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Pohled z Mrtole na Prusiny. Tentokrát zde bylo vysazeno obilí. Fotka vznikla v období krátce před začátkem žní.

Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozdravil prostřednictvím dalšího čísla Netunického občasníku.
V tomto podzimním čísle se dočtete o kulturních akcích,
které jsou naplánovány na závěr tohoto roku a také se ohlédneme za kulturními i stavebními akcemi, které máme za
posledních několik měsíců za sebou.
Přeji Vám podzimní, zkracující se dny, prosvětlené pohodou,
dobrou náladou a štěstím, které vynahradí úbytek sluníčka
a hezkého počasí.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce

Novinky a události v novém čísle Netunického občasníku

Vážení občané Netunic ...
Dostává se Vám do rukou opět letně - podzimní číslo Netunického občasníku. Na
jaře se nám toho v Netunicích moc nedělo, proto jsme se rozhodli spojit dvě vydání
dohromady. To ale neznamená, že přijdete o důležité informace a události, které se
u nás za posledních 5 měsíců udály. A co je nového v tomto čísle? Oblíbená rubrika
„Netunická četnická kniha” bohužel končí, nicméně bude nahrazena novou zajímavou rubrikou nazvanou „Jak vznikly přezdívky jednotlivých domů v Netunicích”
V této nové rubrice najdete informace o tom, jak vznikly přezdívky netunických
obydlí v období let 1600 - 1900. V tomto vydání najdete vyčerpávající doporučení na
skvělý výlet do nedalekého Arboreta Americké zahrady, ve které najdete neuvěřitelné
vzrostlé dřeviny, které převážně pochází ze severní Ameriky. Najdete zde také pěkný
článek o překvapivé americké návštěvě Netunic potomků netunických rodáků.
Přeji Vám příjemné počtení a klidné podzimní dny.
1.

Za celou redakční radu Radek Sigmond

Dětský den s pejsky v Netunicích

V sobotu 3. června ve 14 hodin jsme se sešli na dětském hřišti u Obecního úřadu v
Netunicích v rámci letošního Dětského dne, tematicky zaměřeného na „Dětský den
s pejsky“.

Členové Základní kynologické organizace v Přešticích přijeli v úctyhodném počtu
10-ti členů i se svými psími kamarády, aby předvedli praktickou ukázku z výcviku
psů a zadržení pachatele. Diváci ohromeně sledovali výkony psovodů a jejich svěřenců
a mnohokrát ohodnotili jejich výkony potleskem.
Pro děti byly následně připravené soutěže
– poznávání druhů psů, házení kruhů na
cíl, malování křídami, překážková dráha
a další. Překvapivě bylo pro děti těžké
určit, co z nabízených věcí a jídel pes
skutečně žere, většina dětí totiž na položenou otázku: “Co psi žerou?“ odpověděla: „No přeci granule…“ :-) Za splnění
soutěží děti získávaly sladké i jiné
odměny.
-G.S.-

2.

Výsadba nových ovocných stromů a zeleně

Také v letošním roce pokračovala
výsadba ovocných stromů starých odrůd
na základě získané dotace.
Vysadili jsme do sadu a při horní cestě
Na Mrtol 45 nových stromů a cca 50
keřů různých druhů, které poskytnou
potravu a kryt ptákům a drobné zvěři
v našem katastru.
Pomohou také zmírnit větrnou erozi na
těchto větrných místech a v neposlední
řadě zkrášlí přírodu v našem katastru.
-V.S.-

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad nám sloužil více jak půl roku. Děkujeme spoluobčanům,
že respektují pravidla a do kontejneru vhazují pouze bioodpad ze zahrad. Na jaře po
zimní přestávce bude kontejner opět přistaven.
-V.S.-

3.

Rozšíření veřejného osvětlení

V letošním roce jsme díky získané dotaci z prostředků PSOV Plzeňského kraje mohli provést větší stavební akce na rozšíření veřejného osvětlení. Z dotace jsme získali
přibližně 350 000,- Kč, celkové náklady byly malinko nad 500 000,- Kč.
V tomto balíčku bylo
několik stavebních akcí.
Přeložka starého veřejného osvětlení a rozhlasu v osadě Na Mrtoli,
vynucená společností
ČEZ, která provedla
přeložku svého vedení
nízkého napětí vedených vzduchem do
země. Dále nové rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu do
lokality za rybníkem
Písákem.
Výkopové práce prováděné na Mrtoli pro pokládku nových rozvodů veřejného osvětlení
Výkopů jsme použili k položení vedení pro budoucí osazení optickými datovými
kabely pro připojení k rychlému internetu. Toto vedení je v majetku obce a v budoucnu je možné je pronajmout poskytovateli sítě. Na tuto akci jsme měli připraveny tři
projekty a tři stavební povolení.

Výkopové práce prováděné na Mrtoli pro pokládku nových rozvodů veřejného osvětlení

4.

