Z města

SLOVO STAROSTY
Do nového roku 2022 přeji nám všem hlavně hodně zdraví a
ještě jednou zdraví. Dále si dovolím poprosit o toto: buďme
slušní a ctěme prosím Ústavu a Listinu základních práv a
svobod a braňme jejich obsah a jejich hodnoty. Nenechme se
jako společnost rozdělovat, segregovat a diskriminovat.
Buďme doopravdy slušní, nenechme se nikým ohýbat a
ctěme svobodu a názory druhých.
V. Pešek

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 1. 2022 bude na Městském úřadu Netolice možno
provádět bezhotovostní platby prostřednictvím platebního
terminálu.

MILOSTIVÉ LÉTO
Město Netolice se rovněž zapojilo do projektu „Milostivé
léto“. V rámci tohoto projektu je dlužníkům umožněno do
28. 1. 2022 zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený
nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení
(případně mohou doplatit zbývající část jistiny) a dále jen
poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750,Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor plátcem daně z
přidané hodnoty). Vše ostatní, tedy úroky, penále,
příslušenství či poplatky budou odpuštěny. Bližší informace
lze získat např. na webové adrese: Milostivé léto - Exekuce
(justice.cz)

NOVÉ VYHLÁŠKY K ODPADOVÉMU
HOSPODÁŘSTVÍ
Zastupitelstvo města Netolice na svém jednání dne 22. 11.
2021 schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, které se
týkají odpadového hospodářství města – obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhlášku
č.3/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Vyhláška č. 2/2021 prozatím zachovává pro příští rok sazbu
poplatku jako v letošním roce. Sazba činí 580 Kč. V článku 7
uvedené vyhlášky byly rozšířeny možnosti osvobození od
poplatku a doplněny úlevy od poplatku. Konkrétní
informace najdete přímo ve vyhlášce, která je umístěna na

webových stránkách města a vyvěšena na úřední desce.
Vyhláška č. 3/2021 byla připravena a schválena podle
požadavků nového zákona o odpadech č. 541/2021 Sb.,
který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2021. Text této vyhlášky
rovněž naleznete na webových stránkách města a na úřední
desce.

INFORMACE K DOTACÍM NA VÝMĚNY KOTLŮ
PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY
V předchozím čísle Zpravodaje jsme Vás seznámili se
základními informacemi o možnostech získat dotace na
výměnu starého kotle na pevná paliva za moderní zdroje
tepla. Dnes předáváme informace získané od Jihočeského
kraje ke kotlíkovým dotacím pro domácnosti s nižšími
příjmy, které se rozběhnou v prvním pololetí roku 2022.
Jihočeský kraj si může požádat z Operačního programu
Životní prostředí 2021–2027 pouze o tolik ﬁnančních
prostředků, kolik dopředu prokáže potenciálních zájemců o
kotlíkové dotace. Ke zjištění zájmu o dotace připravil
Jihočeský kraj dotazník, který najdete zde:
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikovedotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci.
Dotazník je možno vyplnit online na uvedených stránkách
nebo můžete využít jeho zkrácenou verzi přiloženou v tomto
vydání Zpravodaje nebo k vyzvednutí v Infocentru a doručit
ji osobně či poštou na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor
evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice.
Uvedený dotazník nelze považovat za podání žádosti.
Žádost bude podávána výhradně elektronicky přes webovou
aplikaci Portál občana.
RNDr. Jitka Koubalíková - vedoucí odboru HŽP
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V MOBILNÍ APLIKACI
Na internetových stránkách www.aplikacevobraze.cz si
mohou občané stáhnout mobilní aplikaci „V obraze“ do
svého mobilního telefonu. Tato aplikace obsahuje aktuální
zprávy z regionu, pozvánky na různé akce, aktuálně
zveřejněné dokumenty z úřední desky, formuláře a kontakty
na různé úřady včetně Městského úřadu Netolice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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.
Po delší pauze způsobené koronavirovými opatřeními,
proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Netolice ve dvou
dnech 5 slavnostních obřadů vítání nových občánků našeho
města, někteří noví občánci si tak už pro dárečky přišli po
vlastních nožičkách :-)
Dne 15. 9. 2021 přivítal zastupitel města Netolice pan Dušan
Dragoun při prvním slavnostním obřadu 5 nových občánků,
kterými jsou:
Roman Mužík, Stanislav Šanda, Michal Borovka, Natálie
Nováková, Matyáš Pícha

Dne 16.9.2021 přivítal tajemník Městského úřadu Netolice
pan Mgr. Tomáš Koblenc nové občánky města Netolice.
Při prvním slavnostním obřadu bylo přivítáno 6 nových
občánků, kterými jsou:
Matyáš Horosz, Matyáš Kasal, Nikolas Hejtmánek, Samuel
Reindl, Dominik Turek, Lucie Fialová

Při druhém slavnostním obřadu přivítal pan Dragoun také 5
nových občánků, kterými jsou:
Michaela Franzová, Antonín Borovka, Adam Pudivítr,
Kristýna Komárková, Jan Kristián Blažek
Při druhém obřadu pan Mgr. Koblenc přivítal také 6 nových
občánků, kterými jsou:
Emma Pejšová, Amálie Vlášková, Evelína Bauerová, Filip
Kašín, Jindřich Podlaha a Rozálie Šroubová

Při třetím slavnostním obřadu přivítal pan Dragoun 6 nových
občánků, kterými jsou:
Lukáš Vojtěšek, Lukáš Kuliš, Stanislav Fišer, Charlotta
Dejmková, Josef Vojtešek a první občánek Netolic narozený
v roce 2020 Tomáš Pícha
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VOLBY 2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Netolicích:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-16
17

Název
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Komunistická strana Čech a Moravy
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
Česká strana sociálně demokratická
Trikolora Svobodní Soukromníci
VOLNÝ blok
Otevřeme Česko normálnímu životu
Strana zelených
Švýcarská demokracie
Koruna Česká (monarchistická strana)
Aliance pro budoucnost
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Moravané
Hnutí Prameny

Platné
hlasy
380
339
140
115
59
58
50
49
16
10
6
5
4
2
2
2
1

Počet oprávněných voličů: 2049
Počet platných hlasů: 1238
Volební účast: 61,2 %
jsou mimo jiné i věci odcizené z rekreačního objektu poblíž
chatové oblasti Peklo. Vozidlo bylo v celostátním pátrání a
byly na něm umístěny registrační značky patřící na jiné
vozidlo. Napadení chaty prověřujeme jako přečiny
porušování domovní svobody a krádeže vloupáním.
Řešili jsme také několik přestupků v dopravě. Na komisi
Městského úřadu v Prachaticích jsme oznámili přestupek na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, když při
kontrole řidiče motorového vozidla bylo zjištěno, že za
volant usedl, ačkoli má platnou blokaci řidičského
oprávnění. Dvěma řidičům a jedné řidičce byly zadrženy
řidičské průkazy, když se po pozitivním testu na přítomnost
návykové látky odmítli podrobit lékařskému vyšetření, ke
kterému byli vyzváni. Oznamovali jsme i jednání řidiče,
který řídil vozidlo bez umístěné registrační značky, jako i ve
dvou případech jednání provozovatelů vozidel, kteří svěřili
řízení vozidel osobám, které neměly řidičské oprávnění.
Více jak 80 přestupků jsme vyřídili udělením příkazu na
místě. Stejným způsobem jsme s řidičem vyřešili i střet
autobusu s plotem budovy místní Základní školy. Místnímu
úřadu k projednání jsme oznamovali 10 přestupků proti
občanskému soužití, jednalo se o slovní útoky, vyhrožování,
schválnosti i méně intenzivní fyzická napadení. V jednom
případě si mladý muž svým chováním, kdy vyhrožoval
majiteli podniku i obsluze a nedbal výzev hlídky, „vysloužil“
omezení své osobní svobody a pobyt v policejní cele.
Příslušnému úřadu jsme postoupili jednání chovatele psa,
který ho dostatečně nezabezpečil a došlo k pokousání
mladého muže s dobou léčení v délce tří týdnů. Šetříme i
poškození světlometu vozidla zaparkovaného v ulici
Obecní, kdy jednáním dosud nezjištěné osoby vznikla
majiteli vozidla škoda ve výši 9 tis. korun.

