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Slovo starosty
Každá obec (město) hraje klíčovou roli
při nakládání s odpady, které produkují
domácnosti v jejich katastru. I město
Netolice tedy přebírá odpady od svých
občanů a dále pak řeší předání těchto
odpadů oprávněným osobám k dalšímu
využití, zpracování nebo likvidaci. A samozřejmě všechno
stojí peníze. Zdrojem příjmu v této oblasti jsou platby od
občanů (fyzických osob) za známky na popelnice a také od
osob podnikajících zapojených do systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů na základě
smluv. Další ﬁnance je možné získat za třídění odpadů:
například od obalové společnosti, za zpětný odběr
elektrozařízení, za papír a kovy a také za čiré, modré a zelené
PET lahve nebo obalový polystyren. Za odběr ostatních
tříděných odpadů se platí.
Výdaje na odpady jsou dlouhodobě vyšší než příjmy. V
letech 2015 až 2017 byly výdaje na odpadové hospodářství o
cca 400 tisíc vyšší než příjmy. V roce 2018 již rozdíl přesáhl
600 tisíc korun, stejně tak i v roce 2019. Uvedené rozdíly
musí uhradit město ze svého rozpočtu.
Čím je nárůst nákladů způsoben? Od roku 2018 se postupně
mění ceny za předávané tříděné odpady. Cena u obalových
plastů (HDPE a PP) vzrostla z částky 1000 Kč/t na 1500 Kč/t,
u plastů, které se dále nezpracovávají, ale ukládají na
skládku, vzrostla cena z 1700 Kč/t na 2000 Kč/t. Finančním
problémem však nejsou jenom plasty. Od druhého pololetí
2019 je nutno platit za odběr dřevěného nábytku 1500 Kč/t,
předtím se platilo jen za dopravu. Pokud je v kovovém
odpadu zastoupena převaha kovových obalů (plechovek),
pak je oprávněné osoby odebírají za cenu 0 Kč/t. Od
podzimu roku 2019 je dokonce nutno platit za odběr papíru,
nejprve město Netolice platilo ﬁrmě 600 Kč/t, na konci roku
pak 1200 Kč/t a k tomu ještě cca 800 Kč za dopravu. Zájem o
sběrový papír poklesl a dále klesá s ohledem na přesycený
trh se dřevem z kůrovcové kalamity. Snad se podaří tento
trend zastavit.
Cena za likvidaci směsného komunálního odpadu (z
popelnic a odpadkových košů rozmístěných ve městě, kam
někteří spoluobčané odkládají své odpady z domácností,
protože si nekupují známky na popelnice) roste jen
pozvolna, změnila se z 1270 Kč/t na 1290 Kč/t bez DPH.
Jedná se však o poměrně značný objem tohoto odpadu.
Město Netolice v lednu letošního roku vyprodukovalo 34,2 t
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odpadu z popelnic a 1,7 t z odpadkových košů. Za likvidaci
tohoto množství odpadů uložením na skládku město
zaplatilo částku cca 50 500 Kč. Další významný nárůst
ﬁnancí na směsný komunální odpad (z popelnic) v letošním
roce 2020 bude za odvoz tohoto odpadu. Platit se bude ne
podle počtu prodaných známek jako dosud, ale podle
hmotnosti odvezeného odpadu. Pro možnost srovnání lze
uvést konkrétní čísla: v lednu 2019 město Netolice zaplatilo
za odvoz směsného komunálního odpadu cca 36 300 Kč, v
lednu 2020 (za obdobné množství odvezeného odpadu) již
musí zaplatit cca 63 200 Kč.
Nárůst nákladů v odpadovém hospodářství vede
představitele města Netolice k úvahám o změně systému
plateb. Uvažuje se o zavedení poplatku za občana na rok, tak
jako to má většina obcí. Sazba poplatku podle zákona o
místních poplatcích se skládá ze dvou částí: 1. částka až 250
Kč za osobu a kalendářní rok a 2. částka se stanoví podle
skutečných nákladů obce v předchozím kalendářním roce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a rok.
Z konkrétních výpočtů pro město Netolice vyplývá možnost
navrhnout celkovou částku poplatku cca 600 Kč na
obyvatele a rok. S případnou změnou systému plateb souvisí
rušení a změny obecně závazných vyhlášek a v případě osob
s oprávněním k podnikání to vyžaduje změnu smluv
uzavřených podle zákona o odpadech. Změny budou teprve
diskutovány, ale můj názor je tento: udělat změny tak, aby
od začátku roku 2021 byla placena paušální roční částka
za každého občana. Výše platby a forma úhrady bude
ještě předmětem dalších jednání. Můj návrh bude výše
zmíněná částka 600 Kč na obyvatele a rok a platba
dvakrát za rok.
S ohledem na předpokládanou změnu vyhlášky č. 2/2016
bude ještě uvážena změna shromažďování a sběru
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu –
místo patnácti „hromad“ ve městě by se využily dva volné
kontejnery, které by například po dobu jednoho týdne
setrvaly na určitém místě a v dalším týdnu by byly
přemístěny na další lokalitu. V průběhu jednoho měsíce by
tak bylo obslouženo 8 lokalit a znovu by se kontejnery
vrátily na prvotní stanoviště. Výběr stanovišť bude
předmětem dalších jednání.
Závěrem bych chtěl vzkázat těm, kteří odhazují především
igelitové tašky a pytle s odpadky ve městě nebo okolí toto:
„Stojí vám to za to!!! Přece Netolice jsou naše město a
chceme ho mít čisté, útulné a krásné.“
Mgr. Vladimír Pešek

Vítání občánků
Prosíme zájemce o uvítání svých dětí jako nových občánků města Netolice, aby se k vítání občánků přihlásili na matrice MěÚ
Netolice, telefonicky na tel. č. 388 324 267, mobil: 607 191 411, e-mailem: mu.matrika@netolice.cz, nebo osobně. K pozvání
miminka na vítání občánků potřebujeme sdělit jméno, příjmení a datum narození dítěte, jména, příjmení a adresu jeho rodičů.
Starosta města Netolice Mgr. Vladimír Pešek dne 31. 01. 2019 přivítal do života nové občánky města Netolice, kterými jsou:
Hynek Jánský, Justýna Šlemarová, Ema Nováková, Johanka Havlíková, Jakub Kopf, Eliška Špánová, Jakub Benda.

