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Mák všude kam se podíváš ... Pohled na kostel Prusiny z cesty (od Svaté Trojice do Předenic)

Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
dostáváte do ruky již třetí číslo Netunického občasníku,
kde se můžete dočíst o posledním dění v naší obci i o plánovaných akcích a činnostech. Najdete zde i něco k pobavení
v letních horkých dnech.
Přeji Vám všem krásné léto, příjemnou dovolenou, či prázdniny a příjemné počtení v našem zpravodaji.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce

Shrnutí druhého čísla

Vážení občané Netunic ...
Přes veškeré peripetie, které provázelo vydání druhého čísla Netunického občasníku,
se nám podařilo výrazně zvýšit pozitivní zpětnou vazbu od čtenářů. Pořád dokola
slyšíme ... „A pak že se tady nic neděje !!!” A právě tahle věta je tím motorem, který
nás stále žene dál, a motivuje nás věnovat více času a píle následujícímu vydání. Jsme
vděční za Vaše pozitivní reakce a stále pracujeme na tom, abychom udrželi výšku
kvality obsahu. Věříme, že třetí číslo, které právě držíte a čtete, nebude výjimkou.
Za celou redakční radu Radek Sigmond
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Dotace na budovu OÚ – chystaná rekonstrukce

V letošním roce jsme obdrželi dotaci ve
výši 200 000,- Kč z programu PSOV
Plzeňského kraje na rekonstrukci topení,
vodovodu a obou teras obecního úřadu.
V průběhu léta bychom chtěli provést
výměnu kotle, rekonstrukci instalací
a terasy.
O průběhu rekonstrukce vás budeme
podrobněji informovat v příštím čísle
Netunického občasníku.
-V.S.-

Budova OÚ Netunice, která projde letos v létě částečnou rekonstrukcí

Výroba přáníček pro maminky ke Dni matek

V pátek 8.5. odpoledne se v prostoru obecní hospody sešly netunické děti ke společnému vyrábění přáníček pro své maminky ke dni matek. Svá přáníčka zdobily
motýlky a kytičkami z barevného papíru, různobarevnými
proužky a vystřihovánkami,
ozdobnými děrovačkami a v
neposlední řadě na přáníčka
skládaly roztomilá origami
zvířátka a tulipány.
Děti pak společně do přáníček
maminkám napsaly přání.
U stolů panovala příjemná
kreativní atmosféra a kromě
nových výtvarných technik si
děti i jejich rodiče, kteří je na
Tolik kreativních nápadů na přáníčka se jen tak nevidí

akci přivedli, příjemně popovídali. Všechna přáníčka se
moc povedla a maminkám
určitě udělala radost.
-G.S.-
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Ovšem, když jsou šikovné ruce, tak jde všechno snadno ...

Úžasná přáníčka pro maminky a jejich úžasní autoři
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Kontejner na biologický odpad

V letním období probíhá také svoz
bioodpadu ze zahrad, a to formou přistaveného kontejneru momentálně zhruba
po cca třech týdnech, vždy od pátku do
pondělí.
O přesných termínech Vás budeme informovat na internetových stránkách obce,
na úřední desce i rozhlasem.
Kontejner na biologický odpad umístěný u hasičárny

Předběžně čekejte kontejner o těchto víkendech:
25. a 26. července 2015, 13. a 14. srpna 2015,
Změna vyhrazena.

5. a 6. září 2015
-V.S.-

Do kontejneru vhazujte POUZE bioodpad ze zahrad – trávu, listí a větve.
Inzertní rubrika

Přijďte nás navštívit do hospůdky v budově OÚ Netunice. Posezení venku i uvnitř
a příjemná obsluha. Otevírací doba Pá-Ne od 15:00 hodin, v týdnu dle domluvy.

www.subill-hostinec.cz
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Rozhovor na téma „Větrné elektrárny“ se starostou Střížovic panem Jiřím Fejfarem

Ilustrační obrázek - Větrné elektrárny postavené v Dánsku

V nedávné době se k nám dostaly dotazy
některých netunických občanů, které se
týkaly původně plánovaných větrných
elektráren v sousedním střížovickém
katastru. Tento větrný park vyvolal ve
své době značné emoce i pozornost medií.
Padaly argumenty pro i proti. Nakonec
byl tento park v předchozím roce i předmětem referenda.

Ve Střížovicích pak s poměrně malým rozdílem zvítězili odpůrci větrného parku.
Dotazy a obavy některých občanů se u nás vyskytly pravděpodobně v souvislosti
s veřejným projednáváním územního plánu ve Střížovicích, které proběhlo v červnu
letošního roku. Proto jsme se rozhodli požádat o rozhovor starostu obce Střížovice,
pana Jiřího Fejfara.

Vizualizace původně zamýšleného rozmístění osmi větrných elektráren (Velikost znázorněných stožárů neodpovídá měřítku na mapě. Ve skutečnosti by byly menší)

Na satelitním snímku je znázorněné původní zamýšlené umístění osmi větrných
elektráren, jejichž výška měla být 150 metrů a včetně vrtule dokonce měly měřit
neuvěřitelných 200 metrů.
-V.S.4.

Rozhovor na téma „Větrné elektrárny“ se starostou Střížovic panem Jiřím Fejfarem

1. Pane starosto, v návrhu územního plánu Střížovic se s větrným parkem nepočítá. Můžete nám to potvrdit?
Odpověď:
Ano v novém návrhu územního plánu Střížovic se s větrným parkem nepočítá.
2. Rád bych se zeptal na zmíněné referendum. V jakém poměru zastánců a
odpůrců výsledek referenda nakonec vyšel?
Odpověď:
Referenda se zúčastnilo 262 oprávněných osob z 317 registrovaných. Pro VtE se
vyslovilo 119 osob a proti 136 oprávněných osob. 7 hlasů bylo neplatných. Rozdíl
byl 17 hlasů proti VtE.
3. Jak vnímáte atmosféru ve vaší obci? Myslíte, že poměr zastánců a odpůrců
větrného parku zůstal obdobný, nebo zda názory občanů se v průběhu času
mění?
Odpověď:
Já si myslím, že se atmosféra pomalu utišuje. Bylo to vypjaté období a uběhlo ještě
málo času na to, aby se vše uklidnilo.
4. Myslíte, že poměr zastánců a odpůrců větrného parku zůstal obdobný, nebo že
názory občanů se v průběhu času mění?
Odpověď:
Nevím a ani to nesleduji.
5. Pane starosto, jaké máte plány do budoucnosti? Neuvažujete přeci jenom se k
této myšlence někdy vrátit?
Odpověď:
Referendum rozhodlo, já mám nyní jiné starosti (chceme vybudovat vodovod
a novou kanalizaci). Takže na jiné plány nemám ani pomyšlení, protože pokud se
do toho pustíme, tak do konce volebního období máme co dělat.
6. Nechcete našim čtenářům v Netunicích ještě něco sdělit?
Odpověď:
Mohu pouze říci, že výstavba VtE nebyla proti nikomu namířena a přinesla by do
obce a okolí větší sumu finančních prostředků po dobu 20 let. Záměr neprošel
a dál se tím již nezabývám.
S pozdravem Jiří Fejfar
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl Ing.Vladislav Soukup - starosta obce Netunice
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Nové internetové stránky obce Netunice

