16.
ožen
Zal1192 o

Číslo 1, Ročník 7, Datum vydání 12/2021, Počet výtisků 110

Západní část Netunic v zimě - foceno z dronu

Úvodní slovo starosty obce

Netunice

Dobrý den,
rád bych vás pozdravil po delší době prostřednictvím dalšího
čísla občasníku. Přes všelijaké lockdowny práce na začatých
a nových projektech naší obce pokračovaly bez omezení.
Dočtete se zde o velkých stavebních projektech pro tento rok,
na každém z nich pracujeme již řadu let a nyní se konečně realizují. Jsou to vrty pro záměr vodovodu v obci, revitalizaci malé
vodní nádrže – koupaliště a výměna lamp veřejného osvětlení.
Kromě toho máme v projektové fázi další stavební akce pro budoucnost, například na
rekonstrukci dvou místních komunikací a obnovu a vybudování dvou polních cest,
kromě dalších záměrů. Můžete se seznámit s odpadovým hospodařením obce
a dočíst se o dění v naší obci. Přeji hezké a klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku pevné nervy a odvahu a dobrou mysl.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce

Co Vás čeká v tomto čísle občasníku?

Netunice

Vážení občané Netunic ...
Letos tomu již bude 7 let, co pro Vás připravujeme náš Netunický občasník. Za
celou dobu vydávání jsme pro Vás připravili stovky článků z proběhlých kulturních
i volnočasových akcí. Chci Vám poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci při tvorbě
článků do našeho Netunického občasníku. Velmi nám pomáhají i vaše náměty na
různá zlepšení. Snažíme se stále učit se ze svých chyb a posouvat výsledek stále
více k dokonalosti. Dovolte mi popřát Vám za celou redakční radu krásné klidné
zasněžené vánoční svátky a šťastný nový rok 2022.
Za celou redakční radu Radek Sigmond

1.

Revitalizace koupaliště

V letošním roce by se měla uskutečnit rekonstrukce malé vodní nádrže (koupaliště)
v našem katastru. Výběrové řízení vyhrála firma Hokar z Předenic s cenou 3 467 592,Kč. Jedná se o jeden z dlouhodobých projektů naší obce. Na projektové dokumentaci
jsme po předchozích přípravách a předběžných jednáních začali pracovat v roce 2016.
Projektová dokumentace vypracovaná projektantkou paní Ing. Ladou Kůsovou byla
dokončena v lednu 2018, a poté probíhal proces získání stavebního povolení. Tento
proces trval dva roky a na jeho konci v prosinci 2019 jsme získali potvrzení o nabytí
právní moci stavebního povolení. Až na druhý pokus se nám v letošním roce podařilo
získat dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, která by měla být 70% uznatelných nákladů. Dotace ve výši 2 222 000,- Kč a realizace projektu se spoluúčastí
obce 1 245 592,- Kč. Měla by to být zatím největší dotace v historii naší obce, kterou
jsme získali. Plánujeme zbourání betonových prvků, zvětšení vodní plochy přibližně
do velikosti původního rybníka, který na tomto místě stával a vybudování předčišťovacích tůní nad vodní nádrží. Tato malá vodní nádrž by měla sloužit k zadržování
vody v krajině, ke zvýšení ekologické stability území, ke zlepšení vzhledu této zanedbané lokality a v neposlední řadě i k rekreačním účelům. Věříme, že se dílo podaří
a bude se líbit.
-V.S.-

2.

Celorepubliková akce - Ukliďme Česko

3.

Ptačí stezka

Od jara letošního roku byla uspořádána v naší obci „Ptačí stezka“. Ještě v době
epidemiologických opatření, kdy nebylo možné uspořádat žádné společné kulturní
akce připravila Obec Netunice ve spolupráci s YMCA Plzeň z. s. trasu s třiceti zastaveními, kde děti i dospělí mohli prověřit své přírodovědné znalosti v oblasti ornitologie
s poznávačkou našich volně žijících druhů ptáků. Účastníci s chytrým telefonem s daty
a čtečkou QR kódů si mohli na každém zastavení přehrát hlásek každého z vyobrazených ptáků. Potěšila nás hojná účast a velmi pozitivní ohlas.
-V.S.Děkujeme, že jste se zúčastnili.