Rozšíření veřejného osvětlení

Výkopvé práce na začátku cesty na Mrtol

Nový sloup veřejného osvětlení

Podařilo se také na žádost místních obyvatel Na Mrtoli odstranit část starého vzdušného telefonního vedení. Pokud si Na Mrtol uděláte procházku, čeká vás pohled na
oblohu bez drátů, krásný výhled do kraje i nová infrastruktura. Pokud se vydáte na
procházku za tmy, za světla pouličních lamp, budete možná překvapeni romantikou
-V.S.tohoto místa.

Zahrnuté výkopy a osazené nové sloupy veřejného osvětlení

5.

Výstava hub na Prusinech 2017

Ve dnech 21. a 22. října 2017 opět prostoupila objektem bývalé školy na Prusinech
příjemná vůně čerstvých hub, uskutečnil se zde již 9. ročník tradiční výstavy hub. Ve
spolupráci s občanským sdružením Ametyst, se pořadatelé opět pokusili široké
veřejnosti představit tajemnou říši hub. Výstava byla finančně podpořena neinvestiční
dotací z dotačního programu „Individuální dotace OKHE 2017“ Plzeňského kraje.
Na pořádání výstavy se rovněž finančně podílela obec Nebílovy, která zaplatila
pronájem výstavních prostor.
Stejně jako v uplynulých letech, souvisela s výstavou hub celá řada doprovodných
mykologických akcí. Díky zvýšenému zájmu houbařské veřejnosti byl navýšen počet
terénních exkurzí. 23. září proběhla výprava
za houbami na dalekou Přimdu, 8. října jsme
se vypravili do okolí bývalé raketové základny u Rozněvic (Plzeň-sever), 15. října
vedly naše kroky do zámeckého parku na
Kozlu.
V pátek 20. října jsem se vypravil společně
se studenty gymnázia v Rokycanech na
mykologickou exkurzi na vrch Žďár u Rokycan. Cílem exkurze bylo nejen prohloubit
ve studentech znalosti z mykologie, ale
zejména nasbírat co největší množství hub,
které následně budou tvořit základ prusinské
výstavy. Zejména o dostatečný počet druhů
hub panovaly zpočátku velké obavy. Loňský
dozvuk sucha v kombinaci s letošním nízkým
srážkovým úhrnem na jižním Plzeňsku a
Rokycansku nesliboval příliš velký úlovek.
Nakonec uvízlo v našich košících zhruba 100
druhů nejrůznějších plodnic hub.
6.

Výstava hub na Prusinech 2017

Výpravy za houbami byly zakončeny druhý den, kdy jsme společně s kroužkem
mladých hasičů z Nebílov prohledali les v okolí sv. Trojice u Nebílov.
Přestože bylo v lese dosti sucho, podařilo se nám najít celkem zajímavé výstavní
exempláře. Děti nejvíce pobavily obří klobouky bedel a zajímavá houba, která reaguje
na změnu vlhkosti s poetickým jménem: hvězdák vlhoměrný.
Výstava hub byla pro veřejnost otevřena v sobotu 21. října od 14 do 18 hodin
a následně pak v neděli 22. října od 10 do 15 hodin. Vystaveno bylo celkem 132 druhů
nejrůznějších plodnic hub, převažovaly jedlé houby (59 druhů), jedovatých bylo
celkem 21 druhů. Návštěvníky tradičně nejvíce lákala pestrá paleta hřibovitých hub,
kromě klasického hřibu smrkového bylo k vidění i několik druhů klouzků, slizáků,
kozáků či suchohřibů. Z jedovatých hub byly vystaveny kupř. muchomůrky červená
a citronová, dále smrtelně jedovatá čepičatka jehličnanová, dokonce náš jediný
jedovatý choroš hlinák červenající, který se někdy používá jako zdroj barviv k barvení
látek. Zajímavé byly rovněž diskuze týkající se jedlosti čirůvky zelánky a čirůvky
zemní. Obě houby byly vyňaty z kategorie jedlých hub, neboť způsobují tzv. rhabdomyolýzu, čili poškození svalových buněk.
Letošní výstava hub byla zakončena přednáškou na téma „Houby smrčin“, při které
se návštěvníci mohli seznámit s nejběžnějšími, ale i vzácnějšími druhy hub rostoucími
v lesích kolem nás.
Výstava hub zaznamenala u veřejnosti značný ohlas. Paradoxem zůstává, že v roce
nejchudším na počet vystavovaných druhů, navštívilo Prusiny nejvíce návštěvníků
(cca 150). Nezbývá než
se těšit na jubilejní 10.
ročník, termín je podobný: 20. - 21. říjen
2018!
Luboš Zelený

7.

Stádo divokých prasat navštívilo Netunice

Stádo divokých prasat

Dne 29.9.2017 se naskytla některým občanům Netunic podívaná na neobvyklou
naháňku. Uprostřed přehledného lánu pole, na podmáčeném a vysokou trávou zarostlém ostrovu, se myslivcům podařilo uzavřít do leče skupinu divokých prasat.
Lovcům se z této skupiny podařilo ulovit nakonec celkem 11 kusů této přemnožené
černé zvěře. Přes snahu a dílčí úspěchy se zatím, v rozsahu celé České republiky,
nedaří snížit množství divokých prasat na normované stavy, aby nenarušovala přírodní
rovnováhu a nepůsobila značné hospodářské škody.
-V.S.Podzimní výlov koupaliště

Dne 23.9.2017 proběhl výlov koupaliště a přestěhování kaprů do rybníku Jordánku.
Vzhledem k suchému létu a nedostatku vody byla voda z koupaliště přepuštěna do
rybníku Jordánku. Výlovu se mohli zúčastnit majitelé povolenek i ostatní zájemci.
Zvláště přítomné děti si užily zajímavé a zábavné dopoledne.
-V.S.-

Vylovené koupaliště

Nejmenší rybník s novou výpustí

8.