V těchto dnech se začalo intenzivně pracovat na novém designu internetových stránek naší obce. Re-design je připravován a kódován společností Galileo s.r.o., která
se starala o provoz stávajících internetových stránek. Můžete se těšit na spoustu novinek, nové moderní zásuvné moduly, které zpestří webové stránky a dynamiku ovládání
a zároveň zjednoduší prostředí i pro slabozraké. Prostředí bude přizpůsobeno i pro
dříve narozené návštěvníky webu, kteří si potrpí na jednoduché a intuitivní ovládání.

?

Stávající internetové stránky se zastaralým designem

Jak bude vypadat nový design internetových stránek obce Netunice ?
Dozvíte se v příštím čísle Netunického občasníku

www.netunice.cz

-R.S.-

Výkup pozemku obcí Netunice

V červnu tohoto roku byl realizován odkup pozemku p. č. 373/3 v k. ú Netunice do
majetku obce od soukromého majitele. Jedná se o pozemek za budovou obecního
úřadu, na kterém parkuje část komunální techniky. Důvodem je možnost v budoucnu
využít nový vrt pro hromadné zásobování vodou a s tím spojené vyhlášení ochranného
pásma a umístění další vodohospodářské infrastruktury. Tento travnatý pozemek navazuje na parcely v majetku obce Netunice a obcí byl dosud udržován i využíván.
-V.S.-

Rekonstrukce kapličky

V této době probíhá rekonstrukce kapličky. Podle kroniky zde byla původní zvonice,
dřevěné sloupy a zvon, nahrazeny roku 1831 zděnou kapličkou se zvonicí. Rekonstrukce a opravy probíhaly, dle kroniky, minimálně v letech 1872, 1885, 1920, 1934,
poslední oprava proběhla na začátku devadesátých let po změně režimu. Od té doby
kaplička, která kdysi sloužila jako zvonice, opět výrazně zchátrala. Přikročili jsme
k vyspravení fasády včetně nového nátěru, opravy dveří, střechy, výměny oken,
opravy vnitřní omítky, štuků a obrazové výzdoby. Věříme, že se Vám bude tato malá,
ale poměrně dominantní historická stavbička v novém kabátě opět líbit.
6.

-V.S.-

Časosběrné snímky rekonstrukce kapličky

Stavba lešení u zchátralé kapličky. Otlučení zvětralé omítky.

Rekonstrukce pokračovala vyspravením fasády jádrovou omítkou.

Vyštukování všech stěn sjednotilo povrch fasády.

Netunická kaplička v novém kabátě.
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-V.S.- -R.S.-

Netunice z ptačí perspektivy - 2. pokračování

V dalším pokračování
jsme se tentokrát zaměřili na západní část
Netunic. Vzhledem k
tomu, že byly tyto fotografie pořízeny v roce
2011, tedy před čtyřmi
lety, můžete sami porovnat, k jakým změnám
došlo během tohoto
čtyřletého období.
Na fotce můžete vidět
silnici vedoucí na Prusiny.
Na fotce můžete vidět
Silnici č. 183 klikatící
se přes západní část
obce.
Je úplně jedno jakým
směrem se vydáte,
protože vždy musíte jít
po silnici, nebo po trávníku, před něčí zahradou.
Proto by vybudování
chodníků, byla v budoucnu skvělá investice.

8.

Fotografie byly pořízené na jaře. Můžete
vidět krásně rozkvetlé
stromy. Ve spodní části
je vidět remízek, který
zde vyrostl v minulém
desetiletí. Je tvořen ze
samých náletových rostlin.
Možná bude v budoucnu tento trnitý remízek
prosekán a částečně
zlikvidován, což je skvělá zpráva :-)
-R.S.-

O vrtu za budovou obecního úřadu

Na podzim minulého roku byl proveden průzkumný vrt za budovou obecního úřadu
do hloubky téměř 50 m. V zimě a na jaře letošního roku proběhly čerpací a jiné
zkoušky, ze kterých jsme obdrželi protokoly, ze kterých jednoznačně vyplývá,
že vrt je vydatný tak, že s velkou rezervou
by dokázal zásobovat celou naši obec,
pokud bychom měli vodovod, a voda,
kterou vrt poskytuje, je pitná. V současné
době probíhá vyřizování podkladů ke
stavebnímu povolení a vodoprávnímu řízení, které by měly vyústit k napojení
budovy obecního úřadu na tento zdroj
vody, který by takto pak mohl být jistou
Průzkumný vrt za budovou obecního úřadu
rezervou pitné vody v naší obci. Zdolávání papírových překážek ještě nějakou dobu
potrvá a pak se teprve budeme moci připojit.
-V.S.Zaměstnanci obecního úřadu

Pravděpodobně jste si všimli, že došlo k obměně mezi zaměstnanci obce na VPP.
Od května máme dvě nové pracovní síly, které provádí údržbu budov a zeleně v naší
obci. Začali jsme, kromě údržby zeleně, i s údržbou dětského hřiště, kapličky,
hasičské zbrojnice i budovy obecního úřadu. Úkolů je všude spoustu, přesto je znát,
že práce jde od ruky. S dalším novým pracovníkem na částečný úvazek počítáme také
od srpna tohoto roku.
-V.S.-

Zaměstnanci provádí revitalizaci obecního úřadu a jeho okolí

Naši zaměstnanci provádí údržbu zeleně na celém území obce.

Dětské hřiště prošlo kompletní údržbou, včetně natření všech dřevěných dílů
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Rubrika krimi - Hledá se houba !

