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SLOVO STAROSTY
V minulém čísle jsem začínal větou:
„Vítejme v době pokoronavirové“.
Spletl jsem se, ale jsem přesvědčen o
tom, že některá přijatá či v nejbližší
době chystaná opatření jsou bez
objektivního vysvětlení nesprávná.
Ohlášená opatření ve škole od začátku nového školního
roku spočívající v „nasazování a sundavání“ roušek byla
dle mého názoru vyloženě hloupá. Dokonce jsem v této
souvislosti podepsal elektronickou petici proti povinnému
nošení roušek. Ne proto, že bych tento vir a onemocnění s
ním spojená podceňoval, to určitě ne. Naopak si myslím,
že společnost musí být ve střehu a cílem by měla být
ochrana našich seniorů a těch nejzranitelnějších lidí. Na
druhou stranu bez relevantních informací mi to přijde jako
zkouška občanů, co všechno si nechají líbit. Kde je chytrá
karanténa? Kde je trasování? Kde je selský rozum? V
médiích jsme přesvědčováni, že všechno perfektně
funguje. Nevím, i já chci věřit, že to naopak není jeden
velký chaos. Uvidíme, každopádně se přijatá opatření
musí dodržovat. Tedy prosím, dodržujme je.
PENNY Market se staví, kupní smlouva je již podepsána a
peníze má město již na účtu. Jsem pořád jednoznačně
přesvědčen, že je to ve veřejném zájmu a pro lidi.
Nejpozději 5. prosince letošního roku by se mělo otevírat.
V současné době se dokončuje rekonstrukce zdroje tepla v
budově základní školy na Starém Městě. Konkrétně se
jedná o modernizaci zdroje tepla, čímž se rozumí instalace
technologie tepelného čerpadla vzduch/voda na zahradě
školy, strojovny tepelného čerpadla v prostoru suterénu,
včetně demontáže stávající technologie a napojení na
teplovodní soustavu vytápění.
Jedná se o vysoutěženou stavební investici ve výši 2 042
651,- Kč včetně DPH. Včetně nákladů na projektovou
dokumentaci, administraci projektu, výběrové řízení a
stavebně technický dozor investora jsou celkové náklady
tohoto projektu ve výši 2 279 741,- Kč. Jsem velmi rád, že
se tato akce zrealizovala a že se nám podařilo zajistit
dotaci z programu Ministerstva ﬁnancí ve výši 90% z
celkových nákladů projektu, a to ve výši 2 051 766,- Kč.
Naše spoluúčast je 227 975,- Kč. Dále se dokončuje
rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní školy
v Tržní ulici za téměř jeden milion korun. Jsem rád, že se
tyto dvě akce podařilo zrealizovat. Doopravdy to bylo za
minutu dvanáct.
Na podzim letošního roku bude realizována první etapa
„chodníku na Podroužek“. Konkrétně se jedná o napojení
úseku podél rybníku Mnich v Gregorově ulici za 1,2
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milionu korun, kdy se podařilo získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury v limitní výši 906 634,- Kč.
Bohužel na druhou etapu jsme dotaci nezískali. Budeme o
ni však znovu žádat, a pokud budeme úspěšní, tak by bylo
dokončení realizováno v roce 2022. Za sebe mohu sdělit,
že v případě nezískání dotace budu navrhovat dokončení v
roce 2022 z rozpočtu města.
Koncem června letošního roku město obdrželo informace
o přidělení dvou dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Jedná se o téměř půl milionu korun na obnovu severní
hřbitovní zdi u parkoviště a páteřní komunikaci na
hřbitově v Netolicích. Dotace je ve výši 70 % a realizace
této akce bude provedena ještě na podzim letošního roku.
Druhá dotace je ve výši téměř 2,7 milionu korun a týká se
akce rekonstrukce povrchu komunikace Na Horánku větev B (v pasportu "Žebrácká cesta" – napojení od
zrekonstruované části v roce 2015 až k rodinné zástavbě) a
části ulice Bavorovská – od bývalé prádelny téměř až k
odbočce do Nádražní ulice. Tato akce je ve fázi výběru
zhotovitele s předpokládaným termínem realizace na jaře
roku 2021. Dotace je také 70 %.
V červenci letošního roku jsme obdrželi ještě jednu
radostnou informaci. Ze státního fondu dopravní
infrastruktury bylo městu sděleno, že byl schválen
příspěvek na akci: „Cyklostezka Netolice-Kratochvíle,
etapa 2 + Cyklochodník Netolice-Kratochvíle, etapa III“ v
limitní výši 5 769 661,- Kč, což je 85 % dotace.
Předpokládám, že na podzim letošního roku provedeme
výběrové řízení na zhotovitele akce, která bude
zrealizována v příštím roce 2021. Také za toto jsem strašně
rád. Jinak jsou v současné době realizovány a
připravovány i další menší akce.
Školákům přeji, ať se jim ve škole po tak dlouhé době líbí
a nám všem pokud možno pohodový a „bezkoronavirový“
podzim.
Mgr. Vladimír Pešek
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stránkách města Netolice.
Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
budou připraveny nové smlouvy s novými cenami za směsný
komunální odpad i za tříděné odpady odevzdané ve sběrném
dvoře. Připomínáme, že již nyní podnikatelé nesmí odkládat
tříděný odpad do kontejnerů umístěných ve městě, ale mají ho
odevzdávat ve sběrném dvoře.
RNDr. Jitka Koubalíková

