PODĚKOVÁNÍ
Před nedávnem jsme se rozloučili, samozřejmě za dodržení
veškerých protiepidemických opatření, s dvěma
osobnostmi, které se nemalou měrou zapsaly do historie
města Netolice. Na mysli mám pana Ing. Vojtěcha Švece,
dlouholetého tajemníka Městského úřadu Netolice a pana
Mgr. Karla Pižla, dlouholetého zastupitele města,
místostarostu města, starostu města a samozřejmě ředitele
místní základní školy. Oběma jmenovaným bych chtěl, byť
pouze z pozice tajemníka městského úřadu, poděkovat za
vše, o co se v rámci činnosti pro město, městský úřad či
základní školu zasloužili.
Mgr. Tomáš Koblenc, tajemník Městského úřadu Netolice

KONEC STARÝCH ČASŮ?
Zemřel Karel Pižl.
I s odstupem jednoho měsíce je těžké něco napsat, něco co by
vystihovalo pocit z prázdného místa, které se najednou
objevilo v životech mnoha a mnoha dobrých lidí. Mám pocit,
že nemá smysl psát ty věty, které se vždycky při smrti píší.
Mám pocit, že se nedá psát vůbec nic. Nejde to. I kdybych se
o to pokusil, tak to nikdy nevystihne emoce těch, kteří jsme
Karla znali, měli ho rádi a milovali.

Přes výše uvedené je paradoxem, že při vzpomínce na Karla
Pižla se mi nederou slzy do očí, ale usmívám se. Usmívám se
a jsem rád za mnoho a mnoho těch vzácných chvil, které
jsem mohl prožít v jeho přítomnosti. A myslím, že tak to
máme všichni, kdo měli to štěstí, že mohli s Karlem prožít
kus života. Volejbalisti, kolegové ze školy, spolupracovníci,
rodina, kamarádi, prostě úplně všichni, kteří si mohli dopřát
toho luxusu, že strávili s Karlem nějaký čas. Byl tvrdý, až
hrozivě přísný ale i neskutečně laskavý, milující i dobrotivý.
Poctivý chlap starých pořádků, kdy slovo bylo slovo,
pravda byla pravdou a pro čest se bojovalo.
A hlavně, vše s ním bylo protkáno brilantním humorem, díky
kterému jsme proplouvali životem i ve chvílích těžkých
okamžiků a rozhodování, které občas život přináší. Karel
Pižl byl zejména pro nás mladší bezpečná kotva, skála, o
kterou se bylo vždy možné opřít ve chvílích nejistoty. To
platilo již od mých žákovských let, kdy byl Karel Pižl mým
učitelem chemie a tělocviku. A byl pro nás nedostižným
vzorem vybízejícím k následování. Platilo to i v době, kdy
jsme v devětaosmdesátém „dělali“ revoluci a já říkal, že až
nás komunisti zatknou, tak mi bude ctí tlačit s ním v dolech
vozík plný uhlí. Bál jsem se, ale opíral jsem se o Karlovu
statečnost jako mnozí další. Platilo to i v době, kdy brzy po
sametové revoluci dělal starostu Netolic. Ne proto, že by to
chtěl, ale proto, že to bylo potřeba. Starostování vnímal s
pokorou jako službu, ptal se, naslouchal a snažil se sloužit
obci. Byl jsem tenkrát zastupitelem a členem rady města.
Kolik je to let? Snad třicet nebo tak nějak? Ale dodnes si
pamatuji ten pocit, že o něco šlo. A bylo to díky Karlovi,
který nás vtáhl do rozhodování a nejenom nás zastupitele ale
i mnoho občanů v Netolicích. Bylo to tenkrát naše město a
byli jsme na něj pyšní.
A pamatuji si okamžik, kdy Karel Pižl jako starosta o vlastní
vůli končil a jak za mnou přišel Václav Prokeš, opoziční
zastupitel a poslední předlistopadový komunistický
předseda národního výboru (jak se tenkrát starostovi říkalo)
a prosil mě, ať Karla přemluvím, aby starostu dělal dál.
Myslím, že toto je vrchol politického úspěchu politika, kdy
má podporu i opozičních politiků. Jen na okraj uvádím, že
pan Václav Prokeš byl sice opoziční politik, ale také poctivý
chlap, kterému šlo především o Netolice. Nedivím se tomu.
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Byla to tenkrát taková doba, kdy jsem se na zastupitelstvo
těšil. Nejen, že jsme měli pocit, že můžeme přetvářet město k
obrazu svému, ale světe div se, byla tam i laskavost a
porozumění k cizímu opačnému názoru a někdy i sranda.
Kdeže dnes ty doby jsou.
A když Karel skončil se starostováním, tak se po krátké
anabázi zaměstnance Okresního školského odboru (nebo jak
se to jmenovalo), ocitl u mě ve ﬁrmě. Byl to krásný čas, kdy
jsem jezdil do práce a těšil jsem se z každého dne. Byla to
sice doba těžká ale i výjimečná a díky Karlovi zvládaná s
lehkostí a humorem. A Karel byl zase tou kotvou a skálou,
která dělala věci snazší, a zase bylo možné se opřít. Když pak
Karel z mojí ﬁrmy odešel, aby naplnil dávný slib a převzal
ředitelství základní školy, nebránil jsem mu. Ale ﬁrma už
nikdy nezažila takový pocit pohody a výjimečnosti jako v
Karlových časech. A myslím, že tak tomu je i na škole v
Netolicích, na radnici v Netolicích, ve volejbalovém týmu i v
kruhu přátel. Karel byl přirozenou vůdčí osobností,
výjimečnou osobností, kde se síla a charisma mísí s rovnou
páteří, pokorou a láskou.
Nepovažuji se za znalce historie Netolic, ale domnívám se,
že Karel Pižl náleží do společnosti významných osobností,
stejně jako JUDr. Otakar Kudrna, František Kuliš či Oldřich
Petrášek.
Tím by se nakonec dalo končit, ale nemohu se ubránit
myšlence, že nejde ani tak o zásluhy Karla Pižla pro
Netolice, jako o to, že byl vzorem pro mnohé od pubertálních
let až do zralé dospělosti. Svůj příspěvek jsem nazval
„Konec starých časů“ s otazníkem. S otazníkem a vírou, že
jeho příklad vytvoří mezi mladými nové vzory. Potřebujeme
je.
Poctivé chlapy starých pořádků, kdy slovo bylo slovo,
pravda byla pravdou a pro čest se bojovalo.
Václav Filištein

Upozorňujeme občany, že místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství na rok 2021 je splatný do 30. 6.
2021. Po výše uvedeném termínu bude přistoupeno k
vymáhání. Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně
Městského úřadu Netolice (v úředních hodinách), nebo
bezhotovostně převodem na účet č. 925281/0100, příp.
složenkou. (Je nutné znát variabilní symbol, který Vám bude
vygenerován po odevzdání formuláře – Ohlašovací
povinnost za odpadové hospodářství. Formulář je dostupný
na webových stránkách města Netolice, nebo v tištěné
podobě v průjezdu radnice.) Variabilní symbol Vám může
být sdělen telefonicky na tel. 388 324 392, nebo si jej můžete
vyžádat e-mailem na e-mailové adrese:
mu.poplatky@netolice.cz). Složenky neposíláme. Případné
dotazy na tel. č. 388 324 392.
Daně a poplatky MÚ

