Zpravodaj města

Netolice
Z MĚSTA

jaro 2022
č. 1
čtvrtletník
PODĚKOVÁNÍ ZA AKTIVITY PŘI ÚDRŽBĚ
POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
Za odbor hospodářský a životního prostředí Městského
úřadu Netolice bych chtěla touto cestou poděkovat členkám
spolku Víc z Netolic a členům Místní organizace Českého
rybářského svazu, kteří se aktivně zúčastnili akcí
uspořádaných z vlastní iniciativy v sobotu 12. února 2022.
Členky spolku Víc z Netolic, jejich rodinní příslušníci a také
přátelé spolku zprůchodnili cestu vedoucí z Petrova Dvora
ke kapličce. Členové či členky Místní organizace Českého
rybářského svazu provedla údržbu na březích rybníka
Mnich. Z břehů rybníka byly odstraněny výmladky dřevin a
ještě zde byly vysbírány poházené odpadky.
RNDr. Jitka Koubalíková
za odbor hospodářský a životního prostředí MÚ Netolice

JIHOČESKÝ KRAJ ZŘÍDIL ASISTENČNÍ
CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ
POMÁHÁME UKRAJINĚ / Ми допомагаємо Україні Регіональний центр допомоги Україні
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)
zahájilo svoji činnost na letišti Planá u Českých Budějovic.
CENTRUM BUDE VYŘIZOVAT PRO VÁLEČNÉ
UPRCHLÍKY Z UKRAJINY:
ź Registraci cizince k pobytu
ź Speciální vízum pro uprchlíky
ź Zdravotní pojištění - bezplatné veřejné
ź Ubytování (pokud nebudou již mít)
ź Psychologickou pomoc
Lékařská péče pro uprchlíky: Informace o lékařské péči
http://lekariproukrajinu.cz/
Další podrobnosti pro uprchlíky poskytuje Jihočeský kraj
na internetové stránce:
https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine
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SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH
ODPADŮ ROSTLINNÉHO PŮVODU V
NETOLICÍCH V ROCE 2022
Od 7. března 2022 byl opět zahájen provoz přemísťování
čtyř kontejnerů na rostlinné zbytky po osmi stanovištích na
území města Netolice. Harmonogram provozu sběru
rostlinných zbytků v průběhu roku 2022 bude zveřejněn na
webových stránkách města, ve vývěsce a na stanovištích
kontejnerů. Pomůckou pro přehled o umístění kontejnerů
může být to, že v sudý týden budou umístěny kontejnery na
stanovištích se sudými čísly a v lichý týden na stanovištích s
lichými čísly. Umístění a číslování stanovišť na kontejnery
připomínáme na dvou přiložených obrázcích.
MěÚ Netolice – odbor hospodářský a životního prostředí

Ś ulice 9. května, u
bývalého "škvárového"
hřiště
Ť na křižovatce HornickáNádražní
Ž u sportovní haly
Ź odbočka na Petrův Dvůr
 lesík na pravé straně cesty
od Mnichu na Horánek
‘ u mostu, křižovatka
Budějovická- Za Potokem
’ u mostu pod Jánem
“ ulice Vodňanská, pod
bytovými domy

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATKY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

POPLATEK ZA PSA – r. 2022
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Povinností držitele psa je uhradit místní poplatek za svého
psa, který je splatný do 31. 3. 2022

Přihláška pro zájemce o uvítání svých dětí jako nových
občánků města Netolice, je ke stažení na internetových
stránkách města nebo k vyzvednutí na matrice MěÚ
Netolice.

Sazba poplatku za rok:
300,- Kč za prvého psa chovaného v rodinném domě
nebo v kotci (cvičiště, zahrádkářská osada, chatová osada
apod.)
ź 450,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
chovaného v rodinném domě nebo v kotci (cvičiště,
zahrádkářská osada, chatová osada apod.)
ź 600,- Kč za prvého psa chovaného v bytovém domě
ź 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
chovaného v bytovém domě
ź 200,- Kč za psa chovaného v osadách Kratochvíle,
Grejnarov, Slouně, Švancenberk
ź 100,- Kč za psa chovaného na samotách Ptáčník č.p. 349,
Gertruda č.p. 263, U Maxů č.p. 251, hájenky č.p. 14, 45 a
46, Na Pekle č.p. 18 a 55, Triumf č.p. 410 a 412, Brusný
mlýn č.p. 25 a 95, Podroužský mlýn č.p. 22
ź 100,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
ź 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

STAV OBYVATEL K 31. PROSINCI 2021

ź

Stav obyvatel k 31. 12. 2020
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí
Stav obyvatel k 31. 12. 2021

K 31.12.
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Poplatek je možné uhradit:
Hotově na pokladně MěÚ (v úředních hodinách)
Kartou na pokladně MěÚ (v úředních hodinách)
Bezhotovostně převodem na bankovní účet č.
925281/0100 (je nutné znát variabilní symbol pro
správné přiřazení platby. Variabilní symbol Vám může
být sdělen telefonicky na čísle 388 324 392 (pí
Kotýnková), nebo si jej můžete vyžádat e-mailem na
adrese mu.poplatky@netolice.cz

ź
ź
ź

SLOŽENKY NEPOSÍLÁME!
POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ – r. 2022
Poplatník má povinnost uhradit poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství dle Obecně závazné vyhlášky č.
2/2021, kdy poplatníkem je:
ź fyzická osoba přihlášená v obci nebo
ź vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2022

Počet obyvatel
2668
2659
2659
2630
2647
2649
2659
2672
2714
2716
2680
2683
2684
2682
2680
2624
2600
2597
2590
2649

2 522
81
82
29
29
2 521

K 31.12.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Počet obyvatel
2695
2702
2688
2689
2657
2647
2637
2598
2588
2574
2583
2564
2552
2549
2568
2553
2543
2522
2521

INFORMACE K DOTACÍM NA VÝMĚNY
KOTLŮ A PŘIPOMENUTÍ POVINNÝCH
KONTROL KOTLŮ
V předchozích číslech Zpravodaje jsme Vás seznámili se
základními informacemi o možnostech získat dotace na
výměnu starého kotle na pevná paliva za moderní zdroje
tepla. V jarním období letošního roku by mělo být zahájeno
přijímání žádostí na Krajském úřadu Jihočeského kraje, v
současnosti ještě nebyl stanoven termín pro podání dotace,
ani náležitosti podání dotace. Je proto potřeba průběžně
s l e d o v a t w e b o v é s t r á n k y, k o n k r é t n ě :
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz, případně je
možno se informovat na informační lince: 386 720 323.
Ještě bychom Vám chtěli připomenout, že provozovatel
kotle nebo topidla s výměníkem má povinnost každé 3 roky
nechat provést kontrolu tohoto zařízení. Kontrolu Vám
provede technik proškolený výrobcem Vašeho zařízení,
kterého si můžete vyhledat na tomto odkazu:
https://ipo.mzp.cz/. Technik zkontroluje nastavení kotle,
prověří jeho stav a poradí Vám, jak topit úsporně a s co
nejnižšími emisemi. Také Vám sdělí, zda můžete kotel

Poplatek je možné uhradit:
Hotově na pokladně MěÚ (v úředních hodinách)
Kartou na pokladně MěÚ (v úředních hodinách)
Bezhotovostně převodem na bankovní účet č.
925281/0100 (je nutné znát variabilní symbol pro
správné přiřazení platby. Variabilní symbol Vám může
být sdělen telefonicky na čísle 388 324 392 (pí
Kotýnková), nebo si jej můžete vyžádat e-mailem na
adrese mu.poplatky@netolice.cz

