Malé vzpomínání
na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích
Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice
v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace U Sázavy
v Sázavské ulici na Královsk!ch Vinohradech na p#átelské posezení. V"zvu do
novin dali dva vá%ení pánové z Královsk"ch Vinohrad. Byli to pánové Jan
O"ená#ek, majitel realit, a Vojt$ch Zíma, obchodník. Oba byli samoz#ejm$
rodáci z Netvo#ic. O panu O&ená!kovi bylo známo, %e pochází ze ml"na na
Vojt$chov$, %e cht$l podnikat i v Netvo#ících, ale obec se jeho plán' zalekla
( o tom pozd$ji v povídání o !kole). Snad i tyto zku!enosti byly jedním z
podn$t' k zalo%ení Spolku rodák'. Setkání v restauraci U Sázavy se za &trnáct
dní opakovalo a na n$m p#ítomní rozhodli, %e po vzoru Spolku rodák' a p#átel
Neveklova, zalo%í Spolek rodák' z Netvo#ic a okolí. Takto na zalo%ení Spolku
rodák' z Netvo#ic a okolí vzpomíná pan Alois Stára.
Spolek rodák% z Neveklova byl zalo%en u% v roce 1897 jako první Spolek
tohoto zam$#ení v &esk"ch zemích. P#ibli%n$ za !estileté p'sobení získal
neb"val" zájem a respekt. Pan O&ená!ek za!el za panem vládním radou Star"m,
p#edsedou tohoto Spolku, a vyp'j&il si od n$ho stanovy Spolku. Mlad"
t#icetilet" u&itel Alois Stára, kter" p#ed n$kolika m$síci p#i!el z Netvo#ic u&it do
Prahy, stanovy upravil. A rodáci je schválili a p#edali ke schválení Zemskému
ú#adu.

Na po!átku roku 1904 byl „Spolek rodák" z Netvo#ic a okolí “
oficieln$ zalo%en
Na ustavující valné hromad$ byl prvním starostou zvolen pan Jan O"ená#ek,
jednatelem pan Alois Stára, pokladníkem Vojt$ch Zíma. Pro ú#ady se
zakládajícími &leny spolku stali pánové Jan O&ená!ek a Karel Hru!ka, uzená#
a majitel domu na (i%kov$. Sídlo Spolku bylo v Sázavské ulici „U Moravy“ na
Královsk"ch Vinohradech.
Spolek p#i svém zalo%ení do sv"ch stanov zapsal ( cituji dle publikace
„Netvo#ice a okolí“, vydané ke sjezdu rodák' v kv$tnu 1904): „podporovati
chudé z Netvo&ic a okolí, starati se o rozmno'ení lidové knihovny a u"ebních
pom%cek #kolních, p&ispívati ku o#acení chudé mláde'e #kolní, vystav$ní
chudinského domu v Netvo&ících a pracovati v%bec pro povznesení a okrá#lení
Netvo&ic a okolí.“
V jaké dob$ se Spolek rodák! z Netvo"ic a okolí narodil?
Panoval nám císa# Franz Josef I. )eské zem$ byly sou&ástí Rakousko–
uherské #í!e. Sousedy byly dal!í veliké #í!e – na v"chod$ ruská #í!e s carem
Mikulá!em II. a na západ$ pruská #í!e s císa#em Vilémem II. P#evládala tovární
v"roba, obrovsk"m tempem se rozvíjela m$sta a pr'myslová centra, panoval
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velik" technick" pokrok. )eské zem$ byly hospodá#sky vysp$lé. P#edvedly se
sv$tu na Zemské Jubilejní v"stav$ v roce 1891. Tomu v!ak neodpovídalo
politické postavení &eského národa. Stále p#ibli%n$ t#etina obyvatelstva
v &esk"ch zemích byli N$mci, kte#í zaujímali z minulosti vedoucí postavení.
)e!i se hrd$ hlásili k &eskému národu, &eskému jazyku a &eské historii. )e!i u%
také dosahovali úsp$ch', bohatli. Stup*oval se jejich boj o vy!!í ú&ast na vlád$,
na rozhodování o &esk"ch zále%itostech. A také se hlásili ke sv"m tradicím, ke
svému rodnému kraji.

První sjezd Spolku, uspo#ádan& v Netvo#ících v roce svého
zalo%ení – 1904
Spolku se poda#ilo u% o svatodu!ních svátcích 22. a 23. kv#tna 1904, za
organiza&ní pomoci obce Netvo#ice a místních spolk', uspo#ádat velkolep"
sjezd rodák! a p"átel Netvo"ic.
Dochována je krásn$ ru&n$ psaná pozvánka pro v!echny rodáky a p#átele citováno doslova:
„P&átelé! Rodáci!
Letos o svatodu#ních svátcích svolán jest sjezd Netvo&ic a okolí .
Nenaskytne se ji' snad nikdy p&íle'itost, abychom se mohli v#ichni z na#eho
domova ku p&átelské zábav$ sejíti. Nebude snad ji' nikdy p&íle'itost , aby p&átelé
z mládí, #koláci, pospolit$ na svá mladá léta vzpomínali.
My#lénka, uspo&ádati sjezd, p&ijata ode v#ech sympathicky, ano s nad#ením
a slibuje, 'e sjezd stane se prav!m svátkem na#eho rodného m$ste"ka Netvo&ic.
Kdo rád nevzpomn$l by si na mládí, tu "arovnou dobu veselí, zábavy, t$ch
nad$jí v srdci v#ech! Ka'dé míste"ko na#eho m$ste"ka, ka'd! kámen, ka'd!
koutek chová pro nás tisícer!ch upomínek.
P&átelé! Kdo rád po letech, a mnoh! po dlouh!ch letech ne#el rád podívati se
v místa, kde jako hochu, dívce, za"al se otvírati obzor po sv$t$?
Je nás u' mnoho, kte&í sjezdu se zú"astníme, a dáváme v#em z Netvo&ic a okolí
zprávu o tom a spolu Vás v#echny zveme: p o j e ( t e s n á m i !!!
Nemáme atresy (pozn.: takto tehdy spisovné!) v#ech a proto prosíme Vás, #i&te
toto oznámení ka'd! mezi sv!mi znám!mi.
Kdo chce jeti, podepi# a p&ihla# se ( mo'no-li) k spole"nému ob$du. Nemáte-li
'ádn!ch p&átel, poznamenejte, kolik postelí si p&ejete.
Vyjedeme vlakem v Hod Bo'í svatodu#ní dne 22. kv$tna v 6 1/2 hod. ráno
z Prahy do Krhanic.
Na nádra'í o"ekávati nás bude deputace s hudbou a pro dámy budou
k dispozici povozy.
