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Vnímání hodnot

Dlouho jsem přemýšlel o tom,
jaké téma zvolit do úvodního
článku vánočních novin. To,
že čas tak rychle utíká, že už
tu máme poslední měsíc roku
a že se blíží vánoce, to je všem
jasné. Také to, že konec roku je
určitým mezníkem, zastavením
a obdobím bilancování toho, co
pomalu končí, aby mohlo něco
nového znovu začít, to už všichni
víme. A také je jasné, že se sluší
poděkovat za dobré skutky všem,
kteří si to zaslouží, a kteří jsou
v obci přínosem anebo dokonce
svými činy obec propagují a dělají jí dobré jméno. Ať už jsou to
chovatelé se svojí úžasnou výstavou, hasiči, kteří nás chrání
před spícími živly, fotbalisté se
svými neuvěřitelnými výsledky,
skvěle sehraný tým základní
a mateřské školy, jednotlivci, kteří vždy ochotně podávají pomocnou ruku, hostinec s celou svou
sestavou, která se stará o naše
blaho a další podnikatelé a živnostníci, jejichž služby v místě
využíváme. A v neposlední řadě
všichni lidi, kteří v obci bydlí
trvale či jen občas a spořádaně
a podle svého prožívají svůj každodenní život se svými radostmi
a trápeními aniž by se chtěli nějak vystavovat a někomu škodit.
Všichni jsme nějakým způsobem
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KLASKARAS ART, vernisáž Hrdinky z dávných románů. Regionální muzeum, 25. 11.2017. Foto T. Zíma.

součástí pestré mozaiky života
naší obce.
Někomu se může zdát, že to
všechno je málo. Že se tu nic
neděje, že perspektivou obce je
její postupný zánik, protože tu
není práce bydlení, infrastruktura
a dostatečný komfort odpovídající
dnešním zvyklostem a trendům.
Ale co vlastně potřebujeme ke
šťastnému životu? Čím víc o tom
dumám, debatuji a filosofuji se
spoustou lidí všech možných tváří,
zájmů a profesí, vychází z toho, že
víc než peníze, za které si je možné „všechno koupit“ nám chybí ke
štěstí něco jiného. Nechme na každém, aby si o tom také popřemýšlel, a jistě už ho něco napadne.
V poslední době si uvědomuji,
že jádrem důležitých a očím neviditelných jevů se v Nečtinech
stalo naše muzeum. Je centrem
setkávání, je kuchyní pro přípravu

kulturních a společenských akcí,
místem vzdělávání, tvořivosti
a nápadů, zážitků i úložištěm
paměti tohoto krásného koutku
české země. Nejsilněji mě tento
fakt naposledy zasáhl na vernisáži a výstavě nazvané „Hrdinky
z dávných románů“, která byla
slavnostně otevřena minulou
sobotu dne 25. 11. 2017. Jedná se
o výstavu soch, které vytvořila
v průběhu loňského a letošního
roku děvčata z naší obce pod vedením Jitky Stoklasové. Děvčata
ve věku mezi 10 a 16 lety dokázala
něco, co přesahuje běžné vnímání
hodnot. Využila svůj čas k vytvoření něčeho, co má smysl a čím je
možné obdarovat ostatní... A to
ve věku, kdy se člověk teprve formuje a hledá. Ale přitom ve věku,
kdy si myslíme svoje, když se nás
dospělí snaží vést, chránit a poučovat. Ne snad, že by se jednalo
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o zázrak, ale atmosféra vernisáže
sama naznačila, že se v našich
podmínkách jednalo o něco zcela
mimořádného….
A to je jeden příklad z mnohých.
Jsem rád, že muzeum tímto způsobem funguje a chtěl bych poděkovat děvčatům či lépe dámám, které
v muzeu pracují, za skvělou práci.
A pak bych rád poděkoval a popřál
klidný prosinec i ostatním zaměstnancům obce, bez kterých by to
nešlo, spolupracujícím firmám,
společenstvím a osobnostem,
které zalévají svojí energií kořeny
obce. Když začnu počítat a vyjmenovávat, vidím, že na tom nejsme
zdaleka tak špatně, jak občas od
některých pesimistů slýchám. Že
nám z vnitřku nehrozí vážné nebezpečí ztráty perspektivy, natož
pak zánik obce. Ale i tak zůstává
faktem, že takový, jací budeme my,
bude i budoucnost naší obce.
Přeji Vám jménem svým i celého
zastupitelstva pohodové prožití
adventu a předvánočních příprav,
krásné vánoční svátky a také přeji
všem, aby přes všechny těžkosti,
které život přináší, v sobě dokázali
najít rovnováhu a klid v duši…..
Ing. Jiří Křemenák,
starosta obce Nečtiny

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
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Plzeňan Martin Pávek byl dva měsíce mezi jihoamerickými indiány v Peru. Foto Ladislav Němec, MAFRA

paní Havlíkové
Vánoční ozdoby
a dekorace
Med
Pohádkové knížky
Pexeso
Omalovánky
Medovina
Chňapky, zástěry, polštáře
Dobroty paní Macháčkové

O Amazonii
Martin Pávek –
rozhovor s MF Dnes

Přezdívku podle dobrodružných
filmů si nevysloužil jen proto, že
taky nosí rád klobouk. Martin
Pávek se Indiana Jonesovi podobá
i tím, že se často vydává do míst,
kam se jen tak nedostanete. V kontaktu s amazonskými indiány zjišťuje úžasné věci.
„Zajímají mě jejich zvyky, pátrám
V říjnu a listopadu proběhly v Re- ale i po ztracených civilizacích. Mě
vždycky ohromně zajímala archeogionálním muzeu dvě přednášky
logie. Jen mi přišlo, že mezi tím,
Martina Pávka, který se stal i meco je nám předkládáno, něco chydiální hvězdou Mladé fronty. Je
bí,“ tvrdí šestatřicetiletý Plzeňák.
spoluzakladatelem oblíbeného
Nečtinského cestovatelského fes- „Podle tzv. spirituální archeologie
kdysi dávno existovaly vyspělé
tivalu Letem světem s venkovem,
civilizace, které se už před Inky
proto si myslíme, že vás všechdopracovaly k pokročilým znalosny potěší si o něm něco přečíst.
tem techniky, medicíny a staveb.
Nečtinské noviny přinášejí část
Dodnes je neumíme napodobit.
článku otištěného právě v tomto
Dostávat se k tomuhle prastarému
tisku. V příštích novinách vám
vědění mě baví.“
přineseme druhou část.

