č.3 červen

SLOVO STAROSTY
Blíží se léto a školákům prázdniny. I já se těším na
dovolenou. Je hodně projektů, které jsou před dokončením,
před zahájením nebo ve fázi příprav. Na co se mne nejvíce
ptáte? Co Vás nejvíce zajímá? Nejvíce otázek je na
supermarket na Benýdkově a stavbu nového odborně
technického pavilonu ZŠ Bavorovská.

Supermarket: dne 2. května 2019 byla podepsána
„Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o zřízení
věcného břemene“ se společností Grelio Commerce, s.r.o.
To m u t o k r o k u p ř e d c h á z e l o v y h l á š e n í z á k o n e m
vyžadovaného „záměru prodeje pozemku“. Konkrétně se
jednalo celkem o 5 499 m2 plochy v lokalitě Benýdkov
naproti vlakovému nádraží. Podmínkami záměru byly např.
minimální částka 1 000 Kč za m2, účel využití (investiční
záměr zájemce o koupi) musel být v souladu s územním
plánem města Netolice ve znění Změny č. 1, kdy se
konkrétně jedná o zařízení pro obchod a služby o celkové
prodejní ploše 800 – 2 500 m2 a veřejně přístupné parkovací
plochy s počtem minimálně 49 míst a v neposlední řadě i
závazek zájemce o koupi k bezplatnému provedení demolice
a odstranění stavebního objektu šaten na bývalém
škvárovém hřišti. V rámci tohoto záměru se do soutěže
přihlásila se svojí nabídkou výše uvedená společnost, která
splnila všechny podmínky záměru a zastupitelstvo města na
svém zasedání schválilo výše uvedenou Smlouvu o smlouvě
budoucí kupní a smlouvu o zřízení věcného břemene.
Zjednodušeně řečeno: V současné době si rma zajišťuje
příslušná povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)
a poté by nejpozději do šesti měsíců mělo dojít k podpisu
kupní smlouvy. Přestože jsem realista, tak je pravda, že
dokud není podepsaná kupní smlouva, zaplacené peníze a
nezačne se stavět, není ještě nic jistého. Jsem však
přesvědčen, že market typu „PENNY“ bude příští rok v
Netolicích stát a pro město a hlavně pro Vás, jako zákazníky
bude přínosem.
ZŠ Bavorovská: jsme ve nále a před kolaudací objektů
odborně technického pavilonu (OTP). Již jsem o tomto
projektu několikrát psal, takže budu stručný. Jsem
přesvědčen o tom, že budeme mít možná nejlépe vybavené
prostory a odborné učebny na Prachaticku. Celkem se jedná
o čtyři odborné učebny ve stávajícím OTP, pět odborných
učeben v přístavbě OTP a skleník. Nejlepší je to vidět na
vlastní oči a po dohodě s vedením školy by měly proběhnout
na konci června a v září letošního roku „Dny otevřených
dveří“. Přijďte se podívat a udělejte si obrázek sami.
Vzpomínám si, když jsem předstoupil před učitele a
představoval jim projekt, který bychom chtěli jako město a
zároveň zřizovatel realizovat. Vzpomínám si na reakce
některých kantorů, kteří nevěřili, že dojde ke konkrétní

realizaci projektu. Vzpomínám si, jak říkali, že slibů slyšeli
dost. Zpátky od vzpomínek do současnosti. Občas se ke mně
donese, že někteří kantoři mají problém s novým vybavením.
Ani se mi tomu nechce věřit. Ano, jsou to nejmodernější věci
a pomůcky a samozřejmě se i učitelé s nimi budou muset
naučit pracovat. Je to jako v každém jiném zaměstnání.
V letošním roce proběhla kontrola školní inspekce a
závěrečné hodnocení nebylo moc pozitivní a neposlouchalo
se dobře. Myslím si, že moderní prostory a nejmodernější
pomůcky by měly být pro učitele motivací. Pokud tomu u
některých tak nebude, ať se na mne nezlobí, ale v netolické
škole nemají co dělat a doufám, že jsme v tomto na jedné
vlně i s vedením školy. Mimochodem i v tomto duchu jsem s
vedením školy jednal.
Na závěr zmíním některé největší akce, které buď probíhají
nebo budou v nejbližší době realizovány. V ZUŠce již rma
zahájila stavební práce a do konce září letošního roku by
mělo být hotovo. V rámci výběru dodavatele Cisternové
automobilové stříkačky pro netolické hasiče proběhlo
otevírání obálek, kdy přišly dvě nabídky a jsme téměř v
konečné fázi podlimitního řízení a předpokládám, že v půlce
července dojde k podpisu smlouvy a před letošními Vánoci
dostanou hasiči „dárek pod stromeček“ za téměř 6,7 milionu
korun. Dále jsme ve nální fázi několika výběrových řízení
např. na garáž pro „hasičskou CASku“, okna na vnější straně
radnice v rámci programu Regenerace městské památkové
zóny, elektroinstalace v radnici apod.
Na úplný závěr bych rád popřál netolickým Vrabčákům
dalších minimálně padesát let aktivní činnosti. V sobotu to v
zámecké zahradě na Kratochvíli bylo fajn a doopravdy jsem
si to užil. Ještě jednou děkuji všem za Vaší činnost a ochotu
věnovat svůj volný čas našim nejmladším. Děkuji.
Mgr. Vladimír Pešek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NETOLICE
VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTEM NETOLICE
zve veřejnost na prohlídku
rekonstruovaného pavilonu
a nové budovy odborných učeben
v objektu školy Bavorovská
VE ČTVRTEK 27. ČERVNA 2019
OD 14.00 DO 18.00 HODIN

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

KOTLÍKOVÉ DOTACE 3. VÝZVA
- ZÁKLADNÍ INFORMACE

Prosíme zájemce o uvítání svých dětí jako nových občánků
města Netolice, aby se k vítání občánků přihlásili na matrice
MěÚ Netolice - telefonicky na tel. č. 388 324 267, mobil:
607 191 411, e-mailem: mu.matrika@netolice.cz, nebo
osobně. K pozvání miminka na vítání občánků potřebujeme
sdělit jméno, příjmení a datum narození dítěte, jména,
příjmení a adresu jeho rodičů.

ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 3. KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
16.8.2019 na webu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
23. 9. 2019.

ZLATÉ A DIAMANTOVÉ SVATBY

Na výměnu kotlů v rámci 3. výzvy je k dispozici 302 mil. Kč.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN
303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5.
emisní třídy).