Policejní zápisník

STALO SE
První den nového školního roku jsme evidovali krádež
vloupáním do místní prodejny Jednoty, kam se pachatel
dostal po vypáčení vstupních pojezdových dveří, jejichž
poškozením a odcizením zboží způsobil škodu za bezmála
100 tis. korun. Muž pocházející z jiného okresu se záhy
dostal do vazební věznice za jinou rozsáhlou majetkovou
trestnou činnost a tento skutek mu díky vyhodnocení
zajištěných genetických stop bude přičten „k dobru“. Na
službu kriminální policie jsme předávali i případ většího
množství omamné látky, kterou zachytila naše hlídka v kufru
vozidla při běžné silniční kontrole. S provozem na
pozemních komunikacích souvisí i další dva přečiny
spáchané řidiči motorových vozidel. Mladá žena měla na
základě soudního trestního příkazu vysloven zákaz řízení,
přesto řídila a navíc měla pozitivní test na omamné a
psychotropní látky. Tím, že se odmítla podrobit lékařskému
vyšetření, spáchala přestupek, který byl oznámen na
Městský úřad do Prachatic. Jízdu i přes udělený zákaz bude
pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí opět
řešit příslušný soud. Stejně si počínal začátkem listopadu
mladý muž z Prachatic, jediný rozdíl je v tom, že jemu zákaz
řízení vyslovil svým rozhodnutím Městský úřad v
Prachaticích. Přečinu krádeže vloupání se dopustil dosud
nezjištěný pachatel, který z prostoru skladovací haly v ulici
Vodňanská odcizil 12 ks litých kol a 3 autorádia, čímž
poškozené ﬁrmě způsobil škodu přesahující 25 tis. korun. V
průběhu jedné z nočních služeb si naše hlídka všimla po
okraji lesního masívu jedoucího vozidla a po krátké honičce
a dohledání dvou ze tří členů posádky bylo zjištěno, že v autě
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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

Domov Pohoda

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA POSLALA OBYVATELE
POHODY NA CESTU KOLEM SVĚTA
Domov pro seniory Pohoda se v minulém roce zapojil do
úspěšného projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.
Více než desítka splněných přání nedělá radost jen
jednotlivým klientkám a klientům, které obdarovali
Ježíškova vnoučata z celé České republiky. Cenných darů si
mohou užívat i ostatní obyvatelé. Mohou si tak posedět na
nových lavičkách pod novými slunečníky, pracovat na
bylinkové zahradě, grilovat nebo krmit ptáky. Velkou radost
udělalo našim klientům posezení u Netoličky, jejíž koncert
dopřál našemu Domovu také velkorysý dárce. Netolička
nám zahrála při podzimní slavnosti, kterou jsme uspořádali
jak pro obyvatele Domova, tak i pro jejich rodiny, blízké,
naše sousedy a přátele z Netolic. A že se jich sešlo. Na
zahradě Domova se vystřídalo, posedělo a pobylo téměř 200
lidí. Pečené prasátko, grilované maso, preclíky, koláče a řada
jiných pochutin voněly do širokého okolí. A tolik piva se v
Domově nikdy nevytočilo a nevypilo. Mnozí obyvatelé tak
velkolepou slávu zažili poprvé v životě, ani jim nevadilo, že
trochu zmokli. Velmi si vážíme, že tolik lidí přijalo naše
pozvání a přijelo nebo se přišlo podívat, jak se seniorům v
našem Domově daří. Navštívit nás přišel také pan starosta
Vladimír Pešek společně s panem radním Miroslavem
Balouškem, což bylo velmi milé setkání. Při podzimní
slavnosti odvedl skvělou práci tým Domova, za což jim
znovu a znovu děkujeme.

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.

Církevní události

SVATÁ LUDMILA
Letos v září uplynulo 1100 let od smrti sv. Ludmily – kněžny,
první české ženy známé jménem a manželky knížete
Bořivoje. Kromě zdíkovského kostela se ve vikariátu
Prachatice můžeme setkat se sv. Ludmilou také v Netolicích.
V kostele sv. Václava měla svůj
oltář. Do roku 1997 stál v
presbytáři kostela při stěně na
evangelijní straně neogotický oltář
zasvěcený sv. Ludmile. Oltář byl z
doby kolem roku 1850. Lze tak
soudit podle toho, že oltářní obraz,
od malíře G. Kratzmanna, je z roku
1854. Oltář byl během opravy
kostela darován (prodán) farnosti
Kaplice. Kde se nyní nachází, není
zcela zřejmé. Do Kaplice ovšem
nebyl dán oltářní obraz. Ten byl
ponechán v kostele a zavěšen na kruchtě kostela. Na obraze
vidíme světici stojící na lodžii, za ní průhled do krajiny s
bazilikou sv. Jiří na Pražském hradě (místo jejího posledního
odpočinku). Svatá Ludmila má spodní šat ﬁalové barvy a
zelený plášť. Kolem krku má šál, kterým byla zavražděna.
Na hlavě má knížecí čapku a kolem hlavy svatozář.
Mučednickou smrt nám dokládá pouze palmová ratolest.
Malíř nepoužil červenou barvu na plášť zcela záměrně. Svatá
Ludmila neprolila krev. V současné době je obraz zapůjčen
Arcibiskupství pražskému a vystaven na výstavě věnované
svaté Ludmile. Obraz, který je velmi hezký, ale jen průměrné
kvality provedení práce, se tak ukazuje s díly kvality
nejvyšší. Výstava potrvá od 15. října 2021 do 28. února 2022
v Pálﬀyovském paláci v Praze na Malé Straně.
David Říha, oddělení památkové péče
Českobudějovického biskupství a netolický farník
Foto ze sbírky Muzea JUDr. O. Kudrny