Houbařská sezóna začala v Netunicích dříve, než si mnozí z nás přáli.
V úterý dne 21.4.2015 se z prostoru před Obecním úřadem ztratil dřevvěný hřib vyrobený pro obec panem Jiřím Kašparem. Někteří jsou nad
ttouto skutečností rozhořčeni, některým přijde úsměvná. Ať tak, či tak,
obracíme se na občany s prosbou o pomoc:
Kdo nás přivede na "stopu" ztracené houby a zaslouží se o její nalezení,
K
bude finančně odměněn.
b
-L.K.Zvířátková křížovka pro děti

Napiš vždy do políček jména zvířat podle jejich zvuků.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Haf, haf
Chro, chro, kvík
Kuňk, kuňk
Mé, mé
Ssssssss…
Hudry, hudry
Ko, ko, ko, ko, dák
Krá, krá
Písk, písk

Tajenka: ……………………………………..

Autorka křížovky: Ester Anna Soukupová

Komplexní pozemkové úpravy - pokračování z předchozího čísla

V současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy, o kterých jsme referovali
v minulém čísle našeho občasníku. Většina občanů si všimla pracovníků firmy
Georeal, kteří v minulých měsících prováděli přesné zaměření některých hranic
zemědělských parcel. Také majitelé zemědělských pozemků byli pozváni na úvodní
jednání, na kterém byl zvolen řídící výbor.
Výbor bude pracovat v tomto složení: za pozemkový úřad paní Kaderová, za obec
Netunice starosta Soukup, za největšího velkoplošného hospodáře pan Netrval, za
drobné zemědělce pan Windšedl, dále místních poměrů a zemědělského hospodaření
znalý pan Kašpar a jako náhradník pan Sigmond.
Projektant připravil první návrh společných zařízení – cest, protipovodňových
a protierozních opatření. Na schůzi výboru jsme návrh projednali a doplnili mnoha
postřehy a požadavky, které projekční kancelář bude dále zpracovávat do další pracovní verze.
V souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami se vyskytly z řad občanů
některé otázky, na které by jistě rádi znali odpověď i někteří další majitelé zemědělských pozemků.
10.

Komplexní pozemkové úpravy - Časté otázky a odpovědi

Otázka č. 1. Mohou mi sebrat proti mé vůli pozemek a vyměnit za jiný?
Odpověď: Ano i ne. Čistě teoreticky, v případě, že by váš pozemek překážel ve
vybudování důležitých veřejných zařízení, jako například protipovodňovému zařízení,
které by nebylo možné provést jinde, má řídící orgán nástroj, jako poslední možnost
jednat i proti vůli vlastníka. V praxi je tato možnost brána až jako poslední a výjimečná. Nejdůležitější je komunikace každého majitele zemědělského pozemku s projektantem, který má velký zájem vyjít, pokud možno, všem požadavkům občanů vstříc.
Výsledný přínos pozemkových úprav pro všechny zúčastněné závisí od dobré komunikace a je přímo úměrný dobré vůli zúčastněných osob.
Otázka č. 2. Komu komplexní pozemková úprava pomůže?
Odpověď: Každému majiteli by měla reforma pozemky zhodnotit tím, že je možné
různá malá políčka spojit v jeden, či několik větších celků, zpřístupnit pozemky,
rozdělit majetek mezi jednotlivé spoluvlastníky, pokud jich je více, omezit erozi
zemědělské půdy. Měli by se odstranit chyby a nepřesnosti v katastrálních mapách
z minulosti.
Otázka č. 3. Je zde někdo, komu pozemkové úpravy jsou k ničemu?
Odpověď: Ano, i takoví jsou mezi námi. Jedná se o občany, kteří vlastní pozemek
scelený, přístupný z cesty, nemají spoluvlastníka, neuvažují o prodeji a s umístěním
pozemků jsou spokojeni. Jejich pozemky nejsou ohroženy erozí ani povodněmi.
Hranice jsou přesné a jasné. Bohužel, takto šťastných majitelů pozemků je menšina.
Přesto bych je rád požádal o shovívavost a trpělivost, aby strpěli papírování a obtíže
spojené s komplexními pozemkovými úpravami kvůli ostatním občanům, kteří takové
štěstí neměli.
Otázka č. 4. Co z toho má obec?
Odpověď: Obec přijde o část zemědělských pozemků, které vlastní nyní výměnou za
pozemky pod komunikacemi a protipovodňovými opatřeními. V obci i celém katastru
by se měla významně omezit škoda působená velkou vodou a erozí půdy. Stát by nám
měl některé komunikace vybudovat. Vše je placeno ze státního rozpočtu a obecní
pokladnu to nezatíží.
Otázka č. 5. Co z toho mají zastupitelé a starosta obce?
Odpověď: Zastupitelé včetně starosty přímý osobní prospěch komplexními pozemkovými úpravami nezískají žádný, protože nikdo z nich zemědělskou půdu nevlastní.
Jediné, co získají je více práce a starostí. A také snad nakonec i dobrý pocit, že
vykonali pro obec kus prospěšné práce, aby se nám všem žilo v Netunicích lépe.
11.

-V.S.-

Reportáž z průběhu hlasování o obecní znak
Hlasovací lístek pro volbu Netunického obecního znaku
Zakřížkujte pouze jednu variantu a vhoďte do urny.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Hlasovací lístek, který se vhazoval do zapečetěné volební urny

Dne 18.4.2015 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Netunice, proběhlo konečné
hlasování a s chválení netunického obecního znaku. Hlasování zastupitelstva předcházelo hlasování občanů Netunic. Každý občan mohl hlasovat prostřednictvím orazítkovaných hlasovacích lístků, ve kterých měl možnost ze šesti variant označit tu, která byla
dle jeho uvážení tou nejlepší. Hlasování se zůčastnila více jak čtvrtina obyvatel Netunic. Po vyhodnocení hlasování získaly stejný počt hlasů dvě varianty a to varianta
1 a 4.
Pan starosta vyzval občany přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva, aby znovu
hlasovali mezi těmito dvěmi vítěznými alternativami. Zvítězila verze č. 4 celého koně
na červenozeleném štítu. Nyní nezbývá než čekat na schválení parlamentem ČR
a oznámení data, kdy dojde ke slavnostnímu oficiálnímu předání obecního znaku
a vlajky na Pražském hradě do rukou starosty obce.
Je nám ctí Vám představit vítěznou variantu obecního znaku a vlajky obce Netunice:

Předpokládaný termín schvalování obecního znaku parlamentem ČR je září až říjen
tohoto roku. Vzhledem k tomu, že vydání dalšího (již čtvrtého) vydání Netunického
občasníku plánujeme až v druhé polovině října, můžete se těšit na reportáž z Pražského hradu.
Každopádně je naší povinností poděkovat všem, kteří se zúčastnili tohoto hlasování.
12.