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

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen,
krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění
rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s
max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna
starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

VÝSLEDKY VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
V NETOLICÍCH
Okrsky
celkem
4

zpr.

v%

4

Voliči
v
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Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2 076

508

24,47

508

507

100,00

Strana
číslo

název

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno
tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše
však 120 tis. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel
na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován
plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;

% platných
hlasů
99,80

Platné hlasy
celkem

v%

1

Klub angažovaných nestraníků

1

0,19

2

Strana nezávislosti ČR

2

0,39

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

3

0,59

4

Národní socialisté

0

0,00

5

Občanská demokratická strana

82

16,17

6

ANO, vytrollíme europarlament

6

1,18

7

Česká str.sociálně demokrat.

11

2,16

8

Romská demokratická strana

1

0,19

9

Komunistická str.Čech a Moravy

44

8,67

Ve třetím kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě
uhlí ani kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na
webových stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v
sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, České
Budějovice, Dobrá Voda u Č. Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá,
Roudné, Rudolfov, Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko,
Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín,
Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice,
Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad
Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec,
Týn n. Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč.

10

Koalice DSSS a NF

3

0,59

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,19

12

Koalice Rozumní, ND

3

0,59

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

14

NE-VOLIM.CZ

0

0,00

15

Pro Česko

1

0,19

Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného
papírového výtisku s povinnými přílohami.

16

Vědci pro Českou republiku

3

0,59

Povinné přílohy:

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

0

0,00

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

0

0,00

19

PRO Zdraví a Sport

4

0,78

21

Moravské zemské hnutí

0

0,00

22

Česká Suverenita

0

0,00

23

TVŮJ KANDIDÁT

1

0,19

24

HLAS

10

1,97

25

Koalice Svobodní, RČ

3

0,59

26

Koalice STAN, TOP 09

56

11,04

27

Česká pirátská strana

52

10,25

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

66

13,01

Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního
programu.

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na
pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný
doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotograe štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotograe starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li
relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce
a k rodinnému domu (je-li relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické
opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu
oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v
Jihočeském kraji III“ se uskuteční dne 27. 8. 2019 od 16:00 hodin v Radničním sále Městského úřadu Prachatice, Velké
náměstí 3, Prachatice.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání nanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány
zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlíkové dotace na Odboru evropských záležitostí přímo
administrovat.

ZPRÁVIČKY Z NETOLICKÉ ŠKOLIČKY
20. 3. 2019
20. 3. 2019
26. 3. 2019

12. 4. 2019
18. 4. 2019
24. 4. 2019
7. 5. 2019
20. 5. 2019
31. 5. 2019
Co nás čeká?
20. 6. 2019
28. 8. 2019

Návštěva ZŠ - Předškolní děti zavítaly na tradiční návštěvu do základní školy, aby se seznámily se svým
budoucím prostředím.
Deskové hry – Poprvé v MŠ proběhlo zábavné odpoledne, při kterém si rodiče s dětmi zahráli spoustu
deskových her, které ani v mnoha případech neznali. Všichni si to náramně užili, a tak byla započata další
školková tradice.
Děti 3. a 4. třídy navštívily naši oblíbenou městskou knihovnu. Opět zavítaly do světa pohádek a večerníčků,
kterým je provedla paní Hana Trněná. Velikým překvapením pro děti byla „paní Fíková“ v podobě psích
slečen (Bella a Laura) paní Jany Borovkové, které pro děti přinesly i sladkou odměnu. Velký dík patří paní
Trněné i paní Borovkové.
Výukový program člověk a smysly - Děti se hravou formou dozvěděly spoustu zajímavostí o lidském těle.
Tento program byl zprostředkován ve spolupráci s MAS ŠUMAVSKO.
Velikonoční tvoření – Opět po roce se ve školce sešli rodiče s dětmi, aby se společnými silami připravili na
velikonoční svátky. Vyrobili spoustu krásných dekorací, seznámili se s novými technikami barvení vajíček a
užili si spoustu zábavy.
Dravci – Na školní zahradu zavítali ptačí kamarádi, kteří dětem ukázali spoustu dovedností z ptačího světa.
Vystoupení pro maminky – Děti 3. a 4. třídy popřály svým maminkám a babičkám k jejich svátku.
Vystoupení se tradičně konalo v ZUŠ Netolice a opět byli dojatí všichni přítomní. Děti 4. třídy ještě přišly
potěšit i babičky do DD Pohoda.
Výlet do Sladovny v Písku – Předškolní děti navštívily interaktivní výstavu „Mraveniště“. Děti se seznámily
se životem mravenců a samy si i vyzkoušely, jak to v takovém mraveništi chodí.
Den dětí – Ve spolupráci s DDM Netolice děti oslavily svůj svátek formou hravého dopoledne, za které velmi
děkujeme Daniele a Nelle.
Školní výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou.
Den otevřených dveří – Zveme Vás od 14. hodin na školní zahradu a přijďte si s námi užít zábavné letní
odpoledne.

Jménem celého kolektivu MŠ Netolice Vám přeji krásné
prázdniny a pohodovou dovolenou a budoucím školákům
skvělý start do nové životní etapy.
Paní učitelka Lenka Cibuzarová
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FOTBALOVÝ MCDONALD'S CUP

"BAREVNÁ ŠKOLA"

V úterý 7. května 2019 se ve Vimperku konal tradiční turnaj
žáků 4. a 5. tříd ZŠ ve fotbale. Letošní – už 22. ročník – byl
poznamenán ukrutnou zimou a nepříjemným větrem. Za
takových podmínek byl každý hráč z deseti zúčastněných
družstev velkým hrdinou, že vůbec k zápasům nastoupil.
Netoličtí kluci dali sice dost gólů, ale ještě více jich dostali, a
tak hráli o umístění na 7. - 8. místě. Zápas nakonec zvládli
výborně a skončili po boji sedmí. Vítězstvím ovšem bylo už
to, že se nikdo nezranil ani to chladné počasí neodstonal.
Za zmínku stojí parádní výkon Tondy Soukupa, který byl u
všech gólů a velmi často zaskakoval i v obraně. Chtěla bych
také touto cestou velmi poděkovat rodičům p. Bártové, p.
Balouškovi a p. Peškovi, kteří malé sportovce vlastními auty
na turnaj dopravili a po celou dobu jim dávali cenné taktické
rady a pokyny.
Jiřina Borovková

