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Vážení sousedé
a spoluobčané!

Tak je to opět tady. Prosinec
a rychlý nástup blížícího se konce
roku. Doba adventu, zklidnění
a těšení, že si přes vánoční svátky
po tom celoročním pachtění a shonu v rodinném kruhu u bohatého
stolu, televizních pohádek a ve
slavnostní atmosféře vánoc trochu
odpočineme a budeme mít možnost dělat něco jiného než obvykle.
A protože se dá tento čas těšení
dobře využít k přípravám a plánům, (pak už na to zase nebude
čas), dovolte mi, abych Vás stručně
informoval o tom, co zásadního
se příští rok chystá v naší obci.
Rok 2019 bude pro dějiny našeho
území výjimečným kulatým výročím. Budeme oslavovat 850 let
(podobně jako sousední Manětín),
od první písemné zmínky, která
pochází z roku 1169, kdy Vladislav
II. daroval Johanitům Manětín „až
k hranici nečtinské.“ Ves tehdy
náležela vladykům z Nečtin, kteří
zřejmě obývali v místech dnešního
kostela sv. Jakuba tvrz a ovládali „nečtinské zboží“ až do konce
13. století. Kdo ví, jak to všechno
doopravdy bylo. Lidé osídlili tenhle krásný kraj již dávno před tím,
než se začala historie písemně
zaznamenávat a ani pak nebyly

záznamy a písemné zprávy úplně
přesné. Ale to by nemělo mít vliv
na to, abychom neuctili dávné dějiny našich předků a netvořili svými
skutky dějiny nové.
Příští rok bude svým výročím jedinečný, a tak ho můžeme využít,
jako motivaci pro svůj další rozvoj.
A to nejen po stránce materiálních
podmínek k životu, ale také pro
rozkvět a růst hodnot lidských.
Máme k tomu opravdu bohatou
příležitost. Chtěl bych Vás požádat
o jediné. Všichni, kteří jsou součástí celku naší vesnice, mohou
nějakým způsobem přispět k tomu,
aby se nám lépe žilo. Můžeme
každý udělat kousíček k tomu, aby
naše obec byla zdravá, na první
i na druhý pohled přívětivá a svým
zdravím nakažlivá všem, kteří se
o nás dozví. Měli bychom se stále
snažit tvořit a spojovat. To je cesta,
po které stojí za to, pro naplnění
života, jít. Ne bořit a rozdělovat.
A tak znovu připomínám, podobně
jako každý rok, že záleží jenom na
nás, jakou cestou se vydáme. A tím
také sami určíme, jak se nám bude
v naší obci žít.
Moc děkuji všem, kteří mají
Nečtiny v srdci a snaží se pro svůj
domov být přínosem. Zástupce
spolků, provozovatele živností
a firem, obyvatele domů a chalup,
všechny před sebou vidím a mám
velké přání je všechny vyjmenovat
a říci před všemi ostatními za co
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jim děkuji a za co si jich vážím.
A byl by to, zaplať Pán Bůh, dlouhý
seznam. Obec je jako dům a my
ho ze sebe stavíme k jeho užívání
a kráse. Všichni jsme účastníci
toho, co se na území obce odehrává, a tak Vás žádám o pomoc
a spolupráci, abychom vše dobře
zvládli. Co by byla obec bez svých
obyvatel. Přeji Vám všem pěkné
vánoce, hodně zdraví, více toho
dobrého než smutných událostí
a také hodně optimismu do časů,
které mají přijít.
Jiří Křemenák, starosta

Vánoce, Vánoce
přicházejí…
S přicházejícím vánočním časem
se začínají zdobit ulice vánočními
ozdobami, v supermarketech už cinkají rolničky z repráků a v internetových magazínech se objevují návody
na výrobu vlastního adventního
kalendáře, případně rady cukrářky,
jak šetřit s drahým máslem při pečení cukroví. Vánoce jsou zvláštním
časem, plným zdobení všeho druhu,
pečení, obdarovávání a pokud se vše
podaří, tak snad i dobré nálady. Vánoce jsou časem oslav, jsou časem
štědrosti a jsou důvodem k radosti.
Většina z nás vidí Vánoce jako příležitost být spolu s rodinou, stmelit
vztahy, zapomenout na konflikty,