Ježíškova vnoučata nezahálela ani v létě, další velmi cenný
dar jsme do Domova získali v podobě Cesty kolem Světa.
Ano Světa s velkým S. „Společně se seniory jsme se vydali
za krásného zářiového počasí do Třeboně, kde jsme mohli z
darů Ježíškových vnoučat zajistit komentovanou a
soukromou prohlídku Státního zámku Třeboň a poté se vydat
na plavbu lodí po rybníku Svět. Vrcholem celodenního
výletu byl bezesporu oběd ve vyhlášené rybí restauraci, kde
si naši klienti opravdu velmi pochutnali na rybích
specialitách,“ podělila se o zážitky Karolína Tuháčková,
aktivizační pracovnice Domova, která cestu pro seniory
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perfektně zorganizovala.
Další velkolepá akce následovala hned začátkem října. V
Domově se historicky poprvé konalo námětové cvičení pod
taktovou Sboru dobrovolných hasičů Netolice. Po celý den
jsme zkoušeli, jak se chovat a jak postupovat v krizových
situacích. „I pro náš sbor to byla velmi důležitá akce, budovu
jsme do té doby prakticky neznali, nebyly nastaveny žádné
mechanismy a pravidla, jak postupovat, kdyby bylo našeho
zásahu v zařízení třeba, a to nemluvím jen o požáru. Jsme
rádi, že jsme tuto zkušenost získali, mohli jsme společně s
vedením Domova doladit postupy pro krizové situace,“
uvedl Jan Marek, velitel SDH Netolice. Poděkování patří
také Petru Houškovi, který se dlouhodobě zabývá tématikou
bezpečnosti práce a požární ochrany v Domově a Jiřímu
Hrubému, zastupiteli města Netolice, který se v Domově
stará o revize elektroinstalace, přístrojů a spotřebičů klientů.
Až budete tento zpravodaj držet v rukou, v našem Domově si
budeme užívat adventního času. Připravili jsme pro naše
klienty řadu akcí, které jsou bohužel ovlivněny řadou
epidemiologických opatření. I tak si Vánoce užijeme
maximálně, jak to jen půjde. Více informací o životě v
Domově najdete na www.pohodanetolice.cz a aktivní jsme i
na Facebooku. Děkujeme, že nás sledujete a fandíte nám.
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., ředitelka DS Pohoda,
V pohodě v Pohodě

Muzeum JUDr. O. Kudrny

VÁ Ž E N Í Č T E N Á Ř I , R Á D I B Y C H O M VÁ S
POŽÁDALI O SPOLUPRÁCI
Na turistickou sezónu 2022 chystáme mimo jiné výstavu
SUVENÝR. Téma výstavy je nasnadě – naše infocentrum
oslaví dvacáté narozeniny. A jak zpívá Waldemar Matuška
ve své stejnojmenné písni: „mám těch krámů plný krám“!
Tak nějak to bude vypadat i u nás na výstavě v muzeu. Mimo
suvenýrů ze sbírek muzeí bychom moc rádi představili
návštěvníkům i Vaše suvenýry! Každý z nás má doma
uchované vzpomínky na příjemné chvíle strávené na
výletech a dovolených. Po dobrých zkušenostech s
oslovením veřejnosti a prosbou o zapůjčení předmětů víme,
že máte doma někdy opravdu poklady. Prosíme o jejich
zapůjčení na výstavu, slibujeme, že na ně dáme pozor a po
výstavě vrátíme. Výstava bude pro veřejnost otevřena v
rámci turistické sezóny od května do října 2022, ale na její
přípravu a instalaci potřebujeme pochopitelně čas. Proto
Vás prosíme – jestli máte doma něco, co bychom mohli ve
výstavě obdivovat, co máte rádi, protože k suvenýrům se
často pojí příjemné vzpomínky, přineste nám Vaše
památky v průběhu ledna, února a března 2022. Jsme
moc zvědavé, jaké předměty a suvenýry se nám „sejdou“.
Jak bude výstava ve ﬁnále vlastně vypadat? To ovlivníte Vy,
jestli nám pomůžete a my se těšíme a doufáme, že ano!
Děkujeme.
Ráda bych také uveřejnila informaci o čerpání grantových
prostředků z programu Kulturní dědictví, opatření I. movité
kulturní dědictví, v roce 2021. Pro letošní rok jsme vybrali
sice jen jeden sbírkový předmět k restaurování, ale o to
skvostnější. Jeho restaurování je pro naši malou organizaci
tak ﬁnančně náročné, že jsme po dohodě s památkáři a
restaurátorem rozdělili záchranné práce na dvě etapy.
Grant byl z dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní
dědictví – movité kulturní dědictví“ – Restaurování
netolické malované opony „Tři Grácie“ I. etapa. Žádost o
dotaci z rozpočtu kraje byla 80.000,- Kč, dotace byla
schválena a poskytnuta ve výši 70.000,- Kč. Celkové
náklady na I. etapu restaurování v letošním roce byly
143.000,- Kč.

Opona se zobrazením tří Grácií vznikla zřejmě v roce 1862,
její rozměry jsou 4,6 x 3,3 m. Za autory opony jsou
považováni netoličtí berní úředníci Kuliš a Hödl. Opona je
také publikována v knize „Malované opony divadel českých
zemí“ z roku 2010 a na webovém portálu Databáze českého
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amatérského divadla. Tři Grácie – tři sestry, Diovy dcery,
byly zobrazovány vždy spolu, ochraňovaly průběh slavností
a hostin a dbaly o krásu všech umění. (…říká se, že prý dcery
pana Kuliše měly stát ﬁgurám na oponě modelem) Opona
sloužila v netolickém divadle do roku 1922, kdy bylo divadlo
přestavěno a vybaveno novou oponou s pohledem na město.
Tuto druhou oponu Město Netolice restaurovalo za pomoci
krajských grantů a veřejné sbírky v letech 2011 – 2014 a nyní
je umístěna v hledišti netolického divadla.
Jsme moc rádi, že v letošním roce začal proces restaurování i
této druhé netolické opony. V roce 2022 se budeme snažit
uskutečnit II. etapu, abychom zrestaurovanou oponu na
podzim mohli ukázat veřejnosti.
Hodně zdraví všem.
Zuzana Leherová

V základech tohoto stavení jsou zřejmě dochovány zbytky
hranolové věže nebo bašty.

HRÁDEK U RYBNÍKA MNICH
Zkusme se přenést proti proudu času o několik staletí nazpět.
Výraznou skalnatou ostrožnu, která je dnes známá jako
Slepičí vršek nebo též Hrádek, obtéká ze všech stran
mohutný tok Bezdrevského potoka. Až později zde
zlatokorunští mniši vybudují rybník Mnich (dříve zvaný
Mnišský). Na tomto místě byl někdy po roce 1263 založen
kamenný hrádek, uváděný v písemných pramenech roku
1405 (Circa viam, qua itur de oppido Netolic ad castellum:
"U cesty, kterou se chodí z města Netolic k hrádku“). V
letech 1469 až 1477 se v něm opevnil Jindřich Roubík z
Hlavatec. Podle Augusta Sedláčka prý mohl zaniknout
někdy po roce 1478. Likvidace výrazných pozůstatků
nastala při dobývání města v roce 1619. Hrádek měl zřejmě
správní a snad i obrannou funkci. Dispozice hradu byla
jednodílná. Jeho plocha měla tvar téměř rovnostranného
trojúhelníka o straně asi 60 metrů. Ve vysokém soklovém
zdivu při severozápadním hrotu půdorysu ve směru proti
městu je pravděpodobně dochována část zdiva čelní
hranolové věže nebo bašty. S hradem mohou souviset i
dochované sklepy náležející jedné z několika usedlostí.
Tarasní zdi na východní straně by mohly obsahovat
pozůstatky obvodové hradby.
F.P.
Zdroje: Hrady, zámky a tvrze království Českého; August
Sedláček Ilustrovaná encyklopedie českých hradů; Durdík
Tomáš, Historická krajina Netolicka; Beneš Jaromír,
Stejskal Aleš, Ouroda Vlastislav Tvrze a hrádky na
Prachaticku; Kašička, Nechvátal

Pohled na Slepičí vršek od jihu.

Pohled na Slepičí vršek od severu.