Před Velikonocemi proběhla ve škole v Tržní ulici prima
legrační akce s názvem "Barevná škola".
Tak jako se mění a vybarvuje příroda na jaře a jako barvíme
a zkrášlujeme velikonoční vajíčka, tak přesně podle těchto
tradičních proměn se proměňovali i žáci prvních a druhých
tříd.
V pátek 12.4. si poprvé vylosovali zástupci všech čtyř tříd
své barvy, do kterých se žáci v pondělí převlékli. 1.Ačervená, 1.B-zelená, 2.A-žlutá, 2.B-šedá. Děti byly
natěšené, všichni, včetně paní učitelek, se snažili proměnit
do vylosovaných barev co nejvíce. Od ponožek až po čepice.
V pondělí jsme v barvách "přitvrdili". Zvolili jsme složitější
odstíny a třídy si na úterý vylosovaly takto: 1.A-černá, 1.Balová, 2.A-hnědá, 2.B-bílá. Při losování docházelo k
situacím plným napětí, po vylosování se jásalo i smutnilo. V
úterý jsme losovali naposledy a překvapení nebralo konce.
1.A-strakatá, 1.B-puntíky, 2.A-nápisy, 2.B-pruhy.
Všechny děti i paní učitelky převlékání moc bavilo - akce
"Barevná škola" se líbila. Už se těšíme na příští rok, jestli
budeme mít šťastnou ruku, nebo budeme prosit o pomoc s
oblékáním třeba u sousedů.
za vyučující 1. a 2. tříd Mgr. Gabriela Turková

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2019
V pátek 25. dubna se v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo
už 6. ročníku běžeckých závodů – tzv. Štafetový pohár.
Závodů se může zúčastnit právě 16 dětí z každé školy (4
dívky z 1. - 3. třídy, 4 chlapci z 1.- 3. třídy + 4 dívky ze 4. - 5.
třídy, 4 chlapci ze 4. - 5. třídy). Ti pak běží štafety 8 x 100
metrů: nejdříve mladší, pak starší kategorie. Časy těchto
dvou běhů se sčítají.
Nakonec se složí dvě smíšená družstva (A + B), a ta pak běží
štafetový závod 8 x 200 metrů; z těchto dvou získaných časů
se pak započítává ten lepší.
Naše škola si letos poprvé v konkurenci ostatních škol
vybojovala bronzové medaile za skvělé výkony a hlavně
bojovnost. Navíc se děti neztratily ani v mimosoutěžních
disciplinách, jakými byly hod medicinbalem horem obouruč
nebo skok do dálky z místa. Akce se dětem líbila, v horkém
dni nechaly na trati všechny síly a za třetí místo a vzornou
reprezentaci školy si zaslouží velkou pochvalu!
Jiřina Borovková

-4-
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MALÍ ATLETI NA OKRESNÍ OLYMPIÁDĚ
Ve středu 22. května proběhla na prachatickém Tatranu
okresní soutěž v lehké atletice. Závodila tu ta nejmladší
kategorie závodníků - děti z 2. – 5. tříd základních škol.
Za mimořádně chladného dne se tu představilo i 19 žáků z
netolické školy. Celkem posbírali 6 medailí (2 zlaté, 2
stříbrné, 2 bronzové), navíc se několikrát vešli do
bodovaného šestého místa. Všem se soutěžení velmi líbilo a
všichni také předvedli výkony na hranici svých možností.
Díky všem za reprezentaci naší školy a těm nejúspěšnějším
blahopřeji ke krásným výsledkům!
Jiřina Borovková

PROJEKTOVÝ DEN
PRVŇÁČKŮ A DRUHÁČKŮ V DDM NETOLICE
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1000 m, kde stylem start – cíl získal 1. místo a časem 3
minuty a 19,03 sekundy pokořil rekord školy 3:19,50
Daniela Andrese z roku 2012.
Všem atletům gratulujeme k jejich výsledkům.
Mgr. Theodor Pártl

JIHOČESKÝ ZVONEK 2019

24. 4. 2019 se v prachatickém DDM uskutečnilo okresní
kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, které se letos
zúčastnilo cca 60 žáků z celého prachatického okresu.
I Netolice zde měly své zástupce (14 žáků, kteří si připravili
19 vystoupení), tentokráte ve všech čtyřech kategoriích.
A jak jsme dopadli?
1. kategorie (žáci 4. a 5. tříd - lidová píseň)
2. místo - Kateřina Hazuková, Veronika Klinecká
3. místo - Tereza Babůrková, Klára Hucková
2. kategorie (žáci 6. a 7. tříd - lidová píseň)
1. místo - Tereza Jánská, Zuzana Franzová, Marie
Smetanová
2. místo - Kamila Zíková, Jaroslava Matisková
3. místo - Jana Petrášková
1. místo DUO - Tereza Jánská, Zuzana Franzová
1. místo DUO - Kamila Zíková, Jaroslava Matisková
3. kategorie (žáci 8. a 9. tříd - lidová píseň)
2. místo - František Jakub Sklář
1. místo DUO - František Jakub Sklář, Radim Leher
4. kategorie (žáci 8. a 9. tříd - umělá píseň)
1. místo - Radim Leher
2. místo - František Jakub Sklář
1. místo DUO - František Jakub Sklář, Radim Leher
*KRAJ*
Soutěž má ještě jedno postupové kolo - krajské, do kterého z
okresu postupuje pouze 5 vystoupení. Mám velikou radost,
že jsme po třech letech opět získali i postup do krajského kola
ve Strakonicích.
Všem účastníkům moc děkuji za účast a energii, kterou svým
vystoupením věnovali, ze srdce jim blahopřeji.
Zpěvu zdar!
Mgr. Gabriela Turková

POHÁR ROZHLASU
Dne 16. května 2019 se naši žáci z 6. a 7. tříd zúčastnili
atletických závodů družstev „Pohár rozhlasu“. Soutěžilo se
ve sprintu 60 m, štafetovém běhu 4 x 60 m, vytrvalostním
běhu dívky 600 m a hoši 1000 m, skoku do výšky, skoku do
dálky a hodu kriketovým míčkem. V jednotlivých
disciplínách reprezentovalo naši školu 9 chlapců a 8 dívek. V
celkovém pořadí škol obsadili 6. a 5. místo v okrese, tedy
výsledek hodný pochvaly.
Vynikajícího výsledku dosáhla Nikola Trakalová ve skoku
vysokém. Výkonem 130cm vyrovnala 3. místo v rekordech
školy. Nejlepšího výsledku dosáhl Michal Tremmel na trati

