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Zasněžené Prusíny - foceno z dronu

Úvodní slovo starosty obce

Netunice

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozdravil prostřednictvím našeho občasníku s
blížícím se koncem letošního roku. Tento podzim se nám podařilo v naší obci realizovat fasádu obecního úřadu, dokončit
rekonstrukci elektroinstalace v budově OÚ a získat tak revizi
elektroinstalace, máme revize kotle i komína, stihli jsme realizovat výsadbu stromů v našem katastru, opravu cesty na Mrtoli
a v neposlední řadě dokončit úklid obce, shrabat listí, vyčistit
žlabovnice, kanalizační vpustě atd. A samozřejmě nás čeká dlouhá řada dalších úkolů.
S koncem roku bych Vám rád popřál v rodinné pohodě prožité Vánoční svátky a do
nového roku 2017 hlavně zdraví, klid a mír v naší krásné zemi.
Vladislav Soukup, starosta obce
Ing. Vlad

Shrnutí předchozího čísla N.O.

Netunice

Vážení občané Netunic ...
Chtěl bych Vám za celou redakční radu Netunického občasníku poděkovat za Vaši
přízeň a pomoc při tvorbě článků. V novém roce bychom chtěli vytrvat v nasazeném
standardu a přinést Vám nové zajímavé články a rubriky. Jednou z nových rubrik,
kterou pro Vás připravujeme, bude vyprávění kronikáře o historii všech netunických
domů, panského dvora, statků a přídomků. Dozvíte se zde o tom, jaké přezdívky
dostávaly domy a proč, kdo původní dům postavil, jaká řemesla se zde provozovala
a tak dále. Tato nová rubrika bude opět na pokračování. Přejeme Vám krásné svátky!
1.

Za celou redakční radu Radek Sigmond

Organizace, jejichž je naše obec členem

V minulém čísle jsme Vás seznámili s první organizací, které jsme jako obec členy,
a to Mikroregionem Radyně. V tomto čísle bychom Vás rádi seznámili s další takovou
organizací a tou je MAS Aktivios z. s.
-V.S.MAS Aktivios jižní Plzeňsko

Dovolil bych si citát z Wikipedie: „Místní
akční skupina (MAS) je právnická osoba,
založená na principech místního partnerství
za účelem podpory a rozvoje venkovského
regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a
MAS - seminář nakládání s obecním majetkem

při získávání finanční podpory z Evropské
unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se podílí
na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit
kvalitu života na venkově prostřednictvím
setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
Naše Akční skupina se jmenuje MAS
MAS - seminář žádosti o dotace v Hlavňovicích
Aktivios a patří mezi velmi aktivní skupiny
s dobrou pověstí. Zahrnuje oblast Přešticko, Staroplzenecko, Blovicko a Mirošovsko a
organizuje celou řadu projektů a vzdělávacích programů. Snahou řady projektů je kromě jiného také přinést svým členům, nejen obcím, i finanční prostředky z dotačních
titulů. Naše obec zatím nepatří mezi úspěšné žadatele o zmíněné dotace prostřednictvím této skupiny, ale účastnili jsme se několika školení a seminářů na aktuální
témata, například školení obcí na téma tvorby vyhlášek. Dále se účastníme valných
hromad.
Více se dočtete na stránkách sdružení http://www.mas-aktivios.cz/ .
-V.S.2.

Lampionový průvod s ohňostrojem 2016

Jako již tradičně kolem svátku 17. listopadu pořádá obec Netunice lampionový
průvod s ohňostrojem. Letos se na akci sešlo rekordní počet dětí, které se nám
skoro nevešly na společnou fotografii. Letos jsme také zaznamenali rekordní počet
lampionů, rozličných barev a tvarů.

Lampioiny všude, kam se podíváš!

Pohoštění pro návštěvníky

První skupina vycházela od netunické kapličky, druhá skupina tradičně vycházela od
nebílovského zámku. Nebílovští byli opět o něco rychlejší a dorazili k prusinskému
kostelu o něco dříve. Na obě skupiny na místě čekalo hřejivé občerstvení v podobě
čaje a svařáku, dále bylo ppro
pohoštění
podobě obložených
ro hladové připraveno poh
hoštění v pod
bagetek.

Ani letos nezklamal žabák Netuňák, který na místě vítal všechny děti a každé obdaroval nějakou sladkostí. Byl to krásný teplý večer plný překvapení. O to největší se již
tradičně postaral profesionální střelmistr, který měl připravený překrásný ohňostroj
plný světelných efektů.
-R.S.3.

Výstava hub Na Prusinech 2016

Ve dnech 22. a 23. října 2016 se v prostorách bývalé školy na Prusinech uskutečnil
již 8. ročník výstavy hub, který navázal na předchozí úspěšné roky. Již příjemnou
tradicí se stala vynikající spolupráce s občanským sdružením Ametyst, které poskytuje
výstavní prostory a stará se o propagaci výstavy směrem ven. Výstava byla finančně
podpořena neinvestiční dotací z Fondu Rady Plzeňského kraje, pro letošní rok bylo
ústředním motivem výstavy mikroskopování a tajemný mikrosvět hub. Na pořádání
výstavy se rovněž finančně podílela obec Nebílovy, která zaplatila pronájem výstavních prostor. Za finanční příspěvek na pořízení mikroskopu děkuji i několika
občanům z Netunic.
Tak jako obvykle i letos souvisela s výstavou hub celá řada doprovodných akcí.
V neděli 16. října měli návštěvníci možnost vyslechnout přednášku o mikroskopování
a následně si teoreticky získané znalosti i prakticky vyzkoušet na připravených preparátech výtrusů vybraných druhů hub. Nejmenší návštěvníky zaujaly zejména výtrusy
hnojníku obecného, bedly červenající či klouzku modřínového.