neČtiny
zažít alespoň jednou v roce a na
chvíli trochu „nebe na zemi“, protože během roku v záplavě pracovních
povinností nám toho „nebe“ přece
jen moc dopřáno není.
Kdo by nechtěl trochu „nebe na
zemi“? Tato naše touha je až zvláštně blízká původu a důvodu slavení
Vánoc, alespoň pokud mluvíme o Vánocích jako o křesťanském svátku.
Křesťané na celém světě totiž oslavují
narození Ježíše, který je pro ně nejen
člověkem zvláštních kvalit a schopností, ale zároveň i Bohem. Oslavují
tak příchod nebe na naši Zem. Oslavují Boha, který chce být blízko člověku. Samozřejmě se můžeme bavit
o Vánocích také jako o předkřesťanském svátku zimního slunovratu,
tzv. Kračunu, kdy se slavilo zrození
„nového slunce“. Vlastně je dost intuitivní, že křesťané umístili oslavy
Ježíšova narození do doby zimního
slunovratu, kdy se podle slovanské
mytologie rodilo „nové slunce“. Ježíš
je pro ně tím „novým sluncem“, které
se rodí pro člověka a zahání zimu.
Co, když ale ne všichni máme to
štěstí a rodinu, se kterou můžeme
oslavit tyto svátky? Jak pro nás
mohou být Vánoce chvílí, kdy vnímáme trochu „nebe na zemi“? Nemusíme věřit v Boha, ale můžeme
věřit v Ježíše člověka, který se podle vyprávění evangelií nenarodil
v atmosféře rodinné pohody, ale
v rodině na útěku, v místě, kde ho
nikdo nechtěl a které mělo daleko
k nasvíceným a klimatizovaným
jesličkám, jak je známe z romantických vyobrazení. I tohle jsou
Vánoce. I tohle je „nebe na zemi“.
Pokud trávíme Vánoce sami nebo
z nějakého důvodu pro nás nemohou být svátky pohody a radosti,
věřme, že židovský zakladatel
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Vysazení lípy svobody na nečtinské návsi. Foto –sv–

křesťanských Vánoc to taky neměl
vůbec jednoduché. Přeji však vám
všem, aby pro vás byly letošní Vánoce tím pozitivním „nebem na
zemi“ a chvílí radosti a pokoje!
P. Petr Dombek OMI

Vánoční bohoslužby
v Nečtinech
24. 12. v 16.00
v kostele sv. Jakuba (po této mši
je možné si domů odnést
Betlémské světlo)
25. 12. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba
Bohoslužby nejsou
otevřeny jen křesťanům,
takže pokud jste nikdy na
žádné nebyli a zajímalo by
vás, jak taková bohoslužba
vypadá, stačí prostě
přijít, v tichosti se posadit
a v klidu poslouchat.
Nemusíte se bát, že byste
něco udělali špatně.

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny
Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Uzávěrka vydání 1/2019 je 22. 3. 2019.
Sazba Marek Naglmüller, LE9, tisk Regionální muzeum Nečtinska.
Redakční a jazyková úprava textu vyhrazena.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz

Komunita
misionářů oblátů
Farní obvody Plasy a Manětín
(a do nich patřící Nečtiny) jsou již
několik let ve správě misionářů oblátů. Naše momentálně tříčlenná
komunita funguje na faře v Plasích.
Právním zástupcem farnosti je
Günther Ecklbauer z Lince, který
byl několik let misionářem v Pákistánu. Další dva obláti, Vlastimil
Kadlec z Příbrami a Petr Dombek
z Hlučínska mají kromě farnosti
na starost také rodiny a mládež.
Nebojte se nás kontaktovat!
Günther Ecklbauer OMI
603 742 887 / gunther@oblati.cz
Vlastimil Kadlec OMI
733 755 901 / vlastimil@oblati.cz
Petr Dombek OMI
605 395 695 / dombek@oblati.cz
facebook.com/farnostplasy
www.farnostplasy.cz
www.farnostmanetin.cz
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Strom republiky

Školáček

Vysazení lípy 2018

Zpravodaj Základní
školy a Mateřské školy
v Nečtinech

U příležitosti výročí 100 let od
vzniku Československé republiky
je po celé zemi vysazován náš
národní strom – lípa. Tyto dřeviny nesou poselství naší národní
historie. Ani u nás jsme nezůstali
pozadu a svůj Srom republiky
jsme vysadili 7. 11. 2018 za slavnostního projevu starosty obce
ing. Jiřího Křemenáka a kronikáře
Jiřího Kapra. Základní a Mateřská
škola Nečtiny tento slavnostní akt
obohatila vystoupením svěřenců.
Na závěr jsme všichni společně
zazpívali národní hymnu.
Soňa Vašíčková

Kultura 2019
Setkání představitelů
společenského života
při přípravě kulturního
kalendáře 2019
Obec Nečtiny srdečně zve na
tradiční setkání představitelů společenského života, které proběhne
dne 9.1 . 2019 v 18.00 v prostoru
IC Regionálního Muzea. Každý
s dobrým nápadem je vítán.
–sv–

Víla Nečtinka vyprávěla
pohádky v muzeu
20. 11. 2018 v muzeu proběhlo
druhé autorské čtení paní Táni
Kořenkové, která píše prózu i verše. V jejím spisovatelském životě jí
velmi ovlivnila kniha Josefa Lady“
Bubáci a hastrmani“ a její první
knížka“ Koník Hrbáček“. Velkou
inspirací je pro ni i rozhlas, ve
kterém v roce 2017 dokonce sama
vystupovala.