Pávek v MF DNES

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny
Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Uzávěrka vydání 1/2018 je 20. 3. 2018.
Sazba Marek Naglmüller, LE7, jazyková redakce Marcela Mojžíšová, tisk RMN.
Redakční a jazyková úprava textu vyhrazena.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz
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My jsme staří Kelti. Naše kořeny
byly bohužel rozšlapané na prach;
přišlo křesťanství, začalo se na nás
něco uměle roubovat. Všimněte si,
kam teď jezdíme: Do Indie, Tibetu. Zajímáme se o jógu, meditaci.
Chybí nám ale to, co se nachází
v jižní Americe, tedy odvaha, síla.
Přitom abychom západní kulturu
udrželi, odvahu a sílu potřebujeme.
Máme sice poznání z Východu, ale
když na nás někdo naběhne, vzdáme se i vlastního života. Všimněte
si, kolik lidí zajímá šamanismus,
indiáni. Proč? Protože je tam něco,
co je nám vlastní. Dřív to tady bylo,
jen se to ztratilo. I proto tam jezdím. Abych našel, kdo jsme. Nemůžeme to vědět, pokud nevíme,
kým jsme byli dřív, kam jdeme.
A kdo jsme?
Řeknu vám tajemství: V jižní
Americe se našly důkazy, že svět
byl už v prehistorii globální. U některých tamních kmenů jsou třeba
odedávna známé kříže. Představte
si, jakým šokem to muselo být pro
první křesťanské misionáře.
O tom jsem neslyšel.
Je toho mnohem víc. Evropani
i Číňani sem připluli dlouho před
Kolumbem. Na pobřeží Peru se
našly sošky Číňanů, jsou i v bolivijské kultuře Tiahuanaco. Mám
nafoceno přes padesát tisíc keramických nádob s hlavami, starých
dva tisíce let, objevili je v Peru
– prokazatelně se jedná o polynéskou kulturu, jsou tam i Afričané s velkými pysky. Stačí vám to
jako důkaz?
Upřímně? Nevím.
V Peru se od severu k jihu našly
bílé mumie. Tady bylo zkrátka
něco, co se zcela vymyká našemu
pojetí historie. A co další nalezené
mumie, ty s odlišnou DNA, než
jaká patří druhu homo sapiens?
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Taky je v Peru mají. S odlišným
počtem lebečních kostí, třikrát
větší mozkovnou. Se třemi prsty
o délce padesát centimetrů, o pěti
článcích. Je to tam, jenom se o tom
nemluví.

z kosmu? To je nakonec jedno.
Z pohledu spirituální archeologie
je důležité, k čemu je mi to dnes.
Jak nasát staré vědění. To hledám
ve fragmentech šamanismu, v ruinách.

Vy jste to viděl?
Tříprstou mumii ne, ale ty lebky
jsem v ruce měl. Mluvil jsem s lidmi, kteří je zkoumali.

Nezlobte se, pořád jsem skeptik.
Nezlobím se. Jen si ale představte, co je na severu Peru. Nachází
se tam ztracené město se čtyřiadvaceti královskými pyramidami
na jednom místě. Největší z nich
je udělaná z milionů hliněných
cihel. Má třikrát větší objem než
Cheopsova pyramida. Celkově je
takových staveb na tisícikilometrovém pobřeží dvě stě padesát.
Kolik lidí by to muselo stavět?
A jak dlouho? Na území jižní
Ameriky je přitom z prehistorických ruin údajně objeveno jen
zhruba dvacet procent. Pořád
tam někde stojí spousta skrytých
staveb, některé z nich dodnes
stráží indiáni. V budoucnu ještě
bude objeveno mnoho zajímavého. Hlavně to nesmí přijít do
špatných rukou.
www.amazonia-spirit.com

Proč se o nich tedy už neučí
v dějepisu?
Nehodí se to. Tohle všechno se
naházelo do jednoho pytle, že je
to sice záhadné, ale nějak levně
to vysvětlíme. Když však bádáme
svědomitě, tak docházíme ke zjištění, že levná vysvětlení nemohou
být pravdivá.
Jakým vysvětlením věříte?
Byla tu kdysi dávno velmi vyspělá civilizace, která se nějak
zničila. Lidi pak skutečně okusili
barbarský věk, jeskyně. Dnes se
mylně domníváme, že tohle byl
začátek. Ony ale existují důkazy,
že něco bylo i před tím. Záhadné
megalitické stavby se nacházejí
po celém světě. My máme dráty,
plasty, wi-fi, oni na to šli jinak,
využívali energii Země – kámen,
vodu, zvuk. Vždyť v Andách jsou
stále zvláštní energetická centra,
wakas. Všude možně nalézáte
i divné postavičky připomínající
kosmonauty ve skafandrech. Jistě
to znáte od Dänikena – modely
vypadající jako létající talíře.
Věříte jako on, že jde o důkaz
dávného kontaktu s UFO?
Zda věřím? V jižní Americe se
nacházejí stavby, které bychom
dnes nedokázali postavit. Z obřích kvádrů, které prostě musely
být stěhovány pomocí levitace.
Znamená to, že naši předci byli
tak vyspělí, nebo že přiletěli

Kalendář 2018
Velký nástěnný kalendář Nečtin
„Krásy Nečtinska 2018“ je v prodeji
v Regionálním muzeu Nečtiny.
V letošním roce pro nás fotil místní amatérský fotograf Tomáš Zíma.
Společně se Soňou Vašíčkovou
pak několik hodin seděli nad finální podobou celého kalendáře. Pro
příští rok jsme vybrali zajímavé
téma. Kalendář se bude věnovat
společenskému životu, konkrétně
spolkové činnosti. Tomáš opět přislíbil, že nám s tím pomůže, a tak
se s ním a s jeho věrným společníkem – fotoaparátem, budeme na
většině akcí setkávat.
Soňa Vašíčková
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přibyli v Plasích. Já bych měl ale
dál jezdit do Plzně a za spolubratry
do Plas. Také bych měl vypomáhat
v celém jim svěřeném území, když
bude potřeba. Takže se určitě zase
uvidíme. Budu také pravidelně
pokračovat s Nota bene! Uběhlo
osm let, za které jsem Bohu velmi
vděčný a děkuji vám všem. K těm
osmi letům je ještě třeba připočítat
ty první (velmi důležité) dva roky
v Březíně. Byl to začátek, bez kterého by působení oblátů na západě
Čech vůbec nebylo. Za to bude
vždycky patřit dík Jiřímu Křemenákovi, tehdejšímu i současnému
starostovi. Obláti zůstávají. To
znamená, že vlastně zůstávám i já.
A tak už se těším zase na viděnou.
P+ Martin Sedloň

Nečtinský kalendář 2018

NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň

Dnes bych vám místo jednoho citátu doporučil celý film. Je
to, myslím, velmi podařeně zfilmovaný román Chatrč. Otec
od rodiny Mack plný Velkého smutku z děsivé smrti své malé
dcery se „na místě činu“ setkává s Bohem – Taťkou. Bůh je
zde v podobě tří osob. Tak Boha vlastně zjevuje bible. Jsou zde
na přímo položené otázky. Otázky, které si kladou lidé všech
dob tváří tvář utrpení nevinných. Jak je to například tedy
s tou Boží všemohoucností…? „Víš, Macku, vy vidíte věci dost
nekompletně. Já vůbec nechci utrpení…“ To je jedna z odpovědí
Taťky, který je pro Macka nejdřív v podobě dobrotivé černošky
(nápadně podobné sousedce, která Macka utěšovala, když
jako kluk trpěl alkoholismem svého otce), než dokáže odpustit
svému otci… Film je plný odpovědí. I těch, které nejsou přímo
vysloveny. Kéž si tam každý z nás najde tu svou.

