PLATBY ZA ODVOZ A LIKVIDACI
ODPADŮ V ROCE 2021
Vážení poplatníci,
od 1. ledna 2021 došlo v našem městě ke změně platby za
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Dle obecně závazné
vyhlášky č. 5/2020 schválené Zastupitelstvem města
Netolice dne 21. prosince 2020 je povinna uhradit poplatek
ve výši 580,- Kč:
a) každá fyzická osoba přihlášená ve městě Netolice k
trvalému pobytu
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna v katastrálním území
Netolice, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu (vlastníkem se rozumí jak fyzická osoba, tak
právnická osoba.)
- Za osoby nezletilé nebo s omezenou svéprávností musí
zaplatit poplatek jejich zákonný zástupce, popř. opatrovník,
poručník.
- Za domácnost, kterou tvoří více osob, může zaplatit
poplatek určený zástupce.
- V bytových domech může platit určený zástupce (správce).
Každý poplatník s trvalým pobytem ve městě Netolice
(zástupce, správce) musí nahlásit jméno a potřebné
informace, k čemuž využije formulář Městského úřadu
Netolice (dostupný na webových stránkách města Netolice
nebo v tištěné podobě v průjezdu radnice). Formulář je
zároveň vložen do tohoto čísla Netolického zpravodaje.
Osoby, které vlastní nemovitost na území města Netolice, ve
které není trvale přihlášena žádná osoba, musí pro přihlášení
k poplatkové povinnosti taktéž využít formulář (dostupný na
webových stránkách města Netolice (Ohlašovací povinnost
– za nemovitost bez trvalého pobytu)).
Vyplněné formuláře můžete doručit na podatelnu nebo úsek
místních poplatků Městského úřadu Netolice, a to osobně,
poštou, datovou schránkou (ID datové schránky: wj3bcgt),
e-mailem (mu.poplatky@netolice.cz) nebo vhodit do
schránky k tomu určené (průjezd radnice – u vývěsky).
Každému poplatníkovi (zástupci za více osob) bude
vygenerován variabilní symbol pro přiřazení platby. Ten,
kdo ve formuláři uvede e-mailovou adresu, bude obeslán
podkladem pro platbu, včetně variabilního symbolu, a to na
uvedený e-mail. Variabilní symbol bude pro každého
poplatníka (zástupce) každý rok stejný, proto podklad pro
platbu bude zaslán pouze v roce 2021 a poté si již musí každý
poplatník sám hlídat splatnost poplatku dle příslušné obecně
závazné vyhlášky. Z tohoto důvodu si pečlivě uschovejte
číslo variabilního symbolu, které Vám bude přiděleno.
Pokud dojde ke ztrátě tohoto čísla, může jej Městský úřad
Netolice na požádání sdělit. Pokud nedisponuje poplatník emailovou adresou, může si číslo variabilního symbolu
vyžádat na Městském úřadě Netolice např. telefonicky.

Způsob platby poplatku:
Bezhotovostně převodem na účet č. 925281/0100
(je nutné znát variabilní symbol).
Hotově v pokladně Městského úřadu Netolice –
budova radnice (v úředních hodinách).
Prostřednictvím České pošty s. p. – lze zaslat
složenkou, kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit
(musí znát č. účtu, částku a variabilní symbol – údaje Vám
sdělí na požádání na Městském úřadě Netolice), služba je
zpoplatněna dle sazebníku České pošty s. p..
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.
června 2021. Po výše uvedeném termínu bude přistoupeno k
vymáhání.
S ohledem na dlouhodobě nepříznivou epidemiologickou
situaci, a z ní vyplývající omezení a obtíže, dávejte přednost
bezhotovostní platbě.
MěÚ Netolice - úsek poplatků

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme držitele psů, že poplatek ze psa na rok 2021 je
splatný do 31. 3. 2021. Platí se ze psů starších tří měsíců.
Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně Městského
úřadu Netolice (v úředních hodinách), nebo bezhotovostně
převodem na účet č. 925281/0100. Je nutné znát variabilní
symbol, pro správné přiřazení platby.
Variabilní symbol Vám může být sdělen telefonicky na tel.
388 324 392 pí. Kotýnková, nebo si jej můžete vyžádat emailem na e-mailové adrese: mu.poplatky@netolice.cz)
Složenky neposíláme.
Případné dotazy na tel. č. 388 324 392.
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SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ ROSTLINNÉHO PŮVODU V NETOLICÍCH
V ROCE 2021
Ze znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 schválené zastupitelstvem města Netolice dne 07. 09. 2020, konkrétně z článku 7
odst. 2 této vyhlášky, vyplývá změna systému sběru biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Zrušením
předchozí vyhlášky č. 2/2016 byla zrušena dosavadní místa pro odkládání rostlinných zbytků na území města. V roce 2021
jsou občané povinni uvedené odpady odkládat do některého ze dvou velkoobjemových kontejnerů, které budou
přemisťovány mezi jednotlivými stanovišti, kterých bylo na území města určeno celkem osm. Umístění všech osmi stanovišť
je znázorněno na dvou přiložených mapkách. Dobu, po kterou bude kontejner umístěn na daném místě, lze zjistit z
upravených kalendářů pro rok 2021. Dva kalendáře s doplněnými čísly stanovišť jsou vyvěšeny ve vývěsce v průchodu do
radnice a na webových stránkách města, v aktualitách. Nová stanoviště pro periodické umísťování kontejnerů budou
označena také na místě samém, včetně kalendáře, ve kterém bude vyznačena doba přítomnosti kontejneru na daném
stanovišti.
MěÚ Netolice – odbor hospodářský a životního prostředí
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Ť
Ž
Ź


na křižovatce Hornická- Nádražní

‘

u mostu, křižovatka BudějovickáZa Potokem

’
“

u mostu pod Jánem

u sportovní haly
odbočka na Petrův Dvůr
lesík na pravé straně cesty od
Mnichu na Horánek

ulice Vodňanská, pod bytovými
domy

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

SBĚRNÝ DVŮR NETOLICE – PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
13:00 - 17:00
zavřeno
9:00 - 14:30
8:00 - 11:30

STALO SE …
V novém roce jsme evidovali přestupek proti občanskému
soužití, napadení mladé ženy ze strany jejího bratra, k němuž
došlo za přítomnosti matky sourozenců na Petrově Dvoře,
následky incidentu si nevyžádaly lékařské ošetření a byl
oznámen k projednání příslušné komisi na Městský úřad.
Tam by se mělo vysvětlit i oznámení o zabití slepice učiněné
obyvatelkou Gregorovy ulice, která podezřívá z jednání
svého souseda. Oznamovali jsme i nedorozumění,
kvaliﬁkované jako přestupek proti občanskému soužití, mezi
občany ukrajinské národnosti, kteří se nepohodli ve
večerních hodinách v areálu místní spediční ﬁrmy. Mladý
muž pod vlivem alkoholu s jízdním kolem na rameni
zaměstnal hlídku v nočních hodinách, když se nebezpečně
pohyboval po místní komunikaci. Odmítal výzvy hlídky a
nakonec byl omezen na osobní svobodě a po prohlídce v
nemocnici umístěn do policejní cely. Kromě přestupku proti
veřejnému pořádku porušil i současná nařízení vlády
související s dobou "covidovou". Přestupku se dopustil i
řidič vozidla, který při kontrole nepředložil doklad o jeho
pojištění.
Prošetřujeme podnět týkající se možného týrání seniora
trpícího Alzheimerovou chorobou. Šetření probíhá i v
případu oznámení o výměně vložky zámku u domu v ulici
Vodňanská, na jehož výměnu mají rozdílný pohled manželé,
kteří jsou v rozvodovém řízení. Zasahovali jsme i u náhlého
úmrtí muže v ulici Budějovická.
Spolupracujeme se soudy, exekutorskými úřady, státním
zastupitelstvím, pojišťovnami atd. Podílíme se na dohledu
nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích i na
kontrolách rekreačních objektů.
Npor. Ivo Čech