A ZASE TY ODPADY
Směsné komunální odpady
Na základě změny předpisů, kterými se řídí nakládání s
odpady, byl v letošním roce zvýšen poplatek za ukládání
odpadů na skládku o 300 Kč na tunu materiálu. Nárůst
poplatků bude každoročně pokračovat. Ti občané, kteří z
jakéhokoli důvodu odmítají třídit odpady, tak významně
navyšují náklady na odpadové hospodářství obce.
Třídění kovů
V současnosti je možno kovové odpady ukládat do
kontejneru ve sběrném dvoře. V letním období přibudou na
tři stanoviště v centrální části města kontejnery na kovy.
Jaké kovové obaly třídit do kontejneru na kovy?
ź Prázdné plechovky od nápojů;
ź kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka;
ź prázdné konzervy;
ź alobal – ideálně ve větším množství;
ź hliníková víčka (větší množství – ideálně ve větší
kuličce);
ź prázdné hliníkové obaly od potravin (misky od buchet,
paštik, …)
ź prázdné obaly od kosmetiky (deodoranty, laky, ...).

P. S. Je shodou náhod, že pár dnů před Karlem Pižlem nás
opustil i Vojtěch Švec. Tajemník města Netolice z dob
Karlova starostování. Poctivý profesionál, sokol, sportovec
z nejpříkladnějších. Měl jsem ho rád. Čest jeho památce.

Úpravy ve sběru odpadů ze zeleně
V jarním období letošního roku 2021 byl změněn způsob
shromažďování a sběru biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu do velkoobjemových kontejnerů. Po
osmi stanovištích ve městě zatím putují dva kontejnery. Od
měsíce července by se do oběhu měly připojit další dva
kontejnery, takže prodleva mezi umístěním kontejneru na
daném stanovišti bude jen čtrnáct dní. Žádáme občany, aby
více využívali možnosti kompostování rostlinných zbytků
na vlastních pozemcích. Likvidace odpadů ze zeleně, které
odkládáte do kontejnerů, není zadarmo. Kromě ceny za
odvoz kontejneru zaplatí město také kompostárně, a to 370
Kč za tunu zpracovaného materiálu. V loňském roce město
zaplatilo kompostárně 96 tisíc korun.
MěÚ Netolice – odbor hospodářský a životního prostředí
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vhozen do Vltavy, což do dnes připomíná socha na Karlově
mostě.
Kult sv. Jana Nepomuckého se rozmohl především během
baroka, kdy se z Jana stal jeden z nejvýznamnějších světců
habsburské monarchie. Roku 1721 byl prohlášen za
blahořečeného, o osm let později za svatého. Jeho sláva se
brzy rozšířila po celé Evropě a díky jezuitským misím se stal
oblíbeným světcem i v Latinské Americe a Asii. Na jeho
památku vzniklo po celém světě kolem sedmdesáti tisíc
soch, tradičně jsou umisťovány na mosty. Svatý Jan bývá
zpodobňován s křížem a palmovou ratolestí v rukou a jeho
svatozář je zdobena pěti hvězdami – takto zdobená svatozář
je mezi světci výjimečná, bývá tak zpodobňován pouze sv.
Jan a Panna Maria. Je uctíván jako patron zpovědního
tajemství a jako ochránce při přírodních katastrofách a
povodních.
Sochy tohoto světce najdeme také u nás, v Netolicích.
ź Pod kopcem Jánem (který však není pojmenován po Janu
Nepomuckém, ale po Janu Křtiteli) poblíž potoka a mostu
stojí socha v nadživotní velikosti. Datována je rokem
1746. Sochu restauroval v roce 2000 sochař Ivan Tlášek
díky ﬁnancím z programu regenerace městské
památkové zóny a daru majitele sousední nemovitosti.
ź Na mostě u rybníka Mnich najdeme další Janovu sochu z
roku 1746.
ź Další socha se pak nalézá v těsné blízkosti mostu v
Budějovické ulici, na kterém stávala do 50. let 20. století,
kdy byla z politických důvodů odstraněna a uložena do
sakristie kostela sv. Václava. Na své současného místo se
dostala po restaurování při příležitosti oslav Dne české
státnosti v roce 2010, kdy byla také požehnána.
ź Poslední připomínku sv. Jana Nepomuckého v Netolicích
najdeme na Mírovém náměstí, které zdobí barokní
sousoší světce s anděly nacházející se mezi kašnou a
budovou radnice. Pod postavou Jana Nepomuckého je
zpodobněna trojice andělů. Prostřední anděl drží
symboly božských ctností: Víry, Naděje a Lásky. Socha v
ceně 351 zlatých a 21 krejcarů byla zhotovena v roce
1738 a v roce 2001 byla v rámci programu regenerace
městské památkové zóny restaurována. Latinský nápis
SIS LUX A DUX NETOLICENSIUM sděluje přání: Ať
světlo netolickým věčně svítí.
Terezie Troupová

NUTNOST VÝMĚNY KOTLŮ NA PEVNÁ
PALIVA
Začíná letní sezóna, přesto je potřeba myslet na to, že brzy se
zima zeptá. „Co jste dělali v létě?“ S předstihem vás proto
chceme upozornit na to, že ještě letošní zimu můžete nechat
dosloužit staré kotle na pevná paliva, ale příští rok vám staré
kotle mohou přinést nemalé problémy. Ze zákona o ochraně
ovzduší a prováděcích předpisů vyplývá povinnost pro
každého provozovat od 01. 09. 2022 pouze kotle na pevná
paliva splňující 3. nebo vyšší třídu dle ČSN EN 303-5. Jak
zjistíte, které emisní třídě kotel odpovídá? Emisní třída kotle
musí být uvedena v technické dokumentaci a také na štítku
kotle. Použitím moderních spalovacích zařízení (nových
kotlů a kamen) zlepšíte kvalitu ovzduší v našem městě.
Další informace z Výzkumného energetického centra
Vysoké školy báňské najdete v inzerci na straně 13.
MěÚ Netolice – odbor hospodářský a životního prostředí

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou vyjádřit velké poděkování pracovní
skupině města, která pracuje pod vedením pana Václava
Srbeného. Pracovní skupina města v zimním období
dokázala udržovat schůdné chodníky a docela často
suplovala i při zajištění zimní údržby místních komunikací,
když s kyblíkem se solí, lopatou a hrablem pomáhala na
úsecích, které měla ošetřit ﬁrma nasmlouvaná městem. Proč
tomu tak bylo, zůstává otázkou.
Zaměstnanci pracovní skupiny města pracovali často od
časných ranních hodin, což se v případě zajištění zimní
údržby místních komunikacích říct nedá. Na ošetření a
posypání kopců se mnohdy dlouho čekalo, a na některé se
nedostalo vůbec, ani v dopoledních hodinách.
Pracovní skupina města provádí spoustu práce v průběhu
celého roku, mimo pravidelného úklidu, také odvoz odpadu
z míst, kam jej odkládají naši nezodpovědní spoluobčané.
Vážím si práce pracovní skupiny města, a proto jim všem
ještě jednou děkuji.
Ing. Jitka Maroušková, zastupitelka města