Tipy na podzimní výlety - Arboretum Americká zahrada

Arboretum Americká zahrada se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou
Bolfánek zhruba 2 km od Chudenic, a přibližně 30 km od Netunic. Lokalita o rozloze
1,88 ha se nachází v nadmořské výšce 585 m. n. m. a byla vyhlášena chráněným
územím v roce 1969 Ministerstvem kultury (dnes má status národní přírodní památky).

Rozhledna Bolfánek

Průchod do Arbotera Americké zahrady

Zahrada byla založena v roce 1828 hrabětem Eugenem Černínem jako školka okrasných, převážně severoamerických, dřevin určených pro výsadbu v zámeckém parku
Lázeň. V letech 1841 – 48 byla postupně budována jako sbírka cizokrajných dřevin.
Vznik arboreta je datován do roku 1842. Iniciátorem jeho vzniku byl též Evžen Černín,
mj. spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích. Pod jménem Americká
zahrada je arboretum známé od roku 1844 a díky své zachovalosti, stáří a přítomnosti
některých zajímavých forem dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek
svého druhu u nás. První cizokrajné dřeviny byly dodávány z bubenečského parku
v Praze, z Flottbecku, nebo např. z Vídně. Postupem času začala Americká zahrada
plnit funkci zásobní zahrady pro bývalé černínské parky v Petrohradě, Krásném Dvoře
u Podbořan i jinde. Později (zejména v letech 1847 – 1897) byly sazenice dodávány
i do dalších zahrad a parků především v západních Čechách. Největšího rozkvětu
dosáhlo arboretum v roce 1874, kdy se jeho vedení ujal lesmistr ve výslužbě Bázl,
v této době mu přispíval radou a pomocí též významný botanik Ladislav Čelakovský
(syn básníka Františka Ladislava Čelakovského).

Arboterum Americká zahrada

Arboterum Americká zahrada

9.

Tipy na podzimní výlety - Arboretum Americká zahrada

Profesor Čelakovský pobýval na nedalekém zámku Lázeň, kde přijímal návštěvy
významných evropských botaniků a pomáhal určovat rostliny pěstované v Americké
zahradě.

Arboterum Americká zahrada

Arboterum Americká zahrada

Americká zahrada je nejucelenějším souborem introdukovaných, převážně severoamerických dřevin na území České republiky. V arboretu je v současnosti soustředěna
sbírka čítající více než 200 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin
evropského, asijského a severoamerického původu (od nichž je odvozen název
památky). V roce 1843 zde byl poprvé vysazen jedlovec tisolistý (Pseudotsuga
menziesii) neboli douglaska, který je obvykle nesprávně označován jako douglaska
tisolistá. Tento exemplář se nám zachoval do současnosti. Dle posledního měření,
které proběhlo v květnu 2010 je výška kmene 32 m, výška celého stromu 34,8 m,
obvod kmene 572 cm a obvod koruny 68 m.
Dalším velice významným unikátem je stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus
florida). Méně známý, ale o to významnější je liliovník tulipánokvětý celolistý
(Liriodendron tulipifera integrifolia), jediný jedinec svého druhu ve střední Evropě.
Zajímavých dřevin zde roste mnohem více, za všechny můžeme zmínit kupříkladu
ořechovec plstnatý (Carya tomentosa), dub cesmínolistý (Quercus ilicifolia),
korkovník amurský (Phellodendron amurense), halézii karolínskou (Halesia karolina),
jochovec olšolistý (Clethra alnifolia) nebo smrk východní (Picea orientalis).

Arboterum Americká zahrada

Arboterum Americká zahrada

10.

Tipy na podzimní výlety - Arboretum Americká zahrada

Vlastníkem Americké zahrady je stát, hospodaří zde Lesy ČR s. p. a správu nad
tímto chráněným územím vykonává AOPK ČR - Správa CHKO Český les. O údržbu
arboreta se fyzicky stará Občanské sdružení OTISK , které provádí 2 x ročně sečení
travního porostu, úklid spadaných větví, podzimní shrabání a odvoz spadaného listí
i výsadbu nových dřevin.
Soubor dřevin je pravidelně doplňován novými druhy dle platného plánu péče.
Poslední jedinci vysazení v roce 2010 jsou kalina severoamerická (Viburnum lentago),
dub velkoplodý (Quercus macrocarpa), bříza papírovitá (Betula papyrifera), bříza
topololistá (Betula populifolia), jabloň korunná (Malus coronaria).
Arboretum Americká zahrada obsahuje komentovanou prohlídku jedné z nejznámějších a nejstarších dendrologických zahrad v Čechách, výklad historie vzniku
arboreta a dendrologickou prohlídku se zaměřením na nejznámější dřeviny, české
i evropské unikáty (douglaska tisolistá, dřín květnatý, liliovník tulipánokvětý atd.)
Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1 km
Celková doba komentované prohlídky cca 1 hod
Cena za osobu – 55 kč
Min. počet účastníků – 10, max. 40 (nad 20 osob - skupinové slevy)
-R.S.-

