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Zasněžené Netunice - foceno z dronu

Netunice

Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil prostřednictvím tohoto vánočního čísla Netunického občasníku, kde se můžete dočíst
o některých aktualitách z dění v naší obci.
Je čas pomalu bilancovat uplynulý rok, který z pohledu naší
obce, proběhl celkem úspěšně. Podařilo se dokončit několik
stavebních akcí. Zejména přeložku a rozšíření veřejného osvětlení Na Mrtoli a za Písákem, došlo na opravu fasády staré
hasičské zbrojnice a na výměnu krytiny nové hasičské zbrojnice, kromě i dalších několika menších stavebních prací. Proběhla i řada hezkých kulturních akcí, o některých
se dočtete i v tomto čísle. Rád bych Vám popřál příjemné vánoční svátky
a do nového roku 2018 především zdraví, štěstí, pohodu a také klid a mír
v naší malé obci i celé naší milé zemi.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce

Poděkování čtenářům a autorům článků

Netunice

Vážení čtenáři.
Chci Vám poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci při tvorbě
článků do našeho Netunického občasníku. Velmi nám pomáhají i vaše náměty na různá zlepšení. Snažíme se stále učit
se ze svých chyb a posouvat výsledek stále více k dokonalosti. Velmi si vážím pomoci při tvoření kalendáře na příští
rok, a chci zde poděkovat všem, kteří poskytli své fotografie. Dovolte mi popřát Vám za celou redakční radu krásné
klidné zasněžené vánoční svátky a šťastný nový rok 2018.
Za celou redakční radu Radek Sigmond

1.

Nový vánoční strom s betlémem u OÚ.

Výměna střešní krytiny na budově nové hasičské zbrojnice

Ve druhém prosincovém týdnu byla dokončena výměna krytiny střechy nové hasičské zbrojnice, včetně okapů a oplechování. Výměna střechy proběhla v součinnosti
se společností Lukrena, vlastníkem přilehlé dílny. Naše obec i Lukrena si zaplatí každý
svou část nákladů na rekonstrukci střechy. Práce provedla firma pana Šestáka. Původní
plechová střešní krytina byla na konci své životnosti, v některých částech i v havarijním stavu. Na střechu jsme zvolili opět plechovou krytinu. Pracovníci ubourali také
část atiky, aby mohli protáhnout střechu přes fasádu a vznikl tak malý přesah.

Po zimě bychom rádi pokračovali opravou fasády průčelí této budovy. Naše část budovy obsahuje dvě velké garáže. V první garáži sídlí hasičská zbrojnice výjezdové
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Netunice. Vybavení je v pohotovosti pro
případ požárního poplachu, kdy by byla jednotka svolána k ostrému zásahu v součinnosti s integrovaným záchranným systémem. Druhá garáž slouží k parkování
traktoru a další komunální techniky v majetku obce, která slouží převážně k údržbě
zeleně a pořádku v naší obci. Tato dlouho plánovaná stavební akce proběhla z prostředků naší obce. -V.S.Fasáda na budově staré hasičské zbrojnice dokončena

V minulém čísle občasníku jsme informovali
o probíhající opravě fasády staré hasičské
zbrojnice. Práce se na fasádě podařilo před
zimou dokončit a budova vypadá v bílém
kabátě o mnoho lépe.
-V.S.-

2.

Lampionový průvod s ohňostrojem 2017

Společná fotka všech dětí, které se přišly podívat na letošní ohňostroj

Dne 17.11.2017 procházel naší obcí tradiční lampionový průvod. Účastníci netunického průvodu se spojili s druhým průvodem, který vycházel od zámku z Nebílov
a oba průvody končily na Prusinách.

Netunická skupina dětí v letošním lampionovém průvodu

Zázemí pro pohoštění všech návštěvníků lampionového průvodu

Zde čekalo všechny malé občerstvení a zlatý hřeb celé akce – ohňostroj. Malí
účastníci si užívali podívanou a pamětníci měli možnost zavzpomínat na události
a atmosféru z roku 1989, připomenout si očekávaní a naděje, z nichž některé se
naplnily a jiné nikoliv. V každém případě jsme měli možnost zastavit se s přáteli,
popovídat si a přispět tak k dobré náladě.
-V.S.-

To nejlepší na konec ... ohromný ohňostroj

To nejlepší na konec ... ohromný ohňostroj

3.

Setkání dříve narozených 2017

Společná fotka všech účastníků letošního setkání „dříve narozených”

V sobotu 2.12.2017 proběhlo v kulturním zařízení obce každoroční předsváteční
společné „Setkání dříve narozených“. Účast byla hojná, děti z Netunic měly připravený program písniček a básniček pod taktovkou Gabriely Soukupové.

Děti si připravily hudební vystoupení plné písniček a koled

4.

Setkání dříve narozených 2017

Dále zahráli také muzikanti z rodiny Soukupových. Kronikářka obce, Sára Soukupová,
představila krátkou prezentaci o netunických písních, které na rozhraní 19. a 20. století
zaznamenali i s notami netuničtí kronikáři. Sára písničky i s notami přepsala, upravila
a připravila zpěvníček asi 70 písniček, které se kdysi v Netunicích hrály a zpívaly.
Jednu z nich, místní skladbu „O prusinském panu faráři“ děti také zazpívaly. Možná
si někteří pamětníci vybaví z dětství některou písničku.

