Jako z hororu ...
Začalo to úplně nevinně. Prostě ráno, jaké každé
jiné. Bylo 07:30 hodin a popíjejíc kávu jsem se
podíval z okna, jestli náhodou nenapadl nějaký
sníh. Naskytl se mi pohled téměř jako z „Hýčkokova” hororu. Na Netunice nalétává obrovské
asi tisícové hejno ptáků (nejpíš špačků).
Asi mají hlad a hledají, co by kde sezobli. Ti
z Vás, co tuto zajímavou podívanou propásli,
se můžete podívat na další fotky na Facebooku.
Netunice z ptačí perspektivy - aneb jak ty naše Netunice vidělo hejno špačků :-)
Na snímku můžete vidět okolí obecního
úřadu v době před
montáží dětského
hřiště. V té době již
bylo funkční nohejbalové hřiště.
V pravé dolní části
je krásně vidět Tvrz
Netunice.
Na jaře roku 2011 jsem měl možnost proletět se Cesnou nad Netunicemi, Prusinami a Nebílovy. Natočil jsem několik videí, ze kterých se mi podařilo „natípat”
fotografie. Rád bych se s Vámi o některé tyto fotografie podělil. Postupně budeme do
dalších čísel občasníku přidávat letecké snímky Netunic z různých úhlů, ze kterých
určitě Netunice neznáte. Později bychom z těchto snímků chtěli připravit kalendář buď
na rok 2016, nebo na rok 2017. Věříme, že si každý z Vás najde na fotkách nějakou
zajímavost. -RSNa snímku můžete vidět zdevastovaný kravín a „Písák”,o který
se stará rybářský svaz
Předenice - Místní
organizace Štěnovice.
Částečně je zde vidět
i původní cesta okolo
rybníku, která je dnes
již asfaltová.
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Návrh znaku a vlajky obce Netunice
Vážení občané Netunic. Je nám velkou ctí Vám oznámit velkou událost, jejíž
součástí budete i Vy. Ve spolupráci se společností Alerion s.r.o., která se specializuje
na návrhy a realizaci obecních znaků jsme pro Vás připravili šest grafických variant
netunického obecního znaku. Grafické návrhy pro nás připravil profesionální heraldik
a archivář Moravského zemského archivu PhDr. Zdeněk Kubík, z jehož pera vznikly
obecní znaky pro desítky dalších obcí, jako například Slapy nad Vlatavou, Nové
Heřminovy, Hodíšov, či Hlubočky.
Právě z těchto šesti variant si budeme společně vybírat jednu vítěznou variantu,
která se stane „oficiální značkou” obce Netunice. Na základě vítězného návrhu, bude
pro nás ještě vypracován grafický návrh na obecní vlajku (prapor).
-RSNávrh znaku a vlajky obce Netunice
Vyjádření heraldika PhDr. Zdeňka Kubíka
Při tvorbě návrhů komunálních symbolů pro obec Netunice vycházíme z erbovního
znamení (poloviny) koně (vymřelého) rodu Netunických z Nebílov, zakladatelů místní
tvrze (dle níž užíval své příjmení a stál u počátku obce) a prostého polceného štítu erbu
hrabat Kokořovců z Kokořova (významné barokní vrchnosti v dějinách obce).
Preferujeme obecnou figuru stříbrného (tj. v běžné zobrazovací praxi bílého) koně
celého, nebo půleného.
Štít navrhovaného obecního znaku je vždy šikmo dělený (a tedy dvoubarevný),
opět k odlišení od jiných obecních znaků s figurami koně (nebo jeho poloviny).
Inspirací zde je též červeno -černě, nebo černo - červeně polcený štít rodového erbu
Kokořovců z Kokořova. Červenou barvu ponecháváme, černou je možno nahradit
zelenou. Červená barva je společně se stříbrnou (bílou) českými zemskými barvami
a najdeme ji společně s černou v erbu Kokořovců.
Černá barva může (jako tzv. mluvící znamení) evokovat místní Černý les, variantní
zelená pak odkazovat na zemědělský ráz obce a okolní lesnatou krajinu, z níž figura
(poloviny) koně v červeném poli vyskakuje. Figura celého koně spočívá logicky přes
obě barevná pole štítu.
Lomené (tzv. pilovité) šikmé dělení štítu charakter lesa ještě více připomíná, než jen
prosté lineární dělení, které je ale rovněž možné a dle erbu Kokořovců.
U obecního znaku je logické, že i návrh na stožár vztyčované vlajky, nebo praporu
rovně spojeného s žerdí, bude opakovat obecnou figuru koně a všechny výše popsané
tinktury vybrané varianty štítu znaku, jejich vexilogicky možným převedením do
listu vlajky (praporu) o stanoveném poměru šířky k déce 2:3 dle státní vlajky České
republiky. V případě popisu vlajky (praporu) se však nemluví o stříbrné a zlaté tinktuře
kovu, tak jako na hmotově pevném štítě, ale bílé a žluté barvě vlající tkaniny.
V Brně a Bystřici nad Pernštejnem dne 27.2.2015
PhDr. Zdeněk Kubík - heraldik
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Návod na hlasování o obecním znaku
Připravili jsme pro Vás jednoduchý a přehledný systém hlasování. Hlasovat můžete
ve třech níže uvedených termínech. Hlasovat může každý občan, který má trvalé
bydliště v k.ú. Netunice. Hlasovat mohou občané jakéhokoli věku, takže i děti. Každý
má možnost hlasovat pouze jednou. Z tohoto důvodu bude vypracována agenda,
do které se budou zapisovat osoby, které již odhlasovaly.
Termíny hlasování:
I. termín
Pondělí 13.dubna od 18:00 do 20:00 hod
V prostorách OÚ Netunice
II. termín
Středa 15.dubna od 18:00 do 20:00 hod.
V prostorách OÚ Netunice
III. termín
Sobota 18.dubna od 17:00 do 18:30 hod.
V prostorách kulturního sálu
Hlasování bude probíhat prostřednictvím orazítkovaných lístků, na který každý
hlasující zakroužkuje číslo varianty znaku, pro který hlasuje. Pokud bude hlasovací
lístek obsahovat dvě a více zakroužkovaných variant, bude lístek bohužel vyřazen.
Hlasovací lístky se vhodí do zapečetěné urny, která se otevře bezprostředně před
zahájením veřejného zasedání zastupitelstva. Poté se lístky roztřídí a oznámí
se vítězná varianta. Na veřejném zasedání zastupitelstva se následně vítězná varianta
slavnostně schválízastupitelstvem.
Proto prosíme přijďte vyjádřit svoji volbu v co největším počtu, vezměte
sebou děti, babičky, dědečky ať máme společně na co vzpomínat.
-RSVelikonoční kvíz pro děti