Mikroskopování výtrusů hub - to je ta fotka s mým synem :)

Natěšení účastníci mikroskopického praktika

V pátek 21. října jsem se vypravil společně se studenty gymnázia v Rokycanech na
mykologickou exkurzi na vrch Kotel u Rokycan. Cílem exkurze bylo nejen prohloubit
ve studentech znalosti z mykologie, ale zejména nasbírat co největší množství hub,
které následně budou tvořit základ prusinské výstavy. Počasí přálo nejen houbám,
ale i studentům, po půldenním bloudění v lese jsme společně nasbírali více než 150
druhů hub. Doprovodné akce spojené s výstavou hub neunikly pozornosti západočeských medií. Přímo na úbočí vrchu Kotel nás zastihl štáb televize ZAK, který
natočil zajímavou reportáž o aktuálním stavu růstu hub v regionu. Na druhý den byla
pořádána mykologická exkurze v okolí sv. Trojice u Nebílov. Jejími účastníky byli
zejména děti z hasičského kroužku v Nebílovech, ale i rodiče s dětmi navštěvujícími
školku na Prusinech. Nádherný slunný den se příznivě podepsal na pohodové atmosféře exkurze, díky čemuž jsme mohli projít velký úsek lesa. Kromě obvyklých
jedlých hub rostoucích v tomto ročním období (čirůvky, bedly, suchohřiby) jsme našli
i celou řadu hub, které byly použity na doplnění výstavy.
4.

Výstava hub Na Prusinech 2016

Výstava hub byla pro veřejnost otevřena v sobotu 22. října od 14 do 18
8 hod
hodin
din a nnásledně pak v neděli 23. října od 10 do 15 hodin. Vystaveno bylo více než 160 druhů
nejrůznějších plodnic hub. Návštěvníky tradičně velmi zaujala zejména pestrá paleta
hřibovitých hub, kromě klasického hřibu smrkového bylo k vidění i několik druhů
klouzků, slizáků, kozáků či suchohřibů. Z jedovatých hub byly vystaveny kupř.
muchomůrky porfyrová, červená a citronová, dále smrtelně jedovatá čepičatka jehličnanová či celá řada bílých strmělek. Zajímavé byly rovněž četné diskuze o jedlosti či
jedovatosti červenajících bedel, václavek, čirůvek fialových a hřibů kovářů, tedy hub,
které mohou za určitých okolností způsobovat zažívací potíže. Velký ohlas zaznamenaly plodnice hnojníku inkoustového, které se po několika hodinách roztekly v černou
kaši, podobnou inkoustu. V dřívějších dobách se z roztékajících klobouků hnojníků
vyráběl inkoust, stačilo přidat trochu vody a špetku hřebíčku. Výtrusy houby pronikají
hluboko do struktury papíru a zápis se stává prakticky nesmazatelný.

Společné foto účastníků exkurze u Beštojc kříže

Rozprávění se studenty před výstupem na vrch Kotel u Rokycan

Letošní výstava hub byla zakončena přednáškou na téma „Kodexové (tržní) houby
České republiky“, při které se návštěvníci mohli seznámit s nejběžnějšími tržními
houbami u nás, jejich popisem, ekologií či základními pravidly pro sběr a prodej hub.
Během dvou dnů si našlo cestu za houbami na Prusiny více než 70 lidí, a to nejen z
nejbližšího okolí, ale i z Plzně, Rokycan či Holýšova. Již teď se všichni mohou těšit
na další, v pořadí již 9. ročník výstavy, který bude jak jinak než na Prusinech ve dnech
21.- 22. října 2017.
Luboš Zelený

Vzácná návštěva z rokycanského gymnázia
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V jednu chvíli bylo na Prusinech opravdu plno...

Setkání dříve narozených 2016

Milé setkání u občerstvení

V sobotu 3. 12. od 14 hodin se v obecním sále konalo každoroční „Setkání dříve
narozených“. Po úvodním slovu starosty obce vystoupily netunické děti, které si pod
vedením Gabriely a Sáry Soukupových nacvičily koledy, které doprovodily hraním
na flétny, ťukáním na dřívka, bubnováním a cinkáním trianglu. Koledy i přednesené
básničky sklidily velký úspěch.

Sourozenecká recitace

Holčičky byly zodpovědné a vše uměly

Líbilo se i představení kouzelníka Daniela Jana Soukupa, který vykouzlil svíčky
a opět je nechal zmizet, či předvedl další kouzla s šátky a s bílými hrdličkami.
Jako další bod programu nám Sára, Gábi, Sam, Esterka a Timinka Soukupovi zahráli
na klavír, housle, akordeon a klarinet klasické písničky i filmové melodie.
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Setkání dříve narozených 2016

Společné vystoupení na letošním „Setkání dříve narozených”

A i chlapci se nenechali zahanbit

Soustředění na recitaci

Dobrá nálada zažene i trému

Po připraveném programu byl prostor pro vzájemné popovídání si v přátelské
atmosféře. Na závěr setkání starosta obdaroval účastníky nástěnnými kalendáři
s fotografiemi Netunic a Mrtole na rok 2017. Při výborném pohoštění jsme společně
setrvali až do 18 hodin.
-G.S.-

Netunice

START

CÍL
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Blíží se den, kdy všechny děti budou doma zdobit svůj Vánoční stromeček.
Jenže jedny světýlka jsou velmi zamotaná. Pokusíš se rozmotat světýlka na stromeček?

