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Úvodem si ještě jednou dovolím nám všem popřát hodně
zdraví, klidu, pohody a samozřejmě i štěstí, radost ze života a
pracovní úspěchy. Dne 21. listopadu 2018 se uskutečnilo
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, na kterém
jsem byl zvolen starostou. Velmi si toho vážím a hlavně mne
těší podpora od Vás občanů Netolic. Místostarostou byla
zvolena paní Helena Matějeková a dalšími radními byli
jmenováni pánové Dušan Dragoun, Vladimír Soukup a
Miroslav Baloušek. Předsedkyní ﬁnančního výboru se stala
paní Jindřiška Šandová a předsedou kontrolního výboru byl
zvolen pan Martin Kubička.
V prosinci město schválilo rozpočet na rok 2019. Je sice
schodkový, ale zároveň opět velmi investiční. Příjmy činí 63
525 196,- Kč a výdaje 109 618 071,- Kč, tedy celkový
schodek činí 46 092 875,- Kč. Schodek je plánován včetně
více jak tří milionové rezervy. Schodek je kryt 12-ti miliony
z našich peněz na účtu z předchozích let a zbytek je kryt
překlenovacím úvěrem na dokončení rekonstrukce odborně
technického pavilonu a přístavbu nového v areálu ZŠ
Bavorovská, což je částka pokrytá přiznanou dotací z
IROPu. Jenom podotýkám, že jsme nevyčerpali všechny
naše peníze z účtu města. Třemi největšími investicemi na
rok 2019 jsou již zmiňované dokončení rekonstrukce
odborně technického pavilonu a přístavba nového v areálu
ZŠ Bavorovská v celkové hodnotě přibližně 47 milionů
korun, kdy v současné době chybí proinvestovat na stavební
práce a vybavení cca 34,5 milionu korun, dále pořízení
cisternové automobilové stříkačky pro netolické hasiče v
hodnotě cca 6,7 milionů korun (čtyři miliony jsou
předpokládaná dotace – 2,5 milionu korun od Ministerstva
vnitra a 1,5 milionu korun od Jihočeského kraje) a zateplení
budovy ZUŠ včetně rekuperace v hodnotě cca 5,8 milionu
korun (dotace cca 2,4 milionu korun od SFŽP a budeme
žádat ještě o dotaci 500 tisíc korun od Jihočeského kraje).
Zastupitelstvo města schválilo kalkulace ceny pro vodné a
stočné na rok 2019. Nová cena pro vodné je 47,61 Kč/m3 bez
DPH a cena pro stočné je 33,18 Kč/m3 bez DPH. Toto
navýšení (0,81,- Kč) však vyplývá dle pravidel uvedených
ve smlouvě, tedy že jednotlivé nákladové položky jsou
navýšeny o příslušný index zveřejněný Českým statistickým
úřadem a v neposlední řadě i cena prodávané vody se lehce
zvýšila. Zjednodušeně řečeno, i kdyby město toto
neschválilo, tak by i tak platily nové ceny. Stejně jsou na tom
další obce a města.
Na závěr bych se rád zmínil o pokácení vánočního stromu na
našem náměstí. Již jsem slyšel, že někteří to označují jako
akci „Kulový blesk“. Již v minulém čísle Zpravodaje byly
uveřejněny informace o tom, že nedostatek srážek v roce
2018 poznamenal smrk na náměstí v Netolicích nejen
zvýšeným opadem jehlic, ale také oslabením kořenového
systému. Po vichřici na konci měsíce září 2018 byly