-RS4.

Grafické návrhy Netunického obecního znaku
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Velikonoční vyrábění 2015
Jako každý rok jsme s e sešli v kulturním zařízení obce na tradičním velikonočním
vyrábění v sobotu 28. března od 15.00 hod. Děti i dospělí se s chutí pustili do práce.

Obarvovala se a zdobila vyfouklá či natvrdo uvařená vajíčka, zdobily se velikonoční
perníčky a vytvářely se roztomilé stojánky na vajíčka. Kromě celkového obarvení
jsme mohli vajíčka pomalovat speciálními barvami, či jsme je mohli ozdobit voskem
a nálepkami s velikonoční tématikou. Perníčky jsme zdobili barevnými polevami.
Při práci jsme ochutnávali beránka a velikonoční jidáše. Zabavili jsme se natolik,
že jsme vyráběli až do půl šesté večer.
-GS-
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Územní plán
Možná Vás zajímá, v jakém stavu a fázi se nyní nachází rozpracovaný územní plán,
na kterém se přes různé peripetie pracuje již několik let.
Na přelomu roku zaslala kancelář pana architekta návrh územního plánu ke schválení
Odboru územního plánování v Přešticích po zapracování minulých připomínek tohoto
úřadu.
Osobní jednání zástupce obce s odborem územního plánování proběhlo dne
3.2.2015. Pracovník odboru územního plánování vysvětlil připomínky k návrhu
územního plánu, který bude panu architektovi vracet k přepracování. Dále došlo
k vyjasnění a formulaci různých jednotlivých i protichůdných požadavků obce a
stavebního úřadu včetně snahy o kompromis v některých rozdílných pohledech.
V půlce února byl architektonické kanceláři pana Mastného zaslán nový návrh
pokynů pro úpravu návrhu ÚP Netunice. Kancelář tyto požadavky zapracuje do návrhu
územního plánu a předá přeštickému odboru územního plánování. Pokud tento úřad již
bude spokojen a nevznese další připomínky, bude návrh územního plánu předložen
obci Netunice k veřejnému projednávání a poté by mělo dojít ke schválení konečné
verze územního plánu na veřejném zasedání zastupitelstva obce Netunice.
O tom vás budeme včas informovat.
-VSKomplexní pozemkové úpravy
V letošním roce by měly začít komplexní pozemkové úpravy i v našem katastru obce
Netunice. Ve stejné době budou probíhat KPÚ i v katastru Nebílov a Střížovic. Katastr
Předenic byl dokončen v nedávné době. O co přesně se jedná?
KPÚ – komplexní pozemkové úpravy řeší nové uspořádání vlastnických vztahů kromě
intravilánu v celém katastrálním území. Cílem KPÚ je nové prostorové a funkční
uspořádání, zabezpečení přístupnosti a vyrovnání hranic pozemků tak, aby byly
vytvořeny co nejlepší podmínky pro obhospodařování. Současně jsou řešena opatření
pro stabilizaci a zlepšování stavu životního prostředí a vodního režimu v krajině.
Předmětem KPÚ jsou všechny pozemky stanoveného obvodu upravovaného území
bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy
k nim v rámci nově navržených společných zařízení.
Společná zařízení jsou zejména polní cesty, protierozní prvky, technická, vodohospodářská a ekologická opatření. Budují se přednostně na pozemcích obce nebo státu.
Při KPÚ se prověřují jednotlivé vlastnické tituly, odstraňují se chyby a nepřesnosti
z minulých let tak, aby zápisy vedené v katastru nemovitostí (dále jen KN) u místně
příslušného katastrálního pracoviště odpovídaly skutečnosti. Zahájení řízení o KPÚ
oznamuje pozemkový úřad veřejnou vyhláškou.
V dohledné době bude svoláno úvodní jednání s vlastníky pozemků, které odsouhlasí způsob výpočtu nároků vlastníků a zvolí si členy sboru zástupců. Sbor zástupců
pomáhá zpracovateli KPÚ zejména znalostí terénu a místních poměrů, projednává
předložený návrh společných zařízení, posuzuje možnosti řešení KPÚ a vyjadřuje se
k námitkám jednotlivých vlastníků.
-VS7.

