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Pohled z Mrtole na Prusiny v období krátce před rozkvětem máku

Úvodní slovo starosty obce

Přeji všem pěkný den,
rád bych Vás s podzimem pozdravil prostřednictvím Netunického občasníku. Ohlédnut í za uplynulými prázdninami a
létem působí mírně nostalgickou náladu.
V naší obci došlo kromě běžného provozu a běžné agendy
na položení dlažby na terasách budovy obecního úřadu,
výměně pumpy u obecní studny a osazení odpočinkovým
mobiliářem u rybníku Jordánku. O dalších důležitých informacích, proběhlých akcích v průběhu léta a novinkách se můžete
dočíst právě v tomto čísle.
Do nadcházejícího školního roku přeji mnoho úspěchů a pevných nervů nejen našim
školáčkům.
up, st
Ing. Vladislav Soukup,
starosta obce
Novinky a události v novém čísle Netunického občasníku

Vážení občané Netunic ...
Dostává se Vám do rukou nové letně - podzimní číslo Netunického občasníku. V
Netunicích proběhlo opět několik nových akcí, o kterých se v tomto čísle rozepíšeme.
Letos jsme poprvé přihlásili náš obecní zpravodaj do celostátní soutěže „O nejlepší
obecní zpravodaj roku 2015". Zaznamenali jsme obrovský úspěch. Podařilo se nám
umístit na páté příčce mezi více než 300 dalšími zpravodaji z celé České republiky.
Nově v tomto čísle najdete dva plakáty. Na jedné straně najdete společnou fotografii
z rybářských závodů a na druhé straně finální mapu společných zařízení komplexních
pozemkových úprav včetně legendy. K této mapě se vrátíme v dalších číslech občasníku, kde se zaměříme na některé důležité aspekty, jako jsou vybudování nově plánovaných cest, biokoridory a další. V tomto čísle najdete i novou zajímavou rubriku na
pokračování s názvem „Paběrky z čísel popisných”. Zachovejte nám přízeň.
Děkujeme za Vaši podporu.
Za celou redakční radu Radek Sigmond
1.

Komplexní pozemkové úpravy

Přinášíme Vám mapu společných zařízení, která vzešla ze schůzí řídícího výboru
komplexních pozemkových úprav a jednání s dotčenými orgány. Konečnou verzi
schválilo zastupitelstvo obce Netunice na veřejném zasedání zastupitelstva obce
v červenci letošního roku. Můžete se podívat na změny v katastru obce, které nás
v následujících letech čekají. Nyní probíhá fáze vypořádání nároků jednotlivých maji-V.S.telů zemědělské půdy. Na této fázi nyní pilně pracuje projekční kancelář.
Kontejner na bioodpad
U budovy hasičské zbrojnice je trvale
přistaven kontejner na bioodpad. Děkuji
všem našim občanům, že do kontejneru
odkládají pouze bioodpad ze zahrad trávu, listí a větve do průměru 4 cm.
Vážím si toho, že se doposud nevyskytl
problém s nekázní, některého občana,
který by do kontejneru odložil cokoliv
jiného, co do bioodpadu nepatří. Kontejner je bohatě využíván a na místě jej
najdete minimálně do konce října.

-V.S.-

Podzimní svoz nebezpečného odpadu.

Odpady (zejména elektroodpad, chemikálie a pneumatiky) je možné ukládat u
budovy obecního úřadu, Netunice 69 ve středu dne 19.10.2016 od 7:00 do 19:00
hodin
-V.S.Svoz objemného odpadu

Na víkend 21.10. až 23.10.2016 je objednán nově také kontejner na objemný odpad
k budově obecního úřadu. Do tohoto kontejneru odkládejte zejména matrace, křesla,
sedačky apod.
-V.S.Zábavní pyrotechnika
Blíží se opět závěr roku a s tím i Mikuláš a Silvestr. Chtěl bych tímto požádat o
ohleduplnost v používání zábavní pyrotechniky, zvláště ve vztahu k domácím zvířatům,
zejména k pejskům. V minulých letech neohleduplnost rozjařených odpalovačů způsobila řadě chovatelů značné problémy. Zvažte, prosím, „kalibr“ případně nakupované
pyrotechniky. Spoléhám se, že zvláště rodiče dohlédnou, aby se pyrotechnika nedostala
do rukou nezletilých osob. Petardy určitě nepatří do cizích zahrad, na cizí pozemky a
Děkuji za pochopení. Starosta obce.
do dětských rukou.
Vladislav Soukup
2.

