Zpravodaj města

Netolice
Z MĚSTA

Vážení a milí čtenáři, sousedé a spoluobčané, my v redakční
radě netolického zpravodaje si moc přejeme, abychom mohli
pro Vás připravovat časopis tak, aby byl milý pro oko a
příjemný do ruky, prostě abyste ho mohli číst s radostí. V
tomto vydání pro Vás máme novinku, která snad o krůček
pomůže naplnit toto naše přání – a sice každá titulní strana
zpravodaje by odteď měla být vytvářena ve spolupráci s
Vámi, našimi čtenáři. Chtěli bychom, aby se od nynějška na
úvodní stránce objevovala fotograﬁe (nebo jiné výtvarné
dílo), která by zachycovala Netolice či jejich okolí v tom
kterém ročním období, podle čísla zpravodaje. Fotograﬁi
doprovázející toto letní číslo pořídil náš dvorní graﬁk, pan
Miroslav Mikeš, kterému tímto velice děkujeme. A moc by
nás těšilo, kdyby se v příštích číslech mohla na tomto místě
objevit i vaše tvorba. Zváni ke spolupráci jsou malí i velcí.
Příspěvky, můžete nosit do muzea či posílat na adresu
info@netolice.cz.
Těšíme se na spolupráci!
Za redakční radu Terezie Troupová
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léto 2022
č. 2
čtvrtletník
Při prvním slavnostním obřadu byli přivítání 4 noví občánci,
kterými jsou:
Štěpán Koptiš, který je zároveň i prvním netolickým
občánkem narozeným v roce 2021, František Bodlák, David
Dvořák a Anežka Kulišová.

Při druhém slavnostním obřadu bylo přivítáno 7 nových
občánků, kterými jsou:
Radka Fišerová, Silvie Brejchová, Richard Streit, Petr
Keclík, Samuel Soukup, Valerie Machová, Anna Machová.

Při třetím slavnostním obřadu bylo přivítáno také 7 nových
občánků, kterými jsou:
Eliška Tvrdková, Apolena Holubová, Dominik Prener,
Blanka Pulcová, Roman Prener, Hana Pokorná, Martin
Bálek.
Dne 06. 05. 2022 přivítal starosta města Netolice pan Mgr.
Vladimír Pešek nové občánky města Netolice, kterými jsou:
David Nádeníček, který je zároveň prvním netolickým
občánkem narozeným v roce 2022. Matyáš Kopřiva, David
Grill, Max Grill, Ema Leštinová a Jindřich Havlík

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 22. 04. 2022 přivítal starosta města Netolice pan
Mgr. Vladimír Pešek nové občánky města Netolice při třech
slavnostních obřadech.

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o uvítání svých dětí jako nových občánků
města Netolice, prosíme o vyplnění přihlášky, která je ke
stažení na internetových stránkách města nebo k vyzvednutí
na matrice MěÚ Netolice.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
NETOLICE

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATKY
POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ – r. 2022
Poplatník má povinnost uhradit poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství dle Obecně závazné vyhlášky č.
2/2021, kdy poplatníkem je: - fyzická osoba přihlášená v
obci nebo
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území obce
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2022
Poplatek je možné uhradit:
ź Hotově na pokladně MěÚ (v úředních hodinách)
ź Kartou na pokladně MěÚ (v úředních hodinách)
ź Bezhotovostně převodem na bankovní účet č.
925281/0100 (je nutné znát variabilní symbol pro
správné přiřazení platby). Variabilní symbol Vám může
být sdělen telefonicky na čísle 388 324 392 (pí
Kotýnková), nebo si jej můžete vyžádat e-mailem na
adrese mu.poplatky@netolice.cz
Pokud poplatník splnil ohlašovací povinnost v roce 2021
(odevzdání formuláře Ohlašovací povinnosti) a nedošlo u
něho ke změně ohlašovaných údajů a nežádá o osvobození či
úlevu, nemusí učinit nové ohlášení. Osvobození a úlevy jsou
uvedeny v čl. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021.
Sazba poplatku zůstává stejná jako v roce 2021, sazba
poplatku činí Kč 580,-.
SLOŽENKY NEPOSÍLÁME!
MěÚ Netolice – daně a poplatky

Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení
Tajemník Městského úřadu Netolice vyhlašuje dle
ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na
obsazení dvou pracovních míst:
VEDOUCÍ ODBORU STAVEBNÍHO
předpokládaný nástup 1. 8. 2022
Pracovní náplň:
ź zajišťuje zpracování územně plánovací dokumentace
včetně jejího projednání a schválení v orgánech města
ź zajišťuje výkon státní správy v rámci agendy tavebního
úřadu ve správním obvodu obce
ź zajišťuje agendu související s dotačním programem
Ministerstva kultury České republiky – Program
regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón
REFERENT/KA OBOROVÉHO ÚSEKU
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
předpokládaný nástup 1. 10. 2022
Pracovní náplň:
ź organizuje a kontroluje plnění střednědobých výhledů a
rozpočtů příspěvkových organizací města
ź spravuje dotace poskytnuté městu a jeho organizacím,
dohlíží na plnění stanovených podmínek zejména ve
vazbě na ﬁnanční plnění a závěrečné vyúčtování
ź spravuje agendu darů (dotací) poskytovaných městem
ź shromažďuje podklady pro návrh rozpočtu města a
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města
ź zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku města včetně
odpisů tohoto majetku
ź eviduje uzavřené smluvní vztahy města s ostatními
subjekty a sleduje jejich ﬁnanční plnění
ź spolupodílí se na vedení evidence došlých faktur a
zajišťuje jejich likvidaci odpovědnými pracovníky
ź organizačně zajišťuje veřejnosprávní kontroly
ź zajišťuje výkon agendy veřejného opatrovníka

SBĚR „PŘEBYTKŮ“ Z ÚDRŽBY ZAHRAD, ALE
BEZ PŘÍMĚSÍ KAMENŮ ČI STAVEBNÍ SUTI
Žádáme občany města Netolic, aby alespoň část posečené
trávy a jiné rostlinné zbytky kompostovali na svých
pozemcích. Rostlinný materiál se tak nestane odpadem, ale
přemění se přímo na místě v organické hnojivo.
„Přebytky“ z údržby zahrad mohou občané odložit do
velkoobjemových kontejnerů. Odložený materiál se tak
stane odpadem a musí s ním být nakládáno podle platných
předpisů. Rostlinné zbytky jsou předávány za úplatu k
dalšímu zpracování do kompostárny. Převezený materiál je
před vlastním procesem kompostování drcen. Do kontejneru
proto nepatří silné větve či dokonce kmeny dřevin, a hlavně
do kontejnerů nevhazujte kameny nebo dokonce stavební
suť. Uvedené věci mohou poškodit stroje v kompostárně!
MěÚ Netolice – odbor hospodářský a životního prostředí

Podrobnější informace najdete na úřední vývěsce a
internetových stránkách města.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu
Městský úřad Netolice, Mírové náměstí 208, 384 11
Netolice, a to nejpozději do 10. 6. 2022 do 12:00 hod.
Obálku označte „Výběrové řízení – referent/ka oborového
úseku příspěvkové organizace“ nebo „Výběrové řízení –
vedoucí odboru stavebního“.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC S VÝSADBOU KEŘŮ
Děkuji členkám spolku Víc z
Netolic, jejich kamarádkám, a
hlavně všem zúčastněným
dětem za pomoc s výsadbou
keřů u bývalého škvárového
hřiště. Sázecí akce proběhla dne
12. května po poledni. Čtyřicet
keřů tavolníku bylo vysazeno
během půlhodinky. Skvělá
práce!
RNDr. Jitka Koubalíková –
MěÚ Netolice