minimálně u jednoho z kořenů zaznamenány následky jeho
neobvyklého pohybu, půda v jeho okolí vlivem tahu na
několika místech popraskala, kořen vystoupil více nad
povrch. Stav kořenového prostoru byl proto dále vizuálně
sledován. Odborná ﬁrma, která byla požádána o provedení
měření, které mělo přinést přesnější informace o stavu
kořenového systému smrku a na jejichž základě měla být
případně navrhnuta opatření k zabezpečení smrku, takovou
zkoušku do konce roku 2018 neprovedla. Zátěžové zkoušky
na stromě však provedly přírodní živly – opakovaně na strom
působily silné poryvy větru. Při šetřeních provedených ve
dnech 4. a 5. ledna 2019 bylo shledáno významné zhoršení
kořenového systému smrku. Jeden z hlavních kořenů se ve
své části od paty kmene až do vzdálenosti cca 1 m od kmene
ocitl zcela nad povrchem půdy. U sousedních dvou kořenů
vznikly praskliny a poblíž kmene rozevírající se rýhy kolem
těchto kořenů. Stabilní se jevila již jen jedna třetina kořenů
ve směru ke kašně. Dne 5. ledna 2019 odpoledne při
poryvech větru byl zřejmý zvětšený náklon stromu a pohyb
obnažených kořenů. S ohledem na umístění stromu –
náměstí, naproti autobusové zastávce a s ohledem na jeho
výšku – cca 25 m, bylo nutno uvážit o tom, že došlo ke
značnému zvýšení rizika pádu stromu, a v jeho důsledku pak
k možnému ohrožení života či zdraví lidí, případně vzniku
značné škody na majetku. Na základě těchto zjištění jsem v
sobotu odpoledne (5. ledna 2019) svolal na večer téhož dne
mimořádnou radu města, kde jsme i za účasti vedoucí odboru
životního prostředí a zástupců hasičů jednoznačně rozhodli z
bezpečnostních důvodů o nutnosti neprodleného odstranění
nebezpečného stromu. Ještě týž večer byli kontaktováni
vedoucí pracovníci prachatických hasičů a netolické policie.
Kácení smrku bylo provedeno v neděli 6. ledna 2019 v
dopoledních hodinách za pomoci Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Netolice, Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje – územního odboru
Prachatice, Policie ČR a externího pracovníka z oblasti
těžby. Dva čtyřmetrové kusy kmene smrku byly uloženy pro
další zpracování a vedení města přivítá Vaše nápady či
konkrétní návrhy na jejich využití, např. jako součást
městského mobiliáře. Uvědomuji si a také mne určitě mrzí,
že zmizela jedna z dominant našeho náměstí. Bohužel. Jsem
však přesvědčen, že jsme ani jinak rozhodnout nemohli.
Dnes ve čtvrtek 10. ledna, kdy tento článek píši, je počasí,
jaké je. Při rozhodnutí o neprodleném pokácení stromu jsme
samozřejmě také brali v úvahu nepříznivou předpověď
počasí na následující dny. Víte, v těchto místech okolo kašny
vídám často a převážně děti. Myslím, že každý soudný
člověk uzná, že jsme jednali správně a včas. Chtěl bych tímto
poděkovat všem, kteří se na této mimořádné akci podíleli,
především netolickým hasičům a pánům Mottlovi a
Kadlecovi. Děkuji.
Mgr. Vladimír Pešek

Níže jména zvolených kandidátů, přislíbená k otištění ve
vydání zpravodaje.
Zastupitelstvo města
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Miroslav Baloušek
Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová
Mgr. Jindřich Boura
Martin Csejtey
Dušan Dragoun
Jiří Hrubý
MVDr. Martin Kubička
Ing. Jitka Maroušková
Libor Matásek
Helena Matějeková
Bc. Zuzana Matějů
Mgr. Vladimír Pešek
Oldřich Petrášek
Ing. Vladimír Soukup
Jindřiška Šandová

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NETOLICE.
V současné době probíhá řízení o změně č. 1 platného
územního plánu Netolice, která spočívá v prověření plochy v
lokalitě Benýdkov pro zvažovanou výstavbu supermarketu.
Současně stanovené podmínky využití ploch dle platného
územního plánu neodpovídají požadavkům města Netolice.
Návrh na pořízení změny územního plánu bude probíhat ve
zkráceném postupu podle §55 a zákona č.183/2006 Sb.
(stavební zákon) v platném znění.
Veřejné projednání návrhu se bude konat 23.1.2019 od 15.00
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Netolicích.
Se zpracovaným záměrem se lze seznámit také na
elektronické úřední desce města www.netolice.cz.
Odbor stavebně správní a územního plánování

1961

Milí spoluobčané,
ráda bych Vám do nového roku 2019 popřála hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a radosti. Jakožto nová kronikářka se
obracím na spolky v Netolicích a občany, kteří mají zájem o
poskytnutí informací do kroniky města, aby se na mne
obrátili. Kontakt:jmlk@seznam.cz
S pozdravem Jarmila Rybová

OMAMNÁ VŮNĚ
Jaroslav Foglar nádherně napsal: „vůně pryskyřice tě omámí
a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší“. Když jsem
procházela kolem náměstí, kde stál náš úctyhodný smrk,
zasáhla mě nádherná vůně. Myslí mi přeběhly krásné
okamžiky, vzpomínky a prožitky spojené s naším smrkem.
Mlčky nás provázel životem, jeho kořeny byly mnoho
zasaženy. Vím, že je nesmazatelně vryt nejen do mého srdce,
ale je ukryt i v srdcích netoličáků.
Jiřina Petrášková
Záznamy o něm
1951 byl smrk vysazen
2011 nová výzdoba – barevné žárovky byly nahrazeny
světelným řetězem
2013 na základě měření dosahoval výšky 23,92 metru;
2013 obdržel od společnosti EON novou vánoční
výzdobu 200 m led řetěz a hvězdu
2017 byl nasvícen společně se sousedící jedličkou
2018 nebyl z bezpečnostních důvodů ozdoben
2019 na Tři krále 6. 1. byl poražen
dle letokruhů je jeho stáří odhadováno na 77 let,
jeho výška pak na 25 metrů
obvod kmene byl naměřen 190 cm

