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Prosincové inverzní a mlhavé počasí pod Prusinami - foceno od křížku za Mrtolí

Úvodní slovo starosty obce

Netunice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v tomto předvánočním čase
prostřednictvím letošního posledního, tedy pátého, čísla Netunického občasníku. V předvánoční době probíhá u nás tradičně
řada kulturních a společenských akcí. Někteří jste navštívili
vánoční vyrábění ozdob, setkání dříve narozených, mikulášskou
nadílku pro děti nebo Živý Betlém na Prusinách. Doufám,
že tyto akce přispěly k prosincové atmosféře.
V budově klubu obecního zařízení proběhla výměna kotle na tuhá paliva a celková
rekonstrukce topení za pomoci dotace z PSOV Plzeňského kraje. Na právě proběhlých
akcích jsme tak měli možnost nové topení otestovat a zjistit, že funguje dobře. Proběhl
podzimní úklid obce, hrabání listí a údržba zeleně, probíhá posezónní údržba komunální techniky. V příštím roce, kromě jiného, budou pokračovat práce na
údržbě a opravách budovy obecního úřadu a dalších nemovitostech v majetku obce. Přeji Vám hezké prožití svátků a do nového roku 2016 zdraví,
pohodu a mír.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce
Shrnutí předchozího čísla občasníku

Netunice

Vážení občané Netunic ...
Máme za sebou zatím nejobsáhlejší číslo Netunického občasníku, které díky informacím týkajících se kotlíkových dotací čítalo 52 stránek. Jako velký přínos považuji
diskuzi s občany Netunic, i netunickými rodáky při různých akcích o aktuálním dění
v obci. Velmi často mě přivedou na zajímavá témata, která by mohla ostatní zajímat.
Doporučuji přečíst si na poslední straně tohoto vydání informace o článcích, které
se pro Vás připravují v průběhu roku 2016 až 2018. Velmi Vám děkuji za Vaše náměty,
které nám zasíláte na email, nebo doporučujete při různých příležitostech.
1.

Za celou redakční radu Radek Sigmond

Lampionový průvod s ohňostrojem 2015

Hromadné focení netunických a nebílovských dětí se Žabákem Netuňákem před kostelem Prusiny.

V neděli 15. listopadu 2015 v 17:00 hodin vyrazily dva průvody směrem k Prusinám.
Jeden průvod šel od netunické kapličky a druhý od nebílovského zámku. Obě skupiny
přišly do cíle téměř ve stejný čas, kde bylo pro všechny připraveno pohoštění ve formě
obložených bagetek, sladkých oplatek, teplého svařáku a čaje pro děti. Veškeré pohoštění bylo zakoupeno z dobrovolných příspěvků, které se vybraly minulý rok.
Na Prusinách čekal na děti i netunický maskot Žabák Netuňák, se kterým se mnoho
dětí vyfotilo.

Průvod dětí s lampiony v doprovodů svých rodičů i prarodičů, který startoval od netunické kapličky

Lidé na místě poklábosili, občerstvili se, zahřáli se teplými nápoji a všichni se už
těšili na zlatý hřeb lampionového průvodu ... na ohňostroj !
Pro děti i pro dospělé byly na místě připravené dřevěné pamětní mince. Celkem se
jich rozdalo na 120 kusů.
Děti si odpočítaly start ohňostroje a pak to vypuklo ... úžasný ohňostroj plný světelných barevných efektů. Na konci sklidil střelmistr zasloužilý potlesk.
-R.S.2.

Setkání starostů a zastupitelů okolních obcí

Pravidelné předvánoční setkání zastupitelů obcí Netunice, Nebílovy, Předenice a Čižice

V pátek 4. prosince jsme v Netunicích pořádali pravidelné předvánoční setkání zastupitelů obcí Netunice, Nebílovy, Čižice a Předenice. Setkání probíhá tradičně každý
rok a obce se v roli hostitele střídají. Takže jednou za volební období můžeme i my
hostit kolegy ze sousedních obcí.
Připravili jsme výborné pohoštění, vyzdobili sál a uspořádali neformální setkání
zastupitelů. Po krátké prezentaci toho, co je nového v jednotlivých obcích a samotné
večeři, jsme přítomným promítli krátké video z naší obce. Proběhla pak neformální
diskuse na řadu témat a výměna zkušeností z komunální praxe. Vzájemně jsme si sdělovali zkušenosti s řešením různých problémů, úspěchů i neúspěchů s dotacemi a
sdíleli jsme zkušenosti s různými firmami, či úřady. Večer proběhl v milé a přátelské
atmosféře, ke slovu přišel i klavír.
ům se souMyslím, že večer napomohl jak k dobrým sousedským vztahům
upitelee
sedními obcemi, tak byl zvláště pro nás méně zkušené zastupitele
vítaným zdrojem informací, inspirací a povzbuzení.
-V.S.SDH Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1907
7

