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Vážení a milí
spoluobčané,

máme zde advent, a to je neklamné
znamení, že vstupujeme do posled
ního měsíce roku. Bylo v tento čas
běžné, že na polích a loukách již le
žel sníh, a bílá peřina zvala k odpo
činku všechno živé. Vše se uklidnilo
a zpomalilo k spánku a oddechnutí.
Bylo to tak odedávna a mělo by to
platit i nadále. Jenom s tím sněhem
to nějak nevychází, a tak pořádně
nevíme, jestli již máme odpočívat
nebo běhat jako splašení, dohánět,
co jsme nedodělali a bláznit tak, jak
je to v dnešní moderní době už sko
ro normálně běžné. Obchody plné
zboží, tlačenice, nervozita a spěch…
Na druhé straně se nám nabízí klid,
pohoda a v ní čas na zamyšlení nad
uplynulým rokem, nad sebou samý
mi a také čas na spojení toho, co
bylo, s tím, co má přijít. Vyberme si
každý podle svého. Ale ať už se při
kloníme tam nebo na druhou stra
nu, přejme při tom jeden druhému
všechno dobré. V tomto duchu Vám
všem přeji za sebe a i jménem zastu
pitelstva obce krásné Vánoce, pevné
zdraví, a co nejvíce radostných dnů
v novém roce 2017.
Zároveň děkuji všem, kteří mají
rádi svoji obec a podílejí se na tom,
aby trvale, ve všech svých částech,
vzkvétala a rozvíjela se do hodnoty
a krásy. A to nejen materiálně, ale
i v kvalitě lidí a v jejich chování.

Je zajímavé sledovat, že čím více
užíváme materiálního blahobytu,
tím více chátrají věci, které za
peníze nejdou koupit. Sílí tlak na
každého z nás a bují praktiky, kte
ré nás olupují o klid a pokoj. Za
městnání, byrokracie, existenční
problémy, starost o děti, zdraví
a obava o celou naši budoucnost.
Je toho dost na našich bedrech
a nejsme tak úplně v pohodě… Je
to tvář dnešního „civilizovaného“
světa, která se neustále připomí
ná za vydatného přispění médií,
kam až dohlédneme. Ale i v této
neklidné době platí, že kolem nás
a hlavně v nás samých, jsou cenné
hodnoty, které většinou nic nesto
jí a přitom mohou udělat v životě
velkou radost. Je to láska, porozu
mění a tolerance. Je to pospolitost
a vzájemný respekt. Je to tvořivý
a vděčný vztah k vlastní existenci
neboť jsme tu vlastně zázrakem
a každý den bychom za to měli dě
kovat a s vděčností vracet. Už je mi
to někdy hloupé, že se opakuji, ale
nepřestávám věřit, že vzájemnost
lidí na malém území naší obce je
velikánskou příležitostí si udělat
život lepší. Proto si vážím všech,
kteří o toto společné dílo usilují,
pěstují dobré vztahy a jsou hrdí
na to, že v tomto krásném koutku
světa mohou žít. Se všemi těmito
lidmi se v novém roce moc těším
na další spolupráci.
Jiří Křemenák, starosta

Autorské čtení
Táni Kořenkové

Od mala ráda poslouchala pohád
ky, a když se sama naučila číst, vy
užila každé chvilky ke čtení nejen
jich. Doma všichni krásně vyprávě
li, a když se dostala k prvním bás
ničkám, byla to kniha pro první tří
du „Poupata“, netušila, že se něco
může tak krásně vyjádřit. Dětské
verše spojené s obrázky četla jed
ním dechem a byla, jak sama říká,
ztracena. Samozřejmě se pokouše
la mluvit řečí vázanou, ale trvalo to
ještě chvíli, než to šlo i poslouchat,
jak sama dodává.
První dotek Nečtin ji zasáhl ve spo
jení s “Cestou andělů“.
První básničku psala pro Probu
zeného anděla a tu prý snad psalo
pero samo. Druhá byla dívenka
s beránkem a třetí trojice andělů.
S ostatními se pak musela sama
seznámit a pochopit je, protože už
nesly poselství. A tak v její autorské
dílně ke každému andělu vznik
ly verše, které bychom velice rádi
připravili jako netradiční a osobitý
propagační materiál „Cesty andě
lů“ pro naše turisty.
Jednu báseň z tohoto souboru mů
žete vyslechnout i na autorském
čtení v Nečtinech.
Jedinečné originální příběhy, po
hádky, které se možná staly, ale
možná také nestaly, kdysi, v dáv
ných dobách Nečtin, bude vyprávět
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s nadhledem a osobitým humorem
plzeňská autorka paní Táňa Kořen
ková. Posluchače možná překvapí,
jak to opravdu bylo s dárkem pro
dědečka, dozví se něco o tajemství
rosy na louce u Pstruhového poto
ka a třeba o čertovské babičce. Paní
Táňa píše pohádky, které nás vta
hují do pohádkově krásné nečtin
ské atmosféry a zachycují postavy
a postavičky, které stále můžeme
potkávat v úžasném prostředí celé
ho Nečtinska.
Regionální muzeum všechny srdeč
ně zve na její autorské čtení dne
13. 12. 2016 od 18.00 hodin do pro
stor Informačního centra. Přijďte
si potěšit duši a svými nápady při
spět k tvorbě Nečtinských pohádek,
které nám právě tato autorka tvoří.
Soňa Vašíčková

zeptáme se babičky, zda to může
me rozbalit?“
„Babičko, můžeme ten balík rozba
lit?“ „Určitě, já vám to sundám a co
pak to tam asi bude?“ Odešla jsem
do kuchyně dělat večeři a najednou
se otevřou dveře, v nich Jonášek,
jen nakročil, aby se nezdržoval
a s rozzářeným obličejíčkem na mě
vyhrkl: „Babičko, kuchyňka je tam,
kuchyňka!“ No, bylo radosti, zapo
mněl na stýskání a o to hlavně šlo,
rovnal s Nikolkou talířky a hrnečky
a hned vařil něco pro maminku.
Radost byla veliká a kuchyňka pře
ci jen našla uplatnění v okamžiku,
kdy jí bylo zapotřebí, aby zaplašila
stesk po mamince.
Táňa Kořenková

