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140 let
Oslava založení Sboru
dobrovolných hasičů
Nečtiny

Na den 16. 9. 2017 naplánovali
naši hasiči již šestnáctý ročník
tradiční soutěže O ztracenou
nečtinskou kliku. Obvykle se tato
soutěž koná v červnu, ale letos,
zcela mimořádně, proběhla soutěž
v září, neboť byl průběh této soutěže spojen s oslavou 140. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Nečtinech. Součástí oslavy
byl slavnostní průvod, posvěcení
nového praporu SDH a posvěcení
nového dopravního automobilu
pořízeného pro potřeby hasičů za
finančního přispění České republiky a Plzeňského kraje.
Byla to krásná akce a vůbec nevadilo, že úplně na sto procent nevyšlo počasí. Slavnostní průvod měl
seřadiště na začátku obce u pomníku padlých a po desáté hodině
účastníci průvodu vyrazili směrem do sportovního areálu. Na
špici průvodu defilovaly promrzlé
mažoretky v krásném oblečení,
pak dechová kapela pana Saka
z Kralovic, která bezchybně hrála
do kroku. Vlajkonoši se symboly
obce a s novou vlajkou nečtinských
hasičů spolu s vlajkami okolních
hasičských sborů. Následovaly
čtyřstupy uniformovaných hasičů
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SDH Nečtiny s novým vozem. Foto Otakar Ott

a přehlídka hasičské techniky. Po
trase průvodu vstoupila do Nečtin
slavnostní atmosféra. Až šel mráz
po zádech. Průvod prošel obcí,
zastavil se na chvíli u sochy sv.
Floriána, kde proběhlo předání
bečky s „ Nečtinským ležákem“,
a pak zamířil na hřiště k nástupu
hasičských sborů a slavnostnímu
posvěcení.
Svěcení praporu obřadně vykonal páter Gunther Ecklbauer
z manětínské farnosti a požehnal
k dobré službě hasičům i novému
automobilu. S velkou úctou jsem
si uvědomil, jak je princip dobrovolnosti a ochota pomáhat bližnímu v neštěstí, vzácný a důležitý.
Zvláště v dnešní bezohledné době.
A taky jsem pocítil příjemný pocit,
že se v naší obci k hasičině a k jejím principům chlapi i děvčata pořád hlásí, a tak je naděje, že se zde
tato úctyhodná činnost udrží.

Průběh soutěže byl také bezvadný.
Odehrával se od začátku do konce
v poklidné, přátelské atmosféře
a v duchu sportovního rytířství.
Drobný deštík, který se chvilkami
snášel, nikomu nevadil. Snad jen
odradil některé diváky a omezil
počet fanoušků. Přesto se na dobrovolném vstupném vybralo přes
tři tisíce korun. Byla to opravdu
pěkná akce a podařila se nejen
proto, že ji členové sboru dlouho
a pečlivě připravovali, ale především proto, že se z našich hasičů
a hasiček klube bezva parta, která
chce být pro Nečtiny užitečná
a prospěšná. Moc děkuji všem,
kteří akci připravovali, pomohli
ji uskutečnit a přispěli k jejímu
zdárnému průběhu. A na závěr mi
dovolte, abych se s vámi podělil
o myšlenky Hasičského desatera,
na které jsem narazil při přípravě
historických podkladů, a které
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Program rozvoje obce
Naše obec – dobré
místo k životu
Program rozvoje obce je jedním
ze strategických dokumentů, který obsahuje záměry a cíle obce
pro její zdárný vývoj a udržitelnost života. Na jedné straně jsou
v dokumentu v historickém sledu
zaznamenány realizované akce
a na straně druhé je zde seznam
(zásobník) témat a záměrů, které
vycházejí z potřeb území, a které
Svěcení nového praporu při oslavách 140 let založení sboru. Foto Otakar Ott
dosud nebyly realizovány.
5. Bratry své považuj za rodné,
Hlavním cílem dokumentu je, aby
mě fascinovaly. Tento seznam
jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, zastupitelé a vedení obce mohlo
zásad sice vznikl kdysi dávno za
při své rozhodovací pravomoci
Rakouska-Uherska v době, kdy se ale hleď se jich povznést.
vnímat
spravované území v širších
začaly ustavovat první sbory dob6. Pamatuj, že na hasičském
souvislostech, a tím zmírnit rizika
rovolných hasičů, ale doposud by
dobrovolníku se žádá povaha
neefektivního a nekoncepčního
mohl být namísto stovek složitých
přímá, šlechetná a vlastenecká,
rozhodování, které by se prováděa nepřehledných zákonů návodem
v pospolitém jednání počestná
lo pouze na základě vnímání kráta zdrojem poučení, jak jednat a jak
a vlídná.
kodobých aspektů.
se chovat, a to nejen pro hasiče,
7. Užitečnost hasičského zřízení
Druhým významným cílem je, že
ale i pro ostatní lidi.
dokazuje se lépe skutky než slovy, obyvatelé obce a lidé, kteří by se
Hasičské desatero
chtěli potenciálně do obce přistěale zájmy hasičské dlužno vždy
1. Nehledej v dobrovolném sboa všude slušným způsobem hájit. hovat, spolky, právnické osoby
a podnikatelské subjekty mají
ru hasičském ni zisku, ni slávy,
8. Nevyvolávej ve spolku různic, možnost vidět, kam vývoj obce
nýbrž jen povinnosti bratrské
sporů a pohoršení, ale přičiň se
směřuje, a na tomto směřování se
pomoci v neštěstí.
kvůli dobré věci, abys všeliké
mohou sami podílet.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníneshody přátelským způsobem
Nemělo by nám být jedno, jak
kem, buď jím celou duší a celým
zamezil nebo usmířil.
obec vypadá a jak funguje. Jsme-li
tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi
součásti obce, měli bychom se o ni
9. Máš-li na sobě čestný stejnodobrovolníkem a jsi dobré věci
společně starat. Ať už je to otázka
kroj hasičského dobrovolníka,
na obtíž.
jejího vzhledu, vnitřního zdraví,
pamatuj, že nevhodným způso3. Buď obětavý a statečný, ale
příležitostí, dobrého jména, každý
jednej vždy s rozvahou, zbytečně bem a chováním nezpůsobíš han- z nás je jejím střípkem do mozaiky
bu jen sobě, ale zřízení, jehož
nevydávej se v nebezpečí a dbej
a měl by ji vnímat jako místo k živ činnosti hasičské svého zdraví. odznak nosíš.
votu pro sebe, svoji rodinu nebo
10.
Jsi-li
členem
hasičské
dobro4. Jsi-li činovníkem, nevypínej
společenství, kde je pořád co udrvolnosti, pak se tímto desaterem žovat a vylepšovat.
se nad jiné, ale pamatuj, že ti,
řiď a pak budeš dobrým hasičkteří Tě zvolili, očekávají od
V roce 1992 byl na základě vyským dobrovolníkem.
Tebe činnosti zvýšenou a všechpracované urbanistické studie
ny přednosti těla i duše.
Jiří Křemenák
schválen první dokument tohoto
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typu – Program obnovy venkova.
Byl vyhotoven na základě zjištěných faktů, věcných připomínek
a finančních možností obce za přispění námětů od obyvatel, spolků
a tehdejších členů zastupitelstva
ve spolupráci s Ing. Arch. Miroslavem Jirsou. Původní verze byla
v průběhu let dvakrát aktualizována a naposledy překlopena do
Strategického plánu obce pro období 2012–2016, na kterém spolupracoval Ing. Arch. Karel Hanzlík.
Protože je tento dokument, po
uplynutí 6 let již částečně přežitý,
rozhodlo se zastupitelstvo na základě nabídky Spolku pro obnovu
venkova ČR k metodické a finanční spolupráci v letošním roce Plán
rozvoje obce znovu aktualizovat.
Dokument by měl být předložen
ke schválení nejpozději v listopadu
2018 a měl by podchytit co nejvíce
aktivit, které by směřovaly:
— k rozvoji sounáležitosti místních
obyvatel s jejich obcí a k vytváření
dobrých vztahů v obci založených
na spolupráci a vzájemném respektu.
— k rozvoji hospodářství obce
(zemědělská činnost, zpracování
produkce, lesní hospodářství, rozvoj vhodných druhů nezemědělské
výroby, obnova řemesel, rozvoj obchodu a služeb, včetně služeb pro
cestovní ruch, podpora podnikání
a rozvoj pracovních příležitostí,
stabilizace obyvatelstva);
— k zachování, obnově a údržbě
venkovské zástavby (historická
urbanistická struktura, kulturní
památky, doklady lidového stavitelství, veřejné budovy vytvářející
obraz obce, drobná historická architektura, náprava architektonických a stavebních nešvarů, adaptace nevyužívaných budov pro nové
vhodné využití apod.);
— ke zkvalitnění občanské vybavenosti (údržba, obnova, případně
rozšíření vybavenosti na úseku
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školství, zdravotnictví, péče o staré Plachtín, Hrad, Nové Městečko, Březín, Jedvaniny, Čestětín
občany, děti a mládež, kultury, tělovýchovy, cestovního ruchu, spol- a Kamenná Hora), a které by byly
základem k diskuzi o obsahu
kové činnosti, služeb a obchodu);
připravovaného materiálu. Velmi
— k úpravě veřejných prostranství
cenné by byly konkrétní návrhy
(úprava návsí a veřejných proa opatření, které by mohly být po
stranství, úprava parků, výsadba
zeleně, obnova vodních ploch a vo- diskuzi přímo zapracovány do dokumentu. Pokud se pod svůj návrh
dotečí, úprava hasičských nádrží
nebudete chtít podepsat, je možné
apod.);
svůj názor vyjádřit i anonymně.
— ke zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací (vodovody, Své podněty, prosím, zasílejte
nebo osobně doručujte do Regikanalizace a čištění odpadních
onálního Muzea. Možné je také
vod, likvidace komunálního odnávrhy zasílat elektronicky na
padu, využití netradičních zdrojů
e-mailovou adresu muzeum@
energie, elektrorozvody, veřejné
nectiny.cz, nejpozději do konce
osvětlení, telekomunikace, místní
komunikace, parkoviště, chodníky listopadu 2017.
J. Křemenák, starosta obce
a cyklistické cesty) a ke zlepšení
dopravní obslužnosti;
Odpadové hospodaření v obci
— k ochraně životního prostředí
Nakládání s odpadem je jedním
a obnově kulturní krajiny (prováz velkých problémů civilizace.
dění komplexních pozemkových
úprav, budování lokálních systémů Díky materiálnímu blahobytu se
nakupuje a využívá velké množství
ekologické stability a protierozvýrobků, spotřebního zboží a poních opatření, ochrana místních
travin a s tím je spojená i zvýšená
biotopů, kulturních a přírodních
památek a útvarů, obnova polních produkce odpadů. Každá země má
a silničních stromořadí, břehových svá pravidla a zákony o odpadech
(např. ČR z.č.185/2001 Sb.), ve
porostů, podchycení a obnova
kterých se upravují povinnosti
pramenů, obnova prostupnosti
krajiny pěšími a cyklistickými ces- producentů a původců odpadů
a nastavují se pravidla, jak s odpatami, zachování krajinného rázu
dy zacházet. Cílem není nic jiného
a charakteristických kompozičnež před odpady chránit životní
ních prvků).
prostředí, které je naším existenč— k dobrému fungování obce,
ním prostorem. Aby byla příroda
jako celku s využitím participace
čistá a využitelná nejen pro nás,
obyvatel, neziskových organizací
ale i pro další generace lidí a všech
a podnikatelského sektoru.
živých tvorů na této planetě.
Na první pohled je to jasné. Ale
Jménem zastupitelstva obce
přesto se denně setkáváme s tím,
žádám všechny, kteří na území
obce žijí ať již trvale nebo dočasně že nezodpovědným chováním toto
a všechny, kteří se cítí být součástí elementární pravidla porušujeme.
To, jak člověk s odpady zachází,
naší obce, aby se zamysleli nad
je obrázek jeho uvědomění, odjejí současností a pokusili se pro
povědnosti, inteligence a lidské
budoucnost navrhnout nebo upozornit na potřeby a problémy, kte- kvality. Ne jinak je to v naší obci.
V poslední době se zde množí
ré by obec mohla postupně řešit
příklady špatného přístupu k live všech svých částech (Lešovice,
kvidaci odpadů, a to i přesto, že
Doubravice, Nečtiny, Leopoldov,
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je zde již téměř dokonalý systém
pro legální ukládání odpadů.
(Nepořádek kolem některých
kontejnerů na tříděný odpad, nepořádek kolem košů určených pro
uživatele veřejného prostranství
a ne pro ukládání odpadů z domácností, papíry, obaly a lahve
po ulici, nepořádek na některých
autobusových zastávkách, psí
hovínka na travnatých plochách,
které pak „odnesou“ na svých
oblecích ženské, které trávníky
sekají a udržují, náhodně nalezené
černé skládky v lesích či při okrajích polí atp.). A to pro nás není
lichotivé. Utěšuji se myšlenkou, že
se jedná pouze o malou skupinu
jednotlivců, kterým ještě nedošlo,
jak by se měli chovat. Pokud tato
slova čtete a patříte dosud k těm
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méně zodpovědným, zamyslete se
nad svým jednáním. Rozmyslete
si, kam zahodíte papír od svačiny,
zbytek cigarety či plastový obal
od nápoje, kam vyvezete starý
gauč nebo televizi či pytel s odpadem, který vám doma překáží.
Zabrzděte, než do kamen hodíte
s vidinou ušetřených peněz nebo
vlastních kroků plastovou láhev či
kelímek od jogurtu. Je to všechno
velmi krátkozraké. A vše se nedá
svádět na druhé a říkat si, že mě
nikdo nevidí.
V zájmu snahy o vylepšení situace
kolem odpadů mi dovolte, abych
naše noviny využil ke zveřejnění
a připomenutí dvou platných
místních vyhlášek, které s odpady,
čistotou a veřejným pořádkem
souvisí. Zde je podrobně popsáno,
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jak bychom se měli chovat. Možná
je chyba i na vedení obce, že příliš
spoléhá na zdravý rozum svých
lidí a málo využívá represivních
opatření. Na základě zjištěných
faktů a připomínek občanů se
situací v odpadovém hospodářství bude v nejbližší době zabývat
zastupitelstvo obce. Je potřeba
prověřit, zda je plně funkční
známkový systém za odvoz popelnice, zda všichni popelnice mají,
kdo a jakým způsobem odpady
likviduje a do jaké míry fungují
dosavadní nastavené mechanismy
pro udržování čistoty a pořádku
v obci, jak funguje sběrný dvůr
odpadů atp. Domnívám se však,
že i kdybychom vymysleli jakkoliv
dokonalý systém, nejúčinnějším
a nejefektivnějším opatřením je
začít u sebe…
Jiří Křemenák, starosta