Církevní události

JUBILEJNÍ ROK ČESKÉHO SVĚTCE JANA
NEPOMUCKÉHO
V letošním roce slavíme třísté výročí beatiﬁkace Jana
Nepomuckého. Nebude proto na škodu, připomenout si zde,
kdo to vlastně sv. Jan Nepomucký byl a jaké kulturní
památky připomínající jeho život můžeme najít v našem
bezprostředním okolí.
Jan Nepomucký, zemský patron Čech a Bavorska, se narodil
mezi lety 1340 a 1350 v Pomuku (dnešním Nepomuku) v
Čechách. Byl vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna za vlády
krále Václava IV. Legenda vypráví, že byl zpovědníkem a
důvěrníkem královy manželky Žoﬁe a že byl umučen kvůli
tomu, že nechtěl porušit zpovědní tajemství a vyzradit králi,
z čeho se královna zpovídala. Dnešní výzkumy se však
přiklánějí k tomu, že důvodem Janovy smrti byly spíše
mocensko-politické spory mezi Václavem IV. a Janem z
Jenštejna. Jisté je, že Jan byl krutě mučen a po smrti byl
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Muzeum JUDr. Otakara Kudrny

Domov pro seniory Pohoda

DOMOV PRO SENIORY POHODA OPĚT OŽÍVÁ,
PEČUJE I O KLIENTY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

VÝSTAVA OBRAZŮ A NOVÁ KNÍŽEČKA

Po více než roční nedobrovolné odstávce způsobené
koronavirovou pandemií se vrací život, radost a veselí do
Domova pro seniory Pohoda Netolice. Domov si prošel
velmi náročným obdobím, na COVID-19 onemocnělo třicet
pět klientů a devatenáct zaměstnanců. Přestože byla situace
velmi náročná, domov ji zvládnul, a to především díky
nesmírnému úsilí personálu, kterému se patří poděkovat.
Ihned v lednu Domov využil první možné nabídky přihlásit
se k očkování. V současné době je oočkováno sedmdesát pět
z celkového počtu osmdesáti čtyř klientů a čtyřicet tři
zaměstnanců z celkového počtu padesáti devíti. Přestože se
zařízení stále drží platných nařízení a bedlivě sleduje
pandemickou situaci především v Jihočeském kraji, mohou
za stále trvajících bezpečnostních opatření klienty
navštěvovat jejich blízcí, brát je sebou na vycházky, výlety a
podobně.
Domov postupně přijímá nové klienty a vrací se ke
každodennímu způsobu poskytování sociálních služeb. V
plném proudu jsou aktivizační programy, obyvatelé domova
chodí na procházky a setkávají se s rodinami a přáteli.
Společně oslavili svátky jara, na zahradě stojí májka. I další
volnočas ové programy s e vrátily k původnímu
harmonogramu. V domově probíhají pravidelné mše,
vzpomínkové aktivity, kinokavárna, smyslová aktivizace či
bazální stimulace. Pro klienty je připravena řada doposud
netradičních zážitkových akcí.
Také pečovatelská služba, kterou Pohoda Netolice poskytuje
až osmdesáti klientům z netolicka, jede na plné obrátky. O
klienty v domácím prostředí se starají dvě pečovatelky.
Nejčastěji pomáhají při zajištění osobní hygieny, dovozu a
podávání jídla a s běžným nebo velkým úklidem
domácnosti. Také mohou přinést nákup, zajistit pochůzky,
doprovodit klienta k místním lékařům nebo na úřady. Mohou
zajistit vyprání a vyžehlení prádla nebo dohlížet na užívání
léků. O kompletní nabídce pečovatelské služby se mohou
zájemci informovat u Mgr. Petry Pfeﬀrové, vedoucí
pečovatelské služby, na e-mailu
pecovatelska.pohoda@netolice.cz nebo na telefonu
7 0 2 0 6 6 7 3 3 . Ta k é d o p o r u č u j e m e s l e d o v a t
www.pohodanetolice.cz, aktivní jsme také na facebooku.
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., ředitelka DS Pohoda
Mgr. Petra Pfeﬀrová, vedoucí pečovatelské služby

Některá zákoutí a pohledy na naše starobylé jihočeské město
Netolice jsou opravdu krásné, jako malované. Možná si to v
každodenním životě moc neuvědomujeme. Myšlenka
uspořádat výstavu obrazů Netolic je stará několik let. Nyní se
povedlo uvést ji v život a výstava je od začátku června k
vidění v muzeu. Všechny uvedené obrazy a kresby, které na
výstavě v muzeu uvidíte, patří do sbírky muzea. Sbírku
výtvarného umění tvoříme především z darů či nákupů z
uspořádaných výtvarných výstav nebo z darů občanů, proto
na výstavě uvidíte rozmanitost autorů, malířských technik,
barev i období vzniku děl. Obrazy a kresby nejsou z větší
části bohužel součástí stálé expozice a proto se snažíme
obrazy našeho města ukazovat při rozličných příležitostech.
Letošní výstava NETOLICE jako MALOVANÉ je jednou
z nich.
Připravili jsme také knížečku - katalog obrázků Netolic,
kterou můžete si u nás za 50,- Kč zakoupit a kochat se
krásnými obrázky i doma nebo potěšit své přátele netolické
rodáky. Při plánování výstavy jsme oslovili děti ze ZŠ
Netolice s výzvou namalovat své město, vybrané výkresy
jsme zařadili do katalogu a stanou se pochopitelně i součástí
muzejní sbírky.
Ať se vám procházka (dnes už i některými zaniklými)
zákoutími města Netolic líbí. Těšíme se na vaši návštěvu
denně mimo pondělí, výstava potrvá do konce července.
Zuzana Leherová
Připravované výstavy:
1. 6. – 31. 7. NETOLICE jako MALOVANÉ – výstava
obrazů ze sbírek netolického muzea
Uvidíte výtvarná díla nejen Františka Maxe Kováře, ale i
dalších umělců např. Milana Peterky, Cyrila Chramosty …
3. 8. – 2.9. Alice Vachtová – ISLAND VE FOTKÁCH
Snímky zachycující přírodu Islandu a zajímavých míst.
3. 9. – 29.10. Helena Šandová – OBRÁZKY PRO
RADOST – výstava obrazů
Vystavovatelka Helena Šandová se věnuje kresbě a malbě
portrétů. Má ráda jihočeský kraj, odkud čerpá motivy pro
své obrázky. Maluje realistické i abstraktní náladové
obrázky.
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Kulturní akce

ZAŽÍT NETOLICE TŘIKRÁT JINAK

CO NÁS ČEKÁ LETOS V PROGRAMU AKCE
POSEZENÍ POD LÍPOU?