Za spolek rodák!:
Jan O$ená%ek, Karel Hru%ka, Josef Charvát, Josef Hru%ka, Vojta Zima,
Karel Pech, Karel Lébl, Alois Stára, Franti%ek &ikovsk', Karel Pe%aut,
Karel Pro%ek (pozn.:%patn# $itelné, mo(ná Pe'ek) “
2

K tak velkému pr'vodu muselo b"t ú&ední povolení. C.k.okresní hejtman
z Bene'ova zaslal panu Janu Ot&ená!kovi dne 20.kv$tna 1904 dopis:
„K 'ádosti Va#í ze dne 18. kv$tna 1905 (pozn.: jde o chybu, v záhlaví dopisu je
1904! ) ud$luji pro obvod politického okresu Bene#ovského spolku tamnímu
povolení, aby dne 22.kv$tna 1904 uspo&ádati mohl v!let sm$rem z Krhanic p&es
Le#any, B&e'any do Netvo&ic. Odchod z Krhanic v 10 hod. dopol.
Povolení to má v#ak platnost jen pro ten p&ípad, 'e sob$ spolek tamní té'
opat&í pot&ebné povolení u c.k.okresního hejtmanství na Král.Vinohradech“.
První sjezd rodák' a p#átel m$l pro Netvo#ice obrovsk" v"znam po v!ech
stránkách. Netvo#i&tí to pochopili. Kdy% Spolek po%ádal o vytvo#ení sjezdového
v"boru, kter" bude zaji!+ovat
organizaci sjezdu v Netvo#ících, nebylo
problému. Spolupráce byla vzorná. Netvo"sk' sjezdov' v'bor byl slo%en ze
zástupc' obecního zastupitelstva, u&itelského sboru, %ivnostenského
spole&enství, hasi&ského sboru, hospodá#ského spolku, a dal!ích. P#edsedou byl
pan Leopold O&ená!ek, mlyná# na Vojt$chov$, místop#edsedou pan Micka,
krej&í, jednatelem Jan S"kora, krej&í a dále pánové Franti!ek Jirásek a u&itel
Josef ,abat.
Tento sjezdov" v"bor ráno v Krhanicích slavnostn$ uvítal rodáky a p#átelé
z Netvo#ic. Spolu s ním rodáky vítali : hasi&sk" sbor netvo#sk", le!ansk"
a b#e%ansk" a hrála le!anská hudba. Velik" pr'vod se vydal do Netvo#ic!
Pan Alois Stára doslova pí%e: „ domy byly obíleny, prapory ozdobeny, u
radnice p$kná slavobrána nazna"ovala, 'e rodáci jsou vítan!mi hostmi
m$ste"ka“, dále pí!e: „Po"así bylo krásné a velik! pr%vod dosp$l do Netvo&ic
p&ed 11. hodinou. Na nám$stí byli rodáci srde"n$ pozdraveni zástupcem obce
(p.Fr. Jiráskem, obchodníkem), jemu' srde"nou zdravicí odpov$d$l p&edseda
Spolku rodák% Jan O"ená#ek. Spole"n! ob$d byl v sále na radnici. Prostorn! sál
nemohl ov#em pojmout v#echny hosty, ostatní ob$dvali bu( dole v #enkovn$,
nebo u Herd% (hostinec Platil%). Ob$d byl znamenit! a v#eho bylo tolik, 'e
mohl si ka'd! vzít a vybrati si porci podle své chuti. P&i ob$d$ koncertovala
le#anská hudba. Odpoledne se konala zahradní slavnost u Dolej#%, na ku'elníku
se hrálo o ceny, je' spolek p&ivezl z Prahy. Ka'dému zírala radost z o"í, v#ude
byl p&átelsk! ruch. Zvlá#t$ byli vítáni sta&í, kte&í po dlouh!ch létech do Netvo&ic
p&ijeli. To bylo objímání star!ch spolu'ák%, pot&ásání rukou, p&ipíjení,
dotazování a odpovídání nebralo konce.
O druhém svatodu#ním svátku byla slou'ena ve chrámu m#e za zem&elé rodáky
a pak byla náv#t$va h&bitova.“
K tomuto sjezdu vydal Spolek krásnou publikaci „Netvo#ice a okolí“, kde
jsou oti!t$ny historické zprávy z Vlasákov"ch d$jin neveklovského okresu,
z Ottova nau&ného slovníku a r'zné informace o Netvo#ících, nap#. o !kole,
kostelu, spolcích. Tuto mali&kou kní%e&ku z roku 1904 ná! Spolek znovu vydal
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k 100. v"ro&í zalo%ení Spolku rodák' a v$noval ji u p#íle%itosti konání
slavnostní a #ádné 56. valné hromady v listopadu 2004 v!em na!im &len'm.
.

Spolek rodák" v prvních letech
Byla to doba, kdy bylo ctí a spole&enskou presti%í v$novat &ást svého
bohatství na dobro&inné, kulturní a jiné ú&ely. A také pro sv'j rodn" kraj.
Z pohledu Prahy byl kraj Netvo"icka a okolí velice zanedban". Mnoho
p#íle%itostí nebylo. Proto také mnoho mlad"ch lidí odcházelo do m$st,
p#edev!ím do Prahy.
Ve v"ro&ní zpráv$ Spolku asi z roku 1926 se vzpomíná na dobu p#ed 20.-30.
lety, kdy v Netvo#icích se konaly veliké trhy na husy. Ka%d" t"den se p#ihán$ly
stovky hus ze !irokého okolí, a to a% ze Sedl&anska a dokonce a% z Milevska.
Tento trh v!ak postupn$ zanikl. Velk" v"znam pro ná! kraj m$l rozvoj
jahodá"ství, které zavedl pan Strimpl. Spolek navrhoval obci na uct$ní jeho
památky po#ízení pam$tní desky. Pozd$ji byla dána na d'm na Chlístov$. Stejn$
tak velk" v"znam m$lo zalo%ení továrny – ko(elu(ny panem He#manem, v které
kolem roku 1925 bylo zam$stnáno 60 d$lník' a tím i zabezpe&eno 60 rodin,
které si mohly postavit i sv'j domek.
Majetní i chud!í &lenové Spolku se sna%ili pomáhat podle sv"ch mo%ností.
Nap#íklad o!acení a obuv pro d$ti, knihy a !kolní pom'cky pro !kolu
a knihovnu. Pravideln$ se po#ádala váno&ní sbírka pro tyto ú&ely. Bylo
samoz#ejmostí, %e zakázky na tehdy ru$n# %ité o%acení a boty dostávali
#emeslníci z Netvo#ic (p#edev!ím !evci), nebo rodáci v Praze. Také bylo
samoz#ejmostí, %e se v%dycky nakupovalo u místních obchodník', stejn$ tak
zakázky se zadávaly p#edev!ím místním #emeslník'm a podnikatel'm. Zdaleka
ne v!echno bylo idylické, ale byla dobrá v'le a snaha pomoci.