Velké stěhování –
malé loučení
Tentokrát Nota bene! píšu už
trochu z dálky. Přestěhoval jsem
se do našeho oblátského domu
v Táboře-Klokotech. Nebudu zde
přebírat farnost, ale budu o to víc
plnit povinnosti představeného
a soustředit se na „specializované
činnosti“ po celé republice. Bylo
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třeba posílit naši oblátskou komunitu v Klokotech také proto,
že otec Jiří Můčka – současný
farář, který působil svého času
také u vás na Plzeňsku, si velmi
komplikovaně zlomil kotník. Do
komunity v Plasích se vrátí P.
Vlastimil Kadlec, OMI – iniciátor
a tahoun Workshipu. Je vítanou
posilou pro práci s mladými. Je
pověřen doprovázením našich
„mladých přírůstků“, které nám

Vánoční bohoslužby
Srdečně zveme na
vánoční setkání!
24. 12. 16.00 Nečtiny –
Štědrovečerní mše
22.00 Manětín – Půlnoční mše
24.00 Rabštejn nad Střelou –
Půlnoční mše
25.12 14.00 Březín
PŘEDVÁNOČNÍ UDÁLOSTI
3. 12. Adventní dílna – Březín
(14 hodin)
Obvyklá Rybovka v Březíně

Kulturní kalendář 2018
Setkání představitelů
společenského života
při přípravě kulturního
kalendáře 2018
Obec Nečtiny srdečně zve na
tradiční setkání představitelů společenského života, které proběhne
ve středu 10. 1. 2018 v 18.00 hodin
v prostoru IC Regionálního Muzea.
Každý s dobrým nápadem je vítán.

neČtiny
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Historické perličky
Zdravím všechny příznivce nečtinské historie. Je to k neuvěření, ale rok 2017 se blíží ke svému konci. Zase
jsme všichni o rok starší. A historie je o něco bohatší. Na konci roku je zvykem bilancovat a trochu také vzpomínat. Čím jsem ale starší, tím tuhle činnost dělám méně rád. Raději se dívám do budoucnosti. Přesto trochu
zavzpomínám na uplynulý rok. Chci být co nejstručnější, abych vás moc nezatěžoval. K bilancování. Jsem rád,
že se mi podařilo dodržet letošní předsevzetí, které jsem si na začátku roku 2017 dal. A to, že v žádném z letošních vydání našich novin nebudou chybět Historické perličky. Věřte je to snad poprvé v životě, kdy jsem nějaké
předsevzetí dodržel. Radost mě také letos udělalo, že vás zaujal cyklus výletů pod názvem „Cesta za historii“.
Doufám, že výlety vás budou zajímat a bavit i v příštím roce 2018. A že vám udělají radost. Mně velkou radost
v letošním roce také udělaly ohlasy a podněty, které jsem od vás dostával. Za vše moc děkuji. Díky těmto připomínkám mám pro vás důležitou zprávu. A to, že ruším náš výlet plánovaný na 27. 1. 2018 do Koncentračního
tábora Auschwitz. Uznávám, že toto datum není úplně nejlepší čas na výlet. Termín výletu posouvám dle vašich
přání až na měsíc květen 2018. Termín se posouvá již podruhé, ale výlet se určitě neruší. Bližší informace k výletu v novinách č. 1/2018 a na plakátech. Také všem děkuji za připomínky a podněty k plánům programu na
rok 2018. Na základě vašich přání jsem si dovolil připravit plán akcí, které budou probíhat během celého roku
2018 a připomenou 100. výročí vzniku Československé republiky. Celý projekt připravuji pod názvem „100 let
od vzniku ČSR aneb od Jasiny do Aše republika je naše“. Tímto plánováním rychle přecházíme do roku 2018.
Ale nechci předbíhat čas. Teď se nám přibližuje konec roku. Je čas zpomalit životní tempo a užít si trochu klidu.
Proto vám všem chci popřát klidný adventní čas. Užijte ho jak nejlépe je to možné. Užijte i krásné Vánoce v kruhu rodiny. Užijte i veselou oslavu silvestra. A vstupte do Nového roku 2018 tou správnou nohou. Do roku 2018
přeji všem štěstí, pohodu a pevné zdraví. A ať se nám v tom roce 2018 splní všechny plány. Já doufám, že plány
roku 2018 se podaří uskutečnit a že se na našich společných akcích budeme opět setkávat.
S Pozdravem Nečtinám zdar i v roce 2018, Jiří Kapr

Pozitivní střípky
Monika Karásková
Vánoce nám pomaloučku klepou na dveře a svátky bez pohádek si nikdo z nás nedovede představit. Dívají se
na ně děti i dospělí. Milujeme je všichni, ale proč vlastně? Nejspíš proto, že v nich vždycky vítězí dobro nad
zlem a všechno dobře dopadne. Jak to, že jste si, ale nevšimli, kolik pravdy je ukryto v pohádkách? Ono to
totiž funguje v životě úplně stejně. Jenom to někdy o trošku déle trvá. Protože v pohádkách jsou lidé rozděleni
na hodné a zlé. Ale v životě nenajdeme nikoho jednobarevného. A tak i ti zlí tvoří alespoň trošku dobra. Proto
se jim jejich zlo vrací pomaleji. Ale pověstné boží mlýny fungují spolehlivě. A pokud se nám naše činy nevrátí
hned, určitě se vrátí v dalších životech. A energie lásky má takovou sílu, že vždycky nakonec vyhraje. Copak
jste si toho opravdu nevšimli? Přeji vám všem krásný pohádkový předvánoční čas, ať máte pohádkový i celý
příští rok, ať je plný zdraví, štěstí, lásky a harmonie.
RELAXAČNÍ A MASÁŽNÍ STUDIO ANDĚL - Masáže / Pedikúra/ Kosmetika
Objednávky na 723 070 875. Prodej dárkových poukazů. Nechte svoje příbuzné a známé hýčkat.
Dopřejte jim relax v příjemném prostředí.
Malá ochutnávka dárkových balíčků:
- Klasická regenerační masáž
- Breussova masáž
- Lymfatická masáž
- Relaxační masáž masážní svící
- Rašelinová uvolňující masáž
- Hřejivá masáž lávovými kameny
- Baňková masáž
- Kosmetická masáž obličeje a dekoltu