-L.K.-

Projekce hokejových utkání letošního MS a dalších sportovních přenosů

Všichni, kdo měli zájem, mohli se přijít podívat na všechny zápasy letošního MS
v hokeji do obecního sálu, ve kterém byla nainstalována velkoplošná projekce. Této
možnosti využily především děti, kvůli nekuřáckému prostředí. Našim hokejistům se
sice moc nedařilo a skončili na čtvrtém místě, nicméně každý si odnášel skvělý
zážitek. Letos bude velkoplošná projekce opět připravena na všechny utkání FC
Viktoria Plzeň, příští rok opět na MS v hokeji 2016 a na Mistrovství Evropy ve fotbale
2016, konané ve Francii, dále na letní olmpiádu 2016, která se koná v brazilském Riu.
Čeká Vás opět nekuřácké prostředí, luxusní ozvučení Dolby Digital 5.1 a obrovská
5 metrů velká projekce v HD kvalitě. Všichni jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.
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

Omalovánky pro děti

13.

Výlov koupaliště a přesun ryb do rybníku Jordánek

Dne 8. května 2015 jsme se sešli u bývalého koupaliště nad rybníkem Jordánek,
abychom společně provedli výlov ryb, které zde byly v minulých letech vysazeny.

Původně se předpokládalo, že bude v koupališti cca 40 - 50 kaprů a že zbytek bude
tvořit převážně bílá ryba. Už na první pohled bylo jasné, že vše je jinak.

Po dokončení výlovu se ryby roztřídily a spočítaly. Celkem se vylovily 4 štiky,
na 150 kaprů, také dva amuři. Koupaliště se po výlovu začalo postupně dopouštět. Všechny vylovené ryby byly vypuštěny do obecního rybníka Jordánek.

V jarním období bylo do Jordánku nasazeno 100 kaprů, které byly zakoupeny od
rybářského svazu Předenice - Místní organizace Štěnovice. V letošní sezóně jsou
všechny ryby po celý rok hájené a pracujeme na jejich pravidelném výkrmu.
-R.S.-

14.

Výlov koupaliště a přesun ryb do rybníku Jordánek

O pravidelný výkrm se stará obecní porybný pan Bedřich Faltejsek. Na dodržování
zákazu rybolovu pak dohlíží instalovaná fotopast, ale i obyvatelé nedalekých domů.

Rybářská sezóna pak začne na jaře v roce 2016, kdy dospělí mohou rybařit o víkendech za roční poplatek a děti budou moci rybařit zdarma. Ceny a podrobná pravidla
rybolovu otiskneme příští rok v jarním vydání Netunického občasníku.
-R.S.Sportovní vyžití v Netunicích

U obecního sálu máte
možnost zahrát si šipky,
nebo kulečník. Tága i
kulečníkové koule jsou
k dispozici na místě.

U dětského hřiště je
k dispozici ping pongový
stůl s pálkami a oblíbená
dětská trampolína průměr 4 m.

Hřiště s asfaltovým povrchem je využíváno především ke hře nohejbalu, nicméně je
možné zahrát si i tenis. Veškeré uvedené vybavení je Vám k dispozici zdarma.
-R.S.15.

Pozvánka na nevšední zážitek - Odpolední piknik

Odpolední piknik
Co takhle vyzkoušet něco nevšedního ? Přijměte pozvání na degustační víkendové
odpoledne k obecnímu rybníku Jordánek. Staňte se na pár hodin amatérským
degustátorem! Budeme společně ochutnávat zdravé i méně zdravé pochoutky, které
přinesou sami degustátoři. Pokud Vás láká ochutnat to, co mají rádi ostatní,
tak neváhejte a přijďte ...

Kdy:
Vždy od 14:00 hodin odpoledne
První termín: sobota 8.srpna 2015
Druhý náhradní termín: sobota15.srpna 2015
Třetí náhradní termín: sobota 22. srpna 2015
Akce se nekoná pouze za deště a přesouvá se na další náhradní termín.
Jednoduchá pravidla:
Přineste sebou to, co považujete za ideální piknikové jídlo. Sami pak můžete
získat inspiraci od ostatních degustátorů. Na místě bude k dispozici gril,
na kterém můžete některé Vaše potraviny tepelně upravit. Dále budou
k dispozici stoly a židle pro případ, že bude mokro.
Co sebou:
Deka, kytara (pokud máte), košík (jakýkoli), jídlo a pití (teplé či studené)
... a samozřejmě dobrou náladu :-)
Přijďte poznat nové tváře, nebo pozdravit ty, které znáte. Všichni jste zváni !

16.

Nová rubrika - Sezónní chutné vychytávky

Od tohoto vydání Vám budeme v nové rubrice „Sezónní chutné vychytávky” přinášet
inspirativní a neotřelé recepty. Tentokrát jsme zvolili svěží letní nápoje, které stojí za
to ochutnat. Výroba obou nápojů je velmi jednoduchá a jejich chuť Vás zajisté překvapí. Přejeme dobrou chuť !!! :-)
Cafe Frappé

V poslední době naši zemi sužují obrovská
vedra, proto nás napadlo zkusit si jednou
místo obyčejné kávy udělat kávu ledovou
- Frappé. Ledová káva je jednoduchá na
přípravu, navíc ve vedrech výborně chutná.
Recept na ledovou kávu je následující:
Budete k tomu potřebovat půllitrovou krabici
mléka, nejlépe se šroubovacím víčkem.
Z krabice odpijete nebo odlijete trochu mléka,
nasypete kávu, cukr. Poté krabici zašroubujte
a pořádně zatřepte (podobně jako v šejkru).
Vytvoříte tak pěkně hustou pěnu, kterou má
ledová káva (frappé) mít. Poté nalejete ledovou
kávu do sklenice a případně doplníte ledem
či brčkem. Pokud bude mléko řádně vychlazené,
jistě vám ledová káva bude chutnat. Místo
ledu je možné použít vanilkový nanukový dort.

-L.K.-

Pečený čaj z letního ovoce

1 litr červeného rybízu
1 l dalšího ovoce (jahody, maliny, letní ovoce)
1,2 kg cukru krystalu (lze méně)
4 hřebíčky
1 lžička mleté skořice
125 ml rumu (dáváme až před plněním do
skleniček, nemusí být- zvláště pro děti)
Do vyššího plechu či pekáče vložíme ovoce
omyté a nakrájené na kostičky. Přidáme ostatní
kromě rumu, pečeme v troubě 30 min při 200 °C.
Kontrolujeme a občas promícháváme, rádo to
utíká, zvlášť ke konci pečení. Nakonec přidáme
rum. Plníme do skleniček, zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru. Vydrží minimálně rok.
Lze konzumovat jako čaj - tj. do hrnku 2-3 lžičky (dle chuti) a zalít vroucí vodou, nebo také
jako vynikající marmeláda na rohlík.
17.