STAV OBYVATEL K 31. 12. 2020
Stav obyvatel k 31. 12. 2019
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí

2 543
48
65
30
34

Stav obyvatel k 31. 12. 2020

2 522

KÁLEČKA
Kálečka je kousek nostalgie v našem městě a vzpomínka na
doby, kdy běžnou součástí našeho života nebyla automatická
pračka. Já sama jsem několikrát iniciovala její opravu.
Současný stav je výsledkem snažení několika náctiletých,
kteří na ní tráví volný čas, třeba jí teď, když je návrat dětí do
škol v nedohlednu, stejná parta opraví....
Ing. Jitka Maroušková - zastupitelka města

HASIČSKÝ ZÁSAH V NETOLICKÉM LESE

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.

Psalo se 18. 1. 2021, když se v místní hasičské zbrojnici
rozeznělo svolání výjezdu JSDHO k požáru v lokalitě
Borkoviště v Netolickém lese. Příčinou požáru rašeliniště
bylo založení ohně nelegálními kopáči vltavínů za účelem
ohřátí se. Od neuhašeného ohně se vznítilo rašeliniště, bylo
tedy nutné zavolat 150. Díky rychlému zásahu netolické
jednotky s podporou jednotky z HZS Prachatice, byl požár
během 3,5 hodiny lokalizován a uhašen. Cílem tohoto článku
je informovat místní obyvatelstvo o tom, co se děje v našich
lesích pod rukama kopáčů. Jde o činnost nelegální a chtěli
bychom tímto apelovat na svědomí těch, o nichž jsou tyto
řádky. Co nezničila kůrovcová kalamita, to nám ničí kopáči.
Jak by se líbilo vám, milí kopáči, kdybychom přišli s lopatou
na vaši zahrádku? Závěrem bychom chtěli poděkovat
JSDHO Netolice a HZS Prachatice za profesionální zásah.
Městské lesy

Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti
Územního odboru KŘP
Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail:
stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese:
PČR KŘP Jčk
územní odbor Prachatice
Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč,
po úspěšném ukončení odborné přípravy
(12 měsíců)
31 190,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi a
celému zastupitelstvu našeho města za otevření
obchodního domu
" PENNY". Je to velké plus pro nás a myslíme si, že i
pro většinu našich spoluobčanů. VELKÉ DÍKY.
Jan a Libuše Záhorkovi

Po zkušební době za splnění daných podmínek
může být
přiznán náborový příspěvek
ve výši 75 000,- Kč.
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MUZEUM JUDR. OTAKARA KUDRNY
DÁREK PRO VŠECHNY NETOLIČÁKY

Christus mansionem benedicat
- Kristus ať požehná tomuto domu

V březnu 2019 dostalo muzeum dar. Nejednalo se o pět
beden bonboniér, jak by se podle fotky zdálo – byly to bedny
negativů z období 1974 – 1990 netolického fotografa
Vojtěcha Michálka, které byly léta uloženy na půdě jeho
bývalého domu na náměstí čp. 207. Pan Michálek
fotografoval pro různé organizace a složky města Netolice,
jeho fotograﬁe se používaly do Netolického zpravodaje, byl
prostě u všeho dění.
Celkem 3.326 kusů svitků ﬁlmů jsme očistili z letitého
prachu a nečistot, roztřídili podle roků, vytřídili na přínosné
ze života města a občanů a ostatní. Poté jsme vybrané ﬁlmy
rozstříhali a umístili do alb. V září 2019 začalo skenování
negativů. Ani jsme nevěřili, že dojdeme konce, ale poslední
snímek prošel skenerem 11. 6. 2020. Celkem se tedy vybralo,
naskenovalo a do muzejního archivu uložilo z tohoto daru od
manželů Bromových 16 307 jednotlivých negativů, které
mají vypovídací hodnotu. I díky koronavirové situaci a
zkrácení turistické sezóny bylo na tuto mravenčí práci více
času.
Od července 2020 probíhal výběr z naskenovaných negativů
pro zhotovení fotograﬁí, které byly zapsány jako nové
přírůstky mimo jiných trojrozměrných předmětů do sbírky
muzea. Vybrali jsme 875 fotograﬁí především ze života
města Netolice, které tak podstatně rozšířily stávající sbírku
fotograﬁí – kulturní a sportovní akce, stavební úpravy ve
městě, prodejny a podniky apod.
Posláním muzeí je však nejen sběr muzejních sbírek,
zapisování do inventáře a péče o ně, ale také jejich zveřejnění
a prezentace pro veřejnost. Fotograﬁe pana Michálka jsou už
dnes součástí expozice, možná v budoucnu uděláme
výstavu. Zvu vás na webový portál E-SBÍRKY, kde
jednotlivá muzea prezentují výběr ze svých bohatých sbírek.
Najděte si naše muzeum a v podsbírce fotograﬁe
(https://www.esbirky.cz/hledat/podsbirka/4667161) je
zveřejněno 430 fotograﬁí z tohoto „pokladu“, za který
manželům Jitce a Milanovi Bromovým ještě jednou moc
děkuji! I dcery pana Michálka jsou moc rády, že se negativy
dostaly do muzea. Pro budoucí generace se podařil zachovat
moc pěkný obraz toho, jak jsme žili na konci minulého
století.
Zuzana Leherová

VÝSLEDKY USKUTEČNĚNÝCH
TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍREK V NAŠEM MĚSTĚ
2006 - 6 931,- Kč
2007 - 12 174,50 Kč
2008 - v Netolicích se neuskutečnila
2009 - 10 215,- Kč
2010 - v Netolicích se neuskutečnila
2011 - 19 742,- Kč
2012 - 27 139,- Kč
2013 - 28 107,- Kč
2014 - 17 554,- Kč
2015 - 20 635,- Kč
2016 - 26 168,- Kč
2017 - 19 513,- Kč
2018 - 20 802,- Kč
2019 - 38 856,- Kč
2020 - 33 950,- Kč
2021 – 31 374,- Kč
Ve třech zapečetěných kasičkách činil darovaný obnos
31374 Kč. Přispívalo se do zapečetěných kasiček
umístěných v lékárně a kostele.
Ráda bych poděkovala Všem, kteří se ochotně podíleli na
letošní Tříkrálové sbírce a v této nelehké době přispěli.
Darovaný obnos předčil očekávání. Zejména velké
poděkování patří paní Haně Pužejové, která umožnila
umístění kasiček v lékárně. Jsem vděčná, že se sbírku
podařilo uskutečnit alespoň touto neosobní formou.
Věřím, že v následujících letech bude sbírka probíhat již
obvyklým způsobem.
Tereza Šídlová

Do 30. dubna 2021 je možno stále přispět
ź do kasičky on-line - po kliknutí darovat online zvolíte
částku, pro podporu v našem regionu, pak PSČ Netolic
384 11, po zadání údajů si vyberete způsob platby
převodem nebo kartou.
ź na sbírkový účet 66008822/0800 pro přispění Farní
charitě Prachatice pak variabilní symbol VS 77702021
Ze sbírky budou podpořeny azylové domy pro maminky s
dětmi, pro muže a terénní program Most naděje.
Veliké poděkování všem dárcům za otevřená srdce.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NETOLICE