1977
Proměny nasvícení stromku ve fotograﬁích Ivana Janoty

Foto z roku 2007 - barevné žárovky

Fota z archivu muzea:

Foto z roku 2011
- podélné nasvícení
světelným řetězem

1959
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Foto z roku 2013
- nasvícení bílým a zlatým
řetězem po obvodu kmene

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ TRH
Stalo se už tradicí, že žáci i učitelé z netolické ZŠ pořádají
školní vánoční trh. Tentokrát se akce konala 13. prosince v
areálu ZUŠ.
Všemu předcházela pečlivá příprava – nacvičování koled,
výroba zboží, pečení sladkostí i vaření ovocného punče. Pak
už všechno proběhlo podle tradičního scénáře. Velké
množství návštěvníků mohlo vybírat z pestré nabídky
vánočního sortimentu a hlavně nasát sváteční atmosféru.
Úspěch sklidilo pěvecké vystoupení dětí, ale i
pedagogického sboru, který tentokrát získal posilu v osobě
pana školníka.
Milým bonusem této akce je to, že všechny zúčastněné
třídy poslaly část svého výdělku na charitu, konkrétně
Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Na stejné
konto jde i výtěžek z prodeje vánočního punče.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se za rok na
shledanou.
Za ZŠ Netolice Jana Hůrská

ZPRÁVIČKY Z NETOLICKÉ ŠKOLIČKY
V předvánočním čase jsme i my v MŠ měli napilno. Vyráběli
jsme s dětmi vánoční dárky pro rodiče, zdobili třídy a pekli
vánoční cukroví.
5. 12. 2018 - Děti navštívil s nadílkou Mikuláš, čert a
anděl.
6. 12. 2018 - oční besídka v ZUŠ - Už se stalo tradicí, že si
děti 3. a 4. třídy připravily vánoční pásmo plné básniček,
písniček a tanečků. Děti chtěly svým
vystoupením v tomto předvánočním shonu vánočně naladit
rodiče, a protože se na konci nikomu ani nechtělo domů,
tak si myslím, že se jim to povedlo.
11. 12. 2018 - Děti 4. třídy zazpívaly v ZUŠ na tradičním
vánočním setkání důchodců.
17. 12. 2018 - Výukový program Les - děti 3. a 4. třídy
navštívily myslivkyně, které je hravou formou seznámily
se spoustou zajímavostí z lesního prostředí.
19. 12. 2018 - Děti 4. třídy tradičně přišly potěšit důchodce
vánočními básněmi a písněmi.
20. 12. 2018 - vánoční nadílka v MŠ
A co nás čeká?
písničkové čarování - divadelní představení
karneval v MŠ
informační schůzka s p. uč. ze ZŠ Netolice o školní
zralosti a připravenosti dětí na školní docházku
 předškoláci - od února 2019 hudební školička v ZUŠ
Netolice s p. uč. Kazdovou
p. uč. Lenka Cibuzarová




ROK 2018 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ NETOLICE
Do knihovny bylo v roce 2018 zapsáno 568 čtenářů, kteří si
zde vypůjčili 31 143 knih a časopisů. Celkem do knihovny
na akce a pro knihy zavítalo 10 799 návštěvníků.
K tomuto počtu je potřeba ještě připočítat 1 894 virtuálních
návštěvníků on-line katalogu, kteří zde uskutečnili 25 739
hledání knih.
Pro své návštěvníky knihovna připravila 105 akcí /soutěže,
besedy, přednášky …/.
V průběhu roku bylo do knihovny zakoupeno 1 152 knih a
vyřazeno bylo 902 knih a brožur.
V knihovně si můžete vybrat z 39 398 knih a 50 titulů
časopisů. Knihovna má i www stránky, které v průběhu roku
navštívilo 12 911 návštěvníků.
Z ostatních knihoven zapůjčila naše knihovna pro své
čtenáře 193 knih, a do jiných knihoven bylo z našeho fondu
půjčeno 446 knih.
Do místních lidových knihoven bylo dovezeno 19 souborů,
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ve kterých bylo 1 031 knih.
Do oddělení pro dospělé čtenáře byly zhotoveny nové regály
a na část poškozené podlahy položený koberec.
V roce 2019 se plánuje výměna starých regálů v dětském
oddělení.
Hana Trněná, Vedoucí MěK