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA NETOLICE OD LEDNA 2021
V prvním vydání Zpravodaje v letošním roce - v úvodní části
Slovo starosty - byly podány informace o výrazném nárůstu
nákladů v odpadovém hospodářství města, které vedou
představitele města Netolice k úvahám o změně systému plateb
od občanů, tzn. zavedení poplatku za občana na rok, tak jako má
většina obcí. V souvislosti s tím bylo uvedeno, že je potřeba
připravit změny vyhlášek, které by měly být projednány v
zastupitelstvu v měsíci září t.r., s účinností od ledna roku 2021.
V průběhu prvního pololetí letošního roku byla připravena a
konzultována nová obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a s tím
související změny obecně závazné vyhlášky o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (v současnosti vyhláška č.
2/2016). Zastupitelé na svém jednání dne 7. září 2020 oba
návrhy vyhlášek schválili, město tak má dvě nové obecně
závazné vyhlášky č. 3/2020 a č. 4/2020.
Do konce letošního roku bude ještě probíhat prodej známek na
popelnice za nezměněnou cenu, pokud známky nebudou
využity, bude možno je vrátit nejpozději do konce měsíce ledna
2021.
S účinností od 1. ledna 2021 bude placen poplatek ve výši 580
Kč. Výpočet ve vyhlášce č. 3/2020 byl proveden podle zákona o
místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) na základě nákladů města
Netolice v roce 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu, které činily 960 811 Kč. Pro úplnost je nutno ještě
uvést, že město nehradí za občany jenom náklady za směsný
komunální odpad, ale také platí za odvoz a další zpracování
odpadů tříděných. V roce 2019 náklady na tříděné odpady
dosáhly částky 691 708 Kč. V letošním roce, po navýšení ceny
za odvoz odpadů z popelnic, město ke konci měsíce července již
zaplatilo za odvoz a likvidaci směsných komunálních odpadů
686 429 Kč. Ke stejnému termínu zaplatilo za tříděné odpady
414 913 Kč.
Výše uvedenou částku 580 Kč zaplatí každá fyzická osoba
přihlášená v obci, dále fyzická osoba, která má v
katastrálním území Netolice ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Po zprovoznění systému na výběr nového poplatku může být
uváženo o možných úlevách, a to např. pro osoby, které se
prokazatelně dlouhodobě nezdržují v obci (např. doloží doklad
o úhradě obdobné platby v místě svého pobytu, rozhodnutí o
umístění do zdravotnického zařízení, …). Rovněž by mohlo být
uváženo o zvýhodnění těch osob, které třídí odpady a předávají
je do sběrného dvora, kde by z těchto důvodů musela být
zavedena evidence převzatých odpadů. Toto bude předmětem
dalších jednání v průběhu roku 2021.
S ohledem na zavedení poplatku za odpady bylo nutno provést
některé změny ve vyhlášce o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (původní vyhláška č.
2/2016 byla nahrazena novou vyhláškou č. 4/2020). Jako další
se bude významněji měnit způsob shromažďování a sběru
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu – místo
patnácti „hromad“ ve městě se využijí dva volné kontejnery,
které po dobu jednoho týdne setrvají na určitém místě a v dalším
týdnu budou přemístěny na další lokalitu. V průběhu jednoho
měsíce tak bude obslouženo 8 lokalit a znovu se kontejnery
vrátí na prvotní stanoviště. Umístění lokalit je popsáno v příloze
č. 2 vyhlášky č. 4/2020, která bude zveřejněna na internetových

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se konají v pátek 2.
října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října
2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlasování na území města Netolice bude probíhat v
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE v Bavorovské ulici č. p.
456 pro všechny 4 volební okrsky.
Rozdělení volebních okrsků:
Okrsek č. 1 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
9. května, Družstevní, Obecní, Pivovarní a Tržní
Okrsek č. 2 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
Budějovická, Dolní Mlýnská, Gertruda, Koželužská, Mírové
náměstí, Na Valše, Pod Jánem, Ptáčník, Radní, Ryneček, Staré
Město, U Maxů, Václavská a Vodňanská
Okrsek č. 3 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
Hornická, Na Bahnech, Nádražní, Na Vyšehradě, Triumf,
Zahradní a Tyršova
Okrsek č. 4 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
Bavorovská, Gregorova, Horánek, Na Horánku, Hořejší
Mlýnská, Mnichská, Příční, Školní, Za Potokem, U Mnichu, Za
Mnichem, Brusný mlýn, Grejnarov, Kratochvíle, Na Myslivně,
Na Pekle, Na Slouních, Petrův Dvůr, Podroužek, Švarcenberk a
U Ambrože
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky.
O přenosnou volební schránku je možné požádat na podatelně
Městského úřadu Netolice nebo telefonicky – 388 324 522, 388
324 267.
Veškeré informace k volbám naleznete na webových stránkách
www.mvcr.cz.
Vážení občané města Netolice, kterým je letos 70 a více let.
Chtěli bychom vás informovat, že tradiční VÁNOČNÍ
SETKÁNÍ je naplánované na úterý 8. 12. 2020 od 14,00
hodin v sále ZUŠ Netolice.
Vzhledem k současné situaci, sledujte, prosím, hlášení
městského rozhlasu či webové stránky města, kde najdete o
konání či nekonání akce aktuální informace.
Za SPOZ Netolice Hana Trněná