Netunice

Zpráva jednatelská!
Jsem t oho povděčen a kladu si za čest, že mohu Vám podati stručnou zprávu o naší
činnosti. Od minulé valné hromady uplynula doba jednoho roku, pro jest mou povinností abych Vám tuto zprávu přednesl.
Činnost našeho sboru jeví se takto:
Pořádána jedna valná hromada a dvě výborové schůze. Cvičení odbýváno čtyřikrát.
Řady naše opustili dva přispívající členové př. Josef Špilar tesař a pan Václav Matějka
učitel, pročež jim vzdejme naposledy ještě česť povstáním. K požáru sbor volán nebyl.
Korporatývně sbor vystoupil při župním sjezdu v Žákavě se 7. Členy. Župní školu v
Blovicích sbor obeslal jedním členem. Výborových schůzí se sbor s účastnil třikrát
počtem 5. Členů. Dále se sbor s účastnil pohřbu přispívajícího člena Josefa Špilara s
osmi členy. Sbor pořádal divadelní představení spojeno s taneční zábavou.
Tímto sem Vám podal celoroční tuto zprávu a podotýkám, abyste i nadále vždy
svorni mezi sebou byli a povinnosti své vždy věrně plnili. V Netonicích dne 19. ledna r. 1908.
3.

Za sbor dobrovolných hasičů v Netonicích
J. Česal - jednatel
(Čerpáno z Netunické Hasičské kroniky)

Výstava hub Na Prusinech

Ve dnech 24. a 25. října letošního roku proběhla ve staré škole na Prusinech již tradiční výstava hub. Letošní sedmý ročník se opět uskutečnil ve spolupráci s občanským
sdružením Ametyst. Výstava byla finančně podpořena neinvestiční dotací z Fondu
Rady Plzeňského kraje. Výstavy hub pořádám s určitou nepravidelností od roku 2001,
začínal jsem ve sklepních prostorách obecního úřadu v Nebílovech. Druhý ročník
v roce 2002 byl spojený s výstavou unikátních obrazů hub Františka Tyttla na nebílovském zámku, kde se rovněž konal i 3. ročník v roce 2004. V roce 2011 se po delší
odmlce výstavní prostory přesunuly do objektu restaurace U Bendů v Nebílovech,
díky špatným světelným podmínkám se však další výstavy (2012, 2014) podařilo
uspořádat v nově zrekonstruovaném objektu bývalé školy na Prusinech, kde v současnosti sídlí občanské sdružení Ametyst.

Jedlá, nebo nejedlá ... to byla asi nejčastější otázka všech návštěvníků výstavy.

Některé vystavené exponáty byly jako z nějaké pohádky.

S letošní výstavou hub souvisela celá řada doprovodných mykologických akcí.
V neděli 11. října proběhla přednáška na téma „Netradiční jedlé podzimní houby“.
Návštěvníci mohli během prezentace ochutnat speciální houbové placičky (směs asi
20 druhů hub), které připravil organizátor celého projektu. V předvečer výstavy hub
proběhla v rámci kroužku mladých hasičů z Nebílov houbařská vycházka v lesích
kolem sv. Trojice, během níž děti sesbíraly celou řadu vesměs drobných a dřevních
houbiček, které posloužily jako základ výstavy. Na druhý den měli zájemci možnost
zúčastnit se odborné mykologické exkurze pod vedením Luboše Zeleného do oblasti
boleveckého polesí v Plzni. Přestože ráno bylo již mrazivé, podařilo se v okolí přírodní rezervace Kamenný rybník nalézt celou řadu zajímavých druhů hub, které v
okolí Nebílov letos vůbec nerostly, kupř. ryzec ryšavý, holubinka hlínožlutá, kyj
rourkovitý aj. Doprovodný program výstavy byl završen v neděli přednáškou na téma
„Houby bučin“, kterou opět odprezentoval organizátor projektu.
Na výstavě hub bylo vystaveno celkem 131 zajímavých exemplářů hub, z toho bylo c elkem 49 druhů
jedlých, 11 jedovatých a 71 nejedlých. Vzhledem k
tomu, že naší republiku sužovalo v letošním roce velké
sucho, převládaly zejména dřevokazné houby, z nichž nejvzácnější byl choroš oranžovec vláknitý či poměrně vzácná lupenatá houba tmavobělka bradavčitá. Největší
zájem snad vzbudila lištička pomerančová, houba, kterou si celá řada návštěvníků
4.