Sára Soukupová při poutavé přednášce o netunických lidových písních

Netunické děti při vystoupení

Bylo připraveno občerstvení a drobné dárky pro účinkující. Nechyběl prostor ani pro přátelské popovídání. Řada účastníků vydržela po skončení akce a zúčastnila se následného Veřejného zasedání zastupitelstva
obce Netunice. -V.S.Netunice

Pomoz nebohému pastýři najít jeho zatoulanou ovečku.
Kterou cestou se má pastýř vydat, aby došel na správný konec?
Až se ti povede najít cestu, můžeš si obrázek vybarvit.

Dětský koutek

5.

Jak vznikly názvy jednotlivých domů v Netunicích

Každému zdejšímu stavení či chalupě se nějak přezdívalo. Jejich názvy se často
odvozovaly od přezdívek, nebo příjmení jejich obyvatelů. Sami si určitě ihned vzpomenete na nějakou přezdívku, která značí některý dům v Netunicích. Stačí říct
přezdívku, a všichni hned vědí, o který dům se jedná, aniž byste složitě přemýšleli
nad polohou domu a číslem popisným.
Č.p. 5 - U Jiříčků
Přídomek ten povstal od křestního jména jednoho z dřívějších majitelů chalupy. Další
název „U Vokáčů“ přinesl sebou krejčí Vokáč z Lukavice. Když chalupu tu koupil
Karel Štěpánovský rodák od Kapitánů z Borku Štěnovického, říká se i v č.5 u Kapitánů
Č.p. 7 - U Matesů
Název odvozen od křestního jména Matěj. Když koupil Martin Havlíček č.p.7 říkali
tam u Hrobařů, protože byl majitel na Prusínech hrobníkem. Když chalupu převzal
syn Jan, dostal jméno Hrobařík a tak se tam říkalo. To však upadlo v zapomenutí a říká
se dle příjmení u Havlíčků.
Č.p. 8 - U Návarů
Zde se říkávalo u Hajných ,protože zde bydleli panští hajní Matasové. Jos.Rataj který
tuto chalupu koupil měl za manželku dceru domkáře Návary a říkalo se u nich u Many
Návarojc. Po čase říkalo se u Návarů.
Č.p. 9 - U Kupků
Od dávna byl zde přídomek tohoto znění, zajisté zde býval hospodář tohoto příjmení.
Až když koupil toto číslo Jos.Rataj, říkalo se zde U Ratajů. Dceru Ratajovu vzal si za
manželku Vojt. Albl z Čižic a od těch dob je přídomek totožný s příjmením.
Č.p. 10 - U Brožů
Kam paměť sahá, jest zde tento název. Byl zde zajisté před dávnými lety hospodář
tohoto jména a to se dodnes udrželo. Snad zde bylo rozšířeno toto jméno neb i v Nebílovech na č.p. 25 byl tento přídomek.
-R.S.Čerpáno z Netunické kroniky

6.

Sváteční slovo Petera Hermanovského

Vánoce se blíží a já jsem rád, že vás
můžu pozdravit prostřednictvím vašeho
občasníku. Chci pozdravit vás, které znám
dobře i vás, které znám méně. Blíží se svátky,
které nás sbližují. S našimi blízkými usedneme
ke štedrovečernímu stolu a mnozí z vás přijdou
na Půlnoční bohoslužbu. Prusinský kostel bývá v tomto čase
plný. A tak to má být, protože Vánoce jsou zvláštním časem.
Je to totiž čas, kdy si připomíname a slavíme Boží štědrost
a narození Ježíše Krista, jak nám o této události podávají
zprávu Evangelia.
I letos bude pro vás v kostele připraven program a před kostelem pak svařák. Ke štedrovečernímu stolu usedáme nejen
proto, že to tak dělají i ostatní a nejen proto, že nás tomu
naučili naši rodiče, ale děláme to protože … Tady bych
byl rád, abychom se zastavili, zamysleli se a ve svém
srdci si odpověděli na otázku: „Proč vlastně slavím
Vánoce?” Vánoční svátky jsou v mnoha zemích
vnímány převážně jako svátky pokoje,
rodiny a lásky, které lidé slaví
společně a bez ohledu na své
náboženské přesvědčení.
Jsou to svátky plné
nádherných

7.

Sváteční slovo Petera Hermanovského

tradic a v každém
kraji jsou trochu
jiné. Lidé vytvořili tradice, aby umocnili
kouzlo tohoto křest'anského svátku svojí
symbolikou. Známe například scénu lití olova
z filmu Pelíšky, anebo jak mi jednou řekla jedna
moje známá: „O Štedrém večeru jsem musela
seřvat celou rodinu, protože při večeři vstávali od stolu,
a to se nesmí, vid'te, pane faráři!” Ano t radice říká, že od
stolu by se nemělo vstávat s výjimkou hospodyně. Podle mě
však vstát od stolu je nesrovnatelně menší přestupek než
kvůli tomu seřvat celou rodinu. Dejme si proto pozor, aby
nám naše tradice Štědrého večera a Vánoc nezastínily jejich
podstatu, ale aby nás nasmeřovaly k tomu, co je jejich podstatou. Vánoce spojujeme s touhou po „čemsi” a očekáváme
„cosi”, co vlastně ani dost dobře nedokážeme pojmenovat.
A často nám to „cosi” propluje mezi prsty. Podstatou Vánoc
není „cosi” ale „kdosi” - Ježíš Kristus, který se narodil
v Betlémě. Při jeho narození andělé pozdravili pastýře:
Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. A tento pozdrav je aktuální i dnes. Prostřednictvím něho Ti Bůh říká: „Neboj se”,
protože Boží štědrost a přízeň
je tu i pro Tebe. Přeji tedy nám
všem, ať jsou letošní
Vánoce návratem
k podstatě tohoto
svátku a jsou naplněny štědrostí
a
pokojem.
Peter Hermanovský

8.