Na svatého Ondřeje zem se trochu
ohřeje a svatá Barborka vyhání
dříví ze dvorka.
Je to neskutečné, ale už máme za
sebou 3 měsíce školní docházky
a první čtvrtletní vysvědčení.
Tradičně jsme se opět zaregistTáňa Kořenková čte své pohádky
rovali do sportovního soutěžení
v Regionálním muzeu Foto –sv–
,,Olympijský víceboj“, který proPaní Táňa pro Nečtiny připravila
bíhá v celé republice. Disciplíny
básně k leporelu Andělská cesta,
olympijského víceboje stále prokterá se u turistů setkala s velkým
cvičujeme a výsledky zapisujeme
úspěchem. Tento „ informační lena internet. Od začátku nového
ták“ má velkou přidanou hodnotu
školního roku se věnujeme novéprávě v podobě jejích básní. V pomu projektu „100 let republiky“.
sledních letech přednáší hlavně
Během měsíce září jsme s žáky
seniorům o historii Plzně. Vybírá
vytvářeli knihy s názvem „Česká
si celkem těžká témata, na která se
republika“, do kterých si děti
musí velmi pečlivě připravit, aby
každý měsíc vypracovávají dané
nevařila jen z vody, ale data měla
úkoly. Mohou jim pomáhat rodiče
správný historický základ. Připrave- i ostatní z rodiny. Budou mít krásná přijela i k nám. Dokonce byla vy- nou památku k tomuto významnébavena osobními přáníčky pro své
mu výročí.
posluchače, kterým nečetla jenom
V rámci tohoto projektu pro nás
pohádky, ale i prózu a všechny nás
pan Jiří Kapr připravil velice pěkjí moc pobavila. Hlavním překvanou a zajímavou besedu o vzniku
pením bylo vyprávění víly Nečtinky, která poletuje po Nečtinsku
a představuje pro nás známá místa
těm, kteří je neznají. A tak se s ní
můžeme setkat u varhan, zámku,
Zlatého lomu, u rybníčku Babataje
a na mnoha dalších místech v jejích
místopisných pohádkách. Hodina
uběhla jako nic, a my lehce uspáni
jejím krásným přednesem, jsme
měli blaženo po duši. Všichni jsme
se shodli, že bychom ji mohli poslouchat hodiny a hodiny a s úsměvem na rtech jsme se rozloučili. Na
této akci spolupracoval společně
s obcí Nečtiny i Manětín a CPOS
Města Touškov.
Výtvarné práce k výročí 100 let republiky.
Foto Jana Brožová
–sv–
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Podzimní tvorba. Foto –jb–

republiky. Měl připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, kde
děti viděly, jak z Rakousko-Uherské monarchie vznikla naše republika. Dále poznávaly první politiky,
dřívější symboly a mapy nové
republiky. Z domácího archivu
nám pan Kapr přinesl krásné staré
předměty a děti určovaly a hádaly
jejich původ a užití. Také jsme se
účastnili slavnostního zasazení
stromu republiky na návsi v Nečtinech, kde jsme zpívali a recitovali.
V rámci spolupráce škol v Evropě
si naše děti již několik let dopisují

s dětmi ze Slovenska, z malotřídní
školy Košeca. Na Vánoce si vzájemně posílají drobné dárky, na
které se všichni moc těší.
Nezapomněli jsme na naše babičky a dědečky a opět jsme vystupovali na setkání seniorů na sále
Hostince Na radnici. Měli jsme nacvičené pěkné pásmo básní, písní,
scének a taneček. Letos jsme jim
vyrobili i drobné dárečky – záložky
do knih. Vystoupení se líbilo a my
jsme přítomné příjemně naladili.
Všem jsme připomněli svátek
svatého Martina průvodem obcí

