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Maková pole pod Prusinami :-) Pohled na Prusiny ze směru od cesty do Předenic.

Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil po roce prostřednictvím dalšího
čísla Netunického občasníku, tentokráte již v dalším volebním
období. Chtěl bych Vám jménem zastupitelů obce poděkovat
za zvolení, důvěru a hojnou volební účast. Budeme se snažit
pracovat co nejlépe ve prospěch naší obce. Dovolil bych si v
tomto čísle malé ohlédnutí za minulým rokem a také bych Vás
rád seznámil s plány, které bychom rádi realizovali. Máme
podané žádosti o dotace do několika dotačních titulů a v závislosti na tom, jak uspějeme a získáme finanční prostředky,
budeme moci realizovat alespoň část našich záměrů.
O tom všem i o dalších událostech se dočtete na stránkách našeho časopisu.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obcee

Co je nového v nejnovějším čísle Netunického občasníku

Vážení čtenáři,
po delší době držíte ve svých rukách nové, již čtrnácté vydání Netunického občasníku.
Za uplynulé období se nám nakupilo mnoho proběhlých událostí, které jsme pro Vás
postupně dokumentovali. Najdete zde několik akcí, které proběhly v roce 2018, ale i
mnoho letošních akcí. Opět jsme v článcích použili mnoho fotografií, na kterých se
mnozí z Vás poznají. V tomto čísle si mimo jiné můžete přečíst druhou část obsáhlého
vyprávění o vystěhovalectví obyvatel Netunic do USA. Dále se zde dozvíte mnoho
užitečných informací o černém bezu, ze kterého si můžete připravit několik chutných,
ale především zdravých nápojů, či jídel. Každopádně aktuální letní číslo je doslova
napěchováno články a reportážemi, které Vás určitě zaujmou.
Již teď připravujeme patnácté vydání Netunického občasníku, které najdete ve svých
schránkách těsně před Vánoci.
Za celou redakční radu Radek Sigmond
1.

Lampionový průvod s ohňostrojem 2018

V předvečer celostátního svátku 100. výročí vzniku Československa v roce 1918
proběhl lampionový průvod naší obcí Netunice i sousední obcí Nebílovy. Oba průvody
se společně sešly na Prusinách, kde bylo připraveno občerstvení, svařák a ohňostroj.
Bylo dostatek prostoru na setkání a popovídání s přáteli v neformální atmosféře. -V.S.-

Dotace Les a příroda

Podařilo se v letošním roce získat dvě menší dotace z prostředků Plzeňského kraje
na hospodaření v lese a to na výstavbu oplocenky a výsadbu sazenic dubů. Houbaři
na novou oplocenku v lese jistě narazí. Dále se nám podařilo získat další dotaci z programu Plzeňského kraje Ochrana přírody 2019 na výsadbu stromů převážně ovocných
do volné přírody v našem katastru ve výši 50 000,-. Výsadba proběhne převážně na
podzim letošního roku.
-V.S.2.

Mikulášská nadílka 2018

Po svátku svatého Mikuláše proběhla v neděli 9.12.2018 také nadílka v kulturním
zařízení obce. Děti do věku dvanácti let měly připravenou malou nadílku, kterou jim
rozdával Mikuláš, anděl a čert. Děti překonaly strach, pověděly básničku a slíbily, že
budou hodné.

Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a nakonec přišel i kouzelník
Deny, který dětem předvedl představení, ve kterém, kromě jiného, se opakovaně objevovala a záhadně mizela holubička Lucinka.
3.

-V.S.-

Výsadba stromků

Také v minulém roce se nám opět podařilo získat další dotaci z prostředků Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody 2018, na výsadbu ovocných stromků starých
odrůd a dalších dřevin v katastru naší obce ve výši 48 243,- Kč. Většina dřevin směřovala na osmsetmetrovou mez od silnice druhé třídy (z Netunic směrem na Háje) k
lesíku, kterému se říká „Jůzkojc mláz“. Ovocné stromky a keře poslouží jako výrazný
krajinný prvek ke zmírnění větrné a vodní eroze zemědělské půdy a jako prvek zadržující vodu.

Dále poslouží jako kryt i zdroj potravy pro volně žijící živočichy a zvěř a zlepší vzhled
krajiny v našem okolí. V tomto suchém létě museli zaměstnanci obce pravidelně zalévat všechny stromky ze všech předchozích etap výsadby. V horkých měsících objížděli
stromky i dvakrát týdně. Přesto došlo ke ztrátám a škodám na výsadbě vinou nejen
počasí. Zaschlé stromky jsme na podzim nahradili náhradní výsadbou. Věřím, že všechny osázené lokality se brzo odmění krásným prostředím pro procházky přírodou v
okolí obce.
-V.S.Obcí chodí Mikuláš
Obcí Netunice chodil večer 5.12.2018 Mikuláš, anděl a tlupa čertů. Zastavili se také
za hluku petard a řinčení řetězů i na obecním úřadě, kde se nepodařilo čertovi sice
utrhnout hasicí přístroj, ale získal společnou
fotografii s ostatními druhy. Čerti strašili,
co jim síly stačily, snad že by dokázali strachem napravovat i otrlé kriminální zločince.
A pověstného hrubého starého dlaždiče by
jistě tak vyděsili, že by si nevzpomněl ani
na jediné sprosté slovo. Doufejme, že děti
nakonec pochopily, že jde o legraci, a potěšily se u nadílky.
-V.S.-

4.

Podzimně - vánoční vyrábění 2018

V neděli 25.11. 2018 jsme uspořádali pro děti a jejich doprovod vánočně podzimní
vyrábění. V sálku jsme připravili několik „stanovišť“ – jako první jsme si hned mohli
upatlat ruce při výrobě lojové (v našem případě sádlové) koule se zobem pro ptáčky.

Na dalším stanovišti na nás čekal ponožkový skřítek - do ponožek jsme nasypali rýži,
zavázali provázkem a hned byl základ na skřítka hotov- už jen mu přidělat čepici a nos.
A pak už jsme vytvářeli stromečky dle fantazie - na polystyrénový základ ve tvaru
kužele jsme mohli špendlíky připevňovat stuhy a nebo tavnou pistolí přilepovat vatové
tamponky a následně dozdobovat třpytkami nebo vločkami.

Z vatových tamponků se dala vyrobit i ozdobná polokoule- opět nalepovanými na
polystyrénový základ. To byl spíše už úkol pro dospělé, ale i menší děti si mohly najít
zábavu ve výrobě přáníček či si jen malovat a lepit na barevné papíry.
5.

-L.V.-

Živý betlém na Prusinách 2018

Vloni již po desáté proběhlo v kostele na Prusinách v sobotu 15.12.2018 představení
Netunického živého betléma, které nacvičily děti z Netunic, Mrtole, Spáleného Poříčí,
Střížovic a Tlučné. Představení bylo doprovázeno hudbou a koledami.

Farář Peter Hermanovský svým slovem připomenul smysl Vánoc. Děti i dospělí si
mohli vychutnat předvánoční dobu a v plném kostele byla milá předsváteční atmosféra.
V roce 2018 děti vystupovaly také v Dolní Lukavici na náměstí u příležitosti rozsvěcování stromečku a také před Štědrým dnem ve Spáleném Poříčí na náměstí.
-G.S.-

6.

Živý betlém na Prusinách 2018

Akci podpořil Plzeňský kraj, a dále obce, ve kterých děti vystoupily. Více se dočtete na
blogu betléma, kde najdete také mnoho fotek z vystoupení: http://zivybetlem.blog.cz
-G.S.-

Oprava cest na Prusiny a Na Mrtoli.
Největší stavební akcí naší obce v loňském roce byla letní oprava komunikací na Prusiny a Na Mrtoli. Firma SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. z Plzně položila nový asfaltový
povrch pomocí finišeru na zmíněné místní komunikace v majetku obce Netunice.
Podařilo se na tuto opravu získat dotaci z prostředků Plzeňského kraje z programu
PSOV 2018 ve výši 300 000,- Kč, dále jsme doplatili z prostředků naší obce více jak
půl milionu korun, které jsme z velké části na tuto akci našetřili v minulém roce.

Díky dobré spolupráci se sousední obcí Nebílovy se podařilo v rámci probíhajících
prací prusinskou cestu prodloužit i přes úsek cesty, který je v katastru Nebílov (od kamenného kříže do svahu), který obec Nebílovy uhradila ze svých prostředků.
Chtěl bych tímto poděkovat zastupitelům obce Nebílovy za ochotu a dobrou spolupráci.
Nyní máme kvalitní povrch komunikace z Netunic od státní silnice druhé třídy až nahoru
na Prusiny. Věřím, že tato dlouho plánovaná oprava výrazně pomůže zlepšit životní
podmínky v naší obci nejen obyvatelům osady Na Mrtoli a místním občanům Netunic,
ale i zlepší vzhled naší obce.
-V.S.-

7.