Vánoční pověry a pranostiky

Pověrám a předpovědím, které se týkají vánočního období, můžete - a samozřejmě
také nemusíme - věřit. Zcela vyhýbat bychom se jim ale neměli, protože k Vánocům
prostě od dávných dob patří a pomáhají vytvořit jejich kouzelnou a neopakovatelnou
atmosféru.
Staré tradice, zvyky a také pověry i předpovědi, které jsou spojené s vánočním obdobím, se v současné době už příliš nedodržují. Všechny mají své kouzlo, a pokud se
alespoň k některým vrátíme, můžeme prožít Vánoce zase trochu jinak – a určitě budou
o něco víc milejší…
Vánoční pověry
- Během Štědrého dne se nesmí v domě nebo bytě zametat ani vynášet odpadky a smetí, protože by se tím vyneslo štěstí.
- Počet osob při večeři musí být sudý, a pokud není, prostírá se navíc pro případného
nečekaného hosta.
- Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá do své peněženky, aby měl
zajištěný dostatek peněz po celý další rok. V moderním pojetí tohoto zvyku se pod
talíř dávají i bankovky.
- Od štědrovečerního stolu nikdo mimo hospodyně nesmí vstávat a odcházet. Pokud
to někdo udělá, je nebezpečí, že u něj příští rok sedět nebude.
- Na vsi se zapalují tři velká polena, která symbolizují svatou trojici. Od
nich se pak zapalují svíčky, které se nosí do domu a mají zajistit klid
a pohodu v novém roce.
Lidové vánoční obyčeje

Netunice

Ozdobený vánoční stromeček a chvojí, jmelí, rozkrajování jablka a mnoho dalších
lidových zvyků dodržujeme i v dnešní době. Mají své opodstatnění i svůj půvab…
Z dávných lidových zvyků a tradic se některé dosud dodržují snad ve všech rodinách.
Je to především zdobení stromečku, v mnoha případech ale i chvojí a jmelí, a pak o
Štědrém večeru třeba rozkrajování jablka nebo rybí šupina v peněžence. Různých
vánočních tradic je ale mnohem víc…
Vánoční stromeček
V českých zemích se vánoční stromeček poprvé objevil v roce 1812, kdy doma ozdobil
jedličku ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. V dalším roce už stromečky
byly v mnoha dalších pražských domácnostech, ale mimo Prahu se dostávaly pomalu.
První zmínky o stromečku a vesnicích jsou z počátku dvacátého století z Valašska.
Tehdy se ale zdobily převážně jen jablky a ořechy, později přibyly perníčky a svíčky.
Ozdoby se postupně vyvíjely až do současných podob.

9.

Lidové vánoční obyčeje

Chvojí
Zelené větvičky jehličnanů byly svým způsobem předchůdcem vánočních stromečků.
I chvojí se zdobilo a zdobí dodnes, protože je v mnoha domácnostech především jako
dekorační prvek. I chvojí má ale svoji symboliku – údajně chrání před zlem a nemocemi.
Jmelí
Kdysi bývalo jmelí jen zelené, dnes je k dostání i stříbrné, zlaté a v mnoha dalších
barvách, které odpovídají modernímu pojetí Vánoc. Jmelí má ale vždy být darované,
protože jedině darované přináší štěstí. Snítky se nejčastěji věší pod světlo nebo do
obruby dveří – podle pověry má muž právo pod zavěšeným jmelím políbit každou
ženu nebo dívku. Podle jiné tradice – „Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“
může mít tento zvyk i další vysvětlení.
Kapr a rybí šupiny
Smažený kapr nebo jiná ryba k štědrovečerní večeři nemá dlouhou tradici. Dříve se na
Štědrý den jedly především polévky a luštěniny. Ryby se nejprve objevily u bohatých
měšťanských rodin a na vesnici si je začali připravovat až ve 20. století. Ryba je dnes
ale už tradiční součástí večeře na Štědrý den, ovšem populární kapr je často nahrazován štikami a pstruhy, ale i lososem, mořskými rybami a plody moře. Rybí šupina
v peněžence podle tradice zaručuje, že v ní vždy budou nějaké peníze.
Zlaté prasátko
Pokud se budete celý Štědrý den postit, uvidíte večer zlaté prasátko, které vám zaručí
bohatý další rok. Tuto tradici v posledních letech oživila jedna vydařená televizní reklama – „Ne, nemusím, já už ho vidím…“.
Rozkrajování jablka
Jablko se rozkrajuje napříč po štědrovečerní večeři. Pokud je uvnitř hvězdička s pěti
cípy a zdravými jadérky, znamená to v příštím roce zdraví a štěstí. Červavý jádřinec
naznačuje možnost nemocí a je-li uspořádán do kříže, může být další rok poměrně
nepříznivý. Osudu je ale možné trochu pomoci výběrem hezkého velkého jablka.
Lodičky ze skořápek ořechů
Do prázdných skořápek od vlašských ořechů se přilepí nakapaným voskem malá svíčka a ořechová lodička se zapálenou svíčkou se dá do větší nádoby s vodou. Když
vydrží dlouho plout a svítit, čeká vás šťastný život. Pokud pluje směrem doprostřed
nádoby, vydáte se na nějakou cestu, drží-li se u krajů, budete spokojení doma.
Házení botou
Svobodní dívky můžou na Štědrý den snadno zjistit, jestli se budou v dalším roce vdávat. Bota se hází přes hlavu, a pokud dopadne patou směrem ke dveřím, svatba se konat
nebude, když ale směrem ven míří špička boty, dá se svatba očekávat.
10.