Městská knihovna

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ROČNÍ OBDOBÍ
Do soutěže je možné odevzdat kresby, obrázky nebo
výrobky z přírodních materiálů. Výtvarné práce je nutné
odevzdat do Městské knihovny v Netolicích nejpozději do
15. 1. 2022.
Každá výtvarná práce musí být označena: soutěžní
kategorií, jménem a příjmením autora, věkem a třídou.
Zúčastnit se může každé dítě ve věku od 3 do 15 let.
Soutěžící budou rozděleni do těchto kategorií:
1. kategorie
3 – 6 let
2. kategorie
1. a 2. třídy
3. kategorie
3. až 5. třídy
4. kategorie
6. až. 9. třídy

Plán areálu hradu podle F. Kašičky a B. Nechvátala.
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Výstavu prací si bude možné prohlédnout od 15. 2. 2022 v
dětském oddělení Městské knihovny v Netolicích.

POZVÁNÍ
V Městské knihovně Netolice se na jaře zamyslíme nad
svým zdravím, vypravíme se do západních Čech nebo
zjistíme, jaké líčení je pro jakou příležitost vhodné.
Připravili jsem pro Vás
Povídání s paní Jarmilou Madžukovou – Zdraví v
naší hlavě, ve čtvrtek 12. 2. 2022 od 18 hodin. Autorka
knih vysvětlí jak zdravě žít. www.jmandzukova.cz
ź Setkání s Danou Beranovou – Jak se správně líčit, v
pondělí 7. 3. 2022 od 17 hodin.
Lektorka poradí jak na líčení a nalezení osobního krásna.
http://www.stylistkaberanova.cz/
ź Komentovaný večer s Petrem Hejnou – Za
památkami západních Čech, v pondělí 11. 4. 2022 od
18 hodin.
Tyto akce jsou naplánované, ale vzhledem k současné
situaci, sledujte webové stránky knihovny, kde najdete
aktuální informace.
Na setkání s Vámi se těší pracovnice MěK Netolice
ź

Oznamujeme svým čtenářům, že od 23. 12 do 31.12. 2021
budou obě oddělení knihovny uzavřena.
Přejeme všem krásné Vánoce
a v roce 2022 plno krásných chvil s knihami.

SDH Netolice

PAN FRANTIŠEK PLOUHAR
Zasloužilý hasič
Dne 11. 11. 2021 proběhlo ve městě Přibyslav v zámečku
hasičského hnutí předávání nejvyšších vyznamenání
zasloužilých hasičů. Mezi oceněnými byl i náš bývalý
starosta SDH Netolice pan František Plouhar, který dostal
ocenění za jeho dlouholetou a celoživotní práci pro SDH.
Pan František Plouhar je dlouholetým a obětavým členem
SDH Netolice, kam vstoupil až v dospělosti, ale začal
působit velmi aktivně. U zásahové jednotky plnil funkci
řidiče, strojníka, ale trouﬂ si i na velitele zásahu. Aktivně a s
fortelem se podílel na údržbě vozového parku, a navíc se
staral i o hasičskou zbrojnici, ve které bydlel jako domovník
a správce objektu. Často býval zařazován do požárních
hlídek při kulturních akcích, rovněž působil na besedách pro
školní mládež. Po velkém požáru mlýna v r. 1979 se za jeho
velkého přispění podařil prosadit nákup dvou nových
požárních vozidel.
Pan Plouhar také aktivně pracoval u mládeže
(spolupracoval s p. Františkem Krištofem), a to nejen u
našeho sboru, ale i na okrskové, okresní i krajské úrovni, kde
působil jako rozhodčí.
V letech 1985-2015 zastával funkci starosty SDH
Netolice a od roku 1980 je členem výkonného výboru. Za
jeho působení ve funkci starosty byly provedeny dvě opravy
naší hasičské zbrojnice. V roce 2008 přebíral požární vozidlo
CAS 25 na podvozku LIAZ 101.
K panu Plouharovi chováme velký obdiv pro jeho aktivitu
a obětavost při údržbě hasičské techniky, velmi si jej vážíme
a ceníme si toho, že můžeme stále počítat s jeho nezištnou
pomocí i dobrými radami.
Hasiči Netolice
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Sportovní akce

byla zde pak postavena i velká dřevěná tribuna. V srpnu 1945
byla v těchto prostorách uspořádána tělovýchovná
manifestace s bohatým sportovním programem. Do čela SK
Šumavan Netolice byl zvolen pan Antonín Těšínský,
jednatelem pak Karel Borovanský.
Mezi léty 1945 až 1954 došlo k několika organizačním
změnám. V prosinci 1948 byla ustavena tělovýchovná
jednota, do které vstoupilo 28 členů Šumavanu Netolice. V
roce 1952 byla ukončena činnost jednoty Sokol NV Netolice
a v červnu 1953 byla pak pod záštitou Rudných dolů
Netolice ustavena nová jednota s názvem TJ Baník Netolice.
Oddíl kopané hrál v této době okresní přebor a měl i své
družstvo žáků, které vedl pan Josef Vít. Kolem něho a kolem
pánů Těšínského, Borovanského a Koce se odvíjela celá
činnost oddílu kopané. Zmínění pánové dělali správce hřiště,
sekretáře, i čističe kopaček. Tehdy ještě neměl každý hráč
své kopačky, ty zůstávaly po zápase v šatně. Mužstvo v této
době tvořili hráči jako Jiří Král, Jan Reidinger, bratři
Cibuzarové, Hřebek, Jankovský a další.
V roce 1957 bylo mužstvo zařazeno do nově vytvořených
tzv. I. tříd, které byly sestaveny z oddílů okresů Vodňany,
Prachatice a Č. Krumlov. K zápasům se tak zajíždělo od
Nových Hradů až po Horní Planou.
V roce 1959 se do vedení oddílu kopané zapojil p. Jaroslav
Bárta, který se v roce 1960 stal předsedou OFS a členem
ČSFS v Praze, kde pracoval spolu s Pavlem Gencerem,
tehdejším sekretářem ČSFS.
Období 1960–961 bylo ve znamení územní reorganizace.
Oddíl kopané hrál okresní přebor, aby v sezoně 1961–62
opět postoupil a hrál krajské soutěže. Mužstvo se utkávalo s
celky jako ČZ Strakonice, Fezko Strakonice, Dukla Písek a
dalšími. Tvořili ho hráči jako Středa, Keclík, Stejkoza,
Pešek, Vališ, Kaše, Hála, Hamlík, Přibík, bratři Dvořákové,
Plojhar, Janeček, Tesař,
Bican, Němeček, Pavlíček, Hřebek a další.
V období 1962–1970 dosahovalo mužstvo poměrně dobrých
výsledků. Byly navázány přátelské kontakty s rakouskými
mužstvy ze Schwertbergu, Pregartenu, Katsdorfu a s
německým mužstvem z Lauschy. V roce 1970 si oddíl
kopané opatřil malý autobus Praga RN, kterým se
dopravoval v létě ke svým soutěžním fotbalovým zápasům a
v zimě pak k zápasům hokejovým, neboť téměř všichni
fotbalisté se v zimní sezoně tomuto sportu věnovali.
Předsedou oddílu kopané byl v letech 1970–1984 Jaroslav
Bárta, kterého z důvodů jeho pracovního zaneprázdnění
zastupoval v letech 1970–1973 Jiří Dvořák. V roce 1984
postoupilo
Mužstvo mužů byť jen na jeden rok do krajského přeboru.
23. 6. 1984 byla u sportovní haly slavnostně otevřena nová
travnatá fotbalová plocha. V květnu 1985 byl za nemocného
Jaroslava Bártu zvolen předsedou oddílu kopané Jiří
Dvořák. Stává se tak v období, kdy I. mužstvo má velké
potíže s udržením v KP. Radostným momentem je zato
postup dorostenců do této soutěže. Oddíl kopané v tomto
období vlastní autobus RTO a později ŠL, se kterými dojíždí
ke svým zápasům. V roce1985 byla pod vedením Josefa
Mikeše a Josefa Krále ustavena dívčí jedenáctka, kterou
později vedl Václav Srbený. Tento tým působil ve II. české
lize v letech 1985–1990. V této době hráli muži I. A třídu a
dorostenci střídavě KP a I. A třídu. Stejně na tom byli i
netoličtí žáci.
Období 1991–1992 bylo ve znamení úspěchů netolické
kopané. Ženy postoupily do I. ligy, muži v roce 1991 vyhráli
KP a postoupili do divize, ve které působili 2 roky a poté z