Prosinec

V – jako Vánoce
Vánoční dárek
Leden 2004
Před Vánoci v roce 2003 jsem dá
vala dohromady dárky k Ježíškovi
a chtěla jsem se poradit, co pro Jo
náška. Čekala jsem s určitostí, že to
bude auto nebo nějaká mužná zále
žitost a nemýlila se. Vyslechla jsem
doporučení a nakonec se rozhodla,
že se zeptám Jonáška samotného.
Zavolala jsem: „Jonášku, za chvil
ku bude chodit Ježíšek, copak ti asi
přinese, copak bys chtěl, co ještě
nemáš?“ Jonášek se hluboce za
myslel, zodpovědně svraštil čelíčko
a pak to konečně vymyslel: „Babič
ko já už vím, co nemám, kuchyňku
nemám, tu bych chtěl!“ Bylo to lo
gické. U druhé babičky vyrůstala
dvě děvčátka a tam se s kuchyňkou
stále manipulovalo a hrálo. Než mi
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to ale došlo, vyrazilo mi to dech.
„Tak kuchyňku říkáš…“ Syn na mě
udělal přísné oči s výrazem, jen si
to babi zkus, a já věděla, že tudy
cesta nepovede. Pod stromečkem
bylo plno dárků, ale kuchyňka
mezi nimi skutečně nebyla. Ta le
žela zabalená na skříni a čekala na
svůj okamžik a svých pár minut slá
vy. Přehoupl se Nový rok a Joná
šek začal chodit do školky, protože
maminka začala pracovat. Pokud
měla ranní, vyzvedla si ho sama,
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ale při odpolední jsme s druhou
babičkou začaly pomáhat. Jednou
bylo takové smutné počasí, všich
ni jsme byli stísnění a i Jonášek si
vzpomněl na maminku a začalo se
mu stýskat. Měla jsem doma i Ni
kolku, starší vnučku, kterou jsem
zapojila do svého plánu. Zavolala
jsem ji do kuchyně a vysvětlila, že
spolu s Jonáškem najdou zabalený
dárek na skříni. Nikolka šla oka
mžitě na věc. „Jé, Jonášku, tamhle
vidím něco zabaleného na skříni,

Adventní čas, obklopil nás,
rozsvítil svíce, sváteční čas
Větvičky barborky v sklenici stojí,
snad pro nás rozkvetou,
budeme svoji
Svíci po svíci rozsvítíme,
krabice cukrovím naplníme
Jedlovou větvičku nazdobíme,
Štědrý den spolu oslavíme
Budeme spolu olovo lít,
jablíčko krájet, punč horký pít
Na půlnoční vyrazíme
společně a zvesela
Lehkým krokem pospíšíme
do našeho kostela.
Nový rok a nové sny,
čekají nás před dveřmi
U jesliček postojíme,
společně se pomodlíme,
koledníky podělíme
Budeme cestou domů tiše,
už svatá chvíle nastala
Vzpomínat na ty,
co mezi námi nejsou,
slza se do očí dostala
Na babičky pohlazení,
na maminky políbení,
starostlivost tatínka
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Všechnu péči co nám dali,
s láskou pro nás pracovali
Na procházky s dědečkem
a na jeho vyprávění,
Písničky a legrace
pro nás měl vždy po ruce.
A už dost jen zvesela
vykročíme z kostela
Nový rok a nové sny
čekají nás před dveřmi.

Mikuláši, čerti a víly
ovládli muzeum
Ve sváteční den 17. listopadu jsme
v našem Regionálním muzeu po
řádali vernisáž výstavy řezbářky
paní Věry Sidorjakové. Celé výsta
vě předcházeli schůzky u Sidorjaků
doma. Jejich domeček je poznat již
z dálky. V každém okně dřevěné
postavičky a nádherně udržovaná
zahrada plná dřevořezeb a v nich
usměvavá a nabitá pozitivní ener
gií paní Věra. Její dům je jeden
velký ateliér. Setkání s ní je jako ex
ploze. Hned je tam a pak zase tady,
přináší své práce a vypráví. Každá
její soška má své jméno, svůj vlast
ní příběh a ona nám je chce všech

Paní Věra vypráví. Foto –sv–
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ny převyprávět, ale není tolik času
a my musíme část její práce přestě
hovat do Nečtin. Tak si tak říkám,
kolik hodin asi strávíme instalací,
ale to se pletu. Paní Věra přesně ví,
co chce. Hned se chopí práce a její
tempo je neuvěřitelné. Půda muzea
se zaplňuje a moc se radujeme z vý
sledku, jako by tam její víly, čerti,
vodníci patřili a ožili. Hlavní ozdo
bou výstavy je velký betlém. Paní
Věra si tak povzdychne: „Snad na
tu vernisáž někdo dorazí?“. No,
neměla jsem vůbec pochyby a ve
čtvrtek se potvrdilo, že jsem se
nespletla. Už kolem půl čtvrté se
začali trousit první návštěvníci
a brzy jsme museli přinášet nové
a nové židle. Nakonec bylo muze
um úplně plné. Přišla necelá stov
ka obdivovatelů její práce. Bylo to
velmi krásné a poetické odpoledne.
K jejímu celkovému milému dojmu
přispěla i laskavá úvodní řeč malíř
ky Mařenky Janečkové a hudební
doprovod v podání Julie Trávníčko
vé z Nečtin. Paní Sidorjaková nám
všem povyprávěla své začátky a po
vzbudila každého z nás, aby se niče
ho nebál a splnil si své sny v každém
věku. Dlouho do večera jsme si
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povídali a utvrzovali se, že přece
jen je na světě krásně.
Přijďte se podívat, muzeum vám
nabídne i betlémy pana Stanisla
va Kulhánka, které jsme si všichni
moc oblíbili a jsme mu velmi vděč
ni, že je pro nás v adventním čase
postaví již poněkolikáté.
–sv–

