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SLOVO STAROSTY
Vítejme v „době pokoranavirové“. S
tímto termínem se setkáváme denně. Já
bych se chtěl ještě vrátit k „době
koronavirové“. Více jak dva měsíce
fungovalo město v rámci vyhlášeného
nouzového stavu. Na začátku se rada
města scházela téměř obden. Vláda na nás chrlila každý den
svá usnesení i povinnosti pro města a obce a jejich starosty a
starostky. Je pravda, že se v tom vyznat byl často nadlidský
výkon. Dalším faktorem bylo, že jsme neměli téměř žádné
konkrétní informace. Teď už s úsměvem vzpomínám na
dobu prvního výskytu pozitivního případu nakažením na
Prachaticku, konkrétně ve Lhenicích. Ta panika, fámy a
pomluvy byly neskutečné. Teď už mohu říci, že jsem se
nejen já, ale i kolegové snažili zachovat klid a pracovat. Snad
se nám to podařilo. Přibližně po třech týdnech, na pokyn paní
hejtmanky, byl starostům a starostkám jihočeských měst a
obcí poskytován neveřejný přehled výskytu pozitivně
nakažených a počet nařízených karantén. Jednalo se o počty,
ne o konkrétní osoby. Chtěl bych všem občanům poděkovat
za dodržování pokynů a nařízení, za šití roušek a pomoc
potřebným. Zvláště chci poděkovat hasičům a celému
personálu DPS Pohoda. Děkuji.
Teď nastává doba, která nebude určitě jednoduchá.
Hospodářství a ekonomika jednoznačně utrpěly značné
škody. Budeme se s tím prát nejenom letos, ale myslím si, že i
v delším horizontu. Budeme se s tím prát všichni, tedy i
město Netolice. Nečekejte ode mne pláč, nářek a kritiku
všech a všeho. Určitě ne, je to prostě realita a město se s tím
určitě vypořádá. Chtěl bych být pozitivní. Doufám, že jsme
si jako lidstvo uvědomili, že honba za majetky a ﬁnancemi
není vše. Doufám, že jsme si uvědomili hodnotu rodiny, dětí,
přírody a zdraví.
Bude market a kdy? To je otázka, na kterou se mne často
ptáte. Myslím a jsem rád, že konečně přišla doba, kdy mohu
odpovědět. Jsme ve ﬁnále. Stále platí smlouva o smlouvě
budoucí kupní. V pondělí 8. června zastupitelstvo města
schválilo dodatek číslo 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní
a následně vydání předchozího písemného souhlasu k
provedení stavebních prací ještě před ﬁnálním uzavřením
příslušné kupní smlouvy. V současné době je těsně před
vydáním stavebního povolení a předpokládám, že k aktivaci
a následně podpisu kupní smlouvy dojde v polovině měsíce
července. Na základě schválení výše uvedeného
zastupitelstvem tedy dojde k zahájení stavebních prací a
činností ještě dříve, konkrétně dne 22. června 2020. Jedná se
o PENNY Market a dle informací ﬁrmy by mělo dojít k
realizaci stavby, její kolaudaci a následně k otevření marketu
v měsíci prosinci letošního roku, konkrétně nejpozději 5.
prosince. Jsem za to strašně rád a již nepředpokládám, že se
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na tom něco změní. Donesly se ke mně různé fámy a troufnu
si říci, že i hloupé a možná úmyslné zprávy, např. o tom,
kolik to město bude stát peněz. Tomu se musím smát. Je to
přesně naopak. Jsem přesvědčen o tom, že je to jednoznačně
ve veřejném zájmu a pro lidi a městu Netolice to přinese do
rozpočtu částku ve výši 5,5 milionu korun. V současné době
nám to ﬁnančně velmi pomůže a vykompenzuje výpadky v
daňových příjmech. Dále ještě dojde na náklady ﬁrmy k
odstranění ruin kabin na bývalém škvárovém fotbalovém
hřišti, které jsou dlouhodobě ostudou města, a také bude
provedena výsadba náhradních dřevin.
Ještě krátce k jedné konkrétní investici. Opět jsem slyšel
neskutečné hlouposti a fámy. Týká se to výměny povrchu
atletického oválu ve sportovním areálu ze škvárového na
tartanový. A opět prý, že je to drahé a jak jsme mohli tyto
peníze použít na něco jiného. Tak na pravou míru. Škvára je
de facto nebezpečný odpad a atletický ovál je využíván
především dětmi a školáky. A teď peníze. Dle vypracované
projektové dokumentace a podrobného položkového
rozpočtu jsme byli na investiční částce ve výši téměř devět
milionů korun včetně DPH. Město podalo úspěšně žádost o
dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj o maximální částku
pěti milionů korun v rámci dotačního titulu na obnovu
sportovní infrastruktury, kdy byla výše dotace v poměru
max. 70%. Následně proběhlo řádné výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Byla vysoutěžena cena ve výši 6,638
milionu korun včetně DPH. Jelikož jsme tímto vysoutěžili
cenu, která byla výrazně příznivější než původně
rozpočtována, tak nám byla poměrově snížena dotace z
MMR na částku 4,647 milionu korun. Následně jsme
začátkem letošního roku podali žádost o krajskou dotaci v
rámci dotačního titulu podpora sportu – opatření č. 1 na
maximální možnou výši 995 tisíc korun. Krajským
zastupitelstvem nám byla v květnu schválena dotace ve výši
970 tisíc korun. Suma sumárum, město Netolice bude tato
investice stát cca 1 milion korun z původně téměř 9 milionů
korun rozpočtovaných. Toto jsou faktické a pravdivé
informace. Troufnu si tvrdit, že se nám to celkem povedlo,
ﬁnančně lépe to již doopravdy nešlo a jsem přesvědčen o
tom, že tartanový ovál nám už mnohá jiná města v okolí
závidí. Fakt je to krásné. Pro příště bych si dovolil doporučit
těm občanům, kteří mají potřebu šířit tyto nesmyslné a
nepravdivé informace, ať se raději mne nebo kolegů z rady
města konkrétně zeptají. Pokud tedy o tyto informace mají
skutečně zájem a nejde jim o něco jiného……
Na závěr nám přeji, ať si užijeme pohodové léto, pokud
možno krásnou dovolenou. Našim seniorům, kterým jsem
vzhledem ke koronavirové epidemii nemohl osobně popřát k
narozeninám, dodatečně gratuluji a držte se. Na podzim snad
bude příležitost v této tradici pokračovat.
Mgr. Vladimír Pešek

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA NETOLICE
Pro představu a porovnání, s jakými částkami se v posledních letech v Netolicích hospodaří, předkládáme následující tabulku.
Ukazuje nárůst příjmů, a s nimi i výdajů, od roku 2013. Za 7 roků vzrostly tyto částky na čtyřnásobek, z toho většina peněz do
městské pokladny přibyla díky získání dotací. Zákonem určené příjmy pro obce (tedy příjmy z daní) za tuto dobu v případě
Netolic vzrostly pouze o 1/3 - v tabulce uvedeny jako "daňové příjmy".

2013
Daňové příjmy
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Celkové příjmy – celkové výdaje

28 181 885,00 Kč
44 868 211,00 Kč
38 117 040,00 Kč
6 751 171,00 Kč

2016
34
63
50
12

199
126
988
137

616,00
066,00
260,00
806,00

2019
Kč
Kč
Kč
Kč

42 076 561,00 Kč
171 001 694,00 Kč
161 183 169,00 Kč
9 818 525,00 Kč
Helena Matějeková

DOTACE PŘIJATÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM NETOLICE K 31. 12. 2019
Dotace
Poskytovatel
Výkon státní správy
KÚJČ
Veřejně prospěšné práce
Úřad práce
Volby do Evropského parlamentu
KÚJČ
Dotace DPS
KÚJČ
Dotace na sčítání lidí, domů a bytů
MF
Dotace na lesy
Mze
Zmírnění kůrovcové kalamity
MZe
Netoličtí vrabčáci
KÚJČ
Dovybavení a obnova sportovního nářadí
KÚJČ
Účelová neinvestiční dotace na JSDHO MV prostř. KUJČ
Výkon sociální práce
MPSV
Rekonstrukce šaten a soc. zázemí SH
KÚJČ
Muzeum - stavebně hist. Průzkum
KÚJČ
Pořízení polytechnických pomůcek MŠ
KÚJČ
Oranžové hřiště ZŠ Netolice
Nadace ČEZ
Snížení energetické náročnosti ZUŠ
KÚJČ
Vítání Paní Zimy 2018
KÚJČ
Staročeský řemeslný jarmark
KÚJČ
Regenerace MPZ - děkanství
Min. kultury
Dětský klub Netolice
MPSV
Dotace na volby do zastupitelstva obce
KÚJČ
Pořízení CAS hasiči
KÚJČ
Pořízení CAS hasiči
MV
Dovybavení JSDHO Petrův Dvůr
KÚJČ
Výbava ochrannými a spojovacími prostředky
KÚJČ
Snížení energetické náročnosti ZUŠ
MŽP
Efektivní veřejná správa
MPSV
Muzeum - restaurování 5 obrazů
KÚJČ
Muzeum restaurování obrazu Panna Maria
KÚJČ
ZŠ - Výzkum vývoj a vzdělávání
MŠMT
Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ
MMR
Celkem

2

10

6

1
1
2

2

1
35
67

Kč
168 900,00 Kč
309 929,00 Kč
128 000,00 Kč
430 000,00 Kč
8 575,00 Kč
144 000,00 Kč
602 558,00 Kč
30 000,00 Kč
58 000,00 Kč
34 110,00 Kč
438 131,00 Kč
385 000,00 Kč
20 000,00 Kč
33 000,00 Kč
127 728,00 Kč
400 000,00 Kč
30 000,00 Kč
35 000,00 Kč
299 000,00 Kč
655 294,34 Kč
132 918,01 Kč
050 000,00 Kč
500 000,00 Kč
35 801,00 Kč
130 000,00 Kč
160 250,68 Kč
951 382,25 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
506 584,00 Kč
434 610,64 Kč
288 771,92 Kč
Pavla Plojharová
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bude možné podepsat v ordinaci MUDr. V. Pužeje případně
i na jiných místech podle zájmu.
Vítězslav Pužej

UKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU BĚHEM
UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr bude od 1. do 27. června 2020 z důvodu oprav
zcela UZAVŘEN!!!
V tomto období budou tříděné odpady provizorně a v
omezeném množství přijímány v prostoru bývalé kotelny v
ulici Hornická, a to takto:
Středa: 13:00 - 17:00 hod.
Sobota: 8:00 - 11:30 hod.