HISTORICKÁ KAŠNA
Kašna na netolickém náměstí byla postavena
českokrumlovským kameníkem Jiřím Plánským v roce 1677. V
průběhu času došlo k jejím opravám, jak je uvedeno na dříku
kašny, byly to roky 1780, 1792, 1825, 1994. Nejrozsáhlejší
oprava kašny na náměstí proběhla v roce 1994, kdy byly
utěsněny popraskané spáry a obnoveno tryskání vody. Voda je
nově do kašny přiváděna z nádrže umístěné pod kašnou.
V letošním roce barokní kašna prochází znovu rukama
kameníků.
Na základě výsledků výběrového řízení (viz usnesení RM č.
114/2020 ze dne 18. 05. 2020) restaurování provede ﬁrma
MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice za cenu 765
000,- Kč bez DPH. Příspěvek (dotace), který město získalo od
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přečinu zanedbání povinné výživy, neboť si tuto povinnost ke
svým třem dětem dlouhodobě neplní a dluží na výživném
částku, která je vyšší než 110 tis. korun. Prověřujeme také
krádež více než 1 tuny masa v hodnotě 170 tis. korun, které se
ztratilo během nákladní přepravy ze SRN do České republiky.
Veřejné pohoršení na kole projíždějících žen budil muž svou
činností, při které nebyl oblečen, je prověřován pro přečin
výtržnictví a bude zkoumán znaleckým pracovištěm z oboru
zdravotnictví. Mladému řidiči, který řídil vozidlo, aniž by měl k
tomu patřičné oprávnění, a navíc pod vlivem alkoholu s
hodnotou vyšší než 1,3 promile, jsme sdělili podezření z
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního
rozhodnutí, v jeho případě to nebylo poprvé. Přisvojení nálezu
osobní taštičky v jedné z místních prodejen bylo kvaliﬁkováno
jako neoprávněné opatření platebního prostředku a řešeno ve
zkráceném řízení.
Finanční hotovost 2 tis. korun odcizil dosud nezjištěný pachatel
z peněženky odložené na chodbě domu v Petrově Dvoře. Škodu
ve výši 1 tis. korun způsobil neznámý přestupce poškozením
břečťanu v ulici Koželužská. K projednání jsme místnímu
úřadu oznámili přestupek proti občanskému soužití a
veřejnému pořádku, kterého se dopustil svým jednáním muž v
ulici Vodňanská tím, že opakovaně uráží a vyhrožuje svým
sousedům, stejně jako neshody a schválnosti mezi sousedy v
ulici Budějovická. Komise při místním úřadu by se měla
zabývat i jednáním muže, který za užití sprostých výrazů hrubě
urážel pracovnici jedné z místních prodejen. Městskému úřadu
do Prachatic jsme postoupili věc řízení bez řidičského
oprávnění, kdy se navíc při kontrole mladý muž odmítl podrobit
testu na návykové látky i lékařskému vyšetření a také případ
muže, který řídil vozidlo bez příslušného oprávnění, a ještě měl
pozitivní dechovou zkoušku na alkohol přes 1 promile. Do
Prachatic jsme oznámili i řidiče, který měl pozitivní test na
návykové látky a také čtyři provozovatele vozidel, kteří
nezajistili dodržování předpisů o silničním provozu vozidly,
jejichž jsou majiteli. Dva přestupky proti majetku jsme odložili
z důvodu nezjištění pachatele, jednalo se o poškození brány do
areálu Základní školy a poškození bočního zrcátka u vozidla
parkujícího v ulici 9. května.
Dále jsme vyjížděli k pracovnímu úrazu do místní spediční
ﬁrmy a šetříme oznámení o možném podvodném jednání při
opravě a montáži elektroinstalace. Vyřizujeme žádosti a
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

Ministerstva kultury, pokryje uvedené náklady. Město zaplatí
DPH ve výši 114 750,- Kč a případné práce navíc.
Podle projektu bude provedeno čištění kašny, odstranění
nevhodných druhotných vrstev a nátěrů, obnova spárování,
demontáž schodů a jejich osazení na vybetonovaný podklad,
konsolidace kamene, stabilizace trhlin, vytvoření dna z
hydroizolační vrstvy a betonu a položení kamenných dlaždic,
vyrobení nových kramlí z korozivzdorné oceli, plastické
doplnění defektů, barevné retuše a konzervace. RM usnesením
č. 190/2020 ze dne 10. 8. schvaluje osvětlení do podvodní
plochy žulové kašny.

Zdroj: Archivní snímek z opravy 1994 a foto 2020, Muzeum
JUDr. Otakara Kudrny.

NETOLICKÝ ČÁP
Čápi, letící na jih, čeká vždy velmi
náročná cesta plná nebezpečí. Hrozí
jim uhynutí nejen vyčerpáním a nepřízní
počasí, ale také zásahem člověka. Díky
kroužkovací stanici Národního muzea bylo
před osmi lety (25. června 2012)
okroužkováno mládě našeho netolického
čápa bílého. Pomocí kovovému kroužku byl
zaznamenán jeho pohyb. V roce 2012
pobýval v Itálii, v letech 2014 - 2016
migroval mezi Španělskem a Německem a
od roku 2017 hnízdí v německém městě
Ipsheim vzdáleném od svého rodiště 275
km.
Václav Kolafa, foto: A. Holub

„Policie České republiky Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního
odboru KŘP Jčk Prachatice

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

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.

STALO SE…
Během letních měsíců jsme evidovali přečin zatajení věci,
spáchaný dosud nezjištěným pachatelem, který si v průběhu
cesty autobusem přisvojil nalezenou peněženku poškozené s
doklady a ﬁnanční hotovostí převyšující 5 tis. korun.
Prověřujeme i případ neoprávněného vniknutí do pokoje v
místním Domově pro seniory a odcizení ﬁnanční hotovosti
vyšší než 10 tis. korun. Sdělili jsme mladému muži podezření z

Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné
přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být
přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.“
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CÍRKEVNÍ UDÁLOST

OCENĚNÍ OD BISKUPA
Při oslavě svátku sv. Aureciána, který
je ochráncem a patronem
českobudějovické diecéze, ocenil
zdejší biskup, Vlastimil Kročil, čtyři
osobnosti za mimořádné zásluhy.
Ocenění druhého stupně, stříbrnou
medaili sv. Aureciána, obdržel za
zásluhy a významné přispění k rozvoji
života diecéze netolický farník RNDr.
Jan Sládek, a to konkrétně za
dlouholetou službu kostelníka a
akolyty (služebníka u oltáře a pomoc knězi při liturgické
činnosti) a za dosud aktivní činnost ve farnosti, například při
udržování kontaktu s nemocnými a seniory.
Co víme o Sv. Auraciánovi? Dle tradice to byl mladý římský
voják žijící 2. – 3. stol., to jest v době pronásledování křesťanů.
Byl sťat pro svou víru v Krista a pohřben v tzv. Kalixtových
katakombách. Jeho ostatky byly v polovině 17. století
vyzdviženy a převezeny do chrámu sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích. Jeho svátek se zde každoročně slaví 3. srpna.
Jiřina Petrášková, Foto: Petr Samec