Dovoluji si ocitovat d#kovn' dopis ze dne 27.prosince 1904 - není v!ak jasné
koho oslovuje: „ Va#e Blahorodí ! Jménem 8mi hoch% a 8mi dívek pod$len!ch
krásn!mi a tepl!mi kabáty vzdává správa #koly uctivé díky. Dary byly
s nad#ením od dítek p&ijaty a u mnoh!ch rodi"% pohnutím oko se zarosilo.
Zapla) Vám to B%h!“ Podepsán Gust. Stark, &íd.u"itel, razítko je Obecná !kola
v Netvo#ících. Ka%d" rok dostával Spolek rodák' podobné d$kovné dopisy od
!koly za darované oble&ení a boty.
Spolek za&al po#ádat i v'lety do okolí Netvo"ic. Nap#íklad je zachován dopis
ze 14.kv$tna 1907 do jedné redakce (není uveden název), kde se pí!e: „Spolek
… prosí (vzhledem k opu#t$nému p$knému koutku posázavskému) za laskavé
uve&ejn$ní dolej#ích &ádk% ve Va#em ct$ném "asopise v denních zprávách. Za
v!bor Al.Stára, jednatel.
Text inzerátu byl: „V!let do Posázaví po&ádá spolek rodák% Netvo&ic a okolí
na Kr.Vinohradech o Svatodu#ní Hod Bo'í z nádra'í císa&e Fr.Jos. ranním
vlakem v 6h 25min. p&es Mod&any do Po'ár. Odtud krátk! pochod do Netvo&ic a
odpoledne do Svatojánsk!ch proud%.“
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K tomu je u&in$na zpráva, %e u p#íle%itosti v"letu hrála na radnici hudba Thalie
z Prahy, %e m$la obrovsk" úsp$ch a stále musela skladby opakovat.
Oblíbené mezi rodáky a p#áteli Netvo#ic byla divadelní p#edstavení, po#ádaná
v Praze, nap#íklad ve Vinohradském divadle. V$t!inou bylo vyprodáno. V"t$%ek
!el na ur&itou dobro&innou akci.
Spolek u% v prvním roce na sebe upoutal velikou pozornost ve svém okolí.
Pozoruhodné bylo, %e p#esto%e zpo&átku byli &lenové p#evá%n$ obyvatelé Prahy
a sídlo Spolku a m$sí&ní sch'ze byly v Praze, tak ve!kerou &innost sm$#ovali
zásadn$ do Netvo#ic a okolí.
V roce 1912 existovalo v )echách pouze 5 rodáck'ch spolk!: neveklovsk",
netvo#sk", divi!ovsk", ond#ejovsk" a kosovohorsk". Nap#íklad Spolek rodák'
v Jílovém vznikl v roce 1922. Postupn$ vznikaly rodácké spolky v dal!ích
místech. A je zásluhou Spolku rodák' z Netvo#ic, %e vznikl Svaz rodáck'ch
spolk!, kter" dobrovoln$ sdru%oval Spolky rodák' ze !irokého okolí. Tento
multispolek se pravideln$ scházel, vym$*oval si zku!enosti, spolupracoval,
spolky se nav!t$vovaly, psaly do pozd$ji vzniklého &asopisu Vltavské proudy.
V roce 1947 se uvádí, %e je zaevidováno na 200 rodáck"ch spolk'.
O respektu, kter' Spolek rodák! z Netvo"ic a okolí získal, sv$d&í n$kolik
dopis', které jsem vybral. První je z 21.února 1911 od muzea m$sta Bene#ov,
ve kterém %ádá o zasílání v!ech Spolkov"ch zpráv a zápis', i z minulosti, pro
jejich zachování v archivu muzea. Pro sou&asníky zase jedna mo%nost najít n$co
nového o Netvo#icku a okolí.
Dal!í je dopis od m$stské rady v Neveklov$ z 23.ledna 1911, ve které %ádá
o podporu a ú&ast na ve#ejné sch'zi o %eleznici z Jílového p#es Netvo#ice do
Neveklova. Hlavní projev m$l prof. Bed#ich Vot"pka a #í!sk" poslanec
dr.J.Zahradník.
A je!t$ dopis ze 17.února 1922 od okresního tajemníka v Jílovém, kter"
d$kuje za zaslanou v"ro&ní zprávu a doslova pí!e: „Oce*ujeme zde v Jílovém
ji' dávno intenzivní práci spolku rodák% z Netvo&ic a okolí sm$&ující ku
povznesení Va#eho opu#t$ného kraje a p&ejeme "innosti Va#í co nejv$t#ího
zdaru, nebo) v!sledky Va#í záslu'né práce p&iná#ejí stejn! prosp$ch stejn$
opu#t$nému kraji jílovskému.“ Dále pí!e o problémech a pot#eb$ dal!ího úsilí k
dosa%ení v"stavby %eleznice z Prahy do Jílového a dále sm$rem na Netvo#ice.
Také upozor*uje, %e Jílové má z#ízenu hlavní samostatnou telefonní úst#ednu a
%e bez velk"ch obtí%í by se dala linka prodlou%it do Netvo#ic. Poznámka: telefon
v Netvo#ících byl z#ízen a% v roce 1924.

(asopisy „Zájmy neveklovského okresu“ a „Vltavské proudy“
Spolek brzy pochopil, %e je nutné se zviditelnit, propagovat své názory na
ve#ejnosti a dát prostor i v!em ostatním zájemc'm. Proto za&al v Praze vydávat
sv'j &asopis.
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Zájmy neveklovského okresu vy!ly poprvé 20.listopadu 1912 o 8 stranách
formátu A3 jako m$sí&ník. Vydával je Spolek rodák' Netvo#ic a okolí na Král.
Vinohradech. Redakce byla v Praze II., Pod Slovany &.2. Celkem vy!lo 9 &ísel,
poslední 5.srpna 1913.
Redaktorem byl starosta Spolku pan Jan O&ená!ek a #ízení &asopisu zaji!+oval
po v!ech stránkách neúnavn" pan Alois Stára, jednatel Spolku. V!ichni
pracovali, jako v%dy pro Spolek, zdarma.