Velikonoční stezka

Netunice

Vzhledem k nařízením vlády s mohutnými protiepidemiologickými opatřeními nebylo
ani v letošním roce dovoleno koledování a tradiční chřístání. Děti mohly chřístat jen
doma na dvoře. Abychom zpestřili dětem a rodinám Velikonoce, uspořádala YMCA
Plzeň z. s. ve spolupráci s Obcí Netunice Velikonoční stezku. Na účastníky, především
rodiny s dětmi, čekala malá jarní procházka s jednotlivými zastaveními, které seznamovaly postupně s velikonočním příběhem z Bible, doplněné také panely s tradičními
lidovými tradicemi a zvyky. Účastníci s chytrým telefonem s daty a čtečkou QR kódů
si mohli na každém zastavení přehrát kousek příběhu a další zajímavosti.
K nápadu uspořádání velikonoční stezky se připojilo více jak sto dalších organizátorů
(škol, školek, spolků, aktivistů, či skupin křesťanů) po celé České republice.
-V.S.-

Sváteční slovo Petera Hermanovského 2021

Vážení čtenáři nejlepších novin v Netunicích a širokém okolí.
Nastal čas rozsvítit vánoční světla. Prožíváme stále rok Covidu, je to těžké období
a obtížné k pochopení a přijetí. Přirozeně přichází myšlenka, že alespoň tentokrát
dojde k zázraku zmizení této pandemie. Nastane tento zázrak? Kdo to udělá? A přesto,
i když jsme v temném čase přichází vánoční světlo, které je stejné a přece nové. I když
je vždy stejné, tak obnovuje naši naději, že navzdory problémům nebo temnotě se pro
nás vždy rozsvítí nějaká možnost. Nikomu není upřena možnost jiné budoucnosti.
Možná právě tady je skutečná novost tohoto světla: totéž světlo přichází, aby nám dalo
novou šanci znovu doufat. Skutečná síla je v tom, že můžeme ještě doufat. Proto si
připomínáme Vánoce: i když jsou stejné, tak jsou pokaždé jiné. Proto přijměme toto
světlo a dovolme mu, aby v nás všech zažehlo novou naději. Tato naděje nemůže být
něčím jiným, než darem od Boha. Bůh, který je stále stejný a stále nový, Bůh, který
nás stále miluje a jeho láska nás činí novými.
Přeji Vám požehnané svátky narození Ježíše Krista.
4.

Nebezpečné dřeviny

Letos jsme byli nuceni nechat pokácet
uschlou lípu v řadě stromů v centru naší
obce. Strom byl dlouhodobě nemocný na
konci své životnosti a v letošním roce
nakonec uschnul. Máme v plánu pokračovat ve výsadbě dalších stromů v našem
katastru.
-V.S.-

Osvětlení hřiště

Na podzim jsme nechali namontovat ke hřišti dvě lampy vyřazené letos z veřejného
osvětlení, které jsou napojené na rozvod z veřejného osvětlení tak, že je lze za tmy
rozsvítit vypínačem. Pokud se zdržíte na sportovním hřišti do tmy, neváhejte a rozsviťte si. Po odchodu, prosím, zhasínejte.
-V.S.-

5.

Řádění bobra

Myslím, že pozornosti žádného našeho
občana neuniklo řádění bobra v okolí
rybníka Pískovatého. Po roční přestávce
se tento chráněný tvor opět pustil do
likvidace dalších nádherných vzrostlých
stromů okolo rybníka. Na fotografiích
můžete vidět bobří hráz, bobrem zaplavenou louku, likvidované dřeviny pod
rybníkem Pískovatým tak, jak vypadala
letos na jaře. Kdybyste někdo bobra potkal, zkuste jej přemluvit, ať se přestěhuje
zpět pod rybník, kde krajinotvorba podle bobřích představ až tolik nevadí a nechá
laskavě naši vesnici na pokoji. Jiné opatření nám bohužel zřejmě nebude povoleno. :-)
-V.S.-

Odpady 2020

Dovolte, abych vás seznámil se statistikou, týkající se odpadového hospodaření
v naší obci. V Netunicích platí vyhláška podle zákona o odpadech a systém je nastaven
tak, že lidé si platí svoz směsného odpadu ze svého, dle svých potřeb si objednají
známku na popelnici a dále veškerý tříděný odpad mají zdarma, tedy hrazený z obecního rozpočtu.
Tento systém nám vyhovuje a motivuje každého ke třídění odpadu. Jen meziročně
v porovnání roku 2019 a 2020 nám poklesl objem netříděného odpadu o více jak 15%
a naopak, objem vytříděného plastu stoupl o 20% a papíru dokonce o 74%. Zvýšili
jsme počet kontejnerů i svozů u všech druhů odpadu. Děkujeme, že odpad třídíte
a pomáháte tak ke zlepšení životního prostředí.
V posledních letech se situace na trhu zásadně změnila, Čína postupně přestala odebírat tříděný plast i papír a cena těchto komodit na trhu prudce klesla a tím se nám
zvýšily náklady na likvidaci tříděného odpadu. V průběhu letošního roku došlo k další
změně, kdy cena vytříděného papíru začala opět stoupat.
6.