menák. Nesmírně působivá dramaturgie a skvělé výkony umělců
byly odměněny několika minutovým potleskem.
Premiéru měla v kapli výstava
maleb a kreseb Václava Hradeckého, který rovněž přednesl s Jitkou
Hosprovou Bartokův Duet pro dvě
violy.
O nádherný umělecký výkon se
postaralo Pražské dechové trio
pod vedením Zdeňka Ryse, které
předneslo ve světové premiéře
skladbu Lukáše Hurníka – Trio
Diminutivo. Průvodní slovo Procházky již tradičně patřilo Ondřejovi Kepkovi.
Děkujeme všem za podporu
a spoluorganizaci. Sbírka dobrovolného vstupného z letošního ročníku, která se přiblížila 40 000 Kč,
putovala do Rabštejna nad Střelou,
kde se 21. 7. konal další koncert.

Koncert v Nečtinech,
15. července 2017

Koncert v Březíně,
8. července 2017

V kapli sv. Anny v Nečtinech,
zcela zaplněné diváky, proběhl
čtvrtý koncert V. ročníku festivalu
Procházky uměním s Jitkou Hosprovou. Publikum přivítal a večer
otevřel starosta obce Ing. Jiří Kře-

Zcela zaplněný kostel sv. Bartoloměje hostil 8. července báječné
umělce – hosty Jitky Hosprové – houslistu Miroslava Vilímce,
akordeonistku Jarmilu Vlachovou
a samozřejmě slovem provázel

Z Březínského koncertu.
Foto Plzeňský deník/Zdeněk Vaiz

Violistka Jitka Hosprová a Pražské dechové trio. Violista, karikaturista, malíř a sociolog
Václav Hradecký a Ondřej Kepka. Foto Plzeňský deník/Zdeněk Vaiz

Sál sv. Anny byl plný. Foto Plzeňský deník/Zdeněk Vaiz

skvělý Ondřej Kepka. Zazněl virtuózní repertoár, který posluchači
odměnili potleskem ve stoje, a také
příběh Kryštofa Haranta návštěvníky třetí Procházky upřímně
nadchnul. Sbírka se rozrostla o báječných 7 700 Kč. Děkujeme za
skvělou návštěvnost!
Děkujeme za letošní ročník Procházek uměním na Plzeňsku. Díky
vám jsme na opravu varhan v kostele Panny Marie Sedmibolestné
v Rabštejně nad Střelou vybrali
skvělých 82 524 Kč!
–sv–

Vladař
Přes Místní akční skupinu Vladař lze podpořit projekty v regionu za více než 290 milionů!
Po několikaletém úsilí má MAS
Vladař schválenou strategii komunitně vedeného rozvoje. Nelekejte
se, nejde o nadávku ale moderní
trend v podpoře rozvoje venkovských oblastí. Jde o využití principu plánování odspodu za využití
znalostí místních podmínek místními aktéry, tzv. metodu LEADER.
Jednou z aktivit pro realizaci takové strategie je i přerozdělování peněz z EU ve vybraných operačních
programech.
Ve zkratce lze říci, že od r. 2012 se
pracovníci MAS Vladař scházeli
s aktéry v území, zjišťovali jejich
potřeby, hledali jejich řešení a následně hledali průnik právě mezi
takovými potřebami a nabídkou
financování z EU fondů. Jak uvádí ředitel MAS Vladař Ing. Josef
Ryšavý: „Nejsme úplně spokojeni
s výslednou nabídkou témat, které
je možné výzvami MAS Vladař
pokrýt, ale nastavení operačních
programů nám neumožňovalo
více. Bojujeme v rámci republiko-
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vé sítě místních akčních skupin
za změnu pravidel, je to běh na
hodně dlouhou trať.“ Výzvy MAS
jsou místně omezené výzvy Operačních programů EU, v těchto
soutěží jen projekty s přímým
dopadem na území MAS Vladař.
MAS Vladař bude disponovat pro
žadatele alokací 204 mil. Kč, což
je 3. největší podpora v rámci
ČR. Tato částka odpovídá přímé
dotaci z programů, v rozpočtech
projektů je ale také spoluúčast
žadatelů či neuznatelné náklady,
a tak MAS Vladař odhaduje přímý
dopad podpory do regionu přes
290 mil. Kč.
MAS Vladař bude vybírat z projektů v operačních programech
Integrovaný regionální program,
Program rozvoje venkova a Operační program zaměstnanost.
Žadatelé budou realizovat své
projekty max. do konce roku 2022.
„Rozvoj našeho regionu směřujeme
zejména na zkvalitnění vybavení
a prostor základních a mateřských
škol, z celkové alokace 110mil Kč
v IROP na toto opatření půjde
podle plánu nejméně 55 milionů. “
uvádí ředitel. Další podporovanými oblastmi jsou zlepšení bezpečnosti v dopravě, vznik a podpora
sociálního podnikání, infrastruktura pro sociální práci. Výzvy
z Programu rozvoje venkova jsou
zaměřeny na podporu místní
ekonomiky, žadatelé z řad malých
a středních podniků mohou s touto podporou pořídit nové stroje
a technologii pro zemědělskou
i nezemědělskou výrobu, případně
investovat do staveb s tímto spojených. V posledním programu
OPZ se žadatelé mají zaměřit na
projekty snižující nezaměstnanost
a podporu udržení pracovních
míst rodičů za pomoci tzv. prorodinných opatření. „Doufáme, že
díky intervenci skrze MAS Vladař
vznikne několik nových příměst-
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ských táborů, případně i dětských
skupin, které pomohou najít rovnováhu mezi potřebami dětí a rodičů s potřebami zaměstnavatelů.“
dodává Ryšavý.
První výzvy mohou žadatelé očekávat v prosinci 2017, ale pracovníci MAS jsou již nyní připraveni
konzultovat projektové záměry.
Navíc stále probíhá sběr potřeb
území pro další vyjednávání o potřebách venkova a MAS Vladař se
i ve spolupráci s Regionálními stálými konferencemi snaží najít možnost podpory pro záměry z výzev
MAS aktuálně nefinancovatelné.
MAS Vladař je jednou ze 183
MAS v České republice a funguje
již od roku 2006. Území MAS
tvoří 53 obcí, např. Žatec, Kadaň,
Podbořany, Postoloprty, Toužim,
Manětín a jejich okolí. Zasahuje
tedy do 3 krajů a na tomto území
žije přes 82 tisíc obyvatel.
Fungování kanceláře MAS Vladař pro realizaci strategie bude
zajištěno samotným projektem na
provoz, z dotace Ústeckého kraje,
členských příspěvků MAS Vladař
o.p.s. a příspěvků dárců. Kontakty
a další informace hledejte na webu
společnosti: www.vladar.cz.
Ing. Josef Ryšavý, ředitel MAS
Vladař o.p.s., tel. 608 025 123,
email: josef.rysavy@vladar.cz