Ateliér Vera
Úvodní slovo malířky
Mařenky Janečkové
při vernisáži výstavy
Věry Sidorjakové
Před šesti lety se odehrál raketový
start počátku tvorby v řezbování.
Věrka se rozhodla – budu praco
vat se dřevem, je to můj velký sen.
V pracovním zařazení v roli uči
telky taky tvořila ve výtvarném
vyučování a pracovním vyučování.
Dokázala si poradit s různými ma
teriály, s řezbami vážně začala po
odchodu do důchodu.
Její tvorbu jsem sledovala od po
čátku a znám všechna díla od mi
niatur až po megařezby, které jsou
určeny především pro exteriér,
a možná někteří z přítomných se
s nimi již doma těšíte. Patřím také
do této skupiny.
Doba šesti let tvorby není dlou
há, ale ani příliš krátká. Je to čas,
který prověří a ukáže, jak to autor
opravdu myslí a jak svými díly do
káže zaujmout a zejména potěšit
své blízké. Toto se Věře skutečně
daří. Počet obdivovatelů a zájemců
o tvorbu narůstá rok od roku. Ne
jen díky Toulavé kameře, která její
ateliér navštívila, nejen kvůli roz
hlasovým vlnám letícím do éteru,
svědčí o její práci. Především ob
rovská píle, pracovitost, stále nové
nápady, jež mají jedno společné –
vztah k těm nejprostším, zdánlivě
obyčejným věcičkám, to jsou pravé
příčiny úspěchu. Bohatá fantazie
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prostá jakéhokoli kalkulu je oblé
ká do příběhů tajemné symboliky,
vybírá detaily z pohádek, pověstí,
z vyprávění, ale též ze vzpomínek
na bytosti blízké v autorčině životě.
Velkou inspirací je příroda sama
a především náš pestrý svět lidí.
Společným jmenovatelem nově
vznikajícího „Dřevěného světa“
je pojem výraz – vše naplno žije,
tvář se směje, šklebí, křičí i pláče,
je vážná i rozšafná, až rozpustilá.
Opět se nabízí společný jmenova
tel: jednoduchost bez příkras, mi
nimalistické zpracování materiálu,
čitelnosti, srozumitelnosti, působi
vosti – zkrátka malý i dospělý divák
si přijde na své. Dnes se o tom pře
svědčíte zde v galerii blízko nebe
– nebo téměř kdykoli v soukromé
galerii autorčina domova, zahra
dě a hlavně v ateliéru v Plasích za
Vápenkou. Nemusíte na domě hle
dat a číst řezbovanou informaci, že
jste v „Ateliéru Vera“, ale desítky
sošek v oknech, zahradě i v zád
veří vás dovedou na místo, kde se
dřevěná krása rodí a také přebývá.
Přivítá vás energická, rozesmátá
řezbářka, dostanete výklad se vším,
co k němu patří, školní mládež si

vyzkouší, jak se se dřevem pracu
je, pomaluje si připravená dřívka
a odnese si vzpomínku na úžas
nou výtvarnou exkurzi – a pan J. A.
Komenský se v nebi usmívá, hla
dí si vous a říká „Šťastná to žena
a všichni kolem“.
Výtvarná díla nejsou prvopláno
vě tvořena do šuplíků, tj. dříve či
později, jsou podrobena soudu
těch, kteří je chtějí vidět a mají pří
ležitost. Paní Věra využila prezen
tace svých děl bohatě. Pokusím se
vyjmenovat kde její betlémy, čerty
v pekle, Mikuláše, anděly, veselé
babky, rozšafné tatíky, ryby, ptáky
s dřevěnými krmítky a tak dále…
lidé obdivovali.
Začneme v Lomanské hájovně
s dřevěnými společníky, Věra slaví
Babí léto a sv. Václava, v Manětíně,
Řemešíně, Kozojedech, mnoho
krát v Plasích a v galerii V. Brožíka
v Třemošné, v kostelíku sv. Petra
a Pavla v Dolanech. Nesmím za
pomenout, že se stala podvakrát
vítězkou ve výtvarném řemeslném
klání o plaské pouti.
Často přemýšlím, kde řezbářka stá
le nabírá sílu a energii, která z její
tvorby přímo tryská. Doberu se

M. Janečková při svém úvodním slovu. Foto Miluška Chlupová

neČtiny
k jedinému výsledku, je to radost
v ní samé a především radost z prá
ce, na kterou se každý den neuvěři
telně těší. Dokáže s nesmírným za
ujetím vyprávět o každém díle, ať je
droboučké jako dlaň, nebo 1,20 m.
Toto ztotožnění srdcem i rozumem
se vším, co tvoří, přechází na člově
ka – diváka, coby živá voda. Tak to
má být, těšit sebe i druhé tím, co dě
láme. Jednoduché a velmi silné pra
vidlo pro šťastný a naplněný život.
Dovolte mi za nás za všechny po
přát autorce a jejímu manželovi,
aby pramen inspirace a nápadů
nevysychal, abychom si my, věrní
příznivci oživlého dřevěného svě
ta, užili dnes a po celou dobu vý
stavy v tomto půvabném a milém
stánku dobra co nejvíce radosti
a pohody.
Krásný večer vám všem a Slunce
v duši.
Marie Janečková

Komu chybí dárek,
hurá do Muzea:

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
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Vánoční týden v muzeu
12. – 16. 12. 2016
každý den od
10:00 – 15.00 hod
V tomto týdnu si můžete přijít vyro
bit vánoční ozdoby a vánoční dárky:
Mýdla
Šperky
Koupelové soli
Košíky
Sněhuláky, anděly, čerty
Svíčky
Vonné sáčky
Záložky do knížek
Výroba přání a PF
Dolly v hereckém provedení Ivany Chýlkové

Cena dílničky podle druhu výrobku.

Osoby a obsazení
María Eva Duarte de Perón:
Monika Absolonová /
Radka Fišarová
Obec Nečtiny nabízí 2 vstupenky Che: Peter Strenáčik
za cenu jedné na vybrané předsta Juan Domingo Perón:
Karel Roden / Ondřej Sokol
vení v Divadle STUDIO DVA.
Svůj zájem hlaste v Regionálním Augustín Magaldi: Ondřej Izdný
muzeu Nečtiny do 20. ledna 2017. Perónova milenka:
Cena vstupenky se pohybuje od Veronika Vyoralová
250 do 899 Kč dle umístění sedadla. Termíny:
Rádi vám při výběru v muzeu po PÁ 24. 3. 2017 od 19 h
SO 25. 3. 2017 od 15 h
můžeme.
Sami si můžete vybrat na: https://
www.webticket.cz/akce/22788.c, HELLO, DOLLY!
k ceně vstupenky bude započítán Muzikál vznikl na motivy frašky
poplatek za dopravu. Výše poplat Thortona Wildera dnes známé pod
ku bude zveřejněna na plakátech názvem Dohazovačka. Jednoduchý
dle použitého dopravního pro příběh vdovy Dolly Leviové, která
středku. Zatím monitorujeme zá se živí jako dohazovačka, a jedno
jem o představení.
ho ze svých zákazníků – mrzout
ského starého mládence – přiměje
svým šarmem a kouzlem změnit se
v milého, galantního muže, zpraco
val Michael Stewart. Geniální hud
EVITA
bou jej opatřil Jerry Herman.
Strhující příběh. Vášnivá Argenti Muzikál měl premiéru 16. led
na. Geniální hudba Andrew Lloyd na 1964 v New Yorku a „rozdrtil”
Webbera. Živý orchestr. Fascinují všechny dosavadní broadwayské
cí hity Donˋt cry for me Argentina, rekordy. Ústřední píseň v podání
You must love me a mnoho dal Louise Armstronga (stejně jako
slavná filmová verze s Barbarou
ších. Emoce, které vás uchvátí.