PODZIM A VÁNOČNÍ ČAS
V DOMOVĚ PRO SENIORY POHODA
Podzim se v domově pro seniory nesl v duchu českých tradic,
nejprve jsme navštívili výlov rybníku Podroužek a poté jsme
přichystali zabijačkové hody, při nichž si obyvatelé
pochutnali na jitrnicích, jelítkách, tlačence a zavzpomínali
na tradiční zabijačky, které byly součástí běžného života
mnohých našich obyvatelů.
Vánoční čas a s ním spojené tradice jsme zahájili návštěvou
netolického muzea, kde probíhala výstava krásných
betlémů. V Domově pro seniory Pohoda jsme před adventem
uspořádali výstavu výrobků našich obyvatelů, která měla
jako v minulých letech příznivý ohlas od všech návštěvníků.
Na začátku prosince navštívil náš domov Mikuláš s andělem
a čerty, za tuto návštěvu patří velké poděkování Sboru
dobrovolných hasičů Netolice, kteří nás na naší Mikulášské
zábavě navštěvují každý rok. Při této příležitosti dostávají
obyvatelé od domova pro seniory dárkový balíček. Další
každoroční milou návštěvou byly děti z místní Mateřské
školy Netolice a jejich milé vánoční písničky a říkanky. Po
dětech z mateřské školy vystupuje pěvecký sbor Vrabčáci,
který nás svými písněmi vždy dojme a pomocí koled nám
přináší krásnou vánoční atmosféru.
K dalším tradicím v Domově pro seniory Pohoda patří
oblíbené pečení a zdobení perníčků, vánočních stromků a
věnců, kdy obyvatelé vzpomínají na Vánoce v dětství, na
tradice a na dárky. Rádi si také zazpíváme známé české
koledy. Na Štědrý den si naši obyvatelé pochutnali na rybí
polévce, bramborovém salátu a smaženém kaprovi. Rok
2018 jsme tradičně zakončili Silvestrovskou zábavou a
připili jsme si na zdraví do roku 2019.
Za DPS Bc. Jana Sitterová, DiS

V těchto dnech si připomínáme 200 let od narození
významného netolického rodáka
Hudební skladatel a pedagog
František Gregora se narodil 9.
ledna 1819 v Netolicích v čísle
popisném 24 do rodiny měšťana
Josefa Gregory a jeho manželky
Cecílie. Ševcovství bylo u Gregorů
rodinným tradičním řemeslem.
František však šel za svou velkou
láskou – hudbou. Ve Vídni na
konzervatoři vystudoval hru na
housle a pozoun, později hudební
teorii a skladbu. V letech 18491851 se ujímá ředitelství kůru ve
Vodňanech a od roku 1951 až do své
smrti setrvává jako ředitel kůru v
Písku. Věnoval se pedagogickému poslání, chrámové hudbě,
spoluzaložil písecký zpěvácký spolek „Otavan“. Skládal
především skladby církevní, písně a sbory. V Netolicích
Františka Gregoru připomíná pamětní deska (odhalena
1927) na jeho rodném domě v Gregorově ulici, která nese
jeho jméno také od roku 1927. Skladatelovo jméno nesl
Pěvecko-hudební spolek Gregora, který se významně
podílel na kulturním životě Netolic v letech 1921-1950. Na
našeho rodáka zavzpomínáme (doufám, že aktivně) i letos
při slavnostním koncertu k 50. výročí založení netolického
dětského pěveckého sboru.
Zuzana Leherová, Muzeum JUDr.O.Kudrny Netolice
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ČINNOST FARNÍ CHARITY NETOLICE ZA ROK 2018

TYLÁCI 2018

Začíná nám Nový rok 2019, proto bychom chtěly všem
našim spoluobčanům popřát hodně pevného zdraví, štěstí,
klid, spokojenost a Boží požehnání po celý tento rok. Také
velký dík za všechny dary a donesené věci, týkající se hlavně
ošacení, bot a různých věcí do domácnosti, které můžeme
dále předávat potřebným. Výtěžek, který získáme, posíláme
na tyto účely:
Fond ohrožených dětí – Klokánek
Lumen Christi - knihovna pro slepce
Hospic Prachatice
Stacionář Žlutý Petrklíč Lomeček
Chelčický domov sv. Linharta

V loňském roce náš ochotnický spolek oslavil 135 let od
založení Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice. A
slavili jsme jak jinak než divadlem. Takový byl ve zkratce
náš divadelní rok 2018:
6.1.

