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Řepka všude kam se podíváš :-) Pohled na Netunice z jihozápadního směru od malého lesního porostu uprostřed pole.

Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozdravil prostřednictvím dalšího čísla našeho
občasníku.
Jaro máme v plném proudu. Probíhá jarní sečení trávy a
údržba zeleně v naší obci. Probíhala rekonstrukce v budově
obecního úřadu a klubu, o které se dočtete v našem čísle.
Budete se moci dočíst o ceremoniálu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde jsme obdrželi oficiálně znak naší obce.
Od února tak můžeme oficiálně používat znak koně ve skoku

v červenozeleném štítu.
Čeká nás několik kulturních a společenských akcí a já doufám, že se s Vámi na
některé z nich setkám. Přeji krásné jarní dny.

Ing. Vladislav Soukup,
up, starosta obce
obc

Evoluce Netunického občasníku

Vážení občané Netunic ...
Netunický občasník prochází neustálou evolucí. Jeho zdokonalování věnujeme stále
více času. Co ale toto periodikum postrádalo, bylo vytvoření zásad pro jeho vydávání.
Tyto nové zásady byly schváleny zastupitelstvem na jeho posledním veřejném zasedání. Zásady aplikují tiskový zákon č. 46/2000 sb. s důrazem na novelu z roku 2013,
do konkrétních podmínek obce, coby vydavatele periodického tisku samosprávného
územního celku. Zásady budou zveřejněny na nových webových stránkách obce,
na kterých se stále pracuje. Obsahová struktura občasníku se nám opět rozrostla o
několik nových rubrik. Dále se nám podařilo pro vydávání občasníku získat důležitou
akreditaci, o které si můžete přečíst informace na straně 4.
Za celou redakční radu Radek Sigmond

1.

Velikonoční chřístání a koleda

Pokud jste byli doma 26. března, mohli jste potkat netunické děti na jejich velikonoční koledě. Je fajn, že zde žije jedna z dalších tradic, jenž oživuje všední život
v naší obci. Kromě vajíček si děti vykoledovaly i horu sladkostí :-) Roste nám tady
nová generace netunických obyvatel, kteří budou dále tradice předávat třeba
svým dětem, jakožto další generaci. Takže zase příští rok na koledě !!! Ahoj !!!

-R.S.-

Letošní koledníci při putování za velikonoční koledou po Netunicích

Vodovod - mapování zájmu

V počátku roku proběhl průzkum názoru
občanů, zda by měli zájem o připojení na
případný společný vodovodní řád, pokud
bychom v budoucnu vodovod vybudovali.
Ukázalo se, že zájemců je velmi málo.
Přihlásilo se šest občanů. Možnosti budeme postupně vyhodnocovat a konzultovat.
Do budoucnosti nikdo nevidíme a nemůžeme tedy vyloučit, že vzhledem ke kliIlustrační foto
matickému vývoji neporoste zájem o
zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdroj vody máme v každém případě
již předpřipravený.
2.

-V.S.-

Beseda o roubování

roub
bová
Dne 19.3.2016 proběhla v kulturním zařízení naší obce pro zájemce o roubování
beseda s panem Ing. Pavlem Šrámkem na téma „Roubování a zachování starých odrůd
ovocných stromů“.

Pan Šrámek je skromný a nenápadný důchodce. Zabývá se zachováním původních
odrůd ovocných stromů řadu let. Vybudoval školku a jeho sad obsahuje genofond
stovek starých i původních odrůd ovocných stromů. Pracuje na vyhledávání odrůd
často v místech zaniklých vesnic, zvláště v pohraničí, nalezené odrůdy pak určuje ve
spolupráci s předními odborníky pomology.
Pan Šrámek nám v rámci besedy vyprávěl zajímavosti z historie některých odrůd,
o práci s rozmnožováním stromů i roubováním semenáčků. Odpovídal na mnoho dotazů ohledně sadaření a dělil se s námi o své letité zkušenosti.
Vysvětlil nám několik způsobů roubování, které také přímo předvedl. Každý účastník
si mohl pod odborným vedením naroubovat na připravené podnože A2 některou z
odrůd, kterou pan Šrámek přivezl. K dispozici bylo míšeňské jablíčko, matčino i další
odrůdy. Kdo si nějaké stromky narouboval, mohl si je bezplatně odnést také domů
a zasadit.

Nyní je jaro v plném proudu a kdykoliv jdu do zahrádky, potěším se pohledem na
pučící nově naroubované stromky.
S panem Šrámkem také chceme i nadále spolupracovat na navržení vhodných odrůd
stromů do katastru naší obce a v rámci získaných dotací je pak postupně vysazovat.
3.

-V.S.-

Slavnostní předávání netunické vlajky a znaku

Schválený oficiální znak Netunic

Ode dne 24.2.2016 již může naše obec používat oficiálně znak
obce. Stříbrného koně se zlatými kopyty na červenozeleném štítu.
Naše dvoučlenná delegace z Netunic se zúčastnila slavnostního
předání znaku obce, který jsme v minulém roce, všichni zájemci,
nejen zastupitelé, vybírali z přípustných návrhů vytvořených na
základě historických podkladů odborníkem heraldikem.

Předseda poslanecké sněmovny předává znak a vlajku starostovi Netunic Ing. Vladislavovi Soukupovi

Do budovy sněmovn y Parlamentu České republiky byly pozvané vždy dvoučlenné
delegace z obcí, které v předcházejícím období také získaly svůj znak. Docela jsme
tak zaplnili středně velký sál. Po zahájení a úvodních proslovech dostali ocenění, ve
formě medaile, přítomní zasloužilí heraldici. Poté předseda poslanecké sněmovny pan
Jan Hamáček v rámci ceremonie předal jednotlivým starostům jejich nový znak v
šedých deskách.
Poté následovalo fotografování, společné i jednotlivé, s panem předsedou
Janem Hamáčkem, panem místopředsedou Vojtěchem Filipem tak, abychom do
obecních kronik měli všichni nějakou
památku.
Organizace této společenské akce, byla
dokonale připravena do nejmenších
detailů.
4.