-L.V.-

Rozpis plánovaných akcí na druhé pololetí 2015
Vážení občané Netunic. Přinášíme Vám přehledný rozpis plánovaných akcí na druhé
pololetí 2015. Termíny všech akcí jsme vybírali tak, aby se nekřížily s akcemi v
okolních obcích.
Červenec
Vydání 3. čísla Netunického občasníku
Pouť na Prusinách

neděle 26. červenec

Srpen
Odpolední piknik u Jordánku
Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19:00 hod.
Obecní slavnosti - opékání prasátka za obecním úřadem
Pohádkový les od 14:00 hodin

sobota 8. srpna
pátek 14. srpna
pátek 28. srpna
neděle 30. srpna

Září
Rybářské závody pro děti i dospělé
Akce se koná u rybníka „Jordánek” (čas bude upřesněn)
Slavnosti jablek - Nebílovy (nepotvrzený datum)

sobota 12. září
neděle 27. září

Říjen
Vydání 4. čísla Netunického občasníku
Deskovky II. pro děti v obecním sále
Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19:00 hod.

sobota 17. října
pátek 23. října

Ostatní termíny akcí budou doplněny v říjnovém vydání Netunického občasníku.
Změna termínů vyhrazena.
Pozvánka na pouťovou zábavu

Obecní úřad v Nebílovech ve spolupráci
s Obecním úřadem Netunice
pořádá pro své spoluobčany a pro širokou veřejnost

POUŤOVOU ZÁBAVU
v pátek 24.7.2015 od 19:00 hod.
na Prusinách
K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební skupina

„FAJNOVKA”

Občerstvení je zajištěno, vstup volný.
Přejeme Vám pěknou zábavu a krásné počasí !!!

1.
18.

Čtyřlístky - kvíz pro děti

Územní plán

V dnešním vydání našeho občasníku si můžete prohlédnout mapu návrhu územního
plánu v podobě, ve kterém by územní plán měl jít v (snad) dohledné budoucnosti do
veřejného projednávání.
Návrh územního plánu si navzájem opakovaně předává kancelář pana architekta
Mastného s odborem územního plánování v Přešticích, který opakovaně po dalších
a dalších měsících textovou část územního plánu vrací s připomínkami k přepracování.
Takže zatím pouze čekáme, až dostaneme odsouhlasenou finální verzi k veřejnému
projednávání, po kterém by mělo dojít na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Netunice k jeho schválení.
Filozofie plánu vychází z myšlenky nebránit nikomu, aby mohl stavět na svém
pozemku všude tam, kde to je možné, bez zbytečných omezení s tím, že po obci nebude požadovat žádné finance.
Proto všechny oblasti určené k zástavbě budou opatřeny podmínkou dohody o
parcelaci. V této dohodě se musí domluvit všichni vlastníci pozemků o vybudování
infrastruktury, cest, přípojek, osvětlení a další infrastruktury na své náklady. Nepočítáme s tím, že by obec na takovéto náklady přispěla. Pokud to záleží na nás,
nechceme nikomu bránit, aby si na svém pozemku a za své peníze stavěl domov
-V.S.podle svých představ.

Mapu územního plánu najdete uprostřed
19.

Oslava dětského dne 2015

V sobotu 30.5. 2015 se na hřišti za Obecním úřadem v Netunicích konala oslava Mezinárodního dne dětí. Letošní den byl pojmenovaný prostě a jednoduše - zvířátkový.

Závěrečná společná fotka. Účast byla opravdu veliká! Všechny děti obdržely po dokončení všech soutěží diplom.

Začátek byl naplánovaný od tří hodin, aby se i nejmenší – ještě po obědě spící – děti
mohly účastnit. Po této hodině byly všechny soutěžní stanoviště připraveny a děti se
pomalu rozhodovaly, které si vybrat jako první. Na výběr bylo šest stanovišť.

Stanoviště u klokana

Stanoviště u žáby

U geparda se děti musely pořádně rozběhnout, aby ukázaly, že by byly schopné mu
utéct. Za takové úsilí děti dostaly sladkou odměnu.
U zastávky nazvané žába se dětem nejvíce líbili malí pulečci ve velké sklenici a tady
musely seřadit kartičky s vývojem žáby a pojmenovat dva nejrozšířenější druhy žab
u nás. Všem soutěžícím se to povedlo na jedničku.
22.

-L.V.-

Oslava dětského dne 2015 - pokračování

Stanoviště nazvané včela bylo poučné, děti se dozvěděly spousty informací o životě
včel, pomocí kartiček si sestavily vývoj včeličky, mohly si i vyzkoušet včelařskou
kuklu a prohlédnout si další pomůcky včelařů.

Stanoviště u včelaře

Stanoviště u myslivce

Děti se naučily střílet ze vzduchovky

Stanoviště u opice

Stanoviště u pavouka

Všichni se těšili na opékání buřtů.

Myslivec děti naučil střílet ze vzduchovky na plechovky. Některé si k tomu lehly jako
praví profesionálové.

Stopky byly potřeba nejen u geparda, ale i u opice. Zde děti zkoušely, jak silné musí
mít opice ruce, aby se dlouho udržela na větvích stromů. Děti visely na čas za ruce,
některé měly doopravdy výdrž. Také pojmenovávaly opice podle obrázků.

Na stanovišti nazvané pavouk děti ukazovaly jak rychle dokážou lézt po síti.
Když se všichni dosyta vysoutěžili, začalo opékání buřtíků a pro trochu otužilé děti
byly připraveny i nanuky. Jako velká zábava pro děti se ukázala trampolína.
Hezký den jsme zakončili společnou fotkou.
-L.V.23.
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Rybářské závody pro děti na Jordánku

Dne 28. června 2015 uspořádal obecní úřad ve spolupráci s SDH Netunice rybářskou
soutěž pro děti u rybníka Jordánek. Soutěžilo se rovnou ve čtyřech disciplínách.

Účast byla opět hojná, pro vítěze bylo připraveno 12 medailí a spousty diplomů.
Medaile byly ručně vyráběné právě pro netunické rybářské klání.