Výstava hub Na Prusinech

plete s liškou obecnou. Na rozdíl od lišky roste lištička ze zbytků dřeva (často z jehličnanů), a proto ji letošní srážkově podprůměrný rok vyhovoval.
Ke sběru se nehodí, je to
houba nevalné chuti a kvality. Houby na výstavu
byly sesbírány v okolí
Konstantinových
Lázní
(Rozněvice), na Chejlavě
u Měcholup, v okolí Kamenného rybníka v Plzni
a z menší části i v okolí
Nebílov (polesí
Duby,
Barborka, Babše).Výstavu
navštívilo během dvou dní
zhruba 90 zájemců, včetně
staronového mistra světa
Organizátor pravidelné výstavy hub na Prusinách pan Luboš Zelený
ve sběru hub, Romana
Faltejska, původem z o bce Netunice. V Nebílovech se již stalo určitou pravidelností,
že místní lidé na podobné akce nechodí, zájem z řad domácích byl opravdu mizivý
(pouhých 12 návštěvníků). O to více potěší, že výstava přilákala zájemce z větší vzdálenosti (Holýšov, Plasy, Horní Bříza…), ale i mnohé občany Netunic. Snad je to i díky
vstřícnějšímu přístupu obecního úřadu a propagaci akce ve vašem opravdu nezávislém
a velmi povedeném občasníku.
ýstavy hub,
A na závěr dovolte, abych vás všechny pozval na 8. ročník výstavy
orší rok,
opět na Prusinech, tentokráte ve dnech 22. a 23. října 2016. Horší
ou“!
než ten letošní snad nebude a tak si nezbývá než přát „Ať rostou“!

Luboš Zelený

Betlémek před obecním úřadem

Netunice

Líbila se nám myšlenka, že bychom i v Netunicích měli svůj betlém, proto jsme hledali nějakou možnost, za kolik a kde bychom ho mohli získat. A protože nabízená cena
od řezbářů byla pro nás příliš vysoká, rozhodli jsme se, že si zkusíme betlém vyrobit
sami.
Takže od začátku prosince můžete vidět
první tři vyrobené postavy betléma:
Marii, Josefa a malého Ježíška
ve dřevěném přístřešku, který vyrobili
naši zaměstnanci obce.
Příští rok bychom si přáli betlémek
rozšiřovat, vyrobit další postavy a přístřešek zvětšit.
-G.S.-
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Dřevěný betlémek před obecním úřadem

Vánoční tvoření aneb „Upatlané ručičky”

V sobotu 21.11.2015 jsme v sále OÚ Netunice zahájili zimní sezónu tvořením. Vyráběli jsme sněhuláčky z ponožek (zájem byl tak velký, že se spotřebovalo bezmála
10 kg rýže k naplnění všech sněhuláků), papírový řetěz, dřevěné ozdoby na stromeček
a....zdobili perníčky.

Děti tvořily nejrůznější
nejrůzně
znější ozdoby na stromeček, ale i ozdoby na vánoční
zně
váno
ánoční
áno
ční stůl

Ten zvoneček jsem udělal jáááá :-)

cukr
cukr
ukrovou polevou :-)
A zdobily se také perníčkyy cukrovou
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Děti se u hotových výrobků zaslouženě vyfotily

Vánoční tvoření aneb „Upatlané ručičky”

Hotové výrobky dětí

Hotové výrobky dětí

Děti, ale i rodiče vyrábění hodně "chytlo" a po 2,5 hodinách byly rádi, že se mohly
občerstvit domácími sladkostmi. Výtvory jsme původně chtěli použít na zdobení stromečku (při Mikulášské nadílce), ale dětem se tak líbily, že si je chtěly vzít domů,
takže jako poslední úkol jsme tedy zvolili vybarvení čerta a napsání vzkazu pro pekelníky. Těmito obrázky jsme pak před Mikulášskou nadílkou vyzdobili sál, aby si
ho doopravdičtí čerti mohli přečíst…
-L.V.-

Závěrečná hromadná fotka s dětí s vánočními ozdobami a dekoracemi
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Živý Betlém na Prusinách 2015