Schválená oficiální vlajka Netunic

Slavnostní předávání netunické vlajky a znaku

Po skončení této oficiální části pozval pan předseda Hamáček všechny přítomné na
exkurzi budovy poslanecké sněmovny. Přizval si profesionálního průvodce, který nám
poskytl výklad plný zajímavostí a kuriozit z pohnutých dějin budovy sněmovny.
V průběhu výkladu jsme měli možnost
usednout do poslaneckých lavic, sněmovna, známá z televizních přenosů z jednání
parlamentu, nás překvapila svými docela
malými rozměry. Sál má dvě galerie,
jednu pro tisk a druhou pro veřejnost.
Balkon pro veřejnost je zabezpečen
sklem. Podle sdělení průvodce, sklo bylo
namontováno poté, co se rozčilený občan
pokoušel na poslance skočit z výšky.
Pan předseda, který nás provázel, dokázal vytvořit přátelskou, příjemnou a
neformální atmosféru. Zavedl nás, kromě
jiného, i do své pracovny, kde nám vyprávěl různé vtipné historky z událostí,
které se zde odehrály.
Budova je otevřená veřejnosti, nejen
zmíněným zaskleným balkonem, ale i
exkurzemi s průvodcem. Kromě památečných šedých desek s glejtem o přidělení znaku jsme si odnesli i nezapomenutelný zážitek.
-V.S.-

Přijali jsme pozvání do kanceláře předsedy poslanecké sněmovny

5.

Jsme tu pro Vás. A co všechno Vám můžeme nabídnout ?

Vážení občané Netunic. Rád bych vám přiblížil, jaké služby vám může poskytnout
kancelář obce. Úřední hodiny slouží nejen ke kontaktu s občany obce a zástupci dalších subjektů a institucí, kteří přicházejí řešit záležitosti spadající, či související s
vlastní působností obce a patří do kompetencí místní samosprávy, ale i k přenesené
působnosti státní správy, či dalším službám.
Zejména bych zdůraznil několik služeb, které můžete využít.
Obec má řadu let v provozu Czech Point, který umožňuje v rámci přenesené působnosti v Netunicích řešit online téměř všechny agendy, kromě ověřování podpisů
a listin.
Můžete získat, za stejných podmínek jako třeba na poště, výpis bodového hodnocení řidiče, trestního rejstříku, z katastru nemovitostí, z živnostenského rejstříku,
z obchodního rejstříku a podobně. Můžete řešit operace s datovou schránkou, jako
například její založení. Samozřejmostí jsou výpisy z centrálních registrů a agenda
ohlašovny. Můžete se přihlásit k trvalému pobytu, či získat výpis osob trvale hlášených
ve vaší nemovitosti.
Pokud potřebujete pro informaci zjistit hranice svého pozemku, obsah svého listu
vlastnictví, či zjistit o svém pozemku další informace, například z územně analytických
podkladů, můžete využít služeb softwaru MISYS a tak zjistit hledané informace.
Zákonnou povinnost obce zpřístupnit občanům kompletní legislativu ČR v aktuálním
znění plníme formou softwaru CODEXIS, který umožňuje vyhledat konkrétní zákon
a paragraf.
-V.S.-

Jubilea, výročí a blahořání

Zákon o evidenci obyvatel a současně i
zákon o ochraně osobních údajů komplikuje
obci možnost poblahopřát svým občanům k
životnímu jubileu, či k narození dítěte ve
vydávaném obecním zpravodaji. Můžeme
tak učinit pouze u těch občanů, kteří nám
poskytnou písemný souhlas. Na obecním
úřadu je k tomu potřeba vyplnit jednoduchý tiskopis. Tento tiskopis bude také k
dispozici při veřejném zasedání zastupitelIlustrační foto
stva.
Je velká škoda nemít možnost poblahopřát maminkám, tatínkům, či rodinám například
při narození nového občánka Netunic, nebo rodákům či rodačkám k jejich významným
výročím formou oznámení v našem občasníku. Prosíme pomozte nám a přijďte nám
dát svolení. Nová rubrika věnovaná jednotlivým blahopřáním, by jistě přispěla ke
zkvalitnění celkového výsledku, o který se po celou dobu snažíme.
-R.S.-

6.

Netunický SMS infokanál

V prvním pololetí roku 2016 jsme úspěšně naplno spustili novinku v informování
netunických občanů - netunický SMS infokanál. Zaregistrovaní občané t ak mohli v
okamžiku získat důležité informace, jako například konání veřejného zasedání zastupitelstva, konání kulturních akcí, instalaci kontejneru na bio odpad, a jiné.
Výhodou tohoto informačního kanálu je hlavně flexibilita okamžitého získání informací. Občané již nejsou závislí na tom, zda se nachází v obci právě v době hlášení
informací do obecního rozhlasu.

Pokud jste se zatím nezaregistrovali pro příjem informací a hlášení obecního
úřadu, můžete tak jednoduše učinit pomocí následujícího návodu:

Jednoduchý návod:
Pošlete SMS ze svého
mobilního telefonu ve tvaru:
REGISTRUJmezera JMENO mezera PRIJMENI mezera NETUNICE mezera CISLOPOPISNE

Na číslo: 377 916 840
Nebo se zastavte v kanceláři obce a můžeme vaše telefonní číslo zadat do systému
ručně. Tato možnost registrovat se platí po celou dobu, po kterou budeme službu SMS
infokanálu provozovat.
Budete dostávat hlášení obecního rozhlasu, které třeba zrovna neuslyšíte, nebo i další
důležité informace, na svůj mobilní telefon formou SMS. V mnoha obcích tato forma
komunikace nahrazuje zrušený veřejný rozhlas a doufám, že si najde oblibu i v
Netunicích.
-R.S.7.