Jedeme do divadla

DIVADLO STUDIO DVA

neČtiny

Hvězdné obsazení muzikálu Hello, Dolly pražského divadla Studio DVA

Streisandovou) obletěla celý svět
a stala se nesmrtelným hitem –
právě tak jako celý muzikál.
Ve zbrusu novém zpracování s ži
vým orchestrem se v titulní roli
představí Ivana Chýlková, a to bez
alternace.
Osoby a obsazení
Dolly Leviová: Ivana Chýlková
Horác Vandergelder:
Josef Carda / Jaromír Dulava
Kornelius Hackel:
Kryštof Hádek / Michal Slaný
Barnabáš Tucker:
Jan Meduna / Václav Jílek
Irena Molloyová:
Simona Babčáková /

6
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Monika Šabartová
Minie Fayová:
Berenika Kohoutová
Rudolf: Mojmír Maděrič
Číšníci, Vandergelderovi zaměst
nanci, hosté na oslavě, živý povoz:
Martin Sochor, Petr Pěknic,
Roman Štabrňák, Veronika
Kaucká, Václav Muška,
Jaroslav Míšek
Ernestina Zámožná:
speciální host –
Naďa Urbánková /
Yvonne Přenosilová
Termíny:
SO 18. 2. 2017 od 15 h
SO 11. 3. 207 od 19 h

Praktický stolní kalendář Nečtinsko 2017 je k dostání v Regionálním muzeu

neČtiny

Kalendář

Chovatelská výstava

Stolní kalendář Nečtin
a obcí Nečtinsko 2017 je
v prodeji v Regionálním
muzeu Nečtiny.
Soňa Vašíčková ve
spolupráci s fotografem
Janem Boreckým
vybrali fotografie ze
všech obcí Nečtinska.
Můžete se těšit i na
příjemné slovo starosty
obce Jiřího Křemenáka.

Podzimní jarmark
v Nečtinech lákal na
výstavu zvířat i další
program

Kultura 2017
Setkání představitelů
společenského života při
přípravě kulturního
kalendáře
Obec Nečtiny srdečně zve na tra
diční setkání představitelů spole
čenského života, které se uskuteční

7. 12. 2016 v 18.00
v prostoru IC Regionálního Muzea.
Každý s dobrým nápadem je vítán.

Je více jak měsíc po chovatelské vý
stavě a je dobré zhodnotit to, co se
povedlo a nepovedlo.
Povedla se návštěvnost, zhruba
2 800 platících.
V chovatelském areálu vystavovalo
58 chovatelů: 216 králíků, 46 voliér
drůbeže, 110 klecí holubů a 25 vo
liér holubů.
Bylo se na co koukat a co naku
povat. Výstava ovoce a zeleniny se
opět zdařila. Co se nepovedlo? Par
kování. Nedostatek místa a nepře
hlednost. Příští rok se polepšíme
a doufám, doufám, že nám počasí
bude přát. Za všechny chovatele
ZO ČSCH Nečtiny děkuji všem
sponzorům a to hlavně Nečtinské
zemědělské a.s. Za pomoc děkuji
Obecnímu úřadu v Nečtinech.
Děkuji M. Pluhařové a Věrce Šiko
vé za organizování vstupného.
Děkuji Mileně Chamrádové, Evě
Hruškové a Marcele Zímové za pří
pravu tomboly. Děkuji Jiřině Dons

Expozice k nakousnutí. Foto –lž–
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Někteří z vystavovaných holubů našli nový domov. Foto Lenka Žemličková

kovové, Veronice Zímové a Zděnce
Kleknerové za prodej zvířat. Děku
ji Petru Bohunovi a jeho rodině za
dokonalé občerstvení.
Děkuji Františku Melichovi a Miro
slavu Štejfovi za perfektní přípravu
výstavu ovoce a zeleniny. Děkuji
Pavlu Donskovovi a Tondovi Urbano
vi za organizování parkování, což bylo
vysilující. Děkuji J. Zímovi, T. Zímovi
a B. Dolejšovi za kontrolu vstupného.

Děkuji prostě všem, kteří pomáha
li.
Hodně zdraví, optimismu, štěstí
a moc a moc veselých dnů v roce 2017
přeje
Lenka Žemličková
A ještě přísloví:
Pamatujte, že ke šťastnému životu
potřebujete jen velmi málo…
Marcus Aurelius

neČtiny
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Pozitivní střípky

Historické perličky

Monika Karásková

Čas nám neúprosně letí. A je zde
opět vánoční vydání našich Nečtin
ských novin. Na konci roku 2016
chci poděkovat za všechno, co nám
rok přinesl. Ať to bylo dobré, nebo
ať to byly starosti. Vždyť i starosti
k životu patří. Když rok končí je
zvykem bilancovat a vzpomínat.
Vzpomínáme na věci, které se po
dařily, ale i na věci, které zrovna ne
dopadly dle našich představ. Nikdo
a nic není dokonalé a tak se třeba
stalo, že v minulém čísle novin jste
Historické perličky nenašli. Moc
se omlouvám. A díky této mé chy
bě poruším jeden ze svých zvyků,
nedávat si do nového roku žádná
předsevzetí. Já si jedno předsevzetí
přeci jen dám. Jaké to bude? No, že
Historické perličky nebudou v příš
tím roce v žádném vydání chybět.