„Silvestrovská překvapení“(režie M. Mikeš)
– Strunkovice nad Blanicí
6.4.
výroční členská schůze členů spolku, nový nápis
na budově divadla
19.5. „Silvestrovská překvapení“ festival Křížem
krážem za divadlem Hluboká nad Vltavou
14.6. Tyláček – „Červená a bleděmodrá Karkulka“ a
„Perličky za školních lavic“ (režie V. Brabcová)
pro MŠ a ZŠ v divadle
17.6. Tyláček – „Červená a bleděmodrá Karkulka“ a
„Perličky za školních lavic“ v divadle
28.6. – 15.7. XXVII. divadelní léto v zahradě zámku
Kratochvíle – Z.Hovorka „DARMOŠLAPKY
aneb REPETE HOŠI“ (režie Iveta Uhlíková)
cca 1500 diváků
20.7. „Darmošlapky“ lesní zahrada Vadkov
21.7. „Silvestrovská překvapení“ lesní zahrada Vadkov
27.7. „Darmošlapky“ náves Hlavatce
28.7. „Darmošlapky“ u kostelíku Lomec, charitativní
představení, vstupné 25.874,- Kč pro
Domov Žlutý Petrklíč z.s. na Lomci
3.8.
vítání historického parního vláčku na netolickém
nádraží
1.9. – 9.9. festival ochotnických spolků „Jihočeský sTYL“
pořádaný k 135. výročí založení SDO TYL
Netolice, pořadatel Jihočeský venkov
-v netolickém divadle
1.9.
„Darmošlapky“ úvodní představení festivalu,
zahájil patron festivalu, člen činohry Divadla Pod
Palmovkou Ondřej Veselý
2.9.
Tyláček v rámci festivalu „Červená a bleděmodrá
Karkulka“ a „Perličky za školních lavic“
divadlo Netolice
8.9.
„Silvestrovská překvapení“ v rámci festivalu,
divadlo Netolice
27.9. „Darmošlapky“ KD Hracholusky
28.10. „Písničky Karla Hašlera aneb Pocta republice“
(režie V. Borovka) v KD Běleč a večer
v netolickém divadle-oslava 100 výročí republiky
2.12. Tyláček - představení „Vánoce u Broučků“
(režie V. Brabcová) divadlo Netolice,
rozsvícení vánočního stromu
11.12. Tyláček - představení „Vánoce u Broučků“
v ZUŠ Netolice pro seniory
12.12. „Písničky Karla Hašlera aneb Pocta republice“
v KD Malovice

Ostatní věci, které nám zůstanou věnujeme Diakonii
Broumov.
V tomto roce budeme v naší činnosti dále pokračovat. Ještě
jednou velký dík všem, kteří nám pomáhají.
Otevřeno máme každé úterý od 13,00 - 16,00 hod
Na případné dotazy možno zavolat na tel. 733 741 406 nebo
728 711 366.
Jménem členek Farní charity:
Záhorková Libuše, Petrášková Růžena, Umancová Blanka

ZAHRÁDKÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
„ROZKVETLÉ JARO“
Před studeným severákem a poletujícími sněhovými
vločkami se teď raději schováváme v teple našich domovů,
ale i když to při pohledu z okna na blížící se jaro moc
nevypadá, za pár týdnů se nesměle ohlásí prvními
sněženkami pod keři na zahrádce nebo barevnými
maceškami v truhlících na oknech. Ostatně správný
zahrádkář se ze zimního spánku už probudil a teď nakupuje
nové sáčky se semeny a připravuje výsevní substrát a
sadbovače na předpěstování sadby květin i zeleniny pro
nadcházející sezónu. A jak to počasí dovolí, nazuje holínky,
natáhne pracovní rukavice a vyrazí na zahrádku, aby
nepromeškal nějaký ten agrotechnický termín.
A jak vítáte jaro vy? Záhony plnými rozkvetlých krokusů,
tulipánů a narcisů, nebo osázenými barevnými truhlíky za
oknem? Podělte se o tu jarní krásu s ostatními a zapojte se do
zahrádkářské soutěže, kterou na rok 2019 vyhlásila Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Netolice.
Pro letošní rok jsme vybrali téma „Rozkvetlé jaro“ a soutěžit
se bude ve dvou kategoriích
- Jaro na zahrádce a Jarní truhlíky. Až přijde ten správný čas,
vyfoťte své posly jara a fotograﬁe pošlete do soutěže.
Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé bydlící na
území města Netolice.
Úkolem soutěžících je zaslat na e-mailovou adresu:
zahradkari-netolice@seznam.cz nebo dodat na adresu:
Český zahrádkářský svaz, ZO Netolice, Hornická 657, 384
11 Netolice, v termínu od 1.5. do 31.5.2019 jednu až tři
fotograﬁe vlastních rozkvetlých záhonů nebo truhlíků
osázených jarními květinami.
Každou zásilku je nutno označit jménem, příjmením a
adresou majitele a e-mailovou adresou nebo číslem telefonu
pro případný zpětný kontakt.

Přejeme si i vám všem do roku 2019 jen samé dobré „štace“ a
úsměvy spokojených diváků. Těšíme se na shledanou na
našich divadelních představeních!
Tyláci

Zaslané fotograﬁe vyhodnotí komise určená výborem ZO
ČZS a nejhezčí výsadby odmění věcnými cenami.
Helena Matějeková, ZO ČZS
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přednáška „Nejvyšší vrchol planety Mont Everest“
Se svým výstupem a fotograﬁemi nás seznámí horolezec Ivo
Grabmüller v salonku muzea ve čtvrtek 28. února 2019 od 17
hodin.

NOVINKY Z DOMEČKU
Školní rok se pomalu blíží do své
druhé poloviny a Domeček kromě
kroužků nabízí spoustu aktivit nejen
pro děti, ale i dospělé.