Komplexní pozemkové úpravy - pokračování
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele-nájemce
- upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
- možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
- úprava tvaru pozemků a možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
- zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
- zvýšení tržní ceny pozemků
- možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)
- ukončení zatímního užívání cizích pozemků
- uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
- lustrování pozemků
- vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání
- vytyčení lesních pozemků (v případě jejich řešení v pozemkových úpravách)
- převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví
obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace
- realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků,
nebo zdrojů EU přecházejí do majetku obce, pokud není stanoveno jinak
- snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest
- kolem obcí v rámci schválených pozemkových úprav vyřešení neškodného odvedení
povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a
vodohospodářských opatření
- zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby místních
prvků
Úvodní jednání pro k.ú. Netunice se bude konat dne 27.4.2015 od 17 hodin v
kulturním zařízení obce. Všichni vlastníci zemědělských pozemků budou pozváni.
-VSSbor dobrovolných hasičů Netunice
Dovolte, abychom Vám prozradili trochu historie netunického Sboru
dobrovolných hasičů.
Trocha historie: SDH Netunice byl založen roku 1898, pod vedením
předsedy a dlouholetého starosty Netunic Matěje Nováka. Členové
se pravidelně scházeli na veřejná cvičení hasičů, kde intenzivně
trénovali, jak likvidovat požáry, které v té době byly velmi časté.
Místní hasičský sbor zasahoval u požárů především v okolních
obcích - Na Hájích, v Řenčích, v Čižicích, ale i ve vzdálenějších obcích,
jako například Na Chlumu, Na Hradčanech, v Šťáhlavském Borku. Jen za
období 1898 - 1901, což bylo hned po jeho založení, zasahoval sbor u osmi požárů.
Ve sboru v té době působilo 46 mužů.
V dnešní době v SDH Netunice působí dvacet pět dobrovolných hasičů, pod
vedením starosty hasičů Lukáše Černého a místostarosty Jiího Windšedla. Sbor má k
dispozici kroniky psané již od roku založení 1898, ze kterých budeme čerpat historická
fakta v dalších číslech Netunického občasníku, kde představíme i současnou techniku.
-RS a LČ8.

Sbor dobrovolných hasičů Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1898 - 1902
Máme velkou radost, že se s Vámi můžeme podělit o část historie, která byla zaznamenána v kronice panem Karlem Hajšmanem - velitelem a jednatelem SDH
Netunice. Přečtěte si několik úryvků ze „Zprávy jednatelské” z roku 1902, která je
dle našeho názoru úžasně napsaná. Zároveň bychom chtěli poděkovat za zapůjčení
hasičských kronik starostovi SDH Netunice panu Lukáši Černému.
V Netonicích roku 1902 (do roku 1927 se zapisovala obec do kroniky jako Netonice)
Mám potěšení a kladu sobě za čest, že mohu Vám podati zprávu o naší činnosti.
Od založení našeho sboru uplynula doba tří roků, doba ta plna strastí, hořkostí a smutku, jak Vám všem zajisté ještě v mysli utkvívá, vyrval nelítostný osud ze středu
našeho neúmorného pracovníka pro hasičstvo, našeho všem tak milého předsedu
a obecního dlouholetého starostu, přítele Matěje Nováka.
Žádám Vás tudíž, by jsme povstáním ze svých míst vzdali čest památce jeho.
Činnost sboru našeho, od veřejného cvičení jeví se takto:
Celkem od veřejného cvičení bylo konáno 31 cvičení. Celkem sbor působil při osmi
požárech se 46 mužů a třikrát na plano se 30 muži.
Přátelé a bratři hasiči. Tímto jsem Vám stručně podal zprávu naší činnosti. Zbývá
mi toliko projeviti přání, by sbor náš přistupováním nových členů mohutněl a šťastně
překonal všecky obtíže a překážky, které se mu v cestu staví. Vždyť jeden každý z nás
zajisté zná naše české heslo, které praví: „Jen spojené síly vedou jistě k cíli”
Pročež přátelé hasiči nechť nás žádného nějaký osobní hněv, neb babský klep,
od našeho vytknutého cíle nezadržuje, neb sráží, neb každý dobrý hasič nedbá
a neleká se žádných překážek a jde zpříma za cílem mu vytnutým a vodítkem k cíli
tomuto buď nám naše heslo hasičské: „Sobě ku cti - bližnímu k ochraně a Bohu k
oslavě”
Každý hasič si buď vědom tohoto hesla a svého povolání, a proto když uslyší hlas
trubky požár věstící, odloží práci, opouští rodinu a spěchá tam, kde pomoci jeho třeba.
Neohlíží se, zda chrání majetek svého přítele, neb nepřítele, on jest hrdým na to,
že dopřáno mu bylo, svému bližnímu pomoci.
Když zhoubné plameny vyšlehnou a hrozí zkázu všem, i když nářek a pláč okolím
proniká, jsou hasiči těmi nejvítanějšími i u těch, kteří je dříve nenáviděli a takřka
z nich si posměch tropili.
Řádný hasič nečeká odměny ani díků, jej odměňuje vlastní cit a svědomí. Připomínám Vám bratři hasiči, byste vždy pamětlivi byli svých povinností, jeden druhého
k větší cíli a ku svornosti příkladem pobádali, tak aby sbor náš vážnost a úctu sobě
zachoval a vždy prospíval dle znění výš uvedeného hesla.
Naší příští činnosti provoláváme srdečně „Zdař Bůh!”
V Netonicích leden 1902
Karel Hajšman - Velitel a prozatimní jednatel
V příštím čísle Vám přiblížíme historii SDH Netunice za léta 1903 - 1906
postupně se dostaneme až k současnosti.
9.
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Sbor dobrovolných hasičů Netunice