Splněná přání
Kdysi jsem četla knihu Vesmírný objednávkový servis od autorky Bärbel Mohr,
mohu všem doporučit. Naleznete zde
návod, jak naplnit svůj život zázraky,
jak si můžete vše v Universu objednat,
jak v nějakém „obchoďáku“… Např.
volné místo na zaparkování přímo před vchodem, kde je totálně ucpané parkoviště, super počasí na výlet, když
všude kolem vás prší, překrásnou dovolenou, úžasného partnera, nádherný dům aj… Je úžasné, jak vše kolem
nás funguje. Co se kolem nás děje se neděje náhodou že! Takže pokud se nám nedaří, můžeme poděkovat jen
a jen sami sobě, že jsme si něco přáli, ale zároveň jsme měli strach, že by nám to druzí záviděli či snad že si to
nezasloužíme nebo snad, že je to velkorysé přání… Nedávno mi jedna má klientka přinesla do studia krásnou
knihu, která vyzařuje spoustu pozitivní energie – jmenuje se Poznej svůj cíl od Zdeňky Jordánové, i tato autorka
četla onu zmiňovanou knihu a použila z ní úžasný příběh, který vypráví o nejednom nesplněném přání. No není
náhoda, že se mi opět dostal do rukou tento příběh o přání… Kdysi mi nasměroval a otevřel oči, no asi jsem zase
pochybovala… Tak tady je přátelé:
Byl jednou jeden muž a ten zemřel. Dostal se do Nebe a setkal se tam se svatým Petrem. Ten ho zavedl do nád
herného domu a řekl mu: „Tak tady teď budeš bydlet, je to tvůj nový domov. Pořádně si to tady prohlédni…“ Muž
se velmi podivil a prohlížel si svůj nový dům. Dům byl nádherný a přesně takový, jaký si přál jen ve svých nej
tajnějších snech. Chodil z místnosti do místnosti, nemohl se nabažit té nádhery a různých důmyslných zařízení
v domě, která nestačil obdivovat a nekonečně oceňovat. Celý život ho bavilo věci neustále vylepšovat a vymýšlet
různá „udělátka“, kterými si chtěl usnadnit život. Bohužel mu na to v jeho životě většinou nezbýval čas, a tak
si koupil to, co bylo zrovna na trhu, a zbytek života pak nadával, jak je to blbě vymyšlené. Nyní si muž připadal
jako v ráji. Jen jedna věc mu byla velmi divná. Všechny místnosti byly plné nějakých zvláštních krabic. Byly pro
stě všude. Byly to krabice různých rozměrů, od malých po větší, obrovské, ale i docela malinkaté balíčky. Kroutil
hlavou a zeptal se svatého Petra: „Co to je všude za krabice, je jich tady tolik?“ Petr se zamyslel a odpověděl:
„Nu, podívej se sám, jen jdi blíž a pochopíš…“ Muž tedy přistoupil k prvnímu balíčku. Bylo to velmi zvláštní, ale
bylo tam napsané jeho jméno a adresa. Přistoupil k dalším krabicím a všechny na tom byly stejně. Všude jeho
jméno. Stále nic nechápal a tázavě se podíval na Petra: „Ničemu nerozumím, všude je jen moje jméno!“ „A tady
vidíš? Všude je razítko adresát nezastižen…“ Svatý Petr se usmál a řekl: „Stále ještě nechápeš? Jsou to všechno
nedoručené dárky. Tvoje nesplněná přání, která sis objednal, ale nevyzvedl. Prostě se ti nedaly doručit. Buď
jsi zapomněl, že jsi to někdy chtěl, nebo sis myslel, že nemůžeš nikdy mít. Vrátily se tedy zpět a tady jsme ti je
schovali. Máš zde všechno, co sis kdy přál. Tak si to užívej.“ Svatý Petr se pomalu vytratil. Muž si sedl a dal se
do rozbalování. Bylo tam opravdu všechno… od barevné duhové kuličky, kterou si přál jako malý klouček, přes
houpacího koně s opravdovým ocasem, až po nádherný náhrdelník, který kdysi moc toužil dát své ženě. Jako
v mrákotách rozbaloval a před očima mu běžel celý jeho život… Zamyšleně přemítal, kolik z toho, co si kdy přál,
si skutečně poskytl, ale místnosti byly ještě stále dost plné, a tak rozbaloval a rozbaloval… a rozbaloval. A náš
příběh končí a muž možná rozbaluje dodnes.
A co vy, jaká jsou vaše nesplněná přání a sny, vše máte ve své moci,
odhoďte svá omezení a důvěřujte Bohu, Andělům, Vesmíru, Universu,
Lásce či jak tomu kdo říkáte, otevřete se, přestaňte se vymlouvat
a jděte tomu napomoci…
Milí čtenáři, přátelé, klienti a další –
do Nového roku vám všem přeji zdraví, štěstí, lásku, spoustu zázraků,
splněných přání a snů.

Cesty do historie
Bilancování na konci roku a před
sevzetím předchází ještě krásný vá
noční čas dárků. I já si pro letošní
Vánoce připravil malý dárek. Dár
kem je nový cyklus, který budeme
pořádat společně s Regionálním
muzeem v Nečtinech a který jsem
nazval „Cesty za historii“.
Jedná se o výlety, které nás zave
dou do blízkého i vzdáleného okolí.
První „Cestu za historií“ jsme na
plánovali na sobotu 28. 1. 2017.
Naším cílem bude Praha a Národ
ní památník hrdinů Heydrichiády.
V roce 2017 si připomeneme její
75. výročí. Aby se nejednalo jen
o návštěvu památníku, připravil
jsem cestu po Praze, která nás za
vede na místa, spjatá s touto udá
lostí. Podíváme se na místa, kde
se parašutisté ukrývali. Ale také
mimo jiné navštívíme Pečkův palác,
sídlo pražského Gestapa. Doufám,
že Vás nápad cestovat za historií
oslovil. Prosím zájemce o první
cestu, aby se ozvali na můj telefon
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604 741 337 a nebo na telefon mu
zea 377 313 192 a nebo na email
muzeum@nectiny.cz, a to nejpoz
ději do 10. 1. 2017. (K návštěvě Peč
kova paláce je nutná objednávka
a počet návštěvníků je omezen na
15 osob). Při přihlášení bude zaslán
informační list k cestě a podrobné
informace, které budou zveřejněny
na stránkách obce Nečtiny www.
nectiny.cz a budou včas zveřejněny
i formou informačního plakátu do
15. 12. 2016.
Na závěr přeji všem krásně prožitý
adventní čas, ty nejkrásnější poho
dové Vánoce, hodně zdraví, štěstí
a lásky v novém roce 2017. Moc se
těším na setkávání s Vámi všemi
v roce 2017.
S pozdravem „Nečtinám zdar“
Jiří Kapr

Jak Luboš bílil
Už dlouho jsme v SDH Nečtiny
uvažovali o tom, že uklidíme a vy
bílíme hasičárnu, ale pořád bylo
něco důležitějšího. Nejdřív výroč
ka, pak závody, čištění nádrže, bri
gády na jamách, Klika, rybářské
závody a juk a rok je fuč. A tak to
šlo dokola poslední 3 roky. Na
štěstí máme ve sdružení silnou
osobnost a ta zavelela, že se letos