Dětský koutek

Omezení rychlosti ze směru Háje

Silnice vedoucí z Hájů do Netunic

Nebezpečný úsek - auta zde mohou jet až 90 km/hod

Možná jste si všimli na úřední desce obce vyvěšené veřejné vyhlášky a opatření
obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici II/183 v k.ú. Netuniceúprava nejvyšší dovolené rychlosti. Na silnici II/183 v k.ú. Netunice (ve směru jízdy
od obce Háje cca 100m před křižovatkou se silnicí č. III/18328) Svislé DZ:B 20a
„ Nejvyšší dovolená rychlost" (70 km/hod).
Naše obec iniciovala správní řízení, které vede příslušný silničně správní orgán
v Přešticích. Na počátku byl podnět občanů obce na vysokou rychlost některých vozidel, které přijíždí do naší obce ze směru od Hájů, načež dobržďují až za značkou
„Obec Netunice“, která je až za zátočinou, a tak mohou ohrozitt chodce hluboko v obydlené oblasti. Po proběhlém řízení můžete čekat, že se sedmního
desátka na komunikaci objeví. Doufáme, že zvýší bezpečnost silničn
silničního
provozu v naší obci.
-V.S.Zpráva jednatelská za rok 1911

Netunice

Zpráva jednatelská!
Opět uplynula doba jednoho roku od minulé valné hromady proto jest mou poviností,
abych tuto zprávu o naší činnosti Vám podal:
V uplynulém roce pořádána jedna valná hromada a pět schůzí mimořádných. Cvičení
svolano 6krát, odbývány jen dvě. K požáru byl sbor volán třikrát a to: 3. května v místě
u Františka Nováka s 12 členy, 19. května ve Střížovicích 10 členy a pak v srpnu v
Předenicích s 10 muži. Župních výborových schůzí s účastnil se sbor dvakrat a pak při
valné hromadě v Přešíně 3. členy.
Korporatývně sbor vystoupil dne 5. června v Demyslicích 6 členy ve Chválenicích
dne 12 června se 7. členy a se stříkačkou při okrskovém cvičení, pak v Borku Nebílovském 14. srpna při veřejném cvičení 6 členy.
Časopis odebírán „Hasičské Rozhledy“ a „Věstník Župní“
Zábavy pořádal sbor ples hasičský pak sólové výstupy pořádali ochotníci Tělocviční
jednoty ze Šťáhlav jménem sboru a divadlo pořádal sbor dne 26 prosince spojeno s
taneční zábavou Tímto sem Vám podal tuto celoroční zprávu a přeji Vám všem v tomto novém roce mnoho zdaru!
V Netonicích dne 4. ledna r. 1911.
Jan Česal - jednatel
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Mrtol horní cesta

Nová horní cesta Na Mrtoli

Nová horní cesta Na Mrtoli

V listopadu jsme realizovali částečnou opravu povrchu horní cesty na Mrtoli. Bylo
nutné strhnout vrchní drn, materiál odvozit, povrch zpevnit recyklovaným asfaltem
a zhutnit. Práce provedla firma Hokar ze sousedních Předenic.
Opravu jsme nechali provézt na úseku cca 200 m. Tento úsek cesty byl v nejhorším
stavu, neschůdný zvláště po dešti. Další zbývající část cesty cca 100 m, o něco schůdnější a průjezdná, si bude muset z finančních důvodů na opravu nějaký ten čas počkat
v původním stavu. Věřím, že jsme touto opravou i tak potěšili nejen mrtolské obyva-V.S.tele, ale i výletníky a cyklisty z okolí.
Sváteční slovo Petera Hermanovského

Vážení čtenáři nejlepších novin v Netunicích
a širokém okolí, nemůžu Vás pozdravit
všechny osobně, a proto jsem rád za možnost
pozdravit Vás tímto způsobem. V Betlémě andělé
z nebe volali: “Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem
dobré vůle”. My jsme lidmi dobré vůle. Naše vůle a
úmysly jsou dobré, ale ne vždy všechno dopadne tak, jak
jsme si to představovali, a ne všichni pochopí naše
dobré úmysly. Proto Vám-nám přeju, abychom
dokázali vidět v těch druhých to dobré a naše
úmysly, aby byly plné Božího pokoje.
Peter Hermanovský
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Vánoční vyrábění 2016

V sobotu 26.11.2016 jsme již před třetí odpoledne přivítali první návštěvníky, kteří
se přišli s námi vánočně naladit a vyrobit si nějaké ozdoby či dekorace.

Soustředění dětí na vyrábění

Zátiší s výobky

Nejvíce všechny zaujalo sněžítko. Do víčka od malé skleničky se tavnou pistolí (nebo
vteřinovým lepidlem) přilepila postavička či maličká vánoční ozdoba a pak se do
skleničky nalila voda, nasypaly třpytky a vše se uzavřelo. Vznikalo spousty krásných
sněžítek, je vidět, jak každý zapojil fantazii a co výrobek, to úžasný originál.