Pozn.: Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu
nebudou akceptovány. Zmíněné platí rovněž pro doručování
prostřednictvím poštovní přepravy.
Podrobnější informace podá:
M g r. To m á š K o b l e n c , t a j e m n í k M ě Ú N e t o l i c e ,
tel.: +420 728 238 210, e-mail: mu.tajemník@netolice.cz
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rámci celorepublikových dopravních bezpečnostních akcí a i
na kontrolách rekreačních objektů.
V současné době ve velké míře dochází k IT podvodům, při
kterých je z bankovního účtu odčerpána větší či menší
ﬁnanční částka. Při online platbách či prodeji zboží na
internetu prostřednictvím platební karty buďte obezřetní a
rozmyslete si, kam zadáváte své údaje, toto se týká
především internetových bazarů a sociálních aplikací na
mobilních telefonech.
Ivo Čech

VZPOMÍNKOVÁ AKCE
Ukončení války je pro naši zemi jedním z významných
státních svátků.
Město Netolice navštívil armádní atašé podplukovník
Michael Zgoda z velvyslanectví USA s tlumočnicí Andreou
Maděrovou. Společně s radním panem Dušanem
Dragounem si prohlédli budovu bývalé Hospodářské
záložny, místo podpisu dohody o demarkační linii mezi
generálem USA W. S. Paulem a generálem Rudé armády A.
Tichonovem. Přístup do místa podpisu úmluvy umožnili
současní vlastníci budovy, kterým za to patří poděkování.
Návštěva z velvyslanectví položila kytici u pamětní desky s
věnováním od amerického lidu a udělala radost dětem
věnovanými vlaječkami.
Vzpomínková akce na naše padlé, připomínka bezohlednosti
a krutosti války i veškerých ztrát na životech proběhla v
sobotu 7. května 2022. Všem našim padlým patřila tichá
vzpomínka a poděkování za vše, co vykonali pro náš národ a
naši zem.
Jiřina Petrášková

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.

FARNÍ CHARITA NETOLICE

Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení
odborné přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč

Oznamujeme všem spoluobčanům Netolic a okolí, že naše
Farní Charita je znovu otevřena v nových prostorách ve
Václavské ulici, vedle prodejny KNIHA.
Otevřeno máme vždy každé úterý od 14,00 - 17,00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu. Případné dotazy na telefony:
728 711 366 Záhorková Libuše
776 473 889 Štěpánková Iva

Po zkušební době za splnění daných podmínek
může být přiznán náborový příspěvek
ve výši 75 000,- Kč.

DOMOV POHODA

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

MILOVNÍCI ZVÍŘAT SI V POHODĚ PŘIŠLI
NA SVÉ

STALO SE

Domov pro seniory Pohoda se již několik týdnů obejde bez
respirátorů a roušek. Skončila nejen další vlna pandemie
COVID-19, ale i různá vládní nařízení. Naše dámy a pánové
tak poprvé viděli řadu pracovnic, které se o ně starají, bez
ochrany úst. „Ani jsem nevěděl, jaké krásné paní
pečovatelky a sestřičky tady máme,“ pochvaluje si pan
Imrich Morong. Nejen úsměv se mohl vrátit do
každodennosti našeho zařízení. Přestože jsme dělali
maximum pro individuální aktivizaci našich klientů, jsme
rádi, že můžeme připravovat i řadu programů pro celý
domov nebo pro velké skupiny. O velikonocích do domova
zavítal prachatický seniorský pěvecký Sbor Radostné
přátelství. Zaznělo pásmo jarních koled, které není příliš
známé. K jaru neodmyslitelně paří oslava máje, stavění
májky, muzika a vuřty. O stavbu májky se i letos postarali
klienti společně s Karolínou Tuháčkovou, aktivizační
pracovnicí.
Jeden z dubnových týdnů jsme věnovali koním a koňské
tématice. Tato královská zvířata bezesporu patří k Netolicku
a řada našich klientů s koňmi vyrůstala. „Koně jsme měli
doma v maštali nejen pro zábavu, ale především pro práci. Já
jsem na vozíčku taženým koněm jezdívala do školy a
pomáhat rodičům na pole a při žních,“ vzpomíná paní
Růžena Machová. Koňský týden nebyl jen o vzpomínání, ale
především o návštěvě těchto zvířat v našem Domově.
Nejprve přijela s ponny terapií úžasná paní Milena
Malinová, která s sebou přivezla terapeutického poníka
Ramona. Ramon navštívil na pokojích 10 dam a pánů a
aktivně s nimi pracoval. Návštěva poníka na pokojích byla v

Od konce měsíce února do poloviny měsíce května jsme
evidovali tři trestné činy. Jedna osoba se opakovaně
dopustila ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy bylo
řidiči dechovou zkouškou naměřeno přes 2 ‰ alkoholu v
dechu, na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda, i přesto ani ne za měsíc znovu usedl za volant a bylo mu
dechovou zkouškou naměřeno přes 2,5 ‰ alkoholu v dechu.
Bylo mu sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Hádka mezi partnery, která vyústila ve
fyzické napadení jednoho z nich a odcizení telefonu k
dnešnímu dni dosud prověřujeme. Evidováno bylo množství
přestupků na úseku doprav. Některé byly s přestupci
vyřešeny udělením příkazu na místě, jednalo se především o
špatný technický stav vozidla či nerespektování dopravního
značení, další byly postoupeny k projednání na příslušný
Městský úřad. Zaevidováno bylo také několik přestupků
proti majetku, např. poškození laku vozidla zaparkovaného
v ulici Mnichská, poškození bezpečnostních vstupních dveří
městského bytu, k němuž došlo po neshodách v rodině a
obešlo se bez zranění osob. Rovněž byly evidovány a poté
oznámeny k projednání přestupky proti občanskému soužití.
Na oddělení se rovněž dostavil oznamovatel, který v
místním bankomatu nalezl částku 10 000 Kč, majitele těchto
peněž se nám podařilo najít a částka mu byla předána. Řešili
jsme i dopravní nehody způsobené lesní zvěří.
Spolupracujeme se soudy, exekutorskými úřady, státním
zastupitelstvím, pojišťovnami atp. Podílíme se na dohledu
nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích i v
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vybrali k publikaci 856 snímků z období 50.-70. let minulého
století ze života Netolic a postupně budeme publikovat dále.

Pohodě premiérová, už nyní se těšíme na další podzimní
návštěvu těchto zvířecích terapeutů.
Neméně velkou radost do Domova přivezly slečny Adéla a
Denisa, které přijely do zahrady na koních a věnovaly se
našim obyvatelům. Velice nás potěšila také návštěva v
lužických stájích. O zprostředkování této návštěvy se
postaral Václav a Ondřej Filišteinovi, kterým za to patří
velké poděkování.
A aby toho nebylo málo, v květnu nás potěšila Lenka
Roučková, která do domova přijela se svým psím parťákem
Danem. Společně se věnují cannisterapii a naši obyvatelé se
mohli bavit doslova při psích kusech, které Dan předváděl.
Všechny zmíněné aktivity mohli naši obyvatelé zažít díky
Ježíškovým vnoučatům. Ta totiž vyslyšela vánoční přání
našich klientů a pomohla jim k zážitkům, které si naši
obyvatelé vysnili.
Jaro až na pokoje přinesla v uplynulých dnech vedoucí
sociální pracovnice Ilona Hrubešová. Ta připravila pro
klienty šnečí bedýnku. Obyvatelé se mohli potěšit pohledem
na zbarvené šněčí ulity a ti, kteří v minulosti rádi
zahrádkařili, zavzpomínali, co všechno z výpěstků dokáže
šnek spořádat.
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

Výstavy:
do 30. 6. Vítězslav Pužej – Neotropis výpravy za zvířaty
Latinské Ameriky
do 31. 10. Celosezónní výstava Suvenýr – ve výstavě si
můžete pořídit zajímavou fotograﬁi
Připravované výstavy:
2. 7. – 31. 7.
Zuzana a Kateřina Návarovy – Tvořím, tedy jsem –
obrazy, kresby, keramika
Vernisáž výstavy v sobotu 2. 7. 2022 ve 14 hodin.
2. 8. – 31. 8.
Marie Gabriela Lhotová – Obzory každodennosti –
výstava obrazů
1. 9. – 31. 10.
Eva Wernerová-Malkovská – Prodejní výstava obrazů