Jistě si vzpomínáte, že uvedení tohoto představení na
Kratochvíli před jedenácti lety bylo kulturní událostí roku, jíž se
toužily zúčastnit tisíce diváků ze všech koutů naší země, a ne
všem bylo tehdy dopřáno tuto touhu naplnit. Dnes Vám tedy
můžeme oznámit, že naše přání bylo Divadlem br. Formanů
přijato s potěšením a vyslyšeno. Představení Obludárium je
postavené na volném sledu rozmanitých čísel, výtvarných a
herecky působivých překvapeních. Jsou to drobné příběhy
odehrávající se v tu tiché, tu divoké náladě spojené jedním
tématem, kabaretním rejem a netradičním prostorem.
Představení se odehrají v divadelním stanu postaveném v
zámecké zahradě ve dnech 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26. a 27.
září 2020. Nedělní představení (20. a 27. září 2020) začínají již
v 16.00 hodin, ostatní termíny mají začátek vždy v 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek je pouze na pokladně zámku
Kratochvíle.
Všichni věříme a doufáme, že ve středu 23. září 2020 přivítáme
v Horním sále zámku pana prof. Martina Hilského, se kterým
jsme se měli tradičně setkat již v dubnu. Vinou všem známých
nepříznivých okolností jsme museli naše setkání přeložit do
podzimu. Tématem vyprávění pana profesora bude tentokrát
málo známá i málo v divadlech uváděná "tragédie
nejtragičtější" Shakespearova hra Timon Aténský. Obrňte tedy
své city a těšte se. Přednáška začíná v 19.00 hodin. Vyprávění
bude jako obvykle prokládáno hudebními vstupy.
Milí naši přátelé, bývá nám po Vás smutno. Když se zavírají
brány za našimi posledními návštěvníky na konci října, těšíme
se na jaro. Na zámku začínají náročné dny zimních úprav a
oprav, údržby ovocných stromů, úklidu stromů okrasných,
restaurování a podobně, a podobně...
A to všechno bez Vás.
V letošním roce bychom si přeci jen chtěli ještě před první
adventní nedělí s Vámi trochu pohrát. A tak pro Vás na zámku
připravíme jedno malé, skoro adventní setkání dne 28.
listopadu 2020. Přijďte si prohlédnout malou výstavu betlémů
ve Vstupním sále zámku. V Horním sále nás potom bude čekat
setkání s Divadlem PNUtí, které nám ve večeru nazvaném
"Předu, předu Advent" bude vyprávět příběhy odedávna
spojované s dobou příprav a radostným očekáváním slavného
Narození. A nastane čas planoucích očí, srdcí a svící. Přijďte se
těšit s námi...

MUZEUM JUDr. OTAKARA KUDRNY

KNIŽNÍ NABÍDKA MUZEA – INFOCENTRA
NETOLICE
Naše město Netolice zachycují letecké snímky v publikaci
Prachaticko z nebe, kterou vydalo CBS nakladatelství Zlín.
Autor Milan Paprička s kolektivem umožňuje náhled na
rozmanitost města a krajiny z ptačí perspektivy. Kniha obsahuje
mimo fotograﬁí i textové pozvání do našeho města. Knihu si je
možné zakoupit za 499,- Kč.
Poznávací omalovánky - Prachaticko ukazují hravou formou
pestrost a krásu našeho regionu. Součástí omalovánek je také
pexeso. Za komplet zaplatíte 75,- Kč.
Netolické vzpomínky 1945 - autorky Dagmar Kasnerová a
Daniela Liščáková v ní zaznamenaly vzpomínky pamětníků na
události dnů osvobození. Kniha stojí 50,- Kč.
Publikace mohou být vhodným dárkem, který můžete zakoupit
v muzeu a udělat tak radost svým blízkým.
Jiřina Petrášková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NETOLICE

ZÁJEMCI O PŮJČOVÁNÍ KNIH
Městská knihovna Netolice pro Vás u příležitosti TÝDNE
KNIHOVEN od 5. do 9. října 2020 připravila přihlášení nových
čtenářů zdarma. Pro čtenáře, kteří mají půjčené knihy dlouho,
je vyhlášena ve stejném termínu amnestie dlužníků. Knihy lze
vrátit bez sankcí.

A ještě jedna novinka:
Zámek Kratochvíle je do konce září přístupný veřejnosti k
denním prohlídkám zámku každý den kromě pondělí od 9.00 do
15.30. (Výjimkou je sváteční pondělí 28. září, kdy bude zámek
otevřen, zavírací den pak bude následující úterý, 29. září 2020.)
V říjnu můžete Kratochvíli navštívit o víkendech. Otevřeno
však bude celý poslední říjnový týden (od úterý 27. října do
neděle 1. listopadu) vždy od 9.00 do 15.30. Předem objednané a
domluvené skupiny provedeme i v jiný den.
Vojtěch Troup

ZÁMEK KRATOCHVÍLE
Milí přátelé,
druhá polovina září bude na Kratochvíli patřit po roční
přestávce opět v našich končinách již velmi oblíbenému
Divadlu bratří Formanů. Správa zámku se díky velikému
úspěchu loňské série představení rozhodla přesvědčit Divadlo
bratří Formanů k obnovení proslulého představení Obludárium.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Výstavy:
Zámek Kratochvíle
Zámek Kratochvíle je v září otevřen denně mimo pondělí (s výjimkou svátečního pondělí 28. 9., kdy je otevřeno), a to od
9:00 do 16:30 hodin.
20. 6. – 6. 9. fotograﬁcká výstava Ivana Řandová – Svět zvaný Petrkov
Fotografka naléhavým, citlivým a pokorným způsobem zachycuje prostředí, ve kterém žil a tvořil básník a výtvarník
Bohuslav Reynek se svou ženou, básnířkou Suzanne Renaud a se svými syny Danielem a Jiřím
25. 5. – 30. 9. sochařská výstava Jiří Kobr – Neděle
Celosezónní výstava sochařského díla Jiřího Kobra v zahradním pavilónu Markéta, v zámecké zahradě a v interiérech
renesanční vily.
Muzeum
Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích je v září otevřeno denně mimo pondělí v době 9 – 12 a 13 – 16 hodin.
6. 9. – 30. 10. fotograﬁcká výstava Jiří Bžoch – Můj svět
Výstava je věnována noční fotograﬁi a makrofotograﬁi.
do 30. 10. železniční výstava Netolická lokálka
Výstava připravena ve spolupráci se Stifterovým pošumavským železničním spolkem Vimperk ke 125. výročí zahájení
provozu na trati Dívčice – Netolice. V souvislosti s tímto výročím jsou na této trati vypravovány speciální vlaky. Jízdní
řád je dostupný na: https://www.kptrail.cz/jihoceske-leto-s-motorackem/