200. VÝROČÍ NETOLICKÉ LÉKÁRNY
Historie lékárenství – začíná ve městě v 1. polovině 19.
století. Lékárník Emanuel Sehnal v roce 1821 obdržel
povolení ke zřízení lékárny v domě čp. 52 na náměstí a
pojmenoval ji „U svaté Trojice“. V dalším období lékárnu
provozovali: Jan Sehnal, vodňanský lékárník Antonín Carl
Herites, Jan Pešek, Jan Herites, František Herites. V roce
1875 byla lékárna prodána Jindřichu Schimanovi, který ji
zřídil ve Václavské ulici čp. 126. Koupil dům čp. 344 a zde
provozoval lékárnu do roku 1892, kdy ji prodal Františku
Tomíčkovi. Od něho koupil lékárnu v roce 1906 PhMr.
František Krause, po něm ji převzal jeho syn František
Krause a držel ji do roku 1950, kdy byly všechny lékárny v
republice zestátněny. Dále lékárnu vedli magistři Špačková,
Ludvík Dvořák, Mojmír Fiala, v období 1964-1994 RNDr.
Jan Sládek. PharmDr. MUDr. Hana Pužejová se stala
majitelkou lékárny v roce 1994 a provozuje ji dodnes. Od
roku 1880 je lékárna umístěna stále ve Václavské ulici čp.
344 i dnes nese název „Lékárna u Svaté Trojice v
Netolicích“.
Tento text je součástí expozice netolického muzea, kde si
můžete v expozici prohlédnout také vystavené lékárenské
předměty.

ROK 2020 V MĚK NETOLICE
Rok 2020 byl pro nás všechny jiný než léta předešlá. Činnost
knihovny byla na několik měsíců omezena vyhlášením
nouzového stavu. Přestože čtenáři nemohli knihovnu
navštěvovat, o četbu ošizeni nebyli. Pracovnice jim po
telefonické domluvě knihy připravili a čtenáři si je
bezkontaktně vyzvedli na chodbě před knihovnou. Stejně tak
si knihy mohli objednat naši starší čtenáři, kterým byly knihy
doneseny domů a opět bezkontaktně předány.
Kromě toho jsme se pustili do výměny regálů v dětském
oddělení. Staré nevyhovující regály byly nahrazeny novými,
vyrobenými na míru.
Ve výměně budeme pokračovat i v letošním roce a věříme, že
než se knihovna pro veřejnost opět otevře, budou všechny
knihy v dětském oddělení již v nových regálech.
A teď již několik čísel ze statistiky.
Do knihovny bylo v roce 2020 zapsáno 480 čtenářů z toho
167 dětí. Celkem knihovnu v průběhu roku navštívilo 5 966
návštěvníků., pro které kromě půjčování knih knihovna
připravila 49 akcí (soutěže, besedy), do kterých se zapojilo 1
248 návštěvníků. Celkem si čtenáři MěK vypůjčili 25 874
knih a časopisů.
Pro své čtenáře vypůjčila knihovna v jiných knihovnách
celkem 101 knih a do jiných knihoven bylo půjčeno 534
knih.
Od září se MěK společně s žáky 5. třídy zapojila do testování
výukového programu Jsme Češi, máme rádi Česko. Ve
„dvouhodinovkách“ se děti seznámily s naší historií,
státními symboly, tradicemi, českou literaturou pro děti,
českými nej a pohádkami.
Zbývá nám Zeměpis ČR a lekce Poznáváme Prahu, která je
spojená s exkurzí do našeho hlavního města. Doufáme, že se
budeme moci s dětmi do Prahy podívat.
I na letošek jsme měli domluveno několik besed, ale
vzhledem k současné situaci jednáme o jejich přeložení na
nějaký vhodnější termín.
Doufáme, že vás již brzy budeme moci v prostorách MěK
opět přivítat.
Hana Trněná a Pavlína Kolafová

DALŠÍ HISTORICKÁ VÝROČÍ V ROCE 2021
Rok 2021 zakulatil některá výročí spojená s historií našeho
města. Několik výročí je spojeno s vlastnictvím či prodejem
panství Netolice a se zvony na místních kostelích. Stručný
časový přehled nejvýznamnějších události z dějin města je
zpracován podle publikace pana PhDr. Václava Starého z
roku 1993, nazvané Netolice od A až do Ž.
Například v letošním roce uplynulo 1040 let od nejstaršího
nalezeného záznamu z roku 981 o Netolicích v Kosmově
kronice. Netolice jsou zde zmíněny jakožto jeden z
pomezních hradů panství Slavníkovců. Po jejich vyvraždění
na Libici v roce 995 se jejich majetku zmocnil rod
Přemyslovců.
Před 600 lety husité dobili a rozbořili tvrz Poděhúsy u
Netolic.
Další výročí je spojeno s právem vařit pivo v Netolicích a
prodávat ho do okolních vesnic. Toto právo navrátil Petr Vok
z Rožmberka Netolickým v roce 1596, tj. před 425 lety.
Právo třetího výročního trhu bylo městu Netolice uděleno
před 420 lety. Pět let po navrácení pivovarnického práva,
tedy v roce 1601, bylo panství Netolice prodáno císaři
Rudolfu II., který našemu městu udělil právo třetího
výročního trhu.
Mladší výročí jsou spojena s umístěním tří zvonů od
bavorského zvonaře Wolfa Brändla do věží místních kostelů
v 17. století. Tyto zvony jsou však již minulostí. Jeden ze
zvonů od zmíněného zvonaře byl v roce 1651, tj. před 370
lety, vysvěcen a pověšen na věž kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Další dva zvony byly svěceny v Husinci v roce 1656 a
byly zavěšeny na věž kostela sv. Václava. Měly jména podle
sv. Václava a sv. Michala.
Před 270 lety byly v kronikách zaznamenány nepříjemné
události v Netolicích. V roce 1751 totiž došlo ve městě k
rozsáhlému požáru, při němž shořelo 6 stodol.
Dále si v letošním roce můžeme připomenout 100 let od
založení Pěvecko hudebního spolku Gregora a Sportovního
klubu Šumavan.
dle publikace Netolice od A do Ž Jarmila Rybová

NOVÁ SLUŽBA V MĚK NETOLICE KNIHOVNA ZPROSTŘEDKUJE NÁKUP
NOVÝCH KNIH ČTENÁŘŮM
Knihovna Netolice spustila novou službu pro širokou
veřejnost s názvem “Kniha z Knihovny”. Čtenáři si mohou
nově zakoupit libovolnou knihu dle vlastního výběru přes
portál www.knihazknihovny.cz a následně si ji vyzvednout
ve své knihovně.
Podstatnou výhodou pro čtenáře je nákup knih za
velkoobchodní ceny a vždy s dopravou zdarma, protože
knihovna poptávané tituly objedná společně s knihami do
svého fondu.
1.
Nové knihy s velkoobchodní slevou
2.
ZDARMA osobním odběr v knihovně
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jsme odeslali a čekali, zda alespoň některý netolický malíř
uspěje.
Obrázků se sešlo cca 400. Jaké bylo naše překvapení, když
jsme byli kontaktováni s tím, že naši malíři uspěli nad
očekávání skvěle. Obrázky v kalendáři našli:
2.A – Marek Hlouška, Eliška Borovanská, Lucie Keclíková
2.B – Václav Šálek
4.A – Matyáš Mrázek, Šárka Cibuzarová, David Koranda
4.B – Filip Voška
Všem kreslířům a malířům, kteří se soutěže zúčastnili, moc
děkuji za účast v soutěži a výše zmiňovaným upřímně
gratuluji.
Mgr. Gabriela Turková

Jak funguje Kniha z knihovny
www.knihazknihovny.cz/text/jak-funguje-kniha-z-knihovny

1.
2.
3.
4.

