. 12. – 70 let
Rychlík Štefan, 15. 12. – 94 let
Danielka Jaroslav,
19. 12. – 65 let
Zapletal Karel, 26. 12. – 55 let
Vacík Petr, 28. 12. – 65 let

Všem jubilantům
srdečně gratulujeme.

V posledních třech měsících letošního roku je spousta významných
gratulací. Dovolte mi připomenout
V měsíci říjnu, listopadu a prosin- alespoň tři z nich.
ci oslavili a oslaví životní jubileum Dne 10. 11. 2015 oslavil 65. natito občané:
rozeniny náš bývalý dlouholetý
Zemen Jan, 5. 10. – 55 let
spolupracovník u obecního úřadu
Vrátníková Běla,
v Nečtinech pan Jiří Kazda. Ještě
20. 10. – 60 let
jednou mu touto cestou přejeme
Lahvičková Darina,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
28. 10. – 60 let
do dalších let.
Bayerová Jiřina, 2. 11. – 75 let
Bauerová Jiřina, 4. 11. – 86 let
Kazda Jiří, 10. 11. – 65 let
Hájková Marie, 16. 11. – 70 let
Bauer Jiří, 16. 11. – 55 let
Marešová Jiřina,
24. 11. – 60 let
Hlous Miloslav, 28. 11. – 70 let
Burdová Erna, 2. 12. – 65 let
Halušková Milena,
Jubilant Jiří Kazda. Foto – sv–
5. 12. – 60 let

Blahopřejeme

neČtiny

Marie Hájková (70) a gratulující zastupitelka
Jitka Stoklasová. Foto J. Hájek

O týden později, a to 16. 11. 2015,
měla krásné, kulaté 70. narozeniny bývalá zootechnička a mistrová,
paní Marie Hájková z Hradu Nečtiny. Přejeme mnoho zdraví, štěstí
a ať Vám vnoučata, která máte nadevše ráda, dělají jen samou radost.
Dne 24. 11. 2015 oslavila 60. narozeniny naše milá, vždy usměvavá
a všem vstřícná Jiřinka Marešová, kterou všichni rádi vidíme při
návštěvě obecního úřadu v Nečtinech. Za obec Nečtiny a zajisté
i za všechny obyvatele nečtinska,
přejeme paní Jiřince mnoho zdravíčka, štěstíčka.
Za všechny z výboru pro kulturu
Miluše Chlupová
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Starosta měl k novomanželům krásnou svatební řeč. Foto Karel Štěpánek

PODĚKOVÁNÍ

byl krásný, dojemný, osobní a pro
nás se stal celoživotním silným
Rádi bychom touto cestou poděko- zážitkem a tím i závazkem na celý
vali všem, kteří se podíleli na na- život. Moc děkujeme.
šem velkém dni 31. 10. 2015, kdy Manželé Šnebergerovi z Chebu
jsme uzavřeli manželství. Dlouho
jsme přemýšleli, jak celou svatbu
vymyslet a kde ji uskutečnit, a nakonec zvítězil březínský kostel
sv. Bartoloměje a obecní dům, který je pro takové akce přímo stvořený a má perfektní zázemí.
Velký dík patří páteru Martinovi
Sedloňovi, který pomohl se souhlasem biskupství a získal povolení Hostina v Obecním domě. Foto Karel Štěpánek
k necírkevnímu obřadu přímo od
biskupa pana Radkovského, což je
pro nás velká čest.
Velkou oporo
oporou při přípravách byla
paní Uhlířov
Uhlířová a paní Vlčková, které vždy byly
byl ochotny pomoci radou i vlastní
vlastn rukou.
V sobotu 31. 10. 2015 se v březínVelké poděkování
pod
si zaslouží ském kostele svatého Bartoloměje
pan staros
starosta Jiří Křemenák, kte- konala svatba Marušky Sušanské
rý nás na obřad velmi pečlivě a Honzíka Šnebergra. Přesto, že se
připravil a společně s úžasnou jednalo o civilní obřad, svatba se
paní Jiřinkou Marešovou mohla díky ochotě pátera Martina
nás provedl předsvatební Sedloně a vstřícnosti biskupa Radi svatební
sva
cestou s velkou kovského, konat v kostele.
trpě
trpělivostí a osobním pří- Za tónů slavnostní hudby vstoupili
stup
stupem. Svatební obřad snoubenci a svatební hosté do krás-