Opět v Nečtinech
Miloslav Michalec
a Vladimír Heiser
Poslední den prázdnin proběhla společná výstava Miloslava
Michalce a Vladimíra Heisera
v prostorách Regionálního muzea
v Nečtinech.
Nečtinská výstava se pro mnohé její
návštěvníky stala velkým překvapením. Není totiž běžné, aby jeden
z představitelů Plzeňského kraje
vedl dvojí život, jenž v sobě skrývá
nádech romantického hrdiny. Řeč je
o Ing. Miloslavu Michalcovi, vedoucím odboru regionálního rozvoje,
který v Nečtinech představil průřez
své celoživotní malířské a kreslířské
tvorby. „Malování je vyloženě můj
koníček, zatím jsem ještě nikdy v životě nevystavoval, až teprve shodou
okolností a náhod jsem se dostal
k veřejnému vystavování, takže teď
jsem i nucen občas namalovat nějaký nový obraz.“ Miloslav Michalec
patří k umělcům, kteří nenavštěvovali žádné speciální kurzy, nemají
vyhraněný styl a naopak zkouší
různé malířské techniky. Ke svému
výtvarnému názoru se tak propracovával postupně. Již v raných
letech a posléze během svých studií
nejdříve na střední průmyslové škole

Vernisáž výstavy Miloslava Michalce a Vladimíra Heisera. Foto Soňa Vašíčková

neČtiny
stavební v Plzni a posléze na fakultě
architektury Českého vysokého
učení v Praze, však začal získávat
cenné zkušenosti. „My jsme v rámci
fakulty architektury měli v prvním
ročníku i dokonce zkoušku, ten
předmět se jmenoval kreslení a potom i modelování, ale já maluji odjakživa. Už když jsem byl malý, tak
jsem mamince pokreslil památník
a dokonce si vzpomínám, že mě
jednou vytahala za uši, když jsem
jí počmáral kuchařku. Takže ten
vztah k malování mám od dětství,
prostě jsem si vždycky rád kreslil.“
Studium architektury poskytlo autorovi této výstavy jedinečný rukopis,
který jeho tvorbu dělá osobitější
a zároveň přístupnější, což ocenila
řada návštěvníků. Vladimír Heiser
je jeho dlouholetý přítel a v Nečtinech s ním vystavoval již potřetí.
–sv–
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V teepee se vyráběly sandály. Foto —sv—

Již po čtvrté se v Regionálním
muzeu Nečtiny odehrála velkolepá událost, cestovatelský festival

půjčil své tepee Tomáš Zíma, za
Letem světem. Pro návštěvníky
což mu velmi děkujeme. Výstava
byl připraven nabitý sobotní
fotografií a artefaktů z cest Štěprogram a nedělní vycházky za
pána Pastuly a Martina Pávka ze
poznáním okolí Nečtin s průvodspolku Letem světem nám dělala
cem. Festival uvítal návštěvníky
radost po celé léto a u návštěvníků
v sobotu 8. 7. 2017 ve 13 hod.
měla obrovský úspěch. Výstavu
slavnostním zahájením. Letošní
rok byl naplněn cestopisnými foto doplnil nádhernými obrazy Honza
projekcemi, praktickými semináři, Doležal, který slíbil, že v roce 2019
udělá samostatnou výstavu u nás
hudbou, výstavami, exotickými
v Nečtinech. Jeden festival skončil
pokrmy či artefakty z cest. Letos
a už se plánuje další, předpokládase opět malovalo henou, pil se čaj
ný termín by měl být 26. 5. 2018,
z Čajovny U pekla, vyráběly se
ale to se všichni včas dozvíme.
sandály, vykuřovalo se a mnoho
–sv–
dalšího. Jako každý rok nám za-

Právě skončil hudební workshop. Foto –sv–

Návštěvníci cestovatelského festivalu Letem světem. Foto –sv–

Letem světem
s venkovem

Cestovatelský festival:
dobrodružství a exotika
v Nečtinech!

neČtiny
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pravných prací celé umělecké skupiny. Vstup na koncert bude dobrovolný. Všichni jste srdečně zváni.
–sv–

Nečtinský kalendář
2018

Vyrábíme svícen s mozaikou. Foto Miluška Chlupová

Odpolední klub
Se začátkem nového školního roku
začal opět provoz Odpoledního klubu
v Regionálním muzeu Nečtiny. Pro
děti je každou středu připraven dvouhodinový program.
Od začátku září jsme si s dětmi usmažili vaječnou omeletu s oblohou, odlili
ze sádry svícen s vonnou svíčkou, obarvili trička za pomoci feschen spreje
a šablonek. Tentokrát jsme použili šablony ještěrek a motýlů. Trička se všem
velice povedla. Poslední středa v měsíci
je vždy věnovaná sportu a deskovým
hrám. Za špatného počasí si s dětmi
pouštíme nějaký film či pohádku.
Odpolední klub je pro návštěvníky
zdarma. Děti zde mají zajištěné vždy
pití a teplé zázemí. Odpolední klub je
pro všechny, ať je vám 6 roků, nebo 15
let. Budeme rádi, když se za námi přijdou podívat i ti, kterým už patnáct bylo.
Za chvíli se bude blížit vánoční čas,
já vím, že to neradi v říjnu slyšíte, ale
je to tak. A tak nás v nadcházejících
dvou měsících čeká vyrábění dárků
pro naše maminky, tatínky, babičky
dědečky, tetičky…
Těšíme se na Vás!
Miluška Chlupová

Vaříme s Výtvarníčkem. Foto –mch–
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Vojtěcha Tomse, který se touto
tématikou zabývá několik let.
O kurz byl obrovský zájem, takže
byl beznadějně obsazen již pátou
hodinu od jeho zveřejnění.
Celému kurzu předcházela čilá
komunikace mezi muzeem a lektorem, který je velice vytížený a navíc je z daleké Litomyšle.
Mírně pokročilí i naprosto nezkušení účastníci se seznámili s historií výroby sýrů a v průběhu dvou
dnů si vyzkoušeli výrobu tvarohu,
čerstvého sýra, korbáčků, jadelu, jogurtu riccoty, kyperského
Halloumi, ale i zrajících sýrů Jack.
Atmosféra byla po oba dva dny
naprosto úžasná a účastníci byli
nadšeni nejen získanými vědomostmi, ale i perfektním zázemím
a zajištěním maximálního servisu
ze strany obce Nečtiny, která
své nevšední prostory bývalého
barokního Špitálu dala této akci
k dispozici. Všichni účastníci byli
rovněž nadšeni krásou nečtinska
a úplně je odzbrojil Hostinec Na
Radnici kvalitou a množstvím
jídla při víkendových obědech.
Myslím, že jsme získali řadu dalších příznivců Nečtin.
Ze strany lektora vyplynulo přání
kurzy v Nečtinech pořádat i do
budoucnosti, takže vy, kteří jste
to nestihli, můžete se těšit na jaro,

Po loňském úspěšném pokusu
vytvořit Nečtinský kalendář
stolní, se zastupitelstvo obce
rozhodlo pro rok 2018 vytvořit
kalendář opět, ale nástěnný. Bude
představovat fotografie pana
Tomáše Zímy z Hradu Nečtiny,
který s láskou fotí krásu nečtinska. Kalendář by měl být vydán
Sprejovala se nejen trička. Foto –mch–
nákladem 250ks a bude možné si
ho zakoupit v Informačním centru Regionálního muzea.
Kalendář by měl být k dispozici
někdy koncem listopadu 2017
a bude k prodeji i na vánočním
V sobotu 25. listopadu od 16.00
jarmarku u rozsvícení vánočního
hodin proběhne již avizovaná výstava umělecké skupiny osmi dívek stromu.
z Nečtin. Říkají si KLASKARAS –sv–
ART, což je zkratka jejich jmen.
V ateliéru manželů Stoklasových
vznikla Mabel Chilternová z Ideál
ního manžela, Gvendolina z Jak
důležité je mít Filipa a také lady
Windermerová od Oscara Wilda,
Ve Špitále v areálu sv. Anny prodále titulní hrdinka Zolova romáběhl 7. a 8. října kurz výroby sýrů
nu Nana, Elizabeth Bennetová
pod vedením zkušeného lektora
z Pýchy a předsudku a Emma od
Jane Austenové, Isabella Archerová z Portrétu dámy od Henryho
Jamese a Maggie Ververová z románu Zlatá mísa od téhož autora.
V Regionálním muzeu Nečtiny
mohou návštěvníci výstavu shlédnout od 25. 11. do 28. 2. 2018.
Slavnostní vernisáž proběhne
v sobotu 25. 11. 2017 od 16. hodin
a součástí programu bude koncert
české bluesrockové skupiny THE
VILLAINS, která své vystoupení
zahájí v 19.00 na sále Hostince
Na Radnici, kde bude připravena
doprovodná výstava fotografií z pří- Kurz výroby sýrů ve Špitále v areálu sv. Anny v Nečtinech. Foto –sv–