NA TABULI REKORDŮ ŠKOLY SE V LETOŠNÍM
ROCE NOVĚ UMÍSTILI
Josef PEŠEK
koule 4 kg
13,04 m
Michal TREMMEL běh 1000 m
3:19,07
skok vysoký 145 cm
Nikola TRAKALOVÁ skok vysoký 135 cm
Všem atletům gratulujeme
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DEN S IZS

VÝLET TEREZÍN

Poslední květnový den proběhl pro žáky II. stupně ZŠ již
tradiční Den s integrovaným záchranným systémem. Cílem
takového dne je zábavnou a netradiční formou naučit děti
činnostem, které všichni v životě potřebujeme.
Na sportovním hřišti jsme nejprve zhlédli ukázku práce
policejních psovodů, pak se družstva rozešla na jednotlivá
stanoviště, kde svou práci předváděli hasiči, pyrotechnici,
policisté. Další disciplíny připravili i učitelé, takže kluci a
děvčata si mohli zastřílet ze vzduchové pistole i z praku,
projít se na chůdách, vyzkoušet laserovou střelnici. Pak se
družstva vydala na trasu, kde na ně čekaly úkoly zaměřené na
dopravní výchovu, zdravovědu, ekologii nebo vázání uzlů.
Počasí nám přálo, v cíli na každého čekala sladká odměna a
domů si každý odnášel nové poznatky i zážitky.
Mgr. Jana Hůrská

Atletické soutěže 5. 6. 2019 se zúčastnilo celkem 19 dětí
(ml. žáci 7 - Kohout, Tremmel, Maroušek, Pöschl, Fišer,
Pilař a Lukáš Jíra), ( st. žáci 5 - Talíř, Ryba, Pešek, Havel a
Leher), (ml. žačky 7 - Čondlová, Princová, Trakalová,
Zíková, Franzová, Nováková a Tesařová). Nejlepších
výsledků dosáhli: Josef Pešek - zlato ve vrhu koulí, Michal
Tremmel - zlato ve skoku vysokém, Kateřina Tesařová stříbro ve sprintu 60 m a Nikola Trakalová - bronz ve skoku
vysokém.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.
ZŠ Netolice
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dopádlovali ke břehu, rychle jsme se běželi zahřát a usušit.
Instruktoři nám k tomu zahráli na kytary a zazpívali.
Poslední zaměstnání probíhalo v klubovně. Seznámili jsme
se se zásadami správného chování u vody, aby se nám nic
zlého nestalo. Nakonec jsme si udělali společnou fotku a plni
dojmů, důležitých poznatků a zkušeností jsme se příjemně
unavení vrátili domů. Akce se nám moc líbila.
žáci 6.A

STAŇ SE VODNÍM ZÁCHRANÁŘEM
V úterý 21. května 2019 vyrazila naše třída na Lipno na akci
zprostředkovanou MAS Šumavsko a nazvanou „Staň se
vodním záchranářem”. Po přivítání jsme začali plnit
jednotlivé úkoly. Zajímavé bylo poznat, jak někoho
zachránit, či se ubránit silnějšímu protivníkovi. V rámci
programu jsme se učili provádět masáž srdce, zastavit
krvácení, jak použít aplikaci záchranka. Po svačině jsme
prošli minikurzem sebeobrany a už jsme vyrazili ven.
Dostali jsme záchranné vesty, vyzuli boty a hurá do lodiček.
Někteří usedli do raftů, jiní zkusili mořské kajaky. Učili jsme
se nasedat a vysedat z loděk, pádlovat, zatáčet i couvat.
I když počasí nebylo příznivé, hustě mrholilo a foukal
nárazový vítr, užívali jsme si jízdu po jezeře. Když jsme
-9-

Projekt „Časná kardiopulmonální resuscitace
a časná debrilace v JčK“v roce 2018
Cíl projektu
Zpřístupnění časné kardiopulmonální resuscitace a časné
debrilace v těch místech Jihočeského kraje, kde se dá
předpokládat delší dojezdový čas výjezdové skupiny ZZS
JčK.

Od srpna 2017 využívá Zdravotnická záchranná služba JčK
v indikovaných případech, zejména v případě náhlé zástavy
oběhu, vyžádanou první pomoc vyškolenými rst
respondery z řad spolupracujících organizací a složek IZS. V
roce 2018 došlo k dalšímu rozšíření projektu a zařazení
nových jednotek z dalších složek IZS.
V rámci projektu „Časná KPR a časná debrilace v
Jihočeském kraji“ vyškolilo Vzdělávací a výcvikové
středisko ZZS JčK v roce 2018 372 nových rst
responderů.
Vhodná místa pro zařazení jednotek do systému FR jsou
vybírána na základě analýzy případů náhlé zástavy oběhu a
kardiopulmonální resuscitace v Jihočeském kraji a s
přihlédnutím k lokálním podmínkám a možnostem.
Aktuálně je v systému FR ZZS JčK zařazeno dvanáct
jednotek profesionálních hasičů, devět jednotek
dobrovolných hasičů, deset hlídek Policie ČR, pět stanic
Horské služby, tři základny Vodní záchranné služby viz.
tabulka.

výjezdových skupin ZZS JčK a poskytování telefonicky
asistované resuscitace.
V roce 2018 proběhlo 35 aktivací, z toho bylo 32
úspěšných (FR vyjeli k události):
· 28 x dobrovolní hasiči
· 4 x profesionální hasiči
· 2 x Horská služba
· 1 x policisté
Ve 21 případech se na místě potvrdila srdeční zástava a z
toho v 6 případech byl přístrojem AED detekována
maligní arytmie a podán debrilační výboj.
Více než v polovině případů (56%) byla jednotka FR na
místě 5 a více minut před příjezdem posádky ZZS. Pouze
ve dvou případech dojeli FR až po ZZS (2 a 3 minuty).
Medián rozdílu mezi dojezdem FR a výjezdové skupiny
ZZS JčK byl 7 minut.
Tato čísla potvrzují, že systémový prvek rst responderů
zvyšuje kvalitu poskytované první pomoci před příjezdem
zdravotnické záchranné služby.
Registr AED na území Jihočeského kraje
Zároveň s projektem „Časná KPR a časná debrilace v
Jihočeském kraji“ byl vytvořen registr AED v Jihočeském
kraji. Aktuálně v něm evidujeme 96 stacionárních AED
(včetně dvou stacionárních boxů s veřejně přístupným AED,
které byly zprovozněny v roce 2018 (v obci Rudolfov a na
vrcholu Kletě). Umístění těchto přístrojů spolu s dalšími
důležitými informace se zobrazuje v mapových podkladech
ZOS ZZS JčK a operátor linky 155 v indikovaných
případech může instruovat zachránce o přítomnosti AED v
dosahu a jeho využití při telefonicky asistované resuscitaci
před příjezdem profesionální pomoci.
Kromě zásahů rst responderů evidujeme v Jihočeském
kraji v roce 2018 tři použití AED v rámci první pomoci před
příjezdem posádky ZZS.