Uklízelo se v hasičárně. Foto –sv–
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konečně na hasičárnu dostane.
Nejen, že zavelela, ale sama se cho
pila práce a tři dny před svolanou
brigádou sama bílila již zmiňova
né prostory. Tou osobností není
nikdo jiný než Luboš Brada, který
v našem sboru plní jednu z nejvý
znamnějších rolí a je silnou oporou
celému sboru a výjezdové posádce
obzvlášť. A nejen se malovalo, ale
i auto se vyvenčilo a umylo, odvo
zil se odpad přebytečný a uklízelo
se. Kájina Kazdů jako vždy uvařila
výbornou svačinu, i když sama má
plno starostí se svým nemocným
manželem, naším starostou SDH,
kterému moc všichni držíme palce
a Kájině přejeme mnoho sil.
Pracovní sobota se vydařila, uděla
lo se dost práce a pak se klábosilo
nejen o hasičských problémech.
A tak to má být. Nejen práce ale
i zábava, aby se vše stmelovalo
a šlo se příkladem mladým.
Za celý sbor moc děkujeme všem,
co se zúčastnili, ale ten největší dík
patří Lubinovi, který nasadil nejví
ce energie pro dobrou věc.
Za všechny hasiče, ale i jim a jejich
rodinám, mi dovolte popřát krás
né a klidné Vánoce a hlavně zdraví
v roce 2017 a jak jinak, co nejmíň
požárů.
Za SDH Nečtiny Soňa Vašíčková,
jednatel

neČtiny

Čerstvý sedmdesátník Václav Kamínek. Foto Karla Kazdová

U Kamínků

Strnad Vladimír, 19. 12. – 60 let
Fischerová Irena, 23. 12. – 70 let

Dne 22. 11. 2016 oslavil krásné 70. Sobotová Martina, 23. 12. – 50 let
narozeniny pan Václav Kamínek. Popelářová Eva, 24. 12. – 60 let
Na návštěvu jsem se moc těšila. Steinová Monika, 29. 12. – 50 let
U Kamínků je vždy fajn, už proto, Průša Jan, 31. 12. – 65 let
že máme společné příbuzné. Kdy
by mne netlačil čas, tak bychom Všem jubilantům ještě jednou
snad povídali ještě o půlnoci. Musí srdečně gratulujeme.
me si ten čas udělat a dopovědět co
jsme nestačili. Stárneme a musíme
se už zastavit.
Karla Kazdová
V říjnu oslavila své 65. narozeniny
paní Marcela Kohoutová z Hradu
Nečtiny. Po odchodu do důcho
du se se svým manželem natrvalo

Návštěva u jubilantů

Blahopřejeme
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vrátili do svého rodného domku
na Hrad Nečtiny. Věděli jste, že
v domku, kde bydlí manželé Ko
houtovi, bylo pekařství? Dokonce
dědeček pana Kohouta tam pomá
hal sázet bochníky chleba do pece.
Je to hezké mít domek s takovouto
historií. Když jsem šla poblaho
přát paní Kohoutové, tak jsem ne
tušila, jak je těžké zastihnout naší
oslavenkyni doma, podařilo se mi
to až na potřetí. Člověk by nevěřil,
jak je vytížená. Paní Kohoutová
se mi svěřila, že již několik let do
jíždí každé pondělí do Plzně a zde
doprovází svojí vnučku na zájmo
vé kroužky a při té příležitosti se
sejde se svými kamarádkami nad
šálkem kávy. Jak vidíte, aktivní ži
vot nekončí odchodem do důchodu,
ale začíná a v případě paní Kohou
tové aktivně pokračuje. Touto ces
tou přeji naší oslavenkyni i jejímu
manželovi hodně zdraví a vitality
do dalších let.
Za kulturní komisi
Miluše Chlupová
Přejeme vám krásné, spokojené
a klidné Vánoce, nový rok 2017
plný pohody, zdraví a úspěchů.
Kulturní komise obce Nečtiny

V měsíci říjnu, listopadu
a prosinci oslavili a oslaví
svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:

neČtiny
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Poděkování
Letošní rok byl pro naši rodinu ve
lice těžký. Každý, koho navštívila
ošklivá nemoc, ví, o čem píši.
V takových chvílích každý pozná
a ocení přátelskou pomoc. Tisíce
díků patří Jiřince, Milanovi a Ilon
ce Marešů. Bez nich bych to špatně
zvládala.
Také další přátelé přispěchali na
pomoc. Poděkování patří Zdeňkovi
Šojslovi, Helze Pekařů, Křemená
kům, Vašíčkům, Danušce a Kubovi
z hospody, Vojtovi Karásků, Helče
Zemenů, Lubinovi Bradů, Fandovi
Štýbrovi, Vlastičce Bayerů, Petrovi
Paterů. Snad jsem na někoho neza
pomněla.
Z celého srdce všem za sebe i svého
manžela moc děkuji.
Je vánoční čas a dovolte, abych
úplně všem popřála hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
–kk–

Školáček
Zpravodaj Základní
školy a Mateřské školy
v Nečtinech
Na svatého Ondřeje zem se trochu
ohřeje a svatá Barborka vyhání
dříví ze dvorka.

Strašidelná párty. Foto Jana Brožová

Máme za sebou 3 měsíce školní do
cházky a první čtvrtletní vysvědčení.
Opět jsme se zaregistrovali a po
kračujeme ve sportovním soutěžení
„Olympijský víceboj“, který probíhá
v celé republice. Disciplíny olympij
ského víceboje stále procvičujeme
a výsledky zapisujeme na internet.
V rámci nového projektu ,,Naše
rodina – staré časy“, jsme ve škole
uvítali prvního hosta, pana Fran
tiška Bejvančického. Přišel nám
povyprávět o svém dětství, škol
ních zážitcích a své práci ve Ško
dových závodech v Plzni. Bylo to
příjemné a zajímavé. Těšíme se na
další besedu a pěkné povídání.
11. listopadu jsme všem připomně

Stach Josef, 3. 10. – 80 let
Sidor Jaroslav, 29. 10. – 65 let
Junas Karel, 29. 10. – 70 let
Hlousová Vlasta, 31. 10. – 65 let
Kohoutová Marcela, 31. 10. – 65 let
Bauerová Jiřina, 4. 11. – 87 let
Kamínek Václav, 22. 11. – 70 let

li svátek svatého Martina. S dětmi
jsme upekli nadívané rohlíčky, kte
ré jsme roznášeli po obci a obdaro
vávali kolemjdoucí.
Listopad jsme věnovali nácvikům
a vánočnímu jarmarku. Pečeme
a zdobíme perníčky, vyrábíme svíc
ny, adventní věnce a vánoční deko
race. Budeme mít vánoční dílnu,
kdy přijdou některé maminky do
školy a pomůžou nám šít ozdoby.
Školáci nacvičují vánoční pohádku,
mateřáčci pohádku „O zvířátkách“
a všichni společně zpíváme koledy
a připravujeme taneček ke stro
mečku na návsi.
5. prosince k nám do školy přijde
Mikuláš s čertem. Těšíme se na
„Vánoční koncert ZUŠ“ a vyrábění
v muzeu.
20. prosince bude „Vánoční besíd
ka“. Pro velký úspěch bude i letos
besídka na sále Hostince Na radnici.
Tímto vás všechny srdečně zveme!
Přejeme všem krásné Vánoce a hod
ně zdraví, síly a chuti do práce v no
vém roce 2017!