17. 9.
čtvrtek
17 hodin

Muzeum

18. 9.
pátek
19 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

Vlakové nádraží a
Muzeum

Oslava 125. výročí železniční tratě Dívčice – Netolice
Jízdy zvláštních vlaků v trase České Budějovice - Netolice a zpět (ČD), Týn
nad Vltavou - Netolice a zpět (KPT), Netolice - Dívčice a zpět (ČD).
Výstava železniční techniky a techniky SDH Netolice, doprovodný program,
občerstvení, výstava v Muzeu JUDr. O. Kudrny

19. 9.
sobota
19 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

20. 9.
neděle
16 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

21. 9.
pondělí
19 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

22. 9.
úterý
19 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

zámek Kratochvíle

Přednáška prof. Martina Hilského o Williamu Shakespearovi a jeho hře
Timon Aténský. Přeloženo z 22. 4. 2020, přijaté rezervace vstupenek byly
automaticky převedeny na náhradní termín. Kapacita sálu je omezena.
Rezervace na tel: 388 324 380.

19. 9.
sobota
9 – 16 hodin

23. 9.
středa
19 hodin

Netolické vzpomínky 1945
Povídání o publikaci s autorkami Dagmar Kasnerovou a Danielou
Liščákovou spojené s promítáním fotograﬁí Vojtěcha Michálka.
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24. 9.
čtvrtek
19 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

ZUŠ

Úsměvy Jana Ćenského
V pořadu se můžete pobavit nad vyprávěním o životě, ﬁlmových a
divadelních historkách. Náhradní termín za 17. 4. 2020, zakoupené lístky s
původním datem jsou v platnosti. Předprodej vstupenek probíhá v muzeu –
infocentru. Cena vstupenky je 200,- Kč.

26 9.
sobota
19 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

27. 9.
neděle
16 hodin

zámek Kratochvíle

Obludárium – představení Divadla bratří Formanů
Předprodej vstupenek pouze v pokladně zámku Kratochvíle. Rezervace není
možná.

28. 9.
pondělí
9:30 hodin

kostel sv. Václava

25. 9.
pátek
19 hodin

Slavnost sv. Václava – poutní mše

ŘÍJEN 2020
6. 10.
úterý
17 hodin

Muzeum

Beseda s Miroslavem Šobrem – Zahradou poznání
Povídání o ekologicko-osvětovém projektu Zahradou poznání se zaměřením
na Vodňansko – Netolicko. Uslyšíte veselé příběhy při tvorbě reportáží.

10. 10.
sobota
10 hodin

Mahouš

Setkání příznivců starých traktorů
Výstava starých traktorů je v letošním roce ke shlédnutí bez ukázky dobové
orby.

15. 10.
čtvrtek
18 hodin

Knihovna

23. 10.
pátek
17 hodin

Muzeum

Petr Hejna – Belgie
Komentovaný ﬁlmový večer.
Přednáška Netolická obora
Nové objevy pohledem Michala Medka, Jana Hendrycha a Ladislava
Brašničky.
Změna programu vyhrazena!

VÝZVA
Prosím o spolupráci všechny spolky a organizace. Hlaste, prosím, Vámi pořádané a plánované akce pro bezplatné
zveřejňování. Informace je nutné poskytnout do 10. dne předcházejícího měsíce na e-mailovou adresu: info@netolice.cz.
Děkuji.
Jiřina Petrášková
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Muzeum JUDr. O. Kudrny
Vás zve na povídání o publikaci

NETOLICKÉ VZPOMÍNKY 1945,
které se koná

ve čtvrtek 17. září 2020
od 17 hodin v salonku muzea.
Autorky Dagmar Kasnerová a Daniela Liščáková
pohovoří o vzniku publikace,
promítání fotograﬁí netolického fotografa
Vojtěcha Michálka ze dnů osvobození 1945
z muzejního archivu.

Publikace je k zakoupení
v muzeu-infocentru za 50,- Kč.
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VÝSTAVA OVOCE A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
V říjnu (9. 10. – 13. 10. 2020) se koná v SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých
Budějovicích regionální výstava ovoce.
Letos také nově je připojena výstava zemědělské
mechanizace. Zemědělské podniky, ﬁrmy a instituce našeho
regionu budou u nás ve škole vystavovat své stroje, velkou a
malou mechanizaci.
Naše výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je
ročníkem 21. Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a
Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek
odpoledne, v první den výstavy.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří
určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy
od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a
dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola),
prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými
obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout
si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při různých
činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami
zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních
aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu
traktorem a kombajnem, projet se na koních.
Nově je také ke zhlédnutí množství malé a velké
mechanizace. Své stroje vystavují zemědělské podniky,
ﬁrmy, instituce a organizace jižních Čech.
Mgr. Olga Cahová

NETOLICKÉ DĚTI
JAK JSME SE (NE)UČILI
V pátek 26. června skončil na ZŠ Netolice školní rok
2019/20. Rok, který se do dějin školství (nejen) rozhodně
zapíše. Jak tedy tento silně atypický školní rok dopadl na naši
školu? Je možné bilancovat, jaký vliv měl COVID 19 na
školu, respektive na žáky, učitele i rodiče.
Nebudu se rozepisovat formou dalekosáhlých úvah, dojmů a
postřehů a pokusů o analýzu. Takových článků a rozhovorů v
různých masmédiích najdete za posledního půl roku sta, a
možná i tisíce. Z různých úhlů subjektivních i víceméně
objektivních pohledů odborníků i „odborníků“, politiků
všech úrovní, psychologů, pedagogů teoretiků i praktiků,
rodičů … Prostě všech, kdo vládnou jazykem a písmem a
mají povinnost, či pouhé nutkání, se k problémům vyjádřit.
Vždy však zasvěceně.
Na prvním místě jde o žáky, na čemž se všichni shodnou.
Bohužel se často jedná o shodu jedinou.
Jak se tedy učili žáci? Zdůrazňuji, že účast na distanční
výuce byla pro žáky ZŠ dobrovolná. Nebylo ani možno
stanovit jinak, protože v té době platný školský zákon
povinnou distanční výuku pro ZŠ prostě neznal. Neúčast v
této formě vzdělávání rozhodně nepodléhala jakýmkoli
sankcím jak vůči žákům, tak vůči jejich zákonným
zástupcům. Kdo nechtěl, či nemohl (z různých důvodů),
nemusel. V době, kdy vzniká tento článek, se připravuje další
novela zákona, která účast na „dálkové“ výuce učiní i pro
žáky ZŠ povinnou. Samozřejmě za určitých podmínek.