ź
ź
ź

Pokud poplatník splnil ohlašovací povinnost v roce 2021
(odevzdání formuláře Ohlašovací povinnosti) a nedošlo u
něho ke změně ohlašovaných údajů a nežádá o osvobození či
úlevu, nemusí učinit nové ohlášení. Osvobození a úlevy jsou
uvedeny v čl. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021.
Sazba poplatku zůstává stejná jako v roce 2021, sazba
poplatku činí Kč 580,-.
SLOŽENKY NEPOSÍLÁME!
Městský úřad Netolice - úsek místní poplatky
-2-

nadále provozovat i po 1. září 2022.
Výše uvedenou kontrolu stávajícího kotle bude také potřeba
doložit při podávání dotace na výměnu kotle.
MěÚ Netolice – odbor hospodářský a životního prostředí

Příjem žádostí
ź jaro 2022
Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti
formulář žádosti o podporu
doklad o kontrole technického stavu a provozu
původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní
zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
ź fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na
otopnou soustavu a komínové těleso
ź doklad o splnění podmínky na výši průměrného čistého
příjmu na člena domácnosti
ź
ź

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022
Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem:
vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo
bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného
rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24
měsíců před podáním žádosti)
ź průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020
nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a
měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících
společně se žadatelem – jsou průměrovány
ź sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 –
zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
ź domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí pro dotaci
ź u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve
výši 0 Kč
Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu
zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé,
kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová
zelená úsporám.
ź

Po provedení výměny je potřeba předložit
účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě
obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou
osobou
ź protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č.
34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v
případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
ź zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř.
výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových
kotlů
ź potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
ź
ź
ź

Kam se obrátit pro více informací
Dotace budou poskytovat krajské úřady. Kontaktujte svůj
krajský úřad.
Informační linka: 386 720 323
Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz
Webové stránky: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

Na co lze dotaci čerpat
na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5.
emisní třídu za nový ekologický zdroj

ź

Typy podporovaných zdrojů tepla:
kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry
podle nařízení komise č. 2015/1189)
ź elektrická a plynová tepelná čerpadla (min.
energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise
(EU) č. 813/2013)
ź plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a
parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií, ze
kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam
není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k
žádosti předložit dokumenty, např. certiﬁkát nebo technický
list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje
parametry programu.
ź

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

STALO SE
Od počátku letošního roku jsme evidovali několik trestných
činů. Sdělili jsme mladému muži podezření z přečinu
zanedbání povinné výživy, neboť si neplnil svou zákonnou
povinnost vyživovat své nezletilé syny a vznikl mu tak dluh
na výživném ve výši téměř 23 tis. korun. Jiný mladý muž,
který spáchal krádež vloupáním do rekreačního objektu v
chatové oblasti Peklo, a později bylo prověřováním zjištěno,
že na místo přijel motorovým vozidlem, které sám řídil, je
podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,
neboť tak jednal v době, kdy mu soud tuto činnost zakázal.
Muž stejného věku, se stejným zákazem, jen vydaným jiným
subjektem, Městským úřadem v Prachaticích, řídil motorové
vozidlo po netolickém náměstí a dopustil se také přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí. Po sdělení podezření
byl spisový materiál postoupen na Okresní státní
zastupitelství. Navíc odmítl lékařské vyšetření, k němuž byl
v souladu se silničním zákonem vyzván, a také toto jednání
bylo postoupeno k projednání příslušnému úřadu. Lékařské
vyšetření odmítl i další řidič, který byl k němu vyzván z
důvodu pozitivního testu na návykové látky. Tento řídil
motorové vozidlo, které ve stanovené lhůtě nebylo
převedeno na nového majitele, po dopravní nehodě nebylo v
technickém stavu způsobilém pro provoz na pozemních
komunikacích, řidič nepředložil doklady potřebné pro řízení
vozidla a lustrací bylo zjištěno, že má platný zákaz řízení
motorových vozidel vydaný Městským úřadem ve
Vodňanech. Svým jednáním tedy spáchal přečin maření

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze
využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na
instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze
způsobilých výdajů s následujícími limity:
Typ zdroje tepla
Plynový kondenzační kotel
Kotel na biomasu s ruční dodávkou
paliva, vč. akumulační nádrže/se
samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo

Limit Kč
100 000
130 000
130 000

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby
související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty,
r e k o n s t r u k c e o t o p n é s o u s t a v y, n a a k u m u l a č n í
nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení
zdroje k užívání a projektová dokumentace.
-3-

výkonu úředního rozhodnutí a přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu byly oznámeny příslušnému
správnímu orgánu. Dosud nezjištěný pachatel odcizil z
prostoru skladovací haly na Petrově Dvoře zahradní traktor a
způsobil poškozené ﬁrmě škodu ve výši 80 tis. korun. Na
Službu kriminální policie a vyšetřování jsme postoupili
spisový materiál ve věci napadení mezi bratry v panelovém
domě v ulici Hornická, kde je vzhledem k fyzickému ataku s
použitím nože podezření z přečinu těžkého ublížení na
zdraví ve stadiu pokusu. Podezřelý z tohoto činu se dopustil
dva dny před tím přestupků proti majetku a občanskému
soužití, když v jedné z místních restaurací neuhradil útratu a
ještě slovně urazil majitelku.
Přestupek proti občanskému soužití, kdy mladý muž pod
vlivem alkoholu počastoval hanlivými výrazy všechny členy
rodiny, byl oznámen na místní úřad k projednání. Jako
přestupek proti občanskému soužití je zatím kvaliﬁkováno
oznámení o pokousání nezletilé osoby psem, který měl
vyběhnout ze zahrady v ulici Bavorovská a tento případ je
stále v šetření, stejně jako oznámení o poškození dobrého
jména chovatelské stanice přihlášené pod klubem Český
zájmový klub chovatelů plemene německý ovčák.
S provozem na pozemních komunikacích souvisí čtyři
přestupky oznámené Městskému úřadu do Prachatic. Řidiči,
který řídil motorové vozidlo ulicí Nádražní i přes platnou
blokaci řidičských oprávnění, jsme zakázali další jízdu. Své
počínání by měl vysvětlit i provozovatel vozidla stojícího na
chodníku v ulici Václavská, kde byl porušen zákaz
zastavení. A také dva řidiči, kteří se odmítli podrobit
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve nebo
moči, k němuž byli vyzváni, jeden z důvodu pozitivního
testu na návykové látky. Několik přestupků v dopravě bylo
vyřízeno udělením příkazu na místě, ve dvou případech byla
viníkem dopravní nehody lesní zvěř.
Evidovali jsme předání nálezu, sáčku od kuřiva s
neznámým obsahem. Po provedení orientační zkoušky na
přítomnost návykových látek s negativním výsledkem byla
věc založena. Přijali jsme oznámení občanky Moldavské
republiky o ztrátě cestovního pasu a ztrátu občanského
průkazu občanem Netolic.
Spolupracujeme se soudy, exekutorskými úřady, státním
zastupitelstvím, pojišťovnami atd. Podílíme se na dohledu
nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích i na
kontrolách rekreačních objektů.
Npor. Ivo Čech