Setkání dříve narozených 2018

Dne 8.19.2018 proběhlo Setkání dříve narozených za hojné účasti veřejnosti, tak
i dětí, které měly připraven program složený z básniček, písniček a tanečních
vystoupení.

Pro všechny účastníky i účinkující bylo připraveno malé pohoštění. Máme velkou
radost, že se této kulturní akce účastní stále větší množství dříve narozených účastníků,
ale také stále větší množství účinkujících dětí. Věříme, že všem se vystoupení líbilo,
a že se sejdeme opět za rok.
-G.S.-

8.

Lípa ke 100. výročí republiky

U nás v Netunicích jsme před začátkem průvodu zasadili lípu ke 100. výročí republiky u pomníků obětí první světové války uprostřed obce. Děti, které se účastnily
průvodu, se střídaly u rýče a společnými silami lípu zasadily.
-V.S.-

Setkání zastupitelů okolních obcí

Dne 10.12.2018 proběhlo každoroční setkání zastupitelů okolních obcí. Tentokrát
nás hostily Předenice. Zastupitelé obcí Netunice, Nebílovy, Předenice a Čižice se
setkali poprvé po komunálních volbách v částečně obměněné sestavě. Hostem byl
i pan farář z Prusin Peter Hermanovský.
Čekala nás rekapitulace minulého období,
každý ze starostů krátce shrnul novinky
ze své obce a pak setkání pokračovalo neformální debatou při příjemném pohoštění. Tato každoroční setkání slouží k výměně informací, zkušeností a doporučení
ve všech oblastech, které řešíme a které
nám pomáhají ke zlepšení života v našich
obcích.
-V.S.-

9.

Odpoledne s YMCA Plzeň

V pátek 30. listopadu proběhla další akce v kulturním zařízení obce. Odpoledne
pořádala ve spolupráci s obcí Netunice i nezisková organizace YMCA Plzeň z. s.. Pro
veřejnost byl připraven zajímavý program, který byl provázen informační výstavkou
o neziskové organizaci YMCA.

Hlavní náplní programu byla beseda a dílničky se spisovatelkou a výtvarnicí Lucií
Seifertovou, autorkou velmi úspěšných knih a leporel s tématikou českých dějin pro
děti. V rámci programu si každé dítě, pod odborným vedením paní Seifertové, mohlo
vyrobit jednoduchý obrázek ve formě leporela s historickým tématem prezidenta
Masaryka, nebo s tématem císaře Františka Josefa.

Děti tak byly zasvěceny do techniky tvorby leporel. Účastníci akce si mohli prohlédnout knihy z dílny paní autorky a také si je zakoupit za zvýhodněnou cenu. Paní ma-V.S.lířka se nám také podepsala mezi hosty na stěnu hospody.
Nový odpočinkový mobiliář

V letošním roce se nám také podařilo připojit s dalšími obcemi do dotačního programu Plzeňského kraje prostřednictvím Mikroregionu Radyně. Za osadou Na Mrtoli,
na konci katastru, přibude odpočinkové sezení se stříškou, obdobné, jakou máme
rybníku Jordánku. Potěší cyklisty, turisty, pejskaře a všechny občany, kteří se na procházce chtějí pokochat nádherným výhledem do kraje. Realizace by měla proběhnout
v průběhu letošních prázdnin.
-V.S.10.

Dotace - automobil pro výjezdovou jednotku SDH Netunicee
V minulém roce, v létě, jsme podávali žádost o dotaci na dopravní automobil pro
výjezdní jednotku SDH Netunice. Bylo rozděleno v Plzeňském kraji 12 dotací ve výši
450 000,- Kč z prostředků Ministerstva vnitra ČR a až 300 000,- Kč z prostředků Plzeňského kraje. Naše obec se umístila na 12. místě. Naše úsilí, trvající více jak rok, bylo
odměněno a nový Ford bude občanům představen v sobotu 10.8.2019. Všichni jste
srdečně zváni na požehnání hasičského vozidla farářem Petrem Hermanovským, kdy
také proběhne zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Občerstvení je zajištěno. Vozidlo
bude pro naši jednotku obrovský kvalitativní skok ve vybavení a akceschopnosti. -V.S.-V.S.-

Obnovený projekt na chodníky
Vrátili jsme se k myšlence aktualizovat projekt na chodník v naší obci. Aktualizace
je objednána a v dohledné době se na ní začne pracovat. Rádi bychom také v rámci projektu vybudovali druhou autobusovou zastávku pro školkový autobus, který jinak staví
pouze na návsi. Kdo chodíte na veřejná zasedání zastupitelstva obce, si možná vzpomenete, že jsme na zřízení zastávky začali pracovat, ale narazili jsme na hradbu předpisů,
kde nám novou zastávku tak snadno nepovolí. Proto jsme se rozhodli zmíněnou zastávku
připojit k projektu chodníků. Po vypracování projektů bychom rádi zažádali o stavební
povolení a pak se pokusili získat dotaci na samotnou realizaci. Celý proces před tím,
-V.S.než by se mohlo začít stavět, potrvá řadu let.

Bioodpady 2019
Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení nákladů na svoz bioodpadů z důvodů částečné nekázně některých obyvatel, kteří odkládali do kontejneru odpad, který do
kontejneru nepatřil – silné větve nad průměr 4 cm, celé koruny stromů a keřů, kořeny
se zeminou a s kameny a podobně, odběratel odpadu byl nucen odpad dále roztřídit
a likvidovat za cenu více-nákladů. Byli jsme z tohoto důvodu nuceni provézt některé
změny v této oblasti. Kontejner jsme umístili do oploceného sběrného místa, které bude
mít své otevírací doby a odebraný odpad bude kontrolovat pracovník obce.

11.

-V.S.-

Dětský maškarní bál 2019

Na sobotu 16. 3. 2019 jsme připravili dětský maškarní bál. V sále se pomalu začaly
scházet nejrůznější masky- začalo to dinosaurem, upírem, Indkou, princeznou, pirátem,
pak dorazil další minipirát a hned další, Karkulka s myslivcem (vlk odcestoval do
zahraničí), gejša, zelený Hulk a další krásné masky.

Kapela Čenda band děti navnadila první písničkou, takže se skoro ihned začaly zapojovat do tance i soutěží. Každý účastník hry a i výherci byli odměněni buď drobným
dárkem, nebo sladkostí. A aby se jen nesoutěžilo, tak probíhala i výuka různých tanců,
nejvíce se dětem líbil tanec s rodiči. Her bylo dost, výherců ještě více a po dvou
hodinách došlo i na očekávanou židličkovou. K židlím se postavilo 8 dětí a ti, co
vypadli, tak fandili… k velkému obdivu všech vyhrála nejmenší účastnice této hry.
12.

Dětský maškarní bál 2019

Atmosféra celé 2,5 hodiny byla velice příjemná, děti se nestyděly, ihned se zapojovaly
do her i tanců a za to musíme poděkovat kapele Čenda band. Doufáme, že se i příští rok
sejdeme minimálně v tomto počtu. Děkujeme všem, kteří přišli s námi, ale hlavně
se svými dětmi, strávit příjemné sobotní odpoledne.
-L.V.-

13.

Ostrý výjezd hasičské jednotky SDH Netunice

V pátek 26.7.2019 naši hasiči poprvé využili naše nové hasičské vozidlo k ostrému
výjezdu. Hořel lesík za hřbitovem na Prusinách v sousedním nebílovském katastru.
Pravděpodobně se jednalo o samovznícení v suchém a horkém počasí. Naši dobrovolní
hasiči postavili stříkačku na břeh Farského rybníka, rychle rozvinuli hadice, které napojili na stříkačku nebílovských dobrovolných hasičů a společně tak dopravovali
hasební vodu do blízkosti požáru a doplňovali vodu čtyřem cisternám, které dorazily
k hašení požáru z Plzně a Chválenic. Požár lesíka se poměrně rychle podařilo dostat
pod kontrolu a naši hasiči si mohou zaznamenat letos první výjezd k požáru v sousedním katastru.
-V.S.-

Foto: Petr Kůs a Petra Winšedlová

14.

Fotoreportáž - 120 let SDH Netunice

15.