Odpady 2020

V roce 2020 činily celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů z naší obce 312 tis. Kč.
Na straně příjmu se vybralo od občanů za známky za popelnice celkem 125 tis. Kč,
odměna pro naši obec za třídění od EKOKOMU 72 tis. Kč. Naše obec tak za rok 2020
doplatila na odpad ze svého rozpočtu celkem 115 tis. Kč.
Od prvního ledna 2022 dojde v této oblasti ke změně v závislosti s novým zákonem
o odpadech, který platí od začátku tohoto roku. Všechny obce nyní budou muset připravit nové vyhlášky o odpadech na následující rok podle této nové legislativy.
Za rok 2020 se z naší obce kromě jiného vyvezlo: 32,5 t směsného odpadu, 7,5 t plastu
11 t papíru, 7 t skla, 3 t objemného odpadu, 28 t bioodpadu.

-V.S.-

Lampionový průvod s ohňostrojem 2021

Připomněli jsme si tradičně a neformálně výročí 17. listopadu lampionovým
průvodem s ohňostrojem. V Netunicích u kapličky a v Nebílovech u zámku, začal
lampionový průvod a oba proudy, tvořené především dětmi s lampiony a světýlky
spolu s doprovodem se sešly na Prusinách, kde byl uspořádán ohňostroj. Možná jste
si také jako mnozí jiní pamětníci připomněli výročí a atmosféru té doby z roku 1989,
touhy po svobodě, pravdě a lepším životě pro své blízké.

7.

Lampionový průvod s ohňostrojem 2021

Touhy, která v lidském srdci dříme a nelze ji trvale umlčet žádným útiskem, zastrašováním ani ideologií. Zdaleka ne všechno, co jsme si tenkrát před lety přáli, se uskutečnilo. Jaksi lidský faktor, ten hrobník krásných úmyslů a idejí, se nějak také projevil.
Ledacos ukradla i černá ruka trhu. Přesto je ale hezké si připomínat slavnou minulost,
zvláště pro nás pamětníky. Děti si zase užily lampiony, světýlka, ohňostroj a trochu
dobrodružství a strachu, zvlášť když se při tom mohou držet maminky za ruku. -V.S.Veřejné osvětlení

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci čtvrt milionu na výměnu lamp veřejného osvětlení za lampy LED svítidel, které by měly získat značnou úsporu elektrické
energie a nákladů na veřejné osvětlení. Vzhledem k předpokládanému trvalému růstu
cen elektrické energie se jeví tento krok téměř nutností. Dále by projekt měl zvýšit
kvalitu osvětlení a tím i bezpečnost a v neposlední řadě i komfort osvětlení v naší obci.
Došlo také ke snížení světelného znečištění v nočních hodinách. Dotaci 250 000,- Kč
nám poskytl Plzeňský kraj z programu PSOV 2021. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele světel a montážních prací. Montáž 45 ks svítidel proběhla pak na konci srpna
2021 bez větších problémů a s uspokojivým výsledkem. Vysoutěžená cena celého díla
firmou TBO s. r. o. je 391 979,50 Kč. Svítidla jsou vyrobená v ČR převážně z dílů
německé firmy Osram a měly by být opravitelné. Výrobce poskytuje pětiletou záruku.
Věříme, že nové lampy nám budou sloužit dlouhá léta za mnohem nižších nákladů.
-V.S.-

8.

Vyhodnocení dotazníku ohledně vody

Děkujeme všem občanům, kteří poctivě vyplnili a odevzdali dotazník ohledně množství vody ve studních a potřebách jednotlivých domácností. Dotazník zachycuje stav
k přelomu roku 2020 a 2021. Ze cca 60-ti domácností v naší obci dotazník odevzdalo
41 domácností, a to je skoro 70%, což je dostatečně reprezentativní vzorek obyvatel.
Dovolte, abych vás seznámil s vyhodnocením dotazníku v procentech.
Pouze 34% domácností má vody dostatek, ale tolik vody, že mohou i zalévat zahradu
má méně než 20% nejšťastnějších. Všichni ostatní musí vodou šetřit, mnohdy až
drasticky. Dále téměř 20% domácností má po část roku, či po celý rok studnu úplně
prázdnou, což je důsledek několika posledních sušších roků.
Připojit se na veřejný vodovod by chtělo 88% respondentů, pokud by takový v obci
byl.
Zhruba 10% obyvatel si nechalo vodu dovážet do studny opakovaně a 15% domácností má alespoň jednorázovou zkušenost s dovozem vodu do studny.
Možnost donášet si v nádobách vodu z vrtu od budovy obecního úřadu využilo více jak
12% domácností.
Vlivem především sluneční činnosti a dalších faktorů se opakují v přírodě cykly teplých a suchých roků za sebou s cykly chladnějších a deštivějších let. Suché počasí
si v posledních letech vybralo svou daň ve formě snížení hladiny spodních vod a nedostatku pitné vody. V porovnání s dotazníkovým průzkumem v naší obci na počátku
minulého volebního období v roce 2014, kdy bylo vody v přírodě mnohem více, projevilo zájem o vybudování vodovodu pouze šest občanů. Nyní se situace v důsledku
počasí změnila a potřeba vybudovat vodovod se ukázala jako klíčová. Na přípravě
vodovodu pracujeme od roku 2017 a další podrobnosti o pokroku v této oblasti se
dočtete v dalších článcích.
Z aktuálních dat vyplývá, že zájem o připojení k vodovodu je enormní a většina domácností trpí závažným nedostatkem vody. Tato zpracovaná podložená data použijeme
jako podklad k žádostem o dotace pro vybudování vodovodu v naší obci a pro další
jednání s úřady.
-V.S.-