Rybářské závody na Jordánku 2017

Účastníci letošního ročníku rybářských závodů

Klábosení pod novým dřevěným přístřeškem

Letos v létě se uskutečnil již třetí ročník rybářských závodů pro děti i dospělé na
místním chovném rybníku Jordánek. U rybníka se sešlo několik desítek rybářů i přihlížejících. Každý soutěžící doufal, že dnes mají ryby velký hlad, a že to bude brát
o stošest. Bohužel opak byl pravdou a opět se opakoval loňský scénář, kdy se nechytla
téměř žádná ryba. Malou útěchou bylo připravené pohoštění, opékání buřtů a povídání
s netunickými rodáky pod novým přístřeškem. Bylo to moc fajn i bez ryb. Příští rok se
těšíme zase na stejném místě ahoj !!!
-R.S.11.

Organizace, jejichž je naše obec členem

Obec Netunice je členem několika organizací, které sdružují (nejen) územně samosprávné celky. Jsou to Mikroregion Radyně, MAS Aktivios, Spolek pro obnovu
venkova a Svazku obcí pro odpadové hospodářství.
-V.S.Rád bych Vás seznámil s poslední z nich ...
Svazek obcí pro odpadové hospodářství

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství byl založen v roce 1998
dle § 49 z.č. 128/2000 Sb. V současné době sdružuje celkem 83 obcí na území celého
okresu Plzeň - jih.
Hlavním úkolem je zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství, konkrétně likvidace nebezpečných a
dalších vybraných odpadů.

12.

Svazek obcí pro odpadové hospodářství

Seznam svážených druhů odpadu:
- Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a
mazací oleje, ostatní oleje
- Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
- Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající
z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy
- Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
- Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
- Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
- Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
- Nepoužitá léčiva (staré léky)
- Pneumatiky osobní (bez disků)
- Pneumatiky nákladní (bez disků)
- Olověné akumulátory
- Baterie včetně autobaterií
- Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- Vyřazená zařízení domácího chlazení
- Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel
žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z
podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či fyzických osob oprávněných
k podnikání) Nejbližší svoz nebezpečného odpadu proběhne na jaře 2018.
O tomto svozu budete včas informováni.
Kontejnery na návsi

V rámci zlepšení vzhledu obce
jsme přemístili kontejnery na
návsi na nově připravenou a
zámkovou dlažbou vydlážděnou
plochu. Jedná se o záliv u přilehlé komunikace. Zároveň jsme
kontejnery rozšířili o další žlutý
na plasty. Děkujeme také, že
odpady stále více třídíte, společně ušetříme finance i přírodu.

-R.S.-

-V.S.Nově vydlážděná plocha pro kontejnery

13.

Rekonstrukce Obecního Úřadu

Původní vzhled budovy OÚ těsně po volbách v roce 2014

V letošním roce jsme opět pokračovali v rekonstrukci budovy obecního úřadu
a kulturního zařízení opravou části soklu budovy. Bylo nutno otlouct zpuchřelou
omítku a zbytky obkladu, dozdít a doházet omítku a opravit pomocí perlinky a lepidla.
Jako finální povrchová vrstva byl použit marmolit. Z finančních důvodů jsme nechali
opravit pouze část soklu, část s obkladem chabřince, který zatím ještě drží, jsme
prozatím nechali stávající.
-V.S.-

Za celé naše volební období se nám podařilo pomocí dotací kompletně zrekonstruovat budovu OÚ

14.

Netunická Četnická kniha za rok 1856

Poslyště, kterak se Četnictvo v obci Netunice vyskytovalo a jaké delikty řešeny byly.
V dnešní době se těmto deliktům většina čtenářů zasměje, ale je nutné si uvědomit, že
místní četnictvo budilo obavy u všech tehdejších obyvatel Netunic. Nebylo dne, kdy
by četník z Netunic bez postihů odcházel.
Rok 1856
30.1. - Kateřina Vydrová č.p. 22 babí a není zkoušená.
- Martin Kule č.p. 7 provozuje hokynářství, za což byl již mnohokráte trestán.
5.2.

- Josef Kesl jednou z dobytka,jednou ze psa
- Jan Kůs č.p. 13 z dobytka, Martin Kule skrze hokynářství pokutu dosud
nesložili.
20.2. - Mikuláš Šraub z Poříčí dán na postrk.
Jan Kvídera ze Žákavé zdržuje se zde bez domovského listu.
4.3.

- Jan Fremr č.p. 21 neuvazuje na noc psa, tehdy bude poukázán.