Stav obyvatel k 31. 12. 2019
Stav obyvatel k 31.12.2018
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí
Stav obyvatel k 31.12.2019

2553
49
55
31
35
2543

Zlaté a diamantové svatby
Prosíme občany našeho města, kteří oslaví zlatou nebo diamantovou svatbu, aby sdělili matrice MěÚ Netolice její termín.
Rádi pro tuto příležitost připravíme ve spolupráci se SPOZ slavnostní obřad, ať už v obřadní síni radnice nebo na jiném místě
- dle přání oslavenců či jejich rodiny.
Jana Borovková, matrika MěÚ Netolice
Informace Policie České republiky

Policejní zápisník
Na začátku letošního roku jsme evidovali a stále šetříme podnět pro podezření z protiprávního jednání ve smyslu poškození
cizích práv souvisejícího s požárem domu v ulici Hořejší Mlýnské.
Zabývali jsme se i jednáním několika mladistvých osob, které na pozemku ve vlastnictví Města Netolice společným jednáním
vykácely stromy a materiál použily na stavbu přístřešku. Dopustili se tak přestupku proti majetku se škodou cca 1000 Kč a
znečištěním místa a rozděláváním ohně i porušení lesního zákona. Přestupku proti majetku se dopustil i dosud nezjištěný
pachatel, který neznámým předmětem poškodil výlohy obchodu v ulici Václavská a způsobil majitelce škodu ve výši téměř 5
tis. korun. Přestupek proti občanskému soužití spáchali muž a žena bydlící na ubytovně jedné z místních ﬁrem, když pod
vlivem konzumace alkoholu rušili své okolí pouštěním hlasité hudby. Muž se odmítnutím dechové zkoušky na zjištění
hladiny alkoholu v dechu dopustil i přestupku proti veřejnému pořádku. Konﬂikt mezi manželi z ulice Zahradní měl vyústit ve
fyzické napadení a zranění manželky, které si vyžádalo lékařské ošetření bez následné doby léčení. V rámci dohledu nad
bezpečností silničního provozu jsme dokumentovali protiprávní jednání řidiče, který se po pozitivním testu na přítomnost
návykových látek odmítl podrobit lékařskému vyšetření, a spáchal tak přestupek dle příslušného právního předpisu. Provinil
se i proti zákonu o občanských průkazech, neboť předložil doklad, který byl v systému zadán jako hledaný. Městskému úřadu
v Prachaticích jsme oznámili i jednání řidiče, který svůj automobil řídil pod vlivem alkoholu, a spáchal tak přestupek proti
zákonu o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Stejný úřad bude řešit i provozovatele vozidla, který je
zodpovědný za dva případy nesprávného parkování na netolickém náměstí.
Věnujeme se průběžně i pátrání po osobách a věcech, kontrole rekreačních objektů a v neposlední řadě dohledu na bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích.
Npor. Ivo Čech
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
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
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.
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Charitativní akce

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se
podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře,
nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou indikaci dle par. 50 zák. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů. Tuto skutečnost potvrdí lékař.

Tříkrálová sbírka
Ráda bych poděkovala Všem, kteří se podíleli na přípravách
a samotné Tříkrálové sbírce. Velkou pochvalu si zaslouží
především koledníci a vedoucí skupinek, kteří byli ochotni
pomáhat i přes nepřízeň počasí a ve svém volném čase. Také
bych ráda poděkovala koledníkům, kteří se v tomto roce
zúčastnili sbírky poprvé a dokázali, že věk není překážkou.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání
povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní
škole. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Netolice
ve školním roce 2020/2021 budou zveřejněna na stránkách
školy a v budově školy. V případě nejasností a konkrétních
dotazů mne můžete telefonicky kontaktovat na čísle
728550031 nebo osobně navštívit.

Děkuji Vám a věřím, že se v dalších letech sejdeme v
minimálně takovém počtu a rádi přivítáme i nové
pomocníky.
V letošní sbírce jste přispěli v našem městě Netolice do
kasiček částkou 33 950,- Kč. Celková vybraná částka v
Netolicích se sice oproti loňskému roku snížila o necelých
pět tisíc, přesto ale jde o druhý nejlepší výsledek v historii
sbírky v Netolicích.

Mimořádnou akci jsme naplánovali na konec května. V
letošním roce totiž slavíme sté výročí předškolního školství
v Netolicích, neboť 1. 1. 1920 byla ve Václavské ulici
založena dětská opatrovna, předchůdkyně dnešní školky.
K tak významnému výročí jsme se rozhodli vydat časopis a
uspořádat oslavu, která se uskuteční dne 30. 5. 2020 v ZUŠ
Netolice a poté na školní zahradě mateřské školy. Do ZUŠ
bychom vás rádi pozvali na vystoupení dětí z mateřské školy,
po skončení tohoto programu se přesuneme na školní
zahradu, kde bude možnost prohlédnout si budovu školy,
kroniku a výstavu fotograﬁí z let minulých i současných. Pro
děti bude připraven program a pro dospělé malé občerstvení.