Složky IZS zapojené do projektu k 31. 12. 2018
Hasičský záchranný sbor (JPO Soběslav, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Křemže,
Jindřichův Hradec, Dačice, Písek, Pracha ce, Strakonice,
I) 12x
JSDHO 9x

Policie ČR 10x

Blatná, Tábor
České Velenice (JPO II), Suchdol nad Lužnicí (JPO II), Bechyně
(JPO III), Netolice (JPO III), Nová Bystřice (JPO III), Nová
Včelnice (JPO III), Nové Hrady (JPO III), Slavonice (JPO III),
Velešín (JPO III)
Volyně, Veselí nad Lužnicí, Lišov, Lipno nad Vltavou, Pro vín,
Čimelice, Zvíkovské Podhradí, Horní Vltavice, Radomyšl

Horská služba Šumava 5x

Zadov, Kvilda, Kubova Huť, Kramolín, Nová Pec

Vodní záchranná služba 3x

Orlík – Marina Orlík, Lipno – Dolní Vltavice, Lipno – kemp
Modřín

Řetězec přežití jsou základní kroky, které vedou k záchraně
života. Nutnou podmínkou pro kvalitní přežití je rozpoznání
akutně vzniklé situace ohrožení života, zavolání na
tísňovou linku 155 a okamžité zahájení resuscitace a v
případě potřeby poskytnutí debrilačního výboje k nápravě
maligní arytmie.

Zásahy rst responderů v roce 2018
Zdravotnické operační středisko ZZS JčK vysílá rst
respondery na místo události v případě, že se jedná o náhlou
zástavu oběhu či případ tonutí a dojezd jednotky FR je kratší
než předpokládaný dojezdový čas výjezdové skupiny ZZS
JčK. Zároveň běží standardní postupy ZOS, tedy aktivace

Včasné provedení debrilace výrazně zvyšuje šanci na
přežití postiženého. Zdravotnická záchranná služba JčK
děkuje všem rst responderům za spolupráci a osobní
nasazení při zásazích v uplynulém roce 2018.
Naším společným cílem je chránit to nejcennější, lidský
život.
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každoročním sponzorům manželům Reindlovým a pekárně
Kuliš a Jerie. A i letos děkujeme Jatkám Volary za vynikající
párečky a maminkám za skvělé řízečky a buchty.
Za nocující - Hanka a Pája

Městská knihovna Netolice
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 5. září 2019
od 18,00 hodin
na přednášku

„O korespondenci
paní Olgy Simonové
s lady Agathou Christie
Účinkují: Jan Vaněček – českokrumlovský spisovatel
Eva Malá – dcera paní Simonové
folková zpěvačka a kytaristka Skippy

DALŠÍ POHÁDKOVÁ NOC
V NETOLICKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna Netolice se i letos připojila k celostátní
akci NOC S ANDERSENEM. Malí čtenáři strávili v
knihovně koncem března další pohádkovou noc.
Děti se vypravily na kynologické cvičiště, kde na ně čekali
čtyřnozí kamarádi se svými pány. Pejsci nám ukázali
základy poslušnosti a dokonce nás „zachránili“, když nás při
opékání párků vyrušil „nezvaný host“, kterým byl pan
gurant. Na „cvičáku“ bylo pro děti připraveno šest
stanovišť, na kterých plnily různé úkoly: poznávání
pohádek, ptáků, rostlin nebo překonávání překážky.
Po návratu do knihovny jsme vyráběli zápichy v podobě
zvířátek a kytiček. A pak již následovalo další překvapení. Z
protivínské ZOO přivezl její pracovník živého krokodýla.
Než si však na něj děti mohly sáhnou a pohladit si ho,
dozvěděly se od našeho hosta řadu zajímavostí
o krokodýlech, jejich životě, ale i o ZOO. Pomalu se
přiblížila půlnoc a s ní stezka odvahy. Na odvážlivce čekala
cesta, na které museli najít a zapamatovat si 10 pohádkových
postaviček. Ty pak po návratu do knihovny zapisovali na
připravené lístky. Ke spánku jsme uléhali po druhé hodině
ranní a jen hrozba ztráty bodů přinutila malé nocležníky
okolo třetí hodiny zavřít pusinky a očička.
Ranní budíček vyhnal děti z jejich „pelíšků“. Po snídani
následovalo vyhlášení vítězů a předání dárků. Po osmé
hodině se děti vydaly domů, kde většina z nich dospávala
probdělou noc.
Pracovnice MěK děkují všem, kteří s přípravou a
organizací této akce pomáhali. Velký dík patří i našim
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Městská knihovna Netolice
vyhlašuje výsledky 17. ročníku výtvarné soutěže
"O nejkrásnější …"
letos
"O NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM"

Prázdninová výpůjční doba MěK Netolice
Od 1. do 4.7. a od 5.8. do 31.8. 2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13,00 – 17,00
9,00 – 12,00
13,00 – 16,00
ZAVŘENO
9,00 – 12,00
13,00 – 17,00
ZAVŘENO

1. kategorie MŠ
1. místo : Anežka SKLÁŘOVÁ
2. místo : sestry BUKAČOVY a NOVÁČKOVY
3. místo : Markétka PECKOVÁ

Ve dnech 8.7. až 4.8.2019 bude knihovna z důvodu
REVIZE UZAVŘENÁ.

2. kategorie 1. a 2. třídy
1. místo : třídy 1.A. a 2.B.
2. místo: Karolína ČERNÁ
3. místo : Vendula SRBOVÁ

VLASTIMIL VONDRUŠKA V NETOLICÍCH
V úterý 16. dubna zavítal na pozvání pracovnic MěK
Netolice do našeho města spisovatel pan Vlastimil
Vondruška, který se v městském divadle sešel se svými
čtenáři, kteří dorazili nejen z Netolic, ale i např. z Rudolfova,
Prachatic, Lhenic a okolních obcí.
Všichni si s nadšením vyslechli poutavé vyprávění z naší
historie, doplněné o řadu zajímavých postřehů a historek.