Rozpočet 2018
V minulém roce 2018 jsme schválili rozpočtový schodek 750 000,- abychom měli na
investice, ale podařilo se nakonec udržet rozpočet přebytkový. Důvody byly dva. Jednak
díky přehřátí ekonomiky v ČR došlo i ke zvýšení výběru daní, především DPH, a tím i
příjmům obce. Za druhé se nám podařilo vysoutěžit příznivou cenu kromě jiného i za
naši největší stavební akci - asfaltování komunikací, a tím ušetřit oproti plánovanému
rozpočtu několik set tisíc a dále jsme k tomu získali 300 000,- dotaci z prostředku Plzeňského kraje. Pokud vás zajímají podrobnosti hospodaření, můžete se podívat na
stránky obce na rozklikávací rozpočet, kde hospodaření obce uvidíte do dalších podrobností.
-V.S.-

Odpady 2018
V minulém roce svozové společnosti odvezly z naší obce 40,5 t směsného odpadu
(popelnice), dále tříděný odpad: papíru 6 t, sklo 1,5 t, plastů 6 t, bioodpad 63 t, objemný
odpad 4 t, nebezpečný odpad 1,6 t. Náklady na vývoz odpadu z naší obce činily celkem
téměř 200 000,- Kč. Za známky na popelnice občané zaplatili celkem téměř 120 000,Kč, zpětná platba obci za tříděný odpad a jeho využití od EKOKOMU činila 47 411,Kč. Obec Netunice dotuje odpadové hospodářství částkou téměř 32 000,- Kč.
Děkujeme, že odpad třídíte.
-V.S.-

Volby komunální 2018
Komunální volby proběhly v termínu od 5.10.2018 - 6.10.2018
Voliči v seznamu: 150
Vydané obálky: 73
Volební účast v %: 48,67

Odevzdané obálky: 73
Platné hlasy: 243

Výsledky komunálních voleb:
č. Kandidát
Počet hlasů
1
2
3
4
5
6
7

Soukup Vladislav Ing.
Volfová Lenka Ing.
Soukupová Gabriela
Kůsová Lucie
Sigmond Radek
Windšedl Jiří
Hofmanová Hana

41
32
31
27
29
52
31

16,87 %
13,16 %
12,75 %
11,11 %
11,93 %
21,39 %
12,75 %

Pořadí
2
3
4
5
6
1
7

Děkujeme za důvěru všem voličům. V následujících čtyřech letech máme poměrně velkorysé plány, tak doufáme, že se nám podaří sehnat dostatek financí z dotačních zdrojů,
abychom mohli tyto plány zrealizovat.

-V.S.-

16.

Kanalizace v bodech

V minulém roce jsme na základě vypracované studie, na kterou jsme získali dotaci
z prostředků Plzeňského kraje, odsouhlasili variantu odkanalizování obce stávající
kanalizací s tím, že bychom připravili program dotací naší obce domovních čistíren
odpadních vod občanům obce. Tento program připravujeme a včas vás budeme informovat. V tomto roce došlo ke schválení tohoto záměru naší obce také v Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
V minulém roce jsme byli upozorněni dopisem z Ministerstva zemědělství, že patříme k obcím, které nevybírají stočné od občanů a tím neshromažďují prostředky na
údržbu a rozvoj kanalizační sítě, za což nám hrozí stotisícovou pokutou. Zastupitelstvo
obce se usneslo, že nám nezbývá nic jiného, než se podřídit, ale abychom mohli vybírat stočné, musíme provézt celou řadu kroků, které potrvají velmi dlouhou dobu.
Objednali jsme kamerový monitoring kanalizace a necháme zpracovat aktualizaci
pasportu a kanalizačního řádu. Tyto dokumentace pak bude muset schválit vodoprávní
úřad. Poté bychom teprve mohli uzavírat s občany smlouvy o odběru podzemních vod.
Tyto změny by probíhaly společně s programem na dotování DČOV občanů. Proces
potrvá několik let. Samozřejmě trvá možnost likvidace odpadních vod i jiným způsobem, například vyvážením septiků, ale nemovitosti, které by měli možnost se připojit ke kanalizaci by měli pravděpodobně i tak nejlevnější řešení. Možná jste již zaregistrovali v tisku zpřísnění legislativy vodního zákona. Podle novely vodního zákona,
platné od 1.1.2019, platí kromě jiného, od roku 2021 pro vlastníky bezodtokových
jímek - septiků, že budou muset, stejně jako již nyní, prokazovat na vyžádání úřadům,
jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Nově budou mít povinnost předložit příslušné
doklady za poslední dva roky. Měl by odpovídat počet vyvezených kubíků přepočtu
na počet obyvatel domácnosti. Provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset
vydávat potvrzení, v němž bude mimo jiné uvedeno, o jakou jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen
čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona. Což vývozy
značně prodraží.
-V.S.Polní cesta od budovy obecního úřadu do osady Na Mrtoli

V zimním období zaměstnanci obce proklestili část polní cesty (cca 200m) od náletové zeleně a začali, v návaznosti na proběhlé Komplexní pozemkové úpravy, zprůchodňovat polní cestu od budovy obecního úřadu do osady Na Mrtoli, která vyústí u
mrtolské autobusové zastávky. Cesta bude travnatá a prašná pro pěší a umožní spojení
osady s centrem obce i pro chodce, pejskaře a cyklisty. Doposud jediné spojení po
státní silnici druhé třídy není pro pěší příliš bezpečné. Obyvatelé budou moci cestu
využít k procházkám a pokochání se pohledem na obec z vyhlídky, která se naskýtá
z místa pod lesíkem Mlázi.
17.

-V.S.-

Hydrogeologický průzkum

Již proběhl v lokalitě nad koupalištěm hydrogeologický průzkum. Práce provedla
firma Geonika z Prahy metodou dipólového odporového profilování. Vybírali jsme
dodavatele ze tří různých nabídek s různými metodami měření. Na základě měření
firma dodá zprávu a navrhne vhodná místa pro zkušební vrt. Lokalita se zdá nadějná
pro získání zdroje pitné vody pro naši obec pro případ, že bychom někdy v budoucnosti přikročili k vybudování vodovodu. Metoda vycházející z těchto principů je
založena na zjišťování měrného elektrického odporu hornin pomocí stejnosměrného
proudu. Ten se do země zavádí párem elektrod a jiným párem elektrod se snímá rozdíl
potenciálů. Oba páry elektrod na profilu udržují stálou vzdálenost, čímž je zajištěn
stálý hloubkový dosah měření. Výsledkem je křivka změn měrného odporu po profilu,
která ukazuje na změny ve složení a fyzikálním stavu hornin. Ze souboru profilů lze
mapovat rozšíření jednotlivých hornin v ploše, poruchová a zlomová pásma apod.
Máme úspěšně podanou žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí
- Výzva č. 2/2018, kterou zpracovala specializovaná firma ve spolupráci s firmou,
která bude vrt provádět. Z výběrového řízení na provedení vrtu vyšla jako nejúspěšnější ze šesti přihlášených společností firma Ekomonitor, která podala nejpříznivější
cenu a také i nejvíce referenčních zakázek. Pokud vše půjde dobře, tak v létě bychom
měli již mít vrt hotový. Výsledky rozborů vody a měření poslouží jako podklad k
projektu vodovodu, který pro nás projekční kancelář pana Vavřičky již připravuje.
-V.S.-

Program rozvoje obce – aktualizace

Na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Netunice proběhla volba
starosty, místostarosty a všech členů výborů. Kromě jiného došlo ke schválení Programu rozvoje obce Netunice na další čtyři roky. Předchozí plán rozvoje v minulém
volebním období se podařilo naplnit prakticky celý. To znamená, že co jsme si předsevzali, se nám podařilo i realizovat. Proto jsme plán upravili a přepracovali a stanovili
si další cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout v následujících čtyřech letech. S plánem
se můžete seznámit v kanceláři obce, nebo na jednotlivých veřejných zasedáních
Zastupitelstvech obce Netunice. Každý projekt a záměr má několik fází od zadání
projektu, přes martýrium po úřadech k získání povolení, pak snaha získat finanční
prostředky z některé dotace a posléze vše realizovat a nakonec vše zdárně „upapírovat“. Celý proces trvá řadu let, než je vidět nějaký hmatatelný výsledek. Čím větší a
náročnější stavební záměr, tím je třeba více trpělivosti, která nakonec přináší ovoce.
18.
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Dotace projekt vodovod

V loňském suchém roce poklesla hladina
podzemních vod a v některých lokalitách v
naší obci vysychá nezanedbatelný počet studní. Někteří občané situaci vyřešili novým
vrtem, někteří občané byli nuceni vodou šetřit. Podařilo se nám úspěšně požádat o dotaci z prostředku do dotačního programu
podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018
s názvem projektu Vodovod Netunice - projektová dokumentace.
Podařilo se nám získat z prostředků Plzeňského kraje 120 657,- Kč na projektovou
dokumentaci, která bude stát 304 315,- Kč. Z pěti nabídek jsme vybrali cenově nejvýhodnější nabídku. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Netunice jsme přijetí
dotace odsouhlasili spolu s návrhem změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje. Zastupitelstvo rozhodlo objednat vypracování projektu, který by
měl zhruba za rok být hotový. Předpokládáme, že další dva, či tři roky bude trvat
vyřízení stavebního povolení. Po této době, pokud bude dostatečný zájem ze strany
občanů se připojit, a pokud se nám podaří uplatnit projekt ve vhodném dotačním programu, mohli bychom pak stavět. Zároveň jsme nechali vypracovat hydrogeologický
průzkum v lokalitě nad koupalištěm a na jeho základě pak plánujeme provézt průzkumný vrt, který by mohl být využitelný pro plánovaný vodovod. Záleží na budoucím
vývoji počasí a zájmu občanů. Před téměř čtyřmi lety projevilo v naší obci zájem o
vodovod pouze šest občanů, pokud budou suché roky pokračovat, zájem dalších obyvatel by mohl růst. Rádi bychom byli na případný vývoj situace připraveni.
-V.S.SDH Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1919