Lidové vánoční obyčeje

Lití olova
Staročeský zvyk lití olova je poněkud náročnější na přípravu, ale můžou se do něj zapojit najednou všichni přítomní. Nad plamenem se roztaví kousek olova a to se pak
najednou vylije do misky s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ztuhne, se všichni
snaží shodnout na tom, co toho, kdo olovo roztavil a nechal ztuhnout, v příštím roce
čeká. Konečný tvar olova je také možné brát jako odpověď na předem danou otázku.
Třesení stromkem
V žádném případě se nejedná o třesení nazdobeným vánočním stromečkem, ale o třesení mladou jabloní nebo zlatým deštěm někde venku. Tento prastarý zvyk se udržuje
většinou už jen na venkově, kde svobodná dívka po štědrovečerní večeři vyběhne
a zatřese stromkem. Z míst, odkud se pak ozve první zaštěkání psa, by měl přijít ženich.
Štěstíčka
Na malé papírky se napíší jednoslovná hesla – například zdraví, spokojenost, peníze,
štěstí, bohatství, cestování, práce, svatba… Papírky se pak vloží do misky nebo do
košíku a po večeři si každý vytahuje postupně lístečky, z kterých pozná, co ho čeká
v dalším roce a po přečtení papírek vrátí zpět pro další. Podle tradice by každý u stolu
měl napsat maximálně tři hesla tak, aby je ostatní nevěděli, a také by si každý víc jak
tři hesla neměl vytáhnout. I v tomto případě se dá osud obelstít, když budou slova na
lístečcích pozitivní.
Koledy, říkanky a koledování
Koledování je v našich zemích tradice, která má kořeny až ve středověku a ještě v nedávné době se tento zvyk udržoval na vesnicích. Koledníci obchází domy, zpívají
písně, recitují říkanky, přejí veselé Vánoce i vše nejlepší v novém roce, a za to pak
dostávají různé odměny.
Ježíšek
Ježíšek je tradiční kouzlem tajemství zahalená nejdůležitější bytost našich Vánoc.
Podle tradice právě on rozdává dárky, které nechává pod vánočním stromečkem. Na
rozdíl od jiných podobných štědrých bytostí, jako je například Santa Claus, nikdo
nikdy našeho Ježíška ještě neviděl, a způsob, jakým dárky pod stromeček dostává,
je také stále velkým tajemstvím. Děti – a velmi často v rámci dodržení této půvabné
tradice i dospělí – píší Ježíškovi dopisy se svými přáními. Nechávají je za oknem,
odkud psaní náhle a nečekaně mizí a pak všichni doufají, že budou splněna.
Dárky
Rozdávání dárků je stará tradice, v současnosti ale v jiné podobě. Kdysi dárky dostávali koledníci a v rodinách se dbalo spíš na duchovní, než na materiální rozměr Vánoc.
Postupem času se začaly dávat dárky především dětem. Jedinečnou příležitost pak začali využívat výrobci a prodejci, a v současné době jsou pro ně Vánoce jedním z nejlepších ročních období.
11.

-R.S.-

Kterak Netunicemi procházel Mikuláš

Jako každý rok, tak i letos, chodili u nás v Netunicích čerti, Mikuláš a anděl. Dětí
bylo letos dost, ale n aštěstí jsme to zvládli vše v pořádku. Měli jsme letos dost maličkých dětí, které nás mile překvapily, byly stateční a dokonce se nebály ani dát čertovi
ruku nebo si ho alespoň pohladily. Děti byly přichystané s básničkami, písničkami či
s říkankou. Když se nám zdálo, že to stačí, tak jsme děti obdarovali buď sladkostmi,
nebo nějakou drobnou hračkou.

Mikuláš si k sobě letos pozval dva čerty a andílka

Ale občas se nám zdálo, že na to, jak některé děti jsou už staré, tak by mohly něco
přidat, opravdu vždy něco přidaly a poté jsme je obdarovali něčím dobrým. Letos byli
čerti opět zklamaní, protože si nikoho neodnesli do špinavého a smradlavého pekla.
Na oplátku jsme od dětí dostali obrázky, které nám udělaly velkou radost, a chtěli
bychom dětem ještě jednou poděkovat. Velké díky patří také rodičům a všem ostatním
za jejich štědrost k nám. Příští rok se na vás opět těší váš andílek, Mikuláš a čerti.
-V.H.-

Vánoční Veřejné zasedání zastupitelstva obce Netunice

Dne 2.12.2017 proběhlo předsváteční Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Netunice,
kde byl prostor nejen na klasické oficiální schůzování (zápisy najdete postupně na
webu obce), ale také i na občerstvení, promítání leteckých záběrů naší obce i na neformální diskuzi a popovídání. Setkání proběhlo v milé předsváteční atmosféře.
-V.S.-
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Setkání starostů a zastupitelů okolních obcí

Zleva: starosta Předenic Ing. Jiří Voch, startosta Netunic Ing. Vladislav Soukup, starostka Čižic Alena Vobrubová, starosta Nebílov František Topinka

Jak je naší tradicí, proběhlo každoroční předvánoční setkání zastupitelů sousedních
obcí Netunic, Nebílov, Předenic a Čižic. V letošním roce nás hostila obec Čižice.
Jednotliví starostové úvodem představili úspěchy i novinky ze svých obcí. Pak následovalo pohoštění a volná diskuze na různá témata. Setkání proběhlo v příjemné neformální atmosféře, kdy jsme si vyměňovali zkušenosti s řešením problémů a různých
-V.S.projektů v našich obcích.