Město Netolice Vás zve
na pohádku pro děti O zlobivém andělíčkovi
Můžete ji vidět v soboru 23. února od 15 hodin v Městském
divadle v Netolicích v podání divadélka Okýnko. Jednotné
vstupné je 50,- Kč
Pohádka vypráví o andělíčkovi Toníčkovi, který je pěkné
kvítko a zlobí každého, koho potká – děvče z vesnice i
sedláka. Na koho však nevyzraje? Na kouzelnou babičku.

Leden
21. 1. Kurz kresby – zátiší
budova DDM, od 18:00 hodin, cena: 50 Kč
Mgr. Nelly Horinková
23. 1.

Tvořivá dílna pro dospělé – hodiny
budova DDM, od 18:00, cena 100 Kč
Ing. Radka Kokešová

28. 1.

Ušij si psaníčko (malá kabelka)
budova DDM, od 18:00 hodin, cena: 150 Kč
Mgr. Nelly Horinková

Únor
1. 2.

na hudební pořad Lístky do památníku v provedení
ženského souboru Musica dolce vita.

Pololetky v Domečku – tvořivý a herní den
pro všechny školáky
budova DDM, od 8:00 do 16:00 hodin
Mgr. Daniela Matějková, Mgr. Nelly Horinková

7. 2.

Tvoření z ﬁma– přívěsek na klíče
budova DDM, od 17:30 hodin, cena 50 Kč
Mgr. Nelly Horinková

14. 2.

Dance aerobic pro rodiče a děti
budova DDM, od 17:00 do 18:00 hodin
Mgr. Nelly Horinková

Dětský karneval proběhne v únoru. Bližší informace budou
upřesněny během tohoto měsíce.

Ten se uskuteční v úterý 5. března 2019 od 19 hodin v
Městském divadle v Netolicích. V podání harfy, étny a
mezzosopranistky zazní skvosty české hudby. Pořad je
ozvláštněn citacemi z knih Ivy Hüttnerové.
Vstupenku v ceně 100,- Kč si je možné zakoupit v
předprodeji v muzeu – infocentru Netolice.

Informace a přihlášení na jednotlivé akce:
Mgr. Daniela Matějková – 731 407 143
Mgr. Nelly Horinková – 723 825 613
Za celý kolektiv Domu dětí a mládeže v Netolicích přeji
všem úspěšný rok 2019.
Mgr. Daniela Matějková

Florbalový oddíl DDM Netolice
od 9 hodin ve sportovní hale
27. 1.
24. 2.
24. 3.

DALŠÍ ZÁZNAMY DO KALENDÁŘE 2019
Městská knihovna Netolice
od 1.2. Výstava děl z výtvarné soutěže O nejkrásnější strom
- v otevírací době dětského oddělení Městské knihovny v
Netolicích

Ligový turnaj ve orbalu v Netolicích
Ligový turnaj ve orbalu v Netolicích
Ligový turnaj ve orbalu v Netolicích

Oddíl volejbalu TJ Netolice
sobotní dvojzápasy 2. ligy mužů skupina A
první zápas 10:00 - druhý zápas 14:00

Milovníci knih Vlastimila VONDRUŠKY by si měli v
kalendáři zatrhnout datum 16. dubna 2019. Právě toto
úterý bude od 17 hodin v netolickém divadle beseda s
tímto známým spisovatelem a historikem.

9. 2.
23. 2.
16.3.

Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích
přednáška „Nejpilnější český člověk“
Strhující životní příběh historika Augusta Sedláčka přednese
PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku v
salonku muzea ve středu 13. února 2019 od 17 hodin.

VÝZVA

Netolice – Kladno volejbal cz
Netolice – SK Prosek
Netolice – Volejbal Domažlice, z. s.

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

country folk hudební večer v salonku Muzea JUDr. O.
Kudrny v Netolicích. Se svou kytarou vystoupí Lubomír
Hrdlička v salonku muzea ve čtvrtek 21. února od 19 hodin.
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umocněná na závěr Československou hymnou, kterou
společně zpíval celý sál.
Tohle kulaté výročí ale probudilo iniciativu
Netoličáků i jinak. Už od jara 2018 děti z netolické základní
školy kreslily, malovaly, lepily, fotily, zkrátka tvořily, a byly
tak vlastně autory výstavy v našem muzeu, kterou společně
dohodla ředitelka muzea Zuzana Leherová s ředitelem školy
Ladislavem Vovesným, aby tak – jak pravila Zuzka – výročí
nebylo pro děti jen článkem v učebnici, ale samy si ho mohly
prožívat. Výstava byla otevřena po celý říjen a těšila se
velkému zájmu a neméně velké pochvale. Při její vernisáži
vystoupila taneční skupina NG DANCE CREW Netolice,
zazpívali Netoličtí vrabčáci a všichni dohromady tak
dotvořili radostnou atmosféru, která v muzeu panovala.
V rámci této výstavy byla pak 26. října na zahradě
mateřské školky slavnostně zasazena Lípa dětí. Tím bylo
navázáno na tradici sázení Lípy svobody, která byla u naší
mateřské školy vysazena k padesátinám v říjnu 1968.
Je velmi potěšující vidět, že si netoličtí občané
uvědomují cenu svobody a demokracie, neberou ji jako
samozřejmost a snaží se to veřejně připomínat. I když – jistě
– oﬁciální vzpomínka pořádaná městem u pomníku padlých
1. světové války by byla celé výročí důstojně završila,
zůstává v nás dobrý pocit, že Netoličáci sami cítili potřebu se
k tomuto výročí vyslovit. A svými aktivitami to dokázali tuze
hezky.
Díky
Eva Dudková
Podklady k článku: archiv městského muzea