Zpráva jednatelská !!!
Od minulé valné hromady uplynula doba jednoho roku proto jest mou povinností bych
Vám tuto zprávu podal:
Pořádana jedna valná hromada dvě schůze výborové a členské, cvičení odbývano třikrát. Korporatývně sbor vystoupil při hasičském sjezdu a valné hromadě v Střižovicích
8 členy. Při pohřbu Frant. Basla v Předenicích 8 členy, pak při pohřbu Václava Blína
8 členy. Pak se sbor zúčastnil jedné výborové župní schůze.
Časopis odebírán „Hasičské Rozhledy“ pak „Věstník Hasičský“. Zábavy pořádal sbor
ples hasičský a divadelní představení spojené s taneční zábavou.
Tímto podávám tuto celoroční zprávu o činosti našeho sboru k další činnosti provolávám Zdař Bůh.
Za sbor dobrovolných hasičů v Netonicích 12. ledna r 1920.
Jan Česal jednatel.
Čerpáno z netunické hasičské kroniky
19.
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Vystěhovalectví z Netunic do USA část II.
Začátek nového života
Vojtěchovy začátky v Americe nebyly lehké. Do Spojených států přijel 13. června 1891.
V tomto roce přijaly Spojené státy 405 664 imigrantů, z nichž 80% bylo odbaveno v
provizorních podmínkách na Manhatanu. Nový, dnes proslulý imigrační úřad na Ellis
Islandu byl otevřen až o půl roku později, 1. ledna 1892. Křehlíkovo jméno zatím nebylo objeveno na žádném seznamu pasažérů z lodí, které v té době připluly do New
Yorku. Proto je možné, že se vylodil v jiném přístavu, např. v Baltimoru, který býval
častým (a levnějším) cílem cesty pro emigranty ze střední a východní Evropy.
Křehlík angličtinu v té době určitě neovládal. V Čechách se mohl naučit nanejvýš
několik základních frází (víme, že se učil rád a byl vášnivý čtenář), ale praxi v užívání
angličtiny neměl určitě žádnou. Obstojně hovořil dozajista německy, neboť němčina se
vyučovala již na obecné škole a její znalost byla v Čechách běžná.
Křehlík byl nevyučený, téměř bez prostředků a snad ani přesně neznal cíl své cesty.
Asi chtěl zamířit do Chicaga a setkat se s Keslem. Jak už to tak bývá, zasáhla náhoda
(či snad osud?) a již na lodi se rozhodlo o jeho dalším životě. Během zhruba třítýdenní
plavby se seznámil s rodinou Matěje Mulače, rovněž emigranta z Plzeňska, přesněji z
Přívětic (čp. 14) u Radnic. Matěj Mulač byl krejčovský mistr a cestoval se svojí ženou
Josefou (Josefínou) a svými nejmladšími dětmi Marií (21), Josefem (16) a Kristýnou,
které bylo 13,5 roku (28.9.1877). Cílem jejich cesty byl Cleveland, v okrese Cuyahoga
ve státě Ohio, kde již žili dva nejstarší Mulačovi synové Antonín (16.6.1868, v USA od
20.7.1887) a Václav (9.9.1872, v USA od 17.8.1890), který si v Americe změnil jméno
na James. Do Států proudilo každým rokem statisíce emigrantů ze všech koutů Evropy
a ty všechny bylo třeba šatit. Proto byla v té době tak vysoká poptávka po vyučených
krejčích a ti zde mohli přijít ke slušným penězům. Mulačův syn Antonín byl stejně jako
otec krejčím a za čtyři roky v Clevelandu vydělal dost peněz na to, aby stačily do začátku pro zbytek rodiny. Když Matěj Mulač Křehlíkovi nabídl, aby se k nim připojil,
asi dlouho neváhal. V Clevelandu, rychle rostoucím městě na břehu jezera Erie, existovala velká česká komunita, druhá největší po Chicagu. Mulačovi si postavili dům na
Marrow street a Vojtěch bydlel s nimi. Tato ulice ležela na východním okraji Clevelandu,
vlastně již za administrativní hranicí města, v části Newburgh Hamlet (Newburgské
Samoty). Tato oblast se právě začínala bouřlivě rozvíjet přílivem imigrantů, kteří se tu
usazovali. Domy zde byly převážně malé, dřevěné a většinou patrové. Ve východní části
města se nacházelo několik ulic, jejichž názvy svědčí o přítomnosti českých přistěhovalců. Vedle ulic Paris, London, Berlin zde byly také ulice Praha, Písek nebo Beroun.
Kromě ulic se jmény evropských a amerických velikánů (např. Newton, Livingstone,
Grant), najdeme na dobové mapě také česká jména Sýkora, Svoboda nebo Jirousek.
O Křehlíkových prvních letech ve Státech toho moc nevíme. Domů totiž nepsal. Určitě
měl vůči matce a sestře silné výčitky, že utekl bez rozloučení a zřejmě i s veškerými
rodinnými úsporami. Jen na podzim 1891 se ozval svému příteli Antonínu Keslovi
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(dalšímu ze synů souseda- písmáka Kesla) do Prahy, že je v pořádku a aby vyřídil
pozdravy doma v Mrtoli.
František Kesl uvedl ve své kronice, jejíž čistopis ale psal až v roce 1936, že se Vojta
Křehlík v Americe vyučil slévačem. Tuto informaci mohl dostat přímo od Křehlíka v
roce 1913 při jeho návštěvě Čech, ale v žádném jiném dokumentu nebo ve vzpomínkách
Křehlíkových potomků se o tomto povolání nečiní zmínka. Keslův údaj se proto nezdá
být příliš věrohodný. Na druhou stranu je faktem, že ocelářský průmysl byl v Clevelandu na konci 19. století byl velmi rozvinutý (podle údaje z roku 1880 bylo 28%
dělníků ve městě zaměstnáno v ocelárnách), takže možnost, že Křehlík krátce (v období
let 1891-1894) jako slévač pracoval, vyloučit nemůžeme. Později si našel práci v zámečnické dílně. První určitou zprávu o Křehlíkovi máme z 31. prosince 1894, když
podával žádost o udělení státního občanství. Jako bydliště uvedl Marrow street v
Clevelandu v Ohiu a povolání Loocksmith, tedy zámečník. V žádosti napsal své křestní
jméno již v anglickém tvaru Albert, který potom již napořád užíval. Občanství tehdy
ještě neobdržel, protože podmínkou pro jeho získání bylo, aby žadatelé žili v USA po
dobu 5 let bez přerušení, což Křehlík dosud nesplňoval.
Stále bydlel v domě Matěje Mulače a časem se sblížil s jeho nejmladší dospívající
dcerou Kristýnou. Museli ale počkat, až bude Kristýna plnoletá a splní tak nutnou
podmínku pro uzavření sňatku ve státě Ohio (mužům muselo být 21 a ženám 18 let).
Vzali se 26. října 1895, kdy bylo Kristýně přesně 18 let a 28 dnů. Necelý rok po svatbě,
v září 1896, se jim narodila dcera Lillian, v dvouletých odstupech následovaly další
dcery Anna (v červnu 1898) a Kristýna (1900).
Křehlík stále pracoval v zámečnické dílně a byl při tom, když ji koupili bratři Fisherové. Ti pocházeli z Norwalku, města vzdáleného 50 mil od Clevelandu, kde měl
jejich otec zavedenou firmu na výrobu kočárů. Bratři Fisherové se zaměřili na výrobu
součástek a karosérií, které dodávaly prvním automobilovým firmám. Byli úspěšní,
rodinný podnik dále rozšiřovali a v roce 1908 založili spolu se svým strýcem v Detroitu
firmu Fisher Body Company. Ta se prosadila hlavně uzavřenými karoseriemi, které
dodávala pro Cadillac v Detroitu, a Oldsmobile v Lansingu, později také pro Fordovu
automobilku, která stála rovněž v Detroitu. První dvě firmy, stejně jako později Fisher
Body Company, se staly součástí koncernu General Motors Corporation.
24. září roku 1900 podal Albert Křehlík další žádost o udělení amerického občanství,
které mu tentokrát již bylo přiznáno. Albert a jeho rodina stále žili ve stejném domě
jako Mulačovi. Při sčítání obyvatelstva Spojených států v první polovině roku 1900 jsou
obě rodiny uvedeny za sebou. Stejné údaje jsou také v Cleveladských průvodcích z let
1900/1901 a 1901/1902, kde jsou obě rodiny zapsány na 108 Merrill Street ve čtvrti
Newburgh Hamlet. Merrill Street je jen novější název pro ulici Marrow Street. Časté
změny názvů ulic byly tenkrát ve velkých amerických městech běžné. V kolonce „povolání“ je u Alberta vždy uvedeno „zámečník“.Ze zápisu v následujícím clevelandském
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průvodci z roku 1903 je však již patrná změna. Křehlík si postavil vlastní dům a konečně se 14 let po emigraci osamostatnil. Jestli všechny peníze na dům vydělal sám, nebo
jestli mu do začátku vypomohl někdo z rodiny Mulačů, která byla situována přece jen
poněkud lépe, dnes již nelze zjistit.
Období úspěchů
Křehlíkův dům byl dřevěný a patrový. V přízemí byl obchod, v horním patře byt. Ze
vzpomínek jeho vnučky víme, jak vypadal. Vedle kuchyně, hlavní místnosti s velkým
stolem, byl malý pokoj a tři stísněné ložnice. Dále už zde bylo jen úzké schodiště, kterým se scházelo do obchodu a ven za dům. Koupelna v domě nebyla, záchod byl na
dvorku za domem. Pro pět lidí (v roce 1902 se Albertovi a Kristýně narodila další dcera
Helena) byl ale dům dost velký, nesrovnatelný s Křehlíkovou chaloupkou v Mrtoli.
V přízemí zřídil Křehlík obchod se železným zbožím (Hardware store), ale kromě železných předmětů, hrnců, konví, kamen apod. zde bylo možné koupit většinu potřeb do
domácnosti (např. skla do oken, ale také zbraně). Dům s obchodem měl číslo 603 a stál
na South Woodland Ave ve stejné čtvrti jako dům Mulačových, dokonce jen pár stovek
metrů od něho. Domků na východním okraji Clevelandu přibývalo a z newburských
„samot“ se postupně stávalo hustě zastavěné předměstí, jak můžeme sledovat na dobových mapách. V ulicích v okolí Křehlíkova obchodu se usazovala zejména početná
maďarská komunita, ale žilo zde i dost českých přistěhovalců. Ti všichni si zařizovali
své nové domovy a mnozí nakupovali u Křehlíka. Jeho obchod v té době dobře prosperoval. Obchod ale vedla hlavně Křehlíkova manželka Kristýna. Když přišel zákazník,