CV MV BV 2020
Christus mansionem benedicat - Kristus ať požehná tomuto
domu
Tereza Šídlová

Všichni jsou srdečně zváni a věřím, že si tak krásné výročí
společně užijeme.
Karolína Rynešová

Příspěvkové organizace

Jaro v mateřské škole
Jaro už klepe na dveře a v mateřské škole se kromě jarních
aktivit pro děti chystají i akce pro veřejnost.
Pro rodiče a děti připravujeme na 3. 3. 2020 Den plný her a
tvořivé velikonoční odpoledne 8. 4. 2020.
Vzhledem k blížícímu se termínu zápisu do Mateřské školy
Netolice, bych vás ráda informovala, co je potřeba udělat pro
řádné přijetí vašeho dítěte.
Zápis se uskuteční 6. 5. 2020 od 8,00 hodin do 16,00 hodin v
Mateřské škole Netolice. K zápisu s sebou přineste občanský
průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte. Dále vyplněné
tiskopisy:
- žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
- evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)
Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole
nebo ke stažení na stránkách školy www.msnetolice.cz.
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Úspěchy žáků ZŠ Netolice ve školním roce 2019/2020
Každý školní rok se naši žáci účastní různých soutěží a olympiád. I v tomto školním roce jsme zaznamenali nemalých
úspěchů. V zatím proběhlých olympiádách žáků základních škol a víceletých gymnázií jsme dosáhli následujících výsledků:
Matematická olympiáda – okresní kolo – kategorie 9. tříd – 1. místo a postup do krajského kola
Matematická olympiáda – okresní kolo – kategorie 5. tříd – úspěšný řešitel
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – kategorie 8. a 9. tříd – 1. místo a postup do krajského kola
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – kategorie 8. a 9. tříd – 1. místo a postup do krajského kola a 5. místo – úspěšný
řešitel
Fyzikální olympiáda – okresní kolo – kategorie 9. tříd – 1. místo a postup do krajského kola
V rámci kategorií ZŠ jsou i odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
- BF -

Reakce na článek
Dovolte mi, prosím, ve stručnosti reagovat na článek pana ředitele „Kdo umí, umí…“. Chtěla bych se zde omluvit za některé
nešťastně zvolené formulace, které jsem použila ve svém příspěvku do předminulého čísla Netolického zpravodaje. Mým
cílem v žádném případě nebylo snižovat práci netolických učitelů a nechtěla jsem se jich nijak dotknout. Mrzí mne, že k tomu
došlo. Chtěla jsem naopak poukázat na to, že působení pedagogů je v mnohých ohledech daleko hodnotnější než jakékoliv
vybavení školy. S panem ředitelem jsem o tom komunikovala po e-mailu již během listopadu.
Přeji všem učitelům mnoho zdaru v jejich práci.
Hana Pužejová
Kulturní aktivity

Ohlédnutí za rokem 2019 v Městské knihovně Netolice
Do Městské knihovny Netolice zavítalo 8 975 návštěvníků, kteří si zde vypůjčili 28 635 knih a časopisů. Internet v knihovně
využilo 245 návštěvníků. On–line knihovnu „navštívilo“ 1 085 návštěvníků. Do knihovny bylo přihlášeno 559 čtenářů, z toho
214 dětí.
Knihovna pro občany nejen našeho města připravila 98 kulturních akcí – besedy, přednášky, setkání se spisovateli, soutěže …
Svým čtenářům jsme zapůjčili z jiných knihoven 145 knih a do jiných knihoven jsme zaslali 312 knih.
V průběhu letních prázdnin proběhla v MěK revize knihovního fondu, při které bylo zkontrolováno okolo 40 000 tisíc knih a
brožur.
V průběhu roku bylo zakoupeno 1 029 nových knih a vyřazeno 1 284 knih zastaralých a poškozených. Čtenáři si mohli vybrat
z 55 titulů novin a časopisů, a z 39 919 knih.

Březen – Měsíc knihy v Městské knihovně Netolice
Městská knihovna připravila na březen a duben několik akcí. Žáci 4. třídy se ve čtvrtek 12. března 2020 sejdou se
spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která je přesvědčí o tom, že HISTORIE JE DETEKTIVKA. Žáky II. stupně ZŠ navštíví
ve čtvrtek 2. dubna 2020 cestovatelé a autoři cestopisů, manželé ŠPILLAROVI, kteří budou vyprávět o svých cestách.
Nezapomněli jsme ani na nejmenší děti, které do knihovny přijdou za svými KAMARÁDY Z VEČERNÍČKŮ. Děti ze
školního klubu si přijdou do knihovny zahrát karetní hru PRŠÍ.
Kromě toho je připravená řada akcí pro dospělé návštěvníky – viz pozvánky v tomto čísle Zpravodaje.
Hana Trněná