V BARVÁCH ZELENO-BÍLÉ
V rámci oslav infocentra jste si mohli
pohrát s deseti slovy: infocentrum,
bota, suvenýr, kolo, batoh, mobil, mapa, hůl, stezka a rybník.
Slova mohla být různě proházená, ale použita musela být
všechna. Přinášíme Vám vítěznou slovní hrátku a autorovi,
žáku 6. třídy, Milanovi V. děkujeme a blahopřejeme k
získání ceny.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovnic muzea

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Prázdninová výpůjční doba od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022
Úterý
9,00 – 12,00
13,00 – 16,00
Čtvrtek
9,00 – 12,00
13,00 – 17,00
Na letošní prázdniny máme naplánované malování obou
odděleni, a tak aktuální výpůjční dobu a případné
uzavření knihovny z důvodu malování najdete na
stránkách MěK Netolice a Města Netolice.
Přejeme vám příjemné prožití letních dnů, nejlépe s knihou z
naší knihovny.
Hanka a Pája

MUZEUM JUDR. O. KUDRNY

POZVÁNÍ
Na internetových stránkách muzea v odkazu E-SBÍRKY
můžete nově nahlédnout, v podsbírce negativy a diapozitivy,
do archivu fotografa a také někdejšího správce našeho
muzea Jaromíra Kudrny. Z bohatého fondu jsme zatím
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KULTURNÍ AKCE

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY:
Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích
do 30.6. Vítězslav Pužej – NEOTROPIS – výpravy za zvířaty Latinské Ameriky - fotograﬁcká výstava
do 31. 10. 2022 celosezónní výstava Suvenýr
Státní zámek Kratochvíle
do 4. září 2022 Viktor Preiss – Sezónní výstava obrázků významného herce v zahradním domku Markéta zámku
Kratochvíle – výstava otevřena v rámci prohlídky zámecké zahrady

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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černobílému vajíčku plnit spoustu úkolů a na konci na nás
čekal sladký velikonoční poklad.
V pátek 22. dubna jsme se také nenudili. Velcí kamarádi ze
základní školy nás pozvali na Den Země. Na stanovištích ve
škole jsme plnili různé úkoly, třídili odpad, zpívali, dokonce
jsme se učili anglicky a nakonec si vyrobili hmyzí domeček,
který máme u nás na zahradě.
Na školní zahradě jsme oslavili i čarodějnice, kde byla
připravena čarodějnická škola s mnoha úkoly.
Nezapomněli jsme ani na maminky, které v květnu slaví svůj
svátek. Vyrobili jsme pro ně přáníčka a krásné tašky, které
nám daly spoustu práce. Ještě jsme jim se všemi dětmi naší
školky zazpívali a zatančili v ZUŠ.
Také moc rádi chodíme na dlouhé procházky do přírody.
Postupně objevujeme okolí Netolic a dokonce jsme nedávno
došli po místní cyklostezce až na zámek Kratochvíle. Prošli
jsme si krásnou zahradu a obdivovali místní pávy.
Největší překvapení na nás teprve ale čeká. Představte si,
máme ve třídě „motýlí farmu. Každý den jsme pozorovali
housenky, které nám rostly přímo před očima. Už se
zakuklily a teď už jen s napětím čekáme, až se vylíhnou první
motýli. Na školní zahradě je vypustíme do hmyzího světa a
na rozloučenou jim zazpíváme motýlí písničku. Ať se jim
pěkně žije jako nám v naší třídě „Motýlků“.
A teď už se moc těšíme na léto. Tak si ho všichni krásně užijte
jako my naše motýlí jaro.
A přijďte se k nám do školky podívat 25. srpna od 14.00
hodin na školní zahradu. Koná se tu Den otevřených dveří a
určitě se všichni pobavíte.
Za třídu Motýlci p. uč. Lenka Cibuzarová

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

POSEZENÍ POD LÍPOU
V sobotu 6. srpna 2022 od 15 hodin do pozdního večera
budete moci posedět, poslouchat a tančit na netolickém
náměstí.
Těšit se můžete na pohádku Udatný Matiáš v podání
Divadélka Kos z Č. Budějovic.
Pohádka o tom, že statečným není je udatný rytíř, ale každý
člověk, který bojuje za dobro na tomto světě. Přijďte se
podívat, jak o tom přesvědčí Matyáše jeho milá Anička.
Taneční vystoupení Hezkých holek z Jámy a blízkého
okolí. Humorné vystoupení v podání členek spolku, které
jsou nejen z Jámy, ale i dalších obcí a všichni společně
nezkazí žádnou legraci. Jejich vystoupení jsou velmi
oblíbená, proto se můžete na ně přijít podívat.
Nejen k poslechu bude hrát dechová hudba Netolická
pětka. Zazní písně od Ády Doška, Ladislava Kubeše a
mnoho dalších krásných lidových písní.
Dopravní omezení při „Posezení pod lípou“
Akce si vyžádá úplnou krátkodobou uzavírku části
Mírového náměstí v úseku od Vodoinstalu kolem muzea k
radnici. Zrušena bude zastávka autobusů veřejné linkové
dopravy Netolice náměstí u muzea a náhradní zastávka
bude „U kašny“.

NETOLICKÉ DĚTI

JARO U MOTÝLKŮ
Jaro ťuká na poupata, vlaštovička od hor chvátá, v zobáčku
nám nese petrklíč...
Tak touto písničkou naše třída Motýlků přivolávala jaro. Už
jsme se na něj všichni moc těšili a to jsme netušili, co nás na
jaře všechno čeká.
Nejdříve jsme navštívili naší oblíbenou městskou knihovnu.
Paní Trněná si pro nás připravila spoustu hádanek z
Večerníčků. Velké překvapení pro nás byly psí slečny p.
Borovkové, které pro nás měly v batůžku dobroty. To byla
velká legrace!
Na konci března se někteří kamarádi z naší třídy, kteří půjdou
v září do školy, šli s předškoláky podívat do základní školy.
Ve školce si zase společně s rodiči zahráli na „Školáka na
zkoušku“. Rodičům i dětem se akce moc líbila a určitě šli k
opravdovému zápisu do ZŠ s menšími obavami.
Jen co začne jaro, všichni zahradníci zajásají. Ani my jsme
nezůstali pozadu. Naseli jsme řeřichu, kterou jsme si
zpestřili naše svačinky. Také jsme zkoušeli pokusy s
fazolemi, které jsme si pak odnesli domů a nasázeli na
zahrádku.
Před Velikonocemi jsme také měli napilno. Naseli jsme
osení, vyráběli velikonoční zápichy a barvili vajíčka novou
technikou – mramorováním. Paní učitelky pro nás ještě
připravily na Pekle velikonoční stezku. Na ní jsme pomáhali
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morseovku, shlédly naučný ﬁlm, vytvořily krásné hmyzí
hotely, které budou umístěny na školní zahradě, poskládaly
celou lidskou kostru, zasedly k mikroskopům a zkusily
překreslit zkoumaný preparát, staly se chemickými experty
na pokusy a zvládly i přírodovědnou angličtinu.
Projektový den byl všemi pozitivně hodnocen,
nepostrádal nápaditost, vtip a radost.
Základní škola, Netolice

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ NETOLICE
V pátek 8. dubna a v sobotu 9. dubna se v budově Tržní konal
zápis dětí do 1. ročníku. Po dvou letech, kdy zápis, díky
virové epidemii, probíhal pouze „na dálku“, měly děti,
rodiče i pedagogové opět možnost setkat se osobně. Všichni
zainteresovaní návrat do normálu kvitovali s povděkem.
Zápisu se zúčastnilo 43 dětí, z toho čtyři po odkladu. Do
prvního ročníku školního roku 2022/2023 je zapsáno 31
žáků. Vzhledem k tomuto počtu budou otevřeny dvě třídy.
Dvanáct dětí dostalo odklad školní docházky o jeden rok.
Počet odkladů v posledních letech stoupá, tento trend je
celorepublikový. V případě Netolic je ovšem počet odkladů
v poměru k těm, kteří zahájí školní docházku, znatelně
nadprůměrný, blíží se 40 %.
Zároveň informuji veřejnost o počtech přijatých žáků –
běženců z Ukrajiny. Ke dni 25. dubna bylo do ZŠ Netolice
přijato celkem 5 žáků, a to do 1. a 2. ročníku po jednom, do 6.
ročníku dva a jeden do ročníku devátého.
Ladislav Vovesný, ZŠ Netolice