neČtiny
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výkladem zde neúnavně provázel
pan Kapr.
K tomu všemu tady po celou výstavu hrál na klávesy pan Žákovec
a zpěvem ho doprovázela paní Anna
Volínová. Oba mají tady na Hradě
už po mnoho let své věrné posluchače. Kdyby snad měl někdo hlad nebo
žízeň, mohl využít místní občerstvení, kde se nabízel guláš, pečené
maso a piva tolik, že se ani přes velkou snahu některých, nevypilo.
To všechno několik týdnů předem
s velkým úsilím připravovali místChovatelská výstava 2017, Nečtiny-Hrad. Foto Tomáš Zíma
ní chovatelé i další odhodlaní pomocníci, kterým patří dík a uznání.
Jejich odměnou byl velký počet
Byly oceněny ty nejlepší exemnávštěvníků, kteří už se jistě těší
pláře králíků a holubů. Některé
ceny si odnesli i místní chovatelé. na příští rok.
V říjnu se zas všichni diví
Tomáš Zíma
Návštěvníci si mohli samozřejCo sem na Hrad chodí lidí
mě většinu vystavených zvířat
Ta správná chvíle nastává
i koupit. V neustálém obležení
Chovatelská výstava
byla až do vyprodání posledních
lístků bohatá tombola, kde bylo
21. října proběhla tradiční chovaPOZOR!
přes 600 cen. I po ukončení se
telská výstava na Hradě Nečtiny.
někteří stále dožadovali výherUž počasí napovědělo, že účast
Jak si jistě někteří z vás všimli, proních obálek.
bude hojná, což se později vyplbíhají na Nečtinsku podzimní hony
Na výstavě byli třeba i prodejci
nilo. Po té, co lidé odvolili, vydali
našich tří mysliveckých spolků.
agrotechniky. Mohli jste shlédse na Hrad, aby překonali rekord
Poznáte to nejčastěji podle střelby,
nout perfektní vystoupení výcvi- která se rozléhá po okolí. Proto není
v návštěvnosti a to v počtu 3401
prodaných vstupenek. Je až neuvě- ku psů služebních plemen. Ten,
radno chodit na sobotní procházky
kdo se zajímá o život ve středově- do blízkých lesů, aby nedošlo nářitelné, že se na tak malém místě
vystřídá během přibližně šesti ho- ku, si přišel na své při ukázkách
hodou k nějakému úrazu. Myslivci
života z té doby, včetně střelby
din tolik návštěvníků.
a honci procházejí poměrně velké
z palných zbraní. V památné
Největší zájem byl opět hlavně
území z jejich katastrů už od osmi
o jablka, ořechy, stromky, ale i věn- hrobce rodu Mensdorffů bylo
hodin ráno přibližně do pěti večer.
už tradičně otevřeno a skvělým
ce a svícny na dušičky, výrobky
–tz–
z vosku, sýry a výbornou medovinu od různých výrobců.
Na výstavě, kde se už tradičně
vystavovali hlavně králíci (letos
v počtu 180 kusů), holubi (200
kusů), slepice a další drobné zvířectvo, jako třeba morčata nebo
různé druhy papoušků, byly k vidění i takové zajímavé vzácnosti
jako Černé slepice Ayam Cemani,
které pocházejí z Indonésie a mají
černé kosti, maso i vnitřnosti.
Nebo kachny Indičtí běžci, kteří se
Období honů. Foty Tomáš Zíma
chovají hlavně pro lov slimáků.

Letošní výstava

Období honů

neČtiny
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Výřad, kde myslivci vzdávají hold skolené zvěři, zde konkrétně laně a telka jelena siky, která ve
zdejších lesích působí velké škody. Foto –tz–
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ty, které zdobí fasády budov
nebo veřejná prostranství. Svým
principem pocházejí již z antiky
a tvoří je šikmá tyč (tzv. polos),
která je rovnoběžná se zemskou
rotační osou. Stín polosu je poté
vrhán obvykle na kolmou nebo
vodorovnou plochu.
Jiný jednoduchý prostředek, který
používali naši předkové už v dobách starověku je svisle postavená
tyč (tzv. gnomon), která vrhá stín
na vodorovnou plochu. Pomocí
gnomonu a vhodné stupnice lze
měřit azimut a výšku slunce nad
obzorem a tím také i čas. Úhel
mezi stínem a vyznačeným poledníkem (tj. směrem nejkratšího stínu) ukazuje čas během dne – hodinu a délka poledního stínu určuje
čas během roku – datum.
Televizní vysílač Krašov je stavba
kolmá k povrchu země a je tedy
nutné využít stejný způsob v určování času, jako je tomu v příp.
gnomonu (svisle postavená tyč na
vodorovné ploše). K tomu, abychom prostřednictvím gnomonu
dokázali určovat přesný čas kterýkoliv den v roce, je nutné mít buď
velmi složitou síť ukazatele ciferníku, nebo jím neustále pohybovat
po ose. Délka stínu gnomonu je
proměnlivá (z důvodu pohybu planety Země na oběžné dráze kolem

V průběhu měsíce září byla mezi
obcemi Bezvěrov a Krašov dokončena instalace pěti kovových
číslic, které společně s televizním
vysílačem Krašov tvoří velké sluneční hodiny. U slunečních hodin
je využíváno projekce vrhaného
stínu na plochu a nejinak je tomu
také v tomto případě. Otevřená
konstrukce stožáru vysílače omezuje prostup slunečních paprsků
k povrchu země, kde je promítána
silueta stožáru v podobě dlouhého
stínu. Na výslednou podobu stínu

má však kromě absence opláštění
stožáru vliv také jeho šířka. Při
pohledu ze země směrem k vrcholu stožáru dochází vlivem prodlužující se vzdálenosti k nedostatečnému zastínění Slunce a okrajové
sluneční paprsky dopadají do
prostoru promítaného stínu, kde
snižují jeho kontrast.
V následujícím textu se pokusím
stručně popsat základní principy
v určování času za pomoci slunce
a tyče. Vyplyne z toho také důvod
kompromisu, proč velké sluneční
hodiny u Bezvěrova ukazují správný čas pouze v obdobích blízkých
rovnodennostem.
Slunečních hodin existuje mnoho typů nejrůznějších konstrukcí.
Pravděpodobně nejběžnější jsou