BĚH PRO DOBROU VĚC
Na přelomu jara a léta se zrodil nápad uspořádat na
atletickém oválu běh, jehož výtěžek by sloužil k zakoupení
deﬁbrilátoru. Za podpory získané dotace z jihočeského kraje,
TJ Netolice 1892, a za přispění fotbalového oddílu 1. FC
Netolice organizací běhu se dne 10. 9. 2021 uskutečnil v
odpoledních hodinách „Netolický běh pro dobrou věc“. Za
krásného počasí si běžci všech věkových kategorií určili svůj
úsek a ten si nechali v případě zájmu změřit. Celkem se na
oválu vystřídalo za odpoledne na 150 běžců z Netolic a
blízkého okolí. Zvlášť zaujaly účastí hasičky ze Žitné. Na
dobrovolném startovném se podařilo vybrat významnou
částku, která se stala poté základem pro nákup deﬁbrilátoru.
Ten bude umístěn ve sportovním areálu k případnému
použití.
Všem, kteří se běhu zúčastnili a přispěli na nákup, patří naše
velké poděkování.
Výbor TJ a 1.FC Netolice

100 LET NETOLICKÉ KOPANÉ
V roce 2021 uběhlo přesně 100 let, kdy byl v Netolicích
založen první organizovaný fotbalový oddíl. Jelikož je
takové výročí hodné zaznamenání, dovolujeme si v pár
řádcích připomenout samotnou historii i současnost našeho
klubu.
Po skončení první světové války se začal život vracet do
předválečných kolejí a poměry v republice se začaly
normalizovat. A to nejen po stránce společenské, ale rovněž
kulturní a v neposlední řadě i v rovině tělovýchovy a sportu.
A vzhledem k tomu, že kopaná byla populárním a oblíbeným
sportem již tehdy celorepublikově, tak není divu, že
zapustila své kořeny i v Netolicích.
Vznik tělovýchovné jednoty respektive fotbalového klubu v
Netolicích je nerozlučně spjat se jmény rodiny Kudrnových,
pana Antonína Těšínského, Miroslava Mikeše a dalších. Byl
založen v roce 1921 tehdy ještě jako Šumavan Netolice. V
roce založení bylo sehráno 17 zápasů, o rok později 10 a v
roce 1923 šest zápasů. Vzhledem k tomu, že klub ve
zmíněných letech ještě neměl vlastní hřiště, byly uvedené
zápasy sehrány na cizích hřištích.
Problém byl nejen s hrací plochou. Drahé byly také míče,
kopačky nebyly tehdy vůbec. Hrálo se v komiskách. K
zajištění ﬁnancí na nejnutnější výdaje pořádal klub závody,
taneční zábavy a hrála se také divadla. Velký problém byl i se
zaregistrováním klubu a vypracováním stanov. Tak se členy
klubu stali vlivní občané města jako Dr. Malec, Dr. Hampl a
ing. Utl.
V období od roku 1931 do roku 1939 se datuje doba úspěchů
v kopané mezi předními kluby na jihu Čech. Objevuje se
g e n e r a c e p á n ů S ý k o r y, Tr o c h a , K u l i š e , b r a t r ů
Borovanských, začínají Peškové, Reidingerové, Bromové,
Josef Mikeš, Jiří Král a další.
V době II. světové války kopaná z pochopitelných důvodů
stagnovala (řada hráčů byla odvedena na nucené práce do
říše, projevily se rovněž potíže ekonomického rázu). Přesto
se fotbaloví nadšenci svému oblíbenému sportu věnovali
dál. Hrálo se na ploše před učňovskou školou. Po válečných
trampotách se klub znovu zaktivizoval, došlo k úpravě
plochy na Tržišti, k jejímu oplocení a k výstavbě dřevěných
šaten. U příležitosti velké hospodářské výstavy v roce 1943
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divize sestoupili zpět do krajského přeboru. V roce 1992
skončila činnost družstva žen a došlo ke změnám ve výboru a
vedení oddílu. Předsedou byl zvolen Jan Carda,
místopředsedou pak Jiří Dvořák st., trenérem družstva mužů
se stal Frant. Koberna. Po něm se v této funkci vystřídali
pánové Buchar, Pešek, Šobor, Vlášek, Srbený. Mužstvo
mužů až do sezony 2001 hrálo krajský přebor, poté 1. A třídu
a od roku 2006 krajskou 1. B třídu.
V těchto letech se také za výrazné pomoci několika jedinců v
čele s p. Kobernou povedlo vybudovat klubový ,,Bufet na
tribuně'', který pod vedením rodiny Vlášků skvěle funguje
pro potřeby klubu nadále.
Následné období od roku 2006 odstartovala změna klubu na
1. FC Netolice i s výraznou hráčskou obměnou u mužstva.
Pod vedením předsedů pana Srbeného a současného pana
Mügla se mužstvo se střídavými úspěchy pohybuje mezi 1. A
a 1. B třídou. U A mužstva se postupně vystřídali trenéři
Novák, Hrbek, Vlášek, Nárovec. Poslední 3 roky u mužstva
působí pan Varyš. B mužstvo mužů nastupuje v okresním
přeboru.
Velké uznání v činnosti klubu si zaslouží především trenéři a
třeba i rodiče, kteří se podíleli či podílejí na práci s malými
fotbalisty. Díky těmto Bucharům, Vláškům, Peškům,
Trněným, Fišerům, Mužíkům, Kleinům, Reindlům, Pilařům,
Bártům, Královským, Šulcům, Vojtěchům atd., se stále daří
udržovat v našem klubu mužstva dorostů, žáků a přípravek a
z čehož vycházejí i hráči do družstva mužů. Zvlášť v dnešní
době díky nejrůznějším lákadlům v podobě nabídky jiných
sportů a řekněme moderního a pohodlnějšího využívání
volného času mládeží, kdy již fotbal přestává být masovým
sportem, jsme pyšni na to, že se stále daří udržovat v takovém
počtu činnost mládežnických mužstev na krajské úrovni s
čímž mají problémy i v mnohem větších městech.