Předpokládám, že novela hladce projde. Stejně tak
dobrovolně se žáci mohli účastnit přímé, byť omezené výuky
poté, kdy MŠMT konečně uznalo, že by účast žáků ve výuce
byla dobrým počinem. Nejprve se mohli výuky dobrovolně
účastnit žáci 1. stupně, později pak i žáci stupně druhého.
Myslím si, že pro základní informaci netolické veřejnosti,
hlavně pak rodičů, není na škodu uvést několik základních
údajů z naší školy. Distanční výuky se pravidelně účastnilo
76,3% žáků, tedy něco málo přes ¾. Dalších 15% se výuky
účastnilo pouze občas, a to především v první fázi uzavření
školy. Pak v této skupině účast klesala a klesala. V
konkrétním čísle, přes veškerou snahu školy, se celkem 24
žáků výuky po dobu tří měsíců vůbec nezúčastnilo.
Jaká byla následná situace v době dobrovolné účasti na
pravidelné přímé výuce? Tedy v době, kdy příslušná
ministerstva přišla s tezí, že žáci (a snad i rodiče) to již bez
školy nemohou vydržet a dětem bytostně chybí přímý
kontakt s kamarády spolužáky, následkem čehož jim hrozí
různá traumata a těžké psychické problémy? Zúčastnilo se jí
pouze 58,5% žáků. Zbývajícím zřejmě vyhovovalo paralelní
pokračování výuky v distanční podobě, popř. se dobrovolně
rozhodli pokračovat v pauze a neučit se vůbec.
Mimochodem, dle našich informací žádný z žáků školy
nebyl COVID 19 pozitivní. Alespoň, že poslední školní den
byl vcelku normální.
Uplynulé období vůbec nebylo lehké. Pro všechny. Věřte
nevěřte, ale pedagogové se na nový školní rok vcelku těší.
Doufáme, že bude v mezích možností normální. Distanční
výuka, později kombinovaná s výukou přímou, byla
pracovně, časově i psychicky podstatně náročnější.
Rozhodně „restart“ výuky, resp. žáků, nebude jednoduchý.
Máme jisté obavy z možné realizace dalších a dalších smyslu
i nesmysluplných opatření doprovázených dalším vydatným
nárůstem povinného „papírování“ (již se stalo).
Několik následujících měsíců bude, jak jinak, pro všechny
zainteresované složitých. Osobně se domnívám, že
schovávat se před problémy nemá smysl. Musíme se s nimi
naučit žít, což platí i v případě pandemie.
Zahajujeme nový školní rok.
Ladislav Vovesný, ZŠ Netolice

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V DOMEČKU
Jestli čas někdy plyne rychleji, tak je to
určitě o letních prázdninách, alespoň pro
mě. A protože tu máme září, dovolte mi,
abych Vás za celý kolektiv DDM
Netolice přivítala v novém školním roce.
Tento rok bude ve znamení změn, a to
nejen v nabídce zájmových útvarů, ale
především v personálním obsazení. Od 1. 9. můžete v
Domečku potkávat pedagožku volného času Katku
Pešelovou, která je novou tváří nejen na DDM, ale i v
Netolicích. V půlce října dostane Domeček i staronovou
vedoucí, Evču Šandovou. A proto mi dovolte, abych
následující řádky využila k mému osobnímu poděkování a
rozloučení. Děkuji za krásné profesní dva roky, které jsem
měla možnost v Netolicích prožít. Seznam těch, kterým mé
velké „DĚKUJI“ patří, je opravdu dlouhý. Začíná všemi
dětmi, které Domeček navštěvovaly nebo navštěvují.
Následují rodiče, kteří nám své ratolesti s důvěrou svěřují,
moji úžasní kolegové - Nellinka, Maruška a Ondra, všichni
externisté, Karolína Rynešová a paní učitelky z MŠ, Lenka
Bukačová a paní učitelky ze ZŠ, kluci z SDH Netolice,
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děvčata z Klubů, pan Vaníček, vedení a pracovníci města
Netolice, dámy z Muzea JUDr. Otakara Kudrny a infocentra
Netolice, pekárna Kuliš a Jerie spol. s r. o., pan ředitel ZUŠ
Kazda, paní Mužíková z TJ Netolice, Honza Hojdekr,
Maruška Regazzoniová, Vendulka Janota Vaníčková, Majda
Talířová, Ruda Meindl, Viktorka Vaníčková a Pavlínka
Petrášková. Dámy, které si vždy našly čas a šly mi pomoc ať
už jako dozor nebo technická pomoc - Katka Srbová, Olča
Svěchotová a Gabča Turková. A v neposlední řadě Evča
Šandová, která byla vždy na telefonu, když jsem potřebovala
radu nebo konzultaci. Myslím, že ten seznam by mohl ještě
pokračovat.., proto snad jen - děkuji všem, které jsem měla
možnost během dvou let potkat a pracovat s nimi. Netolice
pracovně opouštím, přesto myslím, že i na dále se budu s
velkou většinou z vás dál potkávat. Přeji Vám všem
pohodový školní rok 2020/2021. Doufám, že si z naší pestré
nabídky kroužků vyberete. Netolickému Domečku, Evče s
Katkou přeji úspěšný start, klidnou plavbu tímto školním
rokem, usměvavé a spokojené nejen děti.
Mgr. Daniela Matějková, vedoucí DDM Netolice