3. kategorie 3. až 5. třídy
1. místo : Miluše HOŠNOVÁ
2. místo : Vojtěch HARVALÍK
3. místo : Kateřina KAZAROVÁ
Gabriel JANČISKO
4. kategorie 7. až 9. třídy
1. místo : Radka SLÁMOVÁ
2. místo : Leila ESHGI
3. místo : Nikol LEJSKOVÁ
Děkujeme všem, kteří odevzdali své soutěžní práce a
těšíme se na Vaši účast v 18. ročníku naší soutěže.

Pan Vondruška přivezl své knihy, které si mohli návštěvníci
u něho zakoupit. A zájem o jeho literaturu byl opravdu
veliký. Pan spisovatel také zakoupené knihy podepisoval.
A protože se setkání vydařilo, domluvily knihovnice s
panem spisovatelem další setkání, které by se mělo
uskutečnit na podzim roku 2021.
Hana Trněná

Každým rokem připomínáme události, které ovlivnily
historii a dění v našem městě. V letošním roce jsou to
letopočty končící na číslici 9:
Stavění rybníků v netolické krajině má dávnou tradici. V
archivních pramenech je zachován záznam o zřízení rybníka
v roce 1459 „na rybničišti vedle Hrbova na starých
mastnicích“.
V archivních pramenech se zachoval doklad z roku 1559 s
názvy místních ulic: Lhenická, Bavorovská, Pražská, Staré
město, Česká a Německá. Některé názvy se uchovaly až do
dnešní doby.
Město nebylo v minulosti ušetřeno ani živelných pohrom,
požárů a povodní. V roce 1619 bylo během třicetileté války
dobyto a vypáleno císařským vojskem pod vedením
generála Dampierra, při kterém převážná část městských
domů vyhořela. Další velký požár byl i v roce 1629, kdy
shořelo dalších 17 domů. Několik větších povodní, při
kterých byly protrženy i hráze rybníků, způsobily značné
škody, zejména v povodí potoka. Velká voda přišla i v roce
1769.
V blízkosti Archeoparku stojí bývalá kaple sv. Gertrudy,
která v průběhu staletí, díky stavebním přestavbám, změnila
svou původní podobu. Doklad o její výstavbě se zachoval z
roku 1659.
Jeden z kopců směrem na Vodňany nad bývalou cihelnou
nese název „Šibeniční vrch“. Své jméno dostal podle toho, že
zde stávala kdysi šibenice. O její existenci zůstal zachován
zatím nejstarší doklad z roku 1709.
Netolice v roce 1719 přešly pod správu Schwarzenberků,
1829 byla vydlážděna kamennými kostkami Bavorovská
ulice a v roce 1929 náměstí.
V Netolicích měl své sídlo od roku 1850 Okresní soud. Jeho
činnost byla ukončena v roce 1949, po jeho zrušení agendu
převzal lidový soud ve Vodňanech, který byl zrušen v roce
1960 a jeho agenda přešla pod soud v Prachaticích.
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Nová netolická radnice se počala stavět dle plánů architekta
Josefa Niklase v roce 1869, dodnes tvoří dominantu našeho
náměstí.
1899 byl založen v Netolicích spolek Ústřední Matice
Školská, která měla podporovat vznik a provoz
menšinových českojazyčných škol v národnostně smíšených
oblastech Rakousko-Uherska, zejména v českém pohraničí.
Prostředky získávala především dobrovolnými sbírkami a
benečními akcemi, které organizovaly místní odbory v
česky mluvících oblastech. Ústřední spolek vznikl již v roce
1880.
V roce 1919 bylo osvětleno elektřinou netolické náměstí.
K dominantám náměstí patří i lípy. Jejich vysazení bylo
spojeno s významnými událostmi. Jedna lípa byla vysazena
1879 při příležitosti oslavy stříbrné svatby císaře Františka
Josefa I. Dvě další byly vysazeny v roce 1919 na počest
vzniku samostatného československého státu a byly
nazvány „Lípy Svobody“.
Město Netolice má několik významných rodáků a osobností.
V roce 1819 se narodil hudební skladatel a pedagog
František Gregora. Jeho osoba je připomínána pamětní
deskou na rodném domě v ulici Gregorova, která nese jeho
jméno.
Rod Kudrnů je spjat s historií našeho města. V roce 1849 se
zde narodil MUDr. Stanislav Kudrna, který byl členem
mnoha místních spolků a po mnoho let místním lékařem.
V roce 1929 zemřel advokát JUDr. Vladimír Kudrna. Oba
byli bratry JUDr. Otakara Kudrny, zakladatele městského
muzea, které vzniklo v roce 1909 a v letošním roce si
připomínáme již 110 let jeho existence.
Bez místního Sboru dobrovolných hasičů si nedovedeme
život v Netolicích představit. Nejen, že zachraňují životy
a majetky nás všech, ale podílí se i na veřejném a kulturním
dění. Pro jejich činnost byla zakoupena již v roce 1884 nám
všem dobře známá – parní stříkačka od rmy Smékal. V roce
1909 byla zakoupena další parní stříkačka a v roce 1929 byla
pořízena automobilová stříkačka Škoda 505.
Mateřská školka v Zápotockého (dnes Tyršově) ulici byla
dostavěná a otevřena v roce 1959, blízko ní byl postaven
v roce 1969 Dům pionýrů a mládeže (DDM).
Dalším významným výročím, které jsme nedávno oslavili
slavnostním koncertem, je založení Dětského pěveckého
sbor ZŠ Netolice (Netoličtí vrabčáci) v roce 1969. V témže
roce byl postaven hotel Petr Vok v Mnichské ulici.
Netoličtí sportovci dostali v roce 1979 velký dárek v podobě
otevření sportovní haly.
V budově ZUŠ (v bývalé sokolovně) byl před třiceti lety
zprovozněn zrekonstruovaný hudební sál.
V roce 1999 proběhla rekonstrukce dvou kamenných mostů
u rybníka Mnich.
Město Netolice zprivatizovalo 136 obecních bytů a otevřelo
dětské hřiště v Tržní ulici v roce 2009.
A co se bude jednou psát o roce 2019?
(z archivu muzea)