V jednoduchosti je krása

Sál byl skoro plný

Jako další byl připraven košík plný šišek a pomocí tavné pistole se šišky do dozdobovaly
barevnými kuličkami. Nebo si děti i dospělí mohli vyrobit dřevěnou vyřezávanou
ozdobu, miničepičku z bavlnek nebo hvězdu z nastříhaných ruliček od kuchyňských
utěrek.

Tvořivý koutek

10.

Pomoc dospělých s tavnou pistolí byla nutnost

Vánoční vyrábění 2016

Letošní Vánoční vyrábění bavilo nejen děti

Úžasné ozdoby na stromeček

Pro nejmenší bylo na stolech spousty barevných papírů, fixek a ppastelek a mohly
y si
vyrobit andělíčka, stromeček či pohyblivou rybu. Děkujeme
kujeme všem,
kteří si přišli s námi vyrábět a doufáme, že se setkáme
áme alespoň
v tomto počtu na dalším tvoření o Velikonocích.
cích.
-L.V..V
.V.-

Dětský koutek - Vánoční omalovánky

11.

Netunice

Adventní svátky a jejich historie

Prožíváme opět předvánoční adventní dobu a každodenní spěch a shon, nám téměř
nedovolí uvědomit si, jaké je to tajemné, magické a uvolněné období roku. Vánoce
neprobíhaly vždy tak, jak jsme zvyklí dnes. Ve středověku například byly běžné průvody masek, které někdy prováděly i poměrně zlomyslné kousky a i samotný Štědrý
večer byl spíše příležitostí pořádně se poveselit, zahrát si kostky a opít se. Církev takové konání neschvalovala, ale vymýtit ho nebylo vůbec snadné. Znáte alespoň nějaké tradice našich předků v době Vánoc? Přečtěte si pár stručných informací z historie.
Třeba Vám něco připomenou, nebo se případně s některými zvyky ztotožníte, či
někde ppoznáte sami sebe.

4. 12. - BARBORKY
Den sv. Barbory (4. 12.) byl prvním velkým lidovým svátkem adventu. Ve středověku
se konaly rozpustilé maškarní průvody, po třicetileté válce se změnily na procesí a
poutě. V 19. a počátkem 20. století byly rozšířené obchůzky Barborek – žen zahalených do bílých plachet a s rouškou přes obličej. V ruce nosily košík se sladkostmi a
ovocem pro děti, ale i metlu a vařečku, kterými hrozily těm zlobivým. Zaklepaly na
okno, zazpívaly píseň o sv. Barboře, obdarovaly děti a šly o dům dál.
6. 12. – MIKULÁŠ
Na den sv. Mikuláše (6.12.) ve středověku obcházely domy maškarní průvody s mnoha
maskami. Ty postupně zanikly a nahradily je menší skupinky, v nichž byl pouze Mikuláš, anděl a čert, někdy je doprovázela ještě smrt s kosou či kněz. Masky zaklepaly u
stavení, na vyzvání hospodáře vtrhly dovnitř, honily a provokovaly jeho obyvatele,
dělaly hluk a pronášely různé říkanky. S hospodářem si masky připily – ve středověku
pivem či vínem, od třicetileté války pálenkou.
13. 12. – LUCKY
Na svátek sv. Lucie (13. 12.), se konaly obřady se zapálenými svícemi. Průvod dívek
v dlouhých bílých róbách si mezi sebou zvolili Lucii, ta si položila na hlavu věnec s
hořícími svícemi a průvod vedla. Ostatní držely v rukou zapálené svíce a zpívaly.
Zvyk pochází z legendy, podle niž sv. Lucie, která žila za císaře Diokleciána, nosila
do katakomb jídlo pronásledovaným křesťanům. Aby měla volné ruce a mohla v nich
nést koš s jídlem, svítila si svíčkami upevněnými ve věnci na hlavě. Lucie, tedy ženy
oblečené do bílých plachetek, chodily dům od domu a káraly hospodyně, které ještě
neměly hotový předvánoční úklid. Někde měly obličej pomoučený nebo nosily na
obličeji masku v podobě dlouhého bílého ptačího zobáku. Nemluvily, jen syčely a
strašily zejména děti.
12.