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ, LETOS NA HORÁCH
V červenci proběhlo každoroční letní soustředění pro mladé
zdravotníky Českého červeného kříže Prachatice, tentokrát
na Zadově. Pobytová akce byla určena dětem ve věku 6-16
let se zájmem o první pomoc. Celkem 20 dětí čekal nejen
odborně zaměřený program teoretické i praktické výuky
zdravovědy a první pomoci, ale také hry i zajímaví hosté a
exkurze.
Během pobytu jsme se intenzivně věnovali první pomoci,
děti absolvovaly řadu modelových situací v rolích ﬁgurantů,
záchranářů, ale také dispečerů na tísňové lince. Neminulo je
ani téměř skutečné volání ZZS nebo nácvik komunikace přes
vysílačky.
Přivítali jsme kynologa Horské služby, lektory-vozíčkáře z
projektu VZPoura úrazům, navštívili stanici Horské služby.
Na vycházce k rozhledně nás překvapily ﬁgurantky, které
nikdo z dětí neznal… Úkolu se však děti ujaly s vervou
mladým zdravotníkům vlastní. Odměnou jim byl nejen
výstup na rozhlednu, ale i cesta lanovkou. Adrenalin hlavně
pro instruktory.
Závěr pobytu byl věnován vyhodnocení a rozloučení, skáplo
i pár slziček a leckdo by rád zůstal ještě aspoň o jeden den
déle. Rádi bychom tímto poděkovali dětem za příjemně
strávený čas, rodičům za důvěru a partnerům za spolupráci.
Letní soustředění mladých zdravotníků bylo realizováno za
podpory Města Prachatice a ČEPS. Více fotograﬁí a videa
najdete na našem facebookovém proﬁlu.
Zuzana Pelikánová

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
O SPOLEČENSTVÍ LIDÍ A SAMOZŘEJMĚ
ZASE O KONÍCH
Motto: „Obec je základním územním samosprávným
společenstvím občanů“.
V neděli 16. 8. 2020 se to zase stalo. Ruina dostihového
závodiště u zámku Kratochvíle se jen na jediný den po
měsících příprav opět jako mávnutím motýlích křídel
proměnila v nejkrásnější dostihové závodiště v naší zemi a

stal se zázrak. Po padesáté šesté se v malém, ale nikoliv
nicotném městě Netolice podařilo uspořádat akci, která v
tomto kraji, a svým způsobem v celé ČR nemá obdoby.
Málokdo si uvědomuje, že nejbližší dostihové závodiště je
pražská Chuchle a v celé zemi zůstalo takových závodišť
pouhých deset. Uprostřed dostihů mě před věží rozhodčích
chytil za rukáv Josef Prokeš, osobnost spojená s koňmi a
dostihy v Netolicích mnoho desítek let a říká: „Tohle není
normální, není, vy jste blázni!“. Celý zbytek dne,
(mimochodem, dostihy skončily úžasně, což znamená, že
všichni odešli po svých – ať už po dvou nebo po čtyřech), mi
jeho slova o bláznech zněla v uších. A kladl jsem si otázku:
„Proč jsme blázni? Vždyť to co děláme je normální!“.
Dostihy v Netolicích začínají každý rok někdy v lednu.
Začínáme se bavit o tom, koho oslovit jako sponzory (bez
nich by to nešlo a patří ke společenství, protože tady nejde o
reklamu). V letošním roce jich přislíbilo malými či většími
částkami přispět mnoho. To ale znamená volat, psát, jednat.
A když to vypadá dobře, tak přijde ten „čínskej koronáč“ a
prohlášení, že ekonomika půjde do háje. Bojíme se, že bude
po sponzorech. A nebylo! Přispěli všichni, do jednoho. Bez
zaváhání. Bez ohledu na očekávané problémy. Jsou přece
součástí společenství a společenství se ani v nouzi neopouští.
Akce se blíží, je třeba zajistit stovky věcí – posečení trávy a
její odvoz, stříhání živých plotů, úklid, výměnu bariér,
údržbu překážek, opravu tribuny, V.I.P. stan, komisaře,
významné hosty, reklamu, rádio, facebook, televizi,
ozvučení, pokladny, parkování, občerstvení, vodu, elektřinu,
WC, sanitku a bohužel i kaﬁlérku. Toto vše vesměs bez
nároku na honorář zajišťuje další téměř padesátka lidí.
Rodina Karla Kučery, dobří lidé, kamarádi. Nejsou to blázni,
jsou součástí společenství.