Oficielním cílem &asopisu bylo zlep!it nedostatky okresu po stránce
hospodá#ské, kulturní, komunika&ní i spole&enské. )asopis obsahoval zajímavé
&lánky z r'zn"ch oblastí %ivota, velice mile psal o krásách na!eho kraje. Byl
v!ak také pozitivn$ kritick" k neduh'm kraje. Hledal a navrhoval mo%nosti
#e!ení a zlep!ení. Vydávání graficky dob#e ud$laného &asopisu Spolek
financoval z p#edplatného, z reklamy, z dar' - a zbytek dotoval. Mnoho v"tisk'
rozesílal zdarma, nap#íklad do !kol pro zájemce z #ad %ák'!
Co bylo obsahem? Nap#íklad &lánky zemsk"ch a #í!sk"ch poslanc' o zlep!ení
kraje. V 1.a% 3. &ísle pan Gustav Stark, #ídící u&itel z Netvo#ic, vyz"vá ob&any,
aby p$stovali vrbu ko!íká#skou na ladem le%ících místech s tím, %e mají mo%nost
získat podporu a pomoc z r'zn"ch stran, v&etn$ okresu - a popisuje zp'sob
p$stování, ekonomick" u%itek.
Nebylo v"tisku, ve kterém by se nepsalo o zoufale neut$!ené situaci
v komunikacích okresu neveklovského. Bojovalo se o nové silnice v kraji,
zejména z Bene!ova a do ,t$chovic, o %eleznici z Jílového p#es Netvo#ice do
Neveklova a Sedl&an, o splavn$ní Vltavy, atd. Je!t$ v r.1913 v &.6 se pí!e
o silnici z Maskovic do Netvo#ic z roku 1898, která v!ak dosud nebyla do
Netvo#ic dostav$na. O tomto p#ípadu se zmíním dále v &ásti Dal#í snahy Spolku,
kde si dovolím pou%ít vzpomínky pana Aloise Stáry. Jin" komplikovan"
problém Netvo#íc byl vystav$t silnici z Tuchyn$ do Netvo#ic – p#es nám$stí
nebo kolem potoka?
O pom$rech komunika$ních p"ímo v Netvo"icích je v &.2 psáno: „Stará
dla'ba na stran$ radnice, mající úctihodné stá&í t&iceti let a která nikdy
opravována nebyla, nechána tak jak je. I domácí ob"an musí dávati za dne
pozor, aby na ní nohy nezlámal.“ Dále: „V nejhrozn$j#ím stavu je v#ak cesta u
zahrady pán$ +i'kovy. Za de#tivého jara a podzimu není mo'no touto cestou
choditi. I v de#tivém lét$ t$'ko se zde p&ebrodí#. Nev$&í#-li, m$ls jíti se podívati,
jak vyvád$li jsme letos v lét$ Sokoly-v!letníky k Maskovic%m. ,erve* polila na#e
tvá&e vidouce Sokoly a jich dámy #plhati se do p&íkré meze, aby krá"eli po
polích. Na#í cestou to ne#lo.“
Univ.prof.dr. Drtina na táboru lidu 28.srpna 1910 promluvil o zarmucujícím
zjevu, %e v celém neveklovském okrese není ani jediné m#%*anské %koly.
Doporu&oval Neveklov a Netvo#ice.
)asopis byl jednozna$n' úsp#ch. Na poradách v roce 1913 se ale za&aly
oz"vat hlasy, %e je pot#eba zab"vat se !ir!í oblastí, ne% je neveklovsk" okres.
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Pan Stára napsal: „u' to nebyl jen neveklovsk! okres, o kter! jsme m$li zájem,
bylo to území ji' #ir#í, které, majíc stejné nedostatky jako ná# okres vlastní,
hlasit!m voláním po náprav$ by uspí#ily vzájemné zlep#ení kulturních
a hospodá&sk!ch pom$r% nejen tohoto kraje, ale i na#í rodné oblasti. Upínali
jsme zraky na okresy sedl"ansk!, jílovsk!, dob&í#sk! a zbraslavsk!. A bez
dlouh!ch &e"í jsme se rozhodli, %e na míst$ Zájmu neveklovského okresu
budeme vydávati &asopis pro t$chto p$t okres'. M$li jsme pevnou víru, %e
podnik se nám zda#í a %e náklad uhradíme ...“
. Poda#ilo se sehnat nové spolupracovníky, dopisovatele, vlivné osobnosti.
Získáni byly osobnosti jako nap#íklad dodnes znám" univer. prof. Dr. Franti!ek
Drtina, prof. Bed#ich Vot"pka, spisovatelka L.Grossmannová – Brodská a #ada
dal!ích.
P'vodn$ se nov" &asopis m$l jmenovat Svatojánské proudy, ale nakonec
zvít$zil nápad obchodníka z Netvo#ic, pana Franti!ka Jiráska. )asopis vy!el ve
dvaceti ro&nících pod názvem - V L T A V S K É P R O U D Y .
V roce 1914 vy%lo první $íslo. Redakce z'stala p'vodní. Od ledna do &ervna
1914 vy!lo 6 &ísel velkého formátu. Atentát z 28.6.1914 na následníka
habsburského tr'nu Ferdinanda d´Este znamenal mobilizaci, za$átek 1.sv#tové
války a umrtvení ve!keré spolkové &innosti.
Pro zajímavost je!t$ uvádím ukázky z &lánku, oti!t$ného v posledním 6. &ísle
p#ed 1.sv.válkou:
„Zajímavá episoda je ze 'ivota rodinného následníka tr%nu arcivévody
Ferdinanda d´Este. Pan Rudolf Strimpl, nájemce dvora v Chlistov$ u Netvo&ic,
po mnoho let p$stuje na sv!ch polích maliny a jahody ve velkém, zcela po
americku, nebo) sám dvojím pobytem v Americe (Texasu) nau"il se znáti sm$r
tamního intenzivního hospodá&ství. I v oboru tom docílil p.Strimpl neoby"ejn!ch
u nás v!sledk% a konsumenti pra'#tí nemohou si vynachváliti ranné a v!borné
pochoutky chlistovské, je' za saisony 'eny ve zvlá#tních ko#ích doná#ejí ku
parník%m ve -t$chovicích. ....Není divu, 'e kdo vid$l v!sledky práce takové,
mluvil tak&ka o zázraku, je'to p%da tamní je a' smutn$ proslulá. Nebylo také
divu, 'e i pan arcivévoda Franti#ek Ferdinad d´Este doslechnul se o skv$lé
plantá'i jahodové a malinové a na skrovn! state"ek p&ijel, aby sám se
p&esv$d"il.