Adventní svátky a jejich historie

24. 12. – ŠĚDRÝ DEN
Štědrý den a Boží hod se ve středověku slavily jinak, než dnes, a sice veselými průvody s maskami, zpěvem, tancem, jídlem a pitím. Dochovala se i kritika Arcibiskupa
Arnošta z Pardubic z roku 1357, že muži a ženy tráví Štědrý den hraním kostek a opíjením a veselím dlouho do noci. Teprve od druhé poloviny 17. století se začaly Vánoce
slavit jinak, v duchu barokní zbožnosti, která kladla důraz na rodinné a církevní
hodnoty, k nimž patřila střídmost, modlitby a dobročinnost. K Vánocům patřila i
koleda, nechodily na ni jen děti, ale například kněží, biřici či hrobníci a v předhusitské
Praze byla povolena koleda i nevěstkám. Štědrý den začínal od doby baroka ráno rorátami (mše věnované Panně Marii). Přes den lidé drželi půst, dětem se slibovalo zlaté
prasátko, někde je rodiče strašili Perchtou, která měla párat bříška dětem, které nedodržely půst. Po štědrovečerní večeři šli všichni na mši do kostela. Dům musel být
bezvadně uklizený a vyzdobený. Štědrovečerní večeře měla mít devatero chodů, což
znamenalo, že stůl měl nabízet všechny druhy pokrmů. Štědrý den se nemohl obejít
bez magických rituálů. Počet stolovníků nesměl být lichý, pokud to počet členů rodiny
vyžadoval, prostíralo se i pro neznámého poutníka. Při večeři se nesmělo vstávat, jinak
hrozilo, že rodina nezůstane pohromadě. Někde se z toho důvodu omotávaly nohy
stolu řetězem. Hospodyně používaly výhradně mouku z vlastní úrody a někdy přidávaly svěcenou vodu. Trochu jídla zahrabal hospodář ke kořenům stromů v zahradě, aby
plodily hodně ovoce. A pochopitelně se také předvídala budoucnost. Při večeři se
krájela jablka a sledovalo se, objeví-li se hvězdička či křížek. Lidé si dávali drobné
dárky a obdarovávali chudé.
25. 12. – BOŽÍ HOD
Den Ježíšova narození (25. 12.), byl pro věřící nejdůležitějším svátkem. Za svítání se
konala jitřní neboli pastýřská mše, během dopoledne pak další, nazývaná slavná či
velká. Lidé trávili tento svátek doma, odpočívali, říkalo se, že se nesmí pracovat a
některé hospodyně proto ani nestlaly.
26. 12. – SVATÝ ŠTĚPÁN
Tento den (26. 12.) se lidé především navštěvovali navzájem a bavili se. Už ve středověku se pořádaly hostiny a chodili koledníci (ti původně chodili v průběhu celých
vánoc). Sv. Štěpán je patronem koní a kočích. Koně proto dostávali do krmení
požehnanou sůl nebo je kropili svěcenou vodou, případně jim u kováře pouštěli žilou,
aby byli zdraví. Hospodáři také nechávali v kostele požehnat hrst ovsa, kterou pak
přimíchali do jarní setby.
6. 1. – TŘI KRÁLOVÉ
Tento den (6. 1.) se začal slavit až ve středověku. V kostele se žehnalo kadidlo, voda,
křída a zlaté předměty odvozené od darů přinesených do Betléma. Požehnanou křídou
pak faráři psali na domovní dveře písmena C (K)+ M+B spolu s letopočtem. Jde o
počáteční písmena latinské motlidby Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná
tomuto domu). Podle lidové víry se jedná o zkratku jmen tří králů.
13.

-R.S.-
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NEBEZPEČNÉ DNY
Sv. Lucie: Hospodyně nesměly přít ani drát peří. Lucky skutečně chodily po vesnicích,
nakukovaly do stavení, a pokud hospodyně tento zvyk nedodržela, mohlo se jí stát, že
jí nadrané peří rozfoukaly.
Štědrý den: zakázáno bylo vše, co ubližovalo duším. Nesmělo se zametat, mlátit či
mlít obilí, příst, tkát ani šít, vylévat vodu na dvůr, prudce vstávat od stolu, hlasitě
mluvit a smát se. Z domu se nic nepůjčovalo a neprodávalo, aby se nepřivolalo neštěstí.
Boží hod: nesmělo se nic dělat, ani zametat, česat vlasy, chodit do hospody nebo na
návštěvy. Dobytek se musel obstarat předchozí den, aby se nemuselo poklízet ve chlévech.
Pro někoho novum, pro druhého známá věc. V každém případě neuškodí, když se na
chvilku začteme a zjistíme, že Vánoce nejsou jen úklid, pečení,
ení, nákupy a
shon. Užijte si advent v klidu a v pohodě ať jsou Vánoce ještěě krásnější
a veselejší.
-R.S.Kalendář „Zimní Netunice 2017"

Netunice

ožen
Zal1192 o

14.

I letos máte možnost získat nový kalendář
„Zimní Netunice 2017". Jeden kalendář
letos poprvé věnujeme do každé domácnosti, ve které žije senior(ka) nad 60 let.
Ti, kdož si jej nevyzvedli na letošní akci
„Setkání dříve narozených”, si jej mohou
přijít vyzvednout v úřední hodiny na OÚ.
Ostatní občané si jej mohou zakoupit za
200 Kč. Kalendář má velikost A3 s kroužkovou vazbou a slídovou obálkou.

Výsadba nových dřevin v našem KÚ

V katastru Netunic proběhla výsadba v návaznosti na získanou dotaci 40 500,- Kč z
prostředků Plzeňského kraje - dotační program Podpora projektů a činností - ochrana
přírody a krajiny 2016, kde jsme uspěli s projektem: Výsadba dřevin, zejména ovocných stromů původních a starých odrůd v katastru obce Netunice. Detaily projektu
jsme projednávali na veřejném zasedání zastupitelstva obce a zájemcům byl k dispozici k nahlédnutí a diskuzi.

V rámci akce i nad její rámec jsme vysadili přes padesát ovocných stromů původních
odrůd – jabloně, třešně, švestky a hrušně, šedesát dubů, dále pak lípy, jívy, kaštan a
moruši. Výsadbu provedla specializovaná firma, která provedla i zabezpečení sazenic
proti zvěři. Nové stromy najdete na několika místech našeho katastru. Částečně jsme
začali dosazovat sad po levé straně cesty k Černému lesu, výsadba dále probíhala na
hrázích rybníků, na pozemku rekultivované bývalé skládky, na mezi pod Mlázem i u
rokle. Věřím, že výsadba těchto dřevin přispěje k lepší kvalitě životního prostředí v
naší obci a až stromy povyrostou, poslouží nejen krásou a stínem, ale i plody kolemjdoucímu člověku, či volně žijící zvěři.
-V.S.-

15.