seběhla z bytu dolů a obsloužila ho. Albert zatím stále pracoval jako zámečník ve firmě
bratrů Fischerových.
Práce v zámečnické dílně se Křehlíkovi líbila. Již jako chlapec obdivoval, když s kusu
dřeva otec dokázal vytesat nějaký nový předmět a brzy to začal zkoušet po něm. Bavilo
ho vymýšlet postup, jak předmět nejlépe vyrobit a pak sledovat jak se mu pod rukama
rodí. Podobné vzrušení teď zažíval jako zámečník při práci s kovem. Zde mohl projevit
svůj talent a schopnost improvizace, neboť se nespokojil s pouhým mechanickým plněním úkolů, ale přemýšlel, jak práci zjednodušit a zefektivnit. Jeden nápad si nechal roku
1908 dokonce patentovat (US patent č. 907612). Jednalo se o řešení stojánkového nádrhu pro přesné orýsování nepravidelných obrobků.
Svět strojů, motorů a automobilů Křehlíka okouzlil a někdy po roce 1906 si koupil
svůj první vůz. Byl to automobil značky Dragon s výkonem motoru 15 HP (koňských
sil), jak víme z dochovaných povolení z té doby. Dragon byl vůz dosti unikátní. Vyráběla ho firma Dragon Automobile Company v Detroitu a to pouze po velice krátkou dobu,
od podzimu 1906 do dubna 1908, kdy firma zkrachovala. Vyrobeno bylo jen asi 320
vozů.
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Čtvrť kolem Křehlíkova obchodu se dynamicky rozvíjela. Přibývaly nové ulice, staré
se přejmenovávaly, domy dostávaly nová čísla. Hlavní třída South Woodland Ave byla
roku 1906 přejmenována na Buckeye Road a Křehlíkův dům, který zde stál, dostal
nové číslo 11015. V té době byla také vedlejší ulice Merrill Street, ve které stál domek
Mulačových, přejmenována na 110th East (Stodesátá Východní).
Křehlíkovi se dařilo i v osobním životě, jeho rodina se rozrůstala. V letech 1905-1912
se narodily další 4 děti, Vojtěch (1905), Antonín (1908), Karel (1910) a Božena (1912).
Koncem první dekády 20. století (tedy téměř po dvaceti letech) konečně navázal písemný kontakt se svojí matkou, sestrou a některými příbuznými v Čechách. Proč tak
dlouho vyčkával? Zřejmě pro to, že potřeboval nejprve získat pocit, že dosáhl v životě
určitého úspěchu, kterým by sám před sebou a před okolím ospravedlnil svůj útěk z
domova. Matka i sestra Alberta v dopisech žádaly, aby je přijel navštívit, on je zase
zval do Clevelandu. Příbuzným se ale do Ameriky nechtělo. V Čechách sice žili skromně, ale s malým hospodářstvím měli přece jen určitou jistotu. O odchodu do zámoří
vážně uvažoval jen Křehlíkův dvacetiletý synovec Vojtěch Hajšman, vyučený fotograf.
V Plzni totiž nebývalo mnoho práce, zvláště během zimy, a proto vždy odcházel za
prací do německého Regensburgu.
V roce 1910 si Křehlík vyřídil dokumenty (cestovní pas) potřebné k odjezdu do
Evropy, ale s cestou nespěchal. Určitě pro něj nebylo jednoduché zanechat v Clevelandu ženu s malými dětmi a také svůj obchod a práci na dobu několika měsíců.
Kromě toho nebyla cesta do Evropy levnou záležitostí. Křehlík váhal. Z dopisu, který
mu poslal synovec Vojtěch na podzim roku 1911 víme, že cestu do Čech původně
plánoval již na tento rok. Neuskutečnil ji ale ani v roce následujícím, kdy se narodila
Křehlíkova nemladší dcera Božena (Bertha). Možná rozhodujícím impulsem k cestě
se stal až úřední list od blovického c.k. notáře Františka Indrucha z prosince roku 1912.
Obsahoval kvitanci na Křehlíkův podíl z rodného domku v Mrtoli, který činil 116
korun 20 haléřů. Matka Barbora, totiž chtěla převést chalupu na dceru Annu, respektive na zetě Jana Hajšmana, a to nešlo bez vyrovnání se synem, zákonným dědicem.
Zmíněný obnos sice bylo možné vyzvednout u rakouského konzula ve Washingtonu,
ale pro Křehlíka se stal záminkou k uskutečnění dlouho odkládané návštěvy staré
vlasti. Albert si asi teprve tehdy plně uvědomil, že jeho matka je již stará, když cítí
potřebu uspořádat své majetkové záležitosti (tehdy jí bylo 76 let) a chce-li ji ještě spatřit, nemůže s cestou dlouho otálet. Počátkem léta roku 1913 se tedy rozloučil s rodinou a spolu s nejstarší dcerou Lillian se vydal na cestu.
Cesta do Čech
O Albertově pobytu v Čechách moc přesných informací nemáme. Delší dobu určitě
pobýval ve svém rodišti, v Mrtoli u Netunic. Albertova rodná chalupa tehdy ještě stála
prakticky ve stejné podobě, jak ji před 22 lety opustil. Žila zde rodina jeho sestry Anny,
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provdané Hajšmanové, a také Albertova matka Barbora. Chalupu a její obyvatele vidíme na snímku pořízeném kolem roku 1908 Křehlíkovým synovcem Vojtěchem. On
je také autorem několika fotografií pořízených za Albertovy návštěvy Čech, které se
dochovaly ve starých albech potomků v Čechách i v Americe. Albertova fotografie
přímo z Mrtole sice mezi nimi není, na rozdíl od fotografie jeho dcery Lillian, která
je zachycena s bratranci a sestřenicí na selském voze, který stával na dvoře. Dcera
Lillian sedí vlevo. Dívka uprostřed s šátkem je Křehlíkova neteř Marie, která emigrovala za strýcem, vedle psa sedí její bratr Václav. Nejmladší chlapec je Jan, syn
Albertova nejstaršího synovce Jana Hajšmana, novináře a spisovatele, o kterém jsme
se již zmínili. Albert s Lillian také cestovali po příbuzných v okolí. Navštívili například rodinu Albertova strýce a kmotra, kováře Vojtěcha Polívky v Krasavcích čp. 12,
a manželčiny příbuzné v Přívěticích na Radnicku. Chodili také po místech, která znal
Albert z mládí, zastavili se mimo jiné na hradu Radyni.
Křehlík udělal na bývalé sousedy určitě velký dojem. Chodil v obleku, na řetízku
v kapse hodinky, dcera Lillian nosila letní šaty a klobouk. Na poměry českého venkova
byli bohatí a dobře postavení. Kronikář František Kesl poznamenal do své pamětní
knihy, že: „Křehlík byl dobře situován a dosáhl cíle svých tužeb…“ a na jiném místě
bez bližšího časového upřesnění píše, že se stal „společníkem firmy na výrobu automobilových součástek”. Zda-li je tato informace pravdivá a vztahuje-li se ke Křehlíkově
působení ve firmě Fisher Body, nevíme. Možná Albert své působení ve firmě před
Keslem poněkud přibarvil, možná informaci zkreslil až Kesl. Ve skutečnosti nebyla
Křehlíkova rodina na americké poměry nijak zámožná, spíše naopak. Ale tím se Albert
před příbuznými a sousedy pochopitelně nechlubil. Tento přístup byl typický u většiny
emigrantů.
Zatímco byl Albert v Čechách, starala se o rodinu, obchod i domácnost v Clevelandu
manželka Kristýna. Děti poslaly tatínkovi i sestře do Čech několik pohlednic, psaly
(anglicky!), jak se jim po nich stýská, že maminka musí pořád běhat do obchodu, že na
vše nestačí a kdy už přijedou domů.
Křehlíkova sedmnáctiletá neteř Marie Hajšmanová se rozhodla odjet se strýcem do
Clevelandu a rodiče jí v tom příliš nebránili. Dohodla se s Albertem, že jim bude pomáhat v domácnosti a s péčí o nejmladší děti. Také její bratr, fotograf Vojtěch, znovu
uvažoval o emigraci. Předpokládal, že v překotně se rozvíjejícím Clevelandu by se
uživil lépe. Chtěl odjet za sestrou a rodinou strýce později, ale pak přišla válka a z
cesty sešlo.
Počátkem listopadu 1913 byli již Albert a Lillian zpátky v Clevelandu. Přijeli na lodi
Imperator, která odjížděla z Cuxhavenu v Německu a na Ellis Island u New Yorku
doplula 29. října. Z New Yorku do Clevelandu pokračovali vlakem. Křehlík si přivezl
s sebou na památku starou otcovu pušku a rodinný archiv s dokumenty, které se týkaly
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hlavně majetkových záležitostí širší rodiny. Bylo to asi 30 listin z 2. poloviny 18. a
prvních dvou třetin 19. století, svatební smlouvy, kvitance, povolení ke sňatkům,
kšafty, vyvázání gruntů z roboty apod. Albert se o historii zajímal již v mládí. V pamětní knize Josefa Kesla je k roku 1890 uveden opis zajímavé listiny s poznámkou,
že mu ji zapůjčil právě Vojtěch Křehlík. Dále si vzal s sebou například velký dřevěný
rodinný krucifix, který visíval po několik generací ve světnici jeho rodné chalupy.
Křehlík si ale odvezl všechny tyto předměty s sebou hlavně proto, že měl rád starožitnosti. Ne však ve smyslu starých cenností uložených v trezoru. Měl rád věci obyčejné, všední a vysloužilé, které zastaraly a většině lidí se již zdály být zbytečné.
Křehlík však obdivoval jejich zašlou krásu a historii skrytou uvnitř. Později se takovými předměty obklopoval stále více, až ze svého krámku vytvořil něco, co se představě o tradičním obchodu podobalo jen vzdáleně.
Konec lepších časů
Křehlíkova neteř Marie přicestovala za strýcem o 2 týdny později na lodi Pretoria,
která vyplula z Hamburku. Zpočátku byla u strýce spokojená. Ze zlomkovitě dochované korespondence a ze vzpomínek Křehlíkových potomků můžeme sestavit obraz
tehdejšího života rodiny. Křehlík na vzdělání svých dětí velice dbal. Všechny se musely kromě angličtiny naučit ještě německy (rodiče němčinu ovládali z Čech). Zato
česky se doma příliš nemluvilo. Byl to obecný trend u značné části imigrantů ve