CHARITA

C M B 2022
Kristus ať požehná tomuto domu po celý rok 2022
Letošní Tříkrálová sbírka v našem městě proběhla do
statických kasiček. Milí dárci, patří vám všem veliké díky za
to, že jste přišli za tříkrálovou pokladničkou. Vaše dary
budou použity na podporu služeb a projektů realizovaných
prachatickou charitou – Charitní domov sv. Dominika Savia
pro matky s dětmi v Prachaticích, Azylový dům sv. Petra pro
muže v Záblatí, terénní program Most naděje a pořádání akcí
pro děti ze sociálně slabších rodin.
Celková částka za Farní charitu Prachatice činila v 72
zapečetěných kasičkách obnos 552 494,- Kč. V našem
městě Netolice činil vložený obnos do kasiček částku
30 850,- Kč.
Ráda bych poděkovala Všem, kteří se ochotně podíleli na
letošní Tříkrálové sbírce a v této nelehké době přispěli.
Zejména velké poděkování patří paní Haně Pužejové za
umístění kasiček v Lékárně u sv. Trojice a kolektivu
pracovnic Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích. Jsem
vděčná, že se sbírku podařilo uskutečnit alespoň touto
neosobní formou.
Věřím, že v následujících letech bude sbírka probíhat již
obvyklým způsobem.
Tereza Boubalová

GRATULACE

Dne 26. ledna 1957 byli oddáni Marie Študlarová z
Netolic a Jaroslav Hrubeš z Vitějovic na radnici v
Netolicích.
Celý život bydlí v Netolicích a oslavili letos 65. výročí
sňatku.
Hodně zdraví, štěstí a dalších spokojených let jim přeje dcera
Jarka a sestra Jana s rodinami a Lenka

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.
-4-

DOMOV POHODA

POHODOVÝ ZAČÁTEK ROKU ZPŘÍJEMŇUJÍ
NOVÉ HRY I MILÁ SLOVA A DÁRKY
Začátek roku 2022 zahájili obyvatelé Domova pro seniory
Pohoda s velkou parádou. Ježíškova vnoučata byla k našim
klientům opět velmi pozorná a nadělila desítky překrásných
dárků, tak jak si je naše dámy a pánové přáli. Řada dárků
přišla i společných. Jejich využívání slibuje celoroční a
velkolepou zábavu. Nejoblíbenější zdá se být seniorské
domino a také piškvorky. V těch je přeborníkem pan Josef
Tománek, který si několikrát posadil na lopatu i paní
ředitelku. Již nyní se v Domově připravuje jarní mač, který
rozhodne, kdo je v Netolicích králem stolních her.
Obrovské překvapení od
Ježíškových vnoučat přišlo v
podobě keramické pece. Tak
velkorysý dar udělal radost nejen
obyvatelům domova, ale i
některým pracovnicím, které se
těší na nové společné aktivity.
Pozornosti se nám nedostalo jen
od Ježíškových vnoučat.
Nečekanou radost nám udělali
někteří přátelé našeho Domova.
Pár klientek dostalo polštáře, a
všichni, včetně personálu, byli
obdarováni řadou krásných, voňavých, chutných, zdravých a
milých dárků od různých dárců. Za všechny malé i velké
pozornosti děkujeme, velmi si jich vážíme.
Na začátku roku nás opět potrápila další vlna pandemie,
přestože maximálně dbáme na všechna možná opatření.
Museli jsme přistoupit k zákazu návštěv. Čas ani aktivity se
však nezastavily. Mohli jsme proto přivítat Tři krále, jejich
návštěva naše obyvatele potěšila, navštívili navíc i Domov s
pečovatelskou službou. Nouze nebyla ani o povídání u kávy
a vzpomínání na plesové sezóny, zimní sporty a další tradice
a činnosti, které k zimě patří. Domovem to také vonělo, na
pořadu dne byly bramboráky, utopenci nebo ovocný pohár se
šlehačkou. Velkou radost přinesla i psí slečna Fili nebo šití
patchworku.
V Domově se nejen bavíme. Snažíme se také neustále
zdokonalovat naše služby a péči. A tak mají zaměstnanci za
sebou školení zaměřené na bazální stimulaci a tento koncept
postupně opět zavádějí do každodenní pečovatelské praxe.

Také v zařízení přecházíme na nový vykazovací program
CYGNUS2 a obstáli jsme v projektu společnosti Iresoft,
který je zaměřený na budování ﬁremní kultury. Máme
možnost nahlédnout do jejich know-how a vybudovat v
Pohodě takové prostředí, které bude pohodové nejen pro
naše klientky a klienty, ale také pro všechny zaměstnance. V
pohodě v Pohodě.
Leona Fröhlichová, Domov pro seniory Pohoda

Muzeum JUDr. O. Kudrny

NOVÁ TURISTICKÁ SEZÓNA
Jako každoročně se slavnostně otevírá pro návštěvnickou
veřejnost Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích dne
1. května ve 13 hodin, kdy bude zahájena fotograﬁcká
výstava Václava Hošny. Výstavu s názvem Toulání s
Alphou si bude možné prohlédnout ve výstavních prostorách
muzea od 1. do 31. května 2022.
Společně s touto výstavou bude otevřena i sezónní výstava u
příležitosti 20 let infocentra s názvem Suvenýr. Jestli máte
doma nějaký pěkný suvenýr, prosíme o zapůjčení na
výstavu, na velikosti, lokalitě a stáří nezáleží. Suvenýry
přinášejte do netolického muzea v průběhu března. Těšíme
se a děkujeme za spolupráci!!!

INFOCENTRUM SLAVÍ DVACETINY
Roky uplynuly jako voda a netolickému infocentru je již
dvacet let. Podíváme-li se zpět, musíme říci, že našich služeb
nevyužívají jen turisté, ale i naši spoluobčané. Získávají zde
informace, nejen o našem městě, ale i o nejbližším okolí.
Kromě nejžádanějších služeb týkajících se dopravních
spojů, kulturních a turistických tipů, možností ubytování,
stravování, jsou někdy vzneseny požadavky či dotazy trochu
k pousmání: „Kudy se dostanu na tu Hracholuskou
přehradu?“; „Máte tu rybí restauraci?“; „Kdo opravuje
pračky?“; „Kde se tu dá osprchovat?“; „Jak dlouho mi to
bude trvat na ten Archeopark?“; „Do Holašovic fakt z
Netolic autobus nejede?“; „Kde mi tu vezmou krev?“;
„Opravdu se tu za parkování neplatí?“ atd. … Infocentrum
poskytuje všem široký sortiment propagačních předmětů,
novin, letáčků a časopisů. Snad nejčastější dotaz zní: „Co tu
máte zadarmo?“, právě směřovaný k nabídce jmenovaných
volně dostupných tiskovin. Mimo těchto materiálů má
infocentrum pestrou nabídku suvenýrů včetně publikací a
map za úhradu. A jaké jsou postřehy návštěvníků? „Vy máte
v té Václavské ulici každý chodník jiný.“; „Na náměstí bych
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čekala normální obchod, ne vietnamský.“ „Ty autobusové
zastávky máte na …, kdo se v tom má vyznat.“; „Náměstí s
tou zelení máte kouzelné.“ Infocentrum v průběhu let
spolupracuje s okolními infocentry, je členem Centrály
cestovního ruchu Czech Tourism a Regionální rozvojové
agentury Šumava a podléhá jejich kontrole. Naším cílem je
spokojený návštěvník.
V rámci oslav dvacátého výročí infocentra je pro Vás
připraven zcela nový pidifrk (pohlednice s vtipy) a beseda s
cestovatelem a fotografem Vladislavem Hoškem 17. května
od 17 hodin v salonku muzea.
V jubilejním roce si můžete zasoutěžit v soutěži „Hrajeme
si se slovy“. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, pohrajte si s
těmito deseti slovy: infocentrum, bota, suvenýr, kolo,
batoh, mobil, mapa, hůl, stezka, rybník a utvořte z nich
nějakou říkanku, souvětí. Text obsahující slova je ponechán
na Vaší tvořivosti. Slova mohou být různě proházená, ale
musí být použita všechna. Výsledek slovních hrátek nám
odevzdejte s uvedením Vašeho jména či jmen autorů (rodiny,
třídy, ..) a telefonním kontaktem, nejpozději do 20. dubna
2022 do netolického muzea – infocentra. Z odevzdaných
prací budou 3 oceněny.
Ve výstavních prostorách muzea si můžete prohlédnout také
suvenýry spoluobčanů, kterým děkujeme za spolupráci.
Za kolektiv pracovnic Jiřina Petrášková

