ZPRAVODAJ
M Ě S T A
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ – KAM ZA KULTUROU V NETOLICÍCH
duben – červen 2019
Vážení čtenáři,
v letošním roce došlo ke změně ve vydávání zpravodaje ze šesti čísel na čtyři. Protože nás však v Netolicích čeká velice nabité
jaro, co se kultury týče, věnovali jsme tento prostor mimořádnému vydání, kde máte možnost vybrat si, kam vyrazíte právě Vy.
Uzávěrky klasického vydání zpravodaje pro tento rok budou 10. 6., 10. 9., 10. 12. 2019.
Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová

Sobota 13. dubna 2019

Parforsní hony
kolem zámku Kratochvíle
12:30 hodin nastoupení jezdců
na koních před zámkem
16:30 hodin Halali, ukončení honu
na závodišti u zámku
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11. května 2019
Motokrosové závody
JČ Krajský přebor
Foto z roku 2007 - barevné žárovky
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STÁTNÍ ZÁMEK KRATOCHVÍLE
Na Velikonoční pondělí 22. dubna 2019 je pro všechny návštěvníky
připravena velikonoční hra v zámecké zahradě. Na hráče, kteří naleznou
všechny otázky a také správné odpovědi, čeká odměna v podobě
ilustrovaného průvodce pro školáky „Objevování renesanční zahrady
zámku Kratochvíle“ a možná i další překvapení.
Zámek Kratochvíle si také připomene Mezinárodní den památek a
historických sídel, a to o víkendu 13. a 14. dubna 2019. Návštěvníci budou
moci využít tzv. reciproční vstupenkový program.
V Horním sále zámku Kratochvíle svou roční práci předvedou žáci
Základní umělecké školy Vodňany a Základní umělecké školy Písek, kteří
jsou vedeni Evou Matouškovou a Janem Matouškem. Koncert se uskuteční
v sobotu 11. května 2019 v 18.30 hodin.
Hlavní květnovou událostí na zámku Kratochvíle bude květinová výstava,
která proběhne v období 18. - 24. května 2019. Interiéry zámku budou
slavnostně nazdobeny živými květinami.
Na sobotu 18. května 2019 je pro návštěvníky připravena večerní
prohlídka. Zámek Kratochvíle si budete moci projít bez průvodce. Ti
budou na prohlídkové trase přítomni a připraveni zodpovědět všechny
dotazy.
Zámek bude mimořádně otevřen i v pondělí 20. května 2019.
V květnu je zámek Kratochvíle otevřen celý týden, mimo pondělí od 9.00
do 15.30 hodin, a to včetně státních svátků 1. a 8. května 2019. K
prohlídkám je připravena renesanční vila a zámecká zahrada. Kostel
Narození Panny Marie je do konce června uzavřen.
Lucie Rabenhauptová
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FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
5.5.

Netolice - Volary (starší přípravka)
Netolice B – Zbytiny (muži)

12 hodin
14 hodin

11.5.

Netolice – Kaplice (muži)

12:30 hodin

18. 5.

Vitějovice+Netolice – Protivín (dorost)

10 hodin

19. 5.

Netolice – Husinec/Lažiště (st. přípravka) 12 hodin
Netolice B – Vitějovice (muži)
14 hodin

22. 5.

Netolice B – Vimperk B (žáci)

17 hodin

25. 5.

Netolice – Frymburk (muži)

14:30 hodin

25. 5.

MOTOVODRAZ

na autocampu Podroužek

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč ks.
Prodej: Netolice – u vlakového nádraží
9. května a 6. června 2019 - 17.20 hodin
29. května a 27. června 2019 - 10.50 hodin
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info:
Po - Pá 9.00-16.00, tel. 601 576 270, 728 605 840

Za původnost a obsahovou správnost textů ručí autoři.
Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné
a elektronické podobě. Za zveřejnění inzerce a placených reklamních článků odpovídá zadavatel.
Netolice zpravodaj města – uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2019. Vydává Městský úřad Netolice, číslo 3 – mimořádné
vydání 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: Lucie Bedlivá
Reidingerová – šéfredaktorka, Blanka Umancová, Libuše Záhorková, Markéta Voříšková, Jiřina Petrášková.
Registrace MK ČR E 12490. Graka: BAZA Graphic – Netolice Tisk: MěÚ Netolice.
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