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     Pan Vlastimil Neťuka se narodil 22. 1. 1938 v Kutné Hoře do rodiny místního 
sedláka Ladislava a jeho ženy Vlasty. Na statku vyrůstal také se svými bratry, Láďou 
a Mirkem. 
Do první třídy nastoupil 5. září 1944, podmínky výuky ovlivňovala probíhající 
2. světová válka a fakt, že tehdejší škola fungovala jako lazaret. Učilo se tedy, kde 
se dalo. Škola ale nepatřila mezi hlavní náplň života pana Neťuky. Byla to hlavně 
každodenní péče o hospodářství, do níž byl i se svými bratry zapojen od útlého 
dětství. 
     Po válce rodina Neťukových dál spokojeně hospodařila na 17ha statku 
až do Února 1948, po kterém přišly první perzekuce, zatím v podobě materiální. 
V listopadu roku 1950 pobýval u Neťuků 14 dní Jaroslav Němeček. Tento muž pak 
otce pana Neťuky usvědčil v kutnohorském monstrprocesu, příznačně konaném 
v místním divadle, z trestného činu pomoci k velezradě. Rodině byl zabrán veškerý 
majetek a otec byl odsouzen k šesti letům odnětí svobody. Rok na to ukončil 
prostřední syn povinnou školní docházku a nastoupil na jednoletou školu zřízenou 
při statku Horka nad Jizerou. Poté pan Vlastimil pokračoval na Rolnické škole 
v Kutné Hoře. Zemědělství neopustil. 
Pan Neťuka nastoupil 1957 na vojnu do Bratislavy, do 9. pluku. Když ten zanikl, 
přesunul se do Vyškova. Zde potkal svou nastávající ženu Drahomíru Sloukovou 
a 24. 9. 1960 se vzali. Do tří let se novomanželům narodily dcery Irena a Vlasta. 
Po ukončení vojenské povinnosti dostal V. N. umístění na statek ve Zlivi 
na Kutnohorsku, kde pracoval do roku 1964. Poté se i s rodinou přestěhoval do Bláta 
u Uhlířských Janovic a po čase také začal studovat dálkově dnešní Střední 
zemědělskou školu v Čáslavi, studia dokončil úspěšně složenou maturitní zkouškou 
v roce 1967. 
V polovině 70. let přišlo další stěhování, a to do Uhlířských Janovic. V domě, který 
postavil, žije pan Neťuka dodnes. V UJ až do důchodu pracoval jako zootechnik, 
ale i jako řidič. 
Celoživotním koníčkem pana Neťuky je práce pro uhlířskojanovický sbor 
dobrovolných hasičů, se kterým zažil spoustu nevšedních a často i úsměvných 
situací. Mezi další jeho záliby patří zahrádkaření či chov domácích zvířat. Těšit 
se může z pěti vnoučat a již tří pravnoučat. Pan Neťuka byl vždy velmi společenský, 
nezkazil žádnou rošťárnu a životní trable se vždy snažil nést s nadhledem.  
 