Vysílač s bohatou historií, Krašov, 342 m.
Foto Václav Sidorjak

Sluneční hodiny určují místní pravý sluneční čas v době jarní a podzimní rovnodennosti. Foto –vs–

342 metrů dlouhá
hodinová ručička
Unikání sluneční hodiny
u Bezvěrova

neČtiny

Velké kovové číslice jsou nepřehlédnutelným architektonickým prvkem. Foto –vs–

Slunce) a je nutné zajistit, aby k vyznačenému poledníku dosahoval
pouze konec stínu. (Poloha osy je
vzhledem k poledníku přesně definována zeměpisnou šířkou místa,
kde se sluneční hodiny nacházejí).
Toto řešení lze uplatnit pouze
u menších modelů slunečních hodin, ale nikoliv v případě tak rozsáhlé stavby, kde jsou všechny její
části pevně spojeny se zemí. Velké
sluneční hodiny u Bezvěrova proto
určují místní pravý sluneční čas
pouze v době blízké jarní a podzimní rovnodennosti mezi 10:00 –
14:00 hod. Středoevropského času
(SEČ). V případě změny času na
Středoevropský letní čas (SELČ)
je nutno přičíst +1 hodinu.
Více informací o jednotlivých charakteristikách slunečních hodin,
ale také o historii a technických
údajích televizního vysílače Krašov naleznete na dvou informačních tabulích, které jsou zároveň
s odpočívadly umístěny na parkovací ploše před vstupem do areálu
Českých radiokomunikací.
V současné době, kdy dokážeme
určovat čas s velkou přesností
prostřednictvím nejrůznějších časoměrných přístrojů, ztrácejí sluneční hodiny svoji užitnou funkci
a jejich význam je především deko
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rativní. Tuto funkci bezpochyby
velké sluneční hodiny u Bezvěrova
plnit budou. Velké kovové číslice
lemující komunikaci jsou nepřehlédnutelným architektonickým
prvkem v místní krajině a stožár
televizního vysílače je viditelný na
několik desítek kilometrů.
Televizní vysílač Krašov s výškou 342 metrů je nejen nejvyšší
stavbou v západních Čechách
a zároveň druhou nejvyšší stavbou
v České republice, ale dokonce
převyšuje i slavnou Eiffelovu věž
v Paříži.
Doposud největší sluneční hodiny
světa (tzv. Samrat Yantra) se nacházejí v prostorách královské astro

nomické observatoře v indickém
Džajpuru. Jde o trojúhelníkovou
kamennou stavbu z 18. stol. s výškou
přes 27 metrů. Český rekord tvoří
sluneční hodiny na náměstí T. G. Masaryka v Třešti (kraj Vysočina) s výškou ukazatele 8,21 metru.
Projekt velkých slunečních hodin
u Bezvěrova byl finančně podpořen
Plzeňským krajem a obcí Bezvěrov.
Dále se na jeho uskutečnění podílela západočeská pobočka České
astronomické společnosti, zástupci
Hvězdárny v Rokycanech a Plzni
a další členové realizačního týmu.
Václav Sidorjak

Návštěvy u jubilantů
V říjnu oslavil pan Jiří Sedláček
z Nečtin své polokulaté narozeniny. Při předání balíčku jsme
společně s paní Jitkou Stoklasovou hovořili s jubilantem hlavně
kolem dřevořezby, které se věnuje
v posledních letech svého důchodu.
Již několik vodníků z jeho rukou
sedí na březích nejednoho rybníka
v okolí a nemálo soviček a jiných figurek zdobí naše domovy. Další se
chystají přijít na svět z jeho dílny.
Další jeho velkou zálibou, o které
jsme si povídali, je rybaření. Cestou k rybníku ho vždy doprovází

neČtiny

Škubalová Alena, Nečtiny
Bauerová Jiřina, Nové Městečko
Kazdová Karla, Nečtiny
Chlup Jaroslav, Hrad Nečtiny
Patočka Pavel, Plachtín
Šilpoch Stanislav, Lešovice
Kronďák Zděnek, Březín
Kazda Miroslav, Březín
Arnetová Silva, Nečtiny
Všem jubilantům ještě jednou za
obec Nečtiny srdečně gratulujeme.
MVDr. Pavel Patočka. Foto –mch–

jeho dva malí psí kamarádi. Také
nesmíme opomenout fotbal, je
jeho věrným fanouškem. Pravidelně se zúčastňuje všech zápasů FK
Nečtiny a to i těch venku.
Tímto přejeme za obec Nečtiny
panu Jiřímu Sedláčkovi spoustu
zdraví a inspirace do dalších let,
aby mohl dál dělat radost svému
okolí svými dřevěnými dílky. Také
přeje mnoho sil nejen při návštěvě
fotbalových utkání.
V půlce listopadu oslavil pan
MVDr. Pavel Patočka z Plachtína,
náš veterinární lékař, své kulaté
narozeniny. S panem doktorem
jsme si předali balíček u nás v Regionálním muzeu jen tak narychlo,
neboť byl právě před odjezdem na
svoji letošní dovolenou. A protože
u pana doktora je věk pouze číslo,
přejeme mu za celou obec Nečtiny
hlavně zdraví a spoustu spokojených zvířecích pacientů i jejich
lidských páníčků.
Za výbor pro kulturu
Miluše Chlupová
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Vašek Kamínek
Vzpomínka
Vašek zemřel 7. 11. 2017, dne
22. 11. 2017 by se dožil 71 let.
Znali jsme ho jako pracovitého
člověka, který udělal mnoho práce
pro Myslivecké sdružení Nečtiny
a později pro Honební společenstvo Nečtiny.
Byl skvělým kamarádem, přítelem, který nezkazil žádnou srandu.
Na honech a večerních posezeních
byl dobrým parťákem, se kterým
bylo potěšení sedět u jednoho stolu. Bude nám chybět jeho oblíbená
píseň „Baronka“ a jeho podupávání a hlavně on samotný. Chci poděkovat za všechno, co pro kamarády
udělal. Chci poděkovat za včelaře,
myslivce ale i kolegy ze zaměst-

nání, ve kterém léta pracoval. Za
všechny kamarády a přátele Ti děkuji. Čest tvojí památce.
Miloš Fillinger st.