Budete-li někdy plánovat akci pod širým nebem, připravte se
na to, že jedna z nejhojnějších vět, kterou uslyšíte od všech
okolo, se bude týkat počasí. Obzvláště bude-li se tato akce
konat během počínajícího podzimu. „Hlavně aby vyšlo
počasí,“ vám potom bude znít hlavou jako mantra celé ty
dlouhé měsíce, týdny a dny, kdy budete obíhat úřady,
telefonovat vystupujícím i nakupovat korálky na aktivity pro
děti. Čtrnáct dní před dnem D se Vám stane nejbližším
přítelem jakákoliv stránka s předpovědí počasí (nejlépe ta,
která hlásí nejoptimističtější vyhlídky), po uplynulých
čtyřech dnech přeskočíte na přesnější norské servery, a až
budou zbývat pouhé tři dny, začnete pohledem hypnotizovat
radarové simulace mraků z Medarda.
Nebudu Vám tady tvrdit, že tohle všechno je naprosto
zbytečné, protože přece vůbec nemůžete ovlivnit, jaké to
počasí nakonec bude, neb přesně tohle sama dělám a dělala
jsem to i v předchozích dvou letech, kdy jsem v Netolicích
připravovala sousedskou slavnost Zažít město jinak.
A taky vám tu nebudu tvrdit, že na počasí nezáleží, protože
rozdíl dvaceti stupňů prostě znamená zhruba tak
desetinásobný rozdíl v účasti a taky to, jestli musíte v
průběhu akce někoho posílat, aby dojel pro další sud piva,
nebo jestli to pivo ještě týden s kamarády dopíjíte.
Ale přesto nemůžu tu dokola omílanou větu „Hlavně aby
vyšlo počasí!“ s čistým srdcem podepsat. Protože pěkné
počasí je sice super a vážně je to s ním mnohem příjemnější,
ale když se sejdou lidi, kteří jsou zapálení sami, rádi se s nimi
napijete horkého čaje a schováte se do útulného zákoutí
knihovny, abyste si poskládali origami. A pak zase vylezete
do ﬁčáku venku a budete obdivovat, že Radimovi pořád
neupadly prsty, když je venku asi tak pět stupňů a on hraje už
asi dvě hodiny, proto abyste vy měli lepší den.
Díky Vám všem, kteří jste ať vloni za slunného babího léta,
či předloni za (skoro) největší sloty přišli zažít Netolice
jinak, to má smysl. Protože laskavá a vřelá setkání mají
smysl v každé době a každém počasí.
A tak se letos do třetice všeho dobrého vydáváme všanc
covidu i nehezky symbolickému datu a zveme Vás na další
ročník Zažít Netolice jinak, který (snad) proběhne
11. září 2021.
Bližší program hledejte na plakátech, ale už dnes Vám
můžeme slíbit přednášku, slam poetry, hudbu, aktivity pro
děti, domácí občerstvení a zapálené nadšení v míře hojné.
Těšíme se na Vás!
Terezie Troupová

15:00 – 15:45 Černobílá pohádka – Divadélko KOS České
Budějovice
15:45 – 17:00 Malá kapela Pavla Havlíka
17:00 – 17:30 taneční skupina Cetare
17:30 – 18:00 Malá kapela Pavla Havlíka
18:00 – 18:30 taneční skupina Cetare
18:30 – 24:00 Malá kapela Pavla Havlíka
Černobílá pohádka je zcela novým kouskem v repertoáru
divadélka Kos. Zpracována je na námět Kouzelné ﬂétny od
W. A. Mozarta. Malé i velké diváky zavede pohádka do
království, v kterém chce jeho vládkyně pouze černou
barvu. Se zlem se utká odvážný Papageno. Jak se mu
podaří rozzářit království pestrými barvami? Najde si
nevěstu?
Pojmenování skupiny Cetare vychází z perštiny, v češtině
tomuto výrazu odpovídá slovo hvězda. Snahou tanečnic je
rozzářit hvězdy v očích diváků prostřednictvím různých
stylů orientálního tance.
Malá kapela Pavla Havlíka se řadí mezi úspěšné dechové
skupiny a těší posluchače svými lidovými písněmi. Při její
hudbě se zpívá radostně a tančí s lehkostí.
Dopravní omezení při „Posezení pod lípou“
Akce si vyžádá úplnou krátkodobou uzavírku části
Mírového náměstí v úseku od Vodoinstalu kolem muzea k
radnici. Zrušena bude zastávka autobusů veřejné linkové
dopravy Netolice náměstí u muzea a náhradní zastávka
bude v tento den u kašny.
Jiřina Petrášková

CYKLOBUS
K dispozici je 15 linek. Naším městem vede modrá, šedá a
šumavská linka. Modrá a šumavská linka jezdí v sobotu,
neděli a ve svátek, šedá linka přepravuje turisty a
cykloturisty v pracovních dnech.
Modrá linka: Třeboň – Štěpánovice – Lišov – ČB –
Němčice – Netolice – Netolice, Kratochvíle – Vitějovice
(rozc.) – Prachatice – Husinec – Šumavské Hoštice –
Vimperk – Nové Hutě – Stachy – Kvilda
Šumavská linka: ČB – Dasný – Pištín – Němčice – Netolice
– Hracholusky – Vitějovice – Prachatice – Husinec –
Šumavské Hoštice – Vimperk – Zdíkov – Stachy –
Kašperské Hory
Šedá linka: ČB. – Němčice – Netolice – Netolice,
Kratochvíle – Vitějovice (rozc.) – Prachatice – Prachatice,
Libínské Sedlo – Volary – Volary, Soumarský most rozc. –
Lenora – Horní Vltavice – Borová Lada – Borová Lada,
Svinná Lada - Kvilda.
Mezi jednotlivými linkami lze přestupovat. Z Netolic vyjíždí
v pracovních dnech cyklobus od 1. 7 do 31. 8. 2021 z náměstí
v 7.45 hodin směrem na Prachatice. Z Prachatic vyjíždí v
19.20 směrem na Netolice, odtud pak v 19.35 směrem do
Českých Budějovic. Bližší podrobnosti k linkám naleznete
také na www.cyklotrans.cz.
Poprvé vyjedou cyklobusy v sobotu 5. června 2021. Cena za
jízdní kolo je 25,- Kč pro jednu jízdu a celodenní pak 40,- Kč.
Jízdné se řídí běžným tarifem dle přepravní vzdálenosti.

Foto: Ivan Janota
-5-

Kalendář akcí
Kulturní akce
Vzhledem k epidemické situaci a nepředvídatelným událostem sledujte pro zjištění aktuálních informací kalendář akcí na
webu města www.netolice.cz. Děkuji.
Jiřina Petrášková
VÝSTAVY:
zámek Kratochvíle
23. 6. – 5. 9.
Výstava děl Ondřeje Maška. V rámci prohlídky zámecké zahrady
Muzeum
1. 6. – 31. 7.
3. 8. – 2. 9.
3. 9. – 29. 10.