Dne 4. června se uskuteční tradiční závěrečný koncert
žáků Základní umělecké školy Vodňany pod vedením
paní učitelky Evy Matouškové v Horním sále zámku
ź Ve dnech 23. 6. - 24. 6., 26. 6., 30. 6. - 3. 7. a 7. 7. - 10. 7.
2022, tedy celkem v jedenácti večerech, se budeme na
Kratochvíli scházet s našimi přáteli z nejvzácnějších - se
Spolkem divadelních ochotníků Tyl, který nás jistě potěší
veselohrou "Mravnost nade vše" inspirovanou ﬁlmem
Martina Friče z roku 1937.
Pro letní sezónu jsou naplánované další zajímavé akce:
ź sezónní výstava obrázků významné osobnosti
současného českého divadla, herce Viktora Preisse, v
zahradním pavilónu Markéta.
ź 16. července 2022 - setkání se swingovým orchestrem
ZatrestBand Petra Píši - Tančírna Kratochvíle
ź v první polovině srpna (termín je ještě v jednání) se
uskuteční mimořádně, v letošní sezóně už druhá,
přednáška prof. Hilského s tématem "svátečního času" "Shakespearův Sen noci svatojánské a sváteční čas".
ź 29., 30. a 31. července 2022 - divadelní večery v
iluminované zámecké zahradě "A noc bude mým
světlem", připomenou principy, kterými rozhodně byla
renesanční aristokratická společnost oslovována a
měřena.
ź 4. září 2022 - Tradiční pouť na Kratochvíli k uctění svátku
Narození Panny Marie
Více informací na www.zamek-kratochvile.cz
ź

ZÁMEK KRATOCHVÍLE

SEZÓNA V ROCE 2022

SPORTOVNÍ AKCE

Návštěvní sezóna 2022 bude na zámku Kratochvíle zahájena
v sobotu dne 2. dubna 2022. Zámek bude veřejnosti
přístupný v dubnových víkendech a o velikonočních
svátcích (tedy od Zeleného čtvrtku 14. dubna do
Velikonočního pondělí 18. dubna 2022) vždy od 9.00 do
15.30 hodin. Pro větší skupiny zájemců je možné domluvit
prohlídku zámku i v jiném termínu. V květnu se otevírací
doba rozšiřuje a zámek bude přístupný k prohlídkám vždy od
úterý do neděle ve stejných časech jako v dubnu.
Chystáme však i mimořádné události a kulturní akce:
ź Na Velikonoční pondělí, 18. dubna 2022, které letos
připadá na Mezinárodní den památek, je pro děti i dospělé
nachystána tradiční velikonoční soutěž „Hledání
velikonočních vajíček“ v zámecké zahradě.
ź Národní památkový ústav, pod jehož správou působí i
Státní zámek Kratochvíle, zvolil pro své odborné,
kulturní i společenské aktivity v roce 2022 ústřední téma
pod souhrnným názvem "Rok šlechtických zábav a
slavností". Správa zámku Kratochvíle se cítí být tímto
tématem významně oslovená a tak došlo k rozhodnutí, že
bude ve své kulturní nabídce pro nastávající návštěvní
sezónu postupně přinášet podněty k přemýšlení "o
svátečním čase" tak, jak byl vnímán i oslavován v
průběhu dějin. Pro první setkání s naším tématem jsme
oslovili pana prof. Martina Hilského, který pro Vás
připravuje vyprávění s názvem "Shakespearovy
sváteční komedie: Jak se vám líbí". Přednáška se
uskuteční tradičně v Horním sále zámku v pátek 22.
dubna 2022 od v 19.00 hodin, (termín však může být ještě
upřesněn a změněn). Sledujte proto naše webové stránky
- www.zámek-kratochvile.cz. Z kapacitních důvodů
doporučujeme rezervovat si vstupenku telefonicky na
čísle 388 324 380, nebo emailem:
rabenhauptova.lucie@npu.cz.

DO NETOLIC ZAVÍTAJÍ ORIENTAČNÍ BĚŽCI
Orientační běh je moderní sportovní odvětví pocházející ze
Skandinávie, které kombinuje běh a zároveň precizní
orientaci v mapě a terénu. Závodníci tak neběží po předem
vyznačených trasách, ale sami si volí trasu mezi určenými
kontrolními body. Dříve se závody odehrávaly především v
hlubokých lesích, od přelomu století ale sílí tendence
přiblížit náš sport divákům a potenciálním zájemcům ve
městech. Tak se zrodila disciplína orientačního sprintu, ve
kterém závodníci v maximální rychlosti hledají nejrychlejší
cestu bludištěm městských uliček. Orientační běh je zároveň
sportem rodinným – na závodech jsou proto připraveny tratě
pro všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí až po
osmdesátileté veterány.
Náš oddíl Sportovního klubu Policie České Budějovice si
vybral právě prostor Netolic, plný úzkých uliček a zákoutí,
pro uspořádání letošního Mistrovství jižních Čech ve sprintu
a sprintových štafetách, které se uskuteční v sobotu 9. dubna.
Centrum závodů se bude nacházet ve sportovním areálu.
Závod ve sprintu startuje od 10 hodin, sprintové štafety ve 14
hodin. Očekáváme, že se závodů zúčastní kolem 150 běžců,
nejen z Jihočeského kraje. Při závodě ve sprintu bude pro
začátečníky vypsána kategorie P – „příchozí“, do této
kategorie bude možné se přihlásit i na místě, preferujeme
však přihlášky předem pro zajištění dostatečného počtu
závodních map. Podrobnější informace k závodům a
přihláškám naleznete na webových stránkách:
oris.orientacnisporty.cz/Závod?id=6905.
Závod nijak neomezí život ve městě, odehrává se za plného
provozu. Spoléháme se přitom na vzájemný respekt a
pochopení mezi závodníky a ostatními účastníky silničního
provozu. Po dobu závodu se na vybraných místech města
objeví kontrolní body, na nichž si závodníci vyznačují do
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elektronického čipu průchod daným místem. Tyto body mají
podobu necelý metr vysokého laminátového či hliníkového
stojanu, označeny jsou látkovým, oranžovo-bíle děleným
lampionem a nesou elektronické záznamové zařízení.
Prosíme Vás, abyste v rámci zachování férovosti závodu tyto
nepřesunovali ani neničili. Zároveň se omlouváme za
zvýšený dopravní ruch během příjezdu a odjezdu závodníků.
Věříme, že se nám podaří zprostředkovat závodníkům
kvalitní sportovní zážitek a že na ně krásy Vašeho města
zapůsobí tak, se brzy vrátí jako turisté navštívit netolické
pamětihodnosti.
Pořadatelé z SKP České Budějovice