RAFANI FLORBAL NETOLICE
Skvěle se pro náš oddíl rozběhla další ﬂorbalová sezóna. Ve
středu 17. listopadu jsme uspořádali náš tradiční Sváteční
turnaj. Ve třech kategoriích se zúčastnilo celkem 120 dětí v
15-ti chlapeckých a ve čtyřech dívčích týmech. Turnaj byl
sehrán za podpory a propagace Českého ﬂorbalu a DDM
Netolice. Kromě lokálních týmů dorazily např. i mladší
žákyně ze Sparty Praha. Naší hlavní soutěžní aktivitou je
však Krajská liga. Elévové třikrát za sebou uspěli a z pátého
výkonnostního koše postoupili již do druhého a řadí se tak
mezi deset nejlepších týmů v kraji. To mladší žáci se dostali
už do koše nejvyššího a mezi pěti nejlepšími týmy porazili
např. silné Strakonice. Skvělý tým Starších žáků podává
vyrovnané výkony a za zmínku stojí i to, že naši dorostenci a
junioři tvoří společné týmy s Florbalovou akademií ČB. Tam
hrají nejen svoji soutěž, ale nastupují a i skórují v celostátní
soutěži divize v kategorii mužů. Od poloviny prosince až do
konce února budeme sehrávat celkem sedm turnajů na
domácí palubovce. Jako jediní z Prachaticka nabízíme
klukům z širokého okolí možnost si zahrát v krajské lize.
Nově k nám jezdí hráči z Vodňan, v kategorii elévů nám
vydatně pomáhají mladí fotbalisté ze Sedlece. Navzdory
situaci v konkurenčních oddílech z jiných měst, kde evidují
po korona-pauze úbytek členů, my se rozrůstáme. Je nás přes
50 a stále přibíráme nové členy. Pravidelně trénujeme a v
každé kategorii nás čeká v sezóně 8-9 ligových turnajů.
Děkujeme tímto sponzorům, bez kterých bychom nemohli
náš oddíl ﬁnancovat anebo bychom museli několikanásobně
navýšit oddílový příspěvek. Tak doufejme, že se nebude
omezovat sportování dětí. Navzdory situaci si stále myslíme,
že pro zdraví dětí je pohyb a radost z pohybu to
nejdůležitější.
Josef Zíka

N ě k t e r ý m
talentovanějším
hráčům, kteří u nás
začínali či klubem
prošli se povedlo
nastupovat i v
ligových soutěžích
či v zahraničí.
Velkým plusem pro klub a přípravu je že se v posledním
období za pomoci TJ Netolice, vedení města, výboru klubu,
sponzorů a různých dotací podařilo zrekonstruovat a
vybudovat ve sportovním areálu tréninkové plochy, které se
dají využívat v podstatě celý rok k trénování. Postupně jsou i
modernizovány fotbalové kabiny a sociály hráčů.
Netolický fotbal zažíval období úspěchů i neúspěchů, ale
vždy měl štěstí, že při něm stálo dost nadšenců a přátel, kteří
se o chod klubu starali. Ono vždy nejde jen o to kopnout
dobře do míče nebo něco zkritizovat, ale především se
postarat o praní dresů, vybavení lékárničky, zajištění
dopravy, vedení účetnictví, přípravu hřiště, natáčení zápasů,
uklízení atd.
Věřme, že i v následujících letech to tak zůstane.
V příštím roce, pokud tomu situace dovolí, bychom chtěli k
100. výročí uspořádat na hřišti oslavu, kde si budeme moci
třeba o historii a i jménech, které se v článku neobjevili a
určitě by si to i zasloužili bez omezení popovídat.
Výbor 1. FC Netolice
s přispěním informací o historii kopané v Netolicích
od pana Jiřího Dvořáka st.
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Netolické děti

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2021/2022 začal 1. září. Tento den je
nejnáročnější hlavně pro nejmladší děti, které jdou do školky
poprvé. Zvykají si na nové prostředí, nové kamarády, paní
učitelky a pomalu se seznamují s režimem školky. Rodičům
doporučujeme postupné zvykání, kdy se během prvního
týdnu délka pobytu ve školce prodlužuje. V letošním roce
proběhla adaptace dětí, které mateřskou školu začaly
navštěvovat, na jedničku. Strach a obavy z neznámého
prostředí spojené se slzičkami byly mnohdy náročnější pro
maminky než pro samotné děti. Starší děti přišly natěšené na
své kamarády a s elánem se pustily do hraní a učení.
Některé plánované aktivity jsme museli přesunout (nejen
vlivem nepříznivé epidemiologické situace, ale také vysoké
nemocnosti dětí). Povedená akce, která se dětem moc líbila,
byla „Strašidelný den ve školce“. Děti si v maskách užily
spoustu legrace při plnění strašidelných úkolů. Všem se
velmi moc líbila připravená podzimní stezka „děvčaty“ z
Netolického domečku
Připomenutím tradice příjezdu svatého Martina jsme se ve
školce začali připravovat na Vánoce.
K oblíbeným činnostem tohoto období je pečení vánočního
cukroví, zpívání koled a vyrábění dárečků a přání. Tak nám
ten zimní čas rychle uteče v radostném napětí a děti se
dočkají příchodu Ježíška.
Jako každoročně bych všem dětem, rodičům a netolickým
spoluobčanům popřála klidné prožití vánočních svátku a do
roku 2022 hlavně zdraví.
PS: ve spolupráci s rodiči a DDM Netolice pro vás chystáme
malé překvapení, které se uskuteční 16. 12. 2021 na školní
zahradě školky.
Karolína Rynešová
ředitelka Mateřské školy Netolice

Ve středu dne 22. 9. se v příjemném prostředí autokempu
Vodník ve Vimperku konal závod v přespolním běhu. Žáci
naší školy se závodů zúčastnili ve třech disciplínách. V tvrdé
konkurenci borců z celého okresu obsadilo družstvo našich
chlapců z 6. a 7. tříd pěkné šesté místo. Družstvo starších
žáků (8. a 9. ročník) se probojovalo na čtvrtou příčku a také
starší děvčata získala bramborovou medaili. Hlavně u děvčat
byl výsledek velmi těsný, na třetí družstvo ze Zdíkova jim
scházel pouhý jeden bod.
Vynikající výkon podal Milan Velek ze 7. B, který vyhrál
suverénně závod jednotlivců. Ještě s větším náskokem
vyhrál ve své kategorii Patrik Pilař z třídy 9. A, před všemi
ostatními běžci měl v cíli náskok téměř minutu.
Všem závodníkům gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Doufejme, že nám situace dovolí opět reprezentovat naši
školu a město, tak jako v minulých letech.
Mgr. Theodor Pártl

EXKURZE – PRAHA
Sedmý říjen byl v Netolicích celkem zamračeným dnem s
deštěm a mrholením. Ale obě šesté třídy naší školy si
společně užily slunečný den. Vyrazily brzy ráno do Prahy na
přírodovědnou exkurzi.
Nejprve jsme společně navštívili nově otevřené a
zrekonstruované Národní muzeum, kde na nás čekala
expozice Zázraky evoluce. Mohli jsme si se slečnou
průvodkyní prohlédnout vznikající život v moři až po
největší savce naší planety. Každého zaujalo něco jiného. A
skutečně bylo na co se koukat.
Poté jsme se povozili metrem směrem k Pražskému hradu.
Vystoupili jsme na Malé Straně, okoukli Karlův most a
vyšlápli jsme si proslulou Nerudovou ulicí k dominantě
Prahy. Na Hradě jsme si prohlédli Chrám svatého Víta a
prošli se nádvořími. Zastavili jsme se u Rožmberského
paláce i u nejstarších domků areálu. Dozvěděli jsme se zde
několik zajímavostí o architektuře a životu ve středověku.
Exkurzi jsme si zpestřili vyhlídkou na celou Prahu a v
pozdních odpoledních hodinách se vrátili zpět do Netolic.
Silvie Janošťáková, ZŠ Netolice
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HALLOWEEN 2021 VE ŠKOLE
Nějakou dobu to vypadalo, že se letos budeme muset bez
podzimního strašidelného reje obejít. Prodloužení prázdnin
a narůstající počty pozitivně testovaných odsunuly
dušičkové oslavy naneurčito. Nakonec přece jenom mohli v
pátek 12. listopadu deváťáci se svým připraveným
programem navštívit třídy na 1. stupni. A že to stálo za to!
Menší party kluků a holek z 9. A se přesunuly současně na
Tržiště i Staré Město a pořádně své menší kamarády
„potrápily“. Hry, soutěže, luštění, malování a samozřejmě
masky a kostýmy, ze kterých šel strach – toho všeho jsme si
letos užili vrchovatou měrou. Snad i za ten loňský
nepovedený rok ….
Děkujeme deváťákům a jejich vyučujícím za ochotu pobavit
a potěšit menší spolužáky.
Jiřina Borovková