PO PRÁCI, ZASLOUŽENÁ ODMĚNA!
V rámci příprav k přijímacím zkouškám z matematiky, jsem
deváťákům přislíbila, že po přijímačkách si upečeme
vánočky. A sliby se mají plnit.
Den D nastal ve středu 27. dubna. Použili jsme můj
osvědčený a jednoduchý recept. Spočetli jsme si, kolik
budeme potřebovat surovin. Což nebylo zas tak těžké. Paní
kuchařky ve školní jídelně byly tak ochotné, že nám
vymíchaly těsto. Na nás už poté bylo jen zaplést vánočky a
nezauzlovat si ruce. A povedlo se, všichni to přežili bez úhon.
Někteří úplně poprvé viděli kynout těsto.
Pečení byla druhá etapa našeho počinku. Voněli jsme celou
školou. Nic jsme nepřipálili a vychladlá dílka si tvůrci
zaslouženě slupli. Na plechu zbyl pouze pečící papír, jako
důkaz naší snahy. Prý všechny vánočky chutnaly skvěle.
Já jen doufám, že si alespoň někteří zapamatovali, jak moc je
důležité pracovat rukama!
Silvie Janošťáková, učitelka matematiky

NÁVŠTĚVA PRAHY
Středa 20. dubna nebyla pro žáky šestých a sedmých tříd
místní základní školy obyčejným všedním dnem. Vydali se
se svými učiteli do Prahy, aby v Hudebním divadle Karlín
zhlédli dopolední představení muzikálu Královna Kapeska.
Aktuální příběh muzikálu, pěvecké ztvárnění i bohatá
výprava byly zážitkem pro všechny účastníky. Po krátkém
občerstvení následovala odpolední procházka historickým
centrem Prahy. Den strávený v hlavním městě se vydařil, děti
se vrátily domů spokojené a plné dojmů.

NOCOVÁNÍ S 6.A
Konečně jsme se dočkali a užili si společné nocování celé
naší třídy 6.A.
Naplánovali jsme si datum, dohodli se na večeři a snídani.
Každý si opatřil spacák a hurá! Škola od pozdních
odpoledních hodin byla jen naše!
Zahráli jsme si několik her, vyzkoušeli tanečky na školní
ples, vyrobili si noční ležení a došli si pro večeři - pizzu.
Každý si dopřál tu, kterou má rád. Mimochodem, byla
luxusní, výborná. Zbyly jen prázdné krabice.
A co s načatým večerem… Všichni se těšili na noční hru,
cestu odvahy celou školou. A skutečně se povedla. Místní
strašidla na nás nezapomněla a zjevila se. Trasa vedla starou
budovou přes spojovací chodbu do učebny fyziky a poté do
přístavby k jazykové učebně. Každý měl obavu, ale zvládli
to úplně všichni.
Zážitek byl dost silný, neboť se nám jen těžce usínalo… Ale
bylo to prý super!
Ráno jsme museli celkem brzo vstávat a připravit se na
projektový den, ale začali jsme společnou snídaní a poté
jsme se celkem rychle sbalili. Je pravdou, že celý následující
den byl náročný, ale přesto moc veselý!
Silvie Janošťáková, 6.A

DEN ZEMĚ – „VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM“
Projektová výuka ke Dni Země probíhala v naší škole v
duchu pokusů, her, zkoušení a zkoumání.
Pro realizaci jsme zvolili jednak mnoho didaktických
výukových pomůcek a hromadu přírodnin, ale také jsme
využili interaktivní tabule a techniku, kterou nám odborné
učebny nabízí.
Žáci od pátého do osmého ročníku byli rozděleni na
menší skupinky. Jednu skupinku vytvořila i mateřská školka,
která se našeho dne také účastnila. Žáci devátého ročníku se
pro tento den stali průvodci mladších žáčků a absolvovali s
nimi všechna stanoviště. Svého úkolu se zhostili velmi
svědomitě a vyzkoušeli si také, co obnáší práce učitelů.
V rámci jednotlivých zastavení si děti vyzkoušely tištěné
luštěnky, interaktivní veselé spojovačky, zjistily informaci o
třídění a rozpadu běžného denního odpadu, přepisovaly

MÁJOVÝ PLES
Žáci deváté třídy ZŠ v Netolicích každý rok pořádají
několik akcí pro své mladší spolužáky. Těmito událostmi
jsou kupříkladu Mikuláš, oslavy Halloweenu nebo
Valentýnský ples.
Vzhledem k nemoci covid-19 nebylo tento rok pro naši
devátou třídu možné uspořádat všechny tyto aktivity. Přišlo
nám to líto. Proto jsme se dohodli, že alespoň jednu akci
přesuneme na jaro, kdy by se mohla situace zlepšit. Nechtěli
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jsme o ni totiž přijít. Šlo konkrétně o již zmíněný
Valentýnský ples, který za normálních okolností probíhá v
únoru. My se rozhodli posunout ho na květen a udělat
„Májový ples.“
Pozvali jsme páté třídy společně s druhým stupněm,
připravili jsme soutěže, odměny, hudbu, dekorace a požádali
jsme Základní uměleckou školu o zapůjčení sálu, abychom
měli zábavu kde pořádat. To vše bylo třeba zařídit do 6.
května, kdy se měl bál konat. Díky ochotě žáků z naší třídy a
pomoci našich učitelů se naštěstí vše podařilo přichystat
včas.
V den plesu se naše třída sešla brzy ráno. Vyzdobili jsme
sál a dál už jen vyčkávali, až dorazí všichni pozvaní.
Po jejich příchodu následovala krátká úvodní řeč a hned
nato odstartovala první soutěž. Pro tento ples je tato soutěž
tradicí. Každá třída dostane téma a na to zpracuje
choreograﬁi. Většinou si děti připraví i jednotné oblečení a
sami si sestříhají hudbu. Letos jsme hodnotili osm tříd. Osm
velmi povedených tanců s autentickou hudbou a atmosférou.
Následovala spousta tance, zpěvu, her jako židličkovaná
nebo hádání písniček, ptačí tanec, a dokonce i macarena, na
kterou si s námi zatančili i učitelé. Bylo úžasné vidět, jak si
zúčastnění ples užívají.
Nechybělo ani vyhodnocení připravených choreograﬁí
nebo vyhlášení krále a královny plesu.
Jako první jsme udělili ceny za tanec. Většina deváté třídy
se sešla, aby se dohodla na pořadí tanečních skupin. Bylo to
poměrně těžké, všechny třídy se nám totiž líbily, ale nakonec
jsme se dobrali výsledku a šli ho představit ostatním. Na
třetím místě se umístila 7. A. Za svůj výkon od nás dostala
muﬃny. Druhé místo získala 8.A, ta byla obdarovaná
dortem. Na prvním místě se umístila 5.B, která si nás
naprosto získala. Také dostala nejlepší odměnu. Tou byla
námi připravená roláda. Ostatní třídy byly také úžasné,
obdržely od nás diplomy a bonbóny.
Kdo bude král a královna naší zábavy, jsme měli jasno už
dávno před koncem akce. Stali se jimi Cyril Sedláček a
Martina Herynková. Dodali totiž našemu plesu jiskru.
Nechyběl ani jejich tanec, který byl moc hezký.
Májový ples byl pro naši třídu nezapomenutelným
zážitkem. Jsme moc rádi, že se líbil nám i všem účastníkům.
Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se zúčastnili a
pomohli nám udělat ples přesně tak, jak jsme si
představovali. Byl totiž naprosto dokonalý!
Matisková Jaroslava