Policie České republiky

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Za uplynulé tři měsíce vyplněné mimo jiné také vyhlášeným
nouzovým stavem, izolací a karanténou jsme neevidovali
žádné podezření z trestného činu.
Mladé ženě za volantem osobního automobilu jsme při
silniční kontrole pro její pozitivní test na návykové látky
zadrželi řidičský průkaz a odeslali jej na Městský úřad do
Prachatic, kde by měli rozhodnout o postihu za řízení vozidla
pod vlivem těchto látek i za odmítnutí lékařského vyšetření.
Tento úřad bude řešit i jednání mladého muže, který osobní
automobil řídil, ačkoli držitelem řidičského oprávnění vůbec
není, stejně jako provozovatele tohoto vozidla, který mu jej
svěřil, navíc bez uzavření zákonného pojištění odpovědnosti
z provozu. Jiný provozovatel vozidla nezajistil, aby byly
dodržovány příslušné předpisy související s provozem na
pozemních komunikacích a jeho vozidlo stálo v místě, kde
byla přímo ohrožena bezpečnost ostatních účastníků
silničního provozu. Uložením příkazu na místě jsme vyřídili
dopravní nehodu na obchvatu města, kdy řidič nedal
přednost vozidlu jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci.
Na místní úřad jsme oznámili přestupek proti občanskému
soužití, kdy na rodinné oslavě nejprve mladý muž napadl
druha své matky a ten se poté aktivně bránil. Incident, při
němž byli oba pod vlivem alkoholu, si vyžádal i lékařské
ošetření. Do současné doby šetříme dva přestupky proti
majetku spáchané nezjištěnými pachateli, jednak odcizení
el. kabelu o délce 15 m z nemovitosti v ulici Budějovická se
škodou majiteli ve výši 800 Kč a také poškození vstupních
vrat, okna a vnitřních dveří u domu na náměstí s dosud
nezjištěnou výší škody.
Šetříme i oznámení o možném podvodném jednání
prostřednictvím provozování internetového obchodu, stejně
jako trochu nešťastnou kauzu mezi matkou a synem ohledně
nevrácení věcí. Společně s posádkou Záchranné služby a
koronerem jsme byli i u náhlého úmrtí muže v ulici
Bavorovská, kdy nebylo shledáno cizí zavinění.
I přes všem známou situaci a omezující opatření jsme se v
určité míře podíleli na dohledu nad bezpečností provozu na
pozemních komunikacích i na kontrolách rekreačních
objektů. Průběžně spolupracujeme se soudy, státním
zastupitelstvím, zdravotními pojišťovnami i exekutorskými
úřady.
Npor. Ivo Čech

REAKCE NA SLOVO STAROSTY – O ODPADU
Rád bych reagoval na slovo starosty v minulém vydání
zpravodaje (jaro 2020). Pan starosta vysvětluje, že je město v
hospodářsky složité situaci kvůli nepříznivému vývoji cen
za odvoz a zpracování odpadu a tato situace má za následek
to, že město musí tyto služby dotovat. Souhlasím s panem
starostou, že situaci je nutné řešit, protože městské ﬁnance
mají sloužit k jiným účelům, především k rozvoji a údržbě
města a zvyšování kvality života jeho obyvatel. Zásadně
však nesouhlasím s tím, že je kvůli tomu nutno měnit celý
odpadový systém ve městě (jakkoliv je tento systém známek
na popelnice v naší republice menšinový) na systém ročního
paušálu.
Systém známek je minimálně ve dvou ohledech jednoznačně
lepší. Jsou to tato hlediska:
1. ekologie
Systém známek motivuje občany k vyprodukování menšího
množství odpadu.
Jestliže občan platí za odpad, který vyprodukoval, bude se ho
pravděpodobně snažit vyprodukovat co nejméně. Tento
systém motivuje jak k třídění odpadu, tak i k dnes stále
aktuálnějšímu trendu bezobalového nakupování, kdy se
člověk cíleně snaží snížit množství odpadu, který
vyprodukuje například používáním látkových sáčků na
pečivo či zeleninu, plastových krabiček na lahůdkové
potraviny či maso, nakupováním v bezobalových obchodech
atd. Velký vliv na množství odpadu má také používání
látkových plen. Rozdíl v množství odpadu, které
vyprodukuje rodina používající látkové nebo jednorázové
pleny je obrovský – odhaduje se, že jednorázové pleny do
dvou let věku dítěte vytvoří odpad o váze jedné tuny.
2. spravedlnost
Občan platí za to, co vyprodukoval.
Snaha občanů snižovat množství odpadu je ekonomicky
odměněna. Méně vyhazuješ – méně platíš. Navíc mnoho
zdejších obyvatel má již odrostlé děti, které se většinu týdne
zdržují na internátu, na koleji či jinde. Je opravdu
spravedlivé, aby i tyto děti platily stejný roční paušál, jako
občan, který se zdržuje celý týden v Netolicích?
A jak by to bylo v případě občanů, kteří v Netolicích bydlí,
ale nemají zde trvalé bydliště? Stejný problém by nastával
při řešení odpadů vyprodukovaných chalupáři.
Vyzývám tedy ke zvážení zachování stávajícího systému za
cenu adekvátního navýšení ceny známky na popelnice.
Situaci sběrného dvora by pak bylo možné řešit zřízením
legitimace (pro rodinu), která by podobně jako legitimace do
knihovny umožňovala návštěvu sběrného dvora. Cena
legitimace by však měla být stále taková, aby obyvatele
motivovala k třídění odpadu.
Závěrem chci informovat obyvatele města o vzniku petice za
zachovávání současného odpadového systému. Tuto petici

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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nastoupit deváťáci, aby se mohli intenzivněji připravit na
přijímací zkoušky na střední školy. Samozřejmě, že za
daných hygienických opatření. Z 25 žáků této možnosti
využilo 10. Výuka se konala ve dnech pondělí až středa po
dvou časových hodinách, 2x český jazyk, 1x matematika.
V době, kdy vzniká tento článek, máme jasno (spíše
polojasno), jak to se školou bude do letních prázdnin. 25.
května mohou do školy dobrovolně nastoupit žáci I. stupně. I
když je již řada dní po termínu přihlášení žáků do školy,
rodiče, kteří zapomněli, stále dodávají přihlášky svých dětí.
Zatím se přihlásilo zhruba 60% žáků. Škola je připravena,
pokud to je jen možné. Rozpisy vyučovacích hodin včetně
časů, rozpisy časů příchodů a odchodů žáků, příchodů a
odchodů na oběd, rozpisy vyučujících … Prostě tak, aby se
žáci jedné skupiny nepotkali nikdy se žáky skupiny jiné. K
tomu hygiena, hygiena, hygiena … Snad nám galony
(předražených) dezinfekčních prostředků, včetně pěti litrů
darovaných zřizovatelem, budou na těch 5 týdnů stačit.
Několik slov k učitelům. Ne, neměli jsme placenou
dovolenou. Učili jsme, škola žila i bez žáků. Museli jsme se
učit a učit. Ve stresu, neboť nikdo z nás nevěděl, co bude za
pár dní. Za drtivou většinu kolegů a kolegyň musím říci, že
distanční výuka pro nás, učitele, je náročnější, než stát před
třídou a učit „z očí do očí“. Za sebe: „Děkuji!“ Samozřejmě,
že škola nadále fungovala i jako instituce. Dělalo se to, co se
musí dělat vždy, a k tomu ještě víc ale v daleko obtížnějších
podmínkách (představte si například zápisy do prvních tříd
bez budoucích prvňáčků).
Ne, nebyli jsme v tzv. „první linii“, nejsme hrdinové. Jen
jsme dále konali svou práci. Byť nám někdo závidí, že jsme
měli home oﬃce.
Poděkování patří i rodičům našich žáků. Neměli to
jednoduché. Přesto, pokud chtěli, dokázali distanční výuku
„ustát“ a trošku ochutnat každodenního učitelského chleba.
Závěrem dovolte použít pozdrav a přání v jednom, tak jak se
šířil společností: „Buďte negativní!“
Vovesný, ZŠ Netolice