16.4. - Hospodský Jan Kesl přenocoval šlejfíře Štíbro z 14 na 15 na půdě.
21.4. - Pes Josefa Kesla č.p. 18 nebývá přivázán.
6.7.

- Zde není ponocný.
- Zde tito byli natrefeni pást dobytek na provazech na mezích.
- Josef Křehlík č.p. 25, Jos.Kesl č.p. 26, Jos Heřman č.p. 29, Jan Matas č.p. 9,
Jos.Kosnar č.10, Jan Novák č.p. 49 a Jak. Hajšman č.p. 14 .
- Ti budou udáni na slavný okresní úřad.

12.8. - Ovčák Martin Fiala nechává pást husy od dětí a neposílá je do školy.
- Matěj Černý a Matěj Novák mají chlebové pece kryté doškami, které v osmi
dnech mají býti nahrazeny taškami.
- Co nemají výkazy služebné Mat. Černý č.p. 2, Jan Matas č.p. 9,
Jos. Kosnar č.p. 10, Marie Kůsová č.p. 13
To jsou jen některá hlášení provinění, kterých se naši předkové dopouštěli v prvních
letech působení četnictva. Dosti dlouho to trvalo, nežli občané sami uznali, že zachovávání předpisů a nařízení jest pro ně jen prospěšné a mnohých nepříjemností a škod
je uvaruje. Tehdy však lidé jinak na vše pohlíželi a četníky považovali za své nepřátele.
Byli ovšem vinni i četníci sami neb si počínali vůči lidu pánovitě a často jej zbytečně
šikanovali.
Vážení čtenáři Netunického občasníku, zde bohužel četnická kniha končí, takže se
musíme rozloučit i s touto velmi oblíbenou rubrikou. Pokusíme se v kronikách dohledat neméně zajímavá témata, které zde najdete v průběhu příštího roku.
-R.S.-

15.

Netunické slavnosti 2017

V sobotu 16.9.2017 proběhly Netunické slavnosti, které uspořádal Kamil Svoboda
na hřišti u Obecního úřadu v Netunicích. Slavnosti začaly krátce po obědě, a to soutěžemi pro děti. Krátce na to se na akci dostavila parta koňáků, s pěti koňmi včetně
bryčky. Děti i dospělí využili možnosti projet se na koních a povozit se na bryčce.

Večer pak vystoupila hudební skupina Kohn Rock se svými melodickými rockovými
písněmi, a uzavřela tak povedené letošní Netunické slavnosti.
Tato akce navázala na předešlé akce, které se v Netunicích konaly na konci léta.
Kamil Svoboda

Děkujeme panu Kamilu Svobodovi za zorganizování této akce a skupině majitelů
koní za poskytnutí svých čtyřnohých miláčků i pro radost netunických dětí,
dospělých, ba i v pokročilém věku.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce

16.

Netunické slavnosti 2017

17.

Přípravné práce na stavbu nové zastávky

Vykopané rýhy pro stavbu základu pro novou zastávku

Základy jsou hotové a nová deska ze zámkové dlažby také :-)

Na návsi u zastávky autobusu můžete vidět plochu, vydlážděnou zámkovou dlažbou.
Jedná se o základ a podlahu nové autobusové zastávky, na kterou jsme získali dotaci
prostřednictvím Mikroregionu Radyně z prostředků Plzeňského kraje. Úpravu plochy
jsme si vybudovali sami, o zbytek se postarají manažeři Mikroregionu, kteří zajišťují
získání dotace a její administraci, výběrové řízení dodavatele a další náležitosti.
Nejdéle na jaře by se na místě měla objevit nová dřevěná autobusová čekárna. Termín
dodání zastávky je dán výrobními možnostmi dodavatele, který má díky plné kapacitě
výrobní lhůty několik měsíců.
-V.S.Americká návštěva v Netunicích

Koncem léta naši obec navštívila sympatická rodina z Chicaga, jejichž pradědeček
v roce 1872 vycestoval z Netunic do USA z čísla popisného 17. Přátelé z USA měli
zájem si prohlédnout naši obec, číslo popisné 17 a další čísla popisná, odkud, dle
rodokmenu, jejich předkové pocházeli. Navštívili také v naší obci své překvapené
příbuzné stejného příjmení. Podobná milá a dojemná návštěva Američanů, českého
původu, kteří se sice češtinu již neučili, ale zachovali si povědomí o svém českém
původu, hledající své předky v naší obci není první a možná ani poslední. V jarním
čísle Občasníku se můžete těšit na článek o vystěhovalectví, která nám poskytl k
uveřejnění rodák z Netunic, spisovatel a badatel, pan Jan Hajšman.
-V.S.Oprava kanalizace

V letošním roce jsme byli nuceni provést dvě opravy kanalizace v naší obci. Bylo
nutné rekonstruovat kanalizační vpusť ze směru od Střížovic, která pobírá vodu
přitékající z příkopu podél vozovky. Kromě toho jsme museli řešit propadlou část
kanalizace a osadit ji novou kontrolní šachtou a vpustí. Kromě oprav stávající kanalizační soustavy pro nás momentálně projekční kancelář pana Ing. Vavřičky zpracovává
studii na odkanalizování obce, která by nám měla dát odpověď a případné varianty
budoucího rozvoje kanalizační soustavy. Na tuto studii se nám podařilo získat dotaci
z prostředků Plzeňského kraje..
-V.S.20.