DÁRKY PRO MAMINKY K SVÁTKU
Žáci první a druhých tříd se rozhodli udělat svým
maminkám radost a vyrobit jim dárečky ke Svátku matek.
S jejich nápadem jim pomohly pracovnice DDM. Děti s
jejich pomocí vyrobily krásná přáníčka pomocí
enkaustických žehliček a voskovek. Práce se dětem
opravdu povedla, posuďte sami J
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probraly z dlouhého spánku. No a i tam jsme nesměli chybět.
V krajské soutěžní přehlídce kytarové hry ve Zlivi naše děti
získaly:
Tereza Horková – 2. místo v kategorii – zpěv s doprovodem
kytary
Jitka Zochová – 3. místo v kategorii – sólová kytara
Než se za ZUŠ Netolice rozloučím a popřeji dětem i učitelům
krásné, blížící se prázdniny a dovolím si – vzhledem k svému
odchodu do důchodu – poděkovat všem za úžasnou
spolupráci a za neuvěřitelné bohatství, které mne v
Netolicích a samozřejmě v naší „malé“ zušce potkalo.
Děkuji!!!
Václav Kazda

DOPRAVNÍ VÝCHOVA ANEB CYKLISTICKÝ
ŘIDIČÁK OČIMA DĚTÍ
Žáci a žákyně čtvrtých tříd se vydali ve čtvrtek 5. května
autobusem do Prachatic na dopravní výchovu. Po teoretické
výuce, kterou absolvovali již na podzim, je nyní čekala
praktická výuka na dopravním hřišti.
Pan policista s dětmi nejprve zopakoval dopravní značky a
dopravní situace, které se na hřišti objevují, aby se pak při
jízdě nesrazily. Děti si půjčily dětská kola a vzaly si helmy a
konečně vyjely na vozovku. Pan policista jim zapnul i
semafory a radil jim, pokud zapomněly ukázat směr, nedaly
přednost apod.
Když si všichni vyzkoušeli jízdu, odešli jsme do DDM
Prachatice. Čekal nás čtyřstranný test na průkaz cyklisty.
Děti, které řidičák úspěšně získaly, měly velkou radost.
Shodly se, že dávají této akci 10 bodů z 10.
Třída 4. B, ZŠ Netolice

POHLEDEM OBČANŮ

PRACHATICKO A OBČANÉ UKRAJINY - FAKTA
V den mých narozenin se svět natrvalo změnil, tou změnou
nebylo dovršení třicátého roku mého života, ale začátek
válečného konﬂiktu na Ukrajině (UA). Měl jsem pocit, že
jsem se vzbudil do zcela jiné reality, než ve které jsem
předchozí noc usínal. Zprvu přišel šok, nechtělo se mi
uvěřit, že jen pár stovek kilometrů od našich hranic právě
započal válečný konﬂikt, který navždy změní svět. Po dvou
pandemických letech před námi vyvstala nová krize. Krize,
kterou Evropa od rozpadu Jugoslávie nezažila, a všichni
jsme doufali, že ani nikdy nezažijeme.
Po opadnutí prvotního šoku a uvědomění si, že armáda
Ruské Federace není schopna dosáhnout rychlého vítězství,
přišla na řadu prostá úvaha „co bude dál“? Vývoj válečné
situace značí, že válka nebude rychle ukončena, a ačkoliv
vojenské operace neprobíhají přímo na našem území,
dopady válečného konﬂiktu na ekonomiku nebo populaci
jsou v současné době více než zřejmé.
Nepíšu ovšem tento článek proto, abych hodnotil výkony
jednotlivých armád nebo posuzoval kdo za co může. Věřím,
že takových diskusí probíhá především na internetu mnoho a
„odborníků“ na danou problematiku se najde zcela jistě víc
než dost. Píšu tento krátký článek proto, že se často setkávám
ve svém okolí s nepravdivými informacemi, množstvím
předsudků a polopravd. Rád bych tedy jako člověk, který
každý den jedná s občany Ukrajiny ale i s občany České
republiky prezentoval váženému čtenáři pár faktů, které
jsem z podstaty své profesní činnosti získal. Je ale pouze na
tobě vážený čtenáři, zdali tyto informace využiješ a případně
jak.
V první řadě je třeba ještě říct, že mi z mé pozice nepřísluší
hodnotit azylovou a migrační politiku státu, ačkoliv mám na
danou věc svůj subjektivní názor, ten zde ale prezentovat
nechci.
Jak tedy celý postup přijetí, a hlavně výplata pomoci
zjednodušeně vypadá? Občan UA je povinen bezodkladně
oznámit svůj pobyt (příchod) na území republiky odboru
azylové a migrační politiky cizinecké policie, kde mu bude v
případě, že do republiky dorazil po 24. 2. 2022 přidělen statut
„strpění“ nikoliv „azyl“ v obecném slova smyslu. Statut, že
je „strpěn“ na území České republiky má zásadní vliv pro
vstup do „nepojistného dávkového systému“. Občané
Ukrajiny tedy nemají nárok na žádnou dávku státní sociální
podpory ani dávky určené pro osoby se zdravotním
postižením. Nemohou pobírat přídavky na děti, příspěvek na
bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, porodné,
pohřebné, dávky pěstounské péče ani rodičovský příspěvek.
V současné době nemohou ani vstupovat do systému hmotné
nouze s výjimkou tolik proklamované HUD (humanitární

AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Dne 28. 4. jsme pro děti ve ŠD uspořádaly 1. ročník v
"TURNAJI HOBBY HOURSINGU".
Co nejrychleji měly procválat překážkovou trať, slalom,
průchod úzkou uličkou a proběhnout cílovou rovinkou.
Všechny děti si to moc užily, vítězové obdrželi medaile a
všechny děti dostaly malou drobnost. Tak zase za rok?!

Tentokrát si děti ve školní družině zasoutěžily s legem.
S nadšením projevily svou kreativitu a fantazii a postavily
dvě krásná města. Opět super odpoledne.
Jitka Bukačová a Petruše Průchová.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NETOLICE
Vážení a milí přátelé, po dlouhé odmlce se konečně roztočilo
kolečko našich koncertů a akcí základní školy, mateřské
školy, města a dalších subjektů. Srdečně Vás tedy všechny
zvu na příjemné prožitky, strávené v našem koncertním sále
a v naší krásně opravené škole.
Také hudební soutěže základních uměleckých škol se
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dávka Ukrajina), která je ve výši 5000,- měsíčně na osobu
(na půl roku). Při podání žádosti o humanitární dávku je
orgánem státní správy (Úřadem práce) posuzován příjem
osoby, a pokud příjem daná osoba má, nárok jí nevznikne.
Není tedy pravdou, že „5000,- dostane každý, kdo přijde“,
nárok nemají ani osoby, které pobývají na území republiky
před datem 24. 2. 2022.
Na druhé straně pro české občany v současném roce došlo ke
zvýšení existenčního a životního minima a opět k němu
dojde v průběhu několika příštích měsíců. To znamená, že do
systému „dávek“ mohou vstupovat osoby s většími příjmy
než doteď. Zároveň je připravován příspěvek na podporu
rodin s dětmi, ale v den psaní tohoto článku k dané dávce
nemám žádné bližší nebo oﬁciální informace. Opakuji
vážený čtenáři, že systém pomoci nehodnotím. Zdali vláda
postupuje správně či nikoliv ponechám na tvém uvážení.
Na závěr si dovolím dvě relevantní poznámky.
Úřad práce v Prachaticích zpracoval od 24. 2. 2022 k 24. 5.
2022 – cca. 3.361 žádostí o humanitární dávku pro Ukrajince
(okres Prachatice má 50.230 obyvatel).
Věřím, že uvedená čísla ti pomohou utvořit si obrázek o tom,
jak to ve skutečnosti v našem okrese s „přílivem“ uprchlíků
vypadá.
Zajímavý je i počet volných pracovních míst v našem okrese.
O práci tedy kvůli Ukrajinci pravděpodobně nepřijdeš.
Počet dlouhodobě neobsazených pracovních míst v okrese
Prachatice – 2.200; Prachaticko – 741; Vimpersko – 656;
Volarsko - 154; Netolicko - 397; S neurčitou adresou - 252.
Na závěr si přece jenom neodpustím malý osobní pohled na
věc. Ne, nemyslím si, že nám Ukrajinci vezmou práci. A ne,
nemyslím si, že kvůli nim lidé nedosáhnou na „dávky“. Jací
jsou to lidé? Stejní jako Češi. Zneužívají systém dávek?
Někteří ano, podobně jako Češi. Představují bezpečnostní
riziko? Někteří ano, podobně jako Češi. Pracují? Ano, na
pozicích, které Češi neobsazují. Mají mobily a auta? Ano,
také bych si vzal to nejcennější, co mám.
Na závěr bych ti chtěl vážený čtenáři poděkovat za přečtení.
Jindřich Boura