9.

Vrt a vodovod

Jak jsme informovali v předchozích vydáních našeho Občasníku, hydrogeologický
průzkumný vrt nad koupalištěm pro vybudování vodovodu z roku 2019, kterému předcházela dvouletá projektová a povolovací příprava, se ukázal nakonec jako málo
vydatný z důvodu nedostatečně propustného podloží. To naši přípravu projektu vodovodu zdrželo o další dva roky. Museli jsme začít znovu s další projektovou dokumentací, novými povoleními, tentokrát rovnou na dva stometrové vrty. Povolovací řízení
se nám podařilo úspěšně završit. Také se nám podařilo získat dotaci ze státního fondu
životního prostředí ve výši 873 908,- Kč z celkových nákladů na vrty včetně zkoušek
a měření ve výši 1 092 385 Kč. Rozdíl v těchto částkách je hrazen z rozpočtu naší
obce. Vrty provedla firma Ekomonitor. První vrt se nachází pod Mlázy cca 300m nad
budovou obecního úřadu, má hloubku sto metrů a všechny zkoušky a rozbory vychází
výborně. Dostatek vody je i na druhém stometrovém vrtu ve Stříbrnici – cca 270 m
pod osadou Na Mrtoli. Zbývá ještě spousta papírování, abychom mohli na podzim
předat všechny podklady paní projektantce, která bude zpracovávat projektovou dokumentaci na vybudování vodovodu. Tato dokumentace by měla být připravena na jaře
2022 do povolovacího řízení, jehož délku si netroufám přesně předpovědět. Pokud by
šlo vše hladce, doufám, že snad by mohla doba povolování na příslušných úřadech
s jejich lhůtami trvat tak snad dva roky. Po získání stavebního povolení cca 2024,
či 2025 bude nutné sehnat financování a doufejme, že v té době ještě bude stát poskytovat nějaké vhodné dotační tituly na budování vodovodů a podaří se nám uspět.
K tomuto cíli vede dlouhá cesta přes spoustu práce a překážek. Bylo by pěkné a přáli
10.

Vrt a vodovod

bychom si, pokud by se do konce příštího
volebního období tuto dlouhodobou stavební akci podařilo zrealizovat a příští
periodu suchých let jsme mohli v naší
obci přečkat s dostatkem vlastní kvalitní
pitné vody pro všechny občany.
-V.S.-

Nebezpečné dřeviny

Na jaře krásně rozkvetly keře a květiny před budovou obecního úřadu a doplňují
schodiště, které jsme před dvěma lety nechali upravit z dotace z prostředků Plzeňského
kraje. Telefonní budka byla odstraněna společností O2 v rámci rušení nevyužívaných
zařízení, v celý prostor nyní vypadá kompaktně.
-V.S.-

11.

Dětský den 2021

Dětský den proběhl v Obci Netunice 30.5.2021 od 14:00 na hřišti v Netunicích. Byl
připraven bohatý program a odměny pro děti. Na jednotlivých stanovištích děti plnily
zadané úkoly a učily se novým dovednostem. Nadšeně si vyzkoušely třeba zatloukání
hřebíků nebo loupání brambor.

11.

Další atrakcí bylo skákání přes švihadlo, střelba z praku na cíl, hra na balafon, skákání
na airtracku a předvádění některých gymnastických a parkouristických prvků s pomocí
školeného trenéra, stezka důvěry a další. Účast dětí byla hojná. Dětí, co splnilo úkoly
a dostalo balíček, bylo celkem 65. Balíčky pro děti obstarala od sponzorů organizace
YMCA Plzeň.
-V.S.-

12.