Muzeum chystá novou publikaci a turistickou sezónu
Všechno to vlastně začalo už v roce 2015 při výstavě fotograﬁí Vojtěcha Michálka k 70. výročí ukončení II. světové války,
kterou naše muzeum připravilo. Výstava vyvolala veliký zájem návštěvníků. Paní Daniela Liščáková, tehdejší ředitelka
muzea, spolu s dobrovolnými spolupracovníky Vladimírem Türkem a Františkem Pencem od roku 2016 uskutečňují
rozhovory s pamětníky formou zvukového záznamu. Jedná se o sběr historických pramenů, pamětí a událostí fotograﬁckého a
archivního materiálu v regionu Netolicka především z období II. světové války.
Tento projekt „Vzpomínky, příběhy a události v Netolicích a na Netolicku v 19. - 21. století“ byl hlavním podkladem pro
vzniklou publikaci, kterou muzeum vydá letos v dubnu k 75. výročí ukončení II. světové války. Dovolte mi citovat autorky
Dagmar Kasnerovou a Danielu Liščákovou: „Publikace je obrázkem konce války v Netolicích, mozaikou složenou se střípků
oﬁciálních i neoﬁciálních zápisů, vzpomínek a zážitků některých událostí, které vzrušovaly Netolice v oněch květnových
dnech roku 1945…jak se konec války a dny následující odrazily v životech obyčejných lidí, obrázkem z Netolic a pro
Netolice“. Obě autorky trávily nespočet hodin při přípravě publikace studiem archivních materiálů, dokumentů, rukopisů,
výběrem fotograﬁí a hledáním souvislostí. Patří jim za to velký dík a za všechny čtenáře se už teď moc těším! Publikaci
představíme čtenářům slavnostně v úterý 28. dubna v 17 hodin v salonku muzea, následně bude k zakoupení v muzeuinfocentru.
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Loňskou turistickou sezónu můžeme hodnotit jako víceméně úspěšnou, muzeum a infocentrum celkem navštívilo 11.886
návštěvníků, připravili jsme 12 besed a 6 výstav. I letos se můžete těšit na tradiční výtvarné výstavy, zajímavé besedy a
přednášky, které pro vás připravujeme. Sezónu zahájíme tradičně 1. května v 10 hodin celosezónní výstavou NETOLICKÁ
LOKÁLKA, která připomene letošní výročí 125 let od založení dráhy Netolice-Dívčice. Výstavu připravujeme společně se
Stifterovým pošumavským železničním spolkem Vimperk.
Výtvarné výstavy letos ovládnou fotografové z Prachaticka. Máj bude patřit Václavu Malinovi a jeho MALINOVÉ
VŠEHOCHUTI, v červenci se dozvíme: O ČEM SNÍ FOTOGRAF Zdeněk Přibyl, člen Asociace jihočeských výtvarníků.
Letošní poslední výstava představí nejen makrofotograﬁe Jiřího Bžocha. Fotograﬁe proložíme v červnu výstavou obrazů
KRÁSA Z DEPOZITÁŘE, kde chceme veřejnosti ukázat obrazy z naší sbírky výtvarného umění, které se v posledních letech
podařilo díky grantovým prostředkům Jihočeského kraje zrestaurovat. Instalace a provoz této výstavy bude náročnější, ale
věříme, že výsledek bude stát za to. Srpen bude patřit pěti dámám-malířkám z Českobudějovicka a jejich společné výstavě
DÁMSKÁ JÍZDA. Sezóna to bude pestrá a snad si z naší nabídky vyberete.
Moc se na všechny výstavy a akce těšíme. A hlavně na vaši návštěvu…
Zuzana Leherová

Zámek Kratochvíle
Milí přátelé, dovolte nám, abychom Vás srdečně přivítali v nové návštěvní sezóně zámku Kratochvíle.
Jste jistě už zvyklí, že se každoročně zámek Kratochvíle stává v době od dubna do října přirozeným a tradičním místem
setkávání. Také pro letošní návštěvní sezónu 2020 pro Vás správa zámku připravila řadu akcí, které, jak doufáme, přijmete za
své.
Milí přátelé, těšíme se na Vás:
Návštěvní sezóna 2020 bude na zámku Kratochvíle zahájena v sobotu dne 28. března.
ź Na Velikonoční pondělí 13. dubna 2020 je pro děti i dospělé nachystána tradiční velikonoční soutěž „Hledání
velikonočních vajíček“ v zámecké zahradě. O Velikonocích bude zámek zpřístupněn od Zeleného čtvrtku 9. dubna 2020
do pondělí 13. dubna 2020.
ź Následující dubnovou sobotu 18. dubna 2020 správa zámku Kratochvíle připomene Mezinárodní den památek.
Návštěvníkům nabídne velkou GRAND prohlídku za cenu hlavní prohlídkové trasy. Od 16.00 hodin proběhne mše svatá v
zámeckém kostele Narození Panny Marie. Po jejím zakončení bude následovat vyprávění o malířské a štukové výzdobě
kostela a informace o etapách a problémech restaurování interiéru kostela v letech 1994 – 1997 a v roce 2019.
ź Ve středu 22. dubna 2020 od 19.00 hodin se uskuteční v Horním sále zámku tolik očekávaná (na Kratochvíli již desátá)
přednáška prof. Martina Hilského o Williamu Shakespearovi a jeho méně známé hře Timon Aténský. Z kapacitních
důvodů doporučujeme rezervovat si vstupenku telefonicky na čísle 388 324 380, nebo emailem
–rabenhauptova.lucie@npu.cz.
ź V sobotu 16. května 2020 bude otevřena tradiční výstava květinových instalací v renesančních interiérech zámku
Kratochvíle s názvem NEDĚLE. Květiny tentokrát doprovodí sochařské dílo Jiřího Kobra a v doteku s tímto
výjimečným dílem se stanou prostředníkem k úsilí o posvěcení života. Prohlídku výstavy lze absolvovat v rámci běžných
prohlídek zámku. Zámek bude také mimořádně otevřen i v pondělí 18. května 2020. Na tento sobotní večer je také
připravena večerní prohlídka - procházka zámkem Kratochvíle.
ź Od 16. května 2020 bude také zpřístupněn zahradní pavilón Markéta s celosezónní výstavou sochařských děl Jiřího
Kobra NEDĚLE. Další díla budou rozmístěná i v zámecké zahradě a renesanční vile. Autor uvádí svou výstavu na
Kratochvíli těmito slovy: „Název výstavy snad nejlépe odpovídá zamýšlenému vyznění mých věcí. A to ve všech smyslech
toho slova. Něco nevšedního, svátečního, ale třeba i možnost mít na sebe čas dělat věci člověku milé. A samozřejmě je to i
odkaz na křesťanskou neděli“.
ź Červen tradičně nabídne závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy Vodňany pod vedením paní učitelky Evy
Matouškové v Horním sále zámku a to v sobotu 6. června 2020.
ź V sobotu 13. června 2020 od 17.30 zveme všechny děti i jejich rodiče na koncert skupiny Bombarďák. Přijďte si zatančit
a zazpívat do zámecké zahrady.
ź Výstava SVĚT ZVANÝ PETRKOV bude zahájena 20. června 2020 v 18.00 hodin. Výstavou fotograﬁí ve vstupní
zámecké věži fotografka Ivana Řandová naléhavým, citlivým a pokorným způsobem zachytila prostředí, ve kterém žil a
tvořil básník a výtvarník Bohuslav Reynek se svou ženou, básnířkou Suzanne Renaud a se svými syny Danielem a
Jiřím. Součástí zahájení výstavy bude Koncert folkového písničkáře a básníka Jiřího Smrže. Tvorba Jiřího Smrže byla
několikrát oceněna hudební cenou „Anděl" (Album „Poslední láska“ – v. r. 2005 a album „Kořeny“ v r. 2013). Výstava
potrvá do 6. září 2020.
ź Konec června a začátek července bude patřit Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice. Třináctkrát se s naším milým
divadlem setkáme v zámecké zahradě při uvedení komedie Jiřího Brdečky - Limonádový Joe. (25. – 28. června, 2. – 6.
července a 9 - 12. července 2020, začátek představení vždy ve 21.00 hodin)
Pro letní sezónu jsou naplánované další zajímavé akce:
25. července 2020 - Tančírna Kratochvíle
29. srpna 2020 - Hradozámecká noc
6. září 2020 - Pouť na Kratochvíli
Více informací na www.zamek-kratochvile.cz