NETOLICE VE 2009 A VE 2022
V tomto krátkém článku bych s Vámi rád sdílel můj pohled
„přistěhovalce“ do Netolic, který vnímá naše město v
některých ohledech jinak než starousedlíci.
V roce 2008 jsem odešel z Moravy do Českých Budějovic za
zaměstnáním. Velké město nebylo nic pro mě. Začali jsme
tedy intenzivně hledat místo vhodné pro spokojený život a
založení rodiny. Všechny naše požadavky splňovaly
perfektně Netolice – městečko zasazené v krásné krajině, v
dobré dojezdové vzdálenosti do Budějovic, Písku a
Prachatic, školka, škola, doktor, zubař, služby a obchůdky se
vším potřebným. Městečko s historií, tradicí a kulturou, ve
kterém lidé pracují na jeho dalším rozvoji pro turistiku
(Hradiště na Jánu, cyklostezky, Kratochvíle, kemp, …) a
místní spolky a organizace aktivně pořádají spoustu akcí
(DDM, hasiči, sport, divadlo, knihovna, Jarmark, dostihy,
paní Zima,…), na kterých se lidé potkávají a zpříjemňují si
svůj život. Netolice byly tedy jasnou volbou a v roce 2009
jsme se stěhovali.
Dnes, v roce 2022, vnímám Netolice z pohledu člověka,
který zde prožil 13 let svého života. Mimo zubaře, některých
obchůdků a restaurací zmizelo také nadšení mnoha lidí, kteří
se chtěli dění v Netolicích účastnit a aktivně na něm
spolupracovat. Tomuto stavu jistě napomohla i covidová
krize a s ní spojená opatření, i válka na Ukrajině. Nemalou
měrou k němu přispěl také vývoj technologií a generační
obměna, která verbální komunikaci a osobní setkávání často

nahrazuje „komunikací a setkáváním“ v digitálním online
světě. To má často za následek současné vnímání prostoru a
dění kolem nás, vztahů lidí, jejich motivaci k aktivitě a
projevuje se mimo jiné také na stavu Netolic.
Tuto situaci lidé vnímají a hodně z nás si začíná uvědomovat,
že kvalitu života v Netolicích lze zlepšovat pouze, pokud se
bude každý z nás podílet na aktivitách, které přispějí k
rozvoji města. Tento fakt byl motivací pro sepsání této
úvahy, a především pro apel na všechny občany Netolic,
(sebe z toho nevyjímaje):
Město je takové, jako lidé, kteří v něm žijí. A je takové, jaké
si ho lidé vytvoří. Rozhlédněme se prosím kolem sebe a
věnujme prosím svou energii a čas aktivitám, které
pomohou rozvoji města, aktivitám spolků a zlepšení kvality
jak prostředí, tak vztahů, které opět posunou město Netolice
dál a pozvednou jejich stav opět na úroveň, kterou na mě (a
věřím, že i na ostatní) působilo v roce 2009, kdy jsem jej
viděl jako jasnou volbu pro další život. Každý z nás má jiné
schopnosti a dovednosti a každý z nás tedy může přispět v
oblasti, která je mu blízká. Nenechme si namluvit, že to za
nás může udělat někdo jiný.
David Trtek

DO ČTVRTICE VŠEHO DOBRÉHO
Moje osmiletá dcera má kamarádku, a ta nevěří na zázraky.
Pokud už se stane něco, co odporuje jednoduchému
vysvětlení, vždycky se snaží přijít na to, proč by to mohlo mít
racionální příčinu. Má to vlastně úplně naopak než já. Já
mám pocit, že se mi nějaký zázrak přihodí každou chvíli.
Těším se z toho zvláštního pocitu tetelivého štěstí a jsem
nadšená jak malá. Když ale zkouším o svých zázracích
vyprávět někomu druhému, je to, jako kdybyste propíchli
balónek. Co se zdálo zázračné a neuvěřitelné, se najednou
jeví jako fádní a běžné, maximálně jako prazvláštní shoda
okolností.
Co když se prostě zázraky v dnešní době nedějí hlavně kvůli
tomu, že na ně nechceme věřit? Přemýšlím, jestli můžete
uvěřit zázraku, o kterém Vám chci vyprávět. A jestli Vám
bude připadat jako zázrak.
Minulý týden jsem šla kolem těch květináčů na Starém
Městě, co jsme je společnými sousedskými silami ostříhali a
osázeli při prvním ročníku Zažít Netolice jinak. Vždycky,
když se k nim přiblížím, si je s péčí spolutvůrce prohlížím. Tu
vyhodím nějaký zapomenutý odpadek, tu vypleju plevel, ale
především se kochám pocitem toho, jak krásné může být
něco, čemu věnujeme kreativitu, spolupráci a chuť starat se o
prostor, v němž žijeme. Jak tak vytahuju semenáčky javoru a
mladou pampelišku, uvidím najednou, že mezi zasázenými
rostlinkami vyrostl ČTYŘLÍSTEK. Je tam vlastně úplně
sám, žádné hledání mezi závějí jiných jetelových lístku. Ne,
osamělý čtyřlístek vyrůstající mezi hvozdíky. Nikdy jsem ho
takhle neviděla – osamocený čtyřlístek jako malé nenápadné
štěstí pro ty, co projdou kolem. Pro Netolice, pro další
(čtvrtý!) ročník Zažít Netolice jinak, pro sousedské vztahy a
pro nás pro všechny.
Přemýšlím, jestli Vám to taky bude připadat jako zázrak.
Jestli se půjdete podívat, zda tam ten čtyřlístek pořád roste. A
co tomu řekne kamarádka mojí dcery, až jí o tom budu
vyprávět.
I kdyby to zase splasklo jako propíchnutý balónek, mě to
připadá zázračné – to, že v květináči roste štěstí, to že se
podařilo již třikrát zažít Netolice jinak, to že Vás můžeme
pozvat na čtvrtý ročník slavnosti, která se bude konat v
sobotu 17. září 2022.
Přijďte s námi zalít naše sousedské štěstí, ať povyroste!
Terezie Troupová
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POMNÍKY OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Památník osvobození byl odhalen v našem městě Netolice
v roce 1977 v ulici 9. května.
Autorem protiválečné sochy je sochař Jiří Prachař z Písku.
Památník, který připomíná oběti fašismu za 2. světové války,
byl přesunut v roce 1996 na žádost vlastníka pozemku, který
jej dostal zpět v restituci. Ten ozdobný oblouk zůstat mohl,
památník však ne, takže na místě v ulici 9. května vydržel
téměř 20 let. Město muselo sochu umístit na svůj pozemek a
tehdy byl vybrán prostor před kulturním domem.
Na hřbitově v Netolicích je umístěn hrob vojáků Rudé
armády, kteří nešťastnou náhodou zemřeli v Netolicích v
květnových dnech.
Pomník obětem 2. světové války
U kostela sv. Václava byl v roce 1946 odhalen pomník
obětem 2. světové války. Po Sametové revoluci došlo k
přemístění pomníku. Na desce jsou uvedena jména
popravených a umučených obyvatel z Netolic. Mezi nimi
jsou i smutná výročí 80 let od události.