Velikonoční vyrábění 2016

Podívejte, co děti dokázaly vyrobit :-)

Již podruhé se mohli děti i jejich rodiče sejít na akci s názvem „Velikonoční vyrábění”,
které pro ně připravil obecní úřad. Akce se konala v prostorách obecního sálu. Děti si
zde mohly vyrobit několik druhů velikonočních dekorací.

Soustředěné pohledy při výrobě velikonočních dekorací

Malování na obličej bylo skvělé zpestření

Velikonoční dekorace byly z několika různých materiálů. Byly zde připravené papírové
omalovánky, vystřihovací papírové dekorace, obarvování velikonočních vajíček,
ale také dřevěné velikonoční ozdoby, které si mohly děti vybarvit dle svých představ.
Tvořily se ozdoby různých barev a tvarů. Děti si nakonec své vytvořené ozdoby odnesly
domů, aby se mohly pochlubit svým rodinám. Byly zde připravené i proutky na pletení
pomlázek. Příjemnou atmosféru oživilo i malování na obličej, jehož využily téměř
všechny přítomné děti.
-R.S.8.

Velikonoční vyrábění 2016

Barvení velikonočních vajíček

Výroba velikonočních dekorací

Nádherně barevné jarní dekorace

Výroba velikonočních dekorací

Finální výstava vyrobených velikonočních dekorací

9.

Oprava rybníčku u koupaliště

V zimním období proběhla kompletní
oprava prostředního rybníčku. Došlo k
vyčištění rybníku, opravě hrází, nově
vybudované výpusti a svařované lávce.
Odtok i přepad byl plně napojen na potrubí vedoucí do rybníku Jordánku s
přepadem do rokle.
Hráz byla zpevněna kamenivem, do
rybníka byly vysazeny malé rybky.
Oprava byla plánována delší dobu, ale
z finančních důvodů byla odložena až
Nově zrekonstruovaný rybník
na letošní rok.
Plánujeme také výsadbu stromů kolem tohoto rybníka. Věřím, že nově zrekonstruovaný rybníček, kromě své ekologické funkce, i o něco zkrášlí procházky po oblíbené
„pejskařské“ trase.
-V.S.Akreditace pro vydávání Netunického občasníku

me absolvoabsollv
V rámci zkvalitnění obsahové struktury našeho obecního zpravodaje jsme
vali jednodenní intenzivní školení, jehož náplní bylo zejména přehled právních
předpisů tiskového zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku. Zejména pak tvorba zásad pro vydávání zpravodaje, práva a
povinnosti redakční rady, zásady pro zveřejňování jmen a fotografií.
Velmi podrobně byly probírány choulostivá témata jako například zveřejňování
jmen jubilantů, vítání občánků, k němuž
se váže zákon o ochraně osobních údajů.
Současně jsme byli podrobně seznámeni
s autorským zákonem. Po zdárném absolvování jsme pro Netunický občasník získali oficiální akreditaci AK I./I-185/2005,
která bude v příštích letech velkým přínosem hlavně v dodržování předpisů a povinností při vydávání následujících čísel. Rozhodně chceme i nadále dělat vše podle zákona a vyvarovat se chyb, které by mohly způsobit případné nepříjemnosti.
-R.S.Změny v jízdních řádech od 12.6.2016
Poprvé Vám v tomto čísle Netunického občasníku přinášíme přehledné jízdní řády
autobusové dopravy. Zejména pak změny v jízdních řádech, které platí od 12.6.2016.
Jakmile dojde k dalším změnám v jízdních řádech, budeme Vás informovat.
-R.S.-

10.

Změny v jízdních řádech od 12.6.2016
Nově budou zavedeny tyto spoje:
- V sobotu a neděli pojede nový spoj v 7:02 z Štěnovice,Čižická do Plzně (přes Slovany)
- Nový spoj v pracovní dny v 10:25 z Přeštic přes Dolní Lukavici, Předenice, Čižice,
Štěnovice a Útušice do Plzně
- Nový sobotní spoj v 10:30 z Čižic do Plzně
- Nový spoj v 18:05 ze Štěnovic do Plzně v pracovní dny
- Nový sobotní spoj v 9:45 z CAN do Čižic
- Nový spoj v pracovní dny v 17:30 z CAN do Štěnovic
- Nový sobotní spoj v 22:35 ze Slovan do Štěnovic (a Losiné)
- Spoje 4 a 7 linky 450551 (6:15 CAN – Nebílovy a zpět) jedou i o prázdninách
Dále jsou upraveny tyto spoje:
- Spoj 14/450553 zajíždí nově do Štěnovického Borku a jede z CAN již v 9:45
- Spoj 16/450553 jede z CAN v 11:20, je přetrasován přes Netunice a Nebílovy a ze
Snopoušov jede nově přes Dolní Lukavici až do Přeštic
- Spoj 17/450553 jede nově přes Nebílovy a Netunice
- Spoj 9/450556 jede z technologických důvodů o pět minut později
- Zcela zrušeny jsou spoje 27 a 36 linky 450553, které jsou nahrazeny spoji 16 a 17 téže
linky
-R.S.- Spoj 2/450669 pojede mimo Lišice (nulový počet cestujících)

Začalo restaurování křížků v našem katastru
Na jaře proběhla rekonstrukce pamětního křížku pod lípami uprostřed naší obce.
Restaurátorské práce provedla odborná
firma, která vyhrála výběrové řízení.
Rekonstrukce proběhla z dotace Plzeňského kraje, kterou jsme získali prostřednictvím Mikroregionu Radyně spolu s
dalšími obcemi, které se k žádosti na
opravu drobných památek sakrální architektury připojily. Křížek byl vyčištěn,
vyspraven umělým kamenem, pozlacen
nápis a konzervován. Při rekonstrukci
byla nalezena kamenická značka, kterou
najdete ve spodní části po pravé straně.
-V.S.-

Detail pozlacení

11.