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 V DOMEČKU
Než jsme se nadáli, tak máme červen, který pro všechny
školáky znamená jediné – konec školního roku. A nejinak je
tomu i u nás v Domečku.
A jaký byl ten uplynulý školní rok? Byl náročný, pracovně
nabitý, ale nesmírně krásný, plný nových příležitostí a
setkání.
Jak už to tak bývá, něco se povedlo, něco si zaslouží do

příštího roku promyslet nebo vylepšit.
O útulné, čisté a v zimních měsících hřejivé prostředí vnitřní
i venkovní se celý rok starali Maruška Reindlová a Ondra
Srb. Parťačkou, skvělou kolegyní a pedagogem pro volný
čas se nejen pro mě, ale snad i pro všechny malé i velké
návštěvníky Domečku, stala Nelly Horinková. Nelda po celý
rok, mimo své kroužky, připravovala i zajímavé tvořivé
dílny. O všechny ratolesti se během školního roku staralo
13 externích pracovníků, kteří se v 36 kroužcích snažili
všem dětem předat co nejvíce znalostí a dovedností. Za to
patří Mgr. J. Borovkové, A. Hlouškové, Mgr. J. Holubovi,
Mgr. S. Koptišové, M. Machovcové, H. Peškové, L.
Plojharové, Š. Pužejovi, M. Reindlové, Mgr. E. Šandové,
Mgr. K. Tůmové, G. Vojtěškové a J. Zíkovi velké díky.
Zájmové útvary probíhaly v Netolicích, Lhenicích a
Vitějovicích. Velice si vážím milé a přátelské spolupráce s
MŠ Netolice, ZŠ Netolice, městem Netolice, Dětskými
kluby Netolice, ZŠ Lhenice a obcí Vitějovice.
Jeden školní rok se pomalu uzavírá, ale my už pracujeme na
nové nabídce kroužků, dílniček i jiných akcí, které vám ve
školním roce 2019/2020 nabídneme.
S některými z Vás se uvidíme na pobytových či
příměstských táborech. Na příměstských táborech se na
všechny strávníky bude těšit šikovná paní kuchařka Maruška
Regazzoniová.
Děkujeme za celoroční přízeň.
Přejeme všem krásné, odpočinkové, pohodové léto a v září
na viděnou.
Za kolektiv pracovníků DDM Netolice
Mgr. Daniela Matějková, vedoucí pracoviště

RAFANI MAJÍ ZA SEBOU ÚSPĚŠNOU SEZÓNU
V Krajské lize jsme reprezentovali Netolice ve dvou
kategoriích.
Elévové (starší přípravka) zakončili soutěž s bilancí 27
vítězství, 16 proher a 4 remízy. To je řadí v pomyslné tabulce
dvaadvaceti týmů okolo první třetiny. To Rafani, jako jediní
zástupci Prachatického okresu v Krajské lize, mohou
považovat za velký úspěch. Zúčastňovali se i nejrůznějších
akcí a svůj úspěch podtrhli na turnaji „O pohár královského
města Písku”, který vyhráli. Tohoto turnaje se zúčastnila
nejlepší družstva z Jihočeského kraje, a tak Rafani po
sehrané základní skupině postupně přešli přes Štíry z ČB,
poté přes družstvo domácího Písku a v dramatickém nále
porazili gólem 6 vteřin před koncem silný tým ze Strakonic.
Rafani tak předvedli svoji kvalitu a zaslouženě přebrali
pohár vítězů. S kategorií Elévů se stylově rozloučil Tonda
Soukup, který byl vyhlášen i nejlepším hráčem turnaje.
Polovina z těchto hráčů nastoupí v příští sezóně již za mladší
žáky, které povede jejich nový trenér Martin Mrázek. Tato
kategorie se otevře v Netolicích poprvé a zkompletuje
nabídku tak, že všechny děti od 5-ti do 15-ti let budou mít
možnost hrát Krajskou soutěž.
Druhými zástupci v lize byli Starší žáci. Minulá sezóna pro
ně byla tvrdou zkouškou, v té letošní už ale byli více než
důstojnými soupeři celkům z větších měst. V Lize skončili
na krásném čtvrtém místě za dvěma týmy z ČB a týmem
Strakonic. Dramatický byl opět poslední zápas sezóny s
domácím J. Hradcem. Čtvrtou příčku si zajistili gólem v
power play tři vteřiny před koncem. Střelcem byl Vašek
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Křenek, který i vyhrál kanadské bodování celé Krajské ligy.
Tato skvělá parta částečně odchází do dorostu a budou naše
město v červenci reprezentovat na největším mládežnickém
turnaji Prague Games. Na tomto třídenním turnaji se
představí přes 400 týmů ze 14-ti zemí.
Družstvo přípravky a dívčí tým Čivavy se zúčastňovali
turnajů FA-ligy, a to v ČB, na Hluboké, a i na domácí půdě.
Poslední turnaj byl uspořádán ke Dni dětí v Netolicích a byl i
pozvánkou pro všechny děti, které si chtěly orbal
vyzkoušet. Doufáme, že některé z nich přivítáme mezi námi
v září, kdy začne nová sezóna. Tu letošní jsme ociálně
ukončili v neděli 9.6. tradičním zápasem rodičů proti dětem a
následnou grilovačkou pod pergolou u DDM.
Josef Zíka
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ZÁMEK KRATOCHVÍLE
Restaurátorské práce v interiéru kostela Narození Panny
Marie byly na začátku června přerušeny a po velkém úklidu
byl kostel 8. června 2019 pro veřejnost opět otevřen, jak k
prohlídkám, tak i pro církevní obřady. Mše svatá v červenci
určitě proběhne, termín bude upřesněn. Práce restaurátorů,
které opět kostel pro veřejnost uzavřou, budou pokračovat až
po Kratochvilné pouti, která proběhne v neděli 8. září 2019.
Začátek července bude tradičně patřit divadelním
ochotníkům Tyl Netolice. V zámecké zahradě dvanáctkrát
(27. - 30. června; 4. - 7., 11. - 14. července 2019) zahrají
humornou komedii Zdeňka Jirotky Saturnin. Začátky
představení vždy ve 21.00.
V sobotu 20. července 2019 si budete moci zatančit na
parketu pod hvězdami v zámecké zahradě na Tančírně
Kratochvíle, která je v letošním roce kovbojská. Zahraje
bigband Petra Píši ZatrestBand. Začátek tančírny je ve 20.00
hodin.
Pro malé návštěvníky, ale i jejich doprovod jsou na 25. a 26.
července 2019 přichystány v zámecké zahradě loutkové
pohádky, které zahraje divadlo BODI Jaroměř. Ve čtvrtek
ve 12.00 hodin to bude pohádka Začarovaný les a v pátek ve
12.00 hodin pohádka O prasátku. Vstupné je dobrovolné.