Společná fotografie zastupitelů všech čtyř spolupracujících obcí
v restauraci U Bizona.

13.

Netunická Mikulášská nadílka 2017

Mikuláš s čertem pozorně poslouchají básničky od netunických dětí.

Andílek četl z Netunické kroniky hříchů jak se děti po celý rok chovaly.

Jako každý rok chodí po vsi Mikuláš s andělem a čerty po domácnostech nadělovat
dětem, tak také ještě jednou naděluje Mikuláš v kulturním zařízení obce všem dětem
společně. Tato společná nadílka pořádaná obcí proběhla v sobotu 9. prosince. Mikuláš
čerta ukrotil, aby děti postrašil jen trošičku!

Čert měl sice připravený pytel, ale nakonec si žádné dítě do pekla neodnesl.

Všechny děti měly z nadílky velkou radost. Ani čerta se skoro nebály :-)

Připravené „plakací barevné kapesníčky“ ani nebyly skoro zapotřebí. Poté, co Mikuláš
děti odbavoval, andělé nadělovali každému přítomnému dítěti balíček dobrot. V balíčku
nechyběl ani malý pytlíček s uhlím, který komentoval nejmenovaný klučina slovy:
-V.S.„Táto, hele, je tu i něco pro tebe.“ Tak doufáme, že se nadílka líbila :-)

Oba andělé pozorně poslouchali, co že si to pro ně děti připravily

14.

Děti Mikuláši recitují básničku. Co myslíte ... zaslouží si letos nadílku?

Živý betlém na Prusinách 2017

V sobotu 16.12.2017 před plným kostelem na Prusinách zahrály děti z Netunic,
Mrtole, Střížovic, Spáleného Poříčí a Tlučné představení živého betléma. Kouzelný
vánoční příběh o narození malého Ježíška, dávno předpověděného krále, který se
narodil chudým rodičům ve stáji a kterému se přišli poklonit pastýři i králové zahrálo
celkem 28 dětí.

Společná fotografie všech dětských herců

Nechyběli Josef s Marií a malým Ježíškem, andělé, pastýři, zákoník, hostinská a ani
zlý král Herodes a drsní římští vojáci. Hudební skupina z Koinonie Jana Křtitele z
Litic doprovázela představení hudbou a koledami. V letošním roce děti zahrály své
představení celkem třikrát.

Josef s Marií

Pastýři u ohně

Kromě tohoto zmíněného představení na Prusinách hrály děti i ve Spáleném Poříčí na
náměstí a také v Přešticích na náměstí v rámci programu pro děti při rozsvícení stromečku. Režii představení měla na starosti Gabriela Soukupová. Slovem provázel
prusinský pan farář Petr Hermanovský. Příběh navodil kouzelnou předvánoční
atmosféru.
-G.S.-

15.

Paběrky z čísel popisných

Přinášíme Vám pokračování nové zajímavé rubriky na pokračování, ve které se
můžete začíst do krátkých veršů, které ve zkratce popisovaly dění v naší obci v závislosti k číslům popisným. Čerpali jsme opět z netunických kronik. Rodáci i pamětníci
mohou posoudit, jak se za necelých 100 let Netunice změnily. V době druhé
světové války čítaly Netunice 62 čísel popisných. Paběrky z čísel popisných z kroniky
připravila Sára Soukupová.
Čp.53:
Statkář Zdeněk Fiala k legiím se dal,
Kde on proti nepříteli s druhy bojoval,
Životy všanc dávali,
Pro svou vlast se byli,
Marně krev prolévali,
Jsem zas kde jsme byli.

Čp.48:
Krátká samostatnost na chalupě byla,
K číslu osmému znovu přivtělena,
Jako naše republika milá,
Našimi sousedy rozdělená.
Jako velkostatek,
Je ten Jůzkojc statek,
Že tu hospodáři dbalí byli,
Krásný si výměnek postavili.

Čp.54:
Kovářů vždy ruce pilné
Pracovali ve vsi v dílně,
Na Podnivku Blín si zašel,
Nový domov tam si našel.

Čp.49:
Každý se snaží dostati výše,
Odešli již Podroužkové z této chýše,
Vojtěch Kůs, ten místo u ovčína má,
I on se s chýší brzy rozžehná.

Čp.55:
Selský statek na tom místě byl,
Jak stará pověst praví,
Polívka zde domek postavil,
Bůh popřej jeho rodu zdraví!

Čp.50:
Ten, který to číslo zbudoval,
V starším věku se pryč odebral,
Smutnou úlohu si předsevzal,
Smrti před životem přednost dal.
Poslední koupil Ferda místo,
To už je tedy zcela jisto,
Kdo se dnes do stavby dá,
Na drahách on místo má.

Čp.56:
Hajšman v chaloupce umístěn,
Ze všech stran byl tam utísněn,
Když on Trávník koupil,
Věru neprohloupil.

Čp.51:
Do Hlinišť se Matas odebral,
Sousedům navždy sbohem dal,
Jak vyhnaný z ráje,
Patří snad na Háje?

Čp.57:
Nedočkal se Vojtěch Kůs
Nové chaty u ovčína,
Odvez jej umrlčí vůz,
Tlačí jej hřbitovní hlína.

Čp.52:
Novákovi výměnkám,
Trávili zde svoje stáří,
Poslední pak bydleli zde léta,
Anežka z Chaloupky a její teta.