Nově zrestaurovaný křížek

Dětský maškarní bál 2016

K ukončení zimní sezony jsme vybrali maškarní bál, který se konal 12. 3. 2016
v našem obecním sále. Odpoledne se začaly scházet děti s rodiči či doprovodem a do
hraní se pustila hudební skupina ASFALT.

Děti v krásných maskách (princezny všech barev, mažoretka, piráti, hasiči, dokonce
i Krakonoš a spousty dalších bytostí) se velice ochotně nechaly zapojit do tance
a různých soutěží, za které dostávaly sladké odměny.

12.

Dětský maškarní bál 2016

Jako vždy je nejoblíbenější soutěží židličková, kde děti bojovaly jako lvi. V průběhu
zábavy byla možnost získání věcných cen. Těch bylo opravdu hodně a děti
z nich měly radost.

Celé maškarní odpoledne rychle ubíhalo a jen je škoda, že do sálu se více návštěvníků
nevešlo, protože by se takto hojná účast mohla stát tradicí.

Děti si letošní maškarní velmi užily. Příští rok se opět sejdeme v našem obecním sále
v přítomnosti mnoha pohádkových bytostí.
13.

-L.V.-

Komplexní pozemkové úpravy – aktuální stav

Měsíc duben byl v této záležitosti přelomový. Skončila fáze přípravy návrhu veřejněprospěšných zařízení v katastru obce. Mapa těchto zařízení, do kterých patří navržené
cesty, meze, protipovodňová a protierozní opatření, je k nahlédnutí v kanceláři obce.
Dne 19. dubna, po celý den v kulturním sále obce, měli možnost všichni majitelé
zemědělských pozemků vznést požadavky na změny, scelení, rozdělení či umístění
svých pozemků v novém uspořádání katastru. Projektanti si jejich požadavky zaznamenali a budou se jimi zabývat.
Odhadem by komplexní pozemkové úpravy katastru naší obce mohly být dokončeny
na jaře 2018 a pak zhruba za pět let by mohly být zrealizovány některé prvky společných zařízení. Tak by v režii pozemkového úřadu ze státních prostředků kromě projektu měla být realizována stavebně i cesta a protipovodňová opatření.
Věříme, že pozemkové úpravy budou prospěšné nejen majitelům zemědělské půda
a hospodářům, ale že zlepší i životní podmínky v naší obci.
-V.S.Výsadba nových stromů v našem katastru

Možná jste si všimli dvanácti nově vysázených ovocných stromů starších odrůd při
poli po levé straně cesty nad rybníčkem
Jordánkem. Nachází se na obecním pozemku a přibližně v místech, kde dříve stála
řada starých jabloní. Tyto stromky jsou
prvním krokem v sérii plánovaných výsadeb
stromů v
naší obci.
Pohled na dvanáct nově vysázených ovocných stromů

Rádi bychom pokračovali ve výsadbě starých odrůd
ovocných stromů v katastru naší obce a dosadily i
stromy na hráze našich rybníčků – lípy, duby a jívy.
Za tímto účelem jsme zažádali o dotaci z prostředků
Plzeňského kraje.
Po odborné stránce jsme navázali spolupráci s
panem Ing. Pavlem Šrámkem, který měl na jaře
letošního roku u nás v obci besedu pro zájemce
na téma starých odrůd ovocných stromů s praktickou
výukou roubování.
Další výsadba dřevin by měla proběhnout také
v následujících letech i v rámci komplexních pozemkových úprav. Výsledkem by měla být krásnější
a zdravější krajina v našem katastru.
-V.S.-

14.

Nově vysazený ovocný strom na rybníkem Jordánkem

Samotěžba palivového dřeva

Jako každý rok je možnost získat palivové dřevo formou samotěžby pro občany s
trvalým pobytem v obci Netunice za zvýhodněnou cenu. Ve většině případů se jednalo
převážně o výřez tenkého dřeva. Pokud máte zájem o samotěžbu, nejdříve si vyzvedněte smlouvu, ve které, kromě jiného, podepisujete bezpečnost práce a vlastní
zodpovědnost spolu s ceníkem. Smlouva je k dispozici v kanceláři obecního úřadu i
u pana hajného. Hajný zájemci ukáže označené stromy na výřez. Po skončení práce
vyznačí pan hajný do smlouvy množství odebraného dřeva a občan pak zaplatí cenu
v kanceláři obce. Na dříví není automatický nárok. Těží se pouze v případě, že je v
obecním lese vhodné dřevo pro samotěžbu možné označit. Záleží také na pořadí, ve
kterém se zájemci přihlásí.
-V.S.Rekonstrukce kanceláří obecního úřadu

V zimních měsících pokračovala rekonstrukce budovy obecního úřadu postupným
vymalováním všech místností, repasování dveří a prahů, technického zázemí rozvodu
internetu atd. Od ordinace lékařů, přes kulturní zařízení až po kancelář obce.
V kanceláři jsme realizovali také výměnu podlahové krytiny a doplnění nábytkem.
Vzhledem k tomu, že máme přislíbenou dotaci na opravu fasády této budovy, s největší pravděpodobností se v tomto roce pustíme i do zkrášlení exteriéru této budovy.
-V.S.-

Nový nábytek v nově zrekonstruovaných kancelářích
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Nový nábytek v nově zrekonstruovaných kancelářích

Unikátní Trombeho solární stěna v Netunicích

Unikátní Trombeho stěna sama vytopí rodinný dům. Základem je černá barva
Rozhovor s panem Tomášem Mexbauerem (Zdroj idnes.cz)