Hrdinky z dávných
románů

V Nečtinech
se učili vyrábět sýry

neČtiny
tento kurz bude rezervován výhradně zájemcům z nečtinska.
A co nám Vojtěch Toms vzkazuje:
Na kurzech jsem se toho naučil
opravdu hodně. Začal jsem získané
informace aplikovat v praxi. Vyráběl jsem o sto šest. Stále jsem zkoušel nové a nové receptury, technologie a testoval nové kultury z Francie.
Začalo se mi dařit a šel jsem stále
dopředu. Samozřejmě, že se mi
občas něco nepovede. Sýrařina je
jedna velká alchymie a i díky zkoušení nových postupů jsem hledal
hranice možného a nemožného.
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Nechal jsem se přemluvit, abych
uspořádal ve Svojanově u Borušova sýrařský kurz. Zpočátku jsem
váhal, protože rovnat se s mistry
sýraři absolutně nemůžu a bál
jsem se, abych si spíš neudělal
ostudu. Když jsem ale viděl, že
někteří lidé, kteří patřili mezi
začátečníky, začali dělat kurzy,
bylo rozhodnuto. První kurz se
uskutečnil v červenci 2014. Od
účastníků jsem dostal dobré reference a tak jsem pokračoval. Zájem o kurzy byl veliký a tak jsem
pokračoval. Povědomí lidí o do-

Historické perličky
Dobrý den, opět se hlásím po prázdninách. Čas letí
jak voda a je tady podzim. Rád bych připomněl náš
seriál výletů „Cesta za historií“. Na ukončení prázdnin jsme podnikli výlet do Boskovic. Pod názvem
„Cesta po stopách rodu Mensdorff-Pouilly“. Na cestu
se nás vydalo 9. Navštívili jsme Boskovický hrad –
zříceninu. Ochutnali jsme pohostinství zámeckého
hotelu, kde jsme si užili oběd. Následovala speciálně
pro nás nečtinské připravená prohlídka zámku. Ta
opravdu stála za to. Byli jsme moc příjemně přijati.
Bylo vidět, že Nečtiny a Boskovice spojuje společná
historie. Doufám, že nás boskovičtí také na oplátku
navštíví, abychom jim jejich pohostinnost mohli oplatit. Po prohlídce zámku jsme pokračovali prohlídkou
židovské čtvrti ve městě pod zámkem. Navštívili jsme
Synagogu i židovskou rituální koupel Mikve. Návštěvu v Boskovicích jsme ukončili posezením v místní
skvělé kavárně jménem KAKABU. Kavárnu si dovolím doporučit. Až jí někdy navštívíte, budete vědět
proč. Je také ale výlet, který se uskutečnit nepodařilo.
Tím byl plánovaný výlet v termínu 5.–7. 10. 2017 do
Auschwitz. Omlouvám se všem, ale nezvládl jsem
v uvedeném termínu výlet připravit. Plánuji náhradní
termín a to na víkend 26.–28. 1. 2018. Tento termín
jsem zvolil proto, že na 27. 1. 2018 připadá 73. výročí
osvobození tábora vojáky Rudé armády. (60. armáda,
1. Ukrajinský front). Konkrétní informace k výletu
sledujte na plakátech a také v muzeu. Předpokládám
zveřejnění v prosinci 2017. A možnost přihlášek do
20. 1. 2018. Předpokládám počet 18 účastníků. To
vzhledem k zajištění ubytování.

10
mácí výrobě sýrů se stále rozšiřuje
a v dnešní době, kdy se začínají
lidé pomalu vracet ke svým kořenům, tento styl života stále roste.
Budu moc rád, když budu moci
šířit tyto informace získané během
několika let dále. Člověk se ale nikdy nesmí ve svém vývoji zastavit,
musí jít dál a stále se vzdělávat. Je
toho tolik, co bych chtěl znát a výrobou sýrů se hodlám dále zabývat. „Dal bych všechno, co vím, za
polovinu toho, co nevím“ (René
Descartes). Krásná myšlenka…
Soňa Vašíčková

Také bych rád zmínil celorepublikovou dobrovolnickou akci „Světla nad bunkry“, která připomínala
79. výročí všeobecné mobilizace Československé
branné moci ze dne 23. 9. 1938. Akce se konala
23. 9. 2017 v době od 19:30 do 21:30 hod. Do akce
jsme se přihlásili, abychom rozsvícením ohně u bunkru D-19/31/A-160 na Umíři vzpomněli na účastníky
mobilizace z roku 1938, kteří se zbraní v ruce byli
připraveni na našem úseku D-19 k obraně Československé republiky. Chtěl bych takto poděkovat všem
účastníkům. Bylo nás u ohně 12. Přidali jsme se tak
k mnoha vlastencům, kteří na dalších 154 místech
po celé republice zapálili vzpomínkové ohně. Všichni
jsme si tak po celé republice důstojně připomněli ono
velké výročí roku 1938. A to navzdory těm, kteří této
akci nepřáli. A musím poznamenat, že i tací se u nás
našli. Škoda. Přesto doufám, že v příštím roce 2018
v den 80. výročí akci zopakujeme.
Na závěr bych Vás rád poprosil o spolupráci. V příštím roce 2018 nás čekají dvě velká výročí. A to výročí
100let od konce Velké války a také 100 let od vzniku
ČSR. Já bych rád pokračoval ve výletech. Tedy v Cestách za historii. A chtěl bych vědět, jaké výlety by vám
udělaly radost. Zda na téma uvedených výročí. Nebo
by vám vyhovovalo jiné téma? Dejte prosím vědět váš
názor. A také téma a cíle výletů. Třeba SMS na 604
741 337, nebo klidně jen lístek do poštovní schránky
Nečtiny 147. Předem děkuji za názory. Možná, že se
vám zdá plánování příštího roku v říjnu 2017 brzo. Ale
není tomu tak. Protože, kdyby se vám třeba líbilo téma
100. výročí konce Velké války, je nutné podat přihlášky účastníků do 31. 1. 2018. Čas prostě letí jako voda.
S pozdravem Nečtinám Zdar! Jiří Kapr

neČtiny
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Pozitivní střípky
Monika Karásková

Baňková masáž a baňkování
Masáž baňkou je uznávanou starověkou čínskou metodou, známou již přes 3000 let.
Baňkování je sice razantnější variantou masáží, ale také příjemnou, při které prakticky nevznikají hematomy.
A dochází k uvolnění svalů a kloubů.
Popularita baňkování vzrostla v poslední době po celém světě a je nabízena v masážních, studiích, v lázních
a ve všech praxích, které chtějí rozšířit svoji nabídku služeb.
Baňkami můžeme masírovat záda, šíji, nohy a ruce. Při masáži zad se baňky nejprve aplikují v oblasti křížokyčelního skloubení a nechávají se působit 5 minut, poté se krouživými pohyby promasíruje celá tato oblast.
Tímto způsobem se pokračuje vzhůru podél páteře až k šíji.
Baňková masáž šíje se provádí v leže, na břiše, nebo na masážní klekačce. Podle zatuhlosti svalů se používají
krouživé nebo táhlé pohyby.
Baňková masáž nohou se používá především u ošetření celulitidy. Při této masáži se používají silikonové baňky, kterými se provádějí kruhy 10 – 15 centimetrů a po několika sekundách se baňky odstraňují.
Masáž baňkami je obzvláště vhodná pro silné až obézní lidi. Díky hloubkovému účinku baněk se masér dostane pod tukovou vrstvu a ovlivní tak jejich bolestivé potíže, což se při klasické masáži většinou nepodaří. Při každé baňkové masáži se pečlivě vybírají druh, velikost a materiál baněk tak, aby byla masáž příjemná a účinná.
Účinky baňkování
— zrychluje tkáňový metabolismus
— aktivuje funkci krevních cév ve svalech
— baňkováním lze léčit kloubní onemocnění
— baňkování má vliv na kůži
— baňkováním lze léčit plicní potíže
Délka trvání masáže baňkou
— je individuální, dle potíží a druhu baňkování,
ale většinou je cca 30 – 45 minut
Opakování masáže baňkou
— je cca 1 – 2x týdně
Kdy a pro koho není masáž vhodná?
— baňkování není vhodné u lidí s psychickými
poruchami
— při všech krvácivých stavech
— při poškození kůže
— při trombóze
— při potížích s křečovými žilami
— při těžkých otocích
— při srdečních chorobách
— pro těhotné ženy
— děti do 4 let nebaňkuji vůbec
A na závěr vás chci pozvat do Relaxačního a
masážního studia Anděl v Nečtinech,
kde můžete okusit blahodárné účinky této masáže
na váš organismus.
Přeji krásné pohodové podzimní dny plné sluníčkové
energie ;-)

neČtiny

Zářijové školní houbaření. Foto Jana Večeřová

ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Čilí, zdraví, osvěžení,
s chutí zase do učení.
Skončilo nám krásné léto
a nastal čas práce,
úkolů a povinností.
4. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok. Do první třídy
jsme přivítali tři prvňáčky. Jsou
to: Matyáš Bulena, Jakub Svoboda a Nela Zímová. Pan starosta
společně s paní ředitelkou nové
žáky přivítali a předali jim upomínkové listy. Prvňáčci si tradičně zazvonili zvonečkem, a tak si
zahájili svoji školní docházku. Po
zahájení se děti odebraly do tříd,
kde plnily první úkoly. Větší žáci
měli vlastivědnou hodinu, kde si
společně prohlíželi pohledy z výletů a vyprávěli o místech, která
o prázdninách navštívili a o zážitcích z prázdnin. Paní učitelka
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rém vystupovala violistka Jitka
Hosprová se svým kolegou Jiřím
Kabátem a barokním souborem.
Koncertem provázel pan Kepka,
který nám vyprávěl o Petru Brandlovi. Děti slyšely a viděly barokní
nástroje a byl to pro nás všechny
moc pěkný zážitek. Do Manětína
nás odvezl pan Jurčák obecním
autem. Po koncertě jsme se prošli
po Manětíně a linkovým autobusem odjeli zpět do školy.
13. září jsme ve škole uvítali
pana Pohodu se svým divadlem
„Pohádky z bedny“, který dětem
zahrál pohádku „O princezně na
hrášku“. Všichni jsme se bavili.
Paní učitelky připravily a vyhodnotily výtvarnou soutěž „Moje
Haalová jim připomněla projekt
prázdniny“.
„Naše rodina – staré časy“, který
6. října jsme se fotografovali –
bude prolínat výukou celý školní
focení prvňáčků a foto s vánočním
rok. Chtěli bychom zvát do školy
motivem.
rodiče, prarodiče, tety, strýčky,
13. října nás navštívila paní logokteří by nám vyprávěli o svém
pedka.
dětství a školních letech. Do MŠ
Pan starosta nás oslovil, abyjsme přivítali nové děti: Patrika
chom letos vystupovali na setkání
Fillingera a Pavlínku Žikmondovou. Základní školu navštěvuje 30 seniorů 10. listopadu. Budeme se
žáků. Bohužel, výrazně nám klesl věnovat nácvikům pásma básní
a písní, abychom naše seniory
počet dětí v MŠ.
potěšili. Těšíme se na pouštění
8. září se školáci účastnili
draků
a na zemědělskou výstavu
koncertu hudebního festivalu
na Hradě Nečtiny.
„Procházky uměním“, na kte-

Hrajeme divadlo. Foto –jv–

neČtiny
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Jeho zevním projevem je ale změna
skupenství medu. Med přestává být
tekutý a tuhne, tedy krystalizuje.
Za jak dlouho nám med ve sklenici
zkrystalizuje, to záleží na vzájemném poměru dvou hlavních jednoduchých cukrů obsažených v medu.