V sobotu 12.prosince ve 14 hodin se naplnil kostel na Prusinách, protože
ože se zde
zd
de již
j
popáté odehrával Živý Betlém, který pilně cvičily od začátku listopadu děti z Netunic,
Mrtole, Předenic, Střížovic a Spáleného Poříčí pod vedením Gabriely Soukupové.
„Nesem vám noviny, poslouchejte…“, začala úvodní píseň představení a koleda,
která měla diváky naladit na vánoční atmosféru. Starosta Netunic Vladislav Soukup
pozdravil všechny přítomné a farář Peter Hermanovský popřál všem příjemný zážitek.
A již přichází první z postav – Panna Maria – a usedá ve chlévě. Andělé, malí nádherně
bíle oblečení dětští herci, ji přináší radostnou novinu od Boha, že se jí má narodit
vzácné dítě, Spasitel, Kristus Pán.

Hudební doprovod

Zájem o představení byl obrovský

V kostele již nikdo nedutá, plně se ponořili do vánočního příběhu. Na scénu přicházejí pastýři ovcí, usedají na kožešiny kolem ohně a rozmlouvají. Římští vojáci hlučně
připochodovali a bubnováním na buben svolávají všechny na zápis do Betléma. Musejí
se dát zapsat i pastýři, hostinský, ale i přítomní diváci a ti ze statečných, kteří se odvážili k hrozivým římským vojákům na zápis přijít, dostávají čokoládový zlatý peníz.

Andílci přinášení živé miminko

Josef s Marií hledají ubytování v Betlémě u Pastýřů

Přicházejí i Josef s Marií a hledají u pastýřů místo k přenocování. Usedají ve chlévě
u jesliček a opět malí andílci přicházejí a přinášejí malé živé miminko a vkládají jej
do náručí Marii. Velikou radost z narození Spasitele oznamují andělé pastýřům a ti se
jdou jako první poklonit do Betléma.
-G.S.8.

Živý Betlém na Prusinách 2015

Římští vojáci svolávají všechny přítomné na zápis do Betléma

Herci Živého Betléma chrání před vojáky malého Ježíška

Zákoník rozmlouvá o podivných událostech s hostinským a král Herodes se ptá tří
mudrců, kde se ten nový král má narodit, aby jej mohl zahubit. Tři mudrcové přicháinnským se jdou také
takké poklonit
pok
zejí do Betléma a společně se zákoníkem a hostinským
právě
narozenému Spasiteli a přinášejí mu dary.

Ukrutný král
kráál Herodes
Herroddes ale nechává
nech
prohledávat římskými
mskkými vojáky i přítomné
přítom diváky,
zda-li neví, kde je ten právě narozený král.

Prusínští připravili výborné pohoštění

Nikdo to ale neprozradil, a proto v
Betlémě nastává radost a všechny přítomné děti na scéně, 27 nastrojených
malých herců v kostýmech, zpívají závěrečnou píseň a jednu z nejkrásnějších
vánočních koled „Narodil se Kristus
Pán“.
Farář Peter Hermanovský připomněl
všem přítomným divákům, že Bůh
miluje každého člověka a Vánoce jsou
nádherným obdobím v roce, kdy si to
lidé připomínají.
-G.S.-
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Zákoník s hostinským

Netunická Mikulášská nadílka 2015

Děti se po nadílce společně vyfotily s Mikulášem, Andělem a čerty

V nedělli 6.12. 2015 se sešli všichni, co se těšili na čerty, ale i ti, co se jich obávali.
Sál byl skoro plný, ale děti výjimečně nekřičely ani neběhaly…a když pak jednohlasně
zavolaly: Mikuláši“, tak v nich byla dušička malá. Ve dveřích se nejprve objevili dva
čerti a v ruce měli „Netunickou knihu hříchů”… ale tedy buď byli hodní ti čerti a nebo
děti … moc zápisů v knize nebylo. Pak při troše chaosu probíhala už i s Mikulášem
a andílky nadílka. Děti byly spokojené, že si je čerti neodnesli a že v balíčku našly
-L.V.spousty dobrot.

Každý si musel nadílku zasloužit ... třeba básničkou

10.