XXVIII.divadelní léto 2019
ZAHRADA ZÁMKU KRATOCHVÍLE

Až do konce srpna je zámek Kratochvíle otevřen k
prohlídkám každý den kromě pondělí od 9.00 do 16.30. V
zahradním pavilónu Markéta je zpřístupněna výstava
grackých listů a keramických objektů Ivy Bukačové. V
pokladním centru, zámecké zahradě a cukrárně Sloní bašta
najdete fotograe Jany Lábrové Rabenhauptové a Ireny
Vodákové zachycují přípravu i samotné strhující představení
Deadtown inspirované divokým západem, kovboji,
černobílými groteskami a kabaretem... Obě výstavy jsou
přístupné volně v rámci prohlídky zámecké zahrady.
Do konce léta nás ještě čekají další zajímavé akce:
17., 18., 20. - 22. srpna 2019 - Deadtown Divadla Bratří
Formanů (vstupenky v předprodeji na pokladně zámku a na
www.ticketstream.cz)
8. září 2019 - Pouť na Kratochvíli
Více informací na www.zamek-kratochvile.cz

čtvrtek 27.6.
pátek 28.6.
sobota 29.6.
neděle 30.6.
čtvrtek 4.7.
pátek 5.7.

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

LÉTOFEST 2019

sobota 6.7.
neděle 7.7.
čtvrtek 11.7.
pátek 12.7.
sobota 13.7.
neděle 14.7.

ZÁZNAMY DO KALENDÁŘE
ČERVEN

Dvoudenní festival napříč ČR nabídne top kapely
československé scény. V Českých Budějovicích se
uskuteční festival 19. – 20. 7. 2019 na výstavišti.
Hlavními tahouny budou kapely Divokej Bill, Tomáš Klus,
nebo také Wanastowi Vjecy a Mig21.
Předprodej vstupenek je již spuštěn v síti TICKETLIVE.
Cena vstupenek se bude s blížícím se datem vystoupení
stupňovat www.ticketlive.cz/cs/event/letofest-2019
Do konce června 950 Kč. Na místě bude vstupné 1050,- Kč.

22. 6. Jihočeské léto s motoráčkem - pozvání na výlet
vláčkem
27. – 30. 6. XXVIII. divadelní léto – Spolek divadelních
ochotníků TYL Netolice – Saturnin 21 hodin
zahrada zámku Kratochvíle
29. 6.

- 15 -

Posezení pod kaštany – SDH Petrův Dvůr

ČERVENEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NETOLICE

Muzeum
JUDr. Otakara Kudrny
v Netolicích
a

zve veřejnost na den otevřených dveří v

Lucie Gelemová
zvou na výstavu obrazů

objektu Bavorovská, který se koná v úterý

Pod našima okny
teče krev

24. září 2019 v době od 16.00 – 18.00 hodin.

2.7. - 26.7. 2019

Od 18.00 hodin se pro veřejnost v učebně

Otevírací doba muzea:
úterý - neděle: 9 - 12, 13 - 16 hodin

školy bude konat přednáška

do 14. 7. XXVIII. divadelní léto – Spolek divadelních
ochotníků TYL Netolice – Saturnin 21 hodin
zahrada zámku Kratochvíle
6. 7.

Motokrosové závody ECMO Veterán Classic
na trati Ingilinka

27. 7.

Vernisáž fotogracké výstavy Ludmily Škvorové
Strakové - Světlo a voda v nás a kolem nás
14:00 Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích

Ing. Petra Šmída, DiS., s tématem
KYBERŠIKANY.
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

SRPEN
3. 8.

Posezení pod lípou na netolickém náměstí
15:00 – 15:45 Pohádka divadélko KOS ČB
15:45 – 16:00 gymnastky ČB
16:00 – 17:00 dechová hudba Netolická pětka
17:00 – 17:30 Taneční skupina WENCY z Husince
17:30 – 18:00 dechová hudba Netolická pětka
18:00 – 18:30 Taneční skupina WENCY z Husince
18:30 – 24:00 dechová hudba Netolická pětka

3. 8.

Triatlonové závody na Podroužku

11.8.

Dostihy - Závodiště Kratochvíle
http://www.dostihyjc.cz/dostihy.php

ZÁŘÍ
5. 9.

Přednáška „O korespondenci paní Olgy
Simonové s lady Agathou Christie“

6. 9.

Večer pod stromy
Změna programu vyhrazena!

Muzeum JUDr. O. Kudrny – infocentrum Netolice
tel: 380 421 268, fax: 380 421 290, e-mail:
info@netolice.cz, muzeum@netolice.cz
www.muzeumnetolice.cz, www.netolice.cz.
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POZVÁNÍ DO LHENIC

19. 7. 2019, od 19 hodin, kinosál Lhenice
Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti, Praha
vedoucí souboru: PhDr. Martin Staněk

Holka odjinud
autor: Rudolf Trinner
Komediální hra
Režie, Dramaturgie, Kostýmy:
Martin Staněk a Kristýna Dvořáková
Vstupné: 150 Kč,
předprodej na MěÚ Lhenice
www.divadloneom.com
Spolek divadelních ochotníků TYL Netolice

Divadelní představení
je pořádáno na podporu
týdenního stacionáře
DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ z.s.
na Lomci.

Vás zve na Lomec

v pátekzačátek
26. večervence
2019
20 hodin
Zdeněk Jirotka

režie: Miroslav Mikeš

Saturnin

Přijďte podpořit dobrou věc.
- vstupné dobrovolné -

Zdvojnásobení výtěžku akce Nadací Divoké husy.
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parafínové zábaly nohou a rukou

• Sháním staré cihly. Mohu i pomoct s demontáží staré

cihlové zdi. Předem děkuji. Tel. 777 982 638

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.

•

Koupím známky, obrazy, mince, šavle a vojenské
předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán a jiné staré
věci. Jednotlivě, sbírku nebo pozůstalost.
Tel: 722 777 672.

•

Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku, Simson,
Pionýr, Stadion. Tel: 721 707 587

•

Koupím staré peřiny a nedrané peří tel. 720 543 953

Netolice zpravodaj města – uzávěrka příštího čísla je 10. 9. 2019. Vydává Městský úřad Netolice, číslo 3 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, Náměstí 248, 384 11 Netolice. Redakční rada: Lucie Bedlivá Reidingerová – šéfredaktorka, Blanka Umancová, Libuše
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