Kdy a proč krystalizuje
med

Už začaly kroužky! Foto –jv–

Celý rok se účastníme různých
soutěží a projektů. V minulém
školním roce jsme byli vyhodnoceni v Olympijském víceboji
a obdrželi poukaz na 20 tisíc
korun. Zakoupili jsme stůl na
stolní tenis s pálkami a cvičební
sety. Zapojili jsme se do literární soutěže „Příběhy o skřítcích,
zvířátkách a jiných bytostech
z Rumcajsova revíru“. Poslali
jsme plno pohádek a vymyšlených příběhů. Žák 5. ročníku
Jonáš Haala vyhrál hlavní cenu
ve své kategorii za svou pohád-

První školní den. Foto –jv–

ku „Konec lenosti v lese Řáholci“. Ocenění si převzal 15. září
v městské knihovně v Jičíně z rukou herce Jiřího Lábuse. Také
jsme obdrželi volné vstupenky
pro děti do Techmánie. Navštívili jsme ji dvakrát.
Jana Brožová

Krystalizace medu –
známka kvality
Med je harmonicky vyvážená
směs nejrůznějších látek, které
se stále proměňují a navzájem
reagují. To probíhá okamžitě
od doby prvního kontaktu včely s nektarem nebo medovicí,
kdy včela přidává do nasbíraného rostlinného materiálu
výměšky svých hltanových žlázek, které obsahují celou řadu
enzymů. Tyto enzymy způsobí
štěpení nevstřebatelných složitých cukrů na využitelné jednoduché cukry. Celý proces lze
označit jako zrání medu. Zrání
medu probíhá nepřetržitě během jeho uložení v plástech
a pokračuje po medobraní i ve
sklenici, kterou si odnášíte od
včelaře.

Med světlý, květový, který pochází z nektaru květů, obsahuje
větší množství glukózy, tedy cukru hroznového. Tyto světlé medy
díky malým krystalkům glukózy
a četným pylovým zrnkům krystalizují poměrně brzy. Často
už za několik týdnů po vytočení.
Naproti tomu tmavý medovicový med obsahuje více ovocného
cukru, čili fruktózy. Proto tedy
krystalizuje později. Lesní medy
nebo čistý akátový med podléhá
krystalizaci skutečně většinou až
po několika měsících. Nezávisle
na původu by měl ale každý med
do roku ztuhnout, tedy zkrystalizovat. Pokud k tomu nedojde,
existuje vážné podezření, že byl
proces zrání medu násilně zastavený a kvalita medu proto utrpěla.
Nejčastěji se tak může stát vystavením medu vysokým teplotám
nebo po drastické filtraci medu,
při které byla odstraněna pylová
zrna (krystalizační centra). Tím
se ovšem bohužel odstraní nebo
zničí řada prospěšných látek, pro
které si med ceníme. V horším
případě to znamená, že do něj
výrobce přidal látky, které zabraňují krystalizaci. Doba nástupu
krystalizace medu závisí kromě
složení cukrů v medu i na skladových podmínkách. Med proto
ukládejte v uzavřených nádobách
a skladujte při teplotách 15-20°C.
Neprospívá mu ani výraznější
kolísání teplot, ani dlouhodobé
působení světla. Takže ideální
místo uskladnění sklenice s me-
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Harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek, které se stále proměňují a navzájem reagují. Med.

dem v domácnosti je spížní skříň
nebo komora. Také nezapomeňte
sklenici s medem vždy pečlivě
uzavřít víčkem. Med pohlcuje
vzdušnou vlhkost, jinak řečeno
jeho povrchová vrstva nasává ze
vzduchu vodu. Vodou zředěný
med pak může zkvasit a je znehodnocený.

Chcete opět tekutý
med? Snadná pomoc.
Zkrystalizovaný med lze poměrně jednoduše bez ztráty kvality
ztekutit. Většinou k tomu můžeme využít vodní lázeň. Sklenici
medu postavíme do hrnce na
složenou utěrku, kolem nalijeme
vodu a zahříváme tak dlouho, až
má voda teplotu 45-50°C. Potom
vypneme zdroj tepla, necháme
vodu trochu vychladnout a vše
opakujeme tak dlouho, až je
celý obsah sklenice tekutý. Lze
využít i elektrickou horkovzdušnou troubu s ventilátorem, kde
na termostatu opět nastavíme
50°C. V zimě můžeme postavit
sklenici s medem na teplý radiátor ústředního topení. Nenecháváme zde med zbytečně dlouho.
Jakmile je opět tekutý, uskladníme ho v chladnu a temnu. Ne-
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vhodné jsou mikrovlné trouby,
protože mikrovlny snižují kvalitu medu.

Pastový med vydrží
i mrazy

druhé straně cesta, jak zhodnotit
a zatraktivnit vysoce kvalitní
světlé, květové medy.
Jak už jsme uvedli, krystalizace medu je jeho přirozenou
vlastností. Je to projev toho, že
med nebyl nijak porušený a že
uchovává všechny látky, které
mají na naše zdraví příznivý vliv.
Jeho šetrným ošetřením, tedy
pastováním nebo ztekucováním,
neznehodnocujete jeho kvalitu.
Proto ošetření medu vždy musí
být prováděno citlivě a s určitou
znalostí problematiky. Doufám,
že toto malé připomenutí alespoň
drobně přispěje k tomu, abyste
z medu mohli čerpat životní sílu,
zdraví a optimismus.
Jaroslav Popp

Nepřekonatelná
Marie Terezie

Včelaři si jsou vědomi, že českým konzumentům časná kryUrčitě jste si všimli, že se hodně
stalizace nektarových medů vadí. mluví, hodně píše, konají se výstaProto, aby předešli klasickému
vy, v televizi běží dokumenty, to
a přirozenému tuhnutí medu,
vše o Marii Terezii, arcivévodkyni
upravují ho tak zvaným pastová- rakouské královně uherské a české.
ním. Je to velmi šetrné ošetření
Byla jedinou vládnoucí ženou na
medu. Technologie pastování
českém trůně a zachovala v naší
spočívá na poznatku, že v počát- historii nesmazatelnou stopu. Za
ku krystalizace včelař med denně její vlády došlo k mnohým reforněkolik dnů po sobě mechanicky mám státní správy, armády a školšetrně promíchává, až do doby,
ství. 13. května 2017 celá naše
kdy produkt získá konzistenci
republika oslavila 300 let od jejího
pasty. Med sice opět zkrystalizo- narození. Není jiného panovníka
val, ale ve velmi malých krystalnebo vlády, která by pro včelařství
cích, díky kterým si uchovává
udělala více než ona. Proto mi nevláčnost. Pastový med se dobře
dalo nevzpomenout na její přínos
odebírá ze sklenice, nestéká
pro obor včelařství. Její patenty ze
z kraje chleba a svou krémovitou dne 8. dubna 1775 pro Dolní Rakonzistenci neztrácí ani v sebekousy a Moravu a ze dne 30. srpna
krutějším mrazu, jak se o tom
1776 pro království České, tvořily
přesvědčili čeští polárníci. Navíc základ práva včelařského vlastně až
tu máte záruku, že med nebyl ni- do poloviny 20. století. Marie Terejak výrazně poškozený. Poškoze- zie zřídila včelařské školy, včelaři
né medy totiž nevytvářejí pastu.
byli zbaveni jakýchkoli daňových
Tyto pastové medy získávají stále břemen a svým způsobem i nevětší oblibu a pro včelaře je to na volnických povinností, úly určené
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Jak jsou lidé naivní a nezodpoke kočovnému včelaření mohli
vědní. Já o sobě příkladně vím, že
umístit proti mírnému poplatku
jsem mňouk, a tak takové věci
jak na panská tak na selská pole,
nedělám. Samozřejmě, než jsem to
při převážení úlů nesmělo být žádpochopila, také jsem experimenné mýtné vybíráno, každý mohl
tovala. Jako šestiletá po návratu
v jakémkoli množství včely držet
a živnost tuto svobodně provozovat, z cirkusu jsem tajně řídila koloběžku nohou. Jak myslíte, že to
pod trestem dvojnásobné ceny za
dopadlo? Když mi maminka drhla
úl bylo zakázáno ničit včely, proti
kolena, abychom dostaly pryč stazlodějům včel muselo se zakročit
s největší přísností trestního práva, vební materiál – písek a kamínky,
utemovala okna, aby nic nebylo
neboť krádež včel byla považována
za tzv. krádež kvalifikovanou, která slyšet ven. Dnes by to bylo na popředpokládala konkrétní tvrdé tres- váženou, mohla by přijít i sociálka.
ty. Vlastníci mohli po 24 hodin i na Nebo když jsme šli k fotografovi
cizím pozemku svůj roj pronásledo- udělat průkazové foto na první
vat. K právní úpravě rojení se vrátil legitimaci, než se maminka doaž nový občanský zákoník v r. 2014 oblékla, tak já sjela na saních jako
první na sedátku kopeček končící
a teprve ten umožnil včelaři stíhat
kolnou. Jezdila jsem to stále, ale
svůj roj i na cizích pozemcích.
teď tam byla úžasná ledovka. Těch
Marie Terezie je i dnes považovátřísek v nose bylo asi patnáct
na za nepřekonatelnou osvícenou
a toho povídání od maminky si
panovnici, která udělala mnoho
ani nepřejte slyšet. Ať mi někdo
dobrého pro rozvoj včelařství.
vykládá, že mocný nos znamená
S vděčností na ni vzpomínáme
a doufáme, že po jejím vzoru nebu- mocný rozum, já si myslím, že je
to obráceně.
de u nás vláda, která by včelařství
Nebo když netušíc nic zlého, vesenepodpořila.
le jsem poskočila, protože jsem ne—jp—
uměla chodit klidně a dodnes mám
v kolenou kamínky. A kdybych
zůstala jen u sebe, i ty mé děti, má
robátka,
jsem vedla k tomu, že za
ovšem nevšední
dobrodružstvím nemusí do Afriky. Stačí, když se rozběhnou přes
Dostala jsem v mailové poště
vypuštěný, napůl zamrzlý rybník,
dopis. Pojednával o zkušebních
aby si to užily. Rozběhly, a když
pokusech lidí, naprosto nešikovných, nesportovních, ale toužících se zanořily po kolínka do bahna,
po nevšedních zážitcích. Jak lehce měly zážitek do konce života. Jejich vyprošťování byl také zážitek.
a vznosně se vznáší rogalo, jak
Toho rybího ozónu jsme se po zbylehce klouže vodní lyžař po hladině a ten nevšední zážitek, když vás tek zimy nezbavily, protože, i když
jsem ty boty vyprala, zatvrzele si
vynese padák vysoko nad hladinu
dál voněly po rybině. Manžel se
a vy se můžete rozhlédnout po
pláži, na které jste do té doby leželi v těchto případech od nás distancuje a odchází rychlým krokem
a v klidu se slunili.
jako první, aby si ho, nedej Bože,
Zkušenost je nepřenositelná,
nikdo s naší zablácenou skupinou
sebevědomí nekonečné a výslednespojoval. Nasadí tvrdý výraz
kem je blesková úvaha, která nás
lorda z horní sněmovny, upře na
dovede k jednoznačnému závěru:
nás drtící pohled a se zády zatíže„Když to dokážou oni, proč ne já?“