Školáček
Zpravodaj Základní
školy a Mateřské školy
v Nečtinech
Na svatého Ondřeje zem
se trochu ohřeje
a svatá Barborka vyhání
dříví ze dvorka.
Máme za sebou 3 měsíce školní
docházky a první čtvrtletní vysvědčení.
Opět jsme se zaregistrovali a pokračujeme ve sportovním soutěžení ,,Olympijský víceboj“, který
probíhá v celé republice. Disciplíny olympijského víceboje stále procvičujeme a výsledky zapisujeme
na internet.
V rámci nového projektu ,,Naše
rodina – staré časy“, jsme ve
škole uvítali prvního hosta, pana
Františka Bejvančického. Přišel
nám povyprávět o svém dětství,
školních zážitcích a své práci ve
Škodových závodech v Plzni. Bylo
to příjemné a zajímavé. Těšíme se

Blahopřejeme

Jiří Sedláček a Miluška Clupová. Foto Jitka Stoklasová

V měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslavili a oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Matějka Stanislav, Březín
Sedláček Jiří, Nečtiny

Děti z naší školy a školky roznášejí Svatomartinské rohlíčky. Foto J. Večeřová

neČtiny
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Přejeme všem krásné Vánoce
a hodně zdraví, síly a chuti do práce v novém roce 2018!
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

Tradiční prodej kaprů
Zajistí jako každý rok
Václav Hřebec.

Pečení svatomartinských rohlíčků. Foto –jv–

na další besedu a pěkné povídání.
11. listopadu jsme všem připomněli svátek svatého Martina.
S dětmi jsme upekli nadívané
rohlíčky, které jsme roznášeli po
obci a obdarovávali kolemjdoucí.
Listopad věnujeme nácvikům
a vánočnímu jarmarku. Pečeme
a zdobíme perníčky, vyrábíme
svícny, adventní věnce a vánoční
dekorace. Budeme mít vánoční
dílnu, kdy přijdou některé maminky do školy a pomůžou nám šít
ozdoby.

Strašidelná párty. Foto –jv–

Školáci nacvičují vánoční pohádku, mateřáčci pohádku „O zvířátkách“ a všichni společně zpíváme
koledy a připravujeme taneček ke
stromečku 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 besídka. Pro velký úspěch bude i letos
besídka na sále Hostince Na radnici. Tímto vás všechny srdečně
zveme!

Datum bude
včas zveřejněn.

N jako náprstek
Kam moje paměť sahá, byla jsem
obklopena jehelníčky, vlnami,
bavlnkami, šicím strojem a ostatními proprietami tvořivé maminky,
babičky, tety a kmotřičky. Stále
se něco přešívalo, zašívalo, páralo,
žehlilo a vytvářelo se z toho všeho
něco nového, okouzlujícího a dále
nevšedně krásného. Tvořivost byla
do mé dušičky očkována opravdu
odjakživa a tak to také dopadalo.
Dárek ode mne nebyl nikdy zabalen jen tak do papíru, já si pro něj
vlastnoručně zhotovila krabičku.
Jak asi vypadala, to si dnes netroufám ani pomyslet. Jeden z mých
prvních dárků byl dárek pro maminku. Peníze jsem nikdy nevlastnila, a tak jsem koupila to, na co
jsem dokázala našetřit, a co bylo
rozhodně i praktické a potřebné.
Maminka snad šila každý den. Ať
zašívala ponožky, nebo natrhnuté
nohavice od kalhot mého čiperného bratra, nebo zaobrubovala ze
starého prostěradla nastříhané kapesníky. Bylo krátce po válce, nic

neČtiny
nebylo a já měla spotřebu kapesníků velikou a stále je někde ztrácela.
Ovšem kapesníky od maminky
byla malá umělecká dílka, protože
byly kolem dokola obháčkovány
barevnými bavlnkami, které tvořily asi centimetrovou krajku.
Stalo se, že si udělala od stálého
šití, dírku v náprstku, kterým si
pomáhala při propichování látky
jehlou. Od myšlenky u mě nebylo
daleko ke skutku a tak jsem u paní
Paškové v TEPU na Doudlevecké
třídě milý náprstek zakoupila. Tajně jsem zhotovila krabičku, kterou
jsem polepila barevným lepicím
papírem. Byl to papír, z kterého
jsem dělala na vánoce barevné
řetězy a pyšně jsem dárek umístila
ke stromečku. Byla jsem ve třetí
třídě a slzy mojí maminky byly největší odměnou za tu krásu, kterou
jsem pro ni vytvořila. Náprstek
s dírkou mám stále schovaný a je
takovou milou vzpomínkou na tu
radost mou i maminky.
Plynula léta a do rodiny přišlo
další děvčátko, moje dcerka. I ona
byla odchována vším, čím já
a tak také seděla prvně s kanavou,
jehlou a barevnými bavlnkami
a tvořila něco neskutečně krásného svými tříletými prstíky.
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„Maminko, když ono mě to tak
strašně píchá!“
„Ukaž, já ti poradím jak na to.
Podívej se, já když šiji, tak mám
na prstě náprstek, kterým si prst
chráním a s ním do jehly tlačím
a nic mě nebolí.“ Nasadila jsem jí
na prstík ten nejmenší náprstek, co
mám a nechala jí dál tvořit. Bylo
ticho a tak se po chvilce nad ní
nakloním, abych viděla, jak si vede.
Zvedla hlavu, usmála se a pokračovala. Náprstek opravdu použila,
ale na levou ruku, protože se nepíchala do prstu ruky, kterou šila, ale
do prstíku ruky levé, kterou měla
pod látkou, aby jí držela a neklouzala jí. Vida, na to bych já nepřišla.
Neomezena letitou zkušeností, že
náprstek patří do ruky, která šije,
použila jej tam, kde bylo třeba.
Jen dušička, která neví, že to tak
být nemá, dokáže věci nevídané
a nevšední. Vždyť největší vylepšení a vynálezy byly vytvořeny lidmi,
kteří nevěděli, že ten problém řešit
nejde a vyřešili jej. I ta moje holčička nesvázána konvencemi řešila
a vyřešila. Všem nám přeji, aby takových malých mudrlantů byl stále
dostatek, protože není nic krásnějšího než dětská vynalézavost.
Táňa Kořenková

Martinčiny recepty

Vánoční sušenky
Těsto
70 g ovesných vloček
150 g změklého másla
130 g moučkového cukru
2 lžíce strouhané citronové kůry
100 g hladké mouky
35 g bramborového škrobu
Náplň
100 ml mléka
½ sáčku vanilkového pudinku
75 g másla
75 g moučkového cukru
Jahodový džem

Z jedné dávky je asi 20 ks sušenek.
Na těsto si nejprve z ovesných
vloček v mixéru uděláme jemnou
mouku.
Máslo, moučkový cukr a citronovou kůru ušlehejte do nadýchaného krému. Teprve pak přisypejte
vločky, mouku a škrob a vypracujte hladké těsto.
Zabalte ho do fólie a nechte hodinu
chladit v lednici. Předehřejte troubu
na 180 °C, plech vyložte pečicím
papírem. Těsto rozválejte na půlcentimetrový plát a vykrajujte kolečka o průměru cca 4 cm. Na plech je
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dávejte od sebe aspoň 1,5 centimetru – při pečení se roztáhnou.
Pečte je 12–14 minut do světle
zlaté barvy. Nechte vychladnout
na plechu.
Náplň: V mléku rozmíchejte pudinkový prášek. Vlijte do rendlíku
a uvařte hustý pudink. Přikryjte
ho potravinářskou fólií, aby se
neudělal škraloup. Nechte vychladnout.