důstojnou partii. Nikdo nečekal, že bychom mohli pomýšlet
na postup,“ připouští.
Nenapadlo to ani tehdejšího sparťanského trenéra Jiřího
Kotrbu, jenž také nechal odpočívat největší opory. „Ale
nastoupili třeba Tomáš Sivok, Rastislav Michalík, Tomáš
Hübschman a další kvalitní borci. Sparta měla v té době
mimořádně kvalitní i širší kádr,“ připomíná Jihočech.
Jenže už v poločase vedli Jihočeši naprosto nečekaně 2:0.
První gól dal Ivo Svoboda a druhý právě Stanislav Rožboud.
A svůj sen si splnil prakticky dokonale, protože překonal
legendárního Petra Koubu. „Z pozice záložníka jsem si
seběhl a hlavou jsem se treﬁl na zadní tyč. Petr Kouba se
tenkrát vrátil do Sparty a plnil tam roli brankářské trojky.
Pohár měl mít tak trochu za odměnu, ale na tenhle zápas asi
rád nevzpomíná,“ směje se.
Naprostou senzaci tehdy dokonali po změně stran dalšími
dvěma góly Jaromír Plocek a Aleš Matoušek. „Nadšení po
zápase bylo naprosto skvělé. Vyhrát 4:0 na Spartě, to se
Budějovicím hned tak nepoštěstí,“ připouští. K úplnému
naplnění dětského snu chyběl pouze plný stadion. „Je fakt, že
na pohár tam byla jen asi tisícovka diváků. Na Budějovice
Letná obecně nikdy moc plná nebývala. Ale zážitky jsou to
hezké,“ přikývne.
Čtyřgólová výhra na Spartě byla skvělá a senzační, ale za
svůj největší zápas v kariéře ji českobudějovický srdcař
nepovažuje. „Vyhrát na Spartě z pozice hráče Budějovic
bylo v naší situaci rozhodně ojedinělé, výjimečné a krásné,
ale za svůj asi největší zápas kariéry považuji duel o třetí
místo na mistrovství Evropy osmnáctek v Německu s
domácím týmem, kdy se hrálo o postup na mistrovství světa
dvacítek. Sice jsme prohráli 1:3, náš jediný gól dával Milan
Baroš, ale v hledišti bylo osm tisíc diváků a byl to zápas, na
který se nezapomíná,“ uzavře Stanislav Rožboud pátraní ve
svých vzpomínkách a snech.
Pavel Kortus, VLTAVA LABE MEDIA a. s.

STANISLAV ROŽBOUD SI SPLNIL SVŮJ SEN,
VYHRÁL NA SPARTĚ A DAL GÓL KOUBOVI

Býval kapitánem naší reprezentační osmnáctky, v první lize
nasbíral v dresu českobudějovického Dynama 32 startů. V
současné době působí Stanislav Rožboud (40 let) jako trenér
mladšího dorostu v černobílém klubu a je to asi jeden z mála
hráčů, kterým se nakonec vyplnil téměř do puntíku jejich
fotbalový sen.
Rodák z Netolic si vždycky přál ve fotbale něco velkého
dokázat. „Jako kluk jsem se díval v televizi na zápas nultého
ročníku Ligy mistrů, když Sparta před vyprodanou Letnou
porazila Barcelonu 1:0 a vítězný gól tehdy dával Horst Siegl.
Strašně jsem si přál, abych si jednou také mohl na Spartě
zahrát před plným stadionem,“ vzpomíná.
Dokonce se mu o tom několikrát i skutečně zdálo. „Měl jsem
sny, že před plným stadionem dávám v poslední minutě gól
Petru Koubovi a vyhráváme 1:0. Hlasatel oznamuje:
devadesátá minuta, branku dává Standa Rožboud,“ směje se
při vzpomínce na své bujné sny.
Ty se mu začaly plnit poprvé v osmnácti letech, kdy skutečně
vyběhl v dresu Dynama na trávník letenského svatostánku.
Premiéra na Spartě ale zrovna sladká nebyla. Rožboud ve 37.
minutě střídal Ladislava Fujdiara, ale bylo to už za stavu 5:0
pro domácí. Demolice pokračovala i po přestávce a Jihočeši
se nakonec vraceli domů s debaklem 0:7.
Velká chvíle odchovance netolického fotbalu měla na Letné
přijít o čtyři roky později v dubnu roku 2003. V osmiﬁnále
Poháru ČMFS přijelo Dynamo do hlavního města v roli
absolutního outsidera, navíc po těžké ligové porážce 1:6 na
Slavii. „Ze základní sestavy nastoupili jenom asi čtyři hráči.
Trenér Tobiáš chtěl tým po prohře na Slavii obměnit.
Popravdě řečeno, chtěli jsme na Spartě hlavně odehrát

Stanislav Rožboud zastává nejen funkci trenéra, ale stal se
i šéftrenérem SK Dynamo České Budějovice.

VETERAN CAR CLUB Č. BUDĚJOVICE
VETERAN RALLYE KŘIVONOSKA
Vážení přátelé,
náš klub pořádá 7. května 2022 další
ročník veterán rallye, která má již
padesátiletou tradici.
V letošním roce bude první etapa
zakončena výstavou vozidel v Netolicích
na náměstí, obdobně jako již několikrát,
naposledy v r. 2004.
Soutěže se pravidelně zúčastňuje 220 – 300 historických
vozidel vyrobených do roku 1945, která tradičně přijíždějí z
celé republiky a několik desítek také z Rakouska, Německa a
dalších zemí. Zpravidla kolem tří desítek vozidel soutěží v
samostatných kategoriích motocyklů poháněných řemenem
a automobilů vyrobených do roku 1918. Zajímavá historická
vozidla i opravdové technické skvosty budou na náměstí
najíždět po jedenácté hodině a bude možno si je
prohlédnout až přes 13:30 h, kdy začnou první vozidla
slavnostně startovat do druhé etapy.
Těšíme se na setkání s vámi na krásném náměstí města
Netolice.
Ondřej Kouba, prezident VCC Č. Budějovice
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KULTURNÍ AKCE

KALENDÁŘ AKCÍ
Vzhledem k virové situaci a nepředvídatelným událostem sledujte kalendář akcí na webu města www.netolice.cz.
VÝSTAVY:
Státní zámek Kratochvíle
ź celosezónní výstava obrázků Viktora Preisse v zahradním pavilonu Markéta
Muzeum JUDr. O. Kudrny
1. 5. – 31. 5. fotograﬁcká výstava Václava Hošny Toulání s Alphou
celosezónní výstava Suvenýr

ź
ź

DUBEN
9. 4. 2022
sobota
10 hodin

sportovní areál TJ
Netolice

Mistrovství jižních Čech ve sprintu a sprintových štafetách
Závod ve sprintu startuje od 10 hodin, sprintové štafety ve 14 hodin.

11. 4. 2022
pondělí
18 hodin

městská knihovna

Za památkami Západních Čech
Komentovaný ﬁlmový večer s Petrem Hejnou, při kterém navštívíme
turistické zajímavosti.