Podzim a pouštění draků. Foto –jb–

Pečení svatomartinských rohlíčků. Foto –jb–

a rozdáváním svatomartinských
rohlíčků.
Listopad věnujeme nácvikům a vánočnímu jarmarku. Pečeme a zdobíme perníčky, vyrábíme svícny,
adventní věnce a vánoční dekorace.
Společně nacvičujeme pásmo
k rozsvěcení vánočního stromečku
na návsi. Školáci již nacvičují vánoční pohádku „Kašpárek v pekle“
na besídku a všichni společně zpíváme koledy.
26. prosince budeme mít adventní
koncert ZUŠ Manětín od 9.00 hodin ve škole.
6. prosince k nám do školy přijde
Mikuláš s čertem. Těšíme se na
tradiční advetní dílnu s paní Miluškou Chlupovou.
19. prosince bude VÁNOČNÍ
BESÍDKA na sále Hostince Na
radnici od 17.00 hodin. Tímto vás
všechny srdečně zveme !
Přejeme všem krásné Vánoce
a hodně zdraví, síly a chuti
do práce v novém roce 2019!
Sníh tancuje nad chalupou,
pod botama louže křupou.
Voda mrzne v potoce a v kožíšku
z jinovatky vchází vrátky
do zahrádky usměvavé Vánoce.
Jana Brožová

neČtiny
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NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň, OMI

Tentokrát mne oslovil citát Tomáše Akvinského „Kdo všechno
pochopí, všechno odpustí.“ Vlastně ani nevím, jak to okomentovat,
ale asi všichni uznáme, že je v této myšlence nejen hloubka, které je
hoden jeden z největších géniů křesťanských dějin, jakým Akvinský
bezesporu byl. Ale můžeme v těch pár slovech nahmatat i svoji
vlastní zkušenost. Čím víc chápeme, tím snadněji odpouštíme.
Vstupujeme do Adventu. Budou se opět postupně rozsvěcet adventní
svíce. Každý týden přibyde o trochu víc světla, které je symbolem
naděje, poznání, pochopení… abychom pak snadněji mohli zakusit
hloubku Vánoc skrze znovu upevněné a prohloubené vztahy.
A to nám všem ze srdce přeji.

Kojenec na velkém
kulturním setkání
Konference a kulturní
odpoledne v Praze
12.- 13. 10. 2018
V důstojném prostředí Černínského paláce v Praze, sídlu
Ministerstva zahraničí, pořádalo „Shromáždění německých
spolků v České republice, z.s.“ už
třetí konferenci, tentokrát pod
Mottem: „Změna Němčiny jako
menšinového jazyka v českém
školství.“ Následující den se setkaly všechny Spolky německé
menšiny na Velkém kulturním
setkání v pražském Kulturním
domě Novodvorská.
Martin Dzingel, prezident
Shromáždění Němců pozdravil
mnoho čestných hostů: státního tajemníka Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Dr. Jindřich Fryče, Prof. Bernda Fabriciuse, člena německé
Spolkové vlády a pověřence pro
německou menšinu v Evropě, Dr.
Christopha Isranga, německého
velvyslance v Praze, Dr. Alexandra Grubmayra, rakouského velvyslance a mnoho jiných. Úvod-

ní referát přednesl Dr. Mirek
Němec z Univerzity v Ústí nad
Labem. Součástí byla i ukázka
z filmu „Škola základ života,“ kde
pan Profesor zvolal: „ale učit
se německy, to ne!“ Možná nejzajímavější informace by ta, že
v Rakousko-uherské Monarchii
nebyla Němčina na českých školách povinný jazyk!

Co je potřeba udělat?
Po přestávce na kávu Panel I.
S tématem „Stav vývoje výuky
za 100 let.“ Tento panel moderoval Luboš Palata, český novinář.

Malíři. Foto Tomáš Leicht

Dr. Marie Černíková z ministerstva školství shrnula ve své
přednášce vývoj výuky Němčiny
v České republice. Dr. Richard
Rothenhagen zmínil ve svém
vstupu roli nářečí na uchování
rodného jazyka. Ve druhém panelu se diskutovaly možnosti zachování Němčiny u německé menšiny
v ČR. Tuto diskuzi moderoval
německý žurnalista v Praze, Hans
Jörg Schmidt. Dr. Vít Dovalil
z Karlovy univerzity prezentoval
výukový systém v ČR s ohledem
na mezinárodní smlouvy.