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Mezi prvními zatčenými v Netolicích 16. 3. 1939 byli
komunisté: Josef Toncar, František Študlar, František
Raimáč, Jan Pech, Jan Brom a František Bárta. Josef
Toncar byl od dubna 1939 do května 1945 vězněn v
nacistickém koncentračním táboře Buchenwald.
ź Další vlna zatýkání postihla 1. 9. 1939 místní Sokoly: Jan
Hanel, Karel Nekola, František Malčák a František
Louženský byli vězněni v koncentračním táboře
Buchenwald.
ź Dalšími postiženými v Netolicích byli: František Dudek,
kovář, zatčen pro urážku Hitlera v říjnu 1940. František
Simandl, zatčen pro poslech cizího rozhlasu v roce 1943.
Helena Boušová spolu s rodiči a sestrou, zatčeni v říjnu
1944.
ź Kristina a Václav Špánovi - zatčeni gestapem za to, že v
červnu 1944 poskytli pomoc kapitánu Karpuštěnkovi,
příslušníkovi Rudé armády, který prchal ze zajetí z
Německa. Václav Špán se dočkal dnů osvobození v
Gollnově u Štětína a Kristina Špánová v koncentračním
táboře v Buchenwaldu.
Z archivu Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích
ź

Z HISTORIE

Josef Rosenfelder, nar. 1895, obchodník a místostarosta
Sokola, byl zatčen 2. 7. 1942 a tentýž den večer popraven
v Táboře. Po válce mu byl in memoriam udělen
Československý válečný kříž za odbojovou činnost.
Bohumil Šandera, nar. 1910, zemřel v dubnu 1945 v
koncentračním táboře Bergen – Belsen.
Karel Pech, nar. 1922, zemřel 4. 6. 1943 v koncentračním
táboře Grossrosen.
Josef Příhoda, nar. 1912, zemřel 19. 2. 1942 v káznici
Waldheim.
František Louženský, nar. 1880, zemřel po útrapách z
Buchenwaldu.
Josef Pešek, nar. 1924, zemřel v koncentračním táboře v
Magdeburgu.
Ppor. Zdimír Toušek, nar. 1915, zahynul v září 1944 v
bojích u Dukly.
Židovské rodiny – Fantlova a Kauderova, našly smrt v
koncentračních táborech.

JOSEF ROSENFELDER (1895 – 1942) –
VLASTENEC POPRAVENÝ ZA HEYDRICHIÁDY
Prvním dostupným záznamem o starobylém rodě
Rosenfelderů v Netolicích je jméno
Karel Rosenfelder, měšťan a
pláteník, z 2. pol. 18. století. V
dalších záznamech je syn Karla
Rosenfeldera Jan, narozený v roce
1807. Jemu se syn stejného jména
narodil v roce 1837. Ten měl osm
dětí. A jeden z jeho synů, Leopold
Rosenfelder, narozený roku 1867 v
domě č. P. 242 v Mnichské ulici, byl
otec Josefa Rosenfeldera. Leopold
Rosenfelder se u svého otce vyučil
tkalcem a odešel za prací do
nedalekého Husince. Tam se oženil a žil do roku 1907.
Potom se vrátil do Netolic, kde si v přízemním domě č. P. 128
ve Václavské ulici zařídil obchod s látkami. Časem dům
přestavěl přibližně do dnešní podoby.
Starší syn L. Rosenfeldera Josef se narodil 10. 3.
1895 v Husinci. V šestnácti letech mu zemřela matka, jeho
mladší bratr byl jedenáctiletý. Když v roce 1914 vypukla 1.
světová válka, musel do armády narukovat i Josef
Rosenfelder. Po skončení války se vrátil domů a roku 1922 se
oženil. Jeho manželkou se stala Běla Toušková ze
starobylého netolického rodu. Po svém otci pak převzal
Josef Rosenfelder obchod ve Václavské ulici. V roce 1926 se
Rosenfelderovým narodila dcera Marie a o šest let později
další dcera Eva.
Nejhorší dobou pro rodinu Rosenfelderových bylo
období heydrichiády za druhé světové války. Josef
Rosenfelder byl jako sokolský činovník 2. července 1942
ráno zatčen německým gestapem a ještě téhož dne bez
jakéhokoliv soudu v Táboře v 7 hodin večer popraven. Ortel
jeho smrti musela manželka J. Rosenfeldera převzít a
podepsat ve dvě hodiny v noci – ohledací list vydaný 2. 7.
1942 v 19 hod. předal rodině příslušník gestapa. Ten den byl
posledním dnem stanného práva za heydrichiády. Po
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popravě ale gestapo terorizovalo rodinu dál, od července až
do Vánoc při svých “návštěvách” sebralo a odvezlo, co se
dalo. Paní Rosenfelderové hrozili smrtí, pokud něco
důležitého a cenného zatají. I když to nejcennější, otce,
rodině už vzali.
Na konci války rodina v skrytu duše doufala, že
oznámení gestapa o popravě nebylo pravdivé a že se otec
vrátí. Bohužel se tak nestalo. V prosinci 1945 byl z pověření
prezidneta republiky Ministersvem národní obrany udělen
Josefu Rosenfelderovi ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ
KŘÍŽ 1939 IN MEMORIAM. A v únoru 1948 předal svaz
osvobozených politických vězňů a pozůstalých manželce J.
Rosenfeldera PAMĚTNÍ ODZNAK IN MEMORIAM na
paměť účasti Josefa Rosenfeldera v národním boji za
osvobození Československa v letech 1939 – 1945. V roce
1945 byl dům zabavený okupanty rodině Rosenfelderových
vrácen.
Z klidného žití se ale Rosenfelderovi dlouho
netěšili. Po roce 1948 nastalo opět pronásledování. Paní
Rosenfelderová ani její dcera nemohly zůstat ve svém
obchodě, mladší dcera nesměla dostudovat – politická
prověrka ji zastihla před maturitou a pro kapitalistický původ
ji tenkrát k maturitě nepustili. Nepomohla ani připomínka
paní Rosenfelderové na tragédii rodiny za německé okupace.
Prověřující soudruh ji hrubě odbyl a paní Rosenfelderová na
jeho zlá slova nezapomněla do konce života. I dům byl po
roce 1948 rodině znovu vyvlastněn. Navrácení nemovitosti a
možnosti užívání vlastního obchodu se Rosenfelderovým
dostalo až po roce 1989.
Paní M. Borovková, roz. Rosenfelderová, která mi
pro článek do městské kroniky předala podklady, na
minulost nerada vzpomíná. Je ráda, že alespoň ke konci
života má klid, a doufá, že už nic podobného, jako byla
německá okupace a komunistické bezpráví v minulých
letech, v naší zemi nenastane.
Text článku vypracoval pro kroniku 2005 J. Dudek, otištěn
byl ve Zpravodaji č. 2 z roku 2006

když z toho mostu dolů skákali kluci, měla o ně strach.
Naproti plovárně byla Kulišů pila a na té cestě až na Horánek
tak všude byli prkna a klády. Když jsme byli větší, kluci
vždycky vzali nějaké to prkno nebo kládu, my jsme nasedli a
obepluli celý Mnich. Uprostřed Mnichu to byla nádhera. To
byl jeden leknín vedle druhého. Kluci už tenkrát „kavalíři“ se
potápěli, kdo utrhne delší. Byla to nádhera na tom Mnichu.
Nebo se chodilo koupat „na prdlenka“ tam dozadu. Kolem
Mnichu. Správně se říká brlení, ale říkalo se tam „na
prdlenkách“. Tak tam se koupávali ti, co neměli ten
padesátník na tu plovku.“
Kamenné schůdky jsou u prvního mostu patrné dodnes, ale v
roce 2004 při odbahňování rybníka byly opraveny. Název
„Na prdlenkách“ vznikl zkomolením rybářského výrazu
brlení (nebo i prlení) – jedná se o zařízení k zamezení úniku
ryb při velké vodě, které bývalo vzadu směrem k rybníku
Podroužek a připomínalo dřevěný plot. Na některých starých
pohlednicích je stále patrné. V kronice z roku 1949 je zápis,
že brlení odnesla velká voda, ale prý byly ještě v
osmdesátých letech patrné zbytky.
Na rybníce Mnich se pak mimo to chodilo koupat ještě na
místo zvané u laviček (prý tam býval písek), na kámen (tam
prý bylo mělko), k prvnímu mostu a samozřejmě na
„kálečku“ (název je odvozen z netolického nářečí pro
máchání prádla: máchání – kálení).
FP