Čp.58:
Komu se nelení
Tomu se zelení
U Hofmanů platí
Do práce jak kati.
-S.S.-
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Paběrky z čísel popisných
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Živý betlém na Prusinách 2017

Tři mudrci přicházejí k Heroldovi

Živé miminko si letos zahrál malý Michálek z Přeštic

Kalendář 2018 „Netunice na historických fotografiích”

Netunice

Tento rok máte možnost získat zbrusu
nový kalendář „Netunice na historických
fotografiích". Netuničtí rodáci poskytli
pro náš kalendář více než 50 fotografií z
průběhu celého minulého století. Máte
jedinečnou možnost podívat se na život
v Netuniucích zachyceném na dobových
fotografiích.
Kalendář obsahuje i dvě fotky žáků
a učitelů, které byly pořízeny v bývalé
prusínské škole. Kromě toho uvidíte, jak
probíhal v Netunicích 1. Máj, žně, výlov
rybníka, či naháňka místních myslivců.
Jeden kalendář opět věnujeme do každé
domácnosti, ve které žije senior či seniorka nad 60 let. Všichni zájemci si jej
mohou přijít vyzvednout v úřední hodiny
na OÚ. Ostatní občané si jej mohou
zakoupit za 200 Kč. Kalendář má velikost A3 s kroužkovou vazbou a slídovou
obálkou.
-R.S.20.

Svatba v Netunicích na konci 19. století

V Netunické kronice z roku 1936 zapsal místní rodák a kronikář František Kesl jak
probíhala tradiční svatba, ke které se vázala spousta tradic. Celý popis je v kronice
obohacen zápisem lidových písní, které se zpívávaly. Jsou mezi nimi i písně obsahující
místní specifika – zpívají o Netunicích a Prusinách. Všech deset písní je natolik zajímavých, že si jistě zaslouží být zde uvedeny v nové přepsané podobě, stejně tak popis
celého obřadu.
Nyní následuje text doslova přepsaný z kroniky:
Z chlapeckých let mého otce, v době, kdy počal hráti v hospodách – kolem roku
1850 – nebyla jedna svatba, aby nehrála při ní muzika. Tenkrát hráli ještě muzikanti
„štandrti“. Večer před svatbou museli obejíti všechny význačnější svatebčany: ženicha,
nevěstu, družbu a droužku (jinde mládenec a družička), též některé vzácnější hosty,
kde u každého pod okny zahráli.
Do kostela chodilo se pěšky s hudbou. Hostiny o svatbách bývaly velice chudé. Říkával můj otec, že býval předkládán chléb jako brus, od obou kůrek odpadlý, střídka
tuhá, těžká, mazlavá a černá jako krb. Mimo tohoto daru božího byla nejobyčejnější
jídla hrách a krupicová kaše.
V pozdější době, když já jsem počal v hospodách hráti – v letech devadesátých (1890)
již veselky (ty bohatší) jezdily na bryčkách a kočárech na oddavky a když nebylo dost
povozů, šli někteří pěšky. Po cestě ženské zpívaly a muzika jim vyhrávala.
Poslední veselka s muzikou na Prusinách byla Josefa Černého (č.p.15) s Marií, rozenou Ratajovou (č.p.9) roku 1912.
Nejhlavnější osoby při svatbách byly stará svatbí a faktor. Stará svatbí – lidově svarbí,
svatba, svarba – byla na každé veselce nepostradatelná. Bývala to už žena starší, zkušená, která již dobře znala zvyky a obyčeje při svatbách. Měla za úkol dohlížeti při
oblékání nevěsty, připínati hostům a muzikantům kytičky rozmarýny s pentličkami,
když přišel družba, prodávala nevěstu, nalévala ženským a muzikantům rosolku, měla
nevyčerpatelnou zásobu svatebních písniček. Faktor, tlampač, také klampač, smluvčí,
námluvčí neb řečník, osoba bez které se jindy žádná svatba neobešla. Za mé paměti
byli v okolí tito faktoři: Babor z Želčan, Šudl ze Střižovic, Hrubý z Netunic, Krejčíř
z Borku a Bartíček ze Knih. Několik dní před svatbou musel faktor celé příbuzenstvo
neb i ze sousedstva ústně pozvati, přičemž všechnu svoji výmluvnost vynaložil, jen
aby dostal slib, že ten neb onen strýc, švagr neb soused svatbu svojí návštěvou poctí.
Mimo to roznášely se ten den před svatbou z nevěstiny strany koláče, za které pak
jimi podarovaní dávali nevěstě pomoc, buďto nějaké hrnečky, skleničky, dříve pak
ještě několik kilogramů pšenice nebo žita, ba i kousek cukru.
Ráno v den svatby chodil faktor s muzikanty, když sváděli ženicha, družbu a droužku
k nevěstě. Dále ještě chodil po některých sousedech, kteří se nechali hodně zvát, neb
někteří čekali, až pro ně přijde faktor, jinak se urazili a na veselku nešli. Byli též takoví, že jinak nešli, dokud pro ně nepřišla muzika.
Když se konečně hosté sešli a posnídali – obyčejně párky, čaj a housky neb koláče,
poledne již bylo nedaleko, čas jít do kostela. Stará svatbí zavřela se s nevěstou do malé
21.