Merxbauerovi bydlí v Plzni, chalupu mají u nás v Netunicích. Právě tady mají na
domě zajímavý unikát, stěnu, která k vytápění domku využívá slunečního záření.
Takových je v republice jen několik.
Tomáš Merxbauer má na svém domě
zajímavý unikát. Trombeho stěnu, která
využívá slunečního záření k vytápění
domku. Stěna byla postavena jako jedna
z prvních v republice. I nyní je jich v
Česku poskrovnu. "Už se tu ale bylo
podívat spoustu lidí, kteří si stěnu chtějí
také postavit," říká Merxbauer.
Postavit Trombeho stěnu jim navrhl
projektant. "A k jeho údivu jsme to
opravdu realizovali. Přišlo nám to jako
dobrý nápad. Stěna při plném osvitu
dává 16 kW tepla,".
Pořízení stěny stálo zhruba 30 tisíc
korun, další náklady nejsou zapotřebí.
"Sice není možné teplo kumulovat
jako u solárních panelů, ale to nám
nevadí. Přijde mi to lepší, protože se
ohřívá přímo vzduch," míní Merxbauer.
Na jaře a na podzim, když svítí slunce,
není třeba v domku téměř vůbec přitápět. "V zimě je to o něco horší. Ale
kvůli tomu, že tu nebydlíme nastálo
a jezdíme sem jen na chalupu, jsme
chtěli stěnu využít i k tomu, aby se teplota v domě přes zimu udržela nad nulou, a to
se bohatě splní," uvádí Merxbauer s tím, že jinak topí v kachlových kamnech.
Domek v Netunicích si rodina stavěla z 90 procent sama. "Taky to trvalo osm let,
stěna pořádně funguje až od jara 2010. Proti původnímu projektu jsem si navíc přidal
ještě jednu součástku na ohřev vody, díky níž se v létě ohřeje 150 litrů na 40 stupňů
během jediného dne,"
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Trocha technických specifikací o konceptu Trombeho solární stěny
Trombeho solární stěna je jednoduché zařízení pro přitápění domu slunečním zářením. Koncept Trombeho stěny pochází z 60. let 20. stol. a proto je třeba jej pro
současné moderní domy upravit. Trombeho stěna v moderním provedení pak funguje
jako vzduchový akumulační kolektor.
Předehřev vzduchu pro
větrací jednotku

Cirkulační provedení

Ventilátory nebo větrací jednotka
(pokud je Trombeho stěna zapojena
do vzduchotechnického
okruhu větrací jednotky v domě)
nasávají vzduch z domu do Trombeho
stěny a ohřátý jej vracejí do
domu.

Vzduch do vzduchové mezery
Trombeho stěny je nasáván z
exteriéru a po předehřátí vstupuje
od větrací jednotky, která jej
dále rozvede po domě.

Sluneční záření zahřívá černě natřenou masivní stěnu, kde se teplo akumuluje. Předsazené sklo před stěnou funguje jako skleník a zadržuje teplo ve stěně. Od akumulační
stěny se ohřívá vzduch ve vzduchové mezeře mezi stěnou a sklem. Pokud je teplota
vzduchu ve vzduchové mezeře větší než v domě, otevřou se klapky a pustí ventilátor,
který vhání teplý vzduch do domu.
Trombeho stěna by měla být orientována na jih nebo na jihozápad. Akumulační stěnu
lze postavit z libovolného materiálu dobře akumulujícího teplo (vápenopískové cihly,
pálené cihly, betonové tvarovky, kámen). Stěna musí být opatřena černým nátěrem
dobře absorbujícím sluneční záření.
Zasklení může být z jednoduchého skla. Při použití izolačního dvojskla se selektivní
vrstvou (standardní dvojsklo do oken) se výrazně sníží ztráty tepla do okolního prostředí a mírně se sníží zisk tepla ze Slunce. Je proto vhodné volit zasklení, která má co
nejlepší tepelně izolační vlastnosti (co nejnižší součinitel prostupu tepla – U) a co nejlépe propouští sluneční záření (má co nejvyšší celkovou propustnost pro sluneční
záření – g). S lepšími tepelně-izolačními parametry zasklení roste však i cena a klesá
propustnost pro sluneční záření, proto jako vhodný kompromis nejeví dvojsklo nebo
izolační dvojsklo se selektivní vrstvou. Všechny části akumulační stěny, které sousedí
s venkovním prostředím by měly být tepelně izolovány.
Výhodou Trombeho stěny je její jednoduchost a nízká cena. Moderní provedení
Trombeho stěny je pak tepelně-izolačně odděleno od vlastního domu, takže nepředstavuje žádné ztráty tepla nezávisle na kvalitě zasklení a tepelné izolace Trombeho stěny.
17.

(Zdroj nulovedomy.cz)

Stavění májky 2016

MÁJKA

2016

Jako každý rok, tak i letos jsme měli možnost společně přivítat jaro v Netunicích.
Netuničtí chlapci se opět vypravili do lesa, aby uřízli co nejkrásnější a nejvyšší strom,
a udělali z něj tradiční staročeskou májku - tradiční symbol jara.

Májky - historie a tradice - 1. května nad ránem bylo také v některých krajích
zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrup, či kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo
některým očím zůstat utajeno a bylo „veselo” :-)

Sundávání smrkové kůry

20.

Zdobení netunické májky

Stavění májky 2016

Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal
hoch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo
manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června 1422 byla
slavena svatba.

Tradice zvaná „Kytka” - v některých krajích v první květnovou neděli obchází chlapci
s májkou jednotlivá stavení a děvčata jim dávají nejrůznější dárečky. Pak se všichni
sešli na návsi, nebo v hostinci a májová veselice, které se kdysi říkalo „Kytka”, mohla
začít.

Při stavění májky pomohla letos těžká technika :-)

Postaveno :-) a zábava začíná !!!

Tradice zvaná „Věneček” - organizace taneční zábavy se ale mohla ujmout i děvčata.
Obešla domy s tzv. „Májíčkem” - stromečkem na dřevěném talíři, na který jim sousedé
dávali peníze, aby bylo čím zaplatit muzikanty, pronájem sálu a za občerstvení. Této
oslavě se říkalo „Věneček”, podle zeleného věnce, který položily dívky před hospodu
přicházejícím chlapcům. Pak je požádaly, aby věnec zavěsili nad dveře. -R.S.Opět o územním plánu

Územní plán se opět pozdržel. V dohledné době bude opakované veřejné projednávání některých částí tohoto plánu. Pokud by nevznikly další komplikace, snad bychom
jej do roka mohli mít schválený. O dalším průběhu vás budeme informovat.
21.