NETOLICKÁ PLOVÁRNA NA MNICHU
Na rybníku Mnich v Netolicích bývala kdysi zřízena dřevěná
plovárna. A to zhruba od roku 1916 až do konce třicátých let
minulého století (jde o odhad podle dobových fotograﬁí). V
pamětních knihách je možné najít tento zápis ze dne 10.
června 1920:
„Městská rada ustanovuje poplatek za koupání na městské
koupelně a rybníce Mnichu 40 haléřů za osobu a za použití
lodičky 1 korunu na osobu. Václavu Varhaníkovi za dohled
na koupelnu ustanovuje se roční odměna 200 Korun
českých.“
Dochovala se celá řada dobových fotograﬁí, nejvýmluvnější
popis plovárny bude ale v podání pamětníku. Ti na ni dojatě
vzpomínají asi takto:
„Naše plovka… Za prvním mostem, jak jsou takové
kamenné schůdky, vešlo se tam a byla tam taková jako
dřevěná ulička. Po pravé straně bylo pět pánských kabin a po
levé šest. Byly vybaveny hřebíky, aby si lidé mohli pověsit
oblečení. Byl tam malý bazén, kde bylo málo vody pro děti a
pak bazén hlubší, pro dospělé. A kolem těch bazénů byly
lavičky. Ten, kdo byl velký plavec, tak si mohl zaplavat z
velkého bazénu rovnou do Mnichu. Když jsme byli malí, tak
tam byla taková stará paní, Polachová se jmenovala, ta tam
dělala dozor za 50 hal. V životě se tam nikomu nic neztratilo,
nikdy nemusela nikoho napomínat, jen vždycky nadávala,
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DOMÁCÍ HOSPIC SV. JAKUBA PRACHATICE

CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ POMOC

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si poděkovat vedení města
Netolice, především panu starostovi
Mgr. Vladimíru Peškovi, za letitou
podporu prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez
ﬁnanční podpory obcí a měst bychom mohli našim
pacientům pomáhat jen velmi obtížně, neboť úhrady
zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polovinu potřebných
nákladů.
Finanční pomoc města využíváme ve prospěch vašich
obyvatel. Za poslední roky jsme v lůžkovém hospici
doprovodili desítky vašich sousedů. Dalším jsme pomohli
prostřednictvím domácího hospice. Nejen u nich jsme
naplnili slib, který dáváme přicházejícím pacientům – totiž,
že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností
zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v posledních
chvílích nezůstanou sami. Svět se díky vám stal hezčím.
Děkujeme!
Robert Huneš, ředitel hospice

Pečujete o svého
nevyléčitelně
n e m o c n é h o
blízkého doma?
Cítíte občas bezmoc
a nevíte si rady?
Chtěli byste být
spolu doma, ale jste
na to sami a
mnohdy nevidíte
jiné řešení, než
p ř e v o z d o
nemocnice?
Dovolte, abychom
s e
v á m
představili…
Třetím rokem
poskytujeme v
okrese Prachatice
odbornou zdravotní
péči nevyléčitelně
nemocným a
podporujeme jejich
pečující rodiny v jejich domácím prostředí – domácí
hospicová péče. Náš tým tvoří lékaři, zdravotní sestry,
ošetřovatelky, sociální pracovník, psychoterapeut a
duchovní. Naše pomoc a podpora nemocným i jejich
pečujícím rodinám je zajištěna 24 hodin denně a 7 dnů v
týdnů, což bezpochyby usnadňuje samotnou péči. Jsme si
vědomi toho, že péče o nemocného s různými příznaky a
problémy je mnohdy psychicky i fyzicky náročná, mnohdy
má člověk pocit, že to nemůže zvládnout. Ale každé „naší
hospicové rodině“, když se ohlédneme zpět, zůstane pocit
naplnění a klidu ze společně strávených posledních chvil se
svým těžce nemocným blízkým.
Paralelně s domácí hospicovou péčí zajišťujeme terénní
odlehčovací službu. Tato služba je určena pro rodiny, které
doma pečují o seniory, imobilního či jinak postiženého
blízkého člověka. Služba v sobě zahrnuje ty výkony, které
pečující osobě uleví a usnadní péči ve chvíli, kdy si potřebuje
zajistit své osobní věci nebo si jen potřebuje chvilku
odpočinout. Mezi nejčastější činnosti patří zajištění
hygienické péče, podání snídaně, oběda, ale i vyplnění času
různými aktivizačními činnostmi - vzpomínáním,
procházkou, hrou karet apod. Kvalita odpočinku pečující
osoby je umocněna vědomím, že jeho blízký, v jeho
nepřítomnosti, je v bezpeční terénní odlehčovací služby.
Obě tyto služby jsou podpořeny zázemím v podobě
půjčovny kompenzačních pomůcek, kde nabízíme k
usnadnění péče například elektrická polohovací lůžka,
toaletní křesla, chodítka apod.
Pokud vám budeme moci být nápomocni, i třeba pouze radou
a informací, najdete nás na adrese Prachatice, Horní 138
nebo na tel. čísle 732 182 466, email info@hospicjakub.cz,
www.hospicjakub.cz
Bc. Štěpánka Válková – sociální pracovnice
Mgr. Věra Kvasničková – zdravotní sestra
Další informace o sociálních službách naleznete na
www.netolice.cz
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PLAKÁTKY AKCÍ

Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice

XXXI. divadelní léto 2022
Martin Frič, Hugo Haas, Otakar Vávra

MRAVNOST NADE VŠE
režie: Miroslav Mikeš, Iveta Uhlíková

čtvrtek
pátek
neděle
čtvrtek

23.6.
24.6.
26.6.
30.6.

pátek
sobota
n e děle

1.7.
2.7.
3.7.

čtvrtek 7.7.
pátek 8.7.
sobota 9.7.
neděle 10.7.

ZAHRADA ZÁMKU KRATOCHVÍLE
od 21 hodin vstupné 90,-Kč děti 50,-Kč
kontakt: 388 324 251
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RAFANŮM TO “CINKLO”!!!
Stejně jako naši hokejisté, tak i naši
mladší žáci získali 29.6. bronzové
medajle. Rafani se zúčastnili největšího
mládežnického turnaje jihu Čech a
Vysočiny, milevského DRAGON CUPu.
více na

Florbal DDM Netolice

INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBA ZÁŘE s.r.o.
Ztráta blízkého člověka je vždy mimořádně smutná událost pro jeho nejbližší.
Proto Vám nyní nová pohřební služba Záře s.r.o.
ve spolupráci s pohřební službou Záviš s.r.o. nabízí možnost sjednání posledního rozloučení
přímo u Vás doma, nebo v pozdních odpoledních hodinách na adrese
Křenovice 135, Dubné.
Vše po telefonické domluvě na tel. čísle: 725856131.
Kanceláře: Šumavská 7, České Budějovice

Náměstí 34, Volary

Křenovice 135, Dubné

V rámci rozšíření našich služeb
Hledáme k pronájmu vhodné prostory v Netolicích, pro otevření nové kanceláře.
tel: 725856131
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Redakční rada
přeje všem čtenářům
a autorům článků
požehnané velikonoční svátky.

Koupím starší známky, mince, bankovky,
odznaky, pohledy, obrazy, hodiny, hodinky,
porcelán, sklo, vojenské předměty – šavli,
helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout
i jiné staré předměty, celou sbírku nebo
pozůstalost.

JE OTEVŘENO

Tel: 722 777 672
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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