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O VYPALOVÁNÍ POROSTŮ
A SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ
- zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět
vypalování porostů fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám.
Při nedodržení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše
25.000,- Kč, podnikatelským subjektům hrozí za správní delikt pokuta až do výše
500.000,- Kč
- při spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí, klestí, shrabané
trávy) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru
Plzeňského kraje. Za nedodržení této povinnosti může být uložena opět pokuta až do
výše 500.000,- Kč.
- fyzickým osobám doporučujeme, aby spalování hořlavých látek rovněž předem oznamovaly HZS. Vyhnete se situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k domnělému požáru.
Pravidla pro pálení biologického odpadu pro občany

Autor: HZS Plzeň

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu ( listí, klest,
shrabaná tráva apod. ) dodržujte tato pravidla:
- Oheň venku nerozdělávejte při silném větru.
- Ohniště důkladně ohraničte (např.kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek
vody popř. jiné hasební látky.
- Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např.
benzín, naftu či líh.
- Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, a by se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
- Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od
objektů, lesa, stohů, seníků, polí.
- Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo
na strništi.
- Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
- Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému
vznícení. I ve zdánlivě z cela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které
poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
- Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např.
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
- Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150 !!!
10.

Maškarní bál pro děti
Již pátým rokem se konal pro děti maškarní bál v obecním sále v Netunicích. Na
natěšené děti čekalo spousty zábavy i velké překvapení.

Děti se společně vyfotily s maskotem Netuňákem

Zatančit si přišlo asi pětadvacet dětí v maskách – většina holčiček se proměnila
v krásné princezny, ale plesu se zúčastnila i čarodějnice, Minnie, kočička a další
pohádkové bytosti.

První ročník celosvětového sletu princezen

Na děti čekala bohatá tombola. Všechny děti něco vyhrály.

Na karneval zavítali i nebezpečný ninja, čert, pavouk, hasič, pirát… Všechny děti
společně plnily různé úkoly, za které je čekala pokaždé sladká odměna. Naučily
se nový tanec „Bum bác“ a nechaly se pomalovat speciálními barvami na obličej.

Kouzelník Čáryfuk předvádí své umění

Děti se skvěle bavily při různých hrách a písničkách

11.

-GS-

Maškarní bál pro děti - pokračování

Pro děti bylo připraveno plno zábavných her

Aby si děti odpočinuly, soutěžilo se, kdo postaví větší komín

Jako velké překvapení vystoupil kouzelník Čáryfuk, který předvedl ohromeným dětem
i všem přítomným rodičům některá ze svých kouzel. Pěkným zakončením kouzelného
odpoledne byla velká tombola, kde každý vyhrál některou z krásných cen.
Děti si bál opravdu užily.
-GSMaškarní bál pro dospělé
... opravdu maškarní? Tak, jako každý rok, i letos byla účast masek slabá. Večerem
provázelo duo Jája a Pája, které po několika minutách zvedlo všechny přítomné ze
židlí a zaplnilo taneční parket. Na požádání přítomných došlo i na tombolu.

Jája a Pája to pořádně rozjeli. Dlouho to netrvalo a parket se zaplnil.

Půlnočního losování se ujala maska "vnadné
Haliny", která nenechala jedno oko suché.
Těm bez vlasů udělaly radost sponky do vlasů,
jiní hledali překvapení v kinder vajíčkách.
Večer se povedl a již dnes se těšíme na příští
rok.
Vnadná Halina byla na roztrhání.