Netolice jako malované – výstava obrazů ze sbírek netolického muzea
Alice Vachtová – Island ve fotkách
Helena Šandová – Obrázky pro radost – výstava obrazů

Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
do 30. 7.
Cesty sbírek – fotograﬁcká výstava Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství
do 31. 10.
Klenoty z ornitologických sbírek muzea Ohrada. K vidění bude více než sto preparátů ptáků a dalších

červen
24. 6. – 27. 6.
čtvrtek–neděle
21 hodin

zámek Kratochvíle

XXX. Divadelní léto – Limonádový Joe
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice s hrou Jiřího Brdečky v režii
Miroslava Mikeše.

1. 7. – 4. 7.
čtvrtek– neděle
21 hodin

zámek Kratochvíle

XXX. Divadelní léto – Limonádový Joe
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice s hrou Jiřího Brdečky v režii
Miroslava Mikeše.

8. 7. – 11. 7.
čtvrtek–neděle
21 hodin

zámek Kratochvíle

XXX. Divadelní léto – Limonádový Joe
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice s hrou Jiřího Brdečky v režii
Miroslava Mikeše.

červenec

10. 7.
sobota
9 - 16 hodin
16. 7.
pátek
20 hodin

dostihové závodiště
u zámku Kratochvíle

Oblastní výstava. Výstava všech plemen pořádaná základní kynologickou
organizací. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných
knihách uznaných FCI. Více na www.vystavanetolice.cz; přihlašování na
www.dogoﬃce.cz

Holašovice

Prodaná nevěsta
komická opera pod širým nebem, dirigent: Martin Peschík; režie Tomáš
Ondřej Pilař

Holašovice

Prodaná nevěsta
komická opera pod širým nebem, dirigent: Martin Peschík; režie Tomáš
Ondřej Pilař

17. 7.
sobota
20 – 24 hodin

zámek Kratochvíle

Tančírna Kratochvíle
Tanečně-hudební večer se swingovým orchestrem Zatrest Band v čele s
Petrem Píšou, letos ve vesmírném ladění.

31. 7.
sobota
20 – 23 hodin

zámek Kratochvíle

Hradozámecká noc
Noční tiché setkání s renesancí. Vystoupí vokální soubor Dyškanti a soubor
renesančních ﬂéten Harmonia.

17. 7.
sobota
16 hodin
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srpen
7. 8.
sobota
10:30 hodin
7. 8.
sobota
14:30 hodin

7. 8.
sobota
15 – 24 hodin

autocamp Podroužek

Triatlon – O putovní pohár starosty města Netolice
Závod je určen nejen pro registrované závodníky Jihočeského triatlonu, ale i
širokou veřejnost, a to od 16 let. Délka tratě je 500 metrů plavání, 12 km na
MTB kole (horské či trekové) a 4,5 km běhu.

autocamp Podroužek

Triatlon – Terénní supersprint pro každého
Závod je určen pro širokou veřejnost v kategoriích do 15 let, od 15 let a
štafety. Délka tratě je 250 metrů plavání, 7,5 km na MTB kole (horské či
trekové) a 3 km běhu.

náměstí Netolice

Posezení pod lípou
15:00 – 15:45 Černobílá pohádka – Divadélko KOS České Budějovice
15:45 – 17:00 Malá kapela Pavla Havlíka
17: 00 – 17:30 taneční skupina Cetare
17:30 – 18:00 Malá kapela Pavla Havlíka
18:00 – 18:30 taneční skupina Cetare
18:30 – 24:00 Malá kapela Pavla Havlíka

autocamp Podroužek

Aquatlon
Závod je určen pro širokou veřejnost, kdy každý člen štafety absolvuje celou
aquatlonovou trať (280 m plavání a 2,8 km běhu), a poté předá štafetu
dalšímu členovi svého týmu. Více na www.triskcb.com

15. 8.
neděle
12:30 hodin

závodiště u zámku
Kratochvíle

Dostihy
Složení celkového dostihového dne: pět rovinných dostihů, dva překážkové
dostihy a hlavním dostihem je Velká cena Netolic na 4 100 m. Více na:
www.dostihyjc.cz

26. 8.
čtvrtek
20 – 21 hodin

zámek Kratochvíle

8. 8.
neděle
10 hodin

Koncert Jihočeské ﬁlharmonie
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

září
5. 9.
neděle
9–15:30 hodin

zámek Kratochvíle

11. 9.
sobota
14 – 22 hodin

Hořejší Mlýnská
(plácek mezi
cihlovou školou,
kostelem a radnicí)

28. 9.
úterý
9:30

kostel sv. Václava

Pouť na Kratochvíli
Poutní mše ke svátku Narození Panny Marie od 9.30 v zámecké kapli. V
zahradě se bude konat řemeslný jarmark a celodenní program pro děti i
dospělé.
Zažít Netolice jinak
Třetí ročník sousedské slavnosti v našem městě.
Přednáška, slam poetry, hudba, zpěv, aktivity pro děti a domácí občerstvení.

Poutní mše k oslavě svátku sv. Václava

Změna programu vyhrazena!

Muzeum JUDr. O. Kudrny – infocentrum Netolice
tel: 380 421 268, fax: 380 421 290, e-mail: info@netolice.cz, muzeum@netolice.cz
www.muzeumnetolice.cz, www.netolice.cz
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s prací divadelního a ﬁlmového scénografa Ondřeje
Maška.
ź Jihočeská ﬁlharmonie si zahradu zámku Kratochvíle
zvolila jako místo pro uspořádání letního koncertu. Ve
čtvrtek 26. srpna 2021 zde přednese Vivaldiho Čtvero
ročních období.
ź V neděli 5. září 2021 se uskuteční tradiční pouť na
Kratochvíli k uctění svátku Narození Panny Marie. Mše
svatá bude v zámeckém kostele v 9:30 hodin. V zámecké
zahradě po celý den bude připraveno několik zastavení divadelní představení pro děti, herní koutek, střelba,
tvořivý koutek, tradiční řemeslný jarmark, čajovna, živá
zvířata a mnoho dalších atrakcí.
ź Tradiční přednáška prof. Martina Hilského věnovaná
dílu Williama Shakespeara se nemohla uskutečnit v
obvyklém dubnovém termínu. Ale jsme s panem
profesorem domluveni na termínu v druhé polovině září
2021. Přesné datum Vám ještě včas oznámíme.