Příspěvkové organizace

ZAVŘELI NÁM ŠKOLU!
Tak nějak hlaholila dítka školou povinná vstříc vyděšeným
rodičům. Bylo úterý 10. března 2020.
O tom, že škola skutečně bude od následujícího jitra
postavena mimo provoz, se všichni, kteří mají se školou
cokoli společného, dozvěděli v pozdním dopoledni, a to ne
(jak by člověk čekal) oﬁciální cestou, ale z televize, rozhlasu
či dokonce od žáků. Jsem ve školství více než tři desítky let,
ale takový „fofr“ jsem nezažil. Rychle si ověřit, že nejde o
šprým, rychle oznámit novinu žákům, zaměstnancům,
rodičům alespoň oznámit daný fakt do žákovských a na
stránkách školy … Průběžně odpovídat na řadu
rodičovských telefonních dotazů. Omlouvám se, ale
odpověď „vím totéž, co vy“, zrovna nesvědčila o schopnosti
profesionálně informovat rodiče o náhlém školním kolapsu
bleskem nařízeném z míst nejvyšších.
Šokovaní pedagogové se snažili potlačit slzy dojetí z loučení
se žáky, kteří se vstřícně snažili nedávat najevo radost z
náhlých prázdnin. Žáci, učitelé i rodiče počítali tak s
několikadenní pauzou. Dovolím si parafrázovat Jiřího
Kodeta z Pelíšků: „Dávám tomu tak týden, maximálně dva!“
Dnes už víme, že se mýlila ﬁlmová postava, stejně jako my.
Nečekali jsme na pokyny a rozhodnutí našeho všemocného
ministerstva a již ve čtvrtek jsme instalovali google
classroom. V pátek bylo spojení s žáky otestováno, v pondělí
na mimořádné poradě byli pedagogové bleskem proškoleni,
stanovena pravidla, komunikační toky, a … šlo se na věc.
Tedy na distanční výuku žáků. Ta sice nemá oporu v
zákonných normách platných pro základní školy, proto byla
a je účast žáků čistě dobrovolná, ale všechny základní školy
ji (dříve nebo později) začaly poskytovat jako službu pro
žáky odříznuté COVID 19 od výuky.
Komunikace se (až na výjimky) dařila. Rodiče
spolupracovali se školou zejména u mladších žáků,
především se založením google účtu a s přihlášením do
google classroomu. Starší žáci, ostřílení letitým pohybem v
kyberprostoru, zvládali on-line komunikaci sami.
První dny „coronavirových prázdnin“ se ostatně vše točilo
právě kolem nastavení komunikace. Učitelé distanční výuku
prováděli za podpory školy online za pomoci již
zmiňovaných aplikací, poté někteří využívali i přímé video
výuky. Komunikace neprobíhala jen směrem k žákům, ale
stejně důležitá byla i komunikace mezi pedagogy.
Vyměňovaly se informace, sdílely rady a návody, stejně jako
upozornění na dobré programy na internetu.
V průběhu prvního týdne do distanční výuky „naskočilo“
téměř 90 procent žáků. Zbytek žáků buď neměl možnosti
připojení, nebo využil faktu, že výuka je dobrovolná, nebo
rodiče nesouhlasili s tímto způsobem distančního
vzdělávání. Jak dny a týdny ubíhaly, počet žáků, kteří se
výuky účastnili, se zvolna snižoval, až se cca po třech
týdnech ustálil na zhruba 80%. Žáci měli možnost používat
ke komunikaci s učitelem PC, notebooky, ipady, chytré
telefony, e-maily, SMS, telefon. Po domluvě si žák mohl
vyzvednout úkol přímo ve škole v tištěné podobě.
Samozřejmě, že distanční výuka byla zaměřena především
na český jazyk, matematiku a angličtinu. Neznamená to ale,
že ostatní vzdělávací předměty přestaly existovat.
Tak šel čas. Dny se slévaly v týdny. Z kalendáře jsme si
odškrtli březen i duben. Konečně se objevilo světýlko na
konci tunelu. Do školy dobrovolně od 11. května mohli

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V dnešním vydání Netolického zpravodaje jsem vás chtěla
informovat o průběhu dlouho připravované oslavy 100.
výročí Mateřské školy v Netolicích. Bohužel jsme tuto akci,
jako několik dalších, nemohli uskutečnit. Z důvodu, který je
nám všem znám a nikoho by ani ve snu nenapadl. Naše škola
si oslavu určitě zaslouží, a proto jsme se rozhodli ji přesunout
a uskutečnit v jiné formě.
Tímto vás všechny zvu na školní zahradu mateřské školy dne
12. 9. 2020 od 12.00 do 17.00 hodin. Můžete se těšit na
výstavu fotograﬁí, dětských prací, prohlídku kronik a celé
mateřské školy. Při občerstvení zavzpomínat i na svá
předškolní léta. Moc si přejeme, abychom si společně
strávený den užili a byl pro všechny zúčastněné příjemným
zážitkem.
Druhá pozvánka se týká dětí a rodičů současných, minulých i
budoucích, které tímto zvu na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DNE 26. 8. 2020 OD 14.00 HODIN.
Letošní Den otevřených dveří je spojen i s
informativní třídní schůzkou pro nově
přijaté děti. Za celý kolektiv MŠ Netolice
vám přeji klidné letní dny spojené s
odpočinkem.
Karolína Rynešová, ředitelka MŠ
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nám vždy své prostory půjčuje obec Vitějovice, jak na
pravidelnou činnost, tak letní příměstský tábor. Za což paní
starostce Ing. Lence Tůmové patří velký dík. V neposlední
řadě za celoroční spolupráci děkuji městu Netolice.
Díky projektu Šablony II jsme s dětmi navštívili řadu
zajímavých míst a spousta neméně lákavých aktivit nás v
příštím školním roce ještě čeká. Momentálně je příprava
nabídky zájmové činnosti pro 2020/2021 v plném proudu a
budeme se snažit, aby si vybrali opravdu všichni.
Pár změn náš Domeček od září čeká. Jedna velká proběhne
už srpnu. Naše báječná kolegyně Nellinka vymění roli
pedagoga volného času za roli nejkrásnější, roli maminky a v
září k Paškům přiletí vrána. Za náš domečkovský kolektiv
Nellince přeji, ať je v nové roli šťastná a miminko rodičům
dělá jen radost. Za celé dva roky, které jsme na DDM spolu
prožily Nellince děkuji, protože byla nejen úžasná kolegyně,
ale i kamarádka.
A o dalších změnách zase příště.
Všem čtenářům a přátelům netolického Domečku přeji
klidné léto a v září se budu těšit na viděnou.
Mgr. Daniela Matějková
vedoucí DDM Netolice
Poděkování za mimořádnou obětavost v mimořádné době

TAK TROCHU JINÝ ŠKOLNÍ ROK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Sedím v prázdném Domečku a
přemýšlím, jak zhodnotím tento školní
rok.
Posledních pár týdnu je tu nezvyklé
ticho. Minulý rok v tuto dobu zněl
Domečkem dětský křik, smích, ze sálu
se ozývala hudba a na hřišti bylo rušno.
Měli jsme pár dní před závěrečnou
přehlídkou kroužků a příprava letní
činnosti byla v plném proudu.
Letos tu žádný ruch není, přehlídka kroužků nás nečeká a v
přípravě letní činnosti stále čekáme na vyjádření MŠMT, jak
vlastně ty tábory budou probíhat.
Na dva měsíce se činnost Domečku zastavila, ale ne úplně.
Po celou dobu jsme pilně pracovali, šili roušky, třídili,
uklízeli, přebírali a přemýšleli, co nového, nejen dětem,
nabídnout.
A jaký tedy ten letošní školní rok byl?
Za nás pracovníky DDM hezký, pracovně náročný a plný
překvapení.
V říjnu jsme otevřeli celkem 29 zájmových útvarů v
Netolicích a 2 zájmové útvary ve Vitějovicích, které
pravidelně navštěvovalo přes 300 účastníků. Velké
poděkování patří všem externím pracovníkům - vedoucím
kroužků. Mgr. J. Borovková, A. Hloušková, Mgr. J. Holub,
V. Hrbek, Mgr. S. Koptišová, M. Machovcová, Bc. M.
Mrázek, L. Plojharová, Š. Pužej, M. Reindlová, Mgr. E.
Šandová, G. Vojtěšková a J. Zíka, ti všichni trávili svůj volný
čas s Vašimi ratolestmi a snažili se předat jim to nejlepší v
dané oblasti. Já všem nejen sama za sebe, ale i za DDM moc
děkuji a jejich práce si nesmírně vážím. Úspěšná spolupráce
pokračovala s MŠ Netolice, ZŠ Netolice a SDH Netolice. Za
důvěru děkuji paním učitelkám z MŠ i ZŠ, paní ředitelce MŠ
K. Rynešové a paní zástupkyni ředitele ZŠ Mgr. L.
Bukačové. S děvčaty z Dětských klubů Netolice jsme se
letos bohužel pracovně nepotkaly ani při Staročeském
řemeslném jarmarku ani při Čarodějnickém reji, ale při šití
roušek. O to byla ale spolupráce intenzivnější. Zcela zdarma