Mgr. Vojtěch Troup, kastelán
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života. Kromě chrámové hudby neváhal hrát ani při
tanečních zábavách, s divadelními ochotníky dokonce
nastudoval i Donizettiho operu Marie, dcera pluku.
Vystupoval rovněž v řadě dalších jihočeských měst, často na
tzv. dobročinných akademiích. Jakožto organizátor koncertů
v r. 1880 poprvé představil Písku Smetanovo dílo a rok poté
zde uvítal Bedřicha Smetanu osobně na jeho vůbec
posledním veřejném vystoupení. Znali se osobně již z r.
1865, kdy oba neúspěšně kandidovali v konkurzu na místo
ředitele pražské konzervatoře. Zorganizoval i koncert z děl
Antonína Dvořáka, který do města opakovaně přijížděl a s
nímž se spřátelil. Celkový součet jeho skladeb činí přes dvě
stě, která za jeho života i dlouho po jeho smrti kolovala v
opisech a z nichž větší část dosud bohužel zůstává v
rukopise.

Kdo byl František Gregora?
(2.část)
V minulém čísle jsme si připomněli rodokmen a stručný
životopis skladatele Františka Gregory, který se se narodil v
Netolicích 9. ledna 1819 ve Lhenické ulici, nesoucí od r.
1927 jeho jméno. Tentokrát bychom si mohli povědět krátce
něco o jeho osobnosti, činnosti a tvorbě, o jeho stopách v
Netolicích a o možnostech znovuoživení jeho neprávem
pozapomenutého díla.
Gregorova osobnost
O h l e d n ě
charakteristiky
vzhledu i povahy
Gregorovy bych si
dovolila použít
alespoň tři krátké
výstižné citace od
osob, které ho dobře
z n a l y. Ta p r v n í
p o c h á z í o d
violoncellisty
T h e o b a l d a
Kretschmanna, který
s panem Gregorou a
p r o f e s o r e m
Otakarem Ševčíkem
absolvoval v r. 1874
společné koncertní turné: "Zevnějšek jeho působil
neobyčejně originálně: byl malé a zavalité postavy, oči mu
blýskaly hned radostí, hned záští a nepřátelstvím; hlas jeho
zněl hned hlubokým steskem, hned jako rozkaz husitského
vůdce. Komický účes dodával hlavě jeho zvláštní vzezření:
zakrýval si pleš vlasy do tuha přihlazenými a zezadu i jedné
strany načesanými. Jako dobrý muzikant měl také i
patřičnou žízeň a dovedl s námi mladíky také opět
omládnouti a sobě vesele zažertovati.”

Největší význam je mu přiznáván v oblasti hudby chrámové.
Je autorem řady mší a dalších duchovních skladeb, které v
souladu se svým vlastenectvím skládal na české texty, ač to
bylo v rozporu s tehdejšími liturgickými předpisy a ﬁnančně
na tom tratil, neboť tato jeho díla následně měla obtíž
vycházet tiskem. Jeho vrcholným dílem v této oblasti jsou
Večerní hodinky či Nešpory na slova Žalmů Davidových
(1860 nebo 1864), o nichž se s velkým uznáním vyslovil i
Antonín Dvořák a jež pro něho mohly být údajně inspirací
pro napsání jeho Biblických písní. Z jeho obsáhlých děl
vyšly tiskem a byly hrány i mimo region jižních Čech
Rekviem a Česká responsoria velikonoční. Jeho Slavnostní
pastorální mše česká, zvaná písecká Rybovka, zazněla po
desítkách let v prosinci 2019 v Písku v rámci adventního
koncertu v podání sboru Cantus Amici z Prahy. Ten se
mimochodem v letošním roce chystá nastudovat další
Gregorovu mši.

Syn jeho přítele Jaroslav Martinovský z Blatné o něm ve
svých vzpomínkách zmínil: "Vybíravý ve slovech Gregora
nebyl, když ho něco dohřálo, řekl to přímo "od plic" ...
Ovšem, to si mohl dovoliti zase jen on, každý ctil jeho
autoritu a znal jeho dobré, zlaté srdce." Ze srdce psaný
nekrolog vyšel z pera jeho blízkého přítele Vojtěcha Janoty v
5. čísle časopisu Otavan, v němž mj. stojí: "Byltě muž
povahy ryzé, charakteru nezlomného, a krom toho byl
vzorným občanem a pečlivým otcem, a ku každému lnul
přátelstvím nejčistším, ano, srdce jeho bylo velmi dobré a
citelné. Nezapíral nikdy svého původu a protož i v dobách
dosti nebezpečných, vždy hlásil se ku svému národu, ku své
vlasti, již vřele a horoucně miloval, což i skutkem dokazoval,
neb mimo spisování odbíráním českých knih literaturu naši
podporoval a sobě krásnou a bohatou knihovnu založil.”