Pro všechny účastníky i soutěžící bylo na břehu rybníka vybudováno zázemí pro
odpočinek, i konzumaci připravených grilovaných pochoutek. K dispozici byla
grilovaná slaninka a marinovaná krkovička. K pití byla připravená kofola a pivo.

Všichni rybáři i jejich doprovod brali účast v soutěži velmi vážně. Z každého úlovku
se každý radoval. Bylo legrační sledovat reakce dětí, když šel splávek pod vodu.
Celkem se podařilo nachytat asi 30 ryb, které byly posléze puštěny zpět do rybníka.
28.

-R.S.-

Rybářské závody pro děti na Jordánku - pokračování

Počasí nám vyšlo vstříc, po celý den svítilo sluníčko. Nebylo mokro, takže se dalo
sedět i na zemi a bylo možné vychutnávat si krásné letní odpoledne. Na dodržování
pravidel a hladký průběh soutěže dohlížel pan starosta Soukup a porybný pan Faltejsek.

Soutěžilo se například v kategorii podle celkové váhy nachytaných ryb, dále podle
množství nachytaných ryb a také o největší úlovek dne.

Každý úlovek byl přeměřen a vypuštěn zpět do rybníka. Po spočítání výsledků byla
vítězná délka nachytaných ryb v jednom z týmů neuvěřitelných 2,35 metru.
Prostě jak už to bývá, některým rybářům braly ryby více, některým méně.

Máme v plánu zorganizovat podobnou soutěž ještě letos na podzim. Novinkou bude
možná účast dospělých, kteří budou soutěžit v oddělených soutěžích bez dětí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali akci připravovat, protože
ve výsledku byla tato akce naprosto dokonalá.
29.

-R.S.-

Aktuální ceník prací a služeb obce Netunice
Zastupitelstvo obce Netunice na základě usnesení z veřejného zasedání schválilo na
svém veřejném zasedání tento „Ceník prací a služeb”:
Cena 1 = trvale hlášení obyvatelé Netunic
Cena 2 = ostatní

Mechanizace

jednotka

cena 1

cena 2

Traktor Zetor
- svoz dřeva samotěžba v k.ú. Netunice (bez nakládky)
- převoz traktor a vlek
- traktor a příslušenství
- sečení

1 jízda
1 hodina
1 hodina
1 hodina

200,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
300,- Kč

400,- Kč
610,- Kč
610,- Kč
400,- Kč

Motorová pila
Křovinořez
Sněhová fréza
Nakládání, úklid, hrabání trávy
Příplatek sobota a neděle
Pojízdný hasičský žebřík
Sál kulturního zařízení OÚ Netunice
Při zápůjčce sálu využití projekční techniky - dataprojektor
Vysoušeč (maximálně týden) jednorázově
Naftové topení - fukar 35 kW (bez nafty)

1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 den
1 den
1 den
1 kpl
1 den

300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
90,- Kč
100,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
250,- Kč
90,- Kč
300,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
300,- Kč

m3
m3
m3
m3

50,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
250,- Kč

100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
500,- Kč

Ceník dřeva na samotěžbu
Kmeny s výtěžností do 12 m2 (10 kmenů vydá cca 12m3)
Kmeny s výtěžností do 30 m2 (10 kmenů vydá cca 30m3)
Kmeny s výtěžností do 50 m2 (10 kmenů vydá cca 50m3)
Kmeny s výtěžností do 100 m2 (10 kmenů vydá cca 100m3)

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 započatou 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 OÚ se nevztahuje na akce pořádané obcí Netunice, akcí, konaných pod záštitou
obce Netunice a akcí SDH Netunice a Mysliveckého sdružení Střížovice - Černý les.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výše uvedeného ceníku prací a služeb nás neváhejte kontaktovat na obecním úřadě vždy v pondělí a ve středu od 18:00 do 20:00 hodin.

1.
30.

Tip na výlet do miniaturního světa železnice

Přijďte se podívat na úžasný malý svět Království železnic! Uvidíte stovky metrů
kolejí, desítky modelů vlaků, modely aut, které si dávají přednost na křižovatkách,
modely významných staveb a míst České republiky a zažijete unikátní atmosféru
střídání dne a noci. Součástí je i obří Model Prahy.
Na více než 3 100 m² zábavy pro malé i velké
najdete také výstavu současné produkce stavebnice LEGO rozšířenou o originální modely
LEGO a LEGO vlaky, které si můžete sami
ovládat! Dále je zde k vidění největší výstava
mašinky Tomáš v Evropě, expozice věnovaná
figurkám Igráček a spousta další zábavy.
Součástí Království železnic je i stálá výstava
z historie železnice na našem území, výstava

o historii a současnosti řemesel na
železnici a vzdělávací program pro
školy připravený v duchu moderního
konceptu Ministerstva školství. V pravidelných intervalech se modelové kolejiště
postupně rozrůstá o další segmenty. Království železnic bude nakonec představovat
jakýsi model České republiky, kde se setkáte s modely nejvýznamnějších dominant
České republiky. Království železnic nabízí výhodné vstupné pro rodiny, školy,
studenty a seniory.
V dubnu 2014 zde byla otevřena nová část největšího modelového kolejiště ve
střední Evropě - Liberecký kraj, včetně funkční kabinové lanovky na Ještěd. Návštěvníci si tak denně mohou prohlédnout již ohromujících 574 čtverečních metrů
modelové železnice. V provozu jsou již kraje Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Praha, a nyní i Liberecký.
-R.S.-

Za tento kupón po předložení na pokladně Království Železnic, obdržíte volnou
dětskou vstupenku pro dítě do 15 let zdarma. Platnost do 30.9.2015
Podmínkou k získání originálu dětské vstupenky pro dítě do 15 let zdarma
je zakoupení plnocenné dospělé, nebo seniorské vstupenky. Neplatí pro školy a skupiny.
Nelze kombinovat s ostatními slevami. Tento kupon neopravňuje ke vstupu
do Království železnic.

31.