A pak to začne. Přichází několik tisíc lidí. I oni jsou
společenství. Už nelezou skrz živý plot, ale poctivě platí u
pokladen, protože chtějí, aby mohli přijít i příští rok. Stojím
před věží rozhodčích, ruku mám úplně upatlanou od potu
cizích dlaní a tváře dámami zulíbané, protože korona
nekorona společenství se zdraví, jak se sluší a patří. Přichází
i významní hosté, poslanci, senátoři a nevěřícně na mikrofon
i mimo něj vzdávají hold pořadateli Karlu Kučerovi a jeho
přátelům. Nechápou, že něco jde bez dotací EU, že jde o
pouhý entuziazmus lidí, kteří nikdy nedopustí, aby netolické
dostihy, ikona Netolic, města koní, zanikly.
Hodinu poté konečně povolí nervozita. Vše dopadlo, jak
dopadnout mělo. Je jedno, kdo byl vítěz a kdo poražený v
jednotlivých dostizích. Vyhráli jsme všichni. Ještě zbývá pár
organizačních věcí, ale je po všem. Závodiště se postupem
měsíců opět promění v pastviny a malou džungli. Je to škoda,
ale zas tak to nevadí. Popíjím studené pivo a usmívám se na
všechny okolo. I oni se usmívají, stálo to za to. Bez nároku na
honorář, bez dotací, jenom práce a starosti, ale jsme tak nějak
zase k sobě blíž. Unavení, ale usmíváme se.
Jsme společenství, společenství lidí a koní. A tak to má být.
Příští rok to zvládneme jistě zase.
Václav Filištein, foto: Ivan Janota
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A DĚVČATA BYLA PŘI TOM….
Myslím, že letošní rok přinesl ve výkonnosti našich mladých
tenistek a tenistů velký posun. K této úvaze mne vedou
následující skutečnosti. Nejprve jsme přijali pozvání DDM
Prachatice na turnaj neregistrovaných žákyň ve čtyřhře,
který se uskutečnil na kurtech v Lažišti dne 22. 6. 2020.
Dvojice byly vylosovány do skupin se systémem každý s
každým. Naše děvčata Lenka Čechová s Adélou Mikešovou
skončila v pětičlenné skupině na čtvrtém místě s tím, že je
dělil prohraný rozhodující tiebreak od třetího místa, a tím i
od zisku poháru. Erika Kleinová nakonec se svou
vylosovanou partnerkou svou skupinu vyhrála a získala tak
pohár pro vítěze skupiny.
V průběhu července nám zavolal předseda okresního
tenisového svazu Ing. Černý, jestli bychom se nezúčastnili
okresního přeboru jednotlivkyň v kategorii starších žákyň tj.
12-14ti letých. Protože se jednalo o soutěž tenistek, oﬁciálně
registrovaných u Českého tenisového svazu, znamenalo to
provést registraci děvčat, které do této kategorie spadají jak
věkově, tak výkonnostně. Usoudili jsme, že se do okresního
přeboru přihlásí právě děvčata, která prošla výše uvedeným
turnajem. Termín byl sice stanoven na jaro letošního roku,
ale nebylo jej v tomto termínu možné ze známých důvodů
uskutečnit. Organizátorům turnaje, kterým byl TK
Prachatice, konkrétně Mgr. Wagnerovi se podařilo přesunout
termín jeho konání na 22. - 23. 8. 2020. V Prachaticích byly k
tomu k dispozici čtyři výborně připravené kurty. Celkem se
do turnaje přihlásilo jedenáct starších žákyň, z toho osm z
Prachatic a tři z našeho klubu LTC. Vylosování proběhlo v
pátek 21. 8. 2020 s tím, že v systému 16/8/4 bylo nasazeno
pět děvčat a zbývající tři dvojice, v nichž byla i naše děvčata,
hrály o účast mezi posledních osm tenistek. Erika Kleinová
svůj zápas vyhrála 6:2 a 7:5, přestože ve druhém setu
prohrávala již 4:5. Nakonec ale zápas dotáhla do vítězného
konce a postoupila mezi posledních osm účastnic. Adéla
Mikešová porazila ve svém utkání D. Volfovou 6:0 a 6:0 a
postoupila rovněž do dalšího kola. Následně Lenka Čechová
vyřadila H. Maartenovou také 6:0 a 6:0, a tak byla všechna tři
děvčata mezi posledními osmi tenistkami. Eriku Kleinovou
ovšem čekala v dalším kole nasazená jednička a nejlepší
hráčka turnaje P. Wagnerová, s níž Erika prohrála dvakrát
6:0. Adéla Mikešová sehrála ve druhém kole vyrovnaný
zápas s K. Kunešovou, který skončil v supertiebreaku 8:10,
celkově 6:7 a 6:3. Pro Adélu tím přebor jednotlivkyň skončil.
Lenka Čechová nejprve ve druhém kole vyřadila nasazenou
P. Ženíškovou 6:2 a 6:2, aby v dalším boji o ﬁnále porazila

přemožitelku Adély
Mikešové K. Kunešovou
6:3 a 6:1.
Ve ﬁnále ji pak čekala P.
Wagnerová. S ní nakonec
prohrála 6:0 a 6:0,
přičemž vítězka ztratila
ve všech svých zápasech
jediný game. Přesto
Lenka získala po zásluze
celkové druhé místo, což
by nikdo z nás před
zahájením turnaje naprosto nečekal. Následovala čtyřhra, ve
které došla Lenka s Adélou znovu do ﬁnále, Erika se svou
partnerkou K. Kunešovou skončily na třetím místě. Lence a
Adéle opět stála v cestě ve velké pohodě hrající P.
Wagnerová, která se svou kolegyní porazila naši dvojici
dvakrát 6:0.

Na závěr lze konstatovat, že našim děvčatům se skutečně
podařilo obstát ve svém prvním oﬁciálním klání, protože si
to svou předvedenou hrou plně zasloužila. Na fotograﬁích
níže si je proto dovoluji představit i s hezkými poháry, které
za své výkony získaly. Máme s kolegou Danem Klineckým
důvod si myslet, že naše starší žákyně na tento turnaj
nezapomenou a my dva samozřejmě také ne. Ono se to
podařilo po dvouletém tréninkovém snažení.
Za tenisový oddíl
Ladislav Bárta a Dan Klinecký

PŘIJĎTE NA FOTBAL
Fotbalový oddíl 1. FC Netolice srdečně
zve všechny děti ve věku od 5 let na naše
tréninky.
Neučíme „jen fotbal“, ale i píli,
soustředění, ochotu překonávat
překážky, brát sport jako zábavu, ochotu
spolupracovat, ale i vést k
zodpovědnosti. Kluky i holky můžete
přivést každé pondělí od 16:00 hodin na
fotbalové hřiště v Netolicích (přes zimu
Sportovní hala Netolice).
V případě dotazů můžete volat na 722 921 849
(pan Vojtěšek)
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INZERCE

Hledám veselého muže s duší kluka a chutí do
života, který by uvítal společnost aktivní ženy
(roč. Vítězný únor) k výletům na kole či autem, k
návštěvě kina nebo k posezení u vínka či dobré
kávy, nejlépe při dobré muzice. Milovník
Šumavy a nekuřák vítán.

Prodej slepiček
Červený Hrádek

prodává slepičky

typu Tetra

hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu

Kontakt: nevzdavamto@post.cz

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, 169 - 229,- Kč/ks.
Prodej:
30. 10. 2020
Netolice – u vlak. nádraží – 17.20 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.

Koupím známky, mince, bankovky, obrazy,
staré hodiny, vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně.

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840,

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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