Z Gregorových světských děl jsou dosud nejvíce hrána jeho
díla pro kontrabas, který povýšil na samostatný koncertní
nástroj, tím se bezesporu zapsal i do světových dějin hudby.
Jeho etudy a koncerty jsou i v zahraničí součástí povinné
studijní literatury a jsou hrány na mezinárodních soutěžích.
Velký podíl na tom má jeden z jeho životopisců, prof.
Miloslav Gajdoš z kroměřížské konzervatoře. Gregora se
věnoval i skládání písní sólových (tiskem vyšly a často byly
hrány např. K mečíři, Květina, Zednická či Myslivecká),
sborových skladeb (Na přírodu, Nitra, Ó Moravo, Loď na
moři), kompozic instrumentálních (tiskem vyšla např. Dvě
dueta pro dvoje housle, která mohli slyšet účastníci loňského
zářijového pořadu o Gregorovi v městském muzeu, či
Variant pro ﬂétnu a klavír). Je i autorem vynikající a dlouho
užívané učebnice o hudební harmonii (1876) a významným
průkopníkem souladu přirozeného přízvuku jazykového a
hudebního. V tomto ohledu byl údajně vzorem i svým
slavnějším současníkům. (pokračování příště)
Pavla Dvořáková, Písek

Gregora byl znám rovněž jako velmi přísný, ale také
svědomitý a spravedlivý učitel, který navzdory své časté
hmotné nouzi svým nadaným chudým žákům přilepšoval či
je vyučoval bezplatně.
Činnost a tvorba "tatíka jihočeské hudby“
V kulturním a duchovním životě Písku, v němž žil od r. 1851
do r. 1887, zanechal František Gregora nesmazatelnou stopu
jako učitel hudby, ředitel kůru děkanského kostela,
spoluzakladatel sboru Otavan i organizátor hudebního
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Sportovní události

manipulační vlak nebo u příležitosti městské akce přijel
nostalgický osobák, byla to taková malá slavnost, kterou si
málokdo nechal ujít.

Rafani jedou
Napínavou podívanou připravilo početným divákům
ﬂorbalové mužstvo Starších žáků na posledním domácím
turnaji Krajské ligy v sobotu 22. února 2020. Kluky z
Třeboně sice porazili 6:2, ale v utkání s týmem Soběslavi se
skóre několikrát otáčelo a nakonec naše družstvo dvě minuty
před koncem srovnávalo na 7:7. Podobný průběh měl i zápas
s Milevskem, tam jsme ale vítězství překlopili na naší stranu
poměrem 5:4. V neděli 8. března končí Starší žáci sezónu
turnajem v Třeboni.
Chlapci roku narození 2005 budou příští rok již dorostenci a
mohou tak nastoupit za Tým FA Vikingové, který vznikl
spojením Netolických a Vltavotýnských dorostenců. Hrají 2.
ligu, a to, že se sehrávají, dokázali i vítězstvím 4:2 v
posledním zápase nad Milevskem.
Daří se i našim Mladším žákům, kteří pod vedením Martina
Mrázka neprohráli sedm zápasů v řadě a těší se na turnaj ve
vyšším výkonnostním koši v Kaplici, kam pojedou 14.
března. Pauzu způsobenou jarními prázdninami využívají k
přátelským utkáním s týmy Milevska či týmy Vlachova
Březí. Ti nejlepší nastupují i v sestavě Starších žáků a jsou
více než platnými hráči.
Elévové neboli starší přípravka, jedou také na vítězné vlně
jedenácti neprohraných zápasů v řadě. Dokázali porazit Atýmy z ČB, Strakonic, Písku, Milevska a J. Hradce. Čekají je
ještě čtyři turnaje, z toho jeden doma. V příštím roce rozšíří
již tak početnou sestavu Mladších žáků.
Nevětší radost máme ale z týmu Přípravky a především pak z
dívčího týmu Čivavy, které vede trenérka Libuše Plojharová.
Zúčastňují se turnajů FA-ligy a nevedou si vůbec špatně.
Neztratili se ani na únorovém domácím turnaji, kde jsme
kromě spřátelených týmů z Florbalové akademie ČB
přivítali i bojovníky ze Lhenic.

V loňském roce ale pár nadšenců z Klubu přátel
tranzverzálky v létě zkušebně obnovilo na regionálních
tratích Týn nad Vltavou – Číčenice a Dívčice – Netolice
víkendovou osobní přepravu. Místní i turisté tento počin
přijali s nadšením a cestou vlakem si rádi připomenuli staré
dobré časy. Díky loňskému úspěchu se na vláčky v
Netolicích můžeme těšit i letos. V režii KPT RAIL s.r.o.
začnou mezi Týnem nad Vltavou a Netolicemi jezdit od 27.
června znovu, a to vždy ve dvou párech. Do Netolic budou
přijíždět v 10,13 hod. a ve 14,13 hod. Poslední letošní letní
vlak projede obě trati 19. září.
Obnovením provozu na Netoličce a Týnce ale činnost KPT
RAIL nekončí. V lednu letošního roku společnost
uspořádala v Týně nad Vltavou konferenci s mezinárodní
účastí pod názvem Budoucnost regionální dopravy. Na
konferenci, pořádané pod záštitou ministra dopravy, se sešli
odborníci nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a
Chorvatska, zástupci organizací provozujících železniční
dopravu, profesoři vysokých škol i zástupci obcí. Na začátku
konference shlédli přítomní ﬁlm Záhada lokálek, který se
dané problematice věnoval jak z pohledu odborníků, tak i
veřejnosti. Mohu vám s potěšením sdělit, že se v loňském
roce začal natáčet další díl tohoto ﬁlmu a v něm bude část
věnována i netolické trati. Věřím, že se nám po jeho
dokončení podaří v Netolicích zorganizovat besedu
spojenou s promítáním tohoto ﬁlmu.
Helena Matějeková

Děkujeme všem za podporu, držte Čivavám a Rafanům
palce.
Josef Zíka
Zájmová činnost a ostatní

Netolická dráha letos opět ožije
Když v únoru roku 2011 odjížděl z netolického nádraží
poslední pravidelný vlak, bylo to smutné loučení. Vlak a
Netolice – spojení, které k sobě patřilo celých 116 roků.
Dlouho to pak vypadalo, že vlaky se na naši Netoličku už
nevrátí a s železnicí se nadobro rozloučíme. Když pak někdy
na kolejích zaduněl a u přejezdů zahoukal mimořádný

Společná fotograﬁe z konference
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hodnotné ceny. Bližší informace o akci najdete na
www.krvebrani.budejovickymajales.cz, o dárcovství krve
na www.nemcb.cz nebo www.cervenykriz.eu. Autobus pro
dárce krve je zdarma. Z Netolic pojede 12. 5. z náměstí v
7:15 hodin.