Nová rubrika - tipy na zajímavé výlety v okolí Netunic
Mám rád přírodu, ale hlavně stromy. Před dvaceti lety jsem měl možnost projít se po
sekvoji, na které jsem vypadal jako trpaslík. Dokonce jsme skrze jeden takový strom
projížděli autem. Byl v ní vydlabaný malý tunel, do kterého se vešla i dodávka. Málo
kdo ale ví, že se blízko Netunic nachází pohřebiště podobných lesních obrů. Nejedná
se samozřejmě o sekvoje, ale o gigantické

Jeden z padlých obrů, který přežil i rozsáhlý lesní požár

Takoví giganti jsou v okolí vidět ještě v Americké zahradě nedaleko Přeštic

duby. Průměr jejich kmenů dosahoval neuvěřitelných 2,3 m. Obvod takových stromů
dosahuje až 7,22 m. A kde že můžete něco
takového vidět? Všechny padlé kmeny, ale
i ještě živé obry můžete najít pár set metrů
od Předenic směrem na Vysokou. Stačí,
když své vozidlo zaparkujete u Nového
Mlýna za Předenicemi. (U pana Hodice
odbočit vlevo). Pak pokračujte do mírného
kopce obloukem po vyznačené cestě. Je to
příjemná procházka a dá se zvládnout i s
dětmi. Doba procházky 2-3 hodiny a délka
Gigantický pařez uprostřed lesa. Uvnitř vidíte vzrostlého Labradora na procházce.
procházky cca 2,6 km.
-R.S.Souřadnice parkoviště: N 49° 37.984 E 013° 23.777
Souřadnice lesních gigantů: N 49° 37.936 E 013° 23.383
Souřadnice lesních gigantů: N 49° 37.746 E 013° 23.150
Obecní vyhláška o psech

V nedávné době jsme vydali vyhlášku o pohybu psů v obci Netunice. Účelem této
vyhlášky není trestat občany, kterým náhodou utekl
jejich mazlíček, ale zamezit případnému pravidelnému
„samovenčení“. V zásadě, podle této vyhlášky, na
veřejném prostranství uvnitř obce by měl být pes na
vodítku, nebo pod dohledem doprovázející osoby a na
dětské hřiště je pejskům vstup odepřen.
Text vyhlášky najdete na internetových stránkách
Ilustrační fotografie
obce.
-V.S.1.
32.

Inzertní rubrika - aneb „Fandíme řemeslu”

Poprvé v minulém čísle jsme zveřejnili výzvu všem řemeslníkům a živnostníkům, kteří mají zájem o bezplatnou propagaci v
Netunickém občasníku. Do platného termínu uzávěrky, který
byl stanoven na 5. července 2015 se přihlásili dva živnostníci,
jejichž nabídku otiskujeme v tomto čísle Netunického občasníku. Nabídka bezplatné inzerce stále platí.
Podklady můžete zasílat na email obecnetunice@gmail.com do pondělí 5. října 2015.

Firma A3 Podlahy

-R.S.-

Firma A3 Podlahy vznikla před 13 lety a specializuje se na veškeré podlahové krytiny
a montáž dveří, jak do komerčních, tak i soukromých objektů a bytů. Svým zákazníkům můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti, seriozní přístup, spolehlivost, rychlost
a vysokou kvalitu zakázek.
Montujeme dřevěné, laminátové, vinylové, korkové podlahy, PVC, pokládka koberce
a parket, venkovní dřevěné terasy k altánům, bazénům apod.
Služby zákazníkům:
- Měření rovinnosti a zbytkové vlhkosti betonů
- Bezplatné poradenství
- Vyrovnávání podkladů samonivelizační hmotou
- Zapůjčení vzorků
- Nezávazné bezplatné zpracování cenové nabídky
- Montáž podkladových roštů
- Renovace starých podlah a schodů
Jaromír Francl - Netunice č.p.9
- Pokládání DTD a OSB desek
IČO: 72233249
- Pokládka podlah
DIČ: CZ7810072028
- Montáž dveří a zárubní
Kontakt: 603 227 828
- Montáž dřevěného šindele
E-mail: franclj@volny.cz
- Dodávka materiálů za výhodné ceny

www.a3podlahy.cz
33.

Myslivecký spolek - Zvyky při lovech a honech

Výlož a výřad
Při společném lovu je každá leč
ukončena výloží: dává se tak
najevo, že se eviduje všechna
ulovená zvěř, nic se nezatajuje.
Zvěř se na výloži klade na pravý bok a každý desátý kus
(počítáno zprava doleva) se
povytáhne. Při společném lovu
na černou zvěř se na výloži úlomky (poslední hryz a lovcův úlomek) přidávají zřídka,
častěji až na výřadu. Na výloži se však obvykle ošetří úlovek, provede vývrh. Při
honu se zvěř klade odděleně dle druhu případně i pohlaví, úlovky se ošetří (vymačkání zajíců, popřípadě vyháčkování pernaté zvěře).
Každý společný lov je ukončen výřadem, povinně jsou přítomni všichni
účastníci. Nástupní útvary a položení
ulovené zvěře jsou na ohrázcích z klestu.
Předseda MS a vedoucí lovu (hospodář)
se postaví ke hřbetní straně zvěře, trubači vedle či naproti. Proti hlavám zvěře
se postaví střelci, honci u běhů zvěře.
Zvěř na výřadu se klade na chvojí nebo
trávu a z klestu se kolem upraví lem.
Zvěř se pokládá na pravý bok. V rozích
výřadu se mohou zapálit vatry. Zvěř na výřadu se nepřekračuje.
Při společném lovu na černou (spárkatou) zvěř se na výřad kladou kusy podle
hmotnosti, případně odděleně podle pohlaví. Byla-li ulovena též škodná zvěř
(například liška), klade se do další řady, lišce se položí oháňka kolmo od těla.
Zvěř má v ryjích (svírácích) vsunuty úlomky – poslední hryz, případně na komorách položeny vlastnické úlomky. Při honech na výřadu každý druh zvěře začíná samostatnou řadu. Pořadí zvěře je tradiční,
nejprve užitková zvěř srstnatá, potom
pernatá (bažanti odděleně podle pohlaví)
při vodních honech divoké husy, divoké
kachny a lyšky.
Pokračování v příštím čísle (povíme si
něco o symbolech – úlomky, zálomky,
lovecké právo, první kule a poslední
brok)
Myslivecký hospodář
Josef Rudolf
34.

Zahájení prázdnin s grilováním

První červencový víkend jsme na
hřišti pro děti uspořádali krátkou oslavu u příležitosti zahájení velkých letních prázdnin spojenou s grilovačkou.
Grilovala se opět nakládaná slaninka,
uzená krkovička a výborné špekáčky
v marinádě. Grilovalo se na novém
grilu, který pořídil obecní úřad pro
podobné události. Účast byla hojná,
všechny děti řádily na hřišti, dospělí
obsadili lavičky i altánek.
Oslava začátku prázdnin se neobešla bez oblíbeného grilování.