P&ijel s celou rodinou, p&i"em' m$l p&íle'itost hned také se p&esv$d"iti
o bídn!ch cestách tamního okolí... Vzne#ení hosté obdivovali se tak oné velké
jahod$, 'e pojídali jen její men#í dru'ky. „Taková jahoda je v$ru jen na
podívání, tu v$ru nesmíme snísti“ &ekl pan arcivévoda. ...Od té doby jmenován
byl p.Strimpl dodavatelem dvora arcikní'ecího.“
Po první sv$tové válce Spolek rodák' obnovil &innost hned v roce 1918.
Vydání II.ro"níku Vltavsk!ch proud% v!ak bylo obtí%né. Ve zpráv$ na valné
hromad$ 18.&ervna 1923 se pí!e, %e uspo#ádány byly pen$%ní sbírky a postupn$
se setkaly s ohlasem. I na!i krajané z Ameriky poslali n$kolikrát pen$%ní dar.
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V roce 1922 novinov" fond &inil 7.275 K. To u% byla slu!ná &ástka a vydávání
&asopisu bylo finan&n$ zaji!t$no.
První $íslo II. ro$níku vy%lo 15.11.1922 - a zase ve stejné sestav$ v redakci.
)asopis vycházel pravideln$ ka%d" m$síc, ka%dé &íslo m$lo 8 a více stran
velkého formátu A3. Celkem bylo vydáno XX.ro"ník% a' do doby okupace, kdy
byl &asopis nacisty v roce 1941 zakázán. )asopis Vltavské proudy sehrál
obrovskou roli v na!em kraji, dodnes prakticky neznámou. O Netvo#icích se
psalo v ka%dém &ísle! O zapomn$ní na tento historicky vzácn" dokument pro
Netvo#icko se nejprve zaslou%ila okupace za 2. sv$tové války. A ne% jsme se
vzpamatovali z války, p#i!el únor 1948 s komunistick"m re%imem a s ním na
dlouh"ch 41 let ml&ení a zákazy. P#ichází &as, kdy se m'%eme do minulosti
podívat a z mnoha v$cí se pou&it!
(asopis Vltavské proudy po celou dobu své &innosti bojoval
za
%t#chovickou p"ehradu a vodní cestu po Vltav#. Hlavní roli v tomto sm$ru hrál
v &asopise prof. Bed&ich Vot!pka. Tém$& v ka%dém &ísle bojoval za postavení
!t$chovické p#ehrady, za rozvod elektrické energie po kraji, postavení mostu,
v"stavbu silnic. Sek&ní !éf ministerstva ve#ejn"ch prací in%. Schumandl
prohlásil, %e neb"ti Vltavsk"ch proud', nep#istoupilo by se k pracím na Vltav$.
V%dy+ ve#ejné mín$ní v Praze a s ním i nejvy!!í ú#ady pova%ovali !t$chovickou
p#ehradu za ne!t$stí pro Prahu, báli se protr%ení vysoké hráze. Na!li se i experti,
kte#í argumentovali zcela logicky: Povltaví nepot&ebuje vodní cestu a pozemní
komunikace, proto'e nemá pr%mysl. Pr%mysl se nem%'e v Povltaví uplatnit,
jeliko' tam nejsou komunikace. Z dne!ního pohledu bychom mo%ná vítali
variantu nestav$t v na!em kraji nic, zachovat divokou p#írodu a vytvo#it
v na!em kraji p#írodní rezervaci.A místní lidi by %ili v prav$k"ch jeskyních,
lovili divokou zv$# a bylo by jim dob#e. A ostatní by se na n$ jezdili dívat.
P#eháním, ale sou&asné hodnoty na!eho %ivota jsou &asto o n$&em jiném. Ale
v%ijme se do tehdej!í doby!
Z nesmírného mno(ství $lánk! o Netvo"icích uvádím n#které ukázky z roku
1924 –29:
- Po rozparcelování pozemk' panského dvora ( pozn.: nap#. stodola byla
p#id$lena pro p#estavbu na sokolovnu) odevzdala Netvo#ická obec spolku
M$stské muzeum kopec Jáchym v opatrování. Tento se m$l oplotit a upravit
k osetí semeny r'zn"ch strom'.
- )asopis popisuje uvítání v"stavby silnice ke ko%elu%n$, kde byla cesta
nesch'dná. Malá strana se kone&n$ do&ká spojení s ostatní obcí. A prostranství
p#ed sokolovnou se upraví na tr%i!t$ a d$tské h#i!t$. Ké% by se vy#e!ila také
silnice do Tuchyn$, a to z nám$stí a ne podle potoka!
- +kolní mláde( se sv"mi u&iteli se dne 13.10.1924 vypravila do Po#í&í nad
Sázavou, kde se se!lo 3.100 d$tí z 25 !kol, aby d$tsk"m táborem vzpomenuly
Jana (i%ku. V!ichni se se!li na míst$, kde v kv$tnu 1420 v lu&ní tráv$ odpo&íval
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(i%k'v voj p#ed bitvou. Ho!i netvo#ské !koly vytáhli se zbran$mi husitsk"mi
pod &ern"m praporem s &erven"m kalichem, kter" zap'j&ilo m$stské muzeum
v Netvo#ících.
- Spolek rodák' dal zhotovit model vysoké p"ehrady u +t#chovic v m$#ítku
1:1000 a v$nuje jej M$stskému muzeu v Netvo#icích, aby byl zv"!en zájem
o tento velkolep" projekt.
- Netvo#ic'm se splnil jeden sen. Podnikatel Karel Sv$dínek z Netvo#ic
realizoval v lét$ 1924 autobusovou linku Netvo"ice – Jílové – Praha, Karlovo
nám#stí. Nejprve v!ak ú#ady za ú&asti zástupc' v!ech obcí podél trati (v&etn$
Velké Prahy) prohlédli celou tra+, zda silnice je provozuschopná. Na
Starom$stské radnici byl sepsán protokol a autobus pro 40 lidí za&al jezdit.
Z Netvo#ic se vyjí%d$lo v 5 hod. ráno, do Prahy se p#ijelo v 7,25 hod. Cena byla
16 k&. Z Prahy odjí%d$l v 17,45, v Netvo#icích byl ve 20,10 hod. Cena jízdného
mezi zastávkami byla 1 K&. Zanedlouho pro velk" zájem musel p.Sv$dínek
vypomáhat nákladním automobilem.
- Dne 3.srpna 1924 byla slavnostn$ otev"ena sokolovna. Spolek pravideln$
posílal pen$%ní dary na umo#ení velkého dluhu Sokol'.
- Sokol se sv"m divadelním krou%kem pravideln$ po#ádal v sokolovn$
divadelní p"edstavení, které m$ly zna&n" úsp$ch – i finan&ní.
- Za&íná se pravideln$ psát o netvo"ské pouti, jako o “nejru!n$j!í“ v kraji.
- V roce 1924 se v Netvo#icích z#izuje první telefon!