Z – jako zážitek
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nými nemožnou rodinou se někde
vzdálen uklidňuje.
Nezůstalo jen u dětí, i vnoučata
sem tam připraví chvilku překvapení. Když v luxusní restauraci
v Maďarsku vnučka ukousla kus
skleničky, to už nevydržel a vrátil
se až večer. Bohudík se nic nestalo.
Vyndali jsme jí z pusy ukousnutý
okraj sklenky, a protože už bylo
zaplaceno, tiše se vzdálili.
Můj nejpůvabnější trapas se stal
na svatbě spolužáka. Byl to takový ten, co dělá oči na všechny, ale
tak mile, že neurazí. Proto, když
jsem dostala v lednu oznámení
o jeho svatbě, šla jsem se na
radnici podívat. Byly to vlastně
první svatby spolužáků, bylo
nám kolem devatenácti a hlavně
jsem hořela zvědavostí, která se
stane jeho paní. Naparádila jsem
se, vzala si střevíčky kačenky,
protože i když byl leden, nebyly
žádné mrazy. Doplnila černým
kožíškem od tatínka (protože
jako mimino jsem měla starý
kočárek a tatínek mi to vrátí, až
mi bude osmnáct, dostanu od něj
kožich! Heč!) a udělala se krásnou. Na radnici jsem přišla dřív,
ještě nepřijeli a tak jsem scházela
znovu ven. První schodiště v pořádku, ale na tom středovém mi
podjela noha, sedla jsem na pozadí, a protože kožíšek byl hedvábně měkký jela jsem až dolů,
jako blesk. Bohudík, nikdo moji
exhibici neviděl, otřepala jsem se
a s daleko menším sebevědomím
se zúčastnila obřadu. Tady to
byla potrestaná pýcha, prostě ráz
na ráz, pýcha a trest.
A těch faux paus při mé práci v zásobování.
Už ani nevím, do jakého Osanu
jsem jela pro vrtáky pro naše podzemí středisko HSV 04. Vrtáky to
nebyly ledajaké, měly vrtnou hlavici s diamantovým prachem a byly
dlouhé přes půl metru. Hrdě jsem
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si je nesla do auta, a protože jsem
věděla, že se pán z odbytu za mnou
dívá z okna, tak jsem se nesla jako
víla. Samozřejmě jsem přehlédla,
že vozovka je do poloviny ofrézovaná. Na hranici frézování se mi
zvrkla noha. Nemohlo to skončit
jinak, než že jsem ulehla vedle auta
jako další z vrtáků. Kolega, který
byl se mnou a u auta na mě čekal,
se nemohl uklidnit a plačící smíchem mi pomáhal na nohy. Pravdou je, že pán z odbytu také přiběhl.
A od té doby jsem měla vrtáků pro
náš provoz dostatek. I tak se navazovaly dobré odběratelské vztahy,
a nevadilo, že to trochu bolelo.
Byla to doba někdy záludná, ale
krásná, protože vše se řešilo ještě
s nadhledem,
a stáří bylo tak neskutečně daleko.
Kdyby tohoto všeho nebylo, nemohli bychom se dnes vesele zasmát, protože dnes je to už jenom
veselá vzpomínka.
Táňa Kořenková

Grandiózní víkend
24. Vandrující Chebští
muzikanti: Františkovy
a Mariánské Lázně
16.- 17. 9. 2017
Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti mohl
Spolek Němců v Čechách již po
čtyřiadvacáté zorganizovat jeho
největší kulturní akci: Vandrující Chebští muzikanti – Hudba
nezná hranic. Vzhledem k výborným zkušenostem z posledních
let se konal dvojkoncert ve velkém společenském sále Casina ve
Františkových Lázních v sobotu
večer a v neděli dopoledne na kolonádě v Mariánských Lázních.
Již třetí rok přijela na pozvání
Spolku do západních Čech vý-
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V Moravské Třebové – mládež v přesile. Foto Karolína Sokolová

Målaboum. Foto Richard Šulko jr.

borná dechová kapela z Waiblingenu z Německa: Gunnar Dieth
und sein Blasorchester Egerland.
Pětadvacetičlenná skupina hraje
především skladby českých autorů, ale i vlastní komponovaná díla.
V jedenapůlhodinovém programu
vystupuje i Folklorní skupina
Chebských lidových tanců Malíři
z Nečtin a Duo Malíři rovněž
z Nečtin. Duo tvoří otec Richard
Šulko, který zpívá v Chebském
německém nářečí a syn Vojtěch ho

Die Målas, Mariánské Lázně. Foto Tomáš Leicht

Poslední autor, který ještě píše
v Egerlandském nářečí a žije
v Čechách, se opět vydal na cestu,
aby seznámil nejen Němce žijící
v České republice se svými díly.

„Måla Richard“ v Praze. Foto Tomáš Randýsek

Hřbitovní kříž v Trnávce. Foto Richard Šulko

doprovází na citeru. Při sobotním
koncertu byla obsazena skoro
všechna místa ve velkém sále Casina na promenádě ve Františkových Lázních. Při odchodu diváků
byla vyjádřena velká spokojenost
s kompletním programem. Neděle
patřila vystoupení na kolonádě
v Mariánských Lázních: Folklórní
skupina Marjánek zařadila Vandrující muzikanty do dopoledního
programu Mezinárodního folklorního festivalu, a tak i s ohledem

Díky projektu financovaného mina krásné počasí bylo na kolonádě nisterstvem v Německu vyjel Riplno. Programem provázeli Werchard Šulko, který vystupuje pod
ner „Mulle“ Müller německy a Ri- přízviskem Måla Richard, spolu
chard Šulko česky.
se svým synem Vojtěchem tedy do
Måla Richard
jiných krajů, kde kultura Egerlanďáků není tak známá. Mimo čtení
v nářečí a v němčině je čtení doprovázeno zpěvem otce a hrou na
citeru syna Vojtěcha.
Autorské čtení
Začátek v Praze, mladí lidé
Praha 14. 7.,
v Moravské Třebové….
Moravská Třebová 15. 7., První zastavení bylo v Praze,
Rýnovice 26. 7. 2017
v Domě národnostních menšin,

Egerlandština

Duo Malíři v Moravské Třebové při vystoupení. Foto Karolína Sokolová

který Hlavní město Praha dává
zdarma k dispozici menšinám,
které žijí na území Prahy. Celkem
je to čtrnáct menšin, které mají
k dispozici kanceláře, společný
sál a výstavní prostory. Škoda
jen, že kvůli době dovolených
byla účast velmi slabá. O to víc se
egerlanďáci těšili do Hřebečska,
do Moravské Třebové. V tamním
muzeu sídlí místní Spolek Němců a účast byla velmi dobrá. To
dobou probíhaly i česko-německé
tábory a vedle místních lidí se
zúčastnili i mladí lidé z Německa,
Maďarska a Slovenska. V programu, který je uváděn dvojjazyčně
a i smyl textů je překládán do češtiny, přednesl autor texty a básně
a to jak v němčině, tak v egerlandštině. Celá výprava pak přespala
a na zpáteční cestě v neděli dopoledne se zastavila na mši svaté
v Trnávce. Hřbitov byl ve velmi
dobrém stavu a bylo vidět, jak je
o něj pečováno. Na památku padlým v první světové válce jsou na
hřbitovním kříži umístěny dvojjazyčné desky.
Do Jizerský hor…
Velmi dobrou práci pro česko-německé porozumění dělá Petra
Laurinová, jednatelka Domu
česko-německého porozumění
v Rýnovicích u Jablonce. To bylo
poznat i na účasti, která byla tak
velká, že se musely přinést další
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Nečtiňáci vyrazili v pátek, 23. 6.
hned po ránu a dorazili po sedmi
hodinách do Strážnice. V Amfiteátru „Zahrada“ se šlo ihned na
zkoušku, která trvala tři hodiny,
protože byl celý program vysílán
živě na rádiu Proglas a muselo se
vyzkoušet nejen technické nastavení, ale i časování.