Spojených státech. Všichni chtěli být „praví” Američané, mluvili jen anglicky, upravovali si jména. Tak tomu bylo i u Křehlíků. Z Vojtěcha se stal Albert, z Antonína
Anton (Tony), z Karla Charles (Chuck), z nejmladší Boženy Bertha. Dokonce ani její
syn do svých 65 let netušil, že matka měla původně české jméno a dlouho dokonce ani
to, že oba její rodiče byli původem Češi. Tak bylo „poameričtění“ dětí dokonalé.
Finanční situace rodiny nebyla asi moc dobrá, neboť podle vzpomínek Křehlíkovy
dcery Heleny mohl dát otec dárek k Vánocům jen některým dětem a to těm, které měl
nejraději. Ostatní nedostaly nic. Tak to alespoň děti viděly a vnímaly. Křehlíkovým
nejoblíbenějším potomkem byl Tony. Určitě proto, že byl ze všech dětí nejnadanější
a byl povahou nejvíce podobný otci.
Křehlík nepatřil mezi ty, kteří svou příslušnost ke staré vlasti dávali okázale najevo.
Přesto byl členem českého Sokola a doloženy máme i kontakty s jednotlivci českého
původu, kteří bydleli v okolí. Přátelil se například s rodinou Františka (Franka) Špačka
(1860), která přicestovala do USA v roce 1890 a bydlela ve stejné ulici. Do kostela
Křehlík ze zásady nechodil. Také jeho děti to měly zakázané, i když některé chodily
alespoň občas tajně s přáteli. Křehlík neodmítal ani tak náboženství, jako spíš církev.
Považoval ji za zkostnatělou instituci, která hloupě brání pokroku a skutečnému poznávání světa. Kořeny jeho nechuti k církvi ale zřejmě ležely hlouběji v minulosti,
ještě v dětství, kdy musel jako všichni povinně navštěvovat výuku náboženství v pru27.
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sinském kostele. Nebyl ale dítětem, které by poslušně věřilo všemu, co farář z kazatelny pronáší, byl zvyklý o věcech přemýšlet a ptát se. To ale nebylo ve školní náboženské výuce žádoucí.
Po návratu z Čech již Křehlík pravděpodobně nikde mimo dům nepracoval a věnoval
se svému obchodu. Ten už ale nevynášel tolik, co před lety. Výstavba domů v okolních
ulicích byla dokončena a sousedé k němu proto chodili nakupovat spíše jen drobnosti.
Jak přibývalo nových ulic a domů v místech bývalých Newburských Samot, byly posunuty hranice města a i tato čtvrť se stala oficiální součástí rozšířeného Clevelandu.
Křehlík nebyl zdaleka tak dobrý obchodník jako jeho manželka. V okolí žili spíše
chudí lidé a on byl schopen prodávat jim zboží prakticky bez vlastního zisku, nebo
dávat na dluh. A tak se dobrý obchod vést nedal. Nebylo divu, že se rodině nevedlo
příliš dobře. Křehlík proto hledal způsoby, jak zvýšit své příjmy. Protože byl zručný,
opravoval různé mechanické předměty, nejčastěji hodiny, ale také třeba zbraně nebo
automobily.
Zároveň začal ze součástek, zčásti nakoupených, zčásti jím samým vyrobených,
sestavovat střelné zbraně vlastní konstrukce. Jejich řešení bývalo zpravidla dosti netradiční, někdy je vyráběl na objednávku dle přání zákazníka. Výrobě zbraní se věnoval dosti intenzívně, protože v některých dobových dokumentech uváděl v kolonce
povolání „gunsmith“, tedy puškař. Brzy se Křehlíkovy pušky a pistole staly vyhlášené
a dobře se prodávaly.
Po dvou a půl letech se odstěhovala neteř Marie a s nikým z rodiny Křehlíků se již
nestýkala. Nebyl to tak idylický svět, jek si představovala. V rodině se hodně šetřilo.
Později vzpomínala, že se u Křehlíků vařilo špatné jídlo a že se strýcem nevycházela
dobře. Cítila se podvedena. Místo slibovaného ráje ji čekala drsná realita života v chudých poměrech. Protože nikde nepracovala, zbývala na ní péče o domácnost a nejmladší děti. V Sokole se seznámila s budoucím manželem Janem Korytanským,
rovněž českým emigrantem z Ročova na Rakovnicku. Vychovala dvě dcery, přežila
dva manžele a zemřela v roce 1997 ve věku rovných sto let. Ale to je již jiný příběh.
Přestože v rodině moc peněz nebylo, našel Albert vždy nějaké prostředky i na svého
velkého koníčka, automobily. V roce 1916 koupil vůz značky Henry o výkonu 40 HP.
Pravdou je, že automobil v té době již nebyl nedostupný ani pro chudší lidi. Velmi se
o to zasloužil Henry Ford se svým legendárním modelem T, zvaným „Lízinka“. Vozy
byly montovány na pohyblivých pracovních stolech („kolébkách“), které se přesouvaly
na jednotlivá pracoviště. Montážní linka v jeho továrně v Highland Parku v Michiganu
se stala vzorem pro celý svět. Nástupu sériové výroby se musela přizpůsobit i konkurence a cena vozů trvale klesala.
Ve stejné době onemocněla tuberkulózou Křehlíkova nejstarší dcera Lillian a 25. března 1917 ve věku 20 let zemřela. O tři roky později onemocněla touto zákeřnou nemocí i Křehlíkova manželka Kristýna. Snažil se udělat maximum pro její uzdravení,
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nelitoval prostředků a Kristýnu spolu s dcerami Helenou (18) a Boženou (8) poslal v
lednu roku 1921 do vzdáleného Colorada. Věřil, že čistý vzduch a vyšší nadmořská
výška mohou tuberkulózu vyléčit. Pro celou rodinu to bylo těžké období plné beznaděje. Kristýna nemoci podlehla 31. května 1921.
Dcera Helena měla po střední škole nastoupit na učitelskou kolej, ale zůstala doma,
protože bylo třeba, aby se někdo postaral o domácnost, mladší děti a otce. Kromě ní
nebyl v domě nikdo, kdo by se tohoto úkolu mohl zhostit, neboť její o dva roky starší
sestra Anna již pracovala jako učitelka a její příjem rodina nutně potřebovala. Tuberkulóza však řádila v rodině dále. V roce 1926 zemřel Albertův oblíbený syn Tony,
později ještě dcery Anna (1929) a Kristýna (1931).
Dnes již tušíme, proč byla Křehlíkova rodina postižena tuberkulózou tak významně.
Křehlíkův dům s obchodem totiž stával pod návrším, na němž bylo zřízeno sanatorium
pro nemocné tuberkulózou. Za Křehlíkovým domem byla studna, ze které brala rodina
veškerou vodu na provoz domácnosti. Je možné, že v době, kdy neexistovala kanalizace ani čističky, prosakovala kontaminovaná voda s bakteriemi ze sanatoria do studny.
Častý výskyt tuberkulózy v rodině měl za následek její částečnou společenskou izolaci.
Lidé se jim vyhýbali, což se pochopitelně projevilo také na chodu a prosperitě Křehlíkova obchodu.
Podivné umění
Po smrti manželky se Křehlík ještě více uzavřel do sebe. Aby zmírnil zármutek, začal
vytvářet něco, co ostatní nazývali „podivné umění“. Podnikal dlouhé výpravy do
rozsáhlých lesů v tehdy ještě nezastavěné oblasti Shaker Lakes. Z cest si kromě útěchy
ducha přinášel různé přírodní materiály – bizarně pokroucené kořeny, lišejníky, cizopasné dřevěné houby nebo parohy lesní zvěře. Z těchto předmětů potom vyřezával a
sestavoval podivná díla. Výsledkem byly pitoreskní postavičky podobné elfům
(skřítkům). Někdy stály osamoceně, jindy vytvářely skupinky, ale vždy sdělovaly
nějaký příběh nebo ideu, která nutila diváka k zamyšlení. Křehlík tyto předměty vystavoval ve výloze svého obchodu. Jejich prostřednictvím vyjadřoval své názory na
válku, aktuální politickou situaci, prohibici a alkoholismus, soudní byrokracii, Darwinovu evoluční teorii, dále k technickým objevům a vynálezům a k mnoha dalším
tématům, které hýbaly tehdejší společností.
U zákazníků a kolemjdoucích vzbuzovaly Křehlíkovy figurky různé reakce, lhostejnost však mezi ně nepatřila. Někdo se zastavil a s úsměvem si je prohlížel, jiný se
pohoršeně otočil a pospíchal pryč. Píše o tom Suzanne Buchanan z katedry historie
umění na John Carroll University v Clevelandu, která se Křehlíkovým uměním zabývala: „V letech mezi dvěma světovými válkami u výlohy zaprášeného obchodu se
železářským zbožím na rohu Buckeye Road a Východní 109. ulice v Clevelandu ve
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státě Ohio, byli kolemjdoucí obveselováni malým žertovným spektáklem skřítků a
nestvůr, které karikovaly každodenní sociální a politické debaty ve společnosti. Tyto
malé postavičky byly vyřezány majitelem obchodu Albertem Křehlíkem. Byl to muž,
který oplýval energií a kreativními myšlenkami, přestože vyjadřoval názory na svět
tímto zvláštním způsobem“.
Podivný obchod nemohli přehlédnout ani tehdejší clevelandští novináři. Často za
Křehlíkem docházeli a rozhovory s ním vycházely v místním tisku. O své zálibě se
v jednom z rozhovorů, který poskytl Philatelic West Collector World magazinu v září
roku 1924, vyslovil takto: „Mít nějakého koníčka je skoro tak zábavné jako být bohatý.
Rád sestavuji roztodivné věci z předmětů, které mají historii“. Křehlíka bavilo pozorovat reakce lidí, kteří se zastavovali před výlohou jeho obchodu a prohlíželi si figurky.
V článku, který otiskl deník Plain Dealer v roce 1925 byl citován jiný jeho výrok:
„Nemám rád lidi, kteří se pohoršují a protahují obličeje, když míjejí výlohu mého
obchodu. Chce se mi jim smát“.
Je těžké Křehlíkovy předměty popsat slovy. Někdo v nich vidí postavičky podobné
těm z Tolkienových příběhů o „hobbitovi“, jiní skřítky ze začarovaného lesa. Někteří
Albertovi současníci se o to přesto pokusili. V roce 1928 napsala Lilla Wood Daniels,
reportérka píšící pro Cleveland Plain Dealer, o svém setkání s Křehlíkem a s jeho řezbářskou prací toto: „Jak TO popsat? Bylo TO nepříliš opracované. Ale zato zajímavé,