Za celý Domov pro seniory Pohoda bychom chtěli srdečně
poděkovat všem dárcům, kteří se nám v této nelehké situaci
rozhodli pomoct jakoukoliv formou. Velkou zásilku šitých
roušek nám doručilo město Netolice, roušky vyráběli někteří
zaměstnanci města, zaměstnanci Dětských klubů a
Domečku.
První vlaštovkou, která potěšila všechny zaměstnance i naše
klienty, byly netolické Lahůdky paní Jitky Bromové, která
nám darovala spoustu sladkých dobrot pro zlepšení nálady.
Pan Michal Borovka s manželkou Janou poskytli našemu
domovu ochranné štíty, které po večerech společně
kompletovali. Štíty z 3D tiskárny nám také zprostředkoval
Portus Prachatice ve spolupráci s Františkem Stropnickým.
Velkou dodávkou knih nás podpořilo vydavatelství Albatros,
které zaslalo darem knížky rozličných žánrů. Domov pro
seniory obdržel od ﬁrmy Vinium několik beden nápojů. Tyto
osvěžující nápoje nám zprostředkoval pan David Bečvář, na
nápojích si pochutnali jak klienti, tak zaměstnanci.
Komerční banka nám jako sponzorský dar zaslala několik
respirátorů. Dary přišly i od Asociace poskytovatelů
sociálních služeb. Pan Jakub Pánek z Centra paměti národa
přivezl našemu domovu roušky. Roušky přinášelo velké
množství dobrovolníků, byli to příbuzní našich klientů,
známí našich zaměstnanců, nebo i netoličtí občané, kteří se
dozvěděli, že látkové roušky potřebujeme. Paní Hana
Macáková přispěla ﬁnančním darem, za který jsme látkové
roušky zakoupili. Pravidelnou dodávkou ochranných
pomůcek nás zásoboval Jihočeský kraj.
za celý Domov pro seniory Pohoda
Helena Ledvinková, DiS.
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PODĚKOVÁNÍ VRCHNÍ SESTRY PRACOVNÍKŮM

ČESKO ŠIJE ROUŠKY - NETOLICKÁ EDICE

Všichni naši pracovníci cítili velkou odpovědnost,
omezovali kontakty se svými blízkými, dodržovali důsledně
všechna opatření a byli připraveni na naplnění krizového
plánu, který počítal s uzavřením domova a 24 hodinovým
pobytem personálu v Domově. Pro tento případ měl téměř
každý pracovník doma sbalenou tašku s nejnutnějšími
věcmi, kterou mnozí vozili pravidelně i v autě. K takové
situaci naštěstí nedošlo, a to díky zodpovědnosti každého
člena našeho týmu. Pracovali jsme pod velkým psychickým
tlakem, v novém režimu, ale zásadní pro nás byla stále péče o
naše klienty.
Ráda bych tímto poděkovala všem našim pracovníkům za
spolupráci a zodpovědnost, s jakou k celé situaci přistoupili.
Díky nim jsme dokázali zabezpečit zdraví našich klientů.
Naučit se pracovat v novém režimu, vydržet psychický tlak,
nemít mnohdy možnost vidět se svými blízkými, to chce
velkou dávku odvahy, odhodlání se nevzdat a obětavosti. A
to vše celý personál Domova v těchto dobách prokázal a já
jim za to ze srdce děkuji. Věřím, že se celá situace brzy
uklidní a my i naši klienti se vrátíme do "starých kolejí".
Pokud by ale druhá vlna skutečně nastala, my budeme
připraveni.
Přeji všem mnoho sil a zdraví.
Vrchní sestra Bc. Martinovská Jaroslava

Psala se polovina března letošního roku, a přišel pokyn noste roušky, je to povinné. Kde je ovšem vzít, ptala se
většina z nás..? Lékárny, drogerie, e-shopy - beznadějně
vyprodáno. A tak začalo v Netolicích fungovat skvělé šicí
centrum. Naše Dětské kluby se spojily s DDM Netolice, a na
ně se nabalily ještě další úžasné ženské. A těm patří ten
NEJVĚTŠÍ DÍK!
Společně jsme zvládly zásobit netolické seniory, obchody,
hasiče, za hranicemi Netolicka potom hospice, seniory na
Dobré Vodě a mnoho dalších. Takhle korona-krize ukázala,
že to s námi lidmi ještě není tak špatné, a když je potřeba,
domluvíme se a táhneme společně za jeden provaz. Já tímto z
celého srdce děkuji holkám z “Klubu” a “Domečku” Vlaďce Keclíkové, Terce Mitrengové, Dádě Matějkové,
Nelly Horinkové a Majdě Reindlové, za vyčerpávající
pracovní nasazení. Dál Vendy Janotě Vaníčkové a Pavlíně
Dubravcové za skvělé zásobení materiálem. A stejný dík
patří všem těm, které přinesly materiál, roušky nebo
propůjčily své šikovné ruce ke stříhání a šití..
A tady jsou, podle abecedy, aby se nehádaly:
Eva Babůrková
Veronika Babůrková
Jitka Bártová
Eva Bísková
Dagmar Blažková
Jana Borovková
Lenka Bukačová
Lenka Franzová
Marie Frnochová
p. Hanušová
Eva Havlová
p. Hlavatá
p. Honsová

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE VŠEM
PODPOROVATELŮM A PRACOVNÍKŮM
Z pozice ředitele Domova pro seniory Pohoda bych chtěl
poděkovat všem, kteří nám v tak těžké době poskytovali
podporu. Zvláště pak děkuji našim pracovníkům, kteří přijali
v době těch nejtvrdších opatření, která se dotkla hlavně
našich klientů, sílu pracovat ve zvláštním režimu po celou
dobu mimořádných opatření. Zvládnout všechna opatření,
která byla nutná zadministrovat na podmínky našeho
domova, bylo nad lidské síly, a za to, že jsme to zvládli, patří
dík naší vrchní sestře Jaroslavě Martinovské a sociální
pracovnici Heleně Ledvinkové. Dík patří i pracovnicím,
které pracovaly a pracují z domova.
ředitel Jiří Vít

p. Janotová (Sedlec)
Milena Konzalová
Emilie Nováková
Romana Pešková
Stanislava Reindlová
Martina Soukupová
Marie Srbená
Kateřina Srbová
p. Stropnická
Olga Svěchotová
Jana Šmídová
Thuan Nguyen Thi

Ještě jednou všem děkuji za spolupráci, ochotu a nadšené
nasazení a Vám, čtenářům, přeji hlavně pevné zdraví.
Lucie Bedlivá Reidingerová

Domov pro seniory Pohoda

DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ ZA UŠITÉ ROUŠKY

Budějovická 159, Netolice

přijme do pracovního poměru
- pracovnici přímé obslužné péče

Chtěl bych tímto poděkovat p. Lucii Bedlivé Reidingerové a
ostatním dobrým duším, které v DDM šily roušky nejen pro
naše spoluobčany a organizace, ale ušily i několik set roušek
například pro Domov důchodců Dobrá Voda, Hospic a
Český červený kříž.
Děkuji i vedení města Netolic za poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na zakoupení materiálu. Ukázalo se, že umíme být
solidární.
Martin Csejtey

Jedná se o práci v nepřetržitém provozu dvanáctihodinové směny. Nástup dle dohody.
Zájemci mohou zaslat svůj profesní životopis
na e-mail: ekonom.pohoda@netolice.cz
Informace o volných místech mohou získat
na tel. 723 938 394

PODĚKOVÁNÍ
Všichni obyvatelé Netolic z Vodňanské ulice, kteří obdrželi
hygienické šité roušky, děkují pí Franzové, pí Tetourové a sl.
Šárce Piskáčkové.
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Následující článek redakce také zařadila do rubriky
„Poděkování…“, neboť je třeba ocenit zachování
dostupnosti prodeje zdravotního materiálu, léků a lékařské
péče v našem městě.

Kulturní a společenské akce

I LETOS ROZKVETL
„Do šeříku padly dny té slávy. Nikdy ještě nám tak nevoněl,
…“. Úvodní slova básně Jaroslava Seiferta, věnované oslavě
konce II. světové války. Války z nejhroznějších, války, která
připravila o život více jak 72 milionů lidí. Rok co rok si
začátkem května připomínáme chvíli, kdy tahle několikaletá
hrůza skončila. Připomínáme si jí mimo jiné i průvodem,
položením věnců, slavnostním ohňostrojem.
V letošním roce nám pandemie koronaviru a opatření s ní
spojená veřejné oslavy překazila. Škoda, bylo co slavit,
vždyť zrovna na letošní květen připadlo 75. výročí konce II.
světové války. A i ten šeřík tak krásně rozkvetl …….
Na oslavu výročí se však nezapomnělo. Po celé naší vlasti
oslavy probíhaly, i když byly takové komorní. U nás v
Netolicích uctili oběti války členové Rady města, kteří ve
čtvrtek 7. května položili věnce k památníkům u kostela sv.
Václava a u budovy Spořitelny na náměstí a kytici na hrob
ruských vojáků na hřbitově.
Helena Matějeková