- Vzpomínka na minulost o tom, jak zástupci obce Netvo#ice odmítli pro
Netvo"ice sídlo okresu. Podmínkou tehdy byla vhodná budova. A ta nebyla.
Vznikla hr'za z toho, %e by museli postaviti novou. A tak okres p#ipadl
Neveklovu.
- 11.7.1926 byla otev#ena Drtinova rozhledna na Besedné u Nového Knína.
- A v roce 1927 byla otev#ena rozhledna na Ne%t#tické ho"e (535 m) p#i
p#íle%itosti 300 let od rebélie selského lidu . Pam$tní desku vyrobil #emeslník
z Netvo#ic.
- Kde je rozhledna na Holém vrchu???
- V roce 1928 Správa pra(ského hradu darovala muzeu p"es 60 kus! T'necké
kameniny.
- Sbírky do muzea pravideln$ dodával Spolek rodák'. U% v této dob$ byla
sbírka t"necké kameniny-keramiky pova%ována za nejv$t!í a nejhodnotn$j!í.
- Dne 25.12.1929 na sch'zi Vltavského komité si zástupci obcí st$%ovali na
opo(d#né doru$ování po%ty. Tak nap#íklad dopisy, které jsou dány na po!tu
v pátek, jsou doru&eny a% v pond$lí!!! Padaly návrhy na zlep!ení tohoto
neudr%itelného stavu.
- 25. valná hromada Spolku rodák' v roce 1929 si vyty&ila 3 hlavní cíle:
1. zvelebovat muzeum
2. postavit m#%*anskou %kolu
3. z"ízení rozhledny na Holém vrchu
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Dal'í snahy Spolku rodák" o zlep'ení Netvo#icka
Soustavnou pozornost v$noval Spolek velice !patnému dopravnímu spojení
s okolím. Chyb$ly silnice do n$kolika okolních vesnic, stávající silnice byly ve
velice !patném stavu. Krásná je nap#íklad vzpomínka pana Aloise Stáry na velk"
svár o sm$r silnice do Maskovic. P'vodní projekt plánoval tuto silnici tak, aby
odstranila hlubokou strouhu, která vedla od budovy !koly podél silnice na
,ibern". Okres neveklovsk" v!ak cht$l u!et#it, p#esv$d&il p#edstavitele obce a
silnice se m$la stav$t podstatn$ lacin$ji od silnice na Újezd. Spolek podal
protest proti zm$n$ projektu. Po dlouh"ch jednáních, intervencích na okrese i
hejtmanství, atd. se poda#ilo p#esv$d&it p#edstavitele obce a p'vodní projekt se
realizoval. Nová silnice odstranila hlubokou o!klivou strouhu a zárove*
p#ipravila pozemky pro nové domy. Vznikla nová ulice, mezi usedlíky zvaná
Na vejrovn$.
Bojovalo se o dal!í silnice, o autobusové spojení do okolí a na Prahu.
Dlouhodobou snahou byla v"stavba (eleznice z Prahy do Jílového, Netvo#ic,
Neveklova, Sedl&an a Milevska. Po dokon&ení %eleznice podél Sázavy do
Jílového a )er&an to byl zcela reáln" projekt. Plány v!ak p#eru!ila první sv$tová
válka. P#es ve!keré snahy se tento projekt nezda#il.
Opakovanou starostí Spolku bylo vysazování strom!. Spolek nakupoval
stromky a v$noval je obci, nap#íklad na osazení nám$stí, podél silnic a na
hol"ch místech. D'kazem je nap#íklad dopis z 25.b#ezna 1908 od správce !koly
Gust.Starka, kde pí!e, aby zam"!lené vysazování lip na nám$stí bylo odlo%eno
na podzim, proto%e lípy vysazené na podzim „mají mnohem bujn$j#í zako&en$ní
ne' ty, které se na ja&e vysazují. I list z on$ch podzimních je v$t#í a sv$%ej!í …“
Dal!í p#íklad: 2.dubna 1919 zaslal okresní starosta z Neveklova dopis Spolku,
ve kterém mu povoluje vysadit 30 t#e!*ov"ch stromk' na silnici mezi
Maskovicemi a Netvo#icemi. V"nos z t$chto stromk' pak mohl plynout do
pokladny Spolku. Podmínkou bylo, aby k vysázení byl p#ibrán okresní cestá#
k dohledu a p#edem bylo u&in$no oznámení silni&nímu dozorci p. Em. Je&nému
z Le!an.
V tehdej!í dob$ bylo je!t$ zvykem vysazovat pam#tní stromy. V roce 1917
byla vysazena lípa na kopci ,ibern" na po&est spisovatele Aloise Jiráska. Lípa
tam stojí i dnes.
Zajímav" dopis je ze 17.listopadu 1922 od Okresní správní komise
v Neveklov$: „Ve v$ci ochrany stromoví na Jáchymu u Netvo&ic sd$lujeme na
vá# ct$n! dopis ze dne 13.&íjna 1922, 'e v lom$ na Jáchymu nebude se více
kámen lámati a vyhledá se jin! lom v sousedních pozemcích velkostatku.“ To je
p"ímo vzor úsp#%né práce Spolku jako ochránce p"írody!
Jist$ stojí za vzpomínku i neustálá snaha Spolku vyu%ít zdej!í p#írody pro
p#ilákání turist'. Jako stoletou vizi lze nazvat zám$r postavit rozhlednu.
Nejvíce lákal daleko !iroko nejvy!!í vrch, 516 metr' vysok" Hol" vrch.
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Nap#íklad v dopise z roku 1919 Spolek %ádá Klub &sl. turist' o radu, jak"m
zp'sobem by se rozhledna dala z#ídit, proto%e tuto my!lenku má u% dlouhou
dobu. Pan Alois Stára zase vzpomíná: „Nemen#í na#í starostí bylo jednání
o zv!#ení turistického ruchu. V Netvo&ících tehdy nebylo nic, co by turisty
lákalo. Jenom Hol! vrch, tento klidn! sta&e"ek, "eká, a' si lidé vzpomenou
a vyu'ijí nádherné podívané s jeho vrcholu. Jen'e je chudák zarostl!, ne hol!,
a náv#t$vníci musí jeho vrchol obcházet, aby mohli se rozhlédnout jednou na
v!chod, podruhé na západ, pak na sever nebo jih. I tak, za p&íznivého pr%hledu,
mo'no spat&iti ,eské St&edoho&í, .íp, Pet&ín, Hrad"any a rozko#n! obzor se
objeví turistovi na v!chod$ i západ$, i na jihu. Rozhledna na Holém vrchu by
byla lákadlem pro turisty a u'itek by pak m$ly Netvo&ice i v#echny obce #iroké
oblasti. P&i druhém sjezdu rodák%, kter! se konal v Netvo&ících v roce 1924,
jsme cht$li zalo'iti dru'stvo pro stavbu této rozhledny. Po"ítali jsme s tím, 'e
toto dru'stvo by mohlo míti na 600 "len% po 10 K ro"n$. Za 20 let by dru'stvo
m$lo pohromad$ na 150.000 K a mohlo zahájiti stavbu rozhledny i turistické
chaty, kde by náv#t$vníci m$li ubytování i ob"erstvení.“ Dru%stvo se nepoda#ilo
zalo%it. Spolek v!ak p#esto ukládal na tuto akci peníze. V roce 1937 m$l
p#ipraveno 20.000 K, co% byl na tehdej!í dobu slu!n" kapitál. Celková situace ve
stát$ a ve sv$t$ v!ak za&ala b"t nep#íznivá a proto Spolek hodn$ jasnoz#iv$ tyto
peníze pou%il na zakoupení dvou zvon! do nov# postaveného kostela Sboru
Spasitele církve $eskoslovenské v Netvo"ících.