Kupte online na https://www.knihazknihovny.cz/
Objednávku zpracovává knihovna společně
se svým nákupem knih do fondu
Po doručení knihy do knihovny vám zašleme
avízo k odběru
Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem
(kód zašleme do mailu), osobní odběr vždy
ZDARMA
Hana Trněná

ZÁMEK KRATOCHVÍLE
ZÁMEK KRATOCHVÍLE SE PŘIPRAVUJE
NA NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNU 2021
Milí přátelé,
tak rád bych Vás teď chtěl pozvat na naši milou Kratochvíli.
Pozvat ke společnému létu, k setkávání s lidmi, kterým
věříme, kteří nás oslovují, kteří nám ukazují cestu svým
zaujetím, svou radostí, svými znalostmi i dovednostmi, svou
obětavostí i svými sny. S lidmi, kteří jsou nám tolik blízcí.
Taky se Vám tolik stýská…?
Mluvím tady o našem letním ochotnickém divadle, které už
přes třicet let otevírá zázračné kratochvilské léto. Mluvím o
společném přátelství s panem profesorem Hilským, který
nás už přes jedenáct let provází zákoutími Shakespearova
světa, letos snad hrou Jindřich IV.. Mluvím o zámeckých
zahradnicích, které by si přály pro Vás připravit květinovou
výstavu s tématem „Světů legend a pohádek“, mluvím o
scénografovi a výtvarníkovi Ondřejovi Maškovi, držiteli
ocenění „ Český lev“, který pro nás připravuje letní výstavu v
pavilónu Markéta, o Petru Píšovi a jeho swingovém
orchestru ZatrestBand, který se těší na další Tančírnu
Kratochvíle. Těšíme se na příští Hradozámeckou noc, která
by se měla posunout už do prostředka léta na 31. červenec.
Těšíme se na další Kratochvilnou pouť k oslavě svátku
Narození Panny Marie 5. září.
Ale víte, jak to teď všichni máme…
Nemohu Vám dnes slíbit skoro nic. Jen to, že Vás máme rádi,
že nám chybí Vaše blízkost a že uděláme všechno, abychom
se směli na Kratochvíli zase vidět a třeba i obejmout…
Aktuální informace o akcích, otevírací době zámku
naleznete na webových stránkách www.zamekkratochvile.cz
Děkuji a s pozdravem
Vojtěch Troup, kastelán

NETOLICKÉ DĚTI
„BUSEM OČIMA DĚTÍ“
V tomto školním roce se některé třídy prvního stupně
zapojily do projektu společnosti ČSAD Autobusy České
Budějovice - Soutěž o 12 nejkrásnějších obrázků s tématikou
autobusové dopravy „Busem očima dětí“. Netradiční námět
nadchl nejen kluky, ale i cestování chtivé holčičky . A jaká
byla odměna? Dvanáct nejlepších výtvarníků se bude moci
pochlubit svým dílem v kalendáři společnosti a bude také
obdarováno drobnými dárky.
Překrásné obrázky plné dětí a lidí v usměvavých autobusech
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Děkuji drtivé většině, která problémy dětí se školou řeší
konstruktivně, čímž pomáhá nejen žákům, ale i škole.
Podněty se snažíme co nejrychleji aplikovat. Jistě, ani
pedagog není neomylný.
Více než pár slov si zaslouží hojně medializovaná
problematika on-line výuky. Nejprve jen fakta ZŠ Netolice.
3. ročníky
7 hodin týdně
4. ročníky
7 – 10 hodin týdně
5. ročníky
9 – 10 hodin týdně
6. ročníky
12 - 15 hodin týdně
7. ročníky
14 - 15 hodin týdně
8. A
16 hodin týdně
9. A
20 hodin týdně
Jedná se o pravidelnou on-line výuku, která se dle aktuální
potřeby rozšiřuje. Rodičům je rozvrh k dispozici na
stránkách školy. Učitelé se ovšem nevěnují pouze této formě,
paralelně s ní probíhají i jiné způsoby výuky. V podstatě se
jedná o mix, ze kterého jen jednu složku tvoří on-line.
Distanční výuka je pro pedagogy násobně složitější,
psychicky i časově náročnější, než výuka prezenční. Lidé v
mnoha rozličných povoláních si „sahají na dno“. Učitelé
nejsou výjimkou. Zároveň s výukou probíhají i různá
vzdělávací školení, pochopitelně on-line, kterých se učitelé
zúčastňují.
On-line výuka není samospasitelnou ani universální formou
distanční výuky. Nelze o ní ani tvrdit, že je nejlepší, jedinou a
že má za všech okolností a ve všech předmětech nejvyšší
míru efektivity. Je jednou z forem. Naprosto chápu, že pro
část rodičů je formou, od které si slibují, že kdyby se takto
vyučovaly všechny předměty (a to přesně dle rozvrhu
prezenčního studia), tak by žák měl přesně týž režim
pracovního dne, jako měl v době před uzavřením školy. Čili o
dítě mám v době, kdy jsem v práci, postaráno. Sedí u
počítače a povinně se učí. „Tak je to správné, tak to má byť!
Kázeň, to je to hlavni! Dovolte mi odejit!“ Věřte, že pro
učitele by to zase nebyl až tak velký problém. Používání
jiných forem je časově minimálně stejně náročné, často i
podstatně náročnější. Denní režim však škola v době
distanční výuky může ovlivnit jen částečně. Režim musí
nastavit (a následně vyžadovat i jeho dodržování) rodiče,
stejně jako činí v době víkendu či prázdnin.
Každá zjednodušující teze, on-line výuku nevyjímaje, má
ovšem své ale … Být na místě rodiče, který se skutečně stará
o zdravý vývoj svého např. 11 letého potomka, tak bych snad
pomyslně vyskočil ze své rodičovské kůže a snažil se
domluvit vedení školy, aby to nepřehánělo. Proč? Žáček
školou povinný bude trávit cca 5 hodin denně zíráním na
obrazovku, a to navíc v poloze, která rozhodně není tím
pravým příspěvkem ku zdravému žití. (V úvahu berte i další
hodiny a hodiny, které vaše ratolest stráví před obrazovkou
pařením her a především pohybem na sociálních sítích.) Své
by o tom mohli z vlastní trpké zkušenosti vyprávět ti, pro
které je v dospělosti práce s počítačem denním chlebem. Oči,
svaly, páteř, klouby a další součástky naší křehké tělesné
schránky si rozhodně nemručí blahem. To si uvědomují
nejen zdravotníci, psychologové, terapeuti, ale i MŠMT, a
proto již před drahným časem doporučilo školám, aby rozsah
on-line výuky byl stanoven přiměřeně věku žáků. Některé
školy si v on-line výuce doslova libují a mají podporu
veřejnosti, jiné on-line výuku vůbec neprovádějí, a je to
jejich právo. Jak jsem již napsal: „Ale …“. Co člověk, to
názor. Za co vás jeden pochválí, za to vás jiný nemilosrdně
zkritizuje. Velice významnou je tato forma výuky především
pro český jazyk, cizí jazyk a matematiku. Bez toho, že