Kostel v Březíně
ožil další svatbou

neČtiny
ně vyzdobeného kostela. Tam na ně
čekal oddávající pan starosta s paní
matrikářkou. Jak je zvykem, ženicha
vedla k oltáři jeho maminka. Nevěstu doprovázel k oltáři malý Kubíček v bílém smokingu s modrým
motýlkem. Ke slavnostní atmosféře
obřadu přispělo krásné duchovní
prostředí kostela. Řeč pana starosty
i následný manželský slib byl natolik
dojemný, že rozplakal nejen snoubence, ale i téměř všechny hosty. Po
gratulacích novomanželům se všichni hosté odebrali do obecního domu
vedle kostela, kde pro ně byla připravena nádherná svatební tabule.
Jsme moc rádi, že krásně opravený
kostel v Březíně ožívá, že se v něm
slouží mše a koná řada kulturních
akcí a v poslední době i svatby. Díky
všem těmto akcím, jak duchovním,
tak civilním, březínský kostel nezůstává pouze památkou, ale je to
živé místo k setkávání.
Totéž se týká i obecního domu –
fary, která je příjemným místem
pro posezení, oslavy narozenin a jiných rodinných událostí, i místem,
kde se konají různé tvořivé dílny.
Zuzana Vlčková

Vánoční přání
– historické perličky
Konec roku je za dveřmi a tak je tu
čas vhodný k svátečnímu rozjímání, bilancování a poděkování. Chtěl
bych Vám všem srdečně poděkovat
za přízeň, kterou věnujete nečtinské historii. A za všechny příjemné
chvíle, které jsme společně u historie v letošním roce zažili.
Přeji Vám všem krásně prožitý advent,
vánoční pohodu, hodně pevného
zdraví, kupu chuti do života a co nejvíc štěstí a splnění všech přání v novém roce 2016. Moc se těším na další
setkávání nad nečtinskou historií.
S pozdravem Jiří Kapr
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Vánoce přinášejí radost KINO SOKOL MANĚTÍN
a otevírají srdce…
Průběžně aktualizovaný program
www.manetin.cz/mesto/kino

Ať Vám letošní Vánoce přinesou
hodně radosti a lásky. A tato vánoč- Úterý, 22. 12. 2015, 18.00
ní radost ať Vás neopustí po celý SEDMERO KRKAVCŮ
pohádka, Česko, Slovensko, 2015
nový rok Vám z celého srdce přeje
(doporučeno od 6 let)
Režie: Alice Nellis
Zuzana Siková, kosmetička,
Předloha: Božena Němcová
Březín
Scénář: Alice Nellis

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

Kamera: Matěj Cibulka
Hudba: Vašo Patejdl
Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová,
Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml., Zuzana
Bydžovská, Jana Oľhová, Csongor Kassai,
Kristína Svarinská, Marián Geišberg, Erika
Guntherová, Jakub Zindulka, Barbora Mudrová, Zuzana Čapková, Matej Marušin, Miro
Noga, Juraj Hrčka, Marta Maťová, Noël Czuczor, Erika Stárková, Taťjana Medvecká

Tradiční prodej kaprů

Prodej zajistí jako každý rok Václav
Hřebec. Datum bude včas zveřejněn.

Vážení přátelé hasičů,
hasiči, spoluobčané,

Pohádkový příběh vychází z klasické
pohádky Boženy Němcové Sedmero
krkavců. Mladá dívka na sebe bere
těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí,
které na ně uvrhla jejich matka. Je
to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale
také síle slova, pravdy a opravdové
lásky. Hlavní hrdinkou je mladá
dívka Bohdanka, která se narodí do
utrápené rodiny pekaře, jehož žena
před lety v návalu vzteku proklela
sedm svých synů a z těch se stali
krkavci. Rodiče před Bohdankou
toto rodinné neštěstí tají. Když se
Bohdanka na prahu dospělosti dozví o prokletí své rodiny, rozhodne
se, že musí bratry zachránit. Od
místní čarodějky se jí dostane rady,
že musí svým bratrům ušít košile.
Ale ne lecjaké – sama bez pomoci
musí natrhat kopřivy, zpracovat
vlákna, utkat látku a ušít každý steh.
Bohdanka se vydává na dlouhou
cestu za záchranou svých bratrů.

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.
Přijměte prosím srdečné přání
pevného zdraví a mnoho sil do dalšího roku.
Vstupné na všechna představení
Za celý hasičský sbor babi Kazdová je dobrovolné