18. 4. 2022
pondělí
9:00 – 15:30

zámek Kratochvíle

Hledání velikonočních vajíček
tradiční hra v zámecké zahradě

21. 4. 2022
čtvrtek
18 hodin

muzeum

22. 4. 2022
pátek
19 hodin

zámek Kratochvíle

Folkové duo – M. Vodičková a L. Hrdlička
Vstupné dobrovolné
Shakespearovy sváteční komedie: Jak se vám líbí
Přednáška prof. Martina Hilského. Rezervace vstupenek na tel. 388 324 380
nebo emailem - rabenhauptova.lucie@npu.cz

KVĚTEN
1. 5. 2022
neděle
13 hodin

muzeum

Slavnostní otevření muzea s vernisáží výstav

7. 5. 2022
sobota

náměstí

Oslavy osvobození.
Příjezd kolony historické vojenské techniky na náměstí. Pietní akt u pomníků
padlých a pamětní desky podpisu dohody o demarkační linii.

14. 5. 2022
sobota
9 hodin

muzeum

Kolem kolem Netolic
Cyklistická akce pro celou rodinu

17. 5. 2022
úterý
17 hodin

muzeum

Slovinsko, krásy Julských Alp a Podzimní nálada na Šumavě.
Cestovatelská beseda s fotografem Vladislavem Hoškem.

21. 5. 2022
sobota

náměstí

Slavnosti města Netolice-staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce
řemeslné stánky a bohatý kulturní program

28. 5. 2022
sobota

pěší okruh
kolem Netolic

Římskokatolická pouť rodin po stopách Štěpánka Netolického
s bohatým programem a stanovišti ve městě
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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Netolické děti

MATEŘSKÁ ŠKOLA NETOLICE
Končí nám zima, kterou jsme si letos moc neužili, a o to vice
se s dětmi z mateřské školy těšíme na jaro. Každá paní
učitelka si pro děti připravila co nejzajímavější a
nejzábavnější nabídku činností. Ať už to byla Olympiáda, při
které si děti vyzkoušely rozmanité zimní sporty, jako je
bobování, hokej, slalom na lyžích nebo již tradiční karneval.
Na začátku jarního období nás čekalo poznávání
velikonočních tradic, divadelní představení, sférické kino,
návštěva knihovny či hudebně-vzdělávací program pod
vedením paní učitelky Olgy Kazdové v ZUŠ Netolice.
Věřím, že rodiče ocenili setkání s paními učitelkami ze
Základní školy Netolice, které rodičům přiblížily, co čeká
budoucí prvňáčky.
Novinkou pro rodiče byl odpolední program „ŠKOLÁKEM
NA ZKOUŠKU“. Na děti čekala plná aktovka zábavných
úkolů, her a otázek, které by měly zvládat před nástupem do
školy. Další odpolední program tentokrát pro všechny děti a
jejich rodiče bude venkovní akce nazvaná „
RETROHRANÍ.“ Na tuto akci jsou zváni
samozřejmě také prarodiče či sourozenci a společně si
mohou vyzkoušet hry, které byly dříve neodmyslitelnou
součástí dětství – cvrnkání kuliček, skákání gumy, školka s
míčem, krvavé koleno a další.
Pro děti, které se do školky teprve chystají, připomínám, že
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE proběhne
4. 5. 2022 od 8,00 do 16,00 hodin v mateřské škole.
Podrobné informace, kritéria a požadované dokumenty k
přijetí do mateřské školy jsou zveřejněny na webových
stránkách školy www.msnetolice.cz nebo k osobnímu
vyzvednutí v mateřské škole.
Pokud máte konkrétní dotazy, můžete mne telefonicky
kontaktovat na čísle 728 550 031 nebo osobně navštívit.
Karolína Rynešová, ředitelka MŠ Netolice
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E – LIŠKA: LESNÍ TAJEMSTVÍ
V rámci realizace projektu „ ZŠ Netolice – Šablony II“ se v
pátek 3. prosince uskutečnil výukový program pro žáky 1.
stupně naší základní školy. Akce se konala v sále DDM a až z
Prostějova k nám zavítal p. Radomil Holík z agentury
POCHOP PŘÍRODU. Nepřijel sám; kromě mnoha
názorných přírodnin, lesních nálezů a trofejí s sebou přivezl i
svoji čtyřnohou kamarádku – lišku Coco. Ta jako malé lišče
osiřela a pan Holík, sám nadšený myslivec a ochránce
přírody, lištičku zachránil a vychoval. Ovšem žádný domácí
mazlíček z ní nevyrostl! Ukázala nám všem, jak je pěkně
mazaná, svéhlavá a nezávislá. Kromě toho se děti dozvěděly
mnoho zajímavostí ze života lesní zvěře, mohly si
prohlédnout kožešiny, paroží a čelisti se zuby různých
lesních zvířat. Vyprávění bylo tak poutavé, že se nikomu
nechtělo ze sálu odcházet. A protože byl celý pátek zaslíben
liškám, ve třídách si pak každý žák jednu lišku – papírovou –
vyrobil sám a ještě zbyl čas na malou pohádku o tom, jak jsou
lišky „všemi mastmi mazané“.
Jiřina Borovková

PRVŇÁČCI TVOŘILI V PŘÍRODĚ
Sluníčko nás vytáhlo ze školy na louku. Vyrábění v lavicích
nás sice moc baví, ale venku se sluníčkem v zádech je to
prostě paráda. Tvořili jsme obrázky z přírodnin. Zákaz
trhání čehokoli byl neúprosný!!! Směli jsme jen sbírat po
okolí. Hodilo se leccos, klacíky, suché listí a tráva, kamínky,
ale třeba i peříčka nebo uschlé houby.
Posuďte sami, jak se nám obrázky podařily.

STROM PRO ZVÍŘÁTKA
Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme se s
dětmi 2. A rozhodli, že půjdeme dopřát vánoční nadílku i
čtyřnohým tvorům. Děti donesly ve středu do školy plno
jablek, mrkví, buráků, dýní, které jsme opatřili očky z nití. Po
cestě jsme pak ještě vyráběli řetězy ze šípků a trnek. Smrčky,
které jsem pro tento účel vyhlédla, byly sice trochu dál od
školy a navíc na kopci, dětem to ale vůbec nevadilo. Naopak
jsme se v mrazivém ránu pěkně zahřáli a část proviantu
rozdali také koním v ohradách. Když jsme pak smrčky
zdobili dobrotami, vykouklo i zvědavé sluníčko a vánoční
kulisa byla dokonalá. Došlo i na nezbytné zapálení prskavek
pro štěstí a pak rychle do školy – do tepla, za pohádkou a …..
třeba i nějakými dárečky pod naším malým stromečkem.
Jiřina Borovková + žáčci 2.A

Hezký den přejí prvňáčci

VZDĚLÁVACÍ EXKURZE – HORSKÁ KVILDA
Spolupráce s pracovníky NP Šumava sebou přináší možnost
pro naši školu „vyjet“ na dvoudenní akce do střediska
environmentální výchovy na Horskou Kvildu.
Letos se poštěstilo žáčkům z pátých ročníků, kteří se díky
této akce lépe poznají se svými novými třídními učiteli. Užili
si společně dva dny vycházek do přírody s průvodci a mnoho
legrace při společných hrách během odpoledne a večera na
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chatě.
Další třídy, které vyrazily na stejnou chatu, byly obě naše
osmé třídy. Pro „osmáky“ tato akce je spíše rozlučková,
neboť v dalším ročníku se již budou intenzivně připravovat k
přijímacím zkouškám. Proto na nich bylo vidět, že si celou
akci velmi užívají. Nejen, že se jim věnovali lektoři
střediska, ale v odpoledních a večerních hodinách si zkoušeli
etiketu stolování, v rámci praktické první pomoci resuscitaci
a od pozdního večera velkou noční hru.