Městská knihovna Netolice

PRÁZDNINY S KNIHOU
Výpůjční doba od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021
úterý
9,00 - 12,00
13,00 - 16,00
čtvrtek
9,00 - 12,00
13,00 - 17,00
Aktuální výpůjční dobu najdete na stránkách MěK Netolice
a Města Netolice.
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky knih a časopisů.
Přejeme vám příjemné prožití léta a těšíme se na vaši
návštěvu.
Hana Trněná a Pavlína Kolafová

Zámek Kratochvíle
Milí přátelé,
po všech trápeních a úskalích se nám teď už opravdu zdá, že
můžeme začít. Začátek letošní sezóny na zámku Kratochvíle
probíhá opravdu pozvolna a pomalu, ale rozbíhá se.
Bylo nám po Vás smutno a tak jsme využili první možnost
částečného rozvolnění a 17. dubna jsme zpřístupnili k
procházkám zámeckou zahradu. Přestože jsme ještě zdaleka
nemohli zahájit plný provoz prohlídek historických
interiérů, možnosti procházek zahradou využilo již 2000
návštěvníků. V plném návštěvním provozu zámku, který by
měl zahájit 1. června 2021, bude možné kromě klasických
prohlídek zámeckých interiérů navštívit i řadu připravených
zajímavých kulturních akcí a událostí.
ź Na konci června bude v zahradním pavilónu Markéta
zpřístupněna výstava děl divadelního a ﬁlmového
scénografa, graﬁckého designéra, ilustrátora, malíře a
sochaře Ondřeje Maška. Ondřej Mašek po studiích na
Střední uměleckoprůmyslové škole (obor řezbářství) a na
katedře alternativního divadla DAMU vešel do stálé
spolupráce s Divadlem bratří Formanů, kde
spolupracoval na scénograﬁi řady mimořádných
divadelních představení. V roce 2015 obdržel spolu s
Peterem Čaneckým cenu "Český lev" za nejlepší
ﬁlmovou scénograﬁi za ﬁlm režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců. Výstava bude otevřena v provozní
době zámku v rámci prohlídky zámecké zahrady od 23.
června do 5. září 2021.
ź 24. června 2021 v premiéře uvede Spolek divadelních
ochotníků TYL Netolice westernovou komedii Jiřího
Brdečky, Limonádový Joe, v režii pana Miroslava
Mikeše. Reprízy proběhnou vždy od 21.00 hodin v
zámecké zahradě - 25. - 27. června, 1. - 4. a 8. - 11.
července 2021.
ź Tančírna Kratochvíle bude letos Vesmírná a uskuteční se
v sobotu 17. července 2021. Zahraje orchestr Petra Píši
ZatrestBand.
ź V sobotu 31. července 2021 bude Hradozámecká noc
znít renesanční hudbou. Od 20.00 hodin na pódiu
vystoupí vokální soubor Dyškanti s renesančními
zpěvy. Po skončení koncertu bude následovat volná
prohlídka po renesančních interiérech vily. V zámeckém
kostele budete mít příležitost rozjímat s hudbou souboru
renesančních ﬂéten Harmonia pod vedením pana Jana
Matouška (dále nám budou hrát Jan Matoušek ml., Iva
Matoušková, Eliška Holečková a Jan Čížek). Zámeckou
zahradu se můžete procházet ve světle hvězd, živých
ohňů a svící. V zahradním pavilónu Markéta se seznámíte

Mgr. Vojtěch Troup

Netolické děti

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od 1. března 2021 byla Mateřská škola Netolice uzavřena z
důvodu vládních opatření proti koronaviru. Brány školky se
opět otevřely 12. dubna, avšak pouze pro předškoláky a děti
rodičů vybraných profesí. Novinkou, kterou všechny děti za
pomoci rodičů perfektně zvládly, bylo povinné testování.
Chvilka čekání na jednu čárku a už hurá do třídy za
kamarády.
Aprílové počasí nám sice moc nepřálo, ale jakmile to jen
trochu šlo, trávili jsme co nejvíce času venku. Děti si
například zahrály na malé badatele a pomocí lup pozorovaly
drobné živočichy a květiny na louce. Za jak dlouho vyroste
fazole, když ji zasadíme do vaty? To si každý předškolák
vyzkoušel a netrpělivě den za dnem pozoroval, jak se
zasazená fazole mění v malou rostlinku. A pokud jsme
zrovna v přírodě nebyli, alespoň jsme si o ní povídali. Na 22.
dubna připadal totiž Den Země, a tak se zvídaví předškoláci
dozvěděli mnoho nového nejen o přírodě a její ochraně, ale
třeba i o vesmíru a o planetě Zemi. 30. dubna se děti
proměnily v malé čarodějky a čaroděje. Ve školce si
umíchaly kouzelné lektvary a na čarodějnické stezce, kterou
připravil DDM Netolice, splnily úspěšně několik
čarodějnických úkolů. Poslední týden před otevřením celé
mateřské školy jsme věnovali maminkám. Děti pro
maminky vyrobily dárečky, aby jim je mohly druhou
květnovou neděli na Den matek předat.
Během omezeného provozu se také uskutečnil zápis do
mateřské školy. Pro rodiče nově přijatých dětí se bude 10.
června v 16:00 konat třídní schůzka (aktuální informace
sledujte na www.msnetolice.cz).
Doufáme, že distanční vzdělávání, kterým si prošla i naše
mateřská škola, bude již brzy minulostí a že se budeme
setkávat opět především osobně. A to třeba na dni otevřených
dveří, 25. srpna od 14:00, na který Vás všechny srdečně
zveme.
Mgr. Eliška Kratochvílová, MŠ Netolice
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dubna jsme, díky samostatné výdejně obědů, mohli v Tržní
pustit 1. a 2. ročníky bez rotace, aniž bychom porušili v té
době platné direktivy.
Ve dnech 24. – 26. února ve škole proběhla tematická
kontrola České školní inspekce, která byla zaměřená na
průběh distanční výuky. Výsledek? Nebyly zjištěny žádné
nedostatky či pochybení, průběh distanční výuky nastavený
na jednotné platformě je správný, rozsah on-line výuky je
rovněž nastaven správně. Učitele i vedení školy potěšilo
poděkování za práci. O výsledcích inspekce byla ředitelem
informována Rada města v rámci jí požadované zprávy o
průběhu distanční výuky.
Omezení výuky však neznamenalo, že škola spala. I když
řada soutěží probíhala pouze on-line a příprava na ně, nejen
ze strany žáků, ale i učitelů, byla komplikovaná a dalece
náročnější, podařilo se získat cenná umístění. Uvádím
alespoň několik faktů: 2. místo v okresním kole olympiády z
dějepisu, které znamenalo postup do kola krajského; 4. místo
v okresním kole olympiády v českém jazyce (z dvaceti osmi
účastníků); 3. místo v okresním kole z angličtiny; 1. místo v
okresním kole ze zeměpisu; 1. místo v okrese z matematiky.
Umístění v matematickém Klokanovi v 1. desítce. Po
návratu alespoň části žáků do školy, se rozběhly i plánované
projektové dny (blíže viz v jiných článcích tohoto čísla).
Vrátím se k titulku článku. Ač se všichni žáci těšili na návrat
do školních lavic (rodiče daleko intenzivněji), jako vždy se
těšili „všichni“. Na spolužáky, na učitele, na výuku, na
přestávky … Věřte nevěřte, učitelé se fakt těšili. Dlouhodobě
prázdná budova vzdělávací instituce v době školního roku
pedagogy děsí. Bez nadsázky.
Myslím si ale, že povzdech: „Zase ta škola!“, jste při ranním
buzení spánku lačného potomka mnozí zaslechli.
Ladislav Vovesný