Rozpis plánovaných akcí na čtvrté čtvrtletí 2016

Vážení občané Netunic, přinášíme Vám přehledný rozpis plánovaných akcí na
poslední čtvrtletí letošního roku. Termíny všech akcí jsme jako vždy vybírali tak, aby
se co nejméně křížily s akcemi v okolních obcích.
Listopad
Vydání 11. čísla Netunického občasníku
Veřejné zasedání zastupitelstva od 18:00 hod. (již proběhlo)
Lampionový průvod s ohňostrojem od 17:00 hod.
Prosinec
„Setkání dříve narozených” od 14:00 hod.
Vánoční veř. zasedání zast. s občerstvením od 17:30 hod.
Netunicemi chodí Mikuláš a čerti
Mikulášská nadílka pro děti od 14:00 hod.
Živý Betlém na Prusinách od 14:00 hod.
Vydání 12. „Vánočního” čísla Netunického občasníku
Zpívání koled u vánočního stromečku od 15:00 hod.
Půlnoční mše na Prusinách od 24:00 hod.
Schůze SDH Netunice - Hostinec U Houdků
Vydání kalendáře „Netunice 2018"

středa 1.listopadu
pátek 17. listopadu
sobota 2. prosince
sobota 2. prosince
úterý 5. prosince
sobota 9. prosince
sobota 16. prosince
sobota 23. prosince
neděle 24. prosince
Bude upřesněno
II.polovina prosince

Některé termíny akcí na leden a únor roku 2018 Vám přineseme ve vánočním
čísle Netunického občasníku. Změna termínů vyhrazena.
Oprava fasády budovy staré hasičské zbrojnice

Právě ve dnech, kdy má vycházet tento časopis, by měla, jak počasí dovolí, probíhat
oprava fasády staré hasičské zbrojnice. V minulém roce se podařila rekonstrukce střechy a nyní došlo i na fasádu. Práce provádí objednaná firma. Tato budova v majetku
obce svým zjevem hyzdila, jinak krásnou a upravenou, oblast Hůrky již dost dlouho.
Veškeré práce jsou stejně jako střecha hrazeny z prostředků obce.
-V.S.-

Rekonstrukce fasády staré hasičárny je v plném proudu

Rekonstrukce fasády staré hasičárny je v plném proudu

21.

Jak vznikly názvy jednotlivých domů v Netunicích

Vážení čtenáři,
jsem velmi rád, že Vám zde mohu představit novou velmi zajímavou rubriku, kterou si
zde budete moci přičíst na pokračování i v dalších číslech našeho periodika. Čerpali
jsme opět z našich skvěle sepsaných kronik.
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. V nové rubrice najdete informace o tom,
jak vznikly některé přezdívky netunických domů v období 1600 - 1900. Čísla popisná budou řazena postupně od č. 1., které patří bývalému Panskému dvoru, jehož
součástí je i Tvrz Netunice. Věřím, že se Vám nová rubrika bude líbit a že Vás bude
bavit.
Č.p. 1 - Panský dvůr
Zde říkávalo se v panském dvoře a dle toho se jmenovalo panský mlatec, panský
pacholek, panské poole atd.. Pojmenování pochází z dávných dob, neb již před věky
páni, kteří vládli na tomto majetku, vládli zároveň nad celou dědinou.
Č.p. 2 - U Vychtorů
Dle berní rulle z roku 1654 byl mezi držiteli gruntů i jakýsi Vít Kora. Dle všech
známek hospodařil Vít Kora na tomto čísle. Během času přišel majitel jiného jména,
Vít Kora změněno na Viktora a Vichlora, což se dodnes udrželo.
Č.p. 3 - U Kozáčků
V druhé polovině minulého století bydlela zde vdova Hejlová, která chovala dvě kozy
a vodila je po trninách na pastvu. Tu pojmenoval hajný Laštovka „bába kozojc“ a odtud
vzešel ten přídomek. Když se k její dceři přiženil Josef Bednář z Čižic, počalo se říkat
„U Bednářů“.Když se Bednář potřetí oženil s Kateřinou Přibáňovou z Hájů, stavěla se
nová hospodyně energicky proti názvu u Kozáčků a docílila toho že vymřením starší
generace, vymřelo i jméno u Kozáčků.
Č.p. 4 - V Pastušce
Zde bydlíval obecní slouha, pastýř neboli pastucha, od čehož odvozeno jméno
pastuška. Týmž jménem pojmenováno i prostranství před pastuškou. Třeba že už dávno
neslouží původnímu účelu, nese stále jméno pastuška.
-R.S.-

Pokračování v dalším čísle Netunického občasníku

22.