-V.S.-

Opeření přátelé

Neodmyslitelnou součástí přírody, štědře rozdávající dary každému, kdo dokáže
vnímat svět kolem sebe otevřenýma očima, jsou ptáci. Tyto drobné, čilé, někdy pěkně
zbarvené, jindy krásně zpívající tvory si člověk odedávna oblíbil, a proto není divu,
že se chce dozvědět, jak se jednotliví ptáci jmenují, kde žijí a čím se živí.
Dříve poskytovaly naše pole a louky s hojnými keři a mezemi a nezastavěná krajina
dostatečné útočiště a bezpečná hnízdiště mnohým ptákům. Dnes často široko daleko
neroste žádný keř, protože každá část země byla zbavena sebemenšího keře a obdělána.
Nyní si povíme o ptácích všeobecně.
Ptáci patří mezi vyšší obratlovce se stálou a poměrně vysokou teplotou těla – od 38
do 44 °C. Ptáci, jak asi víte, se vyvinuli během miliónů let z plazů, s nimiž mají
dodnes některé společné vlastnosti a znaky. Například plazi i ptáci se rozmnožují vejci,
mají podobný zárodečný vývoj, v některých znacích podobnou stavbu kostry a například jim chybějí kožní žlázy.

Evoluce ptactva

První tvorové, kteří už měli některé typické ptačí znaky, jako křídla porostlá peřím,
se objevili v druhohorách, v období jury asi před 150 milióny lety. Tito praptáci,
velcí asi jako holub, měli ještě ozubené čelisti. Praptáci však ještě nebyli schopni
dokonalého letu, více šplhali po stromech a ve vzduchu se pohybovali klouzavým
letem. Dobou křídovou zanikly druhohory. V třetihorách se už vyskytovalo mnoho
druhů ptáků, kteří později vymřely, ale také druhy podobné těm dnešním.
Smyslové ústrojí ptáků jsou vyvinuta různě.
Chuť není zrovna hlavní smyslové ústrojí.
Ptáci potravu polykají celou, proto nevnímají
chuť. Velmi slabě je u nich vyvinut čich. Hmat
Sýček obecný
je u ptáků různě vyvinutý. Nejdokonalejším
a nejdůležitějším smyslovým ústrojím ptáků
je oko. Jejich oko je velké a zaostřuje se nejen
čočkou, ale navíc ještě zkracováním nebo
prodlužováním oční osy. Pták může pozorovat
každým okem jiný objekt. Ptáci vidí barevně
podobně jako člověk.
Jejich dalším důležitým smyslem je sluch.
Například sovy se jím řídí i ve tmě při lovu.
Velký význam v životě ptáků má ústrojí hlasové.
Hlasové projevy se nám lidem velmi líbí, a proto je máme tak rádi.
22.

Opeření přátelé

Kostra ptačího těla je pevná, ale také lehká, protože většina jejich kostí je dutá
a vyplněna vzduchem. Takto tvořené kosti jsou velmi důležité při letu. Velmi důležitá
je také jejich pokrývka těla. Tělo je kryto peřím. Peří je různě zbarveno a obzvláště
v době hnízdění se většinou partneři nápadně liší. Tím jsme se dostali k hnízdění.
Každý pár obývá určité území, tomu
říkáme hnízdní okrsek nebo hnízdní
teritorium. A pak si toto území brání
před páry stejného druhu.
Je skupina ptáků, kteří si stavějí hnízdo na stromě nebo na keři, někdy ve
stodole na trámu. Pak je skupina, která
hnízdí pouze v dutinách (budky nebo
polo-budky).
My lidé můžeme pomoci v hnízdění
a oni se nám odvděčí krásným zpěvem
Občas zůstávají na stromech některé plody po celou zimu.
nebo nám pomohou snížit výskyt škodlivého hmyzu na naší zahradě, zahrádce a v celém okolí. Na výrobu a vyvěšování
budek je již v tomto čase pozdě, ale to můžeme napravit a přes zimu se pokusit udělat
pár budek a někdy v březnu příštího roku je umístit na naši zahradu.

Datel s mláďaty

Ptačí napajedlo

V příštím čísle vám poradím s výrobou budek (především ohledně velikosti vletového otvoru, rozměru budky a výšky zavěšení).
Co ale lze ještě letos stihnout udělat, je ptačí napajedlo. Pokud si je umístíte tak,
abyste mohli pozorovat jeho návštěvníky, budete mile překvapeni.
Tato napajedla nesmí být příliš hluboká a nesmí mít kolmé stěny. Vhodné k tomuto
účelu jsou hliněné nebo kameninové misky. Důležité je jejich umístění, aby koupající
ptáci nebyli ohroženi kočkou. Nejvhodnější umístění pro misku je nějaké výše položené místo, např. špalek a nesmíme zapomenout umístit do blízkosti misky i větev,
kde by mohli ptáci sedět. Pak už stačí jen pravidelně dolévat vodu a udržovat napajedlo
v čistotě. Pokud je miska velká, může se doprostřed dát kámen, aby vyčníval nad hladinu. Napříště se můžete těšit na pokračování o druzích ptáků (jak se rozdělují, kde
přezimují, co krmit atd.).
milovník ptáků
Josef Rudolf
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Památné listy II. část

Vždy o prázdninách býval můj otec - učitel třídy v Prusinské škole, což se dělo po
mnoho let. Při této práci přišel jednou na staré rukopisy, pocházející z konce
osmnáctého a počátku devatenáctého století. Listiny, které byly určeny k spálení, jsou
formuláře na prosby poddaných k vrchnosti z důvodů, kterých v době poddanství jistě
nebylo málo. Aby potomci naši poněkud pojem si učiniti mohli, jaká otrocká poníženos panovala ve vztazích poddaných k vrchnosti, uvádím obsah těchto listin.
Vaší Vysoce Hraběcí Excelencý poníženě za milostivé vyslyšení žádám.
Jsouc já syn Petra Šrámka, podruha ze vsi Netunic, který jsem za rekruta k Olivier Valis Regimentu 6. Comp.
Zochmon odevzdaný, poněvadž ale můj otec již věkem sešlý jest, a majíc svou chalupu, 26 dní roboty povinností
jest vykonávati, kterou on ale pro sešlý věk s těžkostí vykonávati by mohl.