Prázdniny jsou sice téměř ve své půlce, ale jen co se nadějeme, tak tu bude další
akce, konkrétně „Obecní slavnosti 2015". Akce se koná na konci prázdnin na hřišti u
obecního úřadu. Tentokrát se bude opékat prasátko na rožni. Všichni jste zváni! -R.S.Osmisměrka s tajenkou

Proškrtej všechna slova podle obrázků okolo tabulky. Ze zbylých slov sestav tajenku.
35.

SDH Netunice - Požár slámy a strniště nad Písákem

Horké a suché léto si v Netunicích vybralo daň v podobě požáru slámy a strniště
na poli nad rybníkem ve směru při výjezdu z Netunic směrem na Nebílovy. Poplach
byl vyhlášen17.7.2015 v 11:52 hodin.
Na místo požáru dorazila jako první výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Netunice, následována těsně jednotkou
SDH ze Střížovic. Jako třetí dorazila také
profesionální jednotka z Přeštic.

Natažení hadic k požáru bylo velmi rychlé.

Hasiči v akci - příprava stříkačky pro čerpání hasební vody.

Starosta hasičů p. Lukáš Černý v akci.

Hasiči v akci při hašení požáru

Již za sedm minut od vyhlášení poplachu jste mohli slyšet motor hasičské stříkačky
našeho mužstva na břehu rybníku a po dvanácté hodině započalo samotné hašení požáru, který se podařilo zdolat, aniž by došlo k významné materiální škodě. Na hašení
požáru se podílela také technika zemědělské společnosti Lukrena a.s.
Všichni hasiči si zaslouží uznání a poděkování.
-V.S.1.
36.

Sbor dobrovolných hasičů Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1903
Ctěné shromáždění a bratři hasiči.
Mám potěšení a kladu sobě za čest, že mohu podati zprávu, o naší činnosti sborové.
Od minulé valné hromady uplynula doba jednoho roku, doba ta plná hořkosti a strasti
pro nás hasiče.
Činnost sboru našeho v tomto roce jeví se takto:
Cvičení hasičů teoretická, pořadová, lezecká, signálová se stříkačkou. Celkem 8 cvičení
jichž se zúčastnilo 95 členů. K požáru byl sbor volán dne 3. srpna 1903 s 9 muži.
Sbor vyslal delegáta k žebříkovému cvičení dne 18. května 1903 do továrny „Piete”
Za delegáta toho zvolen byl velitel sboru Karel Hajšman.
Zábavy pořádal tyto: A sice ples na 1. února, dále 28. září přednášku a 2 ledna r. 1903
divadelní představení spojeno s taneční zábavou.
Přátelé a příznivci hasičstva !
Tímto jsem Vám podal stručnou zprávu o činnosti našeho sboru. Zbývá mi toliko
projeviti přání, by sbor náš k přistupováním nových členů sílil a mohutněl, členové by
se mezi sebou láskou bratrskou srovnávali a tak spojenou silou ruku v ruce překonávali všechny obtíže a sváry, jenž člověk nepřítel hasičstva, kterému ani v nejmenším
neublížilo, mezi sbor zaseti usiluje, pročež přátelé hasiči volám k Vám naším heslem:
„Vždy mužně vpřed” zachovejte přátelský a bratrský hasičskou svornost a jednotu
a nenechte se ničím odstrašiti. Pak jako svorně spěchali bližnímu ku pomoci, když
zhoubný požár hrozí vše zničiti, i tak jednomyslně pracujte na Vašich povinnostech
které jste na sebe vzali přistoupením ke sboru. Pak se na Vás vyplní naše heslo:
„Spojené síly vedou k cíli” a bude Vám jednou drahou upomínkou, že jste povinností
svých poctivě a nezištně hájili a zastávali a odplatu největší dá Vám samo svědomí
(Čerpáno z púvodní hasičské kroniky zapůjčené od SDH Netunice) -V.S.-a-R.S.Vaše.
Na další činnosti provolávám srdečně „Zdař Bůh !”
V Netonicích dne 17. ledna r. 1904
Josef Kasl - jednatel
Výuka hry na kytaru - ukončení první sezóny

Naučili jsme se několik písní, doteď nám v uších zní.
Škola hrou to heslo naše, V hudbě jsme se každý našel…
Mnoho krásných písní Vám přeje Štefan Mareš.

1.
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Stavění májky 2015

Jako každoročně akce proběhla v režii SDH Netunice za hojné účasti místních obyvatel a téměř všech hasičů. Odpoledne se vyrazilo do Černého lesa, vybrat ten nejlepší
smrk pro letošní májku.

Tohle je ten nejlepší strom pro naši Májku!

Nakládka okleštěného stromu na valník za traktorem.

Přesun stromu za traktorem do vsi.

Při výrobě májky přidali všichni přítomní ruku k dílu.

Výroba věnce pro májku je velmi důležitou částí příprav.

Zvedání májky.

Výběr toho pravého stromu netrval příliš dlouho. V černém lese jsou stovky krásných
vzrostlých stromů. Strom se poté společně s palivovým dřevem, naložil na valník.

Vytočit všechny zatáčky bylo občas pěkně náročné. Za krásného počasí jsme společně
dopravili strom za obecní úřad, kde se všichni pustili do jeho opracování a zdobení.
Z obyčejného smrku se pomalu začala stávat krásná májka.

Bez šikovných žen a dívek by to nešlo. Každý přiložil ruku k dílu. O krásný věnec
ze smrkových větví, se postaraly místní ženy. Krepové stuhy vázaly děti, i ostatní
přihlížející. Po přistavení žebříku se začala pomalu májka zvedat na své místo.
38.

Stavění májky 2015

Při stavění posloužil hasičský žebřík jako páka, která podepřela májku do polohy,
ve které se dala bezpečně pomocí uvázaných lan dostat do svislé polohy a ukotvit.

Zvedání májky za pomoci požárního žebříku je částečně nebezpečná práce.

A už stojí! A je překrásná!

Pohled na letošní májku byl vskutku impozantní. Krásný strom zdobily krepové pentle
a věnec.

Starosta hasičů Lukáš Černý sundává lano z májky. (jako každoročně)

Po rozdělání ohně přišla na řadu zábavná část, jako naražení sudu a opékání buřtů.

Zbývalo než sundat lana a mohl se rozdělat velký oheň. Pivo teklo proudem, všichni
se bavili. Ti nejstatečnější hlídali májku až do slunného rána. Májku se podařilo
uhlídat a to je hlavní! Tak příští rok zase na viděnou!
-R.S.Závěr
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