JEDEN DESETIDENNÍ DEN
22. 3. Je neděle, třetí den astronomického jara. Budím se
brzy, mrzí mě to, potřebovala bych se vyspat. Nevadí, půjdu
na chvíli ven. Trochu rekapituluji minulé hektické dny. A pak
tedy do lékárny. Do odvolání jsem totiž minulou neděli
nabídla pacientům pohotovost o víkendech.
Už ve čtvrtek 12. 3. mě napadlo vyžadovat po pacientech,
aby vstupovali do lékárny po jednom. Moc nám to s mojí
laborantkou Maruškou ulehčilo práci.
Každou chvíli sleduji web velkoskladů, zda nenaskladnily
roušky, rukavice, teploměry nebo desinfekci, zbytečně. V
pátek 13. večer asi v sedm (zavíráme sice v pět, ale dřív než v
osm se domů nedostanu) mě napadlo, abych navýšila zásoby
Paralenu, Panadolu, Aspirinu a Brufenu, přiměřeně, cca na
měsíc, aby zbylo na ostatní. S hrůzou zjišťuji, že naši
objednávku distributor není schopen vykrýt. Dozvídám se,
že nemocniční lékárny údajně dostaly pokyn zásobit se na tři
měsíce dopředu.
Rozvoz léků do okolních obcí jsem zahájila od úterka 17. 3.,
přímo v Netolicích to zajistí pečovatelská služba a hasiči. S
nimi se mi komunikuje nejlépe, je vidět, že jsou vycvičeni
požáry, vichřicemi a povodněmi. Přednostně spolu s
Domovem pro seniory Pohoda ode mě nakupují desinfekci,
sice jim ji prodávám bez přirážky, ale trochu si myslím, že by
to měla být starost města a součást krizového plánu.
Středeční zážitek dne si pamatuji docela přesně. Obě mé
zaměstnankyně přinesly z domova roušky, které jim zbyly z
minulých let po stavebních pracích, tak je pacientům zdarma
po jedné rozdáváme. V poledne zazvonil telefon a volající se
představil jako advokát z Prachatic, s tím, že dva jeho klienti
si na mě stěžují, že dávám roušku po jednom kusu na osobu.
Řekla jsem mu, že to je pravda a že v nouzovém stavu
vyhlášeném vládou mám právo omezit počet. Na to odvětil,
že si na mě všechno zjistí. „Tak si zjistěte.“, řekla jsem mu a
zavěsila. Jen tak mě něco nerozpláče, ale v tu chvíli mi
vhrkly slzy do očí.
Čtvrtek a pátek mi splývají v jedno zoufalé těšení se na den
volna, musíme mít otevřeno o hodinu dříve než běžně - od
sedmi, abychom nezmátli seniory, kterým vláda slíbila, že v
nějaké době budou obchody vyhrazeny pouze pro ně.
Pacienty v rouškách všech střihů a barev (natož toho v
plynové masce), nepoznávám, bohužel ani ty, kteří našili
doma do foroty a nosí nám je zdarma k rozdávání.
Zjišťuji, že panika je daleko nakažlivější než koronavirus a
že Paralen se stal lékem proti úzkosti.
Je neděle večer, pohotovosti nevyužil nikdo, tak jsem
napsala tento článek, ale už musím jít spát, zkontroluji ho a
odešlu až zítra.

NETOLICKÉ VZPOMÍNKY NA DNY
OSVOBOZENÍ – MUZEUM VYDALO NOVOU
PUBLIKACI PŘI PŘÍLEŽITOSTI 75. VÝROČÍ
UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
JVšechno to vlastně začalo už v roce 2015 při výstavě
fotograﬁí Vojtěcha Michálka, kterou naše muzeum
připravilo k 70. výročí ukončení II. světové války. Výstava
tenkrát vyvolala veliký zájem návštěvníků. Vojtěch
Michálek (1916-2001, pro netoličáky prostě „Vojtík“) byl
nejen známý netolický obchodník, aktivní dobrovolný hasič,
ale především vynikající dokumentátor fotograf. Léta vedl
dětský fotokroužek. Kromě kamarádství a smyslu pro humor

Uveřejněno v časopise Respekt 2020/14
Hana Pužejová
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dovedl ukázat
dětem ono
pověstné
„dobré světlo“
a mnoho jeho
žáků od té doby
fotoaparát už
neodložilo.
Díky panu
Michálkovi
mají Netolice
t a k o v é
autentické
záběry nejen ze
d
n
ů
osvobození,
jakými se může
pochlubit
málokteré
městečko naší
velikosti.
D a n i e l a
Liščáková, emeritní ředitelka netolického muzea, spolu s
milovníky historie a dobrovolnými spolupracovníky
Vladimírem Türkem a Františkem Pencem od roku 2016
uskutečňují pro naše muzeum rozhovory s pamětníky
formou zvukového a písemného 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 byl hlavním
podkladem pro vzniklou publikaci. Obě autorky publikace
trávily nespočet hodin při přípravě studiem archivních
materiálů, dokumentů, rukopisů, výběrem fotograﬁí a
hledáním souvislostí. Ke konci příprav ještě zopakovaly
některé návštěvy u pamětníků, aby čtenář dostal střípky
vzpomínek kompletní.
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“.
Moc bych jim všem ráda poděkovala, že na úkor svého
volného času sbírají a skládají pro budoucí generace mnohdy
vzpomínky a události, které by jinak navždy zapadly do
propadliště dějin.
Publikace „Netolické vzpomínky 1945“ je k zakoupení v
muzeu-infocentru za 50,- Kč.
Zuzana Leherová

Hned při kácení bylo z paty stromu odříznuto několik
přibližně 10 cm silných kotoučů, které jsou spolu s
dobovými fotograﬁemi náměstí se smrkem vystaveny v
muzeu. Následně byl kmen stromu rozřezán na několik částí.
Z nejsilnější části byly odříznuty dvě 4 metry dlouhé klády a
ty byly převezeny do areálu Technických služeb. Začalo se
vymýšlet, na co je využít. Smrk byl hustě zavětvený až k
zemi, jeho dřevo bylo hodně sukovité a údajně pro další
zpracování málo vhodné. Původní myšlenka byla rozřezat
klády na fošny a nechat z nich vyrobit lavičky. Ale ty by nám
náš smrk asi dlouho nepřipomínaly. Smrkové dřevo je
měkké, i při dobrém ošetření venku rychle podléhá zkáze.
Ale zapracovala náhoda. V novinách se psalo, že v ZOO
Hluboká n. Vltavou několik řezbářů z celé republiky
vyřezává sochy s přírodní tématikou. Podařilo se nám sehnat
na ně kontakty a jednoho z nich, Jiřího Nekolu ze Štipoklas u
Týna nad Vltavou, jsme oslovili. Pan Nekola se přijel na
klády podívat a konstatoval, že jsou k řezbářským účelům
vhodné. Aby dřevo nebylo vystavenou povětrnostním
vlivům, bylo rozhodnuto, že budoucí socha bude instalována
ve smuteční síni na hřbitově. Pan Nekola tedy tvořil sochu
přímo pro dané místo. Výsledkem je socha ženy v životní
velikosti. Pokud zavítáte na netolický hřbitov, zajděte se na
ní podívat ke smuteční síni, stojí hned u vchodu.
V současné době ještě jednáme s J. Nekolou o vytvoření
reliéfu, s tématikou vztahující se k Netolicím, pro naše
muzeum.
Helena Matějeková

DIVADELNÍ LÉTO BUDE
Na letošní divadelní sezónu jsme měli úplně jiné plány… V
lednu jsme začali zkoušet takzvanou koňskou operu Jiřího
Brdečky Limonádový Joe. Máme hotové krásné kulisy,
pořízené kostýmy a pak začal „v báru houstnout dým“ a od
března jsme už zkoušet nemohli. Navzdory okolnostem však
chceme divadlem i letos potěšit sebe i vás, přinést radost a
odreagování se od běžných starostí a prožít spolu s vámi pár
letních večerů v krásné zahradě zámku Kratochvíle –
tradiční letos již XXIX. divadelní léto uspořádáme, i když
trochu speciﬁcké. Snad vám humor Zdeňka Jirotky, potažmo
sluhy Saturnina a dalších, ve stejnojmenné úspěšné komedii,
vykouzlí i letos úsměv na tváři a přijdete za námi do zahrady
zase!
Těšíme se moc!
za netolické Tyláky Zuzana Leherová, principálka

NETOLICKÝ VÁNOČNÍ SMRK ZNOVU OŽIL
RUKAMA ŘEZBÁŘE
Byl tady s námi skoro 70 let. Ještě než 6. ledna 2019 padnul k
zemi, vyslovil někdo myšlenku, že bychom na něho měli mít
nějakou památku, něco, co by nám ho připomínalo. O čem je
řeč? O našem smrku, který byl dlouhá desetiletí nedílnou
součástí netolického náměstí a v adventních časech
nádherným vánočním stromem. Dlouhodobé sucho a časté
vichry jej natolik poškodily, že se stal nebezpečným a musel
být pokácen.
-8-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NETOLICE
Městská knihovna měla pro své návštěvníky připravenou
celou řadu akcí, které se však z důvodu vyhlášení nouzového
stavu nemohly uskutečnit. Protože bychom vás o setkání se
zajímavými lidmi nechtěli připravit, domlouváme průběžně
nové termíny na podzim 2020 a jaro 2021.
Zatím bychom vás rádi pozvali ve čtvrtek 15. 10. 2020 od
18,00 hodin na komentovaný ﬁlmový večer, kdy nás PETR
HEJNA provede BELGIÍ.
V pondělí 2. listopadu 2020 zavítá do naší knihovny paní
DANA BERANOVÁ, která přítomné dámy přesvědčí o
tom, že “KAŽDÁ ŽENA MŮŽE BÝT KRÁSNÁ”.
Začátek je naplánovaný na 18,00 hodin.
Termíny dalších akcí budou po upřesnění zveřejněny na
stránkách MěK Netolice, v příštím čísle Zpravodaje a
stránkách města Netolice.
VÝPŮJČNÍ DOBA v MěK Netolice do 31. srpna 2020
Vzhledem k vyhlášení karanténních opatření, bude výpůjční
doba v MěK Netolice do 31. srpna 2020 upravena takto:
Úterý
9,00 – 12,00
13,00 – 16,00
Čtvrtek
9,00 – 12,00
13,00 – 17,00
O případné změně vás budeme informovat na stránkách
knihovny a stránkách města Netolice.
Hana Trněná