Kostel v Trnávce. Foto Richard Šulko

stoly a židle. Čtení se zúčastnil
i mladý pár z Německa, který po
akci napsal do pamětní knihy:
„Byl to velmi pěkný večer. Těší nás,
že se zvyky našich předků dále
zachovávají a že je takto o ně pečováno. Moje vyhnaná babička by
z toho měla velkou radost, kdyby
to mohla zažít! Jen tak dále! Yvonne a Christoph Gedeon“
Velký dík za tým v Rýnovicích!
—mr—

Spálená chodidla
(72. Mezinárodní
folklorní festival ve
Strážnici 23.–25. 6. 2017)
V rámci největších folklorních
slavností v České republice se
prezentovala německá menšina
s „Duo Malíři“ a „Malíři“ ze Spolku Němců v Čechách, z.s., který
přijel z Nečtin.
Každé dva roky se v jihomoravské
Strážnici představují menšiny, které žijí v ČR. V roce 2017 v programu
„Domovina“ účinkovali: Dětský
národopisný soubor Palavánek
a CM Kolík, Mikulov, ved. Marie
Dostálová, Folklorní sdružení přá-

Tropické teploty při průvodu
V půl třetí byl nástup na průvod.
Se spolkovou vlajkou a v kompletních krojích byla již cesta na seřadiště, které bylo asi jedenapůl kilometru vzdálené od vlastního amfiteátru, utrpení: a co teprve vlastní
průvod! Každá skupina se i během
tel ruské a ukrajinské kultury Suda- pochodu prezentuje krátkými
ruška, Brno, ved. Elena Kriushenko, ukázkami, a tak cesta k podiu na
Folklorní soubor Nyitnikék, Praha, náměstí trvá jeden a půl hodiny!
Uprostřed rozpálené silnice na páved. Annamária Bohunicky, Follícím sluníčku to bylo opravdu jen
klorní soubor Púčik, Brno, ved.
pro ty nejodolnější jedince. I malé
Vlastimil Fabišik, Folklorní soubor
děti, které s námi i vystupovaly, to
Skejušan, Chomutov, ved. Katezvládly, ale bylo to na hraně. Ten,
řina Romaňáková, Pěvecký sbor
kdo měl slabé podrážky, měl tak
Csalogányok, Ostrava, ved. Cecilia
rozpálená chodidla, že se musel
Tolasz, Soubor písní a tanců Olza
ihned po absolvování průvodu jít
a kapela Lipka, Český Těšín, ved.
ochladit, protože nás čekalo velké
Piotr Cienciala, uměl. ved. Roman
vystoupení. V programu vystoupili
Kulhánek, Soubor Haeri, Praha,
ved. Šárka Seifertová, Soubory Die nečtiňáci s dvěma chebskými lidovými písněmi a doprovodem citery
Målas a Die Målaboum, Nečtiny,
ved. Richard Šulko, Taneční soubor a se dvěma chebskými lidovými
tanci. Vše sledovalo tisíce diváků.
Antigoni, Krnov, ved. Irini Grigoriadu, Taneční soubor Bulgari, Praha, V neděli jsme ještě navštívili mši
svatou a pak už jsme nastoupili
ved. Todor Ralev, Taneční skupina
cestu k domovu, kam jsme ve zdraRut, Prostějov, ved. Eva Štefková
ví ve večerních hodinách dorazili.
a Ukrajinská kapela Ignis, Praha,
Richard Šulko
ved. Bohdan Rajčinec.

Vyprodáno v Rýnovicích. Foto Petra Laurin
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NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň

Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš. Tohle napsal
William Shakespeare (1564–1616). Vybral jsem tento citát, protože potvrzuje moji nejdůležitější
životní zkušenost: vděčnost je tou nejlepší a nejkratší cestou ke štěstí. A ne ke štěstí ledajakému,
ale ke štěstí, které má velkou sílu a světlo k nalezení těch nejlepších cest a řešení i v těch nejvíce
neřešitelných situacích (Bible to nazývá spásou). Nemyslím, že snažit se dosáhnout cíle,
a ideály, o které stojí za to usilovat, nedávají člověku sílu a chuť k životu. Domnívám se ale, že
bez vděčnosti za to, co už máme, vidíme v každém druhém potencionálního nepřítele a strach
z neúspěchu a z nedosažení vysněného v nás válcuje radost ze života. Rád dávám rovnítko
mezi víru a vděčnost. Asi to není úplně totožné, ale v každém případě to vystihuje něco velmi
podstatného. Víra bez vděčnosti je jako řeka bez vody, je jako manželství bez lásky, je jako dřina
beze smyslu. Naopak vděčný člověk je už jednou nohou v nebi, i kdyby byl tak zvaně nevěřící.

Nejhorší hřích...
...je nedůvěřovat
v Boží lásku
Homilie papeže při mši pro
Sbor vatikánské stráže, Lurdská
jeskyně – Vatikánské zahrady
V prvním čtení nás prorok Izaiáš vybízí, abychom hledali Pána
obrácením: „Hledejte Hospodina,
když je možné ho najít, vzývejte
ho, když je blízko! Ať přestane
bezbožník hřešit, zločinec ať změní
své smýšlení“ (Iz 55,6-7). To je obrácení. Říkám nám, že toto je cesta:
hledat Pána. Změnit život, obrátit
se… A to je pravda. Ježíš však logiku mění a postupuje podle logiky,
kterou nemohl nikdo pochopit: je
to logika Boží lásky. Je pravda, že
máš hledat Pána a dělat všechno
proto, abys jej našel, avšak důležité
je, že On hledá tebe. On tě hledá.
Důležitější než hledat Pána, je postřehnout, že On hledá mne.
Podobenství z dnešního evangelia
(Mt 20,1-16) nám umožňuje chápat, že Bůh vychází, aby nás našel.
Pětkrát je v tomto úryvku řeč o vycházení, o tom, jak Bůh, hospodář
během dne vyšel ven, aby najal
dělníky na svoji vinici. Den znamená lidský život a Bůh vychází

časně zrána, dopoledne, v poledne,
odpoledne a v podvečer. Vychází
neúnavně. Náš Bůh neochabuje ve
vycházení, aby nás hledal a ukázal
nám, že nás má rád. Někdo řekne:
„Ale, otče, já jsem hříšník…“ A kolikrát jsme my na tomto náměstí
jako ti z podobenství, kteří nečinně stáli celý den. Stát na náměstí
znamená stát ve světě, stát v hříších… „Jdi [na mou vinici]!“ – „Je
už pozdě...“ – „Jdi!“. U Boha není
nikdy pozdě. Nikdy. Toto je logika
obrácení. On vychází ze sebe sama,
aby nás hledal. Vyšel ze Sebe sama,
když poslal Svého Syna, aby nás
hledal. Náš Bůh se na nás ustavičně dívá. Pomysleme na otce
marnotratného syna. Evangelium
o něm říká, že uviděl syna, když byl
ještě daleko (srov. Lk 15,20). Proč
je však uviděl? Protože každý den
a snad několikrát denně vycházel
na terasu vyhlížet, zda nepřichází
syn. Takové je srdce našeho Boha:
neustále nás očekává. A když někdo říká: „Nalezl jsem Boha“, plete
se. To vlastně On tě nalezl a přivedl s Sebou. On činí první krok.
Neúnavně vychází… Respektuje
svobodu každého člověka, ale čeká,
zda Mu trochu pootevřeme dveře.
A toto je na Pánu obrovské: je pokorný. Náš Bůh je pokorný. Snižuje

se k tomu, že na nás čeká. Stále je
tam a čeká.
Všichni jsme hříšníci a všichni se
potřebujeme setkat s Pánem, je
nám zapotřebí tohoto setkání, které
nám dá sílu jít dál, být jednoduše
lepšími. Mějme se však na pozoru,
protože On přechází, On přichází
a bylo by smutné, kdyby přešel a my
bychom nepostřehli, že přecházel.
Prosme dnes o tuto milost: „Pane,
ať jsem si jist, že mne očekáváš. Ano,
čekáš na mě i s mými hříchy, vadami a problémy.“ Všichni je máme,
všichni. On je však vždycky tam!
Mám za to, že nejhorším hříchem je
nechápat, že On mne neustále očekává; nedůvěřovat v tuto lásku. Je to
nedůvěra v Boží lásku.
Pán, ať vám v tento pro vás radostný den udělí tuto milost. I mně,
všem. Milost být si jistí, že On je
vždycky přede dveřmi a čeká, až
trošičku pootevřu, aby vstoupil.
Nemít strach. Když otec spatřil
marnotratného syna, sestoupil
z terasy a šel synovi vstříc. Ačkoli
byl stár, přiběhl, a evangelium
praví, že ještě než syn řekl: „Otče
zhřešil jsem...“, otec jej objal a políbil (srov. Lk 15,20-21). Toto nás
čeká, pokud trošičku otevřeme
dveře: Otcovo objetí.
Přeložil Milan Glaser

neČtiny

Oslavenec Ing. Ota Šour

Blahopřejeme
V měsíci červenci, srpnu a září
oslavili svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Ouzký Stanislav,
11. 7. – 60 let
Vondra Jan,
11. 7. – 60 let
Šafratová Blanka,
16. 7. – 92 let
Paschová Božena,
18. 7. – 75 let
Čeplová Helena,
30. 7. – 70 let
Škubalová Anna,
30. 7. – 83 let
Makovská Dagmar,
17. 8. – 50 let
Taut Josef,
18. 8. – 70 let
Řežábová Marta,
21. 8. – 70 let
Balsa Alfred,
28. 8. – 83 let
Šour Otakar,
2. 9. – 70 let
Kuchynková Anna,
4. 9. – 65 let
Legová Marie,
7. 9. – 89 let
Fiala Vladimír,
12. 9. – 84 let
Burdová Efrieda,
24. 9. – 88 let
Zykmund Milan,
25. 9. – 65 let
Urban Karel,
30. 9. – 75 let
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Jak na to:
Smetanu ušleháme dotuha, přidáme cukr, tvaroh a zlehka promícháme. Uvaříme rozpustnou kávu
a necháme ji vychladnout, smícháme s rumem. Na dno pohárku postupně vrstvíme piškoty namočené
do kávy s rumem, krém a banán
nakrájený na plátky. Naplněné
pohárky dáme uležet do lednice
alespoň na dvě hodiny. Před podáváním posypeme kakaem.