Prof. Fabricius, Måla Richard, Martin Dzingel. Foto Richard Šulko jr.
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Nová hvězda
V sobotu ve 14 hod. začalo Velké
kulturní setkání německé menšiny. K čestným hostům, kteří
byli již v pátek na konferenci, se
přidali i jiní, např. vyslankyně
Německa v České republice, paní
Christiana Markert a mnoho jiných. Renata Drössler, zvané též
„Ceská Marlene Dietrich“ zahájila
odpoledne zpěvem německých
a židovských písní. Po zdravicích
hostů předvedla své umění Skupina Hřebečských lidových tanců
z Moravské Třebové. Největším
překvapením bylo vystoupení
Společnosti česko-německého
porozumění z Hlučína: všechny
děti zpívaly velmi dobrou Němčinou a 13 letý Rafael Witschorke
jako sólový zpěvák má jistě velkou pěveckou kariéru teprve před
sebou. Duo Malíři z Nečtin předneslo tři Egerlanské lidové písně,
za doprovodu citery. Ještě před
přestávkou zahrála Škola česko-německého porozumění z Prahy.
Po přestávce zahájil program Richard Wunderlich s harmonikou
a písněmi z Krušnohoří. Egerlandská skupina lidových tanců
Malíři předvedla tři lidové tance,
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Relaxační a masážní studio Anděl
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Masáže  Pedikúra  Kosmetika
Objednávky na  723 070 875
Prodej dárkových poukazů
kosmetiky
Relaxační a
a masážní
studio Anděl
Nechte svoje příbuzné a známé hýčkat.
Masáže  Pedikúra  Kosmetika
Dopřejte jim relax v příjemném prostředí.
Objednávky na  723 070 875

Nečtinští při vystoupení. Foto Tomáš Leicht

včetně dětského s malými dětmi.
Čtyři měsíce stará Karolínka
Šulková byla toto odpoledne nejmladší účastnicí. Spolek Němců
z Opavska zastupovala Markéta
Martiníková s muzikálovými melodiemi. Sbor z Bolatic uzavřel
program.

Gorily v neděli
Jako malé poděkování dětem za
výdrž při vystoupení následovala
po mši svaté návštěva Pražské
ZOO. Nejpopulárnějšími zvířaty
jsou asi lachtani, sloni a především gorily, se silným Richardem
na čele. Nejvíce ovšem děti bavila
jízda na jednomístné lanovce,
protože nejen výhled na celou
ZOO a Prahu, ale i nádherné
podzimní počasí opravdu zaujalo.
Richard Šulko

Historické perličky

Nečtináci před Pražským sídlem Evropského
navigačního systému. Foto Richard Šulko

neČtiny

Vážení přátelé Nečtinské historie, letošní rok dospěl již
k adventnímu času. Ani se tomu
nechce věřit. Rok končí. Na
jeho události budeme jen vzpomínat. A stalo se jich opravdu
hodně. Nechci rok hodnotit. To
přenechám jiným. Já chci jen
poděkovat, za vše co nám letošní

rok přinesl. Myslím, že děkovat
se má. A určitě je za co děkovat.
Takže Vám všem děkuji za přízeň, kterou jste v letošním roce
naší Nečtinské historii věnovali.
Chtěl bych Vám všem popřát
krásný adventní čas. Ty nejkrásnější vánoční svátky v kruhu nejbližších. Užijte vánoční
svátky, jak nejlépe je to možné.
Užijte si vánoční dárky a to
nejen ty hmotné. Užijte si čas,
vánoc s těmi, které máte rádi.
Užijte i veselou oslavu silvestra.
A vstupte do Nového roku 2019
s chutí do života a s elánem. Do
roku 2019 přeji všem pevné
zdraví, které je tím nejdůležitějším, pak pohodu a také to
štěstí, které všichni potřebujeme.
V roce 2019 nás čeká oslava velkého Nečtinského výročí. Připomene si 850let od první písemné
zmínky o Nečtinech. Tak nám
všem přeji, aby se oslavy tohoto
výročí vydařili, ať se nám v roce
2019 splní všechny plány, ať je
rok 2019 šťastný a plný spokojenosti. Ať umíme držet slovo a ať
se nám v Nečtinech dobře žije.
Těším se, že se na našich společných akcích v roce 2019 budeme
opět setkávat.
S pozdravem „Nečtinám zdar!“
Jiří Kapr

Malá ochutnávka dárkových
balíčků:
Prodej dárkových poukazů a kosmetiky
- Klasická regenerační Nechte
masáž
svoje příbuzné a známé hýčkat.
Dopřejte jim relax v příjemném prostředí.
- Breussova masáž
Malá ochutnávka dárkových balíčků:
- Klasická regenerační masáž
- Lymfatická masáž
- Breussova masáž
- Lymfatická
- Relaxační masáž masážní
svícímasáž
- Relaxační masáž masážní svící
- Rašelinová uvolňující masáž
- Rašelinová uvolňující masáž
masáž lávovými kameny
- Hřejivá masáž lávovými-- Hřejivá
kameny
Baňková masáž
- Kosmetické ošetření s masáží obličeje a dekoltu
- Baňková masáž
- Pedikúrní ošetření snoubené s medicínou
- a další … obličeje a dekoltu
- Kosmetické ošetření s masáží
- Pedikúrní ošetření snoubené s medicínou
- a další …
PF 2019