podivné, přitažlivé a navíc velice rozmanité. Byly TOHO dvě plné výlohy, nejpodivnějších malých postaviček, které vypadaly nepříliš lidsky, ale přitom navozovaly
pohádkové představy z dětství. Okamžitě jsem byla vtažena z každodenního života
do začarovaného lesa…“. Jiné noviny, The Cleveland Press, v září 1923 napsaly:
„Když Charles Dickens napsal v roce 1841 svůj román The Old Curiosity Shop, nemohl vědět, že v Clevelandu v roce 1923 bude stát právě takový obchod.“
Svoji technickou zručnost uplatnil Albert při tvorbě několika hodin s figurkami, jejichž pohyb zajišťoval právě hodinový strojek. Dvoje hodiny byly nepochybně inspirovány motivy z pražského staroměstského orloje. Na jiných, vyrobených v polovině
třicátých let, točí postavička zobrazující Adolfa Hitlera klikou, čímž roztáčí ramena
větrného mlýna ve tvaru hákového kříže. Křehlík se pokoušel tehdy ještě k evropským
událostem apatickým Američanům sdělit, že před tímto mužem, který roztáčí kolo
nacionalismu, je třeba mít se na pozoru. Křehlíkovo cítění bylo silně protiválečné.
Proto také dvakrát umělecky ztvárnil potřebu nastolení míru, zastoupenou starou metaforou překování zbraní na pluhy. V roce 1917 zaslal Henrymu Fordovi, známému
bojovníku proti 1. světové válce, dárek. Byl jím předmět, napůl pluh, napůl puška,
na kterém bylo vyryto heslo „Změňme zbraně na pluhy“. Ford si jej velmi cenil a měl
ho vystavený ve svém domě.
Křehlík ve svých předmětech hojně využíval alegorie. Předmět s názvem „Starý muž
30.
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Svět“ zobrazuje svět, jak ho viděl Křehlík v roce 1920. Starý muž drží v pravé ruce,
která vyrůstá z Evropy, hůlku (Evropa byla zmrzačena 1. světovou válkou), ve druhé,
která vyrůstá z Ameriky, nese prázdnou láhev (v Americe platila přísná prohibice).
Jiný předmět s názvem „Prokletí lahve“ zase symbolizuje alkoholismus.
V novinovém článku z roku 1932 v The Cleveland Press, kde je také poslední známý rozhovor s Křehlíkem, se píše: „Albert Křehlík je filosof a nadšený a bystrý pozorovatel lidské přirozenosti i světových událostí. V jeho malém zatuchlém obchodě
má karikatury politiků a světových pošetilců. Jsou to podivuhodné dřevěné figurky
vyřezané ze zkroucených kořenů, které jsou připevněné na dřevěných houbách. Figurky jsou groteskní, ale působivé a přitažlivé. Prošedivělý filosof Křehlík má příběh
pro každou ze skupin postaviček. Hovoří o nich s důrazem a tak trochu s požitkem.
„Zde na lavici máme soudce“, říká a ukazuje na jednu náhodně vybranou skupinu
postaviček připevněných na podstavci ze stromové houby. „Před ním je policajt,
který právě chytil zloděje s ukradenou krávou. Můžete vidět, že okolo zlodějova krku
je uvázána oprátka. Také si všimněte, jak moudrý a vážený to je soudce. Má dlouhé
vousy, které mu rostou okolo celé soudní síně. Zlodějův obhájce drží jeho zprohýbané ruce a říká, že jeho klient je nevinný. Tento muž, říká obhájce, našel jen na ulici
provaz a sebral ho. Nemůže za to, že na jeho druhém konci byla kráva“. Jak jistě
poznáváme, není tento příběh originálním Křehlíkovým výmyslem. Je to stará česká
anekdota, použitá také Jaroslavem Haškem v románu Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války.
Další Křehlíkovi Vynálezy
Křehlík svoje nadání neustále něco vymýšlet, vyrábět a zlepšovat neomezil jen na
tvorbu „podivného umění“. Po 1. světové válce, v období konjunktury, si zakoupil
tehdy stále rozšířenější lidový automobil, Fordovu „Lízinku“. Cesty byly špatné a
propíchnutá pneumatika byla velice častou závadou. V roce 1922 si nechal patentovat
vzduchový kompresor, navržený k rychlému znovunahuštění poškozených automobilových pneumatik (US patent číslo 1414573). Kompresor byl umístěn na boční
stupačce auta, pohon zajišťoval řemen hnaný motorem auta. Křehlíkův kompresor
učinil cestování pohodlnějším, když umožnil méně poškozené pneumatiky snadno
dofukovat po cestě a opravu provést až později na příhodném místě. Ford „T“ byl
automobilem konstrukčně jednoduchým a poměrně spolehlivým. Sériová montáž
a prodej v miliónech kusů umožňovaly neustálé snižování ceny vozu, ale technické
řešení jednotlivých součástí bylo počátkem dvacátých let poněkud zastaralé. Neustálé problémy byly s převodovkami a jejich oprava bývala složitá a drahá. Jediným
řešením bylo vyjmutí a rozebrání převodové skříně. Křehlík vymyslel speciální nástroj, který tuto práci usnadňoval. Dále upravil podvozek auta tak, aby byla převodová skříň snadno přístupná a otvíratelná. Nyní mohl opravu provést řidič za několik
minut přímo na silnici. Toto řešení si nechal ochránit patentem číslo 1461916, zare31.
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gistrovaným v roce 1923. Ford Křehlíkův patent použil, ale bez jakéhokoliv
i finančního
fi č
vyrovnání. V dopise, který nadiktoval své osobní sekretářce, pouze Křehlíkovi poděkoval „za jeho dárek“.
V posledních letech života trávil Křehlík většinu času ve svém starém obchodě a byl
okolím pokládán tak trochu za podivína. Uzavřeným byl ale jen navenek, podle
pamětníků mu nechyběl smysl pro humor, rád si také hrával s vnoučaty. Zemřel na
začátku 2. světové války 14. prosince 1939 na endokarditidu, tady zánětlivé onemocnění srdečních chlopní a vnitřní výstelky srdce. Toto poměrně vzácné onemocnění
naznačuje, že Křehlík mohl mít vrozenou srdeční vadu. Přežili ho synové Albert (1985)
a Charles (1996) a dcery Bertha (1980) a Helena, která zemřela až v roce 2003 ve věku
100 let. Dnes žije ve Spojených státech 5 Albertových vnoučat, 8 pravnoučat a 4 prapravnoučata, ale nikdo z nich již příjmení Křehlík nenese.
Křehlíkův odkaz
Brzy po Křehlíkově smrti v roce 1939 byl jeho obchod vykraden. Zloději si odnesli
hlavně cennější zboží, zvláště pak mnoho unikátních, Křehlíkem vyrobených pušek.
Pro rodinu to představovalo velkou finanční ztrátu. Křehlíkovo „podivné umění“ se
pak předávalo mezi jeho dětmi. Nakonec byla část sbírky poškozena a zničena, část
skončila ve staré stodole na půdě. Zde předměty ležely zapomenuty několik desetiletí,
vystavené zničujícím vlivů vlhka, střídání teplot, hlodavcům, netopýrům a hmyzu.
Znovuobjeveny byly až Křehlíkovým vnukem Michaelem A Fathem v roce 1992 a za
vedení záchranného historického spolku Cleveland´s Western Reserve Historical
Society a s pomocí zručného opraváře hodin byly všechny předměty zrestaurovány do
nejlepšího možného stavu. Po téměř padesáti letech byl tento unikátní soubor lidového
umění znovu zpřístupněn veřejnosti.
V současné době je více než 50 předmětů ve vlastnictví několika Křehlíkových
vnoučat. Největší pozornost zasluhuje ucelený soubor, který, pokud není zrovna vystavován, je přístupný v domě Albertova vnuka Michaela Fatha v Burtonu, nedaleko
Clevelandu v Ohio. Předměty jsou vzorně udržovány a i většina Křehlíkových hodin
je plně funkčních.
Když Albert Křehlík tvořil své „podivné umění“, chtěl, aby lidi provokovalo, nastavovalo zrcadlo všední každodennosti, podněcovalo k zamyšlení, ale hlavně, aby je
bavilo a sbližovalo. Určitě se mu to dařilo a daří, protože i dnes jeho bizarní postavičky
přitahují značnou pozornost. Na výstavu v Clevelandu v roce 2003 přišly také dvě staré
dámy. Byly to více než osmdesátileté dcery Křehlíkovy neteře Marie, která přijela za
strýcem v roce 1913 a po dvou letech se s jeho rodinou ve zlém rozešla. Teď, po 88
letech byly kontakty mezi rodinami opět obnoveny.
Americká společnost vyrostla z podstatné části právě na emigrantech z Evropy, na
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takových lidech, jakým byl Křehlík. Dnes si už většinou plně neuvědomujeme fenomén vystěhovalectví z Čech mezi roky 1848 – 1914, zejména ne jeho obrovský rozsah.
Přitom z chudších oblastí země, mezi které se rovněž řadil kraj pod Brdy, odešla průměrně desetina, někde však až polovina obyvatel. Jejich životní příběhy, jsou dnes, až
na vzácné výjimky, dávno zapomenuty. Zmizeli ve veliké zemi za mořem a vzpomínky
na ně se zvolna vytratily z pamětí lidí v jejich rodištích a nakonec i z rodinné tradice
příbuzných, kteří zůstali zde v Čechách. A tak se vlastně nemůžeme divit, že ani v
Netunicích o svém významném rodákovi vůbec nic nevědí. Tento článek je pokusem
tuto mezeru v regionální historii zaplnit. ...
Konec... :-)
Dotace pro výjezdovou jednotku SDH Netunice 2018
V minulém roce jsme získali dotaci z prostředků Plzeňského kraje ve výši 22 272,- Kč
na vybavení pro výjezdovou jednotku SDH Netunice, kterou jsme použili na nákup
prvních čtyř ochranných zásahových přileb pro naše hasiče.
Vážíme si ochoty dobrovolných hasičů, kteří dobrovolně a bezplatně tvoří výjezdovou
jednotku obce. V letošním roce si hasiči doplnili předepsaná školení, bez kterých by naše
jednotka byla zrušena. V následujících letech bychom rádi dovybavili jednotku dalším
vybavením, tak jak nám budou finanční prostředky stačit. Rád bych také našim hasičům
popřál dostatek zdraví, sil a chuti do této velmi záslužné činnosti i do dalších let.
-V.S.-