Nechte se inspirovat podzimní zeleninou a ovocem

Domácí brusinková paštika
Suroviny pro 4 porce:
300 gr. drůbežích jater
150 gr. anglické slaniny
150 gr. másla
50 gr. sušených brusinek
2 ks lístky šalvěje
1 ks menší cibule
1 ks stroužek česneku
trochu brusinkové zavařeniny,
nebo kompotu na potření
provensálské koření, bílé víno,
bílý pepř, sůl
Luxusní předkrm - domácí brusinková paštika
Postup:
Sušené brusinky necháme nabobtnat v troše bílého vína, polovinu másla rozpustíme s
lístky šalvěje. Na kostičkách slaniny orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a česnek
Drůbeží játra opereme, očistíme, nakrájíme na kousky a orestujeme na teflonové pánvi
na několika kapkách oleje, necháme vychladnout, pak játra rozmixujeme dohladka
spolu s orestovanou cibulí, česnekem a slaninou. Přidáme zchladlé tekuté máslo,
ze kterého jsme vyndali šalvěj a druhou polovinu másla, opět chvíli vše mixujeme
Nakonec přidáme brusinky, mixujeme jen krátce, aby v paštice zůstaly kousky
(můžeme přilít i dvě lžíce vína, v němž byly brusinky namočeny). Paštiku dle chuti
osolíme a zamícháme do ní špetku bílého pepře a půl lžičky v hmoždíři rozdrceného
prosátého provensálského koření. Ochucenou hmotu natlačíme do kovové formičky
(kroužku) a povrch potřeme brusinkovou zavařeninou nebo hustším kompotem a dobře
(nejlépe několik hodin) vychladíme. Na talířích jednotlivé porce paštiky zdobíme
-R.S.čerstvou bazalkou a servírujeme s pečivem.
Prodej vánočních stromků

Kdo z vás, občanů s trvalým pobytem v Netunicích, má zájem letos
o vánoční stromek z obecního lesa, nahlaste se prosím na obecním
úřadě do seznamu zájemců. Smrčky budou k dispozici pouze pro
předem přihlášené zájemce.
-V.S.-

Cena stromku bude jako každý rok
50 Kč za ks.
23.

Paběrky z čísel popisných

Přinášíme Vám novou zajímavou rubriku 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. Rubriku jsme rozdělili na pět částí. V každé se dozvíte
informace o dvanácti číslech popisných tak, jak jej zaznamenali netuniční kronikáři.
Zároveň si můžete prohlédnout dobovou mapu, ve které můžete porovnat aktuální
čísla popisná. Některá čísla popisná v té době chyběla. Paběrky z čísel popisných
z kroniky připravila Sára Soukupová.
Čp.37:
Řemesel měl Tonda Frondl více,
Za bydliště zvolil Netunice,
Domovu zde základ na to dal,
Naposledy hrobníkem se stal.

Čp.43:
Petr Egenvald
Pořád samý kvalt
Jak by měl sto štrychů polí,
Ani bradu neoholí.

Čp.38:
Na vojně strávil mnoho let,
Na válkách zkusil mnoho běd,
Šilhánek vrátiv se domů zas
Co z něj bylo? – husopas.

Čp.44:
Je na prodej chalupa v Brance,
Honza Kůs má peníze v bance,
Chalupu tu koupil,
Na pavlač postoupil.

Čp.39:
Zde kdys hospodář býval
Ten divné chvíle míval:
S trubkou po hospodách chodil,
Opice si domů vodil.

Čp.45:
Držitelé této chaty zvonívali,
Kousek pole za to užívali,
Když občané na onen svět odcházeli,
Zvoníci je hlasem zvonu provázeli.

Čp.40:
U císařských kyrysníků sloužil čtrnáct let,
Honza Novák přitom shlédl celý širý svět,
Po návratu v domov užil pouze
Nedostatku, utrpení, nouze.

Čp.46:
Každý má určenou hodinu,
I Hajšman opustil rodinu,
Osiřelo číslo čtyřicet šest,
Vénovi věčná památka i čest!

Čp.41:
Podružskou chalupu převzal
František Novák, mlatec panský
Svému synu však předal
Bohatý statek selský.

Čp.47:
Byla to chatrč nevzhledná, bídná,
Ani v nejmenším útulná a vlídná,
Jako ta chatrč, tak v ní i lidé,
Žili po celý život v nepořádku a bíd.
Domek tu vystavěl Václav Houdek,
Pro svoje pohodlí ve stáří,
Tam bude mít vždy piva soudek,
Dobře se má, kdo správně hospodaří.

Čp.42:
Rolník Kosnar Jan
Toho statku pán
V hospodě rád býval
Muzikantům zpíval.

-S.S.Čerpáno z Netunické kroniky

24.

Mapa Netunic z doby II. světové války

25.

Sokolnická sobota v Netunicích

V sobotu 7.10.2017 uspořádalo naše myslivecké sdružení opět po několika letech
mysliveckou akci se sokolníky. V úvodu představili sokolníci své svěřence, především
orly a jestřáby shromážděným občanům a dětem. Byli představeni jednotliví ptáci s
výkladem o zákonech přírody, o vlastnostech dravých ptáků, způsobu lovu a výcviku.