Je pravdou, že nabitý program nás všechny docela zmohl a
celkem v klidu jsme se všichni vyspali a druhý den pobalili
vše a vyrazili sněhem zase domů.
A hlavně jsme si to užili!
Silvie Janošťáková, garant EVVO

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 24. 1. - 28. 1. 2022
Asi nejnapínavější pondělní testování nás čekalo 24. 1. 2022.
V tento den měl totiž začít tradiční lyžařský výcvik na
Zadově. Poté, co jedna z našich osmých tříd skončila pár dní
před odjezdem v karanténě, byla realizace výcviku velmi
nejistá. Vše nakonec dobře dopadlo a zájemci z řad sedmých,
osmých a devátých tříd krátce po osmé hodině vyhlíželi
autobus. Cesta nám rychle utekla a po necelé hodince jízdy
jsme se ocitli skoro v jiném světě. Přivítala nás ladovská
zima, čistý horský vzduch a téměř prázdné sjezdovky. Prostě
značka ideál. Po prvním náročném úkolu – obutí se do
lyžařských bot, byly děti rozděleny do skupin. Našli se jak již
zkušení jezdci, tak i mnoho nováčků. O to větší radost byla
pozorovat jejich úsilí a první úspěchy na svahu. Po
dopoledním programu děti čekala krátká polední přestávka
na oběd. Posilněni dobrotami od maminek a teplým čajem z
termosky po chvíli vyrazili naši lyžaři a snowboardisté opět
do akce. Kolem třetí hodiny nastal čas vyrazit k domovu.
Domácí úkol byl jasný – pořádně si odpočinout a nabrat síly
na další den. V úterý nás čekal slunečný den a náročný
trénink. Ve středu se i naši začátečníci vyvezli sedačkovou
lanovkou až na vrchol a bravurně zvládli sjet celou

sjezdovku. Ve čtvrtek jsme již byli v plné sestavě (přidala se
k nám i druhá osmá třída, které skončila karanténa). V tento
den také pro některé skončil výcvik na svahu a vrhli se na
další disciplínu – běžky. Týden utekl jako voda a v pátek
nastal čas se s horami rozloučit. Myslím si, že kurz, o který
byl v letošním roce právem obrovský zájem, si všichni užili.
A kdo ví, třeba bude za pár let naše škola pyšná na novou
Ester Ledeckou, Jana Bauera nebo Evu Samkovou.
Tak zase za rok!

BYLO TO MOC PRIMA, ŽE JSME MOHLI
VYRAZIT DO PLANETÁRIA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH!
Díky snaze a dobré vůli mohli páté a šesté ročníky naší školy
vyjet na poznávací exkurzi do Planetária. Bylo to trochu
dobrodružné nahlédnutí do světa planet celé sluneční
soustavy i galaxie.
Uvelebili jsme se v
pohodlných
křeslech. Naladili se
na pohodovou notu.
A u ž m o h l i
poslouchat poutavý
komentář a koukat
na celou oblohu nad
námi. Dozvěděli
jsme se spoustu
zajímavostí o noční
o b l o z e ,
o
nejjasnějších
hvězdách, o
všelijakých
měsících, o
souhvězdích, i
zvěrokruhu. Každý
si mohl okouknout
hvězdy toho svého souhvězdí i mnohé další zářivé hvězdy.
Někteří si pořídili i super 3D brýle.
Užili jsme si poslední podzimní dny tohoto školního roku
pěkně pospolu a mimo budovu školy. Za což jsme všichni
velmi rádi. Pochopitelně se těšíme na další zajímavá
dobrodružství!
Bylo to prostě super!
Z postřehů žáků 6. A zapsala S. Janošťáková
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WINTER RUN 2022
Dne 29. 1. 2022 jsme vyjeli do
Českých Budějovic na zimní
běh Winter inogy run 2022 s
paní učitelkou Sklářovou,
která nás trénuje každou neděli
v běhu s partou dětí netolické
základní školy.
Naše parta, bylo nás 7 – já,
Klaudie, Valča, Šárka, Vendy, Anežka a Štěpán, jsme běželi
závod na 800 metrů. Běželo se v parku u plaveckého
stadionu a běželi jsme dvě kolečka. Počasí nám přálo,
přestože je to zimní běh, sníh nebyl nikde žádný, takže se
běželo dobře. Všichni jsme to zvládli na jedničku, sice jsme
se neumístili na stupni vítězů, ale vyhráli jsme sami za sebe.
Za to, že jsme doběhli do cíle, jsme všichni získali krásnou
medaili se sovou a diplom. Bylo to úžasné dopoledne.
Vendy Srbová

Masky, radost, smích, tanec, soutěže, hudba a zábava... Tak
by se dalo slovy vyjádřit krásné odpoledne v ŠD.
Děti, nejen tancovaly a zpívaly, ale také soutěžily v různých
zajímavých disciplínách. Na závěr byly vyhodnoceny
nápadité a originální masky.
Zábavné karnevalové odpoledne se opravdu vydařilo a už se
všichni těšíme zase za rok.
Jitka Bukačová a Petra Průchová

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH 2021
Na konci loňského se opět konal vytrvalostní běžecký závod
Štěpánský běh (26. prosince). Výjimečně nebyl v
Prachaticích, ale v Českých Budějovicích a trasa dlouhá 6
km vedla tamější Stromovkou.
V ten den čerstvě napadnul sníh a trasy ve Stromovce nebyly
odklizené, a proto nebylo úplně jednoduché cestu zvládnout.
Celou trasu jsme si s Janou Čondlovou z 9.A ale báječně
užily. Při běhu jsme nejen závodily, ale také si chvilkami
povídaly a snažily se, aby nás nikdo nepředběhl.
Uběhly jsme to za půl hodiny a Janina skončila druhá v
juniorské kategorii! Doufám, že to je pro ni inspirace pro
trénink a další závody.

Petra Sklářová, ZŠ Netolice

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
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KRÁTCE

ANKETA
Máte ve svém okolí stromového velikána? Přihlaste ho do
ankety Strom roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom, které stromy budou bojovat
o titul Strom roku v populární anketě. Pokud máte ve svém
okolí strom, který si zaslouží pozornost, či potřebuje péči,
podělte se s námi o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna
do letošního ročníku na www.stromroku.cz. Navrhnout
svého favorita může kdokoliv. Pamatujte jen, že silný příběh
sám vítězství nezajistí. Proto hledáme stromy obklopené
také silnou komunitou, jejíž podpora a odhodlání jim k
vítězství pomůže.