Přeji vám úžasné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2019

PF
2019střípky
Pozitivní

Monika Karásková – Relaxační a masážní studio Anděl

Monikavám
Karásková
Přeji
úžasné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, lásky,

Dornova metoda
spokojenosti
a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2019
Vánoční svátky bývají obdobím setkávání s rodinou a příbuznými. Ale ne vždy bývají všechny tyhle vztahy tako-

vé, jaké bychom si je představovali. Nic na světě, ale není náhoda. Ani to, že jsme se narodili svým rodičům anebo naše děti nám. Každý, s kým se v životě setkáme, je pro nás velkým učitelem. Buď nám ukáže, jak se máme
chovat, anebo jak ne. Ale obojí nás může něčím obohatit. Nejdůležitější je, nebrat toho, kdo má jiné názory než
já jako protivníka, ale jako učitele. Vždyť je nádherné a důležité, že jsme každý jiný a máme jiné postoje. Kdo ví,
zda je správný právě ten náš. Jde jen o úhel pohledu. Každý z nás se chová podle sebe, jak nejlépe umí. Proto
vám poradím jednu kouzelnou větičku. Tak tady je: „Odpouštím Ti, že se nechováš tak, jak já si představuji.“
Moc pomáhá říkat si ji v duchu, když se setkáte s jiným názorem, než je ten váš…

Monika Karásková – Relaxační a masážní studio Anděl

neČtiny
Můj život podle abecedy
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a nikdo o to nestál. Dnes se tomu
říká hyperaktivní dítě, tenkrát se
S – jako soucit a smutek to setkávalo s poznámkami, protože se to nehodilo. Všechno pomalu
„V srdci ženy je taková studánka
plynulo, charaktery se obrušovaly,
lásky, která nikdy nezamrzne.“
už se vědělo, že ne všechno je tak
Procházíme životem, tu s radostí
růžové, jak se jeví a přišly opravdu
a veselostí, tu se smutkem. Život
prvé záseky do života, kdy třeba
už je takový. Pokud nepoznáme
odešel někdo, koho jsme milovali.
smutek, neumíme se radovat a ve- U nás v domě to byl pan Synek,
selit. Jsou to roky ověřená moudra, starý pán, kterého jsem potkávake kterým se dopracujeme až ve
la a zdravila s radostí, protože se
vyšším věku, protože v mládí tomu vždycky na mě tak hezky usmál
nevěříme. První smutek, který
a pokaždé se zeptal, jak se mám.
máme nad rozbitou bábovičkou, je Najednou tu nebyl, a paní Synv tom okamžiku provázen křikem
ková byla celá uplakaná. Byla
a nevíme, že takových rozbitých
jsem asi v sedmé třídě. Maminka
báboviček ještě bude. Přijdou prv- si mě k sobě přivinula a povídaní křivdy ve školce, protože, jak je
la: „Táničko, co bys řekla tomu,
to možné, že se mu líbí Věra, když kdybych se s paní domluvila,
jsem tu přeci já, která jsem úplně
že budeš u ní alespoň dvě noci
jiná a nevím, co na ní proboha vidí, spát, aby tam nebyla tak sama.
vždyť je úplně nemožná. Pak jsou
Víš, oni neměli děti, paní měla
to prvé krůčky ve školních lavicích, jen pana Synka, teď než si zvykkdy se setkáme s prvním opomíne, že je sama, že bys tam s ní
jením, pokud nejsme protekční
byla? Ať ví, že na tu ztrátu není
dítě, anebo když jsme se nezapsali sama, že jí rozumíme a máme
dobře do srdce vyučujícího. Těch
ji rádi.“ Kývla jsem, maminka
poznámek co jsem se nanosila,
to domluvila a já tam dvě noci
při fotografování třídy si mě pan
byla s paní. Večer jsme si dlouho
učitel postavil vedle sebe, aby mě
povídaly a dnes vím, jak to bylo
měl na očích. Přitom já si nebyla
od maminky moudré a laskavé,
vědoma, že dělám něco špatně, jen protože, už jen ten pocit, že není
jsem chtěla být pochválená, prov bytě sama, a je tam někdo s ní,
tože jsem toho tolik chtěla sdělit
pomáhal.
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V deváté třídě na podzim tragicky
odešla naše spolužačka Jana, a na
začátku léta před koncem školy, si
udělal těžký úraz spolužák Václav.
Všechny nás to zasáhlo a jen jsme
přemýšleli o rodičích, kteří zůstali
s prázdnou náručí. Ukončili jsme
školu, předčasně dospělí a se vzpomínkou na ty dva, kteří už nebudou jako my, objevovat nové světy.
Plynula léta, a přestože jsme dospěli, jsou okamžiky, které lehce
nezvládneme a které nás zasáhnou.
Všichni ti, kteří jsou obklopeni
rodinou, dětmi a vnoučaty, všichni by mohli vyprávět, jak takový
upřímný soucit od těch nejmenších dovede zaplašit bolest a vrátí
nás zpátky do reality.
Bylo to v době, kdy už jsem měla
svoje vnoučata. Maminka přestala
vidět a začala nosit slepeckou hůl.
Dcerka byla na mateřské a maminka se k ní přestěhovala. Vyhovovalo to oběma stranám. Ona si hrála
s dětmi, dcerka mohla odběhnout
na nákup a děti babičku milovaly.
Pak nám odešla a zůstalo po ní
velké prázdné místo. Na jaře jsme
s vnučkou nesly květy na hrob a já
jsem si tajně utírala oči. Nikolka
mě chytla za ruku a povídá:
“Jen si babičko, poplač, já když si
na babičku vzpomenu, sednu si do
koutka a taky si popláču.“