12
V misce ušlehejte z másla a cukru krém a vmíchejte do něj pudink. Krémem v cukrářském sáčku vykružte na polovinu sušenek
kolečko, doprostřed dejte lžičku
džemu a přiklopte druhou sušenkou. Koláčky nechte v chladu
ztuhnout. Poprašte moučkovým
cukrem.
Dobrou chuť a krásné Vánoce
přeje Martinka

neČtiny
Na radnici
Vánoční otevírací doba
23. 12. od 11.00 do 24.00
24. 12. zavřeno
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 17.00,
od 20.00 sál, Silvestrovská
taneční zábava
1. 1. od 11.00 do 18.00

Otevírací doba HŘIŠTĚ
23. 12. od 18.00
24. 12. od 13.30 do 15.30
25. 12. zavřeno
26. 12. od 16.00 do 22.00
27. 12. Turnaj JZD
28. 12. Rezervace
29. 12. od 16.00 do 24.00
30. 12. od 16.00 do 24.00
31. 12. Zavřeno
1. 1. Zavřeno

Na Radnici bude
z technických důvodů
zavřeno
od 2. 1. do 4. 1. 2018

Včelí produkty
očima lékaře
Význam chovu včel nespočívá
pouze v získávání včelích produktů včelařem a jejich následným
zpracováním. Včelí produkty
tvoří pouze asi jednu desetinu
užitečné hodnoty včel. Hlavní
a nezastupitelné místo má včela
v přírodě jako opylovatel kulturních i planě rostoucích rostlin.
Včela je výlučným nebo převážným opylovatelem mnoha rostlinných druhů. Významná je i zvláštní vlastnost včel, kdy v době sběru
nektaru navštěvují pouze jeden
druh květů. Toto zabraňuje mezidruhovému křížení rostlin. Kdyby
z naší přírody vymizely včely, vymizely by současně s nimi desítky
druhů rostlin, jež jsou na opylení
včelou závislé. A právě tato služba
přírodě tvoří podstatu významu
chovu včel. Je to činnost, která se
nedá nijak změřit, nedá se finančně ohodnotit. Je to práce, kterou
včelaři bez nároku na finanční
odměnu věnují všem. Skutečnou
odměnou jim za to je morální
ohodnocení a teprve potom zisk
ze včelích produktů.
Využití včelích produktů má velice
dlouhou tradici. Od té doby, kdy

člověk zná včely, snaží se jejich produkty využívat ve svůj prospěch.
Z počátku se tak dělo nevědomky,
později na základě generacemi
ověřených zkušeností byly včelí
produkty zařazovány mezi prostředky lidového léčitelství. Teprve
poměrně krátkou dobu jsme svědky toho, že se o včelí produkty zajímají i vědci, lékaři biologové, farmaceuti, chemici a snaží se zjistit
podstatu příznivého účinku těchto
produktů na lidský organismus.
Včelí produkty můžeme podle
jejich původu dělit do dvou skupin.
Do první patří – rostlinný materiál,
jenž včely sbírají ve volné přírodě,
obohacují jej o látky vlastního těla
nebo jinak upravují a přinášejí do
úlu. Sem patří med, propolis a pyl.
Druhou skupinu tvoří – včelí produkty tzn. látky, jež včela přímo
vyrábí ve svém těle a dává ve prospěch celého včelího společenstva.
Mezi tyto látky řadíme včelí vosk,
mateří kašičku a včelí jed.
Med
Nejznámějším včelím produktem
je med. Dobře jej znají i nevčelaři.
Z toho tedy vyplívá, že med, ať již
květový nebo medovicový, není
prostým roztokem cukrů, ale že
je to jakýsi extrakt rostlinné šťávy

G´sunta Feiertågh
u a gouts neis Gåuha!

Informace o odpadech.
V letošním roce odkoupila firmu Becker Bohemia s.r.o., která zajišťovala dlouhá léta odpadové hospodářství
obce firma Odpady Bohemia, která je součástí nadnárodní společnosti Marius Pedersen a. s.
Při uzavírání dodatků smluv došlo i k úpravě ceny za služby, které obci svozová firma poskytuje.
Cena za známky na celý rok podle zvolené frekvence svozu se nemění a zůstává stejná, jako v roce 2017
(popelnice o objemu 110 a 120 l) :
1x týdně (52 vývozů) 2400 Kč/rok. Kombinovaný (40 vývozů) 2100 Kč/rok. 1x za 14 dní (26 vývozů) 1500 Kč
rok. 1x za měsíc (12 vývozů) 900 Kč/rok. Ke zdražení došlo u plastových pytlů s logem společnosti oobjemu 110 l
o deset korun na 70 Kč. Zůstala i možnost jednorázového odvozu, ale známka se z 80 Kč zdražuje na 95 Kč.
Zahájení prodeje známek na popelnice bude oznámeno v průběhu ledna 2018. Do konce měsíce ledna bude
firma vyvážet odpad na staré známky pořízené v roce 2017.
–jk–
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Gesunde Feiertage
und ein gutes neues Jahr!
Zdravé vánoce a dobrý nový rok!

www.deutschboehmen.com

Måla Richard ( Šulko)
Vüarstäiha(r / Vorsitzender/ předseda
Bund der Deutschen in Böhmen, e.V.

neČtiny
obohacený o vše, co rostlina získává z půdy, vody a vzduchu. Nepřekvapí nás tedy, že se v medu setkáváme s mnoha minerálními látkami,
vitamíny, rostlinnými silicemi,
aromatickými látkami, bílkovinami,
tuky a celou řadou jiných látek.
Podle původu lze med rozdělit na
med květový tj. světlý a medovicový tj. tmavý.
Květový med získává včela na
květních i mimokvětních nektariích rostlin. Tento med kromě světlé barvy obsahuje i mnoho bílkovin
rostlinného původu.
Medovicový med vzniká jako vedlejší produkt činnosti některých
mšic. Ty nabodávají listy nebo
jehlice stromů, vysávají rostlinnou
šťávu a zužitkovávají z ní pro svou
potřebu pouze bílkoviny. Zbylou
rostlinnou šťávu, velmi bohatou