Po válce na 41. #ádné valné hromad$ dne 10.listopadu 1945 v Praze je
zapsaná zpráva: „St$'ejním dílem spolku má se státi rozhledna na Holém vrchu.
Vévodila by celému kraji, v#em vesni"kám kolem rozset!m a p&ilákala by v lét$
tisíce turist% z p&epln$ného Povltaví a Posázaví.“ Dále se pí!e: „Sta"í jen trochu
obchodního ducha na#eho lidu, aby otázka rozhledny se p&iblí'ila k vy&e#ení.“
Zanedlouho p#i!la doba komunismu a tím i konec rozhledny. Poda#í se n$kdy
tuto dávnou my!lenku, p#ímo vizi, uskute&nit? Ná% Spolek p#i p#íle%itosti 100.
v"ro&í zalo%ení Spolku rodák' a p#átel Netvo#ic tuto vizi op#t obnovil. V#"ím,
(e se jednou poda"í!

Snaha o postavení nové 'koly a zalo%ení m$')anské 'koly
v Netvo#icích
Otázce !kolství p#ikládal Spolek rodák' v%dy velikou pozornost. O pomoci
netvo#ické obecné !kole dary, pom'cky, o!acením a podobn$ byla u% #e&.
Snahou v!ak p#edev!ím bylo postavit novou !kolu a zavést i !kolu m$!+anskou.
Po&átky této snahy jsou známy z doby p#ed koncem 19. století, kdy byla velká
p#íle%itost postavit novou !kolní budovu. V%dy+ pro p#ib"vající %áky u% nebylo
ve staré !kole místo. Pan Alois Stára, u% jako pam$tník, vzpomíná v roce 1942,
jak podnikatel Jan O&ená!ek z Prahy, pozd$j!í první starosta Spolku rodák',
navrhl obci, %e postaví na pozemku, kter" zakoupil v Netvo#icích (pozd$ji
majetek pana Emanuela Vopi&ky),
novou !kolu s t$locvi&nou a velikou
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zahradou. Dále cht$l rozbourat starou !kolu a mal" domek pod ní a vystav$t na
tomto míst$ obchodní d'm a p#ed ním vytvo#it hezké nám$stí. Obec se zalekla
tak velkého projektu a finan&ních náklad', p#esto%e pan O&ená!ek jim
navrhoval p#ijatelné #e!ení. Pan Alois Stára o tom v roce 1942 doslova pí!e:
„Tehdy v Netvo&icích ti, kte&í byli "leny obecního zastupitelstva, se dívali na tyto
plány ze svého omezeného du#evního obzoru a p&irozen$ nem$li pochopení pro
rozvoj, zvelebení a budoucnost obce. Myslili, 'e jednají dob&e a skute"nost
ukázala, 'e v$t#ích chyb se dopustiti ji' nemohli. Ji' p%l století Netvo&ice trpí za
tehdej#í jejich #etrnost. Nemístná #etrnost je vlastn$ – chudnutí.“ Pozd$ji obec
stále uva%ovala o stavb$ nové !koly, kde by se mohla z#ídit m$!+anská !kola.
R'zné návrhy a plány padly v%dy pod st'l.
Ve zpráv$ o &innosti z Valné hromady Spolku 24.února 1938 se uvádí:
„Nejvá'n$j#í problém u nás je zalo'ení m$#)anské #koly v Netvo&ících a stavba
nové #kolní budovy. Po mnoha sch%zích, poradách a debatách nalezlo se
v!chodisko a Netvo&ice, Le#any, B&e'any a Tuchy/ se usnesly vystav$ti #kolní
budovu a zahájiti jednání o m$#)anskou #kolu neobvodovou. Doufáme, 'e
v zájmu tohoto nejd%le'it$j#ího po'adavku k usnesení t$chto obcí p&istoupí
rovn$' Vysok! Újezd a obce ostatní.
Vít$zem dlouhého jednání stane se mláde' celého kraje, a kone"n$ i jí bude
otev&ena brána k vy##ímu vzd$lání a mo'nost získati lep#í existenci v 'ivotním
povolání. Ka'dé zdr'ování je velik!m nebezpe"ím pro rodiny i nebezpe"ím pro
ty, kdo by z úzkoprsé malosti stali se hroba&i mláde'e.
P&ízniv! pr%b$h jednání o zalo'ení m$#)anské #koly je i zásluhou odboru
Vltavského komité pro Netvo&ice a okolí a jejího p&edsedy pana Franti#ka
Brejly, &ídícího u"itele z Le#an a "len% v!boru pp. Václava Sva#ka a jednatele
Jos.Ryby.
Netvo&sk! odbor Vltavského komité ji' p&ed lety za vedení tehdej#ího p&edsedy
p. MUDr.Václava Hece tuto #kolskou otázku kraje uvedl do pop&edí a od té doby
nezmizela z denního po&ádku.“
Je!t$ p#ed za&átkem války byla m$!+anská !kola v Netvo#icích povolena,
i kdy% bez budovy. P#i!la ale válka a v!e se zase odlo%ilo. Ne!+astn" to obraz
na!ich neschopn"ch p#edstavitel' obce v této tak záva%né v$ci.

Zalo%ení muzejního spolku v Netvo#icích a z#ízení muzea
V dob$ první republiky se za&ala postupn$ sni%ovat nejchud!í vrstva a pomoc
Spolku se za&ala orientovat na dlouhodob$j!í zále%itosti, p#edev!ím na sbírky a
na zalo%ení muzea a postavení muzejní budovy. Dovoluji si zcela oprávn$n$
tvrdit, %e bez Spolku rodák% a p&átel Netvo&ic by nikdy v Netvo&icích nebyla
budova muzea, ani hodnotné sbírky – a to nejen t"necké keramiky.