neČtiny
Ten stisk dětské dlaně a ta slova
plná citu, to se nedá vypovědět.
Bylo jí pět let a věděla, co mi říct,
věděla, jak je mi. Soucit se nedá
naučit, ten musí být v srdci.
Po letech, když jsme nesli květiny
zase na druhý hřbitov s vnoučkem od syna, tak se na mě mezi
hopsáním koukl a zeptal, komu to
neseme. Říkám tam spinká maminka a tatínek dědečka. On se na
mě tak krásně podíval a řekl: „No
vidíš a už máte jinou maminku
a tatínka!“ A když jsem se na něj
tázavě podívala, tak mi upřímně
pověděl:“No přeci máš teď moji
maminku a mého tatínka! „jak je
to prosté, jen děti to dovedou vidět
průzračně a čistě. A všechno to doprovodil krásným úsměvem, jak to
šalamounsky vyřešil. Měl pravdu.
Za každou maminku, která odejde, nastoupí maminka nová, za
tatínka, jiný tatínek a znovu se píší
příběhy dalších a dalších generací a znovu se rodí láska a soucit
v dalších srdcích, která přicházejí
a nesou tuto pochodeň dál.
Krásný čas Vánoc, zastavte se, prosím. Hodně zdraví a lásky vám přeje
Táňa Kořenková

Komu chybí dárek,
hurá do muzea
Láhev dobrého vína
Dárky z kamene
Dárky z keramiky
Svíčky, šperky, andílci
Mýdla
Zajímavé knihy
Originální obrazy
paní Havlíkové
Med
Pohádkové knížky
Medovina
Chňapky, zástěry,
Dobroty paní Macháčkové
Nečtinské suvenýry
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Gratulace

Martinčiny recepty

V měsíci říjnu, listopadu a prosinci
oslavili a oslaví narozeniny tito
naši spoluobčané:

Koláčky zasypané
sněhem

Kepka Jaroslav
Šolc Bohumil
Stach Josef
Pernička Arnošt
Tomanová Lada
Tautová Marta
Kuchyňka Jiří
Höllová Šárka
Suková Blažena
Krzák Milan
Sedláček Václav
Lavičková Žofie
Jurčák Vladimír
Za obec Nečtiny všem gratulujeme
a přejeme do dalších let hodně
zdraví a štěstí.
Za výbor pro kulturu
Miluše Chlupová


VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
Na radnici
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 23.00
29. 12. od 11.00 do 24.00
30. 12. od 11.00 do 21.00
31. 12. od 11.00 do 16.00
od 19.00 do?
1. 1. od 11.00 do 17.00

Na hřišti
24. 12. 13.00 – 16.00
25. 12. Zavřeno
26. 12. od 16.00 do 22.00
27. 12. Zavřeno
28. 12. 16.00 -24.00
29. 12. 16.00 -24.00
30. 12. od 16.00 do 22.00
31. 12. Zavřeno
1. 1. Zavřeno