Dále děti měly možnost klást dotazy a dravé ptáky si zblízka prohlédnout. Poté následoval lov s ptáky v honitbě, kterého se z bezpečnostních důvodu již děti neúčastnily.
Bylo velmi zajímavé vidět na vlastní oči přírodní řády, kdy dravec jen výjimečně uloví
zdravý kus, ale že vyhledává především kusy nemocné, přestárlé a slabé.

26.

Sokolnická sobota v Netunicích

V naší honitbě dravci nedokázali ulovit žádného zajíce, ani bažanta, kteří byli v
dobré kondici. Vypuštěný dravec si kořist rychle „otestoval“ a jakmile zjistil, že je
při síle a v dobré kondici, otočil se a v útoku nepokračoval. U kusu srnčí zvěře,
oslabené průjmem z konzumace porostu řepky, byl orel úspěšný a nemocný kus
snadno ulovil.

Přírodní rovnováha mezi jednotlivými druhy, mezi predátory a jejich kořistí na nižším
stupni potravinového řetězce slouží k tomu, aby nedošlo k přílišnému přemnožení
žádného druhu, či rozšíření chorob a degeneraci. O to samé se snaží i svou činností
myslivci, kteří krom jiného, zastupují v přírodní rovnováze velké, jinak člověku
nebezpečné, velké šelmy – medvědy a vlky. Tyto přírodní zákonitosti jsme si mohli
ověřit na vlastní oči, prožít krásný den v polích i ve společnosti milovníků přírody.
-V.S.-

SDH Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1913

Zpráva jednatelská za rok 1913
Opět uplynula doba jednoho roku od minulé valné hromady, proto jest mou povinností,
abych Vám tuto zprávu podal:
- Pořádána jedna valná hromada schůze a dvě výborové tři členské schůze.
- Cvičení odbýváno 5 krát ,přítomno 52 členů.
- Sbor se s účastnil požáru kostela ve Chválenicích dne 2. června 6 členy.
- Župní výborové schůze obeslány tři celkem 4. členy.
- Pak hasičský sjezd a valná hromada župní dne 7.července obeslána 7 členy.
- Dále s účastnilo se 7.členů sboru veřejného cvičení v Ouněticích 2. června
a v Předenicích veřejného cvičení třemi členy.
Zábavy pořádal sbor hasičský ples 27. ledna pak 19. května zahradní slavnosti a večer
zábavu při okrskovém cvičení a divadelní představení spojeno s taneční zábavou dne
5.ledna r. 1913
Tímto jsem vám podal tuto celoroční zprávu a přeji všem v tomto novém roce mnoho
zdaru!!
Za sbor dobrovolných hasičů v Netonicích dne 12. ledna r. 1913 Jan Česal jednatel
-R.S.27.

Ohlédnutí za proběhlými parlamentními volbami

Rádi bychom Vás informovali o výsledcích voleb do parlamentu České republiky,
tak, jak proběhly v naší obci. Při pohledu na výsledky naši voliči nevybočili příliš
z celorepublikového průměru. Největší důvěře se v Netunicích těšilo hnutí ANO
Andreje Babiše, poté Svob. a př. dem.-T.Okamura (SPD) a o třetí místo se dělí svorně
ODS a ČSSD, za nimi Komunisté a Piráti. Karty jsou rozdány a my, občané, budeme
nyní s napětím sledovat, jak s nimi naši politici budou hrát o náš osud a zda si naši
důvěru zaslouží. Další volby, tentokrát prezidentské, nás čekají v lednu 2018.
-V.S.-

Výsledky hlasování
Obvod: 7 – Plzeň-město - Obec: Netunice

-R.S.-

28.

Dětský koutek

Rodina s dětmi vyrazila z Netunic do Zoo. Cestou se ale nechtějí nikde zdržovat,
a rádi by chtěli cestu bez zastávky. Zjistíte, která cesta vede do Zoo ke zvířátkům ?
ostatní cesty vás zavedou na benzínku, nebo do slepé ulice.
-R.S.-

Na startu stojí tři závodní formule. Ovšem jen jedna má šanci dojet do cíle a získat
zlatý pohár. Ostatní dvě formule sice také získají pohár, ale nedojedou do cíle.
Vaším úkolem je zjistit, která formule je právě ta, co projede cílem. :-)
-R.S.-

29.

30.

31.

32.

33.

34.

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 n asbírat 99 fanoušků. V průměru máme na Facebookové stránky obce cca
15 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 99 fanoušků.
Na mapě můžete vidět odkud jsou lidé, kteří nejvíce navštěvují naše Facebookové
stránky. Zvládneme do konce roku překonat magickou hranici 100 fanoušků ?
Děkujeme všem za Vaši podporu !

Závěr
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Zpívání

koled

u

Vánočního
stromečku

Obec Netunice zve všechny občany
v tento sváteční čas na přátelské setkání
v příjemné atmosféře u Svíček.
Kdy: 23.12.2017 od 15:00 hod.
Kde: Obecní sál Netunice
Pro dospělé bude připraven
svařák a pohoštění
Pro děti bude připravena
super mléčná čokoládová
fontána s ovocem :-)
Těšíme se
na Vás !
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