Organizace, jejichž je naše obec členem

Obec Netunice je členem několika organizací, které sdružují (nejen) územně samosprávné celky. Jsou to Mikroregion Radyně, MAS Aktivios, Spolek pro obnovu
venkova a Svazku obcí pro odpadové hospodářství.
Rád bych Vás seznámil s prvním z nich ...

-V.S.-

Mikroregion Radyně

Hlavním cílem integrace venkovských obcí do mikroregionu je společné řešení
problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu obcí, vytvoření předpokladů
pro trvalý a harmonický rozvoj daného území a pro vysokou kvalitu života jeho obyvatel. Více se dočtete na stránkách sdružení http://www.mikro-radyne.cz.
Pravidelné schůze a valné hromady kromě jiného projednávají a řeší společné zapojení obcí do různých dotačních programů. Letos to byl odpočinkový mobiliář (sezení
u rybníku Jordánku), mapy v obcích podél cyklostezek, loni například dotace na
opravu sakrálních památek (křížek uprostřed Netunic). Mikroregion půjčuje velkokapacitní stan pro pořádání kulturních a společenských akcí (stan jste mohli vidět na
akci pouťová zábava na Prusínách, ktero pořádala obec Nebílovy). Dále MIR zprostředkovává různé aktivity a informace pro obce. Například možnost hromadného
společného nákupu softwaru za sníženou cenu a podobně.
Na dění MIR se aktivně podílíme pravidelnou účastí starosty obce na schůzích a
valných hromadách a zapojením naší obce do jednotlivých projektů.
-V.S.-

Václav Chaloupek na křestu svého DVD - Krajem pod Radyní s medvíďaty
Agátou a Martinem

Velkokapacitní stan, který je pro obce od organizace Mikroregion Radyně k dispozici
k zapůjčení

3.

Tipy na podzimní procházky - Zámek Nebílovy

Všichni vědí, že se nedaleko Netunic, vlastně přes kopec, nachází překrásně zrekonstruovaný zámek Nebílovy. Krajina se nám začíná zbarvovat do podzimních
barev, a zároveň tento čas vybízí k procházkám po našem okolí. Do Nebílov se dá
pomalou chůzí dojít kolem Prusín do dvaceti minut. Výhodou je i málo frekventovaná
téměř nová asfaltová silnice. Dovolte, abychom Vám v tomto čísle Netunického
Občasníku přinesli několik zajímavostí z historie této skvostné stavby. V současné
době je kastelán zámku pan Milan Fiala, netunickým občanem.
Zámek Nebílovy
Autorem současné podoby zámku byl bezpochyby vídeňský dvorský architekt
Johann Lucas von Hildebrandt. Stavbu v Nebílovech realizoval jako své první velké
dílo plzeňský stavitel a pozdější nejvýznamnější představitel barokního stavění na
plzeňsku Jakub Auguston. Nebílovský zámek je úzce spjat se jménem Adama Jindřicha hraběte ze Steinau, císařského generála a maršála Benátské republiky, a hraběte
Vojtěcha Czernina z Chudenic, nejvyššího lovčího Království českého, posledního
mužského člena chudenické větve slavného rodu.
Poté, co se po bouřlivých válečných létech rozhodl vítěz nad Turky od Nových Zámků polní
maršál Adam Jindřich ze Steinau, uchýlit do
ústraní, zakoupil na doporučení svého přítele,
hraběte Jana Josefa z Wrtby, v roce 1705 nebílovské panství a i s rodinou se patrně přestěhoval
na zdejší starý zámek. Ihned začíná s radikální
přestavbou zámku podle návrhu Johanna Lucase
Hildebrandta. Steinau se však nové barokní rezidence n edočkal. Umírá v 31. 10. 1712 a panství
dědí jeho dcera, vzdělaná a uměnímilovná Marie
Terezie, provdaná za Františka Václava z Wrtby,
bratra výše zmíněného Nejvyššího purkrabí království Českého. Zámek je poté prodán hrabatům
Černínům z Chudenic a před rokem 1720 stavebně dokončen. Unikátní je architektonická dispozice objektu. Dvě podkovovitá křídla zámku
jsou situovaná proti sobě na podélné ose dvora. Obě budovy byly původně propojené
po stranách nádvoří stojícími jednopatrovými objekty, nesoucími ploché terasy
s balustrádou.
V zadním objektu se nachází reprezentační místnosti - mj. velký taneční sál, stavebně upravovaný v 80. letech 18. století, a kaple sv. Antonína. V předním stavení s
průjezdní hodinovou věží existoval menší sál s barokní nástropní malbou. Na východě
přiléhal k areálu hospodářský dvůr, na západě formálně upravená zahrada s velkou
fontánou a třemi pavilony v ohradní zdi s nikami. Po dokončení nebyl zámek z důvodu
statických poruch prakticky až do roku 1785 obýván. Teprve za Vojtěcha hraběte
Černína z Chudenic, nejvyššího lovčího Království českého je zde provedena i v sou4.