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V „DOMEČKU“
Velmi hezký program připravila děvčata z DDM Netolice
také pro naše nejmenší školáky. Ve čtvrtek 3. června ráno se
vydali žáci 1. a 2. tříd se svými p. učitelkami do areálu
domečku. Naštěstí to od začátku vypadalo na slunečný den,
takže chystaná akce mohla proběhnout venku. Na děti čekalo
5 stanovišť ve stylu Indiana Jonese a jeho poslední expedice
KEČEMOD. Cílem bylo po úspěšném zdolání každé
překážky získat všech 26 symbolů a pomocí nich rozluštit
tajemný úkryt pokladu. Nebylo nic jednoduchého
absolvovat pochod slepeckým údolím, přejít močál plný
krokodýlů, překonat vodopád a vyzkoušet si práci
archeologů. To zasloužený odpočinek ve stínu pyramid si
všichni náramně užili. Poklad ukrytý pod vrbou nakonec
našly všechny třídy a milé dárečky udělaly radost prvňákům
i druhákům.
Chtěla bych touto cestou za všechny zúčastněné poděkovat
zaměstnankyním našeho DDM za nesmírnou ochotu a
kreativitu, kterou nás zahrnují nejen teď, ale i po celou dobu
covidových omezení.
Jiřina Borovková

KAŽDÝ MŮŽE POMOCI
Projektový den, zaměřený na ochranu životního prostředí z
pohledu malého dítěte, dostal pracovní název „Každý může
pomoci“ a uskutečnili jsme jej 21. 4. - v předvečer Dne Země
se třídou 1. A. Naším cílem bylo aktivně zapojit děti do
určitého druhu nápravy škod, vzniklých nevšímavostí a
pohodlností některých lidí. Součástí celého dne byla
teoretická úvodní hodina, kterou jsme společně strávili ve
třídě a formou řízeného rozhovoru jsme s dětmi diskutovali o
všem, co škodí životnímu prostředí. V krátkém videu jsme
viděli, kam až mohou dovést nekontrolované civilizační
praktiky přírodní zdroje a celé rozsáhlé přírodní oblasti.
Následovala diskuze o možnostech nápravy, kterými může
člověk tyto dopady zmírnit. Samy děti uznávaly, že množství
věcí (např. hraček, igelitových obalů, plastových láhví
apod.) je enormní a mnohdy zcela zbytečné. I my můžeme
pomoci odstranit plýtvání a nadměrnou konzumaci
spotřebního zboží. I my se můžeme naučit pečlivě třídit
odpad. I my můžeme zabránit pohazování odpadků v
přírodě. Formou hry jsme si zopakovali, kam který odpad
patří a v interaktivních úkolech jsme si tyto znalosti ověřili.
Pak následovala krátká pohádka s výchovným ekologickým
podtextem a zazněla píseň o naší krásné planetě.
Naše procházka směřovala nejdříve ke sběrnému dvoru a
potom k čističce odpadních vod. Velmi mile nás překvapilo,
kolik toho děti vědí a znají z domova.
Nakonec jsme všichni, vybaveni ochrannými pomůckami a
pytli, vyrazili aspoň drobet „přispět svou troškou do mlýna“.
V okolí cyklostezky za mostem jsme začali se sběrem

ZASE TA ŠKOLA
Máme za sebou dobu (snad) nejtvrdších opatření proti šíření
koronaviru. Zavřené okresy, kde na hranicích stály bdělé
hlídky policistů a vojáků, (novinkou se stali „partyzáni“,
kteří se snažili díky dokonalým místním poměrům proplížit
se pytláckými stezkami), zákaz vycházení, zákaz nákupů a
většiny služeb, zákaz, zákaz, zákaz … Co platilo v pondělí,
neplatilo již v úterý, aby následně nové rozhodnutí bylo
zrušeno ve středu, upraveno ve čtvrtek … Nejpalčivější pro
většinu veřejnosti byla plošná uzavírka škol. Ani ne tak pro
učitele (pokračovali v již na jaře natrénované distanční
výuce), jako pro rodiče a především pro žáky. Snad za týden,
příští týden asi, další možná, neboť návrat do škol je priorita
priorit nejprioritnější. Mám jen osobní pocit, že čím dál
častěji dochází k rozporu mezi slovy a činy.
Opět se stávalo, že informace oﬁciálně ministerstvem
potvrzené (jiné ani ve škole nemůžeme akceptovat), vedení
školy dostávalo ve čtvrtek odpoledne či v pátek ráno.
Platnost? Od pondělí!
Testy? Přijdou? Nepřijdou? Kdy? Potřebujete další?
Nedáme, nemáme. Až budou, dojeďte si.
Abych nebyl jen třeskutě negativní, něco se podařilo. Od 12.
-9-

odpadků a předmětů, které tam neměly co dělat. Většinou šlo
o plechovky, láhve, střepy, krabičky od cigaret, ale i použité
roušky, obaly od sušenek atd. Během půl hodiny jsme
naplnili dva velké pytle a to jsme nebyli ani v polovině trasy.
Nakonec jsme těch pytlů naplnily šest a pořád jsme nebyli
spokojeni. Jenže to už jsme museli na oběd a také toho za
jedno dopoledne bylo na každého jednoho prvňáčka docela
dost.
Naštěstí došlo i na příjemnější zážitek: během akce jsme si
udělali piknik na oslavu Dne Země i s pravým nefalšovaným
přípitkem!
Děti po celou dobu bezvadně spolupracovaly. Myslím, že
ochranu přírody berou opravdu vážně a věřím, že teď, když si
vyzkoušely uklízení po ostatních, už je nikdy nenapadne
vyhazovat cokoliv jinam, než kam to patří.
Celá akce se nesmírně vydařila a my jsme s paní asistentkou
jen žasly, jaké rozumné děti se z našich prvňáčků stávají.
Jiřina Borovková
+ Lenka Filišteinová + žáčci 1. A

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROJEKTOVÝ DEN NA
TÉMA "ŽIVOT VE VČELÍM ÚLU”
Krásné odpoledne prožili naši prvňáčci u včeliček pana
Hodiny.
Dozvěděli se plno zajímavých informací o životě včel, a jak
vzniká med. Protože včely byly dnes moc hodné, tak je mohli
žáčci vidět přímo v úlu a pozorovat, jak pracují. Také panu
Hodinovi na památku včelky vyrobili. Moc děkujeme!