NEČTINSKÉ NOVINY 4/2017

na cukry, vystřikují ve formě kapének na povrch listů nebo jehlic.
A právě tyto kapénky sbírají včely
jako medovici. Medovicový (někdy zvaný též lesní) med je tmavý,
silně aromatický, obsahuje minimálně bílkovin, ale za to hodně
rostlinných silic.
Pokud by přicházela v úvahu diskuse o tom, který z těchto medů je
kvalitnější, lze odpovědně říci, že
oba tato medy – pokud nejsou nějakým způsobem narušeny a jsou
správně vytočeny a uskladněny
– jsou i stejně hodnotné. Vyšší obsah bílkovin v květových medech
je výhodný všude tam, kde je zapotřebí vysokého přísunu bílkovin.
Květové medy jsou tedy vhodné
pro děti, pacienty po těžkých
operacích nebo úrazech – prostě
všude tam, kde je nutno rychle ob-
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novit tkáň. Světlé medy jsou i lépe
stravitelné a nezatěžují tolik zažívací trakt, jako medy tmavé. Naopak medovicové medy jsou zvláště vhodné pro lidi s vleklým, nebo
akutním onemocněním dýchacích
cest, pro nízký obsah bílkovin jsou
tyto medy velice vhodné pro pacienty s onemocněním ledvin apod.
Včela létavka po naplnění medového váčku nektarem nebo medovicí, přilétá zpět do úlu. Jenom pro
zajímavost lze uvést, že k naplnění
medného váčku, musí navštívit asi
tisíc květů.
V závěru bych se chtěl zmínit ještě
o jednom včelím produktu, který
není jmenován v žádné literatuře,
není o něm vydané žádné učené
pojednání. Tento produkt je určen
výhradně pro chovatele včel a je
jim odměnou za jejich snažení.

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 4/2017

15

Nečtinští včelaři. Foto –tz–

Tímto produktem je „krásný pocit uspokojení“ ze smyslu plné
tvůrčí činnosti, kterou chov včel
bezesporu je, pocit sounáležitosti
s přírodou, láska ke včelám. Přeji
si, aby tímto produktem byli hojně
obdarováni všichni ti, kteří mají
včely rádi.
J. Popp.

Včelaři

Na schůzi se projednávaly členské
V neděli 19. 11. bylo v nečtinském dotace a informace o léčbě včel.
Hostinci Na Radnici rušno. Bzuče- Tímto setkáním se ukončila včelařská sezona, o které si v nedělním
lo to tam jak v úle. Do již skoro
odpoledni mohli včelaři popovídat.
zaplněného přísálí obědvajících
Vzhledem k velké účasti se nedalo
návštěvníků se vtěsnalo ještě asi
třicet včelařů, kteří se sešli na člen- odolat pokušení a včelaře vyfotit…
ské schůzi v tak nebývalém počtu. –tz–
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Fotbal!
Vážení přátelé
nečtinského fotbalu!
Máme za sebou podzimní část
sezony 2017/2018 okresního přeboru Plzeň-sever a je mi milou
povinností poděkovat jménem
svým i klubu všem, kteří nás podporovali.
Jak níže uvedená tabulka soutěže napovídá, ocitáme se jako klub
na samém vrcholu soutěže. Během této poloviny jsme nasbírali
úctyhodných 33 bodů z 39, kdy
jsme po bojích podlehli pouze
silným týmům z Mladotic a Úněšova. Nutno podotknout, že před
takovým stylem, jakým kluci sezonu rozjeli, se dá jen smeknout
klobouček, ale zároveň si všichni
uvědomujeme, že udržet takto
nasazenou laťku bude velmi těžké. Věřím a cítím z našich borců,
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že tuto hozenou rukavici vezmou
pevně do svých rukou a v těchto
výborných výkonech budou pokračovat i na jaře. Všichni totiž
víme, že jen naším přístupem,
poctivostí, pokorou a vůlí bít se
za nečtinské barvy, budeme sklízet ovoce. Jarní část sezony začne
24. 3. 2018 a já doufám, že nám
zachováte přízeň a budete kluky
podporovat tak, jako doposud.
Když bych měl někoho z týmu
vyzdvihnout, tak musím všechny
včetně realizačního týmu. Náš
nejlepší střelec podzimu Filip Socha se blýskl 17. zásahy do soupeřových sítí. Máme nejlepší obranu
v soutěži, kdy v 13. odehraných
zápasech jsme inkasovali pouze
12 branek (0,92 golu/zápas)! Ze
všech zápasů náš brankář Standa
Arnet uhájil 7x čisté konto, z toho
5x v řadě! To vše je doplněno dobrou zálohou, kde je promícháno

dravé mládí se staršími mazáky
a na tomhle má lví podíl náš trenér Saša Divíšek, kterému za jeho
práci velmi děkuji.
Dále mi dovolte, abych vás všechny pozval na jubilejní X. ples
fotbalistů, který se uskuteční dne
27. 1. 2018 na sále hostince Na
Radnici. Budeme se snažit uskutečnit opět skvělou zábavu a nezapomenutelný zážitek. Bude znovu
připravena bohatá tombola, soutěže a půlnoční překvapení. Informace o předprodeji vstupenek a rezervaci stolů budou s dostatečným
předstihem vyvěšeny na plakátech.
Závěrem bych všem lidem chtěl
popřát příjemné adventní dny,
dětem radostné jiskřičky v očích
při rozbalování vánočních dárků,
úspěšné ukončení tohoto a šťastný
vstup do nového roku 2018!
Miloš Fillinger,
předseda TJ Nečtiny
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1.

TJ Nečtiny

13

11

0

2

40:12

33

0

0

2.

Slavia Úněšov

12

10

0

2

59:13

31

0

1

3.

Sokol Mladotice

13

10

0

3

48:31

30

0

0

4.

Dioss Nýřany

13

9

0

4

39:22

27

0

0

5.

SK Všeruby

13

8

0

5

49:28

24

1

1

6.

Bohemia Kaznějov B

13

7

0

6

25:48

19

2

0

7.

Dolní Bělá

13

6

0

7

23:32

18

0

0

8.

Jiskra Křelovice

13

6

0

7

23:41

17

1

0

9.

Sázavan Bezvěrov

12

4

1

7

25:25

15

0

2

10.

FK Ledce

13

4

1

8

18:34

15

0

2

11.

Baník Zbůch

13

5

0

8

34:44

14

1

0

12.

Slovan Blatnice

13

5

0

8

18:30

13

3

1

13.

Slavoj Žihle B

13

3

0

10

18:35

9

1

1

14.

Baník Líně

13

1

0

12

21:45

4

0

1