Čerti četli z Netunické Knihy hříchů. Na každého by se tam něco našlo :-)

Peter Hermanovský - O Prusinách

Na Prusinách jsou zmiňovány kostel a fara již ve 14. století. Později hrabě Adam
Jindřich ze Steinau, maršálek republiky Benátské, majitel panství Nebílovského,
jenž zemřel roku 1712 a byl pochován v Prusinském kostele, odkázal ve své závěti
20.000 zl. s ustanovením, aby na vrchu naproti Prusinám mezi obcemi Nebílovy a
Netonice byl vystaven kostel ke cti nejsv. Trojice; dále odkázal 6000 zl. k tomu účelu,
aby při kostele tom byl kněz, jenž by požíval ročního důchodu 300 zl. a každého dne
za spásu jeho duše sloužil mši svatou a pomodlil se litanii loretánskou. Dcera zesnulého však protestovala proti té závěti, až posléze stalo se mezi ni a konzistoři narovnání v ten smysl, aby místo onoho zcela nového kostela prastarý a sešlý Prusinský
kostel byl znovu vystaven a dřevěný farní dům aby byl nahrazen novou budovou.
Byla tudíž vystavena nová chrámová budova, nový farní dům roku 1722.
(Posvátná místa království českého, vikariát Rokycany 1909)

Letecký pohled na Prusiny ze směru od Svaté Trojice (foceno v roce 2011)

11.

Peter Hermanovský - O Prusinách

To bylo trochu historie.
V současnosti je kostel a farní budova ve
správě církevního sdružení, které se jmenuje Koinonia Jan Křtitel a má své sídlo
v Liticích. Členové společenství pracují
jako misionáři v mnoha zemích světa.
Prusinská fara slouží jako formační dům
pro ty, kteří se rozhodli žit v této komunitě.
Bratři a sestry pocházejí z mnoha zemí
světa a přicházejí na Prusiny na tříměsíční
období studia a formace. V okolí Prusin Peter Hermanovský při bohoslužbě u příležitosti konání letošní poutě na Prusinech
proto můžete potkat skupinku lidí, kteří kromě pozdravu “dobrý den” a několika dalších výrazů jako “rohlíky, knedlíky”… česky neumí nic říct
Právě teď jsou na faře Češi, Slováci,
Italové a Mexičané. Dříve tady byli bratři
a sestry i z jiných zemí Evropy, z Indie,
Afriky a USA.

Peter Hermanovský při bohoslužbě u příležitosti konání letošní poutě na Prusinech

Prusiny,Prusíny,
vy jste moje srdce ranily,
když já se k Prusinám podívám,
tenkrát sobě v srdci rozjímám:
„Na Prusinách leží mé srdce,
to mě milovalo nejvíce.”
(Prusiny byly opěvovány našimi předky. Tato dudácká
píseň, která byla hrávána často v hostinci u Houdků)
(Čerpáno z Mrtolské kroniky)

Nejvíce se zde asi „proslavil“ černoušek z J ihoafrické republiky jménem Zet.
Jeho tmavé pleti jsme využili, aby zahrál
rol jednoho ze tří králů v Živém Betlémě. Asi dva týdny se učil správně česky
vyslovit větu: “Rádi bychom se mu poklonili a předali vzácné dary.” Ve své roli
měl úspěch a museli jsme ho “zapůjčit” i
Živému Betlému na náměstí v Plzni.
12.

Pohled z balkonu na interiér Prusinského kostela

Peter Hermanovský - O Prusinách

Jinak našimi hlavními činnostmi je modlitba, práce a studium. Modlíme se v tomto
t t
čase formace, aby nás Bůh upevnil v našem povolání a aby nám dal sílu vytrvat v
tomto způsobu života. Pracujeme na zahradě, připravujeme dřevo na zimu, staráme
se o dům, učíme se vařit, žehlit… V čase studia se věnujeme i duchovni četbě a studiu cizích jazyků.

Ty prusinské zvony,
Bože, to jsou zvony,
to jsou zvony nebeský,
ty nám budou zvonit,
až nás budou honit,
do tý země francouzský.
(Prusiny byly opěvovány našimi předky.
Z Napoleonských válek se zachovala tato
píseň o zvonech) (Čerpáno z Mrtolské kroniky)

Peter Hermanovský při bohoslužbě u příležitosti konání letošní poutě na Prusinech

Nemodlíme se jen sami za sebe, ale také za vás všechny, kdo žijete v okolních
vesnicích, aby vám Bůh žehnal. Když se podíváte z dálky na Prusiny anebo půjdete
kolem, vězte, že je tam pořád někdo, kdo na vás myslí a modlí se za vás. A na závěr
bych vá
vám rád
byc
ád nabídl
ab d modlitbu
od tbu zaa přijetí
p jet požehnání:
po e á :