Svatba v Netunicích na konci 19. století

světnice a skrze zavřené dveře musel družba nevěstu vykupovati. Ženské nevěstu
vychvalovaly, družba po krejcaru přidával, až po velkém smlouvání mu ji vydaly, ten
pak ji ženichovi odvedl.
Tu faktor požádal krátkým proslovem rodiče, aby dali snoubencům požehnání, ženich
jej dostal již dříve od svých rodičů – přinesl tedy stoličku, na kterou nastávající manželé poklekli a přijali od nevěstiných rodičů požehnání. Snoubenci pak jim za to
zdvořile poděkovali. To vše neobešlo se bez slz a pláče, zvlášť nevěsta musela hodně
plakat, aby nebyla pomluvena.
Již před tímto dojemným aktem přihnuli si některé ženské rosolky a zpívaly nejčastěji
tuto píseň:
Copak jste se lidi sešli

To patřilo těm ženským a dívkám, které se sešly z celé vsi, aby byly přítomny obřadu
požehnání, při kterém natlačily se až do domu, natahujíce krky, aby jim nic neušlo.
Teď už se šlo do kostela, hudba hrála, ženské zpívaly dudáckou:
Už mou milou na oddavky vezou

Když průvod došel na Prusiny, zpívaly ženské, z nichž některé měly lahvičky rosolky
s sebou:
22.
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Prusinský pan farář

Tenkrát jsi má

Po skončených obřadech, při kterých též faktor asistoval, vyhrnul se lid z kostela. Po
nábožném rozjímání velmi lehce přešly svatebčanky do bujné nálady. Pamatuji se,
když jsem jako školák přes poledne veselku okukoval s chutí pojídaje kousek housky,
který mě otec – muzikant z veselky přinesl, tu najednou vidím několik ženských,
z nichž jedna byla Zedníčková z Nebílov, kterak skáčou, ruce s lahvičkami rosolky
nad hlavami a mezi sebou mají starého pana řídícího Špilara, který při oddavkách hrál
na varhany a na cestě z kostela ho ženské lapily a nutily ho, aby se s nimi napil. Pan
řídící se snažil z jejich středu se vyprostiti, což se mu po delší námaze podařilo, načež
rychle zaskočil do školní předsíně, aby byl v bezpečí. A ženské již zase zpívaly:
Honzíček je muž

A teď za zvuků pochodu a výskání ženských hnul se průvod od školy k rybníku a za
zpěvu a vyhrávání dále ku vsi. Šlo se přímo do hospody, odkud byla nevěsta. Zde se
přehrálo a přetančilo několik kousků, pak se šla nevěsta s droužkou převléci. V této
přestávce přinesl faktor muzikantům svačinu – bochník chleba a dva koláče. Po chvíli
sešla se znovu společnost a po nějaké chvíli tance vedla muzika svatebčany k obědu.
23.
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Ale ne všechny. Obyčejně zůstalo seděti několik sousedů, pro které musela muzika
zvlášť a jednoho po druhém odváděti k obědu po velikém namáhání faktorově, který
veškeré umění řečnické musel vynaložiti, aby podnapilé již pantáty přiměl k povolnosti.
Když se konečně hosté sešli a usazeni byli, a též pro muzikanty místo vyhrazeno bylo
někde v domu nebo v létě na dvoře, pomodlil se faktor „Otčenáš“ a šel pro polévku.
Aby hosty pobavil, upadl schválně přes práh u světnice, upustil mísu, ovšem že prázdnou a za smíchu hostů vrátil se znovu, a pak teprve přinesl polévku. Přál hostům
dobrou chuť a pobízel je do jídla. Po obědě, který záležel z hovězí polévky, téhož
masa, omáčky, k tomu chleba, vepřového masa, knedlíků a zelí, dále různých výrobků
moučných, vybral faktor „na povijan“ a na kuchařky a zpěv počal nanovo. V tuto dobu
zpíváno bylo nejvíce toto:
Slunce se za hory sklání

Muzikanti, stojíce smáčknuti mezi sedačkami hostů, vyhrávali, bědujíce, když jim
někdo v tlačenici přirazil „mundštuk“ (ještě dnes se někdy toto slovo někdy užívá) na
pysky. Ze všech stran podáváno bylo jim pivo, někdy též víno. A ženské zpívají
družbovi:
A vy pane družbo

Když bylo co možno nejvíce vyzpíváno a přehráno, hnula se společnost, nasedala do
kočárů, bryček, muzikanti obyčejně do „fasuňku“ (což byl žebřinový vůz, prkny
bedněný), také někdy se šlo pěšky, a to do vesnice, odkud byl ženich, kamž se přišlo
obyčejně již za tmy.
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Přes kopec

Po občerstvení v domě ženichově šlo se do hospody. Tam již měly lavice obsazeny
místní panímámy, které pozorně sledovaly dva páry: ženicha s nevěstou a družbu
s droužkou – kterak jim to sluší, utvořivše si svůj úsudek. Též svobodní obojího pohlaví dostavili se, aby se zadarmo pobavili.
Někde též čepili nevěstu, přičemž zazpívali a muzikanti zahráli dudáckou – nápěv
jako „Už mou milou“:
- Proto jsem se tak mladoučká vdala, abych dělat nemusela,
- Muž mi koupil krávu, já musím na trávu,
- Tohle jsem si nemyslela.
Při této pískají jen klarinety, ostatní jen hučí, napodobujíce tak dudáckou muziku, neb
tehdy byli ještě pamětníci dudáků. Aby byla písnička delší, začal již starý Pašek z
Libákova tuto:
Na tom našom dvoře

Oslavy a veselice pak trvaly až do bílého rána.
Několikrát za noc vytroubil starý Krajský z Mrtole solo pro svatebčany. Stávalo se
dosti často, že se do sola vlezl i takový tanečník, který neměl roucho svatební. Z toho
bývala i rvačka, která někdy krvavě skončila.
Když byl ráno bílý den, ukončila se zábava v hospodě. Někdy se šlo ještě k ženichovi
na „dobrou vůli“, kde se ještě jedlo, pilo a hrálo do nabažení. Hudebníkům platili:
ženich a družba po 5 zlatých, droužka 4 zlaté, svatebčané – muži – po 1 zlatém, takže
když byla bohatší svatba, přišel plat na jednoho hudebníka 4 až 6 zlatých.
25.