Štýbrová Jana, 23. 11. – 70 let
Šulková Irena, 28. 11. – 55 let
Průšová Jana, 5. 12. – 60 let
Karásek Ladislav, 5. 12. – 55 let
Stoklasová Eva, 7. 12. – 60 let
Štýbrová Alena, 9. 12. – 50 let
Zapletalová Naděžda, 19. 12. – 55 let

Narozeninový balíček pro paní Jiřinu Bauerovou z Nového Městěčka. Foto –mch–

Beseda s Františkem Bejvančickým, pamětníkem z Březína. Foto –jb–

Sníh tancuje nad chalupou,
pod botama louže křupou.
Voda mrzne v potoce a v kožíšku
z jinovatky vchází vrátky
do zahrádky usměvavé Vánoce.
Jana Brožová

neČtiny
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Tradiční prodej kaprů

a dáme do kastrůlku. Zakápneme
šťávou z citrónu, přidáme cukr,
skořici a podlijeme polovinou vody.
Zajistí jako každý rok
Krátce povaříme. Ve zbylé vodě
Václav Hřebec.
Datum bude včas zveřejněn. si rozmícháme pudinkový prášek,
který přidáme k jablkům a vaříme
ještě 2 minuty. Vyndáme skořici
a rozdělíme do skleněných pohárků.
Ještě do teplého poháru dáme cuk
rářské piškoty. Necháme vychladit.
...a otevírají srdce. Ať Vám letošní Čokoládu rozpustíme ve vodní láz
Vánoce přinesou hodně radosti ni a k ní přidáme horkou smetanu.
a lásky. A tato vánoční radost ať Necháme malinko vychladit a na
Vás neopustí po celý nový rok Vám lijeme na poháry, když čokoláda
ztuhne, nalijeme vaječný likér. Doz
z celého srdce přeje
dobíme vyšlehanou smetanou a po
Zuzana Siková – kosmetička,
sypeme mandlovými lupínky.
Březín
Dobrou chuť!

Vánoce přinášejí radost

Šťastné a veselé Vánoce
Mnoho štěstí a pevné zdraví v no
vém roce přeje nejen všem svým
zákazníkům
Jiří Tománek – keramik,
Březín

Martinčiny recepty

Čokoládová poleva
200 g hořké čokolády (na vaření)
100 ml smetany ke šlehání
Dozdobení
vaječný likér
250 ml smetany ke šlehání
80 g mandlových lupínků
piškoty cukrářské (nebo kulaté)

Postup
Jablka oloupeme, vykrájíme jád
řince a nakrájíme na malé kostičky

hospoda Na radnici
23. 12. od 17.00 Besídka
24. 12. od 13.00 do 15.00
25. 12. Zavřeno
26. 12. od 12.00 do 22.00
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 24.00
1. 1. od 11.00 do 18.00

hospoda Na hřišti

Jablkový pohár
8 velkých jablek
(jablka můžeme nahradit
hruškami nebo dát ½ na ½)
Šťáva z ½ citronu
120 g cukru krupice
1 kousek celé skořice
500 ml vody
1 balíček vanilkového
pudinkového prášku

Otevírací doba vánoční

Klidné prožití Adventu
a vánočních svátků přeje
Martinka

23. 12. od 18.00
24. 12. Zavřeno
25. 12. Zavřeno
26. 12. od 16.00 do 22.00
27. 12. Zavřeno
28. 12. od 16.00 do 22.00
29. 12. Zavřeno
30. 12. od 16.00 do 24.00
31. 12. Zavřeno
1. 1. Zavřeno

Obchod se smíšeným zbožím Aleny
Uhlířové a vnuka Jakuba Lindy
v Březíně začíná s

NÁKUPY DO DOMU
ZDARMA
Čerstvé pečivo z Plas, uzeniny z Pernarce,
chodovarské pivo, mléčné výrobky a další
lahůdky za skvělé ceny!
Pro objednávku, více informací nebo osobní
schůzku nás kontaktujte na tel. 737 369 090
nebo se zastavte v otevírací době:
PO: 8:30-10:00; ST: 8:30-9:30; PÁ: 8:30-10:00

UNGA
22. 10.
neČtiny
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STRÝČKOVA
ORSKÝ
neČtiny ZAHRÁDKA
VEN S TÍM

/glosy

Vánoční test
Je to k neuvěření, ale velký zátěžový
test se blíží… připravit tašky, kreditky,
umýt auto, aby se neuřízla ve městě
ostuda, napsat tlustý seznamy, ne
zapomenout dopisy Ježíškovi, dobít
kredity, aby bylo na smsky, protože
co s pohledem, stejně se s ním akorát
podloží noha od stolu, nenechat doma
tlustý klacek, do kterého je nutné se
zakousnout… až se vyrazí na vánoční
nákupy, hlavně den před dnem D nevy
pít příliš vánočního grogu a nezaspat.
Ano přátelé, velký test kardiovasku
lárního, imunitního a neurologického
systému je tu – Vánoce, Vánoce při
cházejí, zpívejme přátelé.
Renata Rédlová

nativy

Fejkové a trollové
Parlamentní listy, tvářící se jako
médium Parlamentu ČR, se kterým
neměly nikdy nic společného, se staly
u nás nejpopulárnějším fake news
serverem. V těsném závěsu je šířením
nepodepsaných hoaxů, často pře
bíraným bez úprav dalšími podobně
zaměřenými portály následují svet
kolemnas.info, ceskoaktualne.cz,
lajkit.cz a jiní. Typické je pro ně vydá
vání tendenčních nebo zcela lživých
zpráv bez ohledu na fakta. Co do
četnosti sdílení mají nad seriózním
zpravodajstvím bezkonkurenčně
navrch a produkují strach. Nelze
zjistit kdo je vlastní. Možná by aspoň
o Vánocích stálo za to vzít si k srdci
osvícenější částí digitální populace
čím dál víc přijímané heslo Think,
before share.
Marek Naglmüller