Ježíši, Ty,
y jenž
jenž miluješ bez míry
r a rád prokazuješ
pr
rokazu
k
ješ
soucit, pohleď na můj život, na moje naděje a
těžkosti.
Buď mým
k
mým přítelem
přítelem a průvodcem na cestě, silou
dnech,
i útěchou v temných
ý
dnech, ochranou i bezpečím ve
strachu, radosti a nadějí při každém
probuzení.
k
každ
ém mém pro
r buzení.
Tvý
vých rukách
ruk
kách a na mé hlavě
hl
lavě ať z
áří
Ať je moje srdce ve Tvých
září
Tvé světlo. Tobě, jenž jsi Láska,
L
Láska,
k svěřuji
svěřuji tento den.
Vztáhni
ke mně ruku,
zašeptej
t
ruku, za
z
šeptej mi slova
v pokoje
poko
k je a dej,
ať Tě mohu ve svém srdci pocítit opravdu
živého.
a
živého.
Ať mě po všechny dny mého života
t provázejí
pr
rov
vázejí pokoj,
poko
k j,
pros
r perita,
t a ať se
se v kru
r hu přáte
á l mohu
radost a prosperita,
kruhu
přátel
radova
vat z Tvého
Tvého přáte
á lství.
radovat
přátelství.

Peter Hermanovský
Zdroj fotografií: www.koinonia.cz

13.

Školka „Holubník” na Prusinách

Na Prusinách letos vznikl nový spolek, jehož jméno je Holubník. Je to prostor pro
rodiny vzdělávající děti mimo zavedený školský systém. Jako základ pro vývoj dětí
vnímáme rodinu a Holubník je tu od toho, aby se potkalo více dětí a ve svobodném
prostředí si spolu hrály, učily se být ve vztazích mimo rodinu a navzájem se inspirovaly.
První akcí byla benefice pro Holubník na konci
června, což byl celodenní festival pro rodiny s
dětmi. Proběhl kulatý stůl zaměřený na sdílení
zkušeností a šíření myšlenek svobodného vzdělávání, odpoledne zpestřil hudební, divadelní a
přednáškový program. Následovaly dva týdny
indiánského tábora a od září začal první školní rok
Holubníku. Podzim jsme věnovali pracím na
zahradě, poznávání přírody, povídání o Irsku a
Francii, ale také třeba vyrazili do Plzně na Stroj
času. Angličan Ricky u nás učí děti anglicky metodou Wattsenglish.
Základní myšlenkou je, že děti poznají samy

Děti ze školky Holubník

nejlépe, jak se rozvíjet. My jim k
tomu vytváříme podmínky. Hodně
si hrají, jsou přitom doprovázeny
průvodci, dospělými z okruhu
rodičů. Také jim nabízíme projektové dny zaměřené na přírodu,
zahradu, řemesla a kulturu.
Děti ze školky Holubník

Když jdete od Netunic do Prusin, určitě
jste si všimli indiánského tee-pee napravo od cesty. Tam trávíme čas venku,
někdy ale také rádi zalezeme do tepla
prusinské školy. Třeba teď během adventu máme uvnitř hodně zábavy s
vyráběním věnců, perníčků nebo svíček.

Děti ze školky Holubník

Co se právě děje v Holubníku, se dozvíte
na www.holubnikprusiny.cz
a na www.facebook.com/Prusiny.
16.