Nová fasáda OÚ

Jak jsem se již zmínil v úvodníku, tento podzim se nám podařilo realizovat rekonstrukci fasády budovy obecního úřadu a přilehlého kulturního zařízení. Na tuto rekonstrukci
se podařilo získat dotaci ve výši 120 000,- Kč z prostředků Plzeňského kraje prostřednictvím Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

Dotace tak pokryla téměř polovinu nákladů. Zakázku získala a práce provedla firma
pana Hrubého, rodáka z Netunic. Dílo se povedlo, budova svítí novou jemnou žlutou
barvou minerální omítky. Oprava soklu budovy nás teprve čeká, bude nutné ubourat
odloupnuté části obkladu, provést jádrovou omítku, perlinku s lepidlem a nakonec
natáhnout marmolit. Tato etapa nás čeká, v závislosti na finančních možnostech,
-V.S.možná v blízké době.

Poděkování

Netunice

Dovolte, abych Vám vyřídil poděkování některých majitelů psů za ohleduplné
zacházení se zábavní pyrotechnikou při letošním svátku Mikuláše. Děkujeme
za vstřícnost a pochopení a věříme, že ohleduplnost vydrží i nadále.
Ing. Vladislav Soukup, starosta obce

16.

Netunická Mikulášská nadílka 2016

V neděli 4. 12. v 15 hodin jsme se sešli již tradičně, abychom s dětmi přivítali
Mikuláše, čerta a anděly. Andělé a čert četli zápisky z „Netunické knihy hříchů“,
kde měli zaznamenané jak prohřešky dětí, tak i jejich dobré skutky.

Na děti, které se před Mikulášem odvážily zazpívat písničku či odříkat básničku,
čekala sladká odměna.

Z balíčku, kde děti našly oplatky, čokolády, pitíčko a různé jiné sladkosti, měly děti
velkou radost.
-G.S.-

17.

Kterak Netunicemi procházel Mikuláš

Společné foto, ale proč má anděl růžky??

I letos jsme si přišli zkontrolovat děti do Netunic. Návštěva dětí byla pro nás skoro
zbytečná. Děti jsou zde hodné a poslušné, až na pár vyjímek, ty se vždy najdou. Začali
jsme od Mrtole, kde jsme navštívili dva domečky, ale dětí je tam dost. Pak jsme pokračovali dále do vesnice, kde nás čekalo spousty ostatních dětí.

Autor Martin Tóth

Poslové z nebe

Autor Martin Tóth

Pekelná návštěva

Bylo vidět, že nás každá holčička i chlapeček očekává, měli připravené básničky,
písničky i říkanky. I ty nejmenší byli velice stateční, dokonce si podali ruku i s čertem.
Letos jsme vám rozdali spousty čokolády, ovoce i malých drobností, ale očekáváme,
že za to budete dále poslouchat své rodiče, učitelky a všechny ostatní. Jinak vám příští
rok přinesou čerti jenom uhlí nebo si vás hodí do pytle a už vás nikdo nikdy neuvidí.
20.

Kterak Netunicemi procházel Milukáš

Čerti byli velice zklamaní, protože nikdo nezlobil tak hodně, aby si ho mohli odnést
do špinavého a ošklivého pekla. Když jsme obešli celou ves, tak jsme si spolu s andělem a Mikulášem napsali vaše sliby, které si zase za rok přijdeme zkontrolovat. Ještě
bychom chtěli dětem poděkovat za obrázky, které nám nakreslily a za perníčky, které
nám připravily Velké díky patří také rodičům a všem ostatním za jejich štědrost k nám.
Příští rok se na vás opět těší váš andílek, Mikuláš a čerti.
-V.H.-

Autor Martin Tóth

...vystrašila i dospělé

Autor Martin Tóth

Hodný andílek

Setkání starostů a zastupitelů okolních obcí

Netunice

Pravidelné předvánoční setkání zastupitelů obcí Netunice, Nebílovy, Předenice a Čižice
Společné foto starostů a zastupitelů Netunic i okolních obcí Předenice, Čižice a Nebílovy

V pondělí 12.12.2016 se konalo tradiční každoroční společné setkání zastupitelů obcí
Netunice, Předenice, Čižice a Nebílovy. Setkání tentokráte hostili nebílovští. Po přivítání hostitele pana Topinky starostové jednotlivých obcí zhodnotili uplynulý rok ve
svých obcích. Poté následovala přátelská diskuze, výměna zkušeností a názorů na řadu
témat.
Hostiteli příštího setkání zastupitelů našich obcí, které se uskuteční v prosinci příštího roku, bude Obec Čižice. Budeme se těšit na pokračování debaty a na výsledky
rozestavěných a plánovaných projektů v jednotlivých vesnicích, o kterých jsme se
právě dozvěděli.
-V.S.-

21.

Paběrky z čísel popisných

Přinášíme Vám pokračování nové zajímavé rubriky 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.
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.13:
Když Kůs k sousedovi přešel
A ten z gruntu pryč odešel
Hrubý číslo toto koupil
Mezi sedláky postoupil

Čp.19:
Plná tři století jsou již tomu,
Co Jílkové vládli tomu domu,
Jméno to tak tuhý život mělo,
Že dodnes co přídomek se udrželo.

Čp.14:
Karel Hajšman vesel bývá
Muzikantům rád zazpívá
Jeho nejmilejší písnička:
„Svítila mě jasná hvězdička“.