12.

-LK-

Kronika „Prusiny a Mrtol” od Pana Františka Kesla (rubrika na pokračování)
Měli jsme to štěstí, že se nám dostala
do rukou ručně psaná kronika „Prusiny
a Mrtol” od Pana Kesla, napsaná v první
polovině dvacátého století. Kronika má
288 stran a je v ní takové množství zajímavých informací, že jsme se rozhodli
s Vámi o tyto podělit prostřednictvím
Netunického občasníku. V každém dalším
čísle naleznete 4 strany, které na sebe
budou vždy navazovat. Na straně 2 - 7
je předmluva autora, jejíž kopii si můžete přečíst níže. Ovšem zajímavé to
začíná být na straně 8, kde začíná kapitola
s názvem „Založení Prusín”, která čítá
22 stran.
Na tuto část poté navazuje kapitola s
názvem „Fara”, ve které se dozvíte posloupnost Prusínských farářů od roku
1652 do roka 1938.
Kronice jsme nechali udělat novou
vazbu s pevnou koženkovou obálkou, aby ji již dále čas neničil. Postupně Vás sezná-RSmíme se všemi kapitolami z této naprosto úžasné kroniky ...
Kronika „Prusiny a Mrtol” předmluva autora - část I.

13.

Kronika „Prusiny a Mrtol” předmluva autora - část II.

14.

15.

12.
Pokračování v dalším čísle

Deskovky 2015
Na sobotu 24. 1. 2015 byla naplánovaná akce s názvem „Deskovky“. Na stolech se
uutvořily hory her od Člověče nezlob se, přes Jožina
z bažin, pohádkového troj-pexesa až po hru pro cestovvatele po českých hradech.

Ukázka deskových her

Zpočátku hrály děti se svými
rodiči, ale pak se "rozkoukaly"
a rozjely se boje na všech
frontách. Majitelé her vysvětlovali pravidla a nakonec všichni
vyšli z bojů vítězně. Tatínkové
se pak takticky umístily na bar
Děti hrají deskové hry, maminky sledují, zda někdo nešvindluje
a maminky si vyzkoušely znalosti ze světa filmů. Dokonce se strhla bitva o nafukovací
balónky, které pak ukořistily nejmenší děti.
-LVVýuka hry na kytaru
Od ledna 2015 mají rodiče možnost přihlásit své děti na výuku hry na kytaru. Výuka
probíhá každý čtvrtek v 17:00 v prostorách budovy obecního úřadu. Výuka je pro
děti do 12 let s trvalým bydlištěm v Netunicích zdarma. Zatím se děti naučily sedm
akordů a už umí zahrát první písničku „Tisíc mil”. Vyrůstá nám tady pár kytarových
virtuózů :-)
-RS-

Kuba

Martin

17.

Natálka

GALA

ˇ´ ˇ
ˇ od 5 do 12 let
´ tabory
´
Primestske
pro deti

S ANGLICTINOU
ˇ

VYTVARNY
´
´

12.

´
´
TERMINY:
TERMINY:
ˇ ´ 13.7.2015
ˇ ´ 10.8.2015
OD PONDELI
OD PONDELI
´
´
DO PATKU
17.7.2015
DO PATKU
14.8.2015
OD 8:00-16:00 HOD
OD 8:00-16:00 HOD
PROGRAM:
PROGRAM:
ˇ
´
´ DETSKE
´
ROZVIJENI
ˇ
VYUKA
ANGLICTINY
´
ˇ´
´
KREATIVITY
V
PRIJEMNEM
ˇ´
ˇ ´ PROSTREDI
V PRIJEMNEM
´ PROSTREDI
°
ˇ ´ POMOCI´ RUZNYCH
´
POMOCI´ VYUKOVYCH
´
´ HER
VYTVARNYCH
TECHNIK
´
´
´ ´
´ ´
STRAVOVANI:
STRAVOVANI:
ˇ ˇ
ˇ ˇ
V CENEˇ JSOU ZAJISTENY
V CENEˇ JSOU ZAJISTENY
DOPOLEDNI´ A ODPOLEDNI´ DOPOLEDNI´ A ODPOLEDNI´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
SVACINA
+ OBED
SVACINA
+ OBED
ˇ
ˇ
PITNY´ REZIM
PITNY´ REZIM
CENA:
CENA:

ˇ

1990,- Kc

ˇ

2300,- Kc

GABRIELA SOUKUPOVA, NETUNICE 76, PLZEN-JIH
ˇ
vgsoukupovi@centrum.cz TEL: 774117481