Svatba v Netunicích na konci 19. století

Ještě za zmínku stojí kapela, která v tomto okolí účinkovala v létech sedmdesátých
a osmdesátých minulého století (1870-1880). Byli to dobří hudebníci, všichni prošlí
školou hudebních kapel plukovních. V letech devadesátých již byli doplňováni
mladšími a dnes již dlouhá léta všichni dřímají věčný sen.
Byli to: Pašek Jan z Libákova, klarinet Es, Bartoš Václav z Plevňova, klarinet B,
Matas Jan z Netunic, křídlovka B, Kesl Josef z Mrtole, trubka I. Es, Batěk Josef z
Nezbavětic, t rubka II. Es, Rataj Antonín z Netunic, baskřídlovka B, Kesl František
ze Střížovic, bas.
Mezi písněmi, které ženy u čepení také z pívaly, se zpívala mimo jiné i tato píseň:
Tu máš, co jsi chtěla

Netunice

Pomoz Santům najít cestu přes
bludiště.

Dětský koutek

Čerpáno z netunických kronik
připravila Sára Soukupová

26.

Dětský koutek - Vánoční omalovánky

27.

Perníkové vánoční vychytávky

Perníkové stromečky
Suroviny:
2 hrnky hladké mouky
1 hrnek polohrubé mouky
1 a ½ hrnku krupicového cukru
1 sáček čokoládového pudinku
1 prášek do perníku
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
3 lžíce kakaa, 2 vejce
1 lžička mleté skořice
3 lžíce povidel nebo marmelády
2 hrnky mléka, 1 hrnek oleje
zelený fondán, červené lentilky, cukrové tyčinky a drobné cukrové zdobení
Postup:
Troubu rozehřejte na 160 °C. V jedné míse smíchejte všechny sypké suroviny a do
druhé mísy nalijte všechny tekuté. Prošlehejte je a vmíchejte do mísy se sypkou směsí.
Dobře promíchejte. Plech vyložte pečicím papírem, vlijte na něj těsto a pečte zhruba
40 minut. Vyndejte perník z plechu a nechte úplně vychladnout. Vychladlý perník
nakrájejte nožem do tvaru vánočního stromečku nebo z něj stromečky vykrájejte
pomocí formiček (budete mít víc ‚odpadu‘) a ozdobte podle fantazie.
Opilý perník
Suroviny:
300 g medového perníku na strouhání
60 g másla
15 g kakaa
60 g moučkového cukru
nebo 3 lžíce medu
100 ml rumu tuzemáku
strouhaný kokos
Postup:
Perník nakrájejte zhruba na 0,5cm plátky a pak z nich můžete pomocí formiček vykrájet různé tvary. V kastrůlku ve vodní lázni na mírném plameni nechte rozpustit máslo,
přidejte kakao a cukr (nebo med), přilijte rum a míchejte, až vznikne hladká lesklá
směs. Kastrůlek ponechte ve vodní lázni, aby směs byla stále tekutá a perníkové kousky se jí pěkně nasákly. Perníkové tvary postupně namáčejte do kakaové lázně a pak
obalte ve strouhaném kokosu nebo mletých lískových oříšcích. Hotové obalené perníky opatrně naskládejte do vzduchotěsné nádoby nebo do papírové krabice vyložené
pečicím papírem a uložte alespoň na 1 den do chladu.
-R.S.-
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Netunice na sociálních sítích
Budou tomu již 3 roky, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních
sítích na internetu. Největší úspěchy jsou vidět na Facebooku, kde se nám za celý rok
podařilo nasbírat 100 fanoušků. V průměru máme na Facebookové stránky obce cca
19 přístupů denně, takže je vidět, že sledování dění lidi baví. Budeme se i nadále
snažit dávat na internet co nejvíce fotek z akcí pořádaných obecním úřadem, SDH
Netunice ale i dalších. Sledujte Facebook! Dozvíte se tak vše jako první.
-R.S.-

Netunice na Twitteru

Netunice na Facebooku

Netunice na Google Plus

Netunice na Youtube

Oficiální facebooková stránka obce Netunice má již neuvěřitelných 100 fanoušků.
Na mapě můžete vidět odkud jsou lidé, kteří nejvíce navštěvují naše Facebookové
stránky. Zvládneme do konce příštího roku nasbírat dalších 50 fanoušků ?
Nechme se překvapit. Děkujeme všem za Vaši podporu !

Závěr
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Poutavé vyprávění
o cestě kolem světa

í dvou normálně
Živé a vášnivé vyprávěn
Bezděka a Káti
nenormálních lidí, Ládi
li a vyrazili
Dvořákové, co se rozhod
m světa. Ve
na vysněnou cestu kole
a s rybičkou
škodovce, v botaskách
4x4 a hlavně bez
v kapse. Bez GPS, bez
u cestu.
dostatku peněz na celo

Přijďte si v pátek
.
2. března od 18:00 hod
do obecního sálu
v Netunicích
storky
vyslechnout podivné hi
y doplněné
z více jak dvouleté cest
h fotek
o hromadu rozmazanýc
a roztřesených videí

Vstupné 80 Kč

BUDE TO JÍZDA !
Vstupenky bude možno jako obvykle zakoupit od února na obecním úřadě.
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