Zahrádkářská soutěž 2020
„Barvy v truhlících“

Bezpříspěvkové dárcovství krve podporují kromě
Jihočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR také obce
Prachatice, Vimperk, Volary, Čkyně, Vlachovo Březí,
Husinec, Netolice, Lhenice a Hracholusky.
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).

Listujete po večerech zahrádkářskými katalogy a
prohledáváte v obchodech stojany se semínky okrasných
květin? Kontrolujete pravidelně kalendář a hlídáte, kdy
nastane ten správný okamžik vytáhnout ze sklepa prázdné
truhlíky, mísy a závěsné nádoby a vyrazit do zahradnictví pro
sazeničky? Máme pro vás tip.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ V NOVÝCH
PROSTORÁCH
V pondělí 2. 3. a úterý 3. 3. nebudou prováděny běžné odběry
krve na stanici dárců (ještě v původních prostorách).
Od středy 4. 3. budou odběry prováděny v nové stanici dárců
krve, v budově T. Vchod je z Preslovy ulice, na stanici dárců
nelze projít vnitřním areálem nemocnice.
Bližší informace včetně mapky areálu jsou dostupné na
internetových stránkách nemcb.cz.
Zuzana Pelikánová
Další zajímavosti

Zapomeňte letos na monotónní převisy petůnií a muškátů a
pusťte do svých truhlíků barvy.
Šlechtitelé nám nabídli širokou paletu balkónových květin –
verbeny, lobelky, begónie, fuchsie, netýkavky, gazánie
………. Sáhněte letos při osazování nádob po nich a až
budou nejkrásněji rozkvetlé, vyfoťte je a přihlaste se do
letošní zahrádkářské soutěže o ceny, kterou už po několik
roků pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Netolice.

Anketa o nejoblíbenější infocentrum v kraji 2019, kterou
pořádala Asociace turistických informačních center ČR s
provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku přinesla
infocentru Netolice 13. místo z 40 infocenter v jihočeském
kraji.

Podmínky soutěže:
Téma: „Barvy v truhlících“
Soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé bydlící na
území města Netolice.
Úkolem soutěžících je zaslat na e-mailovou adresu:
zahradkari-netolice@seznam.cz nebo dodat na adresu:
Český zahrádkářský svaz, ZO Netolice, Hornická 657, 384
11 Netolice, v termínu od 1. 8. do 30. 9. 2020 jednu až tři
fotograﬁe vlastních truhlíků, misek a závěsných nádob
osázených různými pestrými druhy květin.
Každou zásilku je nutno označit jménem, příjmením,
adresou majitele a e-mailovou adresou nebo číslem telefonu
pro případný zpětný kontakt.

Nejkrásnější vánoční strom 2019
Turistická oblast PodKletí vyhlásila na facebookových
stránkách anketu o nejhezčí vánoční strom na jihočeském
venkově. Naše město Netolice se svou jedličkou získalo
nejvíce hlasů. Ta byla vysazena v roce 2003 a poprvé
nádherně ozdobila se světelným LED řetězem naše náměstí
v roce 2018 společně se urostlým smrkem. V roce 2019
přitahovala oči kolemjdoucích, v záři světel sama.
Poděkování patří všem, kdo se zasloužili o to, že netolický
parčík v době adventní a vánoční zdobila náměstí. Přispěli k
jejímu prvenství v anketě.
Jiřina Petrášková

Zaslané fotograﬁe vyhodnotí komise určená výborem ZO
ČZS a nejhezčí výsadby odmění věcnými cenami.
Helena Matějeková, ZO ČZS

Studentské krvebraní není jen
pro studenty
Od 10. února až do 29. května probíhá akce
Studentské krvebraní. Na transfuzním
oddělení v Českých Budějovicích bude k
dispozici anketa, kterou si mohou
prvodárci vyplnit a zapojit se slosování o
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Kalendář akcí
březen
12. 3.
čtvrtek
18:00
17. 3.
úterý
17:00 – 20:00
26. 3.
čtvrtek
17:00

knihovna

Beseda s Martinou Bittnerovou – Lásky Boženy Němcové
Přednáška poodhalující tajemství života spisovatelky Boženy Němcové.

Jazykový klub
KWAK!

Workshop pro ženy – Vůně pro rok 2020
V Hornické ulici 568, Netolice bude možnost vytvořit si svůj osobní přírodní
parfém a mimo jiné si i zatančit. Cena včetně parfému 350,-Kč. Rezervace
přes SMS na 775 260 898.

muzeum

Beseda s Miroslavem Šobrem – Zahradou poznání
Pokračování ekologicko-osvětového projektu Zahradou poznání. Směrováno
na Vodňansko a Netolicko. Veselé příběhy při tvorbě reportáží.