Dvacetiletý mladík nezvládl řízení, jeho auto z rybníka lovili potápěči
Dvacetiletý mladík nezvládl ve středu 21.1.
2015 večer řízení u obce Netunice na Plzeňsku
a s vozem skončil v rybníce. Ven se dokázal
dostat sám, auto později za asistence potápěčů
museli vytáhnout hasiči.
„Řidič, ročník narození 1994, nezvládl
pravotočivou zatáčku, s vozidlem vyjel mimo
komunikaci a později sjel do rybníka,“ sdělila
policejní mluvčí Dagmar Jiroušková s tím,
že přesné příčiny nehody zatím nejsou známy.
Podle prvotních informací řidič nepřizpůsobil
rychlost povaze a stavu vozovky. „Dechová
zkouška na alkohol byla negativní,“ doplnila
Jiroušková.
Řidič se dokázal z vozidla dostat sám bez cizí
pomoci dříve, než celé vozidlo zmizelo hluboko
pod hladinou. Poté vyhledal pomoc u místních,
kteří mu přivolali záchranáře. Záchranná služba
šoféra později přepravila do nemocnice.
Komplikované bylo vyzvednutí vozidla z
rybníka. „Svědkové události hasičům ukázali místo, kde zhruba skončilo. Hasiči ve
člunech po něm pátrali a prohledávali vodu
pomocí trhacích háků. Zhruba čtyři metry
od břehu v hloubce zhruba dva a půl až tři
metry narazili na překážku,“ popsala mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková.
Podle ní však nebylo možné s jistotou
určit, zda předmět pod hladinou je havarované vozidlo, nebo betonový sokl, který
je podle rybářů v daném místě zabudovaný.
Velitel zásahu společně s policií proto
rozhodl o povolání potápěčů. „Ti vozidlo
nalezli během několika málo okamžiků
a vyvázali ho popruhy za nápravu. Hasiči
následně vozidlo z vody vyprostili a předali
k ohledání p olicii,“ přiblížila Jakoubková.
Z auta podle ní neunikly žádné provozní
kapaliny.
Zdroj: http://plzen.idnes.cz
Vyplňte osmisměrku a zjistěte pranostiku

19.

Poslední leč 2014 - Přijímání mezi myslivce
Myslivecké sdružení Střížovice – Černý les
pořádalo na konci roku 2014 poslední leč.
V předchozím čísle Netunického občasníku
jste se mohli dozvědět informace o tom, jak
poslední leč probíhá.
Mezi další zvyky na poslední leči patří přijímání mezi myslivce.
Přijímání mezi myslivce je myslivecký
zvyk, obdoba bývalého „vyzbrojení” či
„ozbrojení”, nebo „přijetí v počet myslivců”.
prováděné ještě v minulém století. Na tuto
slavnostní chvíli je připraven stůl, pokrytý bílým, či zeleným ubrusem, ozdobený úlomky, křížem a brokovnicí. Dále je na stole tesák a vyplněný pamětní list. Za stolem stojí
funkcionáři MS. Po levé straně z pohledu od stolu do sálu stojí přijímaný absolvent
mysliveckého kurzu.
Troubí se: „Pozor ! Pozor si dej !”
Promluví přijímající: „Pane předsedo, přátelé myslivci. Pan ........... absolvoval kurz
uchazečů o první lovecký lístek, praxi prováděl v našem mysliveckém sdružení. Zaslouží si proto té cti, aby byl slavnostně přijat mezi myslivce”.
Absolvent přistoupí k mysliveckému hospodáři. Ten pozvedne pravou rukou tesák do
výše levého ramene. Postupně udílí tři údery plochou stranou čepele na levé rameno
absolventa.
Přitom pronáší: „První úder k připomínce mysliveckých mravů platí, vždy a všude
musíš je i nadál zachovati ... Druhý dávám k poctě české myslivosti, kterou chraň vždy,
všude s bedlivostí ... Třetí vedu jménem mysliveckých druhů, s přáním - Myslivosti
zdar - buď vítán v našem kastu”.
Zasune tesák do pochvy, odloží na stolek, vezme pamětní list, předá je absolventovi
se slovy:
„Čest svou, myslivče, vždy mužně chraň, přírodu a její tvary vždycky braň, myslivecky
lov a jednej, jak se sluší, myslivcem buď vždy tělem i duší”.
Troubí se „Halalí”, přijímající podá nováčkovi pravou ruku a blahopřeje mu slovy:
„Příteli, blahopřeji Ti jménem všech přítomných a vítám Tě do naší myslivecké rodiny”.
Po předání pamětního listu možno předat novému myslivci též jeho pušku
s proslovem:
„Zbraň svou pečlivě vždy opatruj, zvěři a svým druhům ku pomoci stůj, rozvaž každý
výstřel v dál, nejdřív miř a potom pal !”
Nový myslivec může pozvat členy k slavnostnímu přípitku (levou rukou). Přípitek
pronese předseda například se slovy: „Připijme k poctě našeho nového myslivce a na
další rozkvět naší myslivosti.
Lovu zdar !”
S pozdravem „myslivosti zdar“
Myslivecký hospodář Josef Rudolf
V příštím čísle: „Zvyky při lovech a honech”

20.