UČENÍ – MUČENÍ
Právě tak nějak, se silnou nadsázkou, se mnohým žákům,
rodičům i pedagogům jeví distanční výuka. Doba
pandemická zasáhla celou společnost, všechny obory
činnosti, veřejný i soukromý život lidí, školství nevyjímaje.
Zákazy, příkazy, doporučení, snad nemine den, kdy by
nebyla vydávána nová opatření (platná jak kde a jak pro
koho). Prohlášení a sliby, jejichž platnost je často vskutku
jepičí. Pátrání po tom, co právě teď platí, se stává téměř
detektivním úkolem pro radu Vacátka a jeho tým.
Rodiče, ale i provozní a pedagogičtí zaměstnanci školy, se
vedení školy ptají, jak to bude, od kdy to bude a proč to tak
bude … Věřte, že víme totéž, co kdokoli jiný mimo obor
školský se nalézající. Tedy to, co nám sdělí jakékoli
masmédium, neb MŠMT s námi v této oblasti jinak
nekomunikuje. V televizním vystoupení „našeho“ ministra
se dozvíme, že na školy byl již odeslán ten či onen materiál,
takže poté skutečně do týdne dorazí.
Zákonné zástupce žáků logicky nezajímají problémy
distanční výuky z pohledu školy, učitelů. Zajímá je výuka
samotná a její obsah. S potěšením konstatuji, že jsem dosud
za svoji předlouhou praxi nezažil tak častou komunikaci
mezi rodiči a školou (a opačně). V naprosté většině se jedná o
komunikaci, která bezpochyby přispívá k oboustrannému
porozumění, je pro obě strany užitečná. Učitelé a vedení
školy denně řeší řadu problémů a „problémů“ a námětů nejen
v průběhu týdne, ale telefon neumlká ani o víkendech, maily
přicházejí v kteroukoli denní i pozdně večerní dobu. Jak jsem
již uvedl, rodiče nezajímají problémy školy a pedagogů, ale
především to, jak distanční výuka probíhá a jak dalece má
pozitivní vliv na konkrétního žáka. Dovolím si stručně uvést
některé střípky z pestré mozaiky komunikace, aneb nelze
vyhovět všem:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

ź
ź

ź
ź

on-line výuky je málo (Budu si na vás stěžovat.)
on-line výuky je moc (Budu si na vás stěžovat.)
domácích úkolů je málo
domácích úkolů je moc (Budu si na vás stěžovat.)
žáci nemají dostatečnou zpětnou vazbu (Budu si na vás
stěžovat.)
žák je neustále přetěžován požadovanou zpětnou vazbou
proč si nezvete žáky na konzultace (Budu si na vás
stěžovat.)
jak to, že si zvete žáka na konzultace (Budu si na vás
stěžovat.)
proč si zvete syna/dceru do školy na přezkoušení (na to
přece nemáte nárok), autobusy nejezdí a vy mně snad
zaplatíte taxík? (Budu si na vás stěžovat.)
proč si nezvete syna/dceru do školy na přezkoušení (na to
má přece nárok a počítejte s tím, že si na vás …)
nemáte právo požadovat, aby můj syn měl zapnutou
kameru a mikrofon, porušujete jeho soukromí, soukromí
rodiny, já s tím zásadně nesouhlasím, to nenechám líbit a
budu si …
jak to, že spolužačka mého syna ve třídě používá
celoobličejový štít a ne roušku, to si šeredně odskáčete
moje známá má známou, její syn/dcera chodí na školu
XY, tam distanční výuku dělají jinak, proč to neděláte
stejně
jak to, že pan(í) učitel(ka) na žáky při on-line výuce křičí,
moje dítě není hluché a bojí se
jak to, že paní učitelka, pan učitel, při on-line výuce mluví
tiše, moje dítě jí (mu) pak nerozumí
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bychom podceňovali význam dalších předmětů, ve kterých
žákovi zjevně nepostačuje výklad v učebnici, zaslané
dokumenty, úkoly, výpisky či odkazy. Ministerstvo školství
si jasně uvědomuje, že distanční výuka není plnohodnotnou
náhradou výuky prezenční, ale správně lpí na tom, aby žáci
především z výše uvedených předmětů dosahovali, byť
omezených, výstupů.
V čem jsou některá úskalí on-line výuky? Nastíním několik
běžných situací. Nevymýšlím si, staly se, opakují se v
různých třídách, u většinou stále stejných žáků, ale postupem
času se „fígle“ objevují i u dalších a dalších. Snažím se nebýt
pesimista, ovšem situace se zřejmě nebude lepšit. Naopak.
„Pane učiteli, mně vypadl internet,“ prohlásí žák a vzápětí se
z výuky odhlásí. (Logický postup.)
„Pane učiteli, mně přestal fungovat mikrofon,“ nahlásí do
mikrofonu a vypne jej. (Často se děje v okamžiku, kdy je na
něco tázán.)
„Pane učiteli, je mi to líto, ale dneska mně nefunguje
kamera,“ zazní plačtivý hlásek. „Ale na zkoušení jsem
připravený,“ zazní vzápětí vítězně.
„Pane učiteli, mně nefunguje ani kamera, ani mikrofon, ale
jsem přihlášený a přítomný ve výuce,“ sdělí žák písemně do
učebny. Nechá běžet počítač a teď mi, kantore, dokaž, že
nejsem přítomen.
Občas se stane, že žákovi mikrofon a kamera kolabují pouze
na určité předměty a v určitých situacích.
Lahůdkou je pak pro učitele pokus, jak on-line žáka ústně
vyzkoušet. Z kyberprostoru zaznívá zuřivé šustění listů v
sešitě, žák skromně klopí oči kamsi do klína, rozpačitě hučí
pomocné všemocně přemýšlivé „hhhmmm“, významně
pokašlává … a hle, odpověď nalezena, přečtena, předána
učiteli s tím, že žák právě prokázal hlubokou vědomost, za
kterou by měl být kladně bezodkladně ohodnocen. Jinou
variantou je, když jakýs něžně nasupený hlásek jest
zachycen, jak potomkovi předříkává správnou odpověď.
Matka je neprodleně pochválena, oceněny její znalosti i
schopnosti žáka informaci zachytit a učiteli téměř bez chyby
zreprodukovat.
„Pane učiteli, myslíte si, že je fér, když moje dcera poctivě
vypracuje domácí úkol, a ostatní ho od ní opíšou a dostanou
taky dobrou známku?“ „Mohu se zeptat, jak ho mohli od ní
opsat?“ „Ona ho posílá kamarádce.“
Lituji žáky, chápu jejich občasnou bezradnost a menší
přizpůsobivost novým podmínkám. Není to zase až tak
dávno, doslova pár párů let, kdy se ve školách (pod silným
náporem alternativních „odborných“ uskupení rodičovské
veřejnosti, kupodivu akceptovaných i ČŠI) začala razit teze,
že žák se doma nemá učit, nemá dostávat domácí úkoly
(natož být postihován za jejich nezpracování). Prostě každý
žák se má vše naučit ve škole, a pokud to nezvládne, tak je to
vizitka špatného učitele, špatného individuálního přístupu,
neschopnosti školy jako celku a jejího vedení zvlášť. Před
cca pěti lety se mně dostalo od čelného představitele obce
výtky, že nechápu moderní přístup ke vzdělávání, který tkví
v tom, že nezáleží na tom, co se žák naučí, co umí, ale to, že
má kladný vztah ke škole. Ano, „plně souhlasím“. Člověk je
vlastně celý život hodnocen ne za to, co ví, umí, ale za to,
jaký má k tomu, co má vědět a umět vztah. Nepřeháním.
Nicméně školství jako celek bylo až do doby pandemické
doslova tlačeno do toho, že žák se mimo přímou výuku
nemusí, ba se skoro ani nemá, učit. O této cestě byla část
rodičů přesvědčována i některými sdělovacími prostředky a
nekonečnou řadou rodičovských internetových stránek.
Přišel vir. Žáci, rodiče i učitelé byli brutálně vrženi do zcela