Těsto
300g hladké mouky
250g máslové Hery
3 trojúhelníčky taveného sýra bez
příchuti
Náplň
Cca 200g marmelády
moučkový cukr na posypání

Postup
Z mouky, změklé Hery a sýru
uděláme hladké těsto, které dáme
na dvě hodiny odpočinout do lednice. Po vyndání z lednice si těsto
rozdělíme na dílky po cca 15 g
a utvoříme kuličky (o průměru
cca 3 cm), které naskládáme na
plech vyložený pečícím papírem.
Pomocí pomoučeného špuntu od
vína vytlačíme důlek a naplníme
marmeládou.
Pečeme v předehřáté troubě na
170 °C dorůžova (cca 10–15 min.)
Po upečení hodně pocukrujeme
moučkovým cukrem.
Můžete zkusit i variantu slaných
koláčků – místo marmelády dáme
kečup na něj šunku, posypeme
provensálským kořením na malé
kousky a posypeme strouhaným
sýrem. Nebo varianta s nivou…
Vítečné jako chuťovky na Silvestra.
Dobrou chuť, pohodové
Vánoce a šťastný nový rok
přeje Martinka

neČtiny
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Tabulka
Plzeň - sever 2018 A1A
Okresní přebor mužů
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Nečtiny

2.

Dioss Nýřany

13

11

0

13

10

0

2

48:17

33

0

0

3

48:26

31

0

1

3.

Jiskra Křelovice

13

7

0

6

36:22

23

1

3

4.

Sokol Mladotice

13

7

0

6

31:34

22

1

2

5.

Baník Zbůch

13

7

0

6

37:31

21

0

0

6.

SK Horní Bříza „B”

13

8

0

5

32:26

21

3

0

7.

SK Viktoria Úlice

13

6

0

7

33:39

19

1

2

8.

SK Všeruby

13

6

0

7

50:38

18

0

0

9.

Sokol Dolní Bělá

13

7

0

6

26:25

18

3

0

10.

Olympie Kožlany

13

6

0

7

31:35

18

1

1

11.

Baník Líně

13

5

0

8

30:39

16

0

1

12.

FK Bohemia Kaznějov „B”

13

5

0

8

27:50

14

2

1

13.

FK TJ Ledce

13

4

0

9

27:39

13

0

1

14.

Slovan Blatnice

13

2

0

11

14:49

6

0

0

Fotbal!
Fotbalisté Nečtin jsou půlmistři!
Vážení fotbaloví příznivci. Podzimní víkendy nám utekly jak
pára nad hrncem, není to ještě tak
dávno, co z nás vyprchala pachuť
nepovedené baráže loňské sezony
a již máme za sebou polovinu té
další. Naši borci nemohli navázat
na minulou sezonu lépe a všem

dali jasně najevo to, že jeden neúspěch s nimi nemůže nic udělat.
Z odehraných 13 zápasů jsme 11x
vyhráli a pouze 2x odešli poraženi. Tím jsme vyrovnali loňskou
podzimní bilanci 33bodů a nebýt
prohry v posledním kole v Nýřanech 3:1 mohli jsme mít právě před
tímto soupeřem ještě luxusnější
náskok. Každopádně domácí hřiště
bylo pro soupeře bodově zamknuté

a i v tabulce venkovních zápasů
nám patří prvenství. Při celkovém
skóre 48:17 se nejvíce činili Socha 13 branek, Hlous 8, Lejsek 7,
März 6, Polívka 5, ale uznání
zaslouží i obrana, která je nejlepší
v soutěži. Zajímavostí je, že už přes
40 utkání neskončil výsledek utkání remízou a tudíž jsme nemuseli
provádět rozstřel z pokutových
kopů o bonusový bod. Všichni
v týmu věříme, že fotbalisti vyléčí
svá zranění, navážeme na dobře
rozjetou sezonu i na jaře a budeme
fanoušky bavit pohlednou hrou.
Dále mi dovolte, abych vás všechny pozval srdečně na již XI. Ples
fotbalistů, který se bude konat na
sále restaurace Na radnici dne
26. 1. 2019. Bude nám potěšením
pro vás připravit jeden z nejúžasnějších večerů roku a proto doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.
Informace ohledně rezervace
vstupenek budou s předstihem na
vyvěšených plakátech.
Závěrem bych chtěl všem fotbalistům, fanouškům, sponzorům,
ale vlastně úplně všem lidem od
nejmenších po nejstarší popřát
pěkný zbytek roku, příjemně prožité vánoční svátky a šťastný vstup
do nového roku 2019.
Miloš Fillinger,
předseda FK Nečtiny