Rozpis plánovaných akcí na první pololetí 2015
Vážení občané Netunic. Přinášíme Vám další p řehledný rozpis plánovaných akcí
pořádaných Obecním úřadem Nenunice i SDH Netunice na období duben - červenec
2015. Termíny všech akcí jsme vybírali tak, aby se nekřížily s akcemi v okolních
obcích.
Duben
Vydání 2. čísla Netunického občasníku
Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19:00 hod.
Cestopisná přednáška Ing. Petr Vlčka Karel Nekuť - Černobyl
SDH Netunice - Stavění májky

sobota 18. duben
neděle 26. duben
čtvrtek 30. duben

Květen
MDM - Den matek 8.5.2015 - výroba přáníček pro maminky
Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19:00 hod.
Cestopisná přednáška - Pan Šobr - Putování napříč celou Čínou
MDD - Mezinárodní den dětí

pátek 8. květen
sobota 23.květen
neděle 24. květen
sobota 30. květen

Červen
Světový den rybářství - rybolov pro děti a opékání buřtů
Akce se koná ve spolupráci s SDH Netunice u rybníka
„Jordánek” (čas bude upřesněn)

sobota 27. červen

Červenec
Vydání 3. čísla Netunického občasníku
Cestopisná přednáška manželé Márovi - Japonsko
Pouť na Prusinách

sobota 21. červenec
neděle 26. červenec

Ostatní termíny akcí budou doplněny v dubnovém vydání Netunického občasníku.
Změna termínů vyhrazena.
Kominík
Na sobotu 9.5.2015 je objednán kominík. Občané obce, kteří mají zájem o návštěvu
kominíka, se mohou nahlásit do seznamu v kanceláři obecního úřadu.

21.

Podpořme řemeslo ! ...aneb prezentujte svoji firmu a své podnikání
Jste šikovný zedník, obkladač, elektrikář,
automechanik, masér(ka) či ovládáte nějaké
jiné, zde neuvedené řemeslo ? Jste drobný
živnostník nebo máte firmu ? Pokud jste
odpověděl(a) ano, tak právě pro Vás je
určena následující nabídka.
Rádi bychom podpořili všechny místní
drobné živnostníky, řemeslníky, podnikání
a firmy. Často se stává, že někdo potřebuje
zboží, nebo službu, kterou nabízí někdo
v blízkém okolí. Nabízíme Vám možnost
ZDARMA krátce představit svoji firmu a
podnikání na stránkách Netunického občasníku. Neváhejte a zašlete nám na email:
obecnetunice@gmail.com svoji prezentaci
a v následujícím vydání ji uveřejníme.
-RS a VS-

Jste šikovný
cukrář ?

... nebo zahradník ?
... nebo truhlář ?

... a nebo zedník ?

Dejte vědět o sobě a o svém řemesle !

Z historie obce Netunice I. část (1192 - 1575)
Vznik obce
První zmínky o obci Netunice pocházejí již z roku 1192, kdy v obci hospodařilo šest
sedláků, několik chalupníků a domkářů a byla zde i jedna hospoda. V té době vlastnil
obec Jan z Netunic. Další majetkové poměry byly však značně spletité. V roce 1379
byly Netunice rozděleny. Jedno popluží vlastnil blíže neurčený Ctibor a další díl patřil
paní Anně, která byla provdána za Racka z Nebílov, tím byl další díl připojen k Nebílovům. Syn paní Anny, Vilém, pak zdědil Netunice jak po matce tak po otci a stal se
tím předkem Netunických z Nebílov, jež měli ve svém znaku koně.
V roce 1395 Netuničtí z Nebílov, Oldřich, paní Anna, její syn Vilém a dcera Eliška,
založili kaplanství při prusinském kostele. Vilém byl přísně katolického smýšlení,
a proto mu nepomucký opat Arnold, krátce před začátkem husitských válek, zastavil
klášterecké dědiny: Blovice, Střížovice a další společně s jejich vesnicemi. Na počátku
náboženských válek bojoval Vilém proti husitům na katolické straně a roku 1425
a 1433 dosazoval k prusinskému kostelu katolické kněze. Ještě roku 1454 vlastnil
Nepomucké vsi syn Viléma, rovněž Vilém, který své vlastnické právo musel doložit
před komisí, která byla k tomuto účelu předem sestavena.
Dalšími majiteli obce byli Jan a Hynek, kteří si ke svému vlastnictví, roku 1548,
připsali do zemských desek rovněž tvrz Netunice s poplužním dvorem a celou vsí,
jakožto dědictví po svém otci Jaroslavu z Nebílov. Poslední majitelkou obce je za
Netunické z Nebílov v historických pramenech uvadena sestra Jana a Hynka paní
Dorota, která zemřela roku 1575.
Pokračování v příštím čísle ...
3.

Cestopisné přednášky na měsíc duben a květen (v červnu bude pauza)

JAN ŠOBR - VELKÁ ČÍNSKÁ ZMĚŤ
Vstupné 100 Kč

24. květen - NETUNICE
Kulturní sál OÚ NETUNICE
Začátek přednášky 18:00

Co všechno může člověk vidět a zažít za měsíc
na cestě Čínou od západu na východ to vše na
velkém plátně a s čarokrásnou zvukovou reprodukcí

Vstupenky koupíte od 1.5.2015 vždy v pondělí a ve středu od 18:00 - 20:00 hod. na Obecním úřadě v Netunicích

Posledních 10 vstupenek !