jiné reality, ve které se konečně otevřeně přiznalo, že těžiště
vzdělávání není jen v přímém pobytu ve školní lavici. Na to
ale mnozí žáci (jejichž rodiče „lpěli“ na tom, že dítě se doma
nemusí učit, že rodina vlastně nemá s učením nic
společného, když si z daní platí kantory) nebyli v nejmenším
připraveni. Rodiče jsou zděšeni. Viníkem neúspěchu mého
dítěte není již jen škola.
Upřímně oceňuji, jak dobře se drtivá většina žáků a jejich
rodičů vypořádává s distanční výukou. Jak se dokážou
vyrovnávat se situací, kterou nikdo ani v tom nejdivočejším
snu nečekal. Děkuji za to, že většina rodičů dokáže ocenit
snahu pedagogů a školy vyrovnat se se ctí se situací. Děti
chtějí do školy (významné plus), rodiče chtějí posílat své děti
do školy, učitelé chtějí být se žáky. Vzácná shoda mezi
všemi. Že by začátek lepší souhry?
Jistě, doba přináší i rostoucí zášť a nesnášenlivost,
vyvolanou nezvyklým (a hlavně neúnosně dlouhým)
omezením života ve všech možných směrech. Zavření,
omezení provozu škol je rozhodně těžkou újmou. Ne,
nebudu zde dále rozvíjet myšlenky a postřehy, které každý
den na nás chrlí sdělovací prostředky. Stejně se s tím musíme
vyrovnat každý sám a podle svého. Nenávistné verbální
útoky na učitele na sociálních sítích mně ale vadí. Snažím se
chápat vás, ale chci, abyste i vy chápali mě. Jednoduché?
Složité? Kantoři také mají děti, také chodí do práce ať již
přímo na pracovišti, nebo homme oﬃce, také mají rodiny,
rodiče seniory, jsou nemocní či v karanténě … Část
veřejnosti s nelibostí sleduje, že se učitelům „už zase“
přidalo. Že se většinou každý rok přidává i v jiných
profesích, to je v pořádku. Ale učitelé? Proboha, vždyť se už
platově přiblížili cca 70% průměrného příjmu
vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tak dost! Je to jako vždy,
když se narazí na peníze. K dovršení „hrůzy“ závistivců
dokonce ministr školství v listopadu vyzval zřizovatele, aby
dali zvláštní odměnu ředitelům škol, protože právě minulý
rok byl pro ně enormně náročný díky neustálým změnám a
změnám změn v provozu škol. Mohu všechny „příznivce
ředitele“ uklidnit. Zřizovatel po bedlivém zvážení nepodlehl
opovážlivé výzvě a nemístnému nátlaku ministra. Trochu
mimo zájem rodičovské veřejnosti, bohužel, zůstala
nedávná bleskově schválená novela zákona o
pedagogických zaměstnancích, která umožňuje, aby na
školách učili kantoři bez pedagogického vzdělání (s tím, že
pedagogické vzdělání si doplní, ale od okamžiku přijetí je
plně kvaliﬁkovaným). Přitom před několika lety škola, která
disponovala učitelem bez pedagogického vzdělání, jej
musela propustit. Ministerstvo konečně přiznalo, že je
nedostatek učitelů, že toto povolání rozhodně nepatří mezi
top, a to z mnoha důvodů. (Pokud budu např. učitelem
biologie, proč bych nemohl být lékařem? Těch je přece také
nedostatek. Vzdělání si v průběhu praxe doplním. Že je tento
příměr projevem ryzí demagogie? Ano, je. Sorry. Učím se od
vlády.)
Škola se snaží pomáhat nejen žákům, ale i rodičům. Jednou z
nových možností, jak si oživit znalosti a vědomosti,
procvičit si látku, udělat si kontrolu znalostí, je projekt
Umíme to. Zakoupili jsme školní licenci a od konce ledna je
volně přístupný jak pro žáky, tak pro rodiče. Třídní učitelé
předali vstupní kódy pro jednotlivé uživatele. Učitelé
samozřejmě Umíme to využívají v distanční výuce. Projekt
obsahuje český jazyk, anglický jazyk, matematiku, němčinu,
pod pojmem fakta pak přírodovědné obory, dějepis,
občanskou výchovu atd. Jednoduché, intuitivní ovládání,
přívětivé prostředí pro uživatele, návody pro rodiče. Berte,
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prosím, jako informaci, nikoli jako placenou reklamu.
Skutečně na jakýchkoli licencích a výukových programech
ředitel školy osobně neproﬁtuje (ani na zavedení školy
online, ani za zavedení platformy pro výuku na google …).
Poměrně málo využívanou službou pro žáky je možnost
odebírání si obědů ze školní kuchyně, která funguje již od
října minulého roku. Žák na dotovaný oběd má právo i v
průběhu distanční výuky. V současné chvíli si obědy
vyzvedává 20 žáků. Bližší informace naleznete na stránkách
školy - školní jídelny.
Bylo by rozhodně minimálně neuctivé nepoděkovat všem,
kteří se v této z kořenů vytržené době dle svých možností
podílejí na chodu školy. Nejen kolegům a kolegyním, ale
všem provozním zaměstnancům. Poděkování patří i ﬁrmám,
bez kterých by řada zařízení nefungovala, bez kterých by
nebylo možno využít nepřítomnosti žáků např. k
rekonstrukci učebny ve staré budově v Bavorovské. Zvláštní
dík pak patří místním hasičům, kteří opakovaně, ve svém
volnu a bez nároků na odměnu, provedli desinfekci prostor
školy ozónováním. Děkuji, vážíme si vaší práce a
vstřícnosti.
Rodiče se na nás poměrně často obracejí, abychom jim
poradili, že si neví s potomkem doma rady, neví jak jej
donutit k učení. Rozhodně nejsem tím nejpovolanějším
„poraděnkem“. Každý žák je neopakovatelným jedincem,
každý rodič má ke svému dítěti svůj vlastní přístup. Mohu
poskytnout jen pár obecně platných námětů (bez záruky
100% úspěšnosti aplikace).
ź
ź