Atmosféru této akce lze jen stěží popsat. Když se totiž na
jednom místě sejde taková spousta dobrých lidí, může lít
jako z konve, ale úsměv z tváře vám nezmizí...
Hmatatelnou vzpomínkou na ročník 2021 zůstává Netolická
knihobudka a lavička, na které si můžete posedět u vchodu
do knihovny. Knihy z knihobudky si můžete půjčit, vzít či
vyměnit za knihy od vás.
Ráda bych poděkovala všem lidem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na této krásné akci podíleli.
Díky patří rovněž partnerům akce, kterými byli:
DDM Netolice, Jihočeská reklama, Kuliš a Jerie, s.r.o.,
Loutkové divadlo Pimprlata Vodňany, Město Netolice,
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny, SDH Netolice, Spolek
divadelních ochotníků TYL Netolice.
Pokud máte chuť přiložit ruku k dílu při tvorbě příštího
ročníku, spojte se s námi přes vicznetolic@gmail.com.
Děkujeme, že jste přišli. Těšíme se opět při shledání v září
2022.
Za organizátory Marie Frnochová

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

Kulturní akce

ZAŽÍT NETOLICE JINAK 2021
Druhou zářijovou sobotu jsme se potkali v prostoru před
knihovnou na sousedské slavnosti Zažít Netolice Jinak.
V průběhu jednoho, chvíli deštivého, odpoledne jsme si
mohli poslechnout přednášku na téma Město koní, shlédnout
divadelní představení Limonádový Joe, společně si zazpívat,
užít si poetickou tvorbu na Slam poetry exhibition...
Pro děti byly připraveny tvůrčí dílny, pohybová stezka,
šipkovaná, loutkové představení a mnoho dalšího.
Za dobrovolný příspěvek jsme mimo jiné mohli ochutnat
dobroty z rozličných netolických kuchyní, zahřát se
lahodnými čaji či kávou nebo si udělat radost dárkem z
dobročinného bazaru.

KALENDÁŘ NA ROK 2022, který zachycuje historické
fotograﬁe Netolic za cenu 269,- Kč. Součástí dárkového setu
nástěnného kalendáře je pohlednice a kapesní kalendářík.
Publikace mohou být vhodným dárkem, který můžete
zakoupit v muzeu a udělat tak radost svým blízkým.
Mimo knih je v muzeu – infocentru bohatý výběr ostatního
zajímavého zboží. www.muzeumnetolice.cz
Jiřina Petrášková
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Český červený kříž

Charita
ČINNOST FARNÍ CHARITY NETOLICE V ROCE 2021
Jako v každém roce, tak i letos bych chtěla všem
spoluobčanům Netolic a okolí moc poděkovat za darované
věci pro naši organizaci. Týká se to hlavně ošacení, obuvi,
potřebné věci pro domácnost a podobně. Tyto věci si může
každý koupit za symbolickou cenu 10,- Kč.
Věci, které neprodáme, si odveze dvakrát do roka Diakonie
Broumov. Utrženou částku, kterou získáme, zasíláme v plné
výši do vybraných sociálních zařízení.
Letos se jedná o tato zařízení:
Tříkrálová sbírka
Fond ohrožených dětí – Klokánek
Helppes – výcvik vodicích psů
Týdenní stacionář Žlutý Petrklíč – Lomec
Lumen Christi – slepci
Hospic Prachatice
Chelčický domov sv. Linharta
Organizace invalidů Netolice
SDH Netolice
SDH Petrův Dvůr
Zároveň bych chtěla za naši organizaci poděkovat
Městskému úřadu Netolice za prostory, kde můžeme naši
charitativní činnost provozovat. Nastává nám Adventní čas a
blíží se konec roku 2021. Proto bych chtěla popřát všem
našim spoluobčanům a okolí Netolic krásné a spokojené
Vánoční svátky a do Nového roku 2022 vše nejlepší, hlavně
hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenost a také Boží
požehnání v kruhu rodinném.
Za Farní charitu:
Libuše Záhorková, Iva Štěpánková
Zůstaňte v naší přízni a navštěvovat nás můžete
zase v příštím roce
každé úterý od 14,00 - 16, 00 hodin
Tel: 728 711 366 a 776 473 889

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PŘIPRAVIL PRO DÁRCE
KRVE MEDAILE I ZLATÉ KŘÍŽE
Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou
zachraňovány mnohé lidské životy – lidí vážně nemocných,
zraněných, novorozenců i jejich maminek.
Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již
10x, 20x nebo 40x, jsou oceňováni plaketou prof. MUDr.
Jana Jánského, ti, kdo darovali krev již 80x, pak Zlatým
křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž
Prachatice.
V letošním roce jsme pro dárce krve připravili slavnostní
předávání stříbrných a zlatých plaket a Zlatých křížů na úterý
16. listopadu v Radničním sále v Prachaticích. K poděkování
dárcům se připojili také místostarosta města Prachatice
Miroslav Lorenc a za Oblastní spolek ČČK Prachatice
členky oblastní výkonné rady ČČK Silvie Janošťáková,
předsedkyně, a Hana Melichnová.
Poděkování pro své pojištěnce připravila Všeobecná
zdravotní pojišťovna. Hudební dárek věnoval dárcům krve
soubor CINK, který působí při SPgŠ Prachatice.
Ocenění převzalo celkem 44 držitelů stříbrné a zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Jánského a čtyři držitelé Zlatého kříže 3.
třídy. Dárcům v Netolicích byly předány 3 stříbrné a 5
zlatých medailí.
Dárci krve obdrželi také dárky mj. ze sociálně terapeutické
dílny Spolku Slunečnice.
Někteří dárci krve se bohužel nemohli k ocenění dostavit,
jejich ocenění bude možné vyzvednout každou středu v 8 –
16 h v sídle OS ČČK Prachatice nebo jindy podle domluvy.
Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky
Jihočeskému kraji, Ministerstvu zdravotnictví ČR, a obcím
Prachatice, Lenora, Vimperk, Volary, Čkyně, Vlachovo
Březí, Husinec, Netolice, Lhenice a Vitějovice.
Zuzana Pelikánová

Zajímavosti

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Blíží se již 22. celostátní ročník Tříkrálové sbírky.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Přispět můžete více způsoby:
ź do kasičky on-line na www.trikralovasbirka.cz - po
kliknutí darovat online zvolíte částku, pro podporu v
našem regionu pak PSČ Netolic 384 11, po zadání
údajů si vyberete způsob platby převodem nebo kartou.
Můžete tak udělat do 30. dubna 2022.
ź na sbírkový účet 66008822/0800 pro přispění Farní
charitě Prachatice pak variabilní symbol VS 77702021.
Přispět lze od 1. prosince 2021 do 31. ledna 2022.
ź třem králům do kasičky po celé České republice od 1
do 16. ledna 2022. Podrobnosti se připravují.
ź sledováním Tříkrálového koncertu 9. ledna 2022 od 18
hodin na ČT 1.
ź platbou přes mobil snímatelným QR kódem
elektronického bankovnictví. Ten budou mít organizace
umístěn na webových stránkách. QR kódy budou k
dispozici od poloviny prosince a fungovat by měly
během ledna.
ź prostřednictvím DMS zaslat drobný příspěvek. Stačí na
tel: 87 777 SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS
KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90
https://www.prachatice.charita.cz/trikralova-sbirka/