POSEZENÍ POD LÍPOU
Město Netolice realizuje každoročně srpnovou akci. Co o
programu a sobě sdělili sami účinkující?
Jak se Janek neuměl rozhodnout – jedinečné představení
divadélka KOS z Českých Budějovic. Při této pohádce
mohou sami diváci rozhodovat, co se má stát a jak se bude
děj dále vyvíjet. Na začátku představení nemůže nikdo, ani
herci, tušit, co v pohádce čeká a jak to celé dopadne.
Malou dechovou hudbu B. BRASS založil v polovině roku
2019 její současný kapelník Václav Bouda. Pozval do ní
muzikanty, se kterými hrál v minulosti a přizval k nim
nového tenoristu a bubeníka.
Společně se pak rozhodli, že základem jejich repertoáru
bude klasická česká a moravská lidová muzika, občas
doplněná orchestrálními skladbami různých žánrů z oblasti
dechové hudby, swingu, popu apod. Také se shodli na tom, že
nebudou používat elektronické nástroje, jako například
elektronické klávesy a kytary. Veškeré skladby jsou
aranžovány tak, aby je bylo možné zahrát v základním
pětičlenném obsazení, kterým je: trubka nebo křídlovka,
tenor nebo pozoun, tuba, akordeon a bicí.
Obsazení kapely B. BRASS a její repertoár je tedy od
samého počátku koncipován tak, aby vyhovoval především
těm, jež si chtějí poslechnout, zazpívat a zatančit při
klasické, lidové muzice. Z hudebního projevu všech členů
kapely je jasné, že je hudba baví a mají upřímnou radost ze
setkání se svými posluchači a těší se na každé další setkání.
Country taneční soubor Rozálie ze Strakonic tančí ve stylu
klasického country a příbuzných stylů, v jejím repertoáru
najdete i ukázky historických tanců z období baroka. V rámci
svých vystoupení naučila Rozárie veřejnost jednoduché
tance. Soubor se věnuje mimo jiné modernímu cloggingu
dětí (jedná se o moderní formu country stepu, ve kterém jsou
tanečníci Rozálie držiteli několika titulů mistrů ČR). Těšit se
můžete na country vystoupení dospělých párů.
Od účinkujících obdržela J. Petrášková

ZAŽÍT NETOLICE JINAK – POPRVÉ A PODRUHÉ
Myslím, že ne každý obyvatel Netolic si pamatuje 5. říjen
loňského roku. Přesto doufám, že některým tato studená
říjnová sobota uvízla v paměti. V Netolicích se totiž konala
poprvé sousedská slavnost Zažít Netolice jinak. Když na ni
vzpomínám já, zaplavuje mne paradoxně velice hřejivý pocit
z toho, jak se to i přes nepřízeň počasí nakonec povedlo. Jak
jsme tam v tom ledovém větru byli spolu.
Nakonec se to všechno povedlo – místopisné povídání o
netolických zákoutích a jejich pozapomenutých tajemstvích
v muzeu bylo plné živého zájmu. Na detektivní hru pro děti
nakonec dorazilo víc dětí, než mohl v té zimě kdo čekat. Jídlo
a pití bylo vynikající. Radim Leher podle mne musel
odcházet s regulérními
omrzlinami, a přesto hrál
celé odpoledne.
Odměnou, a domnívám
se, že nejen pro mne, byl
večer v divadle, kdy se
zpívalo a hrálo a jehož
vrcholem byla první
slam poetry exhibice v
Netolicích. Divadlo se
otřásalo smíchy snad až
do základů.
Chtěla bych poděkovat
všem, kdo se zúčastnili
příprav a pomohli s nimi.
(Chcete-li znát jejich
jména, koukněte se
článek v plném znění na
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stránkách města).
Tento článek však není pouze článkem vzpomínkovým. Je to
zároveň i pozvánka na „Zažít Netolice jinak 2020“.
Sousedská slavnost se bude tentokrát konat 5. září od 14:00
do 22:00 opět na plácku mezi cihlovou školou a kostelem.
Program je zatím v přípravě, ale už teď Vás můžeme lákat na:
ź další místopisnou přednášku pana Řepy,
ź pohádku pro děti v podání divadla Continuo,
ź hudební čísla Radima Lehera,
ź společné zpívání vrabčáckých hitovek s doprovodem
Mikoláše Troupa,
ź již legendární slam poetry,
ź domácí jídlo a pití,
ź hry a tvořivé dílny pro děti,
ź skládání origami
ź a všelicos dalšího, nechte se překvapit.
Těšíme se na to, že spolu zažijeme Netolice jinak. Těšíme se
na Vás. Tak v září na viděnou!
Terezie Troupová

JIŘÍ KOBR „NEDĚLE“
Celosezónní výstava sochařského díla
Jiřího Kobra v zahradním pavilónu
Markéta, v zámecké zahradě a v interiérech
renesanční vily.
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.
Vždyť tematicky mé sochy většinou odkazují ke křesťanské
ikonograﬁi. Přesněji - jde o obecně lidské situace vnímané
skrze ikonograﬁcká schémata. Jsou to běžné události v
životě člověka a já se snažím o jejich co možná
nejpřesnější vyjádření. A velmi silné předobrazy, archetypy
nacházím v tradičním křesťanském umění. Matka v naději,
matka s dítětem, pieta…narození, smrt, vzkříšení - celkově
úsilí o posvěcení života.
Snažím se hledat formu, která mi umožňuje stručnost a
přesnost vyjádření a která zároveň odkazuje k čemusi
původnímu. Často jde o ﬁgury sbité z prken, někdy
řezbářsky zpracované, pokusy o možná zpracování božích
muk, práce z kamene i betonu, graﬁky na plátně. Důraz
kladu i na barevné provedení a povrchovou úpravu.
Sochy vnímám jako samozřejmou součást prostředí. Jako
věci, které dotvářejí kulturní krajinu, jsou součástí
interiéru, reagují na daný prostor a pomáhají posouvat
jeho vnímání. Proto možnost vystavit své práce jak ve vile
Markéta, v zahradě, ale i v rámci prohlídkové trasy v
zámku, je pro mě výzvou a svého druhu dobrodružstvím."

vitrážovou výzdobu oken tematizující světlo, roku 2017
proběhla jeho samostatná výstava v Galerii Ústavu
makromolekulární chemie v Praze a dále dlouhodobá
instalace souboru dřevěných soch v zahradě břevnovského
kláštera v Praze, která byla zopakována i v roce 2018. V roce
2019 vystavoval v zahradách broumovského kláštera a v
galerii Dům, v městské galerii v Trutnově proběhla společná
výstava s Jakubem Špaňhelem.
Správa zámku zajišťuje provoz výstavy průvodcovskou
službou. V případě, že bude výstava při Vaší návštěvě
uzavřena, informujte se u pokladny objektu. Důvodem může
být maximální vytíženost všech průvodců.
Vojtěch Troup

SVĚT ZVANÝ PETRKOV - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
VE VSTUPNÍ VĚŽI KRATOCHVÍLE
Výstava fotograﬁí Ivany Řandové „SVĚT ZVANÝ
PETRKOV“ ve vstupní zámecké věži. 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.
Petrkov u Havlíčkova Brodu
Ve venkovském zámečku na Vysočině se před více než sto
lety usídlil rod Reynků, pocházející po předcích ze
Španělska (El Renco). Bylo to spíše malé hospodářství, o něž
se později začal starat Bohuslav Reynek (1892-1971),
spirituální básník, graﬁk a myslitel. Když pojal za ženu
francouzskou básnířku Suzanne Renaud (1889 – 1964),
narodili se jim dva synové, Jiří (1928-2014) a Daniel (19292014). Ti posléze přejali úděl svých rodičů a v ústraní
Petrkova pokračovali ve svébytné tradici. Jiří překládal sobě
blízké autory z Francie a Daniel vytvářel fotograﬁcké
koláže. Omšelé tuskulum se na několik desetiletí stalo cílem
plachých poutníků za krásou, moudrostí a duchovní
pravdou. Tím vším obdarovával rod Reynků náš svět. Byl
nenápadnou, avšak hluboce ponořenou kotvou v povrchních
časech materialismu. A stále je. Tato výstava je poctou
tomuto požehnanému místu.
Vojtěch Troup

Jiří Kobr (nar. 1974 ve Dvoře Králové n. Labem) vystudoval
Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou
školu v Praze (řezbářství, 1988–1997), v letech 1997–2003
absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (Petr
Siegl, Jindřich Zeithamml; za diplomovou práci „Kříž“
obdržel cenu rektora). Roku 2001 proběhla jeho samostatná
výstava v Městské galerii v Trutnově, v roce 2009 vytvořil
rekonstrukci norimberského lustru pro zámek Kratochvíle,
roku 2016 navrhl pro kapli ve Strakově u Litomyšle
- 10 -