ź

ź

ź
ź
ź

ź

dejte dítěti přesný denní řád (písemně, třeba i tak, že mu
rozpis povinností zavěsíte nad jeho pracovní stůl)
kontrolujte důsledně denně, jak dítě denní řád plní (bude
křik, bude pláč, budete z toho otráveni, bude vám to brát
čas, ale časem si dítě zvykne, jen nesmíte „vyměknout“)
pravidelně kontrolujte, zda dítě plní úkoly, účastní se
výuky (žádejte, aby vám dítě ukázalo, co dělalo,
rozhodně nestačí dotazy typu: „Máš hotovo?“ Odpovědi
„Nic nemám, nic se nedělo, všechno mám, jo – dobrý, já
na to neměl čas, já tomu nerozuměl …“ jsou pro vás jen
začátkem rozhovoru, nikoli jeho koncem.)
nedovolte odkládat plnění povinnost (žádné „tak dobře,
ještě si hodinku chatuj“, „jo, dobře, tak to uděláš zítra“
apod.)
s dítětem se učte – ale neučte se za něj (nepište za něj
úkoly, nepočítejte, jen kontrolujte)
dítě může mít v úkolu chyby, ale musí projevit snahu,
musí úkol napsat
chvalte i za věci, za které byste dítě v normálním světě
nechválili, mluvte s ním o tom, co celou dobu vaší
nepřítomnosti dělalo
povzbuzujte k činnosti, dejte najevo, že to zvládne

něco neumí? Mohu je otcovsky napomínat, že když se
nebudou učit, tak to nikam „nedotáhnou“? Když se nebudeš
učit, tak se v životě neuplatníš a špatně dopadneš! Asi budu
žákům lhát. No, samozřejmě.
Abych však nekončil zase až tak pesimisticky. Již od října
téměř v každém projevu více či méně čelných politiků
slyším, že vidí světlo na konci tunelu. Ještě že neupřesňují,
jak je onen tunel dlouhý, neb by vzbuzovali marné naděje.
Zarážející ale je, že světlo na konci tunelu údajně vidí i
umírající člověk. Takže oporu mně v této době poskytuje
psychiatr MUDr. Nešpor, který tvrdí, že člověk se musí
naučit smát. Čím častěji, tím lépe. Říkáte, že není čemu se
smát? Smějte se sami sobě, pokud jste toho schopni.
Vyzkoušel jsem, praktikuji, doporučuji.
Vážení čtenáři. Pokud jste vydrželi a dočetli až sem, tak vám
přeji, abyste byli negativní. A smějte se, nebo se z toho všeho
… (zblázníte).
Ladislav Vovesný

KVÍZ PRO DĚTI – NAJDI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ
1. Nejslavnější místní rodák Štěpánek Netolický z
Netolic byl:
a) starostou města Netolice
b) rožmberským myslivcem, ﬁšmistrem, ale také
třeboňským hejtmanem a zakladatelem jihočeského
rybníkářství
c) místním rybářem a obchodníkem s rybami
d) místním pytlákem
2. Jakou plochu zaujímá rybník Mnich?
a) 1 hektar
b) 5 hektarů
c) 11 hektarů
Správná odpověď: 1b), 2c)

Redakce Zpravodaje města Netolice

TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE - NAJDI
ROZDÍLY A VYBARVI OBRÁZEK FIXEM

Na závěr si dovolím téma poněkud trpce odlehčit. Mám
problém, jak žákům dávat příklady z reálného světa, jak je
motivovat k učení. Premiér mluví československy, pokud
nečte předem připravený projev, tak doslova plave v udržení
myšlenky, má jisté mezery v místopise našeho českého státu
(přemístil se mu Cheb). Ministr zdravotnictví veřejně dává
najevo, že dlouhodobě chyběl při v hodinách matematiky.
Ministryně ﬁnancí neumí žblebtnout v rodném jazyce
Shakespearově. Vyvrcholením výstupů vzdělanosti je pak
ministryně práce a její zcela inovativní pohled na 2. světovou
válku a fungování školství v době Protektorátu. Získal jsem
pocit, že školy už kdysi musely být v distančním režimu
výuky. Zřejmě řadu let. Mám vůbec právo kárat žáky, že
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Redakce Zpravodaje města Netolice
Zdroj obrázku:
vejce.webgarden.cz/rubriky/hratky/rozdily/hledej-rozdily

KULTURNÍ AKCE
KALENDÁŘ AKCÍ
Vzhledem k virové situaci, trvajícím omezením a
nepředvídatelným událostem, sledujte kalendář akcí na
webu města www.netolice.cz.
Už naši předkové prožívali před velikonočními svátky
postní dobu. Po čtyřicet dní si odříkali jídlo, alkoholické pití,
zábavu a radovánky. Chtěli se přiblížit k trpícímu Ježíši.
Rozjímali o tom, co je dočasné a co věčné, co je méně
podstatné a co je důležité.
Jiřina Petrášková

UPLYNULO 30 LET… POZNÁTE JE?

DDM Netolice pro Vaše děti připravilo 3 příměstské tábory a
jeden pobytový na Lipně. Přihlašování je možné přes
webové stránky DDM do konce května nebo do naplnění
kapacity. Pokud se tábory nebudou moci konat kvůli
epidemiologické situaci, budou veškeré platby vráceny. Při
volných chvílích můžete využít naše aktivity po městě a
okolí. Veškeré informace sledujte na stránkách www.ddmprachatice.cz v záložce akce DDM Netolice nebo na
facebooku DDM Netolice.
Za DDM Netolice Eva Šandová

PÍSEŇ O NETOLICÍCH
Píseň o Netolicích zazněla na náměstí při srpnovém Posezení
pod lípou v podání Pošumavského spolku hezkých holek pro
jámu a okolí za doprovodu Doubravanky, autorem textu je
pan Václav Bárta.
Ten kdo nezná Netolice a překrásné rybníky,
podobá se košiličce které schází knoﬂíky.
Na dvě míle Kratochvíle perlička je jižních Čech,
kdo tam jednou tráví chvíle, každému se tají dech.
To městečko u Podroužku čtvercové má náměstí,
pod lipami kašna malá hoď tam mince pro štěstí.
Do podloubí na lavičku posaď se a rozjímej,
nech si nalejt piva sklenku na lidi se usmívej.
To jsou rady od nás holek, co vás přišly potěšit,
představuje se vám spolek srdíčko všem pohladit.
Jedna hezčí než-li druhá, radost na nás pohledět,
záříme jak letní duha, zvládnem mužů třeba pět.
Zpíváme si při měsíčku, zpíváme si pro radost,
obujem se do střevíčků, mužský mají na nás zlost.
Z toho si nic neděláme, my jsme holky z vesnice,
pospolu si zazpíváme, když přijdeme k muzice.
LP 2018
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

ZAJÍMAVOSTI
NETOLICKÝ OBCHODNÍK
Netoličák Radek Grill si založil před osmnácti lety e-shop s
pneumatikami. Nejprve je nakupoval, později pro ně jezdil
do Německa, a nyní je i vyrábí. V roce 2017 se objevila na
trhu jeho nová vlastní značka pneumatik Tomket. S touto
značkou proniká i do zahraničí Tyto pneumatiky používají v
Itálii, Skotsku, Anglii, Německu, Bulharsku, … Díky
sponzoringu můžete najít logo českobudějovické značky na
stadionech i dresech hráčů. Například ho najdete i na zádech
dresů Dynama České Budějovice. Cílem těchto aktivit
spojených s fotbalem je zviditelnění a snaha pronikat na
nové trhy. Mimo sponzorství fotbalových klubů je to i
automobilový sport. Rodilý netoličák dal ve své ﬁrmě v ČR
práci přibližně stovce lidí.
Jiřina Petrášková
https://eshop.tomket.com/pl/kontakt.php

ADVENT A VÁNOCE 2020
V roce 2018 byla poprvé na netolickém náměstí ozdobena
světelným LED řetězem jedlička, která byla vysazena roku
2003. Za její odění do záře světel patří poděkování všem,
kdo se o to zasloužili.