Beseda - roubování stromů

V sobotu 23. března se v kulturním zařízení obce konala beseda s panem Ing. Pavlem
Šrámkem spojená s ukázkou roubování stromů. Tato akce se konala již podruhé po
třech letech, kdy se setkala s úspěchem a žádala si zopakování. Účastníci si mohli sami
naroubovat stromek ze starých odrůd jabloní, který si pak mohli odnést domů.
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Pokračování v dalším čísle

Plánovaná návštěva - Země živitelka 22. - 27. srpna 2019

Vzhledem k tomu, že máme s novým hasičským devítimístným vozidlem najet
určitý počet kilometrů, abychom jej zajezdili a hasiči by měli najet určitý počet kondičních jízd, rádi bychom nabídli našim občanům zájezd na výstavu Země živitelka.
Pokud by zájemci naplnili kapacitu auta,
mohli bychom jet i ve třech vybraných
dnech. Návštěvníci by si uhradili pouze
vstupenku a svačinu, doprava by pro
místní občany s trvalým pobytem v obci
Netunice byla bezplatná. Chtěl bych
požádat případné zájemce, aby se v době
úředních hodin nechali zapsat do seznamu
v kanceláři obce.
-V.S.Netunice na sociálních sítích
Jsou tomu již čtyři roky, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních
sociáální
sítích na internetu. Největší úspěchy jsou vidět na Facebooku, kde můžete najít stovky
fotek z akcí, které proběhly v naší obci. Průměrný přístup na naše Facebookové stránky,
se během doby zdvojnásobil na 15-20 přístupů denně.Budeme se i nadále snažit dávat na
internet co nejvíce fotek z akcí pořádaných obecním úřadem, SDH Netunice ale i dalh. Sledujte Facebook!
Faceboo
v jako
ko první.
ších.
Dozvíte se tak vše

Netunice na Twitteru

Netunice na Facebooku

Netunice na Google Plus

Netunice na Youtube

Oficiální facebooková stránka obce Netunice má již neuvěřitelných 103 fanoušků.
Děkujeme všem za Vaši podporu !
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