POCTA PRO ČESKOU PAMÁTKOVOU PÉČI

VÝSTAVA NETOLICKÁ LOKÁLKA A JÍZDY
JIHOČESKÝM MOTORÁČKEM
U příležitosti letošního výročí 125 let od založení dráhy
Netolice – Dívčice je možno si prohlédnout v muzeu
výstavu Netolická lokálka. Přijet na ni je možné i vláčkem z
Týna nad Vltavou, Dívčic, Čičenic a ostatních průjezdových
stanic dle jízdního řádu, který naleznete na vývěsce muzea –
infocentra Netolic a na webu
https://www.kptrail.cz/jihoceske-leto-s-motorackem/
Jiřina Petrášková
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V závěru minulého roku převzala správa státního zámku
Kratochvíle ve Španělském sále Pražského hradu prestižní
ocenění za péči o kulturní dědictví České republiky a za
historickou obnovu objektu "OPERA HISTORICA 2019".
Ocenění bylo uděleno Národnímu památkovému ústavu za
dlouholetou, vysoce odbornou obnovu areálu zámku
Kratochvíle. Obnova byla realizována v jednotlivých
etapách nepřetržitě po dobu třiceti let. Projekt obnovy, který
byl uskutečňován pod názvem "Renesance renesance", řešil
komplexní obnovu po jednotlivých partiích zámeckého
areálu. V závěru osmdesátých let dvacátého století byla
zahájena obnova a historická rekonstrukce zámecké zahrady
včetně vodního příkopu a všech částí předzámčí se vstupní
věží, bezprostředně po "Sametové revoluci" byly zahájeny
práce na záchraně zámeckého kostela. V několika etapách
následovaly práce na restaurování nástěnných maleb
ohradních zdí, zahradních pavilónů. Samostatným a
nesmírně náročným úkolem byla restaurátorská obnova
renesanční vily. Projekt "Renesance renesance" vyvrcholil
vznikem nových interiérových instalací, které vrací
zámecký areál době, ve které jej na přelomu 16. a 17. století
užívali poslední Rožmberkové.
Z rukou generální ředitelky Národního památkového ústavu
a předsedkyně odborného kolegia Ing. arch. Naděždy
Goryczkové ocenění převzal kastelán zámku Kratochvíle.

125. výročí
železniční tratě
Dívčice-Netolice

1. 5. - 30. 10. 2020

květen-září:
úterý-neděle 9-12 13-16 hodin
říjen:
pondělí-pátek 9-12 13-16 hodin

ZVELEBENÍ NETOLIC ŽELEZNICÍ NIŽŠÍHO
ŘÁDU
Týdeník Českých drah Železničář z roku 2010 v čísle 40 na
straně 8 zaznamenal:
Kouzlo malých lokálek zůstává zachyceno ve vzpomínkách
pamětníků i v podobě zachovalých exponátů.
Třináctikilometrová trať Dívčice – Netolice vděčí za svůj
vznik zemskému zákonu číslo 8 z prosince 1892. Tato právní
norma, která nese název „O zvelebení železnictví nižšího
řádu“, prakticky odstartovala vlnu budování svépomocných
lokálních tratí. Prvními Zemí českou garantovanými
místními drahami byly tratě Postoloprty – Louny a právě
naše lokálka do Netolic, kde provoz začal 27. října 1895.
Původně zde byly jen dvě mezilehlé zastávky: (Libějice) a
Holečkov (dříve Rábín). Stanice a zastávky tu vůbec měnily
jména. Tak třeba označení Dívčice se používá až od roku
1923, především se jednalo o Nákří, Nákří – Netolice a na
začátku Netolice. A to uvádíme pouze české verze, ne
německé.
Dráha byla v roce 1925 zestátněna. Navzdory poměrně
rozlehlé topírně disponovala jedinou lokomotivu, a to
9782kkStB, později 310.026. V případě potřeby byly
najímány stroje okolních drah. Třeba nedaleká Správa
provozu Prachatice, kam dráha spadala, mívala pro
šumavské dráhy nějakých 14 strojů něžně nazývaných
„kafemlýnek“. Ta netolická mašinka byla vyřazena ze služeb
ČSD roku 1930, ale pak ještě celých 34 let fungovala ve
východočeských cukrovarech. Jednou z rarit bylo, že od 4. 7.
1922 tu plzeňské ředitelství drah zkoušelo parní vůz 1.401
ledečské lokálky.
Od Nového roku 1928 byly na trať nasazeny první motorové
vozy a jejich „pravnuci“ řady 810 tu jezdí dodnes.
Motoráčků tu dnes kodrcá sedm párů plus dva páry v
pracovní dny. Zajímavostí je, že většina jich jede na trase
Týn nad Vltavou – Čičenice – Netolice, další skoro raritou je
fakt, že cestující z nebo do Českých Budějovic si těmito
vlaky projedou úsek Dívčice – Čičenice, kde přestupuje i na
rychlíky dvakrát – a ještě k tomu zdarma.
Martin Navrátil
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KALENDÁŘ AKCÍ
V souvislosti s onemocněním covid-19 bylo zrušeno mnoho plánovaných akcí v našem městě a pro některé byly sjednány
náhradní termíny. Nyní dochází k pozvolnému uvolňování přijatých vládních opatření. Od 11. května za dodržení
hygienických podmínek byla umožněna realizace akcí do 100 návštěvníků, od 25. května do 300. Plánováno je za příznivé
situace rozšíření limitu na 500 osob od 8. června a na 1000 od 22. června. S uvolňováním přinášíme pozvání na plánované
akce. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuální epidemiologická opatření vlády. Následné změny dle vývoje
situace jsou možné.
Jiřina Petrášková
pozvání na výstavy
13. 5. – 28. 6.

Muzeum

fotograﬁcká výstava Václav Malina – Malinová všehochuť

1. 7. – 31. 7.

Muzeum

výstava Zdeněk Přibyl – Fotograﬁcké snění

12. 5. – 30. 10.

Muzeum

železniční výstava Štifterův Pošumavský spolek Netolická lokálka

25. 5. – 30.9.
zámek Kratochvíle

sochařská výstava Jiří Kobr – Neděle
Celosezónní výstava sochařského díla Jiřího Kobra v zahradním pavilónu
Markéta, v zámecké zahradě a v interiérech renesanční vily.

zámek Kratochvíle

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY I. Řandové SVĚT ZVANÝ PETRKOV a
KONCERT JIŘÍHO SMRŽE
Po zahájení výstavy se v zámecké zahradě v 18.00 hodin uskuteční koncert
folkového písničkáře a básníka Jiřího Smrže, jehož tvorba byla několikrát
oceněna hudební cenou „Anděl"

červen
20. 6.
sobota
17 a 18 hodin

27. 6.
sobota
18 hodin

zámek Kratochvíle

Koncert žáků ZUŠ Vodňany
pod vedením paní Evy Matouškové v Horním sále zámku

červenec
3. 7. – 6. 7. a
9. 7. – 12. 7.
21 hodin

zámek Kratochvíle

4. 7.
sobota
16 hodin

zámek Kratochvíle

11. 7.
sobota
12:30

trať Ingilinka

24. 7.
pátek
17:00

autocamp Podroužek

25. 7.
sobota
20 – 23.55

zámek Kratochvíle

XXIX. Divadelní léto
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice s hrou Zdeňka Jirotky Saturnin, v
režii Miroslava Mikeše.
Mše svatá v zámeckém kostele Narození Panny Marie
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Motokrosové závody
Krajský přebor SMS Středních Čech v motokrosu.
Kašpárek a princezna
Boučkovo loutkové divadlo z Jaroměře v rámci turné po Jižních Čechách
sehraje pohádku pro všechny věkové skupiny.
Tančírna Kratochvíle
Tradiční tanečně-hudební večer se swingovým orchestrem Zatrest Band v čele
s Petrem Píšou

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

Decathlon 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.
Mše svatá v zámeckém kostele Narození Panny Marie

zámek Kratochvíle
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srpen
8. 8.
sobota
15 – 24 hodin
9. 8.
neděle
10 hodin
15. 8.
sobota
8 hodin
16. 8.
neděle
12:30 hodin
26. 8.
středa
14 hodin
29. 8.
sobota
20 – 21 hodin

Posezení pod lípou, Pohádka - Jak se Janek neuměl rozhodnout, malá
dechová hudba hrající tradiční jihočeskou lidovou muziku pod vedením
kapelníka Pavla Boudy a taneční country vystoupení souboru Rozálie.

náměstí

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.

Hrádeček u Hrbova

Lukostřelba, Přihlášky je možno zasílat pouze elektronicky vyplněním
formuláře na www.lukostřelec.cz. Každý střelec musí být samostatně schopen
střílet, mít vlastní vybavení (tj. vlastní luk a minimálně 10 šípů) a v případě
dítěte doprovod dospělé osoby.

Závodiště u zámku

Dostihy, Složení celkového dostihového dne: pět rovinných dostihů, dva
překážkové dostihy a hlavním dostihem je Velká cena Netolic na 4 100 m.
Doprovodné pořady jsou, dva dostihy poníků, dostih neregistrovaných koní,
dostih arabských koní a ukázka výcviku psů a plemen.
Den otevřených dveří
Pozvání pro současné, minulé i budoucí děti a rodiče. Den je spojen s
informativní třídní schůzkou pro nově přijaté děti.