KRIZOVÉ CENTRUM V PRACHATICÍCH
NABÍZÍ POMOCNOU RUKU
Prachatické Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a
dětem, které nově naleznete na adrese Starokasárenská 192,
je i v roce 2021 připraveno poskytnout pomoc v krizové
situaci.
Nacházíme se v náročné době plné nejistoty a obav. Bojíme
se o své zdraví, ekonomickou stabilitu, vztahy jsou
poznamenané nucenou izolací. Ve snaze ochránit své fyzické
zdraví, mnohdy zapomínáme pečovat o to psychické.
Pracovnice Krizového centra v Prachaticích jsou zde pro
vás. Obrátit se můžete na realizátorku Mgr. et Bc. Lenku
Turkovou, krizovou interventku s patnáctiletou praxí či na
sociální pracovnici Mgr. Michaelu Hájkovou. Tým
Krizového centra běžně pracuje s těžkými životními příběhy
i s problémy každodenního života, které se zdánlivě mohou
zdát banální. Vyslechnutí, zorientování se v těžké situaci a
odborná psychosociální podpora, to vše poskytuje Krizové
centrum v Prachaticích zdarma.
Na pracovnice se mohou obrátit děti od 6 let, dospělí a
senioři.
Jak to v Krizovém centru vypadá, jaká je otevírací doba a
další informace se dozvíte na webových stránkách
www.portusprachatice.cz/krizovecentrum a na telefonním
čísle 736 213 002.
Bc. Hana Bártová, DiS.
Portus Prachatice, o.p.s., Prachatice, 14. 1. 2021

DÁRCI KRVE MOHOU VYUŽÍT ČESKÝ
ČERVENÝ KŘÍŽ
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním oddělením
Nemocnice ČB a.s. svozové autobusy zdarma pro
bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka. Svozový autobus
vyjíždí z Netolic ve dnech 11. 5. a 7. 9., vždy v 7:15 hodin z
Mírového náměstí (sraz je u kašny). Po domluvě lze zastavit i
na některé ze zastávek na cestě z Prachatic přes Lhenice do
Českých Budějovic.
Bezpříspěvkové dárcovství krve podporují krom
Jihočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR také obce
Prachatice, Vimperk, Volary, Lenora, Čkyně, Vlachovo
Březí, Netolice a Lhenice.
JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? Stačí přijet
naším svozovým autobusem na Transfuzní oddělení
Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na
místě Vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo
omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat potvrzení
pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace
kontaktujte Oblastní spolek ČČK PT e-mailem na
prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 724 367 840
nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 na adrese
Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky).
Letní „táborosoustředění“ pro mladé zdravotníky
nevynecháme ani letos
Prázdninový pobyt věnovaný nejen první pomoci letos
proběhne v termínu 18. 7. - 23. 7. na Zadově. Informace pro
zájemce a formuláře jsou ke stažení na stránkách
www.cckpt.cz, termín pro přihlášení je 15. 6. 2021. Konání
tábora podporuje Město Prachatice. Těšíme se na viděnou.
Zuzana Pelikánová

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KORONAVIRU V
PRACHATICÍCH A OKOLÍ
Zpravodajství, počty nakažených a hospitalizovaných, grafy
obce s rozšířenou působností (ORP) Prachatice lze najít na
internetových stránkách:
https://www.kurzy.cz/koronavirus/prachatice-a-okoli/
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TVOŘÍ SE VÁM DOMA PLÍSEŇ, ANEB CO
DOKÁŽE ODHALIT TERMOVIZNÍ KAMERA
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem? A to doslova …
možná vám okna řádně netěsní nebo chybí kus izolace tam,
kde by měla být. Právě teď, s klesajícími venkovními
teplotami, nastává nejvhodnější období pro využití
infrakamery. Pomocí termovizního měření lze odhalit
tepelné úniky budov nebo zjistit tepelné mosty a vady
stavebních konstrukcí. Pokud se u vás doma tvoří plísně či se
drží vysoká vlhkost, pomůže vám informace, v kterých
místech dochází k největšímu ochlazování stěn a jak daný
problém nejlépe vyřešit. Problém můžeme zjistit i u na první
pohled neviditelných míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna
vyžrala kus tepelné izolace ve střeše nebo ﬁrma neprovedla
zateplení kvalitně a problém je na světě. Proto je vhodné si
projít termovizní kamerou důkladně celou budovu a to jak z
exteriéru, tak i interiéru.
A jak vlastně taková infrakamera funguje? Termovizní
kamera nám umožňuje bezkontaktně snímat infračervené
záření těles, která snímáme a převést obraz do tzv.
termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst předpokládanou
teplotu povrchů a zjistit problematická místa. Měření budov
by mělo být prováděno vždy s co nejvyšším teplotním
rozdílem mezi interiérem a venkovním prostředím, proto se
dá měřit pouze během zimního období, kdy jsou venkovní
teploty pod bodem mrazu nebo alespoň kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům
termovizní kamerou, využijte bezplatnou a komerčně
nezávislou poradnu! Můžete si vybrat, zda vám stačí provést
termovizní měření a snímky ukázat na displeji infrakamery a
okomentovat. Pokud potřebujete z měření písemný výstup,
zpracujeme vám protokol, který bude obsahovat data a
snímky z měření včetně našeho komentáře a doporučení, jak
odstranit případné tepelné mosty a vady stavebních
konstrukcí. Zcela ZDARMA je tato služba v Českých
Budějovicích a blízkém okolí, dále se cena řídí platným
ceníkem, viz www.eccb.cz. Můžete se objednat na tel. čísle
387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je
spoluﬁnancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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NOVĚ OTEVŘENO

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, DVEŘNÍHO ČALOUNĚNÍ A KOBERCŮ
ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE KŮŽE
ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PLASTŮ
DEKONTAMINACE KLIMATIZACE OD ZÁPACHU A BAKTERIÍ
MYTÍ VOZIDLA BEZ VODY
DEKONTAMINACE LAKU
LEŠTĚNÍ A VOSKOVÁNÍ LAKU
STANISLAV ŠANDA
VÁCLAVSKÁ 81
NETOLICE
TEL: 608 639 886

FB: Ruční čištění vozidel
ING: rucni-cisteni-vozidel
e-mail: rucnimyckanetolice@seznam.cz
IČO: 09844449

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT
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Redakční rada
přeje všem čtenářům
a autorům článků
požehnané velikonoční svátky.

Vážení odběratelé,
doposud Vám byly do Vašich e-mailových schránek zasílány novinky z webových stránek města Netolice. Od 1. 3. 2021
spustilo město nejen nové webové stránky, ale rovněž nový modul pro odběr novinek (služba Smart Info). Převedení
původního seznamu odběratelů do nového modulu bohužel možné nebylo. Pokud máte i nadále zájem o doručování novinek z
webových stránek města, zaregistrujte se prosím do nové služby na www.netolice.cz.
Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři.
Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné a elektronické podobě. Za
zveřejnění inzerce a placených reklamních článků odpovídá zadavatel.
Novou podobu záhlaví Netolického zpravodaje, které Vás bude provázet dle ročních období vydání, pro Vás připravila a
navrhla Terezie Troupová. Děkujeme.
Netolice zpravodaj města – periodický tisk územního samosprávního celku – uzávěrka příštího čísla je 25. 5. 2021. Vydává Město
Netolice, číslo 1 nákladem 1 100 kusů, www.netolice.cz., kontakt Mgr. J. Petrášková – tel: 380 421 268, email: info@netolice.cz.
Adresa redakce: Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice.
Redakční rada: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. – šéfredaktorka, Libuše Záhorková, Terezie Troupová, Jiřina Petrášková.
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