Mikulášská nadílka 2021

Mikulášská nadílka 2021 proběhla v režii naší obce v neděli 5.12.2021 od 14:00.
Tuto tradiční akci jsme museli, vzhledem k vládním nařízením, přesunout do venkovních prostor. Mikuláš, čert a andělé rozdávali balíčky s dobrotami dětem, které se
sešly na hřišti u budovy obecního úřadu. Čert nebyl hrůzostrašný, děti strašil jen
malinko.
-G.S.-

Betlém u Obecného úřadu

Netunice

U budovy obecního úřadu se můžete s
dětmi podívat na malý betlémek, který je
za tmy osvětlený. Najdete jej pod vánočním
stromkem. U budovy obecního úřadu také
začíná Vánoční stezka od YMCA Plzeň,
která má 6 zastavení a končí na Prusinách.
Pokud máte chytrý telefon s daty a čtečkou
QR kódů, každé zastavení vám přehraje část
vánočního příběhu. Doporučujeme jako typ
na malou zimní procházku mezi svátky.
-G.S.-

13.

Živý betlém 2021

Živý betlém na Prusinách 11.12.2021 proběhl z důvodů epidemiologických zákazů
tentokrát ve venkovních prostorech vedle kostela. Jako tradičně nacvičilo 32 dětí
z Netunic, Střížovic, Těnovic, Tlučné, Chlumu a Dýšiné.

Na sněhové pokrývce jsme
si vychutnali předsváteční atmosféru, vánoční příběh a zazpívali si staré i novější
koledy. Vystoupení jsme si užili také z důvodu, že loňská vystoupení byla zrušena.
-G.S.-

14.

Dotace PSOV 2020

V minulém roce jsme získali dotaci z prostředků Plzeňského kraje z programu
PSOV 2020 na opravy budovy OÚ a přilehlého kulturního zařízení ve výši 200 000,Kč. V minulém roce došlo k výměně podlahy ve velkém sále. V letošním roce došlo
k výměně střechy nad velkým sálem s vyhřívanou výpustí a opravě zbývající plechové
střechy. Celkové náklady na opravu činily 307 042,- Kč. Podlahářské práce provedla
firma pana Francla z Netunic a pokrývačské práce firma pana Štáhla z Lukavice.
Doufejme, že mimořádný stav někdy skončí a že budeme moci zase naše kulturní
zařízení bohatě využívat jako obvykle.
-V.S.-

Duby na hrázi rybníku Pískovatého

Pravděpodobně jste si všimli pokácení části dubů na hrázi Pískovatého rybníku. Na
jaře 2021 jsme museli nechat porazit uschlé duby. Netěší nás to, ale bohužel, nebyla
žádná možnost duby zachránit. Rizikové kácení a odvoz provedla o víkendu specializovaná firma. Poděkování patří také členům výjezdové jednotky SDH Netunice, kteří
se podíleli na řízení dopravy a spolu s dalšími brigádníky pomáhali s úklidem větví
a kůry. Ostatní duby a řadu dalších vzrostlých stromů v naší obce ještě čeká bezpečnostní prořez, který bude probíhat postupně.
-V.S.15.

Povodeň 2021

Přívalové deště letos spadly v našem katastru dne 25.6. 2021 a 29.6.2021. Mohutný
příval vody a bahna poté zasáhl naši obec tak, jako již nesčetněkrát v minulosti nedávné i dávné, kam až paměť nejstarších pamětníků sahá. Kukuřičné pole bohužel příliš
velké množství srážkových vod nezadrželo.

Děkujeme všem dobrovolníkům i dobrovolným hasičům, kteří se podíleli na úklidu
a likvidaci škod a nepořádku, který voda natropila. Nechyběl snad nikdo z přilehlých
domů, kdo by se nezapojil. Následující den poskytla bezplatně společnost Lukrena
těžkou techniku i pracovníky na odstraňování bahna z veřejných i soukromých prostor.

16.

-V.S.-

Z naší přírody

Rád bych se podělil o jarní fotografie z okolí naší obce. Krom jiného, jste v letošním
mokrém pozvolném jaře mohli na svých procházkách vidět v okolí Netunic spoustu
obyčejných, ale krásných květin.
Možná vás také potěšila podívaná na záplavu krásných žlutých blatouchů bahenních
na několika mokrých stanovištích. Blatouch je sice mírně jedovatá rostlina, zato
z hlediska včelařství je nektarodárnou i pylodárnou rostlinou. V létě pak na stejném
stanovišti po blatouchu bahenním vykvetly spousty tužebníku jilmového – skvělé
léčivé rostliny.