Poněvadž má on toliko mne jediného syna, bych já se té chalupy dle milostivé vrchnosti vůle ujal, a z ni robotoval.
Z té příčiny poníženě žádám, by mě nehodného od Regimentu vymocti a do stavu manželského s Marjánou,
pozůstalou dcerou po nebožtíku Janu Hajšmanovi, sedláku z Předenic, s poddanou lukavskou vstoupiti

milostivé povolení dáti a ji z poddanosti lukavského na panství Jejich Excelencý milostivě vymocti ráčili.

Za milosť tuto zavazuji se mýma nehodnými modlidbami pamatovati.
Zůstávám Vaší Vysoce Hraběcí Exelencý ponížený poddaný
Martin Šrámek, rodilý v Netunicích.

Čerpáno z netunické kroniky

SDH Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1909

Zpráva jednatelská!
Uplynula doba jednoho roku proto je mou povinností, abych t uto zprávu o naší
činnosti podal.
Činosť našeho sboru jeví se takto:
Pořádána jedna valná hromada, čtyři mimořádné schůze. Cvičení odbýváno osmkrát.
K požáru byl sbor vyburcován třikrát. Pak se sbor s účastnil okrskového cvičení v
Střižovicích na den 28. května se sedmi členy. Korporatývně vystoupil sbor při
župním sjezdu v Čiškově dvěma členy. Župních výborových schůzí se s účastnil sbor
třikrát pěti členy.
Dopisů vyřízeno třicet jeden obdržených dvacet dva a daných devět. Časopis odebírán
“Hasičské Rozhledy“ a pak odebrán jeden sešit pod nazvem „Hasičské povídky.“
Dále sbor pořádel hasičský ples dne 8. února a přednášku kulturního sboru župního na
které promluvil župní jednatel Jan Niebauer.
Tímto jsem Vám podal tuto celoroční zprávu o činosti našeho sboru a zbyvá mi projeviti přání by sbor náš přistupováním nových členů mohutněl a členové by lásku a
svornosť vždy k sobě zachovali.
V Netonicích dne 17. ledna r. 1909.
Za sbor dobrovolných hasičů
J Česal - Jednatel.
Čerpáno z netunické hasičské kroniky
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Pravidla pro lov ryb na rybníku Jordánek pro rok 2016

Dovolte, abychom Vám představili pravidla pro lov na obecním rybníku Jordánek.
Chytat ryby na rybníku Jordánek se smí od 1.6.2016 do 31.10.2016
vždy o víkendu od 06:00 do 18:00 hodin. Pokud máte zájem o získání povolenky,
prostudujte si níže obecním zastupitelstvem schválená pravidla.
- Rybaření je možné i bez rybářského lístku, po zakoupení platné povolenky v kanceláři OÚ Netunice.
- Rybolov probíhá pouze formou „Chyť a pusť„. Smí být prováděn jen způsobem,
který odpovídá zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních
živočichů, jakož i ochrany přírody.
- Převzetím povolenky k rybolovu bere rybář na vědomí a souhlasí s tímto řádem.
- Způsob lovu: Dle rybářského řádu na dva pruty s jedním návazcem a průběžnou
montáží.
- Povinná výbava osoby při lovu je mít u sebe: podběrák, podložku a peán, nebo vyprošťovač háčků.
- Ryby se musejí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit
zpátky do vody.
- Focení ryby mimo vodu je povinen lovící držet ryby max. do půl metru nad zemí.
Fotografování s rybou je zakázáno zbytečně prodlužovat a je nutné vrátit rybu co
nejdříve do vody.
- Je zakázáno! Používání šokových a různých šňůr k lovu, lankové montáže, používání
neprůběžné zátěže. Označení lovného místa, zavážení nástrah pomocí člunu. Vylovení ryby bez podběráku, vláčení ryby po břehu, uchovávání ryb ve vezírku. Z
důvodu rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených – tvrdých zrnin (kukuřice, hrách, atd.), krmiv plesnivých, nebo kvasících či
jinak znehodnocených.
- Lov dravců je celoročně zakázán!
- Sumec obecný, karas stříbřitý a cejn velký je považován za rybu škodlivou a nesmí
být po ulovení vrácen do revíru.
- Povolenka není přenosná na druhou osobu.
- Rybář a jeho doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, jsou povinni udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků včetně nedopalků cigaret!
- Rybář po sobě na břehu uklidí a odpad z pozemku majitele si sám odnese.
- Správce rybníku, starosta obce a zastupitel obce Netunice má právo na případnou
kontrolu zavazadel (slušným rybářům se za tuto činnost omlouváme). Pokud bude
zjištěno odcizení ryb, nebude tomuto rybáři povolen další rybolov a bude posuzováno, jako pytláctví. Za porušení řádu bude vykázání bez náhrady.
- V celém okolí rybníku Jordánku je jakýkoli pohyb dospělých osob a dětí na vlastní
nebezpečí. Za své děti si ručí rodiče.
- Každý lovec ryb musí mít vždy u sebe platnou povolenku.
- Hospodář si vyhrazuje právo odmítnout prodat povolenku bez udání důvodu.
- Doba lovu – celoročně vždy pouze pátek, sobota a neděle
- Při lovu musí být rybář přítomen u prutů.
25.