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My!lenka na zalo%ení muzea za&ala u% p#ed první sv$tovou válkou. Po válce
ji Spolek rodák' uskute&nil. Rozhodl, %e je nutné, aby muzeum bylo spravováno
p#ímo lidmi z Netvo#ic. V roce 1918 jednatel pan Alois Stára a Al. Papírník
podnikli dvoudenní náv!t$vu sedl&anského muzea, p'j&ili si tam stanovy
a otázku vzniku muzejního spolku projednali v Netvo#icích s panem #ídícím
u&itelem Gustavem Stárkem, s panem u&itelem Antonínem Sva!kem a s panem
MUDr. Josefem Heringem. Tito pánové se chopili iniciativy a v roce 1919 byl
zalo%en spolek M$stského muzea v Netvo#icích. Spolek rodák' za&al
nakupovat a sbírat p#edm$ty pro muzeum. Vyu%il také parcelace rozsáhlého
netvo#ského panského dvora, kdy pozemky dostali lidé a budovy obec. Spolek
rodák' provedl pen$%ní sbírku a peníze v$noval muzejnímu spolku na nákup
malého deputátního domku od obce - za 5.000 K. Po vnit#ních úpravách domku
a zap'j&ení nábytku od místních lidí, byly sbírky uspo#ádány zásluhou
pokladníka Spolku rodák', panem Franti!kem ,atoplech, kter" jako dlouholet"
pracovník Um$lecko-pr'myslového muzea p#isp$l k #ádnému
a ladnému
uspo#ádání sbírek.
A tak p#i velkém sjezdu 20.v'ro$í rodák! z Netvo"ic v roce 1924 byly sbírky
poprvé vystaveny. )lenové Musejního spolku pracovali s velk"m nad!ením
a nasazením, úzce spolupracovali se Spolkem rodák' a byla tak jistota, %e i do
budoucnosti bude o museum a jeho sbírky dob#e postaráno. Platilo to
stoprocentn$ do doby okupace. Velikou zásluhu o muzeum m$l p#edev!ím
p#edseda Muzejního spolku pan #ídící u&itel Gustav Stark, kter" se pe&liv$
a sv$domit$ staral o muzeum a% do své smrti ve sv"ch 77 letech. Dále nutno
vzpomenout MUDr. Josefa Heringa, #ídících u&itel' Antonína Sva!ka a Aloise
Stáry, pány Josefa ,pánka, Jaroslava -íkovského a dal!ích. Velká osobnost
Spolku rodák' pan Jind#ich Dole%al se stal i pokladníkem Muzejního spolku
a za krátkou dobu získal p#es dv$st$ &len' a je!t$ od mnoha ú#ad' subvence.
Pan Alois Stára vzpomíná, %e o prázdninách chodili s kolegy i cel" den po
okolních obcích, kde pátrali po památkách a staro%itnostech pro muzeum. Je to
na dlouhé vypráv$ní.
V roce 1931 se poda#ilo, op$t p#edev!ím díky finan&ní podpo#e Spolku
rodák', p#estav$t domek na moderní muzejní budovu v dne!ní podob$.
Dále u% jen stru&n$. Za n$mecké okupace v dob$ st$hování obce se na!t$stí
sbírky z muzea p#evezly do bene!ovského muzea. Nacisti z#ídili v muzeu
kasino. Po válce se poda#ilo sbírky získat zp$t v a% v roce 1947. V roce 1952
byl muzejní spolek, jako ostatní nepohodlné spolky, zlikvidován. Spolku
M$stské muzeum v Netvo#ících byla zkonfiskována budova muzea se v!emi
sbírkami a vybavením. Tento vyvlastn$n" majetek byl p#id$len obci. Obec tento
majetek muzejního spolku vlastní a spravuje do dne!ních dn'.
Muzejnímu spolku se budeme v$novat v p#ipravovan"ch publikacích.
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Sjezdy rodák" z Netvo#ic a okolí v Netvo"ících
Stalo se tradicí, %e desetiletá v"ro&í Spolku se slavila velk"mi sjezdy
v Netvo#ících. Navazovalo se tak na první sjezd Spolku v roce 1904.
Sjezd k 10.v'ro$í ve dnech 28. a 29.$ervna 1914 op$t p#ipravoval
v Netvo#icích sjezdov" v"bor. Ten zaslal Spolku dopis, kde zástupci obce,
spolk' a
ostatních, sd$lují návrh programu na dva dny. Op$t vítání
v Krhanicích, pr'vod a slavnostní p#ivítání v Netvo#ících, spole&n" ob$d,
netvo#ská kapela, program Sokola v sokolovn$, bohoslu%by, slavnostní místní
pr'vod, projevy, oslava 50.letého trvání (ivnostenského spolku v Netvo#ících,
koncert, tane&ní zábava.
Sjezd k 20. v'ro$í v roce 1924 na svatodu!ní svátky oslavil Spolek mohutnou
manifestací lidu na nám$stí. Promluvila #ada #e&ník'. Ú&ast host' byla
neuv$#itelná. P#ijeli starostové ze !iroka, z daleka. A to nejen z okolních obcí,
z Bene!ova, Neveklova, Jílového, atd., ale také nap#íklad ze Zbraslavi, Dob#í!e,
Nového Knína, Sedl&an, Davle. Dále p#ijeli zástupci spolk', r'zn"ch institucí,
známé osobnosti. P#ítomno bylo i 20 hasi&sk"ch sbor' %upy Ostrome& v krojích
a dv$ma kapelami. Selská jízda v po&tu 50 jezdc' pod vedením místop#edsedy
Spolku pana rady Stomeho sklidila velik" aplaus. Byla to pro Netvo#ice veliká
událost.
Spolek uspo"ádal k 30.v'ro$í svého zalo%ení dal!í velik' sjezd v Netvo"icích
o svatodu!ních svátcích ve dnech 19. - 21. kv#tna 1934.
Sjezdov" v"bor dne 30.dubna 1934 zaslal Spolku do Prahy dopis o zaji!t$ní
akce:
„Pon$vad' hlavní otázkou z%stávají stále jen hostince, jejich rovnom$rné
zam$stnání, doporu"ujeme asi toto rozd$lení celého programu: V sobotu 19.V.
ve"er v sokolovn$ p&átelsk! ve"írek. V ned$li ráno budí"ek! Proto'e 1) místní
lid je zvykl! na takov! po"átek oslav, jako poslucha"i radia na relaci „Vesele do
nového dne“. 2) Koncert od 