Na více místech jste mohli zjara také vidět orsej jarní. Malá žlutá výrazná květina je
po vykvetení jedovatá. Mladá nať obsahuje vitamín C, proto se v minulosti přidávala
do jarních salátů. Všechny druhy pryskyřníkovitých jsou známé svou jedovatostí, takže
v žádném případě není doporučeno je konzumovat.
Další běžnou, ale hezkou květinou je šťavel kyselý s lístky ve tvaru trojlístku. Listy
obsahují kyselinu šťavelovou (cca 1,25 % celkové hmotnosti čerstvých listů), která jim
dodává charakteristickou kyselou chuť. Ve větším množství jsou však mírně jedovaté,
neboť kyselina šťavelová ohrožuje ledviny.
-V.S.-

Osvětlení zastávky Na Mrtoli

Netunice

V letošním roce jsme také, kromě jiného, upravili osvětlení autobusové zastávky Na
Mrtoli. Důvodem je zvýšit bezpečnost, především školáků, při čekání a nastupování
do autobusu. Z finančních důvodů jsme sice nemohli nahradit celou zastávku zastávkou novou, jak jsme si původně přáli, ale nakonec jsme přistoupili alespoň ke zlepšení
osvětlení.
-V.S.17.

Ceník prací a služeb Obce Netunice

Ceník prací a služeb Obce Netunice platný od 6/2020
Zastupitelstvo Obce Netunice na základě
Usnesení 2/2020 veřejného zasedání konaného dne 5.6.2020 schválilo na svém veřejném zasedání tento Ceník prací a služeb Obce Netunice
Cena A - trvale hlášení obyvatelé Netunic
Cena B - plná cena - ostatní
Mechanizace
Traktor Zetor - svoz dřeva samotěžba v k.ú. Netunice (bez nakládky) 1 jízda,
Cena A 200,- Kč, Cena B 400,- Kč
Traktor Zetor - převoz traktor a vlek za hodinu, Cena A 500,- Kč, Cena B 610,-Kč
Traktor Zetor a příslušenství za hodinu, Cena A 500,- Kč, Cena B 610,- Kč.
Zápůjčka
Hospoda v kulturním zařízení OU Netunice za den,
Cena A 300,- Kč, Cena B 1500,- Kč.
Sál kulturního zařízení OU Netunice za den, Cena A 500,- Kč, Cena B 2000,- Kč.
Pokud vypůjčitel nevrátí prostor v uklizeném stavu, zaplatí úklid v plné ceně úklidové
firmy.
Při zápůjčce sálu využití projekční techniky - dataprojektor za den
Cena A 500,- Kč, Cena B 600,- Kč.
Vysoušeč - maximálně týden jednorázově, Cena A 200,- Kč, Cena B 400,- Kč.
Naftové topení - fukar 35 kW (bez nafty) za den, Cena A 200,- Kč, Cena B 300,- Kč.
Vozík za automobil za den, Cena A 100,- Kč, Cena B - NELZE ZAPŮJČIT
Žebřík hasičský (na vlastní nebezpečí) za týden, Cena A 100,- Kč,
Cena B - NELZE ZAPŮJČIT
Chlazení výčepní malé (bez sanitace) za den, Cena A 100,- Kč,
Cena B - NELZE ZAPŮJČIT
Nový valník za traktor, NELZE ZAPŮJČIT
Traktor samostatně, NELZE ZAPŮJČIT
Automobil Ford - (řídí pouze vyškolení členové výjezdové jednotky SDH Netunice)
NELZE ZAPŮJČIT
Ceník dřeva na samotěžbu
Kmeny s výtěžností do 12 m2 (10 kmenů vydá cca 12m3) za m3,
Cena A 50,- Kč, Cena B 100,- Kč.
Kmeny s výtěžností do 30 m2 (10 kmenů vydá cca 30m3) za m3,
Cena A 100,- Kč, Cena B 200,- Kč.
18.

Obecně závazná vyhláška obce Netunice č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Netunice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
V návaznosti na změnu legislativy jsme byli nuceni vydat novou vyhlášku na odpad.
Stávající systém, kdy směsný odpad si lidé platí a tříděný mají zdarma na náklady obce
bychom chtěli i nadále zachovat. Některým změnám se nevyhneme. Nyní bude každý
majitel nemovitosti v obci bez výjimky nucen platit poplatek dle objemu popelnice
120 litrů. Bude stanovena pevná cena za litr objemu odpadu. Splatnost bude do 28.
února dne následujícího kalendářního roku. Bude s tímto poplatkem spojena náročná
administrativa jako cena za zachování stávajícího systému. Zákon nedovoluje jinou
než pevnou cenu za svoz. To znamená, že každotýdenní známka se zdraží oproti stávajícímu stavu a známka na menší počet svozu bude levnější. O podrobnostech budete
informováni prostřednictvím úřední desky a sms hlášením.
Od 1.1.2022 bude stanovena cena svozu 0,6 Kč za litr směsného odpadu. Přepočteno
na popelnici 120 l tak budou ceny za známky:
počet svozů (známka)
cena při 0,6 Kč za litr