Pravidla pro lov ryb na rybníku Jordánek pro rok 2016

CENÍK:
- Cena jednodenní povolenky 24hod. 300,- Kč.
- Víkendová povolenka (Pá, So, Ne) 500,- Kč.
- Roční povolenka pro osoby, které nemají hlášený trvalý pobyt v obci Netunice
5000,- Kč
- Cena roční zlevněné povolenky 50,- Kč – možná pouze pro občany s trvalým
pobytem v obci Netunice.
- Děti a mladiství do 18 let s trvalým pobytem v obci Netunice mohou získat povolenku zdarma.
Povolenku získáte v úřední hodiny v kanceláři obecního úřadu v Netunicích

-V.S.-

Den malých obcí

Den malých obcí je odborná konference s doprovodnou výstavou určená starostkám,
starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří chtějí získat od představitelů ministerstev a státní správy aktuální informace zejména z oblasti legislativní, financování,
dotační politiky a dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na dvou místech v Čechách
a na Moravě. Ta letošní se konala 1.3.2016 v Praze. Program byl rozdělen do bloků
jednotlivých ministerstev, kdy buď jednotlivý ministr, nebo náměstek ministra shrnul,
co v jejich rezortu je nového, jaké změny v legislativě připravují a jaké dotace připravují ve vztahu k obcím.
Konference slouží
tomu, aby jednotlivý
starostové získávali
obraz toho, kam
směřují
centrální
orgány, a mohli se
na změny připravit.
Konference je spojená s veletrhem
nabídek firem, které
se specializují na
komunální klientelu. V neposlední
řadě slouží k neformální
výměně
informací
mezi
Pohled na průběh konference „Den malých obcí”
jednotlivými účastníky.
Věřím, že získané informace se podaří využít ve prospěch naší obce.
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-V.S.-

Sezónní chutné vychytávky

Rebarborový koláč s jahodami
Rozpis je na pečící formu o velikosti
cca 26 cm
Suroviny:
200 g hladké mouky, 150 g cukru,
1 vanilkový cukr, 3 vejce,
50 ml slunečnicového oleje,
50 ml smetany nebo mléka,
1 prášek do pečiva,
600 g rebarbory, 4 - 5 jahod.
Rebarborový koláč s jahodami

Postup:
Rebarboru oloupeme, nakrájíme na kousky asi 1,5 cm, zalijeme vodou a necháme
krátce přejít varem. Vodu slijeme, tímto způsobem rebarbora ztratí přebytek kyselin.
Znovu dáme na oheň přidáme 3 - 4 lžíce cukru a necháme krátce povařit. Z vajec,
cukru, oleje, mouky a dalších surovin připravíme vláčné těsto, které nalijeme do předem vymazané a vysypané koláčové formy. Na povrch rozložíme vychladlou rebarboru,
na kolečka nakrájené jahody a posypeme žmolenkou. Pečeme ve vyhřáté troubě na
200°C asi 30 minut.
-L
-L.V.Sezónní chutné vychytávky

Pampeliškový „med“
Suroviny:
200 ks květů pampelišky
2 ks citrony
300g medu
1,5 l vody
3 lístky šalvěje
Postup:
Květy omyjte a nechte přes noc stát
zalité 1,5 l vody.

Pampeliškový med

Další den přelijte přes jemné síto. Výluh přelijte do hrnce, přidejte med, na kostky
nakrájené citrony a bylinku.
Mírně vařte dokud sirup nezhoustne, pak přelijte do malých skleniček, skladujte v
chladu a suchu. Užívejte si ho třeba v čaji, nebo na chleba s máslem, je dobrý i jako
ingredience do sladkých nádivek. Působí dobře na trávení a uleví vám při nachlazení.
-L.V.-
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Rodiče se vrací z výletu, ale po cestě zabloudili. Pomoz jim najít cestu domů. Pomoz pirátovi najít jeho schovaný poklad dříve, než ho najde někdo jiný !!!

Dětský koutek
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34.
Pokračování v dalším čísle

Nové kontejnery na bio odpad
V letním období bude opět probíhat
svoz bioodpadu ze zahrad a to formou
přistaveného kontejneru.O přesných
termí nech Vás budeme informovat
na úřední desce i rozhlasem.

Kontejner na bio odpad u hasičárny

Netunice na sociálních sítích
Bude tomu již rok, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních
iálních sítích
síítí
na internetu. Největší úspěchy jsou vidět na Facebooku, kde se nám za celý rok podařilo
nasbírat 84 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.
ších.
Dozvíte se tak vše

Netunice na Twitteru

Netunice na Facebooku

Netunice na Google Plus

Netunice na Youtube

Oficiální facebooková stránka obce Netunice má již neuvěřitelných 84 fanoušků.
Děkujeme všem za Vaši podporu !

Závěr
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Bude
ude pro Vás připraveno:
připraven

Deštník, nebo pláštěnku,
rybářský prut, návnadu,
pean, sak, podběrák
křesílko, dobrou náladu
a sportovního ducha !!

Přineste si:

Vstup volný, občerstvení zajištěno

Jednoduchá pravidla:
Každá ulovená ryba bude
zvážena a změřena na
určeném stanovišti a poté
vypuštěna zpět do rybníka.
Každé dítě může chytat
pouze ze břehu na jeden
prut.

Akce je určena pro všechny věkové kategorie. Dospělí mohou
přijít fandit svým favoritům a favoritkám. Pro všechny bude
připraveno posezení a občerstvení zdarma. Pro soutěžící
budou připravené věcné ceny, medaile a diplomy.

KDE ? U obecního rybníka „Jordánek”
KDY ? V neděli 18.6.2015 od 14:00 hodin

Přijměte pozvání na účast v rybářské soutěži.
Soutě
Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích od 5 do 14 let a od 15 výše

Světového dne rybářství

Vás zve na druhý ročník oslavy

Obec Netunice