28. 3.
sobota

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing
8:00 – odjezd přihlášených účastníků z netolického náměstí

30. 3.
pondělí
18:00

Přednáška Dany Beranové – Každá žena může být krásná
Stylistka Dana Beranová poradí přítomným dámám se správným oblékáním,
účesem i výběrem doplňků.

knihovna

duben
2. 4.
čtvrtek
18:00

knihovna

4. 4.
sobota
13:00

Inglinika

13. 4.
pondělí
9:00 – 15:30
17. 4.
pátek
20:00

Jihočeský krajský přebor v motokrosu

Zámek Kratochvíle

ZUŠ

23. 4.
čtvrtek
18:00
25. 4.
sobota

Úsměvy Jana Čenského
V pořadu se můžete pobavit nad vyprávěním o životě, ﬁlmových a divadelních
historkách. Od března zahájen předprodej lístků v muzeu – infocentru
Netolice. Cena lístku 200 Kč.

Zámek Kratochvíle

Mezinárodní den památek.
V 16:00 mše sv. v zámecké kapli.

Zámek Kratochvíle

Parforsní hony se smečkou Vogelsberg
V sobotu 18. 4. 2020 v 10 hodin Hubertova mše v zámecké kapli, nástup
jezdců v 12:30 hodin před zámkem, cca v 16:30 ukončení honu na závodišti u
zámku. Prosíme účastníky, aby jezdce během honu nepronásledovali v autech.
Program akce na www.netolice.cz.

Zámek Kratochvíle

Přednáška prof. Martina Hilského: William Shakespeare a jeho hra
Timon Aténský
Rezervace vstupenek na čísle 388 324 380, nebo e-mailem –
rabenhauptova.lucie@npu.cz.

18. – 20. 4.
pátek – neděle

22. 4.
středa
19:00

Velikonoční hra
Hra s hledáním velikonočních vajec v zámecké zahradě.

Ukliďme Netolice
Sraz u sousoší J. Nepomuckého před radnicí. Zájemce prosíme, aby se z
organizačních důvodů přihlásili dva dny před akcí na e-mail:
penc.fr@gmail.com

18. 4.
sobota
9:00
18. 4.
sobota

Beseda „Ethiopie – návrat do historie lidstva“
Lenka a Václav Špillarovi Vás navrátí do historie lidstva.

knihovna

Beseda s Františkem Šestákem
František Šesták přiblíží svůj cyklovýlet s názvem Svatojakubskou cestou z
Čech.
Zájezd do termálních lázní Bad Füssing
7:30 – odjezd přihlášených účastníků z netolického náměstí
-9-

25. 4.
sobota
16:00 – 22:00

náměstí

Čarodějnický rej
16:00 – 19:00 program pro děti, 19:00 – 22:00 program pro dospělé

28. 4.
úterý
17:00

muzeum

Netolické vzpomínky 1945
představení nové publikace

květen
1. 5.
pátek
10:00

muzeum

5. 5.
úterý
16:30

ZUŠ

Koncert maminkám k svátku

7. 5.
čtvrtek
16. 5.
sobota
10:00 – 22:00
16. 5.
sobota

21. 5.
čtvrtek
17:00

Slavnostní otevření turistické sezóny
výstavy: Václav Malina: fotograﬁe – Malinové všehochuti 1. 5. – 31. 5. 2020
Netolická lokálka – celosezónní výstava v budově muzea č. p. 249

Oslavy 75. výročí osvobození
příjezd historických vozidel. 20:00 zahájení u kostela sv. Václava , následují
pietní akty a lampiónový průvod městem, poté ohňostroj
náměstí

Slavnosti města Netolice a staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce
řemeslné stánky a bohatý kulturní program na netolickém náměstí
www.netolice.cz

Zámek Kratochvíle

Zahájení výstavy sochařského díla Jiřího Kobra a květinových instalací s
názvem „NEDĚLE“ V sobotu 16. 5. speciální večerní prohlídky zámku.
Květinová výstava potrvá týden – do soboty 22. 5., výstava sochařského díla
do ukončení turistické sezóny 2020.

muzeum

Beseda s Dušanem Vávrou - Válečná fotograﬁe
Netradiční pohled na válku prostřednictvím dobových nepublikovaných
fotograﬁí. Vstupné dobrovolné.

23. 5.
sobota
od 9:00

Kolem kolem Netolic – cykloturistický výlet pro celou rodinu
sraz před muzeem

23. 5.
sobota
9:00 cca 16:00

Vikariátní pouť rodin
Objevte Netolice hravě – zastavení se Štěpánkem Netolickým. Putování s
programem pro děti i dospělé – hry, divadelní scénka, prohlídka muzea i
zámku Kratochvíle s průvodcem, setkání u rybníku Mnich. Možná potkáte i
vodníka… Program aktuálně na plakátech.

25. 5.
pondělí
18:00

Cestopisné vyprávění o Kyrgyzstánu s panem Jindřichem Vágnerem
knihovna

30. 5.
sobota
30. 5.
sobota

Oslava 100. výročí předškolního školství v Netolicích
v ZUŠ Netolice a poté na školní zahradě mateřské školy
autokemp Podroužek

Motovodraz

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-mail adresu: info@netolice.cz. Děkuji.
Jiřina Petrášková
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25. 5. 2020 od 9 do 16 hodin
Vikariátní pouť rodin v Netolicích
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LASH LIFTING & BOTOX BOMB
je nová technika úpravy řas, původem z
Londýna, která rozpoutala ohromnou
posedlost mezi celebritami a širokou
veřejností pro svůj tak přirozený a
lichotivý efekt. Tato šetrná metoda má
tendenci vytvořit větší objem, protože
přírodní řasy prodlužuje od kořínků,
vypíná a natáčí. Přírodní řasy získají větší
objem a délku, lepší tvar, budou
maximálně vyživené. Nejedná se o lepení
řas, nedoplňují se.

Krásné vydrží po dobu 6 až 8 týdnů, zatím zůstává zaváděcí super cena 590,- Kč včetně barvení řas!
Kosmetický salon Věra Schrenková, Školní 169 Netolice, tel.: 728 566 360
Pozor! Tato super akce a cena platí pouze do konce dubna 2020!
- 18 -
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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

Za obsahovou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři.
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