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Znáte psí sporty? Ne?
V dalším projektovém dnu školní družiny se děti mnohé
dozvěděly a dokonce se do sportů aktivně zapojily. Přijela
mezi nás Marta Pöchmannová s Geruškou a připojila se i
malá Čoki. Děti viděly ukázku ze sportovní kynologie,
obedience, poznaly nový sport "Rally obedience", dále
agility a záchranařinu a viděly různé triky. Prostě bezva
odpoledne. Děkujeme Martičce, Gerušce i Čokince.

PROJEKTOVÝ DEN ŠD – HOBBY HORSING
V posledním projektovém dni ŠD jsme poznali úplně nový
zájmový sport HOBBY HORSING. Víte, že vznikl ve
Finsku a nachází stále větší oblibu nejen u dětí, ale i u
dospělých? A že se již pořádají i závody? Svého "hobíka" si
jejich majitelé pěkně hýčkají. Děti byly úplně nadšené a dva
koňské krasavce jsme dostali do ŠD darem. Moc děkujeme
Martě Pöchmannové a její kolegyni Lidušce za seznámení s
tímto "sportem".
Petruše Průchová, Jitka Bukačová
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PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE
JARNÍ TRADICE, OBŘADNÍ PEČIVO
Dnešní školní den jsme s žáky 5. A trávili trochu netradičně, a
to především díky tomu, že je celá třída ve škole.
Nejprve jsme se žáky zabrouzdali do lidových tradic a
různých zvyků našich předků. Všichni objevili mnoho
krásných zajímavostí, zvyků a tradic z našeho kraje.
Následovala činnost ve školní cvičné kuchyňce. Tam už
čekalo vykynuté těsto a žáci z něj dle instrukcí vymodelovali
několik kousků obřadního pečiva, potřeli je bílkem, nechali
dokynout na plechu a potom už jen pokukovali na osvícená
dvířka trouby, kde se vše peklo. Během této doby si
vypočítali z receptu množství všech ingrediencí na těsto pro
celou třídu a namalovali si své tvary do připraveného
pracovního listu.
Na upečených dobrotách si všichni pochutnali a zbylo i na
ochutnávku doma.

Prima jarní den ve škole!

ZŠ Netolice

Zajímavosti

PŘÍBĚH SPOLKU VÍC Z NETOLIC, z.s.
Je nás pět. Pět zakladatelek. Impulsem pro založení spolku
byla výsadba stromů na území Netolic. Tento nápad byl však
zatím uspán z důvodu nejasných hranic pozemků.
Nezmizela však naše touha měnit prostředí, kde žijeme, k
lepšímu.
Naším prvním počinem jsou zahájené práce na pročištění a
zpřístupnění Kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Vodňanské
ulici. Toto místo zůstávalo skryto pod množstvím odpadků a
přirozených náletů na zdánlivě špatně dostupném místě.
Pokoušíme se to měnit.
Chcete-li, udělejte si tam procházku a dejte vědět, jak se vám
místo líbí. Studánka s kapličkou nejsou dostupné s
kočárkem. Parkování možné u plotu hned za areálem
spediční ﬁrmy. Místo má krásnou atmosféru, přenechte jej
prosím uklizené dalším návštěvníkům.
A proč to všechno děláme? Chceme dělat radost sobě a
ostatním. Chceme ukázat našim dětem, že nezištně pomáhat
by, spíše než něčím výjimečným, mělo být záležitostí
přirozenou. V neposlední řadě snad inspirujeme i ostatní a ti
se buď přidají k nám či podniknou své vlastní aktivity.
Netolice jsou nádherným místem k žití. Je tady však jistě pár
míst, která stojí za objevení či zvelebení.
Pokud máte nějaký konkrétní nápad, který byste rádi v rámci
Netolic a blízkého okolí uskutečnili, napište nám na

vicznetolic@gmail.com.
Doufáme, že nám naše nadšení vydrží a lidé netoličtí spíše
ocení, než zkritizují naši práci. Nečekejte však od nás
zázraky. Disponujeme každá jen jedním párem paží.
S přáním krásných dní
Marie Frnochová - Jana Holubová - Kateřina Horáková Kateřina Štambaská - Zdeňka Trtková

JAK NA VÝSADBU STROMŮ NA VLASTNÍM POZEMKU
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si
dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí,
například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o
něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v
dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina
má totiž speciﬁcké nároky. Některé preferují vyšší vlhkost,
jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde
vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly
lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si
zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se
výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například
akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly
dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník
říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z
místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající
obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy
1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena.
Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby
obnáší, včetně odkazů na ﬁnanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné
manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na
webu najdete také informace o možnostech ﬁnanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální
registr stromů na webu www.sazimebudoucnost.cz.
Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na
interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v
naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů.
Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
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Inzerce

ZAČAROVANÝ KRUH DOMÁCÍHO NÁSILÍ
- PŘÍBĚH PANÍ DANY
V současné nelehké době je mnoho z nás v souvislosti s
koronakrizí vystaveno velkému stresu. I kvůli tomuto stresu
může docházet k domácímu násilí. Řádky níže přibližují
příběh ženy, která byla vystavena dlouholetému domácímu
násilí ze strany svého manžela. Našla však v sobě odvahu
tuto situaci řešit a obrátila se na Intervenční centrum pro
osoby ohrožené domácím násilím, které paní Daně pomohlo
vymanit se z kruhu domácího násilí.
Manžel paní Danu dlouhodobě verbálně napadal,
vyhrožoval jí, ponižoval jí, několikrát do roka ji udeřil
fackou do obličeje. V době nouzového stavu se však situace
vyhrotila, manžel vzal na paní Danu nejprve nůž, se kterým
jí vyhrožoval zabitím, následně po ní házel nádobí, čímž jí
způsobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Paní
Dana situaci dříve neřešila, měla z manžela strach, poslední
incident jí však vyděsil natolik, že přivolala Policii. Policie
ČR manžela vykázala na 10 dní ze společného obydlí. Paní
Dana poté navázala spolupráci s Intervenčním centrem (dále
jen IC). Pracovnice IC sepsala s paní Danou návrh na
předběžné opatření, které prodlužuje dobu zákazu styku
manžela s paní Danou, které soud schválil. V době trvání
předběžného opatření paní Dana docházela do IC, kde jí bylo
poskytováno odborné sociální poradenství, právní
poradenství, krizová intervence a další služby. Paní Dana se
rozhodla pro podání návrhu na rozvod a odstěhování se
k synovi. V současné době je již paní Dana rozvedená a řeší
pouze vypořádání společného jmění manželů.
I v tuto náročnou dobu jsme tu pro Vás. Intervenční centrum
pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje bezplatně
své služby v rámci celého Jihočeského kraje. Najdete nás v
Českých Budějovicích, ve Strakonicích a v Táboře. Jestliže
nebudete moci přijet Vy za námi, je možné domluvit osobní
schůzku v místě Vašeho bydliště. Pokud potřebujete pomoci,
obraťte se na nás na čísle 603 281 300.
Tým Intervenčního centra
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Koupím známky, mince, bankovky, obrazy,
staré hodiny, vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo
celou sbírku a pozůstalost.
Tel: 722 777 672
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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.
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