25. 11. THE VILLAINS
koncert 19. 00 Nečtiny Sál
Hostince Na Radnici
prosinec
2. 12. Rozsvěcení stromečku
Nečtiny náves
3. 12. Advent Březín
obecní dům
9. 12. Rozsvěcení stromku
Hrad Nečtiny
9. 12. Tvoříme dárky v muzeu
9.00-16.00 Muzeum
16.12. Rybovka – Resonance
Březín koncert
20.12. Besídka škola
ZŠ MŠ Nečtiny
31. 12. Silvestrovská
20.00 Nečtiny sál hostince
Na Radnici

Při druhé variantě do kávy namáčíme koka sušenky – postup stejný.
Dobrou chuť přeje Martinka

Fotbal!

Oslavenec Jan Vondra

Dne 11. 7. 2017 oslavil pan Vondra Jan krásné 60. narozeniny. Šla
jsem mu poblahopřát na oslavu,
kterou měl v místní hasičárně. Sešli se mu příbuzní i přátelé. Oslava
byla veselá. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a radosti
z vnoučat. Ať si vše ještě dlouho
užívá!
Dalším kulatým oslavencem
byl pan ing. Ota Šour, který
své 70 narozeniny oslavil také
s rodinou i ostatními kamarády!
Přejeme mu, také hodně zdraví,
neboť to je dnes nejdůležitější,
a jelikož je myslivec, tak dobrou
mušku!
Všem jubilantům ještě jednou
srdečně gratulujeme.
Za výbor pro kulturu
Karla Kazdová

Poháry s tvarohem
a ovocem
Martinčiny recepty
250 g tvarohu
200 ml smetany ke šlehání
1 balení kulatých piškotů
3 banány
1 lžíce moučkového cukru
(nebo dle chuti)
instantní káva
1 lžíce rumu
kakao na posypání
Na druhou variantu:
koka sušenky

neČtiny

Co nás čeká?

říjen
21. 10. Podzimní výstava
8.00-16.00 Hrad Nečtiny
zemědělský areál
28. 10. Výtvarná dílna Březín
obecní dům
listopad
3. 11. Peru - Martin Pávek
19.00 Muzeum - přednáška
4. 11. Lampionový průvod
16.30 Hrad Nečtiny
4. 11. Hubertská
20.00 Nečtiny sál hostince
Na Radnici
10. 11. Setkání seniorů
18.00 Nečtiny sál hostince
Na Radnici
10. 11. Pochod sv. Martina
ZŠ a MŠ Nečtiny
11. 11. Svatomartinská husa
Nečtiny sál Hostince Na Radnici
24. 11. Archeologie Peru
19.00 Muzeum přednáška
25. 11. KLASKARAS ART
vernisáž 16.00 Muzeum

Ohlédnutí do historie
našich fotbalistů
očima Františka
Bejvančického
Karel Hyneš
Narodil se v Březíně a pochází
z pěti dětí. Vyučil se horníkem.
Začal v učení boxovat za Zbůch
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a stal se přeborníkem Západo
českého kraje.
Potřebovali jsme v Nečtinech oživit fotbal, abychom postoupili. Přišli za mnou Nečtinští „bafuňáci“,
jestli bych nesehnal nějaké fotbalisty. Tak jsem oslovil fotbalisty
amatéry: Ríšu Bayera, Karla Hyneše, Pocha, policajta, ale nevím
už jeho jméno.
Karel byl tvrdý obránce a trenér
Jirka Holík řekl, že by se nám hodil. On namítal, že hrát nebude,
protože v šatně není zrcadlo. Bylo
mu tedy vyhověno a tak začal hrát.
Jeho nedostatkem bylo, že nerad
dával hlavičky, protože si strašně
zakládal na svých krásných, vlnitých vlasech. Když už dal hlavičku,
tak by nejraději šel do šatny, aby se
tam před zrcadlem upravil.
Jednou jsme byli v Bohemce tancovat a on si tam sebou přivedl
děvče. Celá naše parta mu po ní
pokukovala, ale co se nestalo. Sáhla mu na vlasy. Počítala s tím, že
jí bude stát jako model při soutěži
stříhání vlasů. Karel jí řekl: „Jestli
mě na ně sáhneš, tak spolu končíme.“ Ona byla pěkná ženská i dost
sebevědomá a tak nevěřila, že by
jí dal kopačky. Sáhla mu na hlavu

VEN S TÍM

/glosa

Nevolmevoly
Žiješ v České republice a bojuješ
proti islámu? Pověz mi, prosím,
ještě něco o své ohromné udatnosti! Imponují ti hrdinové, kteří
si – narozdíl od tebe – nahrabali?
Jsou ti sympatičtí agenti, šmírující,
jestli nekouříš a zda-li hlásíš svoje
příjmy online? Anebo jsi snad po
šedesáti devíti letech morálního
smutku a právě kulminující kulturní ubohosti stále fanda jedné
strany? Zbytečný cynismus! Žádný
lovec motýlů, samuraj nebo ředitel
státu v roli zachránce nepřijde,
protože žádný neexistuje. Žijeme
v době bez hrdinů. Tak buď hrdinou
aspoň ty a v pátek nebo v sobotu
nevol voly, sousede, vymstí se ti to.
Marek Naglmüller
a Karel vstal a šel jí doprovodit
k východu a byl konec.
Jeden z naší party mu řekl: „Tomuhle děvčeti, kdyby scházela
noha, tak by mě to nevadilo.“
Byl tvrdý, prokopával šlapáky,
a to se mu stalo osudným. Jednou
mu pan Jessl, bývalý spoluhráč,
přišlápl špičku a bylo po tvrdosti.
Po rekonvalescenci byl jeho výkon
poloviční.
Ruda Metzger
Byl to hráč s tvrdou střelou. Za
svou hráčskou kariéru dal asi tak
deset zajímavých branek. Při rozehrávce na půlící čáře počkal, co
brankář udělá a pak vypálil.
Brankáři mají různé rituály. Někteří okopávají tyče a ono jim tam něco
spadne. Jeden se vždy pokřižoval
a nebyl soustředěn a už ho lovil v síti.
Jiný se trochu rozcvičoval nebo se
protahoval, další byl na malém vápně a pak ho jen škrtal konečky prstů.
Jeden brankář upadl na záda při
vracení se k bráně pozpátku.
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Ruda Metzger měl dobrou kopací
techniku. Rád kopal rohy. Uměl to
tak zatočit, že dal takhle asi deset
branek právě z tohoto kopu. Využil toho, že brankář stál v prostředku brány a pak se nestačil vrátit
k zadní tyči. Jako dorostenec hrál
Ruda Metzger za Kožlany. V 10:00
hodin začal zápas v Mladoticích.
On ho odehrál a pak indiánským
během (chůze, běh) přiběhl do
Nečtin. A i přesto že mu při stopu
nikdo nezastavil, se najedl, zdříml
si a šel se podívat do Nečtin na
fotbal. Bylo nás málo a tak ho náš
trenér Jirka Holík přesvědčil, aby
šel hrát alespoň druhý poločas
a on dal dvě branky.
Pro fotbal byl schopen udělat vše.
František Bejvančický

TJ Nečtiny – TJ Slovan
Blatnice 5:0
Ani po sedmi zápasech se fotbalisté Slovanu nemohli radovat
z výhry. Zdecimováni absencemi
a špatnými výsledky schytali od
Nečtin bůra.
S velmi oslabeným týmem a nalomeným sebevědomím přijeli blatničtí hráči na malé hřiště Nečtin,
kde se jim dlouhodobě nedaří.
Už od prvních minut duelu bylo
jasné, že se historie měnit nebude.
Na hostech ležela deka, každý
dotek s míčem byl plný nervozity.
Z toho pramenily chyby a už v 6.
minutě také úvodní gól. Krátký
výkop gólmana Filipa přetavili domácí ve svou šanci, vysunuli Václava Polívku a ten zasunul míč za
vyběhnuvšího brankáře Blatnice!
Domácím se však v koncovce příliš nedařilo a spalovali velké množství šancí, které si vypracovali.
Závěr poločasu jim ale vyšel na
jedničku, nutno dodat, že s notnou
dávkou pomoci Slovanu. Nejprve
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se po rohovém kopu prosadil Karel Junas, i když šlo takřka o vlastní gól, tři minuty po něm pak
zvýšil Filip Socha po zisku balónu
a rychlém protiútoku.
Krátce po změně stran přidaly
Nečtiny čtvrtý gól. Liškutinovi při
odkopu škublo v krční páteři, nezvládl tak odvrátit míč, a naopak
ho připravil pro Filipa Sochu,
který si připsal druhý gól v zápase.
Bůra dokonali domácí Jaroslavem
Märzem pár vteřin před koncem.
Když už se Blatnice dostala do
ojedinělé šance, zradila ji koncovka, chybělo pověstné štěstíčko.
Na hostujícím týmu leží psychická
deka, a ještě minimálně týden ležet bude.

že místo dobrého fotbalu to bude
spíš jen trápení. Dobrá zpráva je,
že i přes tak velké problémy s lidmi
pořád máme díky hráčské základně
Slovanu kam sáhnout. Nemusíme
tak k zápasům jezdit v devíti lidech,
což by u mnoha týmů v naší situaci
tak dopadlo, ale to je tak to jediné
pozitivní.“
Jan Laluch

Branky
6. V. Polívka,
39. K. Junas,
42. F. Socha,
48. F. Socha,
90. J. März

Ohlasy k zápasu:
TJ Slovan Blatnice
Pavel Liškutin:
„I přes dobré možnosti v první půli
jsme dnes na body neměli, domácí
byli v několika ohledech o dost lepší
a vyhrát si zasloužili. Jen výsledek
je možná až moc krutý. Na nás bohužel bylo vidět, že absencí a změn
už je moc, nedokážeme si vyhovět
a někdy se pochopit, zažité vazby
jsou rozbité. A když se navíc ani
nedaří zbylým zdravým hráčům, od
kterých by se to čekalo, tak je jasné,

2017-2018
Tým 		
1 TJ Sokol Mladotice
2 TJ Slavia Úněšov
3 SK Všeruby 		
4 TJ Dioss Nýřany
5 TJ Nečtiny 		
6 TJ Jiskra Křelovice
7 FK Boh. Kaznějov B
8 TJ Sokol Dolní Bělá
9 TJ Sázavan Bezvěrov
10 FK Ledce 		
11 TJ Slovan Blatnice
12 TJ Slavoj Žihle B
13 TJ Baník Zbůch
14 TJ Baník Líně 		
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