PODĚKOVÁNÍ
VÝROBA A PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ PRO
DOMOV ŽLUTÝ PETRKLÍČ z.s.
PŘINESL VÝTĚŽEK 39 260 Kč
Děkujeme sponzorům akce: OBEC NĚMČICE,
BUILDING s. r. o. CHELČICE, FARNÍ CHARITA
NETOLICE, OBEC HRACHOLUSKY, KADEŘNICTVÍ
LENKA ČARKOVÁ, ZAHRADNICTVÍ MILAN HOLÝ,
HANKY KVĚTY PRACHATICE, EKOHRON s. r. o.
VODŇANY.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ HLAVNÍ
ORGANIZÁTORCE VENDULCE RŮŽIČKOVÉ A
KONGREGACI ŠEDÝCH SESTER III. ŘÁDU SV.
FRANTIŠKA na Lomci.
Děkujeme dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili:
p. ŠÍDLOVÉ, p. JAREŠOVÉ, p. VOJNÍKOVÉ, p.
DARMOVZALOVÉ, p. BOROVKOVÁ, p.
BEDNAŘÍKOVÉ, p. RAZINOVÉ, p. PETRÁŠKOVÉ, p.
ŠTAMBASKÉ, p. PRENEROVÉ, p. ČÍŽKOVÉ M., p.
VINCÍKOVÉ, p. KOBERNOVÉ, p. DRÁZDOVÉ, p.
PECKOVÉ, p. CINÁDROVÉ, p. KODLOVÉ, p.
VÁŠOVÉ, p. LAHODNÉ, p. ČÍŽKOVÉ D., p.
KADLECOVÉ, p. ČARKOVÉ, p. POLANSKÉ, p.
PAUKNEROVÉ, p. SMOLOVÉ, p. KOCOURKOVÉ, p.
MAŇÁKOVÉ, p. KUBEŠOVÉ, p. DUDÁKOVÉ a dále
dětem z Domečku Netolice a Dětského klubu Netolice.
Mgr. Zdeňka Čížková

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
STÉHO VÝROČÍ NAŠÍ REPUBLIKY

POMNÍK PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
V říjnu loňského roku jsme oslavili 100.výročí vzniku
republiky, proč u našeho pomníku 95 padlých vojínů v
1.světové válce u kostela sv. Václava jako poděkování za
vše, co vykonali pro náš národ, neproběhlo slavnostní
položení věnce, nevím.
U pomníčků a pomníků padlých vojínů v okolí věnce
nechyběly.
Děkuji Tylákům za krásné pásmo písniček Karla Hašlera ke
100. výročí vzniku republiky.
Paní Mgr.Jiřině Petráškové za zajímavý článek ve
zpravodaji.
Na významné historické události bychom neměli zapomínat.
Ing.Jitka Maroušková

Na podzim loňského roku proběhla v Netolicích řada akcí,
které připomínaly sto let od vzniku Československa.
Ohlédněme se za některými z nich.
Oslavy odstartovala již v září pozvánka městského
Muzea JUDr. O. Kudrny se zajímavou přednáškou Mgr.
Pavla Fencla s názvem Oběti Velké války a jejich pomníky.
Následovala aktivita místních ochotníků. V hlavě
člena, netolické divadelní společnosti Tyl, Vladislava
Borovky se zrodil nápad oslavit sté výročí našeho státu
netradičním způsobem. Všichni ostatní herci jeho myšlenku
s velkou radostí podpořili, a tak se v neděli 28. října
uskutečnil pořad Písně Karla Hašlera aneb Pocta republice,
pořad plný písniček, divadelních scének a vtipných i
vážných myšlenek, který zaujal a oslovil všechny přítomné.
Ti pak ve zcela zaplněném divadle ocenili dlouhotrvajícím
potleskem (vestoje!)výborné pěvecké i herecké výkony,
vynikající hudební doprovod i nápaditou dramaturgii, scénu
i stylové oblečení, ale hlavně zaujetí a nadšení, s kterým se
herci chápali svých rolí. Byla to opravdová pocta republice,