VÝZVA
Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme
budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která
chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české
krajiny a odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od
roku 2019 vysadil strom mimo les a registruje ho do
interaktivní mapy na www.sazimebudoucnost.cz/registracevysadby. Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích a
počtech vysazených stromů, lokalitách i subjektech, které
jsou do sázení v České republice zapojeny. Počítá se opravdu
každý strom, tedy i takový, který jste vysadili třeba u vás na
zahradě.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

levé ruce, je nahý. Pod nohama Madony je stříbrný půlměsíc
hroty vzhůru.
Naproti tomu F. A. Borovský (2. pol. 19. stol.) popisuje v
časopise Světozor znak takto: Maria sedí v oblacích, majíc
pod nohami poloměsíc zlatý rohy vzhůru obrácený – vše v
poli modrém.
Na jedné pečeti z 16. století je pod nohama madony vložen
štítek s praporcem. Jedná se patrně o osobní znamení
rychtáře. Koncem 18. století se tento praporec s pěti
červenými pruhy na bílé půdě začal z nepochopení užívat
jako druhý znak města. Své uplatnění našel také za
komunistického režimu, kdy symbolika madony byla
nežádoucí. Prapor s pruhy je v současnosti symbolicky
používán opět jako znak městského úřadu. V roce 1994 byl
vyhotoven nový prapor podle historického originálu z roku
1743. Ten je uložen v muzeu JUDr. O. Kudrny a vypadá
takto: podélně střídavé čtyři pruhy bílé o šířce 22 cm a tři
pruhy červené o šířce 34 cm, velikost praporu je 195 x 190
cm.
Oba dva znaky se například dochovaly na fasádě domu č. 1,
který kdysi sloužil jako radnice. Byly odkryty při jeho
opravě v září 1948 a pochází patrně z 18. století.
FP
Zdroj: V. Starý: Netolice od A do Z; F.A.Borovský: Světozor,
Ročník IX. V Praze 1875; www.netolice.cz; Pamětní kniha
obce Netolice III

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

SVĚTOVÁ PREMIÉRA
V budějovické katedrále se konal koncert, na kterém zazněla
světová premiéra kantáty „Mít v sobě hvězdu“. Autorem
hudební skladby pro sóla, sbor a orchestr je varhaník,
skladatel Mikoláš Troup a básník, textař Ondřej Fibich.
Netolický skladatel upravoval hudbu pro členy opery
Jihočeského divadla i dětský pěvecký a mládežnický sbor
Jitřenka České Budějovice. Díky tomu bylo možné se
přenést v čase až ke kořenům adventní hudby. Mikoláš hledal
v kancionálech 15. a 16. století a představil tak skvosty doby.
Jeho zásluhou zněla adventní hudba ve světové premiéře.
Veškeré vybrané barokní písně vyšly v tištěné podobě v
Adventním zpěvníku opery Jihočeského divadla.
JP

ZAJÍMAVOSTI

Obr. 1: Starší rychtářská pečeť

Obr. 2: Městská pečeť

Obr. 3:
Obr. 4:
Starší vyobrazení městského znaku Současný znak města Netolice

MĚSTSKÝ ZNAK MĚSTA NETOLICE
Jak město Netolice přišlo ke svému znaku? Na tuto otázku
nám už asi nikdo přesnou odpověď nedá. Znak města Netolic
se velmi pravděpodobně vyvinul z pečetního znamení,
Madony s Ježíškem na lavicovém (gotickém) trůně, a je
doložen již roku 1326. Poukazuje na vliv zlatokorunského
kláštera a mariánského kultu a má následující podobu: Na
červeném štítě sedí na hnědém lavicovém trůně Panna Marie
se zlatou korunou na hlavě. Hnědé vlasy jí splývají po obou
stranách ramen. Oblečena je ve spodním červeném a
vrchním modrém rouše a obuta ve zlatých střevících, z nichž
jsou vidět jenom špičky. Ježíšek, kterého Madona drží na
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Obr. 5: Malba na fasádě domu na náměstí

HISTORICKÁ VÝROČÍ
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1282 se připomíná první známý netolický kněz jménem
Matěj
1362 zachoval se seznam členů netolické městské rady
1552 získal své výsady tkalcovský cech
1582 – 1589 stavba zámku Kratochvíle - před 440 lety
1622 Netolice se dostaly do majetku Eggenberků
1782 císař Josef II. potvrdil městu předchozí městská
privilegia
1792 byl zřízen v Netolicích magistrát
1852 vystupovala zde divadelní společnost Jana Kulasa,
jejímž členem byl J. K. Tyl
1862 byla zřízena v městě občanská záložna
1892 byla založena Tělocvičná jednota Sokol
1912 byla otevřena veřejná knihovna
1922 byl zřízen telefon ve městě
1922 byl odhalen pomník padlým z první světové války
Opsáno z publikace Netolice od A do Ž
1952 ukončena činnost závodní tělovýchovná jednot
Sokol NV Netolice
1972 čistírna odpadních vod pro 600 obyvatel
1982 výstavba sportovního areálu II. etapa
1982 otevření nového zdravotního střediska
1982 zahájení výstavby centrální kotelny za nádražím
1992 navrácen mlýn v restituci pokračovatelům rodu
zakladatele Fr. Kuliše
1992 vznik podnik LARM a. s. dříve zde byl závod ZPA
1992 zánik Státní plemenářský podnik odštěpný závod
Netolice
2002 dokončena výstavba Domova pro seniory Pohoda
2002 odbahnění rybníka Mnich
záznamy muzea

ČÁPI
Poprvé se čápi v Netolicích uhnízdili v roce 2010. Netolice
za to vděčí pánům Václavovi Kolafovi a Jaroslavovi
Huckovi. Na tovární komín ve Václavské ulici č. p. 84 byla
umístěna kovová konstrukce a pan Kolafa nanosil i větvičky
pro základ čapího hnízda. Díky skoro hotovému hnízdu se
čápi na komíně usadili a vyvedli mladé. Vždy je tu rádi
vidíme, když se vracejí zpět domů z teplých krajin.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

SPOLEČNĚ MŮŽEME ZACHRÁNIT ŽIVOTY
Začátkem března jsme ve spolupráci s ﬁrmou AquaFam
umístili do jejich prodejny čerpadel v České ulici
automatický externí deﬁbrilátor, který byl pořízen díky Fóru
dárců a programu ČSOB pomáhá regionům.
V provozních hodinách prodejny bude k dispozici tzv. First
responderům, a pomoci dokáže i proškolený personál
prodejny. Mimo provozní dobu prodejny bude využíván při
zdravotnických dozorech Českého červeného kříže.
Umístění AED bude možné najít i v aplikaci Záchranka.
Děkujeme za spolupráci!
Text a foto: Zuzana Pelikánová
Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Prachatice
Nemocniční 204 383 01 Prachatice
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PLAKÁTKY AKCÍ

INZERCE

PRODEJ KUŘIC 2022
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
NETOLICE – 9.00 hod. - TRŽNICE
DNE: 16.3 / 13.4 / 11.5 / 8.6 / 6.7 / 3.8 / 31.8 / 28.9 /
26.10, 23.11 červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé - stáří 20 týdnů

HLEDÁM
PRONÁJEM MALÉHO BYTU
V NETOLICÍCH
A OKOLÍ
MAXIMÁLNĚ 2+1
PRO JEDNU OSOBU OD DUBNA.
KONTAKT:

cena 200 Kč/ks
tel.- 602 115 750

tel: 602 854 838 e-mail:

www.drubez-novak.cz

janakratochvilova1@email.cz
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Redakční rada
přeje všem čtenářům
a autorům článků
požehnané velikonoční svátky.

NOVĚ OTEVŘENO OD 7. 3. 2022

KADEŘNICTVÍ MARTINA
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

JE OTEVŘENO

Martina Turková
Bavorovská 452, Netolice
(vedle základní školy)
tel.: 737 378 907
Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři. Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho
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