52
3744

40
26 12 1
2880 1872 864 72

-V.S.-

Změna č. 1 územního plánu

Každá malá změna územního plánu je náročný administrativní proces. Zastupitelstvo
obce si samozřejmě nemůže provádět změny územního plánu podle svého uvážení.
Právě v této době probíhá již více jak rok proces změny územního plánu ve zkráceném
řízení. Úřad územního plánování v Přešticích připravil Zprávu o uplatňování územního
plánu Netunice v uplynulém období 2017 -2021. Na základě této zprávy zpracovatel
dokumentace připraví návrh nového znění územního plánu, který bude podroben
schvalovacímu procesu na příslušných úřadech a veřejnému projednávání v naší obci
a konečnému schválení pro další následující 4 roky, kdy by se měl znovu vyhodnocovat. Do zmíněné zprávy úřad územního plánování zapracoval kromě svých vlastních
požadavků z legislativních a dalších změn a důvodů i požadavky naší obce. V uplynulých čtyřech letech jsme shromažďovali požadavky a postřehy občanů k územnímu
plánu, které jsme po projednání zastupitelstvem předali odboru územního plánování
v Přešticích k aktualizaci územního plánu a ke kterým se vyjadřovaly poté dotčené
orgány. Zhruba polovina požadavků naší obce byla přijata po společném dohadovacím řízení úřadů v Přešticích s našimi zástupci (starostou a místostarostou). Momentálně změny zapracovává architektonická kancelář a poté projde dalším kolem připomínkování dalšími úřady a veřejným projednáváním. Proces aktualizace územního
plánu bude tento a příští rok pokračovat. Budeme vás průběžně informovat o dalším
postupu.
-V.S.-

19.

Hospodaření v obecních lesích

V posledních letech se kůrovec nevyhnul an i našemu katastru. Dopadli jsme sice
lépe než mnozí jiní majitelé lesa, ale museli jsme odtěžit napadené stromy v době,
kdy klesl a cena dřeva na trhu na minimum. Zažádali jsme proto úspěšně o jednotlivé
dotace na kompenzaci škod způsobených kůrovcem a také o dotace na oplocenky
a výsadbu nových sazenic. V Černém lese tak zvětšujeme průběžně podíl borovice,
dubů, buků a modřínu. Ošetření sazenic na zimu bylo zabezpečeno brigádnickou formou za pomoci myslivců z Mysliveckého sdružení Střížovice Černý les.
-V.S.-

Netunická knihovna

Netunice

Neváhejte využívat malou knihovnu pro veřejnost v Netunicích. V době úředních
hodin si můžete vybrat a zapůjčit bezplatně knihu pro delší podzimní a zimní večery.
Knihovna se nachází v předsíni ordinace lékaře. Pokud budete mít zájem, přijďte, rádi
Vám knihovnu otevřeme.
-V.S.-

20.

Ceník prací a služeb Obce Netunice

Kmeny s výtěžností do 50 m2 (10 kmenů vydá cca 50m3) za m3,
Cena A 150,- Kč, Cena B 300,- Kč.
Kmeny s výtěžností do 100 m2 (10 kmenů vydá cca 100m3) za m3,
Cena A 250,- Kč, Cena B 500,- Kč.
Ceník je pouze pro využití nevytížené kapacity. Práce v režii OU mají přednost.
Sazba za 1 hodinu doby použití mechanizmu se počítá od výjezdu po návrat mechanizmu na stanoviště. Hodinové sazby se počítají za každou načatou 1/4 hodinu.
V sazbách za výkon vozidel a prostředků je zahrnuta náhrada za jednoho pracovníka
(100,-Kč za hodinu).
Náklady na další pracovníky jsou účtovány zvlášť dle prováděných prací.
Starosta obce má v případě občanů postižených živelnou pohromou, nebo jinou mimořádnou situací pravomoc poplatek neúčtovat. Platba za využití sálu OU, či hospody,
se nevztahuje na akce pořádané obcí Netunice, akcí, konaných pod záštitou obce Netunice a akcí SDH Netunice a Mysliveckého sdružení Střížovice a dalších akcí zaměřených na kulturu pod záštitou starosty obce Netunice Obec může účtovat náklady na
dotaz dle zákona 106/1999 Sb, 350,- Kč za hodinu práce a 4,- Kč za čb. stránku. -V.S.Obecní úřad informuje

V případě, že by kvůli epidemiologické situaci byly omezeny úřední hodiny po
dobu mimořádného stavu. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, či si domluvit
schůzku telefonicky, nebo elektronicky:
Tel.: 725 041 204 (starosta)
606 237 071 (místostarosta)
E-mail:obec@netunice.cz
ou-netunice@volny.cz
Číslo účtu KB: 8425361/0100
ID datové schránky: w8ebh5m
http://www.netunice.cz/
Neostýchejte se nás kontaktovat i v případě jakékoliv potřeby, či nouze, rádi a ochotně
-V.S.vám vyjdeme vstříc, nebo pomoc zprostředkujeme.
21.