MŠ Netolice

Hradozámecká noc
Noční tiché setkání s renesancí - ještě opravdu prázdninový večer na zámku
Kratochvíle

zámek Kratochvíle

září
5. 9.
sobota
14 – 22

6. 9.
neděle
9 – 15:30
12. 9.
sobota
12 – 17

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

Zažít město jinak 2020
Druhý ročník sousedské slavnosti v našem městě. Místopisná přednáška o
Netolicích, loutková pohádka Zuna, hry a dílny pro děti, domácí občerstvení, k
poslechu hraje Radim Leher, zpívání vrabčáckých hitovek s diváky, slam
poetry…

zámek Kratochvíle

Poutní mše s poutí na Kratochvíli, Poutní mše ke svátku Narození Panny
Marie se uskuteční od 9.30 v kostele Narození Panny Marie. V zahradě bude
řemeslný jarmark pro návštěvníky s celodenním doprovodným programem.

MŠ Netolice

12. a 23. 9.
sobota – neděle

23. 9.
středa
19 hodin
25. 9.
pátek
20 hodin

zámek Kratochvíle

zámek Kratochvíle

ZUŠ A. Sarauera

Sté výročí MŠ
Výstava fotograﬁí, dětských prací, prohlídka kronik a celé MŠ
Dny evropského dědictví – Velká GRAND prohlídka za cenu hlavní
prohlídkové trasy zámku
Přednáška prof. Martina Hilského o Williamu Shakespearovi a jeho méně
známé 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.
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 200,- Kč.

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-mail adresu: info@netolice.cz. Děkuji.
Jiřina Petrášková
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PŘIPOMÍNÁME LETOŠNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU
SOUTĚŽ O CENY NA TÉMA
„BARVY V TRUHLÍCÍCH“
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 a
adresou majitele a e-mailovou adresou nebo číslem telefonu
pro případný zpětný kontakt.
Zaslané fotograﬁe vyhodnotí komise určená výborem ZO
ČZS a nejhezčí výsadby odmění věcnými cenami.
Helena Matějeková.
Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Netolice

KDO BYL FRANTIŠEK GREGORA?
(3. část)
V minulém čísle jsme si připomněli Gregorovu osobnost s
jeho tvorbou a nyní se zaměříme na jeho stopu v Netolicích a
možnostech znovuoživení jeho neprávem pozapomenutého
díla.
Ohlasy v Netolicích
Nejvýznamnější akcí v Netolicích, věnovanou Františku
Gregorovi, byly oslavy u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí,
které se konaly 4. a 5. června 1927 a jichž se zúčastnili i jeho
čtyři synové.

Gregorových skladeb. 31.
ledna spolek přednesl jeho
žalm Tys o Bože, síla má a
Requiem, 9. května na župním
koncertu přispěly i sbory z
Prachatic, Českých Budějovic,
Strakonic a Volyně.
V posledních letech byl
významnou akcí koncert
pořádaný ZUŠ A. Sarauera a
Kaprovým kvartetem z
Akademie muzických umění v
Praze, který se konal 28. 4.
2009 k připomenutí 190.
výročí Gregorova narození.
19. září 2019 se v muzeu konal
v předchozím čísle již zmíněný literárně-hudební pořad o
Gregorovi s přednáškou Mgr. Luboše Procházky a s
promítáním.
Cesta ke znovuoživení Gregorova díla
Články a akce v loňském jubilejním roce, popsané v
minulém čísle Zpravodaje, byly zaměřeny na připomenutí
Gregorovy osobnosti jihočeské veřejnosti. Díky
netolickému muzeu byly navázány osobní kontakty s
rodinou pravnuka Ing. Jiřího Gregory z Mladé Boleslavi,
která vlastní rozsáhlý rodinný archiv, v němž bychom mohli
dohledat další cenné informace či fotograﬁe. Mým cílem
jako soukromé badatelky, která žije shodou okolností v
domě stojícím na místě domu, v němž Gregora v Písku 36 let
žil, je mj. i postupně předávat muzeu výběr ze
shromážděných materiálů pro další zpracování a využití.
Hlavním smyslem celého projektu je ale především
postupné znovuoživování Gregorova hudebního díla. V
současné době pokračuji v digitalizaci partitur Gregorových
tiskem nevydaných skladeb z fondu Českého muzea hudby a
Okresního archívu v Písku a hledám zájemce o jejich
případné nastudování. Jedná se dosud např. o kratší sborová
díla a capella, skladby pro klavír, fanfáry na vytrubování na
věž či instruktivní komorní skladby pro děti. Netolice mohou
být jistě právem hrdé na tohoto svého rodáka a bylo by určitě
potěšující nechat zde vlastním přičiněním po mnoha letech
opět znovu zaznít jeho skladby a podpořit tím upevňování
kořenů místní hudební tradice. Kontakt pro zájemce o
spolupráci je hudba.pisek@centrum.cz. Těším se na vaši
odezvu!
Pavla Dvořáková, Písek

Zleva - Josef z Písku, Antonín ze Mšena, František z Náchoda
a Otakar z Prahy
Kromě jemu věnované výstavy a koncertu výhradně z jeho
děl byla na domě ve Lhenické ulici, stojícím na místě jeho
rodného domu, slavnostně odhalena pamětní deska od
akademického sochaře J. V. Duška z Tábora a ulice převzala
Gregorovo jméno. Deska byla schována za nacistické
okupace a znovu umístěna až v roce 1946.
V letech 1921 až 1950 působil v Netolicích pěvecko-hudební
spolek Gregora, který kromě koncertů v součinnosti s
divadelním spolkem Tyl nastudoval i několik operet a
zpěvoher, v r. 1935 mj. i Fidlovačku. V roce 1937, k 50.
výročí Gregorova úmrtí, se zde konaly dva velké koncerty z
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Koupím vltavíny
za nejvyšší možnou cenu.
Malé kousky (střípky) i větší a velké kusy, zdravé i poškozené,
koupím i celé sbírky - platím hotově, ihned na ruku - nejvyšší cenu.
Kontaktovat mne můžete kdykoliv
na telefonním čísle 725 441 310
a nebo na email: rudix@seznam.cz
Pro vltavíny přijedu kdykoliv a kamkoliv,
také nabízím ﬁnanční provizi
za zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
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SANACE KROVŮ/STROPŮ, ZATEPLENÍ STROPŮ
ZAMĚŘENÍ A NÁVRHY ŘEŠENÍ PO CELÉ ČR ZDARMA – NEJVÍCE REALIZACÍ
V JIŽNÍCH ČECHÁCH

· Likvidace dřevokazného hmyzu, dřevokazných hub a plísní
Objevili jste ve dřevě výletové otvory dřevokazného hmyzu, hromádky
pilin pod trámy, slyšíte typické „chroupavé“ zvuky nebo dbáte na prevenci?
Chcete se jen zeptat nebo poradit? Volejte na 602355442. Rádi poradíme,
případně společně vybereme vhodné řešení.

· Zateplení stropů a střech foukanou pro požární izolací
Stropem uniká nejvíce tepla. Foukanou minerální izolací můžete
ušetřit až 35 % nákladů na vytápění s velmi rychlou návratnos .

CHYTRÉ STŘECHY s.r.o.
www.chytrestrechy.cz
info@chytrestrechy.cz

Technicko-obchodní zástupce
Bc. Jiří Hůzl
huzl@chytrestrechy.cz

tel.: 721 078 215

tel.: 602
- 18 -

355 442

RESTAURACE AUTOCAMP PODROUŽEK
- česká domácí kuchyně
- jídla po celý den
otevíráme 29. 5. 2020
PO – NE 11:00 – 23:00
( 737 015 196, 603 819 903

Prodám
3 stavební parcely
v obci Bavorov,
20 km od Českých Budějovic
v nové zástavbě
rodinných domů.
Pěkné, klidné místo,
500 m od lesa.

Inženýrské sítě
na hranici pozemku
(voda, plyn,
elektřina, odpad)

Cena dohodou.
tel: 607 568 051,
702 804 913
e-mail v.bobr@seznam.cz
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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 věcnou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři.
Články, které se do tohoto čísla nevešly, budou zveřejněny v dalších číslech Zpravodaje. Některé články musely být
zkráceny, z důvodu nedostatku místa. Vše, co se do tohoto čísla Zpravodaje nevešlo, bude přístupné na webových
stránkách Města Netolice, v záložce Netolický zpravodaj. Děkujeme za pochopení. Dostupné na:
http://www.netolice.cz/dp/id_ktg=1082&archiv=0
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.
Netolice zpravodaj města – periodický tisk územního samosprávního celku – uzávěrka příštího čísla je 25. 8. 2020. Vydává Město Netolice, číslo 2
nákladem 1 100 kusů, www.netolice.cz., kontakt Mgr. J. Petrášková – tel: 380 421 268, email: info@netolice.cz. Adresa redakce: Muzeum JUDr. O.
Kudrny v Netolicích, Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice. Redakční rada: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. – šéfredaktorka, Blanka Umancová, Libuše
Záhorková, Terezie Troupová, Jiřina Petrášková. Registrace MK ČR E 12490. Graﬁka a tisk: BAZA Graphic – Netolice.