Netunická Četnická kniha za rok 1852

Poslyště, kterak se Četnictvo v obci Netunice vyskytovalo a jaké delikty řešeny byly.
V dnešní době se těmto deliktům většina čtenářů zasměje, ale je nutné si uvědomit, že
místní četnictvo budilo obavy u všech tehdejších obyvatel Netunic. Nebylo dne, kdy
by četník z Netunic bez postihů odcházel.
2.5. – Wenzl Fabián četník přinesl dopis od podkrajského úřadu, ve kterém se přísně
nařizuje představenstvu, aby občanstvo stromořadí pilně od housenek chránilo
a vše, co by škodné bylo, by se zamezilo.
30.6. – Četník Jazinský nařizuje u představenstva, aby se vzhled na to bral, aby v hospodě u Jakuba Nováka č 18. ta patřičná kniha pro cizince, Spielpatent, a Kundmachung ve 3 dnech do pořádku uvedena byla.
9.7. – Četník Student udává, že v hostinci u Jakuba Nováka č. 18 posud kniha pro
cizince, vyhláška, patent pro hru v karty a jídelní lístek nemají
9.8. – Udává četník Fabian Jakuba Hajšmana č.p 14 z přestupku, že neměl přivázaného psa, aby zaplatil do chudého ústavu 30 kr.
22.8. – Komíny opraveny jsou až na komín Jakuba Nováka, což se udává na cís. král.
hejtmanství. Tomuto předcházelo nařízení, aby se komíny opravily a zvýšily
zvláště v č.p. 14, 30, 7 a 9, pak aby ty jámy na návsi zaházeny byly.
4.10. – Udává četník Martinovič, že Josef Heřman č. 29 byl postižen s jednou latí,
která byla odhadnuta od lesního Reichla 30 kr a hned zaplacená.
15.10. – Byl postižen Fr. Otýt, zednický tovaryš z Blovic při žebrání a na postrk do
své obce odeslán.
20.11. – Zatknut J.Č., který se musel dostaviti do Blovic k trestu
5.12. – Zde se postihl V. M. a J. H. z Netunic na nedovolené honbě na zvěř, ručnice se
jim odebraly a p. představenému v opatrování daly až k dalšímu zařízení c.k.
podkrajského soudu.
9.12. – Byla zde zatknuta Kateřina Stern z Chlumčan skrze potulku, nemající list
domovský.
24.12. – Byl zde postižen Jan Roch, krejčovský tovaryš z Blovic, skrze žebrotu zatčen
a na postrk dán.
31.12. – Anna Alblová z Borku byla zde postižena a na postrk skrze potulku dána.
(Čerpáno z netunické kroniky)

17.

Pomoz Žabákovi Netuňákovi najít cestu na silvestrovskou oslavu
Jen dávej pozor, aby se po cestě nepřejedl nastražených sladkostí

Vyškrtej všechna slova, která najdeš.
Zbylá písmena Ti prozradí tajenku.

Dětský koutek

18.

Sezónní chutné vychytávky

Skořicové rohlíčky
Suroviny:
280g hladké mouky
120g strouhaných ořechů
200g másla
100g moučkového cukru
Půl lžičky skořice
Citronová kůra
Moučkový cukr se skořicí
na obalení
Skořicové rohlíčky - ideální cukroví na vánoční stůl
Postup:
1. Z uvedených surovin vypracujeme na válu těsto, zabalíme do folie a necháme asi
hodinu na chladném místě odpočinout.
2. Potom těsto rozválíme a formičkou vykrájíme rohlíčky (rohlíčky můžeme rovněž
protlačit strojkem, tvořit ručně nebo vtlačovat do formiček)
3. Pečeme v teplé troubě na suchém plechu dorůžova- při 170 stupních asi 8 minut.
Horké rohlíčky obalujeme v moučkovém cukru se skořicí, krásně provoní celou
kuchyň.
-L.V.-

Špenátová roláda s lososem
Suroviny:
1cibule, 2 lžíce oleje
300g špenát (pokrájené listy)
lze norm. mražený
5 vajec, 160 g smetan. sýra
1/2 lžička soli,
3 lžíce hl. mouka
1/4 kypř. prášek
3 str. česnek, plátek uz. lososa
1 lžíce parmezán
Špenátová roláda s lososem jako výborný silvestrovský předkrm
Postup:
Cibuli osmahneme v hrnci, přidáme špenát, dusíme 5 min a dáme vychladnout
(dělám jako norm. špenát i se solí a česnekem) Žloutky rozmixujeme s 50 g smetanového sýra a vychlazeným špenátem, přidáme mouku a kypř. prášek a osolíme. Pak
vmícháme tuhý sníh z bílků.
Rozetřeme na velký plech a na peč. papíře pečeme při 180 stupních cca 13-16 min.
Mezitím si zbytek smet. sýra smícháme s česnekem, upečený plát potřeme, posypeme
parmezánem, položíme lososa a zavineme do rolády. Poté necháme ztuhnout.
Dle zkušenosti je nádivky spíše méně, lze nastavit dalším sýrem, nebo pomazánkovým
máslem
-L.V.19.

Setkání dříve narozených 2015

Účastníci setkání „dříve narozených”

V neděli 6.12.v 16 hodin se v sále obecního úřadu konalo jako každý rok setkání
dříve narozených. V sále stál proti dveřím již krásně ozdobený vánoční strom,
kavkazská jedle darovaná hajným panem Rudolfem, a pečlivě vánočně prostřené a
nazdobené stoly.