Zpráva jednatelská za rok 1923

Zpráva jednatelská!
Dnes koná sbor náš svoji 24 řádnou valnou hromadu.
Sbor náš založen v r. 1898 plnil od počátku svoje poslání „Vlasti k oslavě-bližnímu k
ochraně“. Válka i v řadách našich způsobila citelné mezery všechno členstvo skoro
konalo službu vojenskou a také i dobří naši členové Jan Hajšman, Jan Kosnar zůstali
daleko od vlasti.
Budiž jim svobodná a lehkou cizí země. Převratu svobodné vlasti bohužel nedočkal
se ani náš dlouholetý předseda Ant. Rataj zemřelý v jaře 1918. Po převratu i sbor náš
mladými silami opět zmlazen, rozmnožil svoje řady, i činnost naše se počala prohlubovati. Osud však nelítostně kosí naše řady proto ani před rokem kdy odbývali jsme
svoji řádnou valnou hromadu nenadáli jsme se, že z kruhu našeho vyrve nelítostná
Morgana našeho dlouholetého velitele př. Karla Hajšmana, odešel v plné síle životní
5. února r. 1922 tam odkud není návratu. Navrhuji, aby povstáním vzdána čest všem
těm, kteří kdysi zde s námi dleli!!!
Proč toto vše uvádím? Proto přátelé, abychom ve svobodném našem státě, i v našem
sboru pracovali dle možnosti ku zvelebení lidumilného hasičského zřízení, abychom
i my vymýtili to co naše řady rozráželo, tu závist, nelásku abychom i my v našem
sboru všichni snažili jsme se pravosti dle sil svých aby vzájemná bratrská láska pojila
i řady naše. Proto vynasnažme se i my, abychom prací vzdělávací a výchovnou i po
těch našich vesničkách pracovali nejen za bližního bezpečnost sílu a statečnost,
ale i ku prospěchu všech vrstev našeho národa.
Proto také nechť nikdo nezazlívá nám, že činnost naše není taková, jako by býti měla
já doufám, vynasnažíme-li se všichni – dle sil svých, že příštím rokem bude zpráva
moje bohatší.
Roku 1922 pořádali jsme 1 řádnou valnou hromadu a 1 mimořádnou a 10 schůzí
členských a výborových.
Cvičení pořadových, žebříkových a se stříkačkou prováděno 14.
Korporativně vystoupil celý sbor při pohřbu př. Karla Hajšmana dne 8.2.1922 a ve
Chválenicích při pohřbu př. Chmelíka 4 členy.
Okrskového cvičení na Chlumě dne 5.6. 10 členy a stříkačkou.
2 na delegáty po 3 neděle žup. hasičské školy v Blovicích, 2 do Struhař a 2 k žup.
valné hromadě, při sjezdu, 2 do Spál. Poříčí a 2 do Nezvěstic k župní výborové schůzi.
Dopisů daných 9, obdržených 19.
Zábavy pořádal sbor 4.2., hasičský ples a 16/7. při sjezdu taneční zábavu.
Z časopisů odebírány „hasičské Rozhledy“.
Tím končím svoji jednatelskou zprávu a přeji vám všem v Novém roce mnoho štěstí
a zdraví a přeji si, aby činnost naše i řady naše v příštím roce mohutněly. Proto přiložme každý ruku k dílu i svorné spolupráci, aby zpráva naše mohla býti obsáhlejší
příštím rokem.
Čerpáno z Netunické hasičské kroniky.
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Pravěké a středověké osídlení okolí Netunic
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Pravěké a středověké osídlení okolí Netunic
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Pravěké a středověké osídlení okolí Netunic
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Pravěké a středověké osídlení okolí Netunic
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Pravěké a středověké osídlení okolí Netunic
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Pravěké a středověké osídlení okolí Netunic
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Strany 189 a 190 v Mrtolské kronice bohužel záhadně chybí.
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Strany 189 a 190 v Mrtolské kronice bohužel záhadně chybí.

39.
Pokračování příště ...
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41.

42.

Vánoční stromky z obecních lesů
Vánoční stromky z obecních lesů ani
letos nejsou k dispozici. V minulých
letech jsme prodávali levně z lesních
prořezávek vánoční stromky místním
občanům po padesátikoruně. V letošním roce nemáme vhodnou
lokalitu, kde by výřez probíhal.
Případné zájemce musíme
proto odkázat na komerční
prodejce.
-V.S.-

Netunice na sociálních sítích
Je tomu již šest let, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních
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 dalších. Sledujte Facebook! Dozvíte se tak vše jako první.

Netunice na Twitteru

Netunice na Facebooku

Netunice na Google Plus

Netunice na Youtube

Oficiální facebooková stránka obce Netunice má již krásných 130 sledujících.
Děkujeme všem za Vaši podporu !
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