Tipy na podzimní procházky - Zámek Nebílovy

vislosti se stavbou nedalekého lesního zámečku Kozlu zásadní rekonstrukce, upraven
taneční sál, a celý objekt vymalován Antonínem Tuvorou. Malby se z větší části
dochovaly dodnes a jsou předmětem postupného, náročného restaurování. Od roku
1816, po Černínově smrti není už zámek v Nebílovech používán jako reprezentační
rezidence, ale je novými majiteli, hrabaty z Waldsteina – Vartemberka určen k hospodářskému využívání. Během následujících 100 let se budovy zámku téměř rozpadly.
Počátkem 20. stol. se zřítila obě spojovací křídla, postupně jsou likvidovány objekty
hospodářského dvora. (Velká budova barokní jízdárny byla dokonce zbořena v r. 1975,
kdy již zámek spravovalo Krajské středisko státní památkové péče).
V roce 1919 byl celý areál v rámci pozemkové reformy přeměněn
na zbytkový statek a později
necitlivě rozparcelován a rozprodán. Od roku 1968 je v majetku
státu a je zde prováděna postupná
obnova. Nebílovský zámek je
představitelem typické vídeňské
barokní architektury, v českých
zemích ojedinělé. Svou výjimečnou půdorysnou dispozicí připomíná zámky v Aschachu,
Halbturmu, vídeňskou rezidenci
Belevedere, či
salzburský
Letecký snímek nebílovského zámku s nádvořím
Mirabell – prvořadá díla architekta J. L. von Hildebrandta. Řada architektonických prvků a dispozic je shodná i se
zámkem v Pommersfelden v Horních Francích. Naprosto unikátní a ojedinělá je Tuvorova výmalba zejména tanečního sálu, zakotvená už ve formách klasicismu, ale pořád
ještě rokokově hravá. Malba na
ploše cca 400 m2 představuje
fantaskní subtropickou krajinu
se zvířaty, bujnou vegetací a
antickými architekturami. Její
paralelu bychom našli v císařských apartmánech vídeňského
Schönbrunu, či v zahradním
pavilonu kláštera v Melku, kde
Tuvora v 70. letech 18. století
rovněž působi
Čerpáno z webových stránek
www.zamek-nebilovy.cz

5.

Zrekonstruované průčelí zámku s novou střechou

Nový odpočinkový mobiliář u rybníku Jordánku

V průběhu léta nám v naší obci přibyl nový odpočinkový prvek – kryté sezení se
stolem u rybníku Jordánku. Připojili jsme se spolu s dalšími obcemi do žádosti o
dotaci na městský odpočinkový mobiliář z prostředků Plzeňského kraje prostřednictvím Mikroregionu Radyně.
Věříme, že sezení zpříjemní procházky nejen pejskařům a maminkám s drobotinou.
Obecní studna u trasformátoru

V srpnu jsme nechali vyměnit ruční
pumpu na obecní studni u transformátoru. Studnu bychom chtěli ještě
nechat vyčistit. Bude se jednat o zdroj
užitkové vody pro případ potřeby.
Pramen by měl být vydatný, kdysi
dokázal zásobovat vodou celý kravín.
Nahradili jsme původní již nefunkční
starou pumpu a betonový kryt, který
byl v havarijním stavu.
-V.S.-

6.

-V.S.-

Nové kontejnery u obecního úřadu

vé ko
V průběhu prázdnin nám přibyly k budově obecního úřadu další dva nové
kontejnery
na tříděný odpad. Podařilo se nám tyto kontejnery získat prostřednictvím EKOKOMU
se stoprocentní dotací do majetku obce. Došlo tak k posílení stávající již nedostatečné
kapacity pro tříděný odpad. Nyní máme
u obecního úřadu 3 žluté kontejnery na
plast, 2 modré na papír s týdenním vývozem a 1 zelený na sklo. Dále se na
návsi nachází další 1 žlutý kontejner na
plasty. Kromě toho probíhá dvakrát
ročně svoz nebezpečného odpadu a
kovu.
Zdá se, že nynější kapacita je dostačující a zároveň je vidět, že roste počet
obyvatel naší obce, kteří třídí odpad.
Kromě ekologického hlediska se jedná
i o ekonomický dopad. Obec sice platí za každý svoz, ale část peněz se obci vrací za
výkup těchto vytříděných druhotných surovin. Díky systému platnému v naší obci,
dle vyhlášky o odpadech, dle zákona o odpadech, (na rozdíl od obcí, které mají vyhlášku dle zákona o poplatcích a platí poplatek za odpad na osobu), tak rodina, která
u nás třídí odpad, nepotřebuje tak častý svoz netříděného odpadu a vystačí s levnější
známkou za popelnice. Takže kromě dobréh o pocitu z ekologického chování lze i
ušetřit.
-V.S.-

Rekonstrukce teras u budovy obecního úřadu

Koncem srpna proběhla oprava teras u budovy obecního úřadu a pokládka dlažby.
Jedná se o poslední fázi rekonstrukce budovy obecního úřadu, na kterou jsme v loňském roce čerpali dotaci ze zdrojů Plzeňského kraje z PSOV PK. Po dokončení prací
proběhlo úspěšně i vyúčtování dotace a s tím spojená administrativa.
Věřím, že zmíněná rekonstrukce přispěje ke zkrášlení naší obce.
-V.S.-

Terasy po rekonstrukci

Terasy po rekonstrukci

7.

Paběrky z čísel popisných

Přinášíme Vám novou zajímavou rubriku na pokračování, ve které se můžete začíst
do krátkých veršů, které ve zkratce popisovaly dění v naší obci v závislosti k číslům
popisným. Čerpali jsme opět z netunických kronik. Rodáci i pamětníci mohou posoudit, jak se za necelých 100 let Netunice změnily. V době druhé světové války čítaly
Netunice 62 čísel popisných. Rubriku jsme rozdělili na pět částí. V každé se dozvíte
informace o dvanácti číslech popisných tak, jak jej zaznamenali netuniční kronikáři.
Zároveň si můžete prohlédnout dobovou mapu, ve které můžete porovnat aktuální
čísla popisná. Některá čísla popisná v té době chyběla. Paběrky z čísel popisných
z kroniky připravila Sára Soukupová.
Čp.1:
Hle, pánů z Netunic bydliště,
Dávno z něj obilní skladiště,
Chmurný pohled má
Vzpomínat se zdá
Kterak svoboděnky kmit
Naší milé vlasti svit
Na krátko však jen
Byl snad to jen sen?

Čp.7:
Zlaté dno má řemeslo,
Zlaté číslo povříslo,
To je hospodáře přísloví,
Kterého již hlava nebolí.

Čp.8:
Chalupy si zbudovali bratři,
Jež dnes obě Ratajovi patří,
Hajní Matasové zde rodiště měli,
Do dnešní doby všeci odumřeli.

Čp.2:
Opustili statek hospodáři
Kde dřív pracovali v potu tváři
Na lepší místo postoupili
Protože nikdy nelenili

Čp.9:
Zde bydlel z městské čtvrti kamarád,
Pivo a muziku on měl rád,
Až na dvorek se vyprovázet dal,
Tam jsem mu tu jeho píseň často hrál.

Čp.3:
Bednář Josef a Emilie
To manželství tu dneska žije
Bednářů kolébka v Čižicích stála
U mlýna kde tyčí se strmá skála

Čp.10:
Zde nebyl nikdy nedostatek
Neb v erbu nese tento statek:
„Kde se dobře hospodaří,
Tam se vždycky dobře daří.“

Čp.4:
Vokáč Josef z Lukavice
Oblíbil si Netunice,
Vnuk Matěj lesům přednost dal,
Neb panským hajným on se stal.
Čp.6:
Vše do času jenom jest,
tak i toto číslo šest,
Stálo tady dlouhá léta,
Teď jest ale po něm veta.
Narodil se u Lužnice,
Navštívil tu Netunice,
Štychenvirth se s dluhy rve,
Zápasí o žití své.

Čp.11:
Rod Černých zde od pradávna sedí,
Své selské práce si povždy hledí,
Poctivé jich české jméno,
Po vlasti naší velmi rozšířeno.
Čp.12:
Statek vystavěl jako hrad,
Muziku však měl také rád,
Rád vysedával u plné číše,
Vše tu ponechav, odešel do říše.
-S.S.-

8.

Čerpáno z Netunické kroniky

Mapa Netunic z doby II. světové války

9.

Internet zdarma a nová mapa na návsi

V září přibyla v naší obci zóna pokrytí
volným i nternetem, zahrnující náves a
přilehlý prostor. Do této sítě je možné se
volně připojit k internetu z mobilního
zařízení. Připojení bylo částečně pořízeno
v rámci dotace z prostředku Plzeňského
kraje prostřednictvím Mikroregionu Radyně. Naše obec se spolu s dalšími obcemi
spojila k žádosti o dotaci k podpoře
turistiky a c ykloturistiky v našem regionu.
Zóna free WiFi internetu je určena především pro turisty, kteří se zastaví u stojanu
s mapou na návsi a mají zde možnost se
připojit k síti. Připojení je nastaveno tak,
že je možné se bezplatně připojit na zhruba třicet minut, a pak je zařízení odpojeno.
Další připojení k internetu ze stejného
zařízení je možné až za devadesát minut.
Zařízení provozuje společnost Radynet a
tímto opatřením předchází zneužívání
připojení. Občané, kteří bydlíte v blízkosti
návsi, můžete internet otestovat.
V rámci dotace jsme obdrželi také novou cyklistickou mapu, kterou jsme umístili do repasovaného stojanu, jehož rekonstrukci jsme již dlouho plánovali a dlouho odkládali :-). Bylo nutné vyměnit dřevěnou
krytinu a rekonstruovat stříšku, stojan vyčistit, odstranit staré plakáty a natřít lazurou.
Nová mapa a internet pomohou naši obec nejen zkrášlit a představit jako vstřícnou
a vlídnou k návštěvníkům a turistům, ale mohou být občas k užitku i našim občanům.

Mapa pokrytí internetem zdarma

10.

-V.S.-

Nechte se inspirovat podzimní zeleninou a ovocem

Zapékané kapustičky
Suroviny pro 4 porce:
300 g růžičkové kapusty
100 g malých rajčátek
200 g šunky, sůl, ·pepř
trocha oleje (nejl. olivového)
100 g nízkotučného eidamu
100 g nivy
150 ml nízkotučného mléka
hrst čerstvé bazalky
Zapékané kapustičky s rajčátky
Postup:
1. Růžičky kapusty opláchneme. Čisté kapustičky vložíme do zapékací mísy s trochou
oleje na dně a proložíme je omytými rajčátky. Šunku nakrájíme na podlouhlé plátky
a přidáme ji do zapékací nádoby. Naplněnou mísu zalijeme mlékem, vše osolíme a
opepříme a posypeme jemně natrhanou bazalkou. Pečeme v předem vyhřáté troubě
20 minut na 180 °C. Pak mísu vytáhneme, posypeme nastrouhaným sýrem a dáme
znovu zapéct, dokud nejsou kapustičky měkké (cca 10 minut).

-L.V.-

Pečený květák v sýrovém
kabátku
Suroviny:
hlávka květáku
tři stroužky česneku
půlka citrónu
olivový olej, ·sůl, ·pepř
sýr eidam cihla (30 % tuku)
nastrouhaný zázvor
Pečený květák v sýrovém kabátku

Postup:
Květák rozdělíme na růžičky. Rozdrcený česnek vetřeme do růžiček, vše vložíme do
pekáčku. Šťávou z citrónu zakápneme, posolíme, opepříme a umístíme do předehřáté
trouby. Pečeme asi 25 minut, poté sundáme pokličku a ještě asi 5 minut necháme péct,
aby květák lehce zhnědl. Vyjmeme z trouby a servírujeme. Porci můžeme posypat
sýrem.
-L.V.11.

5. místo v soutěži „O nejlepší obecní zpravodaj roku 2015"

Na letošním školení věnovanému tiskovému zákonu jsme byli vyzváni, abychom
přihlásili náš obecní zpravodaj do celostátní soutěže „O nejlepší obecní zpravodaj roku
2015". Soutěž každoročně pořádá organizace UNIVES. Do letošní soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 323 zpravodajů. Konkurence byla opravdu obrovská.
Je nám ctí Vám oznámit, že se náš obecní zpravodaj Netunický občasník umístil
na 5. místě v hlavní kategorii obecních zpravodajů. Dále byla nově hodnocena nejlepší a nejoriginálnější rubrika, či zpracované téma. V této kategorii jsme se bohužel
neumístili v první desítce. I přes drobné výtky byl náš občasník hodnocen vcelku
pozitivně.
Vyhlášení výsledků proběhlo v červnu 2016 na Velehradě. Záštitu nad celou soutěží
převzal pan poslanec Miroslav Kalousek.
Nejlepší zpravodajem roku 2015 se stal „Dolnobřežanský Rozkvět”. Zástupce
vydavatele z Dolních Břežan tak mohl
převzít cenu z rukou iniciátora soutěže,
docenta Pavla Šaradína z Katedry politologie a evropských studií Filosofické
fakulty a Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěž pořádají KPES FF UP Olomouc,
Unives.eu, Civipolis o.p.s.
a Angelus Aureus o.p.s.
-R.S.www.unives.upol.cz
SDH Netunice - Zpráva jednatelská za rok 1910

Zpráva jednatelská za rok 1910
Zpráva jednatelská!
Činosť našeho sboru za rok uplynulý se jeví takto:
Pořádana jedna valná hromada čtyři schůze výborové. Cvičení odbývána pořadová
signálová a se stříkačkou celkem šetkrát.
K požáru byl sbor volán třikrát a to:
22. června do Střižovic,
19. srpna v Chocenicích
7. listopadu v Horní Lukavici
Župních výborových schůzí se s účastnil sbor třikrát.
Korporatývně sbor vystoupil při župním sjezdu v Nezbavěticích 18. července se
7. členy, a v Borku Nebýlovském při založení sboru se 4. členy.
Zábavy pořádal sbor ples hasičský a divadlo spojeno s taneční zábavou dne 26.pros.
Tímto tuto zprávu ukončuji a další naše činnosti provolávám Zdař Bůh.
V Netonicích dne 6. ledna r 1910
Jan Česal
Jednatel
Čerpáno z hasičské kroniky
12.

Dětský koutek

Během výpravy Saurik zabloudil v močále. Pomůžeš mu najít cestu ven, kde už na
něj čekají jeho kamarádi? U močálu ale číhají nebezpeční chlupatosauři, krvežízniví
gigakomáři. Dej pozor, ať jim nepadneš do léčky!!! Zvládneš to hned napoprvé do
třiceti sekund? Tak do toho a hodně štěstí!!! Tři, dva, jedna start ...

Prodej vánočních stromků

Kdo z vás, občanů s trvalým pobytem v Netunicích, má zájem letos
o vánoční
stromek z obecního lesa, nahlaste se prosím na obecním
ván
úřa do seznamu zájemců. Smrčky budou k dispozici pouze pro
úřadě
ppředem přihlášené zájemce.

Cena stromku bude jako každý rok
50 Kč za ks.
13.

-G.S.-

Pouť na Prusinách

V neděli 31. července se lidé nenechali odradit deštivým počasím a dorazili na Prusiny
ke společnému slavení poutní mše v prusinském kostele sv. Jakuba Staršího.

Farář Peter Hermanovský kázal a hrála hudební skupina ze společenství Koinonia sv.
Jana Křtitele. Pouti předcházela večerní pouťová zábava, kterou pořádala obec
Nebílovy.

Po bohoslužbě bylo pro všechny přítomné na faře připraveno pohoštění.

-G.S.-

Zdroj: http://www.koinonia.cz/

14.

Požehnání netunické kapličky

Jak jsm e již uváděli v předchozích číslech Netunického občasníku, minulý rok probíhala rekonstrukce netunické kapličky. Na jaře tohoto roku byly do kapličky ještě
zavěšeny obrazy, čímž se celková rekonstrukce ukončila.
V sobotu 21. května jsme se sešli k jejímu slavnostnímu otevření a požehnání.
Slavnost zahájil starosta Netunic uvítáním a poděkováním všem, kteří se na rekonstrukci podíleli. Poté prusinský farář
Peter Hermanovský kapličku požehnal.
Následně požehnal i všem obyvatelům
Netunic.
Po skončení hlavního bodu programu
si mohly děti zazvonit na zvon. Poté
probíhala komentovaná
prohlídka
kapličky, při které farář Peter Hermanovský vyložil obsah obrazové výzdoby.
Na závěr byla vyhlášena soutěž pro
-G.S.děti „Namaluj kapličku“.

Nádherné vitráže do kapličky navrhla a vyrobila výtvarnice Anna Wagnerová

Farář Peter Hermanovský v netunické kapličce

Návštěva členů Koinonie sv. jana Křtitele spojená s exkurzí

19.

Toník (5 let)

Světlana (9 let)

Natálka (9 let)

Kristýnka (7 let)

Rebeka (3 roky)

Esterka (10 let)

Timinka (6 let)

20.

Obrázky kapličky od dětí

Hanička (6 let)

Obrázky kapličky od dětí

Lukáš (11 let)

Aleš (8 let)

Do soutěže dorazilo celkem 10 krásných obrázků. Všechny děti byly odměněny
sladkou odměnou. Děkujeme všem dětem za účast!
Kalendář Netunice 2017

Stejně jako předchozí dva roky, se můžete těšit na nový kalendář Netunice 2017.
Název letošního kalendáře bude „Zimní Netunice” a jak již název napovídá, najdete
v něm 13 fotografií zasněžených Netunic. Fotografie byly pořízeny v únoru 2016,
kdy v Netunicích napadl čerstvý sníh a zároveň uhodily vysoké mrazy. Vzniklá
námraza připravila neskutečnou podívanou, která připomínala záběry z pohádky
„Mrazík”. Některé záběry byly opět pořízeny z dronu, ostatní záběry byly pořízeny
pozemní technikou. Věříme, že Vám nový kalendář bude po celý následující rok
připomínat, jak mohou být Netunice krásné nejen na jaře, létě, či na podzim, ale také
v zimním období, kdy často mnoho týdnů panuje chmurné, zamračené počasí.
Kalendář bude mít opět premiéru na prosincovém „Setkání dříve narozených”.
Letos poprvé jsme se rozhodli darovat jeden kalendář do každé rodiny, kde žije senior
starší 60-ti let. Ti, kteří si jej nevyzvednou na „Setkání dříve narozených”, se pro něj
mohou zastavit v úřední hodiny na obecním úřadě.
Výzva pro občany Netunic
Rádi bychom připravili na příští rok kalendář se starými dobovými fotografiemi
Netunic. Prosíme podívejte se doma do svých alb, zda byste nenašli nějaké staré
fotografie, které by bylo možné použít. Následně bychom fotografie převedli do
elektronické podoby a nepoškozené je obratem vrátili. Je možné skenovat i fotografie,
které jsou fixně vlepené do alb. Děkujeme všem, kteří se nám pokusí pomoci.
21.

Rozpis plánovaných akcí na čtvrté čtvrtletí 2016

Vážení občané Netunic, přinášíme Vám přehledný rozpis plánovaných akcí na
poslední čtvrtletí letošního roku. Termíny všech akcí jsme jako vždy vybírali tak, aby
se co nejméně křížily s akcemi v okolních obcích.
Říjen
Vydání 8. čísla Netunického občasníku
Veřejné zasedání zastupitelstva od 18:00 hod. (již proběhlo)

pátek 7.října

Listopad
Lampionový průvod s ohňostrojem od 17:00 hod.
Výroba vánočních dekorací - obecní sál Netunice od 15:00

čtvrtek 17. listopadu
Bude upřesněno

Prosinec
Setkání „dříve narozených” od 15:00 hod.
Vydání kalendáře „Netunice 2016"
Mikulášská nadílka pro děti od 15:00 hod.
Netunicemi chodí Mikuláš a čerti
Živý Betlém na Prusinách od 14:00 hod.
Vánoční veř. zasedání zast. s občerstvením od 19:00 hod.
Vydání 9. „Vánočního” čísla Netunického občasníku
Poslední leč MS Střížovice
Zpívání koled u vánočního stromečku od 15:00 hod.
Půlnoční mše na Prusinách od 24:00 hod.
Schůze SDH Netunice - Hostinec U Houdků

sobota 3. prosince
neděle 4. prosince
pondělí 5. prosince
sobota 10. prosince
pátek 16. prosince
Bude upřesněno
pátek 23. prosince
sobota 24. prosince
pondělí 26. prosince

Některé termíny akcí na leden a únor roku 2017 Vám přineseme ve vánočním
čísle Netunického občasníku. Změna termínů vyhrazena.
Územní plán

Co se týče územního plánu, proběhlo 28.7.2016 opakované veřejné projednávání
j dn
dílčích částí návrhu územního plánu obce Netunice. K výsledkům projednávání se
budou nyní ve správní lhůtě vyjadřovat dotčené orgány. Poté projekční kancelář
dostane od odboru územního plánování v Přešticích pokyny k dopracování návrhu.
Tak by měla vzniknout finální verze.
Lze předpokládat, pokud vše půjde dobře, mohli bychom územní plán schvalovat
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Netunice v prvních měsících příštího
roku.
-V.S.-

22.

Dětský dopravní den v Netunicích

Letošní dětský den, který se konal v sobotu 4.6.2016, jsme nazvali dopravní. Na hřišti
vznikla „silnice“ s přechodem pro chodce, s kruhovým objezdem i se značkami.

Děti na vlastních, povětšinou jednostopých, dopravních prostředcích překonávaly a
zdolávaly překážky i úkoly. Jedno stanoviště obsadila hodná zdravotní sestřička,
která nejprve „vyrobila“ barvičkami zranění a poté vysvětlila, jak a čím ho ošetřit
a zavázat.

Děti i s doprovodem zkoušely převádět nevidomého přes silnici, na dalším stanovišti správně přiřazovaly telefonní čísla, poznávaly, jaká je povinná výbava cyklisty,
poznávaly dopravní značky, atd..

Za každé správně splněné úkoly dostávaly nejen sladkou odměnu, ale i razítko do
kartičky, za kterou pak obdržely dětský řidičský průkaz. Počasí se naštěstí povedlo
a tak za odpoledne se stalo novými držiteli řidičských průkazů asi 20 dětí.
23.

-L.V.-

Ohlédnutí za proběhlými volbami

Voleb do senátu a Plzeňského kraje se zúčastnila v Netunicích zhruba třetina
oprávněných voličů. V prvním kole senátních voleb voliči z Netunic vyjádřili největší
podporu panu Václavu Chaloupkovi, kterému odevzdali 13 hlasů, na druhém místě
s 11 hlasy skončila Dagmar Terelmešová z ČSSD. Do zastupitelstva Plzeňského kraje
netuničtí voliči nejvíce důvěřují ČSSD 26%, pak koalici Starostů a nezávislých,
Patriotů, Svobodných, SsČR s 22%, o třetí místo s 10% se dělí Koalice SPD a SPO
a ANO 2011. V jiných letech oblíbená Komunistická str. Čech a Moravy skončila
letos pouze se 6%.

Výsledky hlasování

Obvod: 7 – Plzeň-město - Obec: Netunice
Voliči v seznamu - 151
Vydané obálky - 54
Volební účast - 35,76 %
Odevzdané obálky - 54
Platné hlasy - 45 %
Platných hlasů - 83,33 %
Kandidáti do senátu

Počet hlasů

Dort Jiří doc. MUDr. Ph.D.
Havlíček Pavel
Hájek Marcel MUDr. et (Th). Bc. Ph.D., FICS.
Rutová Miloslava Mgr.
Rejfek Jan RSDr.
Terelmešová Dagmar Mgr.
Koller Martin
Chaloupek Václav Mgr.

6 hlasů
2 hlasy
5 hlasů
1 hlas
4 hlasy
11 hlasů
3 hlasy
13 hlasů

Volební str. do kr. zastupitelstev
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Koruna Česká (monarch.strana)
ANO 2011
TOP 09
Komunistická str.Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.

Volební str. do kr. zastupitelstev
0
4
13
0
5
2
3
0
3

STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR
Koalice pro Plzeňský kraj
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Koalice SPD a SPO
PRO Zdraví a Sport
Česká pirátská strana

11
0
1
0
0
5
0
3
-V.S.-

24.

Rybářské závody 2016

Doma připravené pruty, navázáno, v batohu ta nejlepší návnada pro kapry ... a jde
se na to. Rybáři i rybářky začínají u Jordánku obsazovat ta nejlepší místa.
Letošní rybářský závod právě začíná. Všichni nahazují pruty, kam nejdál dohodí. Zdá
se to jako dobrá strategie, ale postupem času se začne postup strategie obracet naruby.
Důvod je jednoduchý. Nikomu to nebere ... prostě ani ťuk. Rybáři i rybářky nervózně
přešlapují na břehu a pozorují ostatní pruty, co kdyby to zabralo někomu jinému ...
Pořád nic ... hodiny ubíhají a v rybníku je mrtvo. Nakonec se několika rybářům zadaří
a vytahují rybu s náhozem méně než 1,5 metru od břehu. Ryby se asi dneska zbláznily,
nebo jsou po tahu. Divné !!! Jindy berou jako o závod, ale dnes prostě nic.
Nakonec se podařilo vytáhnout vcelku velkého kapra kolem 40 cm. Největší legrace
ale nastala ve chvíli, kdy si ho děti chtěly prohlédnout a neplánovaně mu daly svobodu.
Kapr jim vyklouzl, doskákal ke břehu a byl rázem ve vodě. To nevymyslíš :-) -R.S.-

Právě se pomalu schyluje k neplánovanému osvobození kapra

25.

Posezení u Jordánku

26.

27.

28.

29.

30.
Pokračování v zimním čísle NO

Netunice na sociálních sítích
Bude tomu již rok, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních
iální sítích
na internetu. Největší úspěchy jsou vidět na Facebooku, kde se nám za celý rok podařilo
nasbírat 91 fanoušků. V průměru máme na Facebookové stránky obce cca 15 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 dalších. Sledujte Facebook! Dozvíte se tak vše jako první.

Netunice na Twitteru

Netunice na Facebooku

Netunice na Google Plus

Netunice na Youtube

Oficiální facebooková stránka obce Netunice má již neuvěřitelných 91 fanoušků.
Na mapě můžete vidět odkud jsou lidé, kteří nejvíce navštěvují naše Facebookové
stránky. Zvládneme do konce roku překonat magickou hranici 100 fanoušků ?
Děkujeme všem za Vaši podporu !

Závěr
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