Gabriela Soukupová

Společné foto některých účastníků setkání se starostou obce

Přesně v 16 hodin starosta přivítal všechny příchozí a popřál jim hezký zážitek z
připraveného programu a pohoštění. Prvním připraveným překvapením pro přítomné
bylo vystoupení kouzelníka, v podání třináctiletého Daniela Soukupa.
20.

Setkání dříve narozených 2015

Kouzelník Daniel Soukup vykouzlil hrdličku

Timea Soukupová

Diváci tleskali i během představení a nahlas ohromeně vydechli, když se kouzelníkovi podařilo vykouzlit skutečnou živou bílou hrdličku a opět ji nechat mizet v malé
černé krabičce.

Gabriela, Ester a Sára Soukupovi

Samuel Soukup

Dalšími čísly programu bylo hudební vystoupení dětí Soukupových – Sáry, Gábi,
Daniela, Samuela, Esterky a Timinky – kteří si připravili program, kde hráli známé
melodie na klavír, housle, klarinet a harmoniku. Každé z jednotlivých vystoupení
sklidilo potlesk přítomných. A již se podávala na stůl jako hlavní chod svíčková s
knedlíkem. Po dobrém jídle si přítomní shlédli promítaná videa a fotografie z proběhlých obec ních akcí a u kávy, chlebíčků a zákusků si příjemně
ně popovídali.
Ke konci setkání předal všem přítomným Radek Sigmond dárek, v podobě nástěnného kalendáře Netunic na rok 2016. A příjemnou atmosféru
-G.S.ukončily opět písně na kytaru a klavír.
Kalendář plánovaných akcí

Netunice

V průběhu ledna 2016 plánujeme uspořádání veřejného zasedání zastupitelstva, dále
Deskovky III., slibované přednášky o Netunicích. V únoru 2016 dále plánujeme
akci pro děti s názvem Korálkohraní. Bohužel k žádné výše zmíněné akci není pevně
stanovený termín. O všech termínech budete včas informováni prostřednictvím letáku.
Děkujeme za pochopení
-R.S.-

21.

22.

23.

24.
Pokračování v zimním čísle NO

25.

26.
Pokračování v dalším čísle

Připravovaná témata
Díky netunickým i mrtolským r odákům pro Vás připravujeme mnoho zajímavých
článků, které vyjdou v průběhu let 2016 - 2018. Děkujeme Vám za Vaše náměty
1 - Ornitologie - Nauka o ptactvu vyskytující se v okolí Netunic
2 - Archeologická naleziště v okolí Netunic a Nebílov
3 - Černý les - vyčerpávající informace o všech zajímavostech v Černém lese
4 - Památníky rodáků, kteří zahynuli ve světových válkách - historie a zajímavosti
5 - Staré cesty a pěšiny našich předků - přehled zaoraných cest a pěšin
6 - Stav a vývoj počtu obyvatel Netunic od roku 1880 - 2015
7 - Hromadný odliv obyvatel Netunic do Ameriky v období zlaté horečky
8 - Ukrývání manžela Milady Horákové na Mrtoli
9 - Chronologický rozbor čísel popisných, včetně informací o původních
-R.S.majitelích
Netunice
Netunice na sociálních sítích
Je tomu již rok, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních sítích
na internetu. Největší úspěchy jsou vidět na Facebooku, kde se nám za celý rok podařilo
nasbírat 72 fanoušků. V průměru máme na facebookové stránky obce cca 10 přístupů
denně, takže je vidět že sledování dění lidi baví. Budeme se i nadále snažit dávat na
internet co nejvíce fotek z akcí pořádaných obecním úřadem, SDH Netunice ale i dalh. Sledujte Facebook!
Facebo
v jako
ko první. -R.S.ších.
Dozvíte se tak vše

Netunice na Twitteru

Netunice na Facebooku

Netunice na Google Plus

Netunice na Y
Youtube
ube

Oficiální facebooková stránka obce Netunicee má již
neuvěřitelných 72 fanoušků.
Děkujeme všem za Vaši podporu !
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Zpívání
vánocního
ˇ

koled

u

...

Obecní Úřad Netunice zve všechny občany
v tento sváteční čas na přátelské setkání
v příjemné atmosféře u Svíček.
Kdy: 23.12.2015 od 15:00 hod.
Kde: Obecní sál Netunice
Pro dospělé bude připraven
svařák a pohoštění
Pro děti bude připravena
super mléčná čokoládová
fontána s ovocem :-)
Těšíme se
na Vás !
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