neČtiny

Jinudy
Tajemná světýlka, rozkrájená jablíč
ka, cukroví, koledy… tohle všechno
mne tento advent asi mine.
Letos musím vyvinout veškeré úsi
lí, abych dostala z hlavy i ze srdce
všechnu tu společenskou
nesnášenlivost a vyslechnuté vulga
rismy, a dokázala zpracovat vyvolané
strachy tak, abych skutečně
přijala, že druzí mohou mít jiný ná
zor. Abych se očistila od všudypřítom
né špíny, kterou na sebe kydají
voliči, i ti už zvolení, ať je to kdokoliv.
Pokud tohle dokážu, pak snad teprve
pocítím skutečnou vánoční
pohodu (a její poselství) a s nadějí
přivítám nový rok. To samé přeji
i vám – čistý, lásky a naděje plný
vstup do nového roku.
Marcela Mojžíšová

rockBENE!
| noise | psychedelic | blackfolk
NOTA
P+ Martin Sedloň

Dostalo se mi do ruky jedno manažerské poučení. Školitel vzal velkou
skleněnou nádobu. Naplnil ji poměrně velkými kameny. Otázka na
přítomné: Je to plné? Samozřejmě, už se tam víc nevejde. Ovšem
školitel vzal drobný štěrk. Nasypal, protřepal, nasypal… Přítomní
pochopili. Pak vzal ještě jemný písek. Dostal ho tam ještě opravdu
dost. Co vám tím, chci říct? No, že když se nám zdá diář plný, tak
tam ještě mnoho věcí nacpeme, odpověděl jeden odvážlivec. Ne,
chci vám říct, že pokud bychom nezačali těmi kameny, už je tam
nedostaneme… Tolik ze školení. okAdvent a Vánoce jsou dobou,
kdy si máme zvlášť uvědomit, co jsou velké, důležité, stavební kameny
našich životů. Písek i štěrk se snadno odplaví, a nezůstane nic.
Přeji sobě i vám, ať vždy začínáme tím podstatným, důležitým, aby,
jak kdosi řekl: To naléhavé, nevytlačovalo to podstatné a důležité.

HADEM PRO
MÉHO MUNGA

Info facebook.com
/barokovcechah

Děkujeme Strýčkově zahrádce, Hadem
pro mého munga, Markovi Borskému,
Nocturnal Pestilence, In The Abyss, Bloody
Lair, Oldřichu Janotovi + Ora Pro Nobis,
Ireně a Vojtěchu Havlových, BNP DJ‘s,
DJ J3NDovi a festivalu TANEC PRAHA
za spolupráci na tvorbě letošního programu.
Děkujeme všem návštěvníkům a podporovatelům,
zejména Plzeňskému kraji a obci Nečtiny.

MAREK BORSKÝ
neČtiny

koncert výběru západočeské alternativy

neČtiny

Info facebook.com
/barokovcechah
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Sport!
Nečekaně vyrovnaný
průběh v 11. kole
Kaznějov chtěl zcela jistě Nečtiny
potrápit a vstoupil do utkání velmi
dobře, když po šesti minutách vedl
zásluhou Martina Polívky – 0:1. To
ovšem trvalo pouze minutu, pro
tože z následného útoku vyrovnal
stav utkání Jarda Marz – 1:1. A za
další čtyři minuty poslal domácí do
vedení Martin Hlous – 2:1. Divo
kou dvacetiminutovku ale uzavřeli
hosté. Konkrétně Honza Valenta
a po dvaceti minutách hry byl tak
stav 2:2. Poté se již hra zklidnila
a do poločasu se skóre neměnilo.

Domácí nakonec
přestříleli outsidera
Začátek druhé půle si již oba cel
ky pohlídaly a hra byla opatrnější.
Až po hodině hry se po kombinaci
prosadili domácí a do vedení je do
stal Vašek Polívka – 3:2. Hostům
se ovšem znovu povedlo srovnat
a zasloužil se o to v šedesáté sedmé
minutě Vojta Vašíček. Pět minut
nato si vzal slovo Filip Socha a po
slal domácí znovu do vedení – 4:3.
Osm minut před koncem definitiv
ně zlomil odpor hostů Vašek Polív
ka a stanovil konečné skóre na 5:3.
Filip Haman
fotbalunas.cz/zapas/104400

Václav Polívka v akci s Všeruby.

Vážení fotbaloví
příznivci,
dovolte mi, abych jménem klubu
poděkoval všem lidem, kteří nás
podporovali v podzimní části sezó
ny, po níž naši fotbalisté figurují na
pěkném 3. místě. Kluci z 13 zápasů
získali 26 bodů, a proto jim horní
patro tabulky patří zcela oprávně
ně. Všichni hráči si za odehrané
zápasy, které mnohdy byly nelehké,
zaslouží velké uznání. Věřím, že
budou v těchto výkonech pokra
čovat a na jaře nám opět rozdávat
hodně krásných fotbalových oka
mžiků.

Děkuji

Na začátku příštího roku, dne
28. 1. 2017, bude fotbalový klub
pořádat již IX. ples fotbalistů. Tím
to bychom Vás všechny příznivce
nečtinského fotbalu a milovníky
dobré zábavy chtěli srdečně pozvat
na tuto akci, kterou si všichni spolu
užijeme. Informace o předprodeji
vstupenek budou s dostatečným
předstihem na plakátech.
Závěrem bych vám chtěl popřát
příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Miloš Fillinger,
předseda TJ Nečtiny

/FEJETON

Marie Pekařová Kadlecová
I když se většinou ohlížíme za uplynulým časem
až na konci roku, pokouším se o to o něco dříve,
je přece doba adventní. Chci se tím ubránit tlaku,
který na mne dolehne těsně před svátky, a který
prostřednictvím pozlátka v obchodech a médiích
zakřičí, že Vánoce jsou svátky mamonu a znít to
bude dutě.

Když se otočím nazpět, chce se mi jen a jen děkovat,
i když se k tomu vždycky najde „ale“. Chce se mi
s pokorou dívat dovnitř sebe, i když po druhých se
vždycky líp hází pískem. Chce se mi vydržet, i když
všechno kolem šeptá: vzdej se. Nedá mi to, protože
jesle tam v Betlémě sice stály na hnoji, ale poznaly
dotek Krále naděje.