Akci navštívila více než třicítka návštěvníků. Část z nich
využila možnosti odnést si zdarma oblečení z dobročinného
šatníku. Pro dětské návštěvníky byl přichystán pestrý
program v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klubu
I.P. „Na klubu se vystřídalo kolem patnácti dětí, největší
zájem byl o fotbálek a brýle na virtuální realitu,“ popsala den
otevřených dveří pracovnice v sociálních službách Klubu
I.P. Kateřina Majerová.
„Seznámit se s našimi sociálními službami Klubem I.P. a
Krizovým centrem přišlo více jak třicet návštěvníků z řad
laické i odborné veřejnosti. Za návštěvu děkujeme
pracovnicím oddělení sociálně-právní ochrany dětí v
Prachaticích, terénnímu programu Most naděje při
Farní charitě Prachatice, Kontaktnímu centru Prevent
Prachatice a prachatickému Infocentru. Vzájemné setkávání
odborníků ze sociální sféry pokládáme za velmi prospěšné a
žádoucí,“ okomentovala akci vedoucí sociálních služeb
Portus Prachatice, o.p.s. Mgr. Silvie Galdia.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na případnou spolupráci.
Bc. Hana Bártová, DiS.
Portus Prachatice, o.p.s.

PORTUS PRACHATICE SE LETOS OBZVLÁŠŤ VYDAŘIL
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KONFERENCE PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ JIŽ PODEVÁTÉ
Již devátý ročník krajské konference primární prevence
rizikového chování a prevence kriminality se uskutečnil ve
dnech 14. a 15. října 2021 v Českých Budějovicích.
Zúčastnilo se jí 130 pedagogů, převážně metodiků prevence.
Úvodní den konference se věnoval problematice závislosti
na internetu, „dětských gangů“, sebevražedného chování u
dětí a významu truchlení při úmrtí žáka/kolegy ve škole.
Druhý den konference obsahoval příspěvky na téma drog,
poruch příjmu potravy, ADHD a virtuálního světa.
Ověřování informací na internetu bylo tématem příspěvku
Ing. Petra Šmída, DiS – Portus Prachatice, o.p.s. Projekt
"Počítačoví domorodci versus přistěhovalci" chce zvýšit
mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a
tím posílit občanskou společnost ve smyslu boje s
manipulací a dezinformacemi v médiích. Projekt podpořila
Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož
cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit
neziskových organizací.

Bc. Hana Bártová, DiS. - Portus Prachatice, o.p.s.

KDYŽ NENÍ VŠE TAK, JAK SI PŘÁLI…
Emička přišla na svět spolu s bráškou Matýskem ve 24.
týdnu těhotenství akutním císařským řezem. Hned po
porodu začal boj o jejich životy. Dlouhé týdny byly obě děti
na úplné plicní ventilaci, Matýsek bohužel svůj boj o život
prohrál. U Emičky nastalo masivní krvácení do mozku, které
zapříčinilo postižení všech čtyř končetin a kortikální
poškození zraku (mozek má potíže s vyhodnocením toho, co
vidí oči) a další neurologické potíže. Bylo jasné, že děťátko
bude mít speciální potřeby a rodina bude potřebovat s jeho
vývojem pomoci. Ještě v porodnici dostala maminka kontakt
na ranou péči a ihned po propuštění z nemocnice za Emičkou
a její maminkou začala pravidelně dojíždět poradkyně rané
péče. Ukázala mamince vhodné metody komplexního
rozvoje dítěte, hlavně stimulace zraku a podpory vývoje
pohybu. Vždy Emičce přivezla nové pomůcky, které mohla
rodina do další návštěvy rané péče používat ke stimulaci
děťátka. Poradkyně také doporučila další služby, které může
rodina využívat, pomohla vyhledat nadace, které Emičce
mohou zaplatit dražší polohovací pomůcky nebo pobyty v

léčebných zařízeních. Na víkendovém pobytu pro rodiny
pořádané ranou péčí maminka Emičky navázala kontakty s
rodinami, které mají podobný osud. I přes veškeré těžkosti,
se kterými se musí Emička a její rodina vypořádat, je to
veselá a zvídavá holčička, která má ráda lidi a zvířátka.

Dituška se narodila také předčasně, ve 28. týdnu těhotenství.
Každé takové miminko potřebuje zvláštní péči, nejen z
lékařského hlediska, ale po propuštění z neonatologie je
nutné děťátko správně stimulovat v domácím prostředí.
Musí totiž svůj předčasný příchod na svět dobře zvládnout a
dohnat ty vzácné měsíce, které ještě mělo strávit u maminky.
Proto rodina Ditušky požádala ranou péči o podporu. Díky
usilovné práci jak rodičů, tak i poradkyně rané péče mohla
být Dituška po roce a půl ze služby vypuštěna.
Během prvních měsíců a roků života vnímá dítě své okolí
intenzivně všemi smysly. Největším pomocníkem je zrak,
který dodává 80 % informací o světě. Pokud není ve vývoji
dítěte vše tak, jak rodiče čekali, mohou se obrátit na ranou
péči. Je to odborná terénní služba, to znamená, že poradkyně
poskytují konzultace v domácím prostředí. Jsou rodičům
psychickou oporou a ukazují způsoby, jak co nejlépe
podpořit psychomotorický vývoj dítěte. Už 28. rok cestují po
celém Jihočeském kraji poradkyně ze Společnosti pro ranou
péči. Pracují s rodinami dětí se zrakovými problémy od
narození do 7 let. Důležitou součástí služby je funkční
vyšetření zraku dítěte. Provádějí ho zrakové terapeutky,
které pomocí testů, ale i hry zjistí aktuální úroveň zrakových
dovedností dítěte a následně nastaví vhodné metody a
individuální stimulaci zraku dítěti na míru. Poradkyně
rodině doporučuje vhodné pomůcky, které mohou být také
zapůjčeny, nebo předá kontakty na další odborníky. Pokud je
třeba, rodiny k těmto odborníkům také doprovází a
konzultuje s nimi další možnosti podpory vývoje dítěte.
Společnost pro ranou péči pro své klienty pořádá odborné
semináře a kurzy pro rodiny či organizuje setkávání rodin v
podobné situaci. V loňském roce pomohla 149 dětem a jejich
rodinám a najela za nimi 58 000 km. Je připravena pomoci
každé rodině, v níž se narodilo dítě předčasně nebo dítě se
zrakovým a kombinovaným postižením.
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Kontakt pro rodiny:
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice,
Čechova 164/1, České Budějovice, tel: +420 385 520 088
www.tydenranepece.cz, www.ranapece.cz/cb
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Inzerce

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

PRONAJMU
KRÁSNOU NOVOU

GARÁŽ
V Netolicích, Tržní ul.
Tel.: 728 566 360

JE OTEVŘENO
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REDAKČNÍ RADA DĚKUJE
VŠEM ČTENÁŘŮM A AUTORŮM ČLÁNKŮ ZA PŘÍZEŇ.
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2022.

Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři.
Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné a elektronické podobě. Za
zveřejnění inzerce a placených reklamních článků odpovídá zadavatel.
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