Vstupenky v prodeji od 1. května 2015

Kde všude můžete najít aktuální online informace o dění v Netunicích ?
Od prosince 2014 můžete sledovat online informace o aktuálním dění v Netunicích.
Pokud využíváte sociální síť Facebook, Twitter, Google +, nebo Youtube, neváhejte
a staňte se fanouškem. Dozvíte se tak vše jako první.

Oficiální facebooková stránka obce Netunice má již neuvěřitelných 55 fanoušků.
Děkujeme všem za podporu !

23.

Konané cestopisné přednášky
V únoru a březnu jste měli možnost navštívit první dvě cestopisné přednášky. První
byla v režii cestovatelky Dominiky Gawliczkové, která cestovala na motorce na vlastní
pěst přes půl světa až do dalekého Kyrgyzstánu. Cestou zažila mnoho zajímavých příhod, o kterých se s námi přijela podělit. Zájem o přednášku byl opravdu obrovský, bylo
vyprodáno za necelý týden. Jak to na přednášce vypadalo, můžete vidět níže na fotkách.
Ostatní fotografie si můžete prohlédnout na oficiálních Facebookových stránkách obce.

V březnu se nám do Netunic podařilo dostat takřka „celebritu” z oboru cestování.
Ano, byl to Dan Přibáň - nejzábavnější cestovatel v České republice. Vstupenky na tuto
přednášku zmizely za necelý týden. Dana a jeho dobrodružství jste měli možnost již
několikrát vidět v TV. V těchto dnech se Dan i se svými trabanty připravuje na start v
Austrálii. Dobrá zpráva je, že Dan přislíbil jednu z prvních přednášek o cestě z Austrálie do Thajska uspořádat právě u nás v Netunicích, čehož si velice vážíme.

24.

Pravidelné ordinační hodiny lékařů
MUDr. Prokopec Vít, praktický lékař
Štěnovická 128, Štěnovice
Telefon: 377 916 255

MUDr. Vojtová Monika, praktický lékař
Štěnovické náměstí 377, Štěnovice
Telefon: 377 916 217

Pondělí 7:30 - 12:30 14:00 - 16:00
Po (lichý týden) 16:30 – 18:00 Netunice
(sudý týden Nebílovy)
Úterý 7:30 - 12:00
Středa 7:30 - 12:00
Čtvrtek 17:30 - 12:00
Pátek 7:30 - 12:00

Pondělí 7:00 - 12:00 14:30 - 16:30
Út (liché týdny) - Štěnovice 7:00 - 10:30
Netunice 11:00 - 12:00
Út (sudé týdny) - Štěnovice 7:00 - 12:00
St 7:00 - 10:30 a 11:00-12:00 Nebílovy
Čt 7:00 - 11:30
Pá 7:00 - 12:00

Velikonoční křížovka pro děti

Autorka: Ester Anna Soukupová

25.

Velikonoční zábavná omalovánka
Velikonoční oslava
Najdi na obrázku skryté věci zobrazené v levém okraji. Šikovné děti mohou obrázek
velikonoční oslavy vybarvit.

Nové vyhlášky o odpadech

-RS-

Po změně legislativy jsme nuceni zapracovat do vyhlášky o odpadech některé
změny. Současná vyhláška bude rozdělena dle metodiky Ministerstva vnitra ČR na
vyhlášky dvě. Jedna vyhláška se týká systému nakládání s odpadem a druhá poplatků
za svoz odpadu.
Ceny a způsob placení poplatku se nemění a zůstávají tak, jak jsme zvyklí. Novinkou bude mobilní sběr biologického odpadu rostlinného původu. V letním období bude
objednán kontejner, kam bude moci každý občan ukládat trávu, listí a odpad ze zahrad.
Informace budou zveřejněny na úřední desce obce.
-VS26.

Nové směrové ukazatele „Na Mrtoli”
Nový ukazatel ve směru z Netunic na Háje

Na začátku března byly osazeny nové
směrové ukazatele „Na Mrtoli”.
Cedule byly namontovány v jak ve
směru z Hájů do Netunic, tak i ve směru
z Netunic na Háje.

Nový ukazatel ve směru z Hájů do Netunic

Vichřice udeřila v plné síle. Nový ukazatel nevydržel.

Ovšem jeden z čerstvě osazených ukazatelů
nevydržel nápor vichřice, která se prohnala
v úterý 31.3.2015 celým Českem.
Ukazatel je již osazen zpět na svém místě.
-LV-

Najdete v dalším čísle

Ve třetím čísle Netunického občasníku bychom Vám rádi představili finální podobu
nových autobusových zastávek, dále finální podobu obecní vlajky, jejíž grafický
design bude vycházet ze schválené verze obecního znaku. Dále Vám představíme
nový design obecních webových stránek ... a mnoho dalšího.
Uzávěrka příspěvků a inzerce pro třetí číslo občasníku bude: 5.července 2015
Závěr
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