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PŘIPRAVIL
PRO DÁRCE KRVE PLAKETY 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
čtvrtek 22. listopadu v Radničním sále v Prachaticích. K
poděkování dárcům se připojili také místostarosta města
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Prachatice Miroslav Lorenc a za OS ČČK Prachatice
předsedkyně Oblastní výkonné rady Silvie Janošťáková. K
ocenění bylo vyzváno celkem 35 držitelů stříbrné a zlaté
medaile prof. MUDr. Jana Jánského a dva držitelé Zlatého
kříže 3. třídy. Dárci krve obdrželi také dárky ze sociálně
terapeutické dílny Spolku Slunečnice.
Někteří dárci krve se bohužel nemohli k ocenění dostavit,
jejich ocenění bude možné vyzvednout každou středu v 816h v sídle OS ČČK Prachatice nebo jindy podle domluvy.
Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky
Jihočeskému kraji, Městu Prachatice, Lhenice, Vimperk a
našim sponzorům.
Martina Vondrušková
Zlatý kříž 3.třídy
- Cirhan Karel
- Pašek Václav

TRIATLON V INDII
S laskavým svolením autora Jaroslava Kindla Vám
přinášíme opsaný článek Triatlon v Indii, který vyšel na
intranetu pro zaměstnance ŠKODA AUTO.

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
- Barcziová Dagmar
- Čtvrtník Radek
- Dařinová Jana
- Frček Zdeněk
- Gottwald Daniel
- Gros Miroslav
- Houšková Jana
- Jelínek Tomáš
- Kulhánková Lenka
- Madarová Dana
- Machník Bohumil
- Nožičková Irena
- Rubakha Svitlana
- Řeháček Stanislav
- Turek David
- Veberová Ivana
- Vitulová Vendula

FOTO: Jan ŘEPA po Triatlonu v Kolhapuru
Pana Jana Řepu, vedoucího Product Marketingu ŠKODA
AUTO v Indii, neopouští láska ke sportu ani v exotické
zemi. Nadšený vytrvalostní běžec a triatlonista dělá značce
ŠKODA i nadále výbornou reklamu. Nyní Vám přinášíme
zpověď Jana Řepy přímo z Indie.
V Čechách jsem už měl sportovní sezónu za sebou. Ta
indická pokračuje v době českého odpočinku a zimní
přípravy. Před odletem do Indie jsem aktivní sport
neplánoval. Sliboval jsem rodině, jejíž ženská část letěla se
mnou, že „dám se sportem v Indii pokoj“ a budu se věnovat
hlavně jim. Jak asi tušíte, předsevzetí mi dlouho nevydrželo.
Hned po monzunech jsem začal opět pravidelně trénovat a
poté i závodit.

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
- Barborková Zuzana
- Janoušek Milan
- Kleinová Věra
- Kraus Ladislav
- Křížová Václava
- Kutheilová Zuzana
- Lenc Eduard
- Litera Marcel
- Pešl Petr
- Petráň Miroslav
- Plojharová Libuše
- Rypáček Roman
- Sejková Jaroslava
- Simotová Alena
- Šandová Jaroslava
- Šmajcl František
- Véber Miroslav
- Zimmerhansl Michal

Jak dopadla má první sezóna v Indii? Pro mě neuvěřitelně.
Začalo to půlmaratonem a maratonem v lednu, kdy jsem si
vylepšil osobní rekord. Během monzunového období jsem
ze zvědavosti zkusil několik půlmaratonů a jeden kratší
závod na 10 km. Výsledky? Jednou jsem vyhrál kategorii v
půlmaratonu a pokaždé se umístil v top 10. Zajímavostí
monzunových běhů v Bombaji je, že se celý závod střídá
déšť s průtrží mračen. Občas se sice brodíte po kolena ve
vodě, ale na druhou stranu není potřeba tolik pít.
Nejlepší výsledek nakonec přišel v mém oblíbeném
triatlonu. Po více než roce jsem se 18. listopadu postavil na
start půl-ironmanu, tentokrát v městě Kolhapur. Šlo o můj
první triatlon v Indii, takže jsem neměl velká očekávání.
Plavali jsme v tamějším jezeře, které bylo překvapivě čisté,
bez hadů a jiných predátorů. Cyklistická část proběhla za
běžného provozu na dálnici. Navzdory 38stupňovému vedru
v závěrečném půlmaratonu jsem dokončil závod na
celkovém 2. místě. Zároveň jsem byl 1. ve své kategorii.
Kamarádi z Čech mi hned blahopřáli, jeden mě však vrátil na
zem konstatováním: „Na Czechmanovi bys nebyl s tímhle
časem ani v první stovce!“
Svůj první triatlon v životě absolvoval i můj „žák“ - mladý
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indický sportovec Mahendra, jehož jsem za 4 měsíce naučil
plavat a připravil ho na olympijský triatlon. Mahendra není
jediný kluk, kterého v Indii učím plavat. To už je ale jiný
příběh…

FOTO: indický sportovec Mahendra – žák J. Řepa v
Kolhapuru absolvoval svůj první triatlon

Text Jaroslav Kindl, foto archiv Jana Řepy
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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
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