Čp.20:
Tak mnohého, kdo toto číslo měl,
Velký nedostatek odtud vyháněl,
Teď je pravý opak – má zde být
Jenom pořádek a blahobyt.

Čp.15:
Také zde rod černých dávno dlí,
Větev první však již v hrobě dlí,
Větev druhá tady nově vzkvétá,
Od srdce přejeme „Mnohá léta!“

Čp.21:
Odtud hospodářů více
Opustilo Netunice
Kosnarův rod ať zde vzkvétá
Třeba do skonání světa.

Čp.16:
Jako když na poušť noha vstoupí
Jak když zloděj dům vyloupí
Tak našel pan Švík tento statek,
Všude zela bída a nedostatek.

Čp.22:
Ti Polívkové, kteří zde žili,
Ti povždy cech kovářský ctili,
Václav Polívka na scestí se dal,
Místo kovářem – zedníkem se stal.

Čp.17:
Když Martin Kule s rodinou
Loučil se s naší dědinou
Všechen majeteček s sebou vzal,
Jen jméno Kulíš tady zanechal.

Čp.23:
Mnoho viděla chalupa tato,
A lecos stálo opravdu za to!
Nekola s Johankou ji koupit chtěli,
Radostné líbánky svoje v ní měli.

Čp.18:
Zas dědové veselí byli
Při vřeštivém dud hlasu,
Vnukové však si oblíbili,
Saxofon, housle, basu.

Čp.24:
Za šťáhlavských pánů vlády,
Co sluhů se vystřídalo tady,
Pozemková reforma velkostatky maří,
Václav Fiala zde nyní hospodaří.
-S.S.-

22.

Čerpáno z Netunické kroniky

Paběrky z čísel popisných

23.

Živý Betlém na Prusinách 2016

V sobotu 10. prosince se jako každý rok konalo představení Živého Betléma,
etléma kkteré
ter
letos nacvičily děti z Netunic, z Mrtole, z Předenic, ze Střížovic, z Těnovic, z Plzně,
ze Spáleného Poříčí a z Karlova ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel z Litic v prusinském kostele Svatého Jakuba Staršího. Celý kostel zaplnili lidé z blízkého i dalekého
okolí.

Společně s dětmi jsme se přenesli do starověkého Betléma. V úvodu příběhu Marii
navštívili andělé, kteří jí oznámili, že se jí narodí syn – Spasitel. Dále se ve vánočním
příběhu objevily další postavy – veselí pastýři, moudrý zákoník, drsní vojáci, krutý
Herodes, výřečný hostinský, vznešení králové, zodpovědný Josef a roztomilý čerstvě
narozený Ježíšek.

24.

Živý Betlém na Prusinách 2016

Příběh slovem doprovázel místní farář pan Peter Hermanovský. Představení se moc
povedlo a navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Diváci si mohli i spolu s hudebníky zazpívat známé koledy.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci
představení podíleli! Na fotky z představení se
můžete podívat na webové adrese: www.zivy-betlem.blog.cz
-G.S.-

25.

Netunice

VELKÉ VÁNOČNÍ BLUDIŠTĚ

CÍL

START

Dětský koutek

Zimní krmení a přikrmovaní ptáků

Mnozí ptáci zůstávají přes zimu ve svých domovech a neopustí je ani za nejkrutějších
mrazů. Jiní, kteří se živí třeba bobulemi, zůstávají v kraji, dokud se tam vyskytuje
potrava, pak odletí hledat si lepší podmínky pro obživu. A konečně ptáci obývající
daleký sever až za polárním kruhem se v hejnech stěhují na jih a zůstávají ve střední
a jižní Evropě po celou zimu.

Čečetka

Brhlík

Věrna svému domovu je většina sýkor, brhlíků a datlové. Rovněž mnoho semenožravých ptáků, jako zvonci, pěnkavy, čížci, stehlíci, strnadi i vrabci, se potulují po
celou zimu obvykle v hejnkách po krajině a často vyhledávají blízkost lidských sídel.
K nim se připojují hosté severu, například čečetky, jikavci a hýlové.

Datel

Hýl

Ptáci se obvykle v zimě snadno uživí, pokud nenapadne mnoho sněhu a nevzniknou
námrazy, třeba po náhlé oblevě. Sýkory a šoupálkové vybírají v trhlinách kůry na
stromech hmyz nebo jeho vajíčka a kukly, ale námrazy jim mnohdy znemožní přístup
k potravě. Také semenožraví ptáci ztrácejí při sněhové pokrývce možnost obživy,
protože potravu sbírají nejčastěji na zemi, kde je mnoho vypadaných trávních nebo
olšových semen.
26.

Zimní krmení a přikrmovaní ptáků

Když trvá nepříznivé počasí delší dobu, nastává pro ptáky svízelná situace a mnoho
jich zahyne vysílením. Na okrajích vesnic i uvnitř se také objevuje větší množství
lesních ptáků. V této době je vhodné ptáky přikrmovat: mnohé tak zachráníme před
smrtí hladem. Někteří ptáci, třeba mladé sýkorky, které ještě nehnízdily a nemají své
domovy, si zvyknou na místo, kde v zimě nalézají potravu a usadí se v blízkém okolí
natrvalo.
Různé tvary a druhy krmítek

Ptáky však nemůžeme krmit jen zbytky chleba nebo housek. Pro většinu z nich je
taková potrava naprosto NEVHODNÁ: obvykle ji snášejí jen kosové, vrabci a hrdličky
zahradní. Ptákům podáváme jen přirozenou potravu, z níž nejvhodnější jsou různá
semena, která nepodléhají zkáze. Nesmějí být ovšem plesnivá nebo žluklá. Olejnatá
semena navíc dodávají ptákům v zimním období dostatek kalorií. Semeny se v zimě
živí i ptáci, kteří jsou v jarním a letním období převážně hmyzožraví, jako třeba
sýkory, brhlíci, datlové. Pro ně jsou nejvhodnější slunečnicová semena. Sýkory na
krmítku uchopí do zobáku vždy jen jedno semeno a poodlétnou s ním na blízký strom.
Tam si je přidrží nohou, zobákem rozbijí tvrdou slupku a olejnaté jádro snědí. Brhlíci
si zase slunečnicová semínka zaklesnou do puklin nebo škvír kůry, potom slupku
rozbijí a jádro vyberou. Vhodné je také konopné semeno, známé jako semenec. Ptáky
také můžeme krmit prosem, lesknicí, lněným semenem, řepkou, loupaným ovšem i
mákem. Na příští zimu si můžeme nasušit různé bobule, např. jeřabiny, hložiny a
bezinky, které rovněž přijdou vhod. Pro sýkory zavěsíme i kousek loje.

Sýkorka koňadra

Někteří ptáci, jako třeba stehlík, na krmítko nepřiletí. Pro ně si na podzim usekneme
celé rostliny bodláku a uskladníme je a když napadne hodně sněhu, zapícháme je třeba
na okraj zahrady do sněhu.
Potravu dáváme ptákům obvykle na krmítko zhotovená ze dřeva. Malá krmítka
mohou být i za okny. Vhodná jsou také automatická krmítka s větším obsahem semen
v násypném zásobníku.
NEZAPOMEŇTE NA NÁS!
Vaši opeření přátelé
Josef Rudolf
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Netunická Četnická kniha za rok 1853, 1854 a 1855

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.
Rok 1853 - Pokračování z 6 čísla Netunického občasníku
20.11. – Ludvík Fanter z Předenic zde postižen a do jeho obce odeslán.
16.12. – Sebrán zde Mojžíš Fanter z Předenic jelikož bez povolení peří kupoval. Šenkýři Jak. Novákovi se odebral o 7 plechových a 5 skleněných holeb a 2 máry
poněvadš nebyli cimentovány.
Rok 1854
8.3. – Kniha pro cizince, špatně vedená. Šenkýři Jakubu Novákovi 5 sklenic 1 plechová
holba 1 plechový žejdlík se odebraly a představenému pod ochranu se odevzdaly.
30.3. – U šenkýře Jakuba Nováka jest kniha pro cizince v nepořádku.
1.4. – Ponocný Václav Novák nekonal v noci svou povinnost začež se udává.
8.5. – Pes Maťěje Nováka byl nepřivázán. Rybník jest bez zábradlí. Tkadlec Jan Rataj
provozuje řemeslo bez povolení.
13.5. – Postihnut Matěj Hofman když kouřil
tabák na místě ohni nebezpečném.
4.7. – Není zde ponocného.
7.7. – Poznamenán Jan Hofman skrze nedbalé
ponocování.
23.11. – Jan Kasl č.p.12 prodal Marii Weisové z Předenic víc než ¼ korce
pšenice kterou ukradl.
4.12. – Sedlák Mat. Černý č.p.2 nechal na
noclehu hadráře Jiřího Poppa.
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Ukázka dobových uniforem četnictva z roku 1856

Sezónní chutné vychytávky

Mandlové pečivo bez mouky
a tuku
Suroviny:
20 dkg jemně roztlučených mandlí
20 dkg cukru
(použijte cukr třtinový – hnědý)
trošku vanilkového cukru
4 žloutky
Postup:
Mandle vsypte do mísy, přidejte cukr, vanilkový cukr a žloutky. Vypracujte těsto. Vyválejte ho a formičkami vykrajujte různé tvary. Ty vložte na plech s pečícím papírem
a pečte v rozehřáté troubě.
Nepečené kokosové kuličky
Suroviny:
200 g kokosové moučky
150 g moučkového cukru
50 g másla, bílek
3 lžíce rumu
kokos na obalení
Postup:
Tohle pečivo je jemné a velmi chutné. Protože je bez mouky, ocení ho i lidé, kteří ji
museli vyřadit ze svého jídelníčku. Výhodou je, že se jedná o recept bez tuku. Z kokosové moučky, cukru, másla, bílku a rumu vypracujte těsto. Tvarujte menší kuličky
a obalujte je v kokosu.
Vánoční makronky
Suroviny:
150 g ovesných vloček, 100 g cukru
Kávovou lžičku medu
Vejce, 30 g másla, Citron,
30 g nasekaných oříšků či mandlí,
Půl balíčku prášku do pečiva,
Trošku mouky
Postup:
Nejprve utřete máslo, cukr a vejce. Přidejte další suroviny a vypracujte těsto. Na plech
rozprostřete pečící papír. Ze směsi vykrajujte lžičkou hromádky o velikosti vlašského
ořechu a pečete v rozehřáté troubě. Makronky můžete pokapat rozehřátou čokoládou.
-L.V.-
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Netunice na sociálních sítích
Bude tomu již rok, co můžete aktuální dění v Netunicích sledovat na sociálních
iálních
h sítích
síítíc
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 !
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Zpívání

koled

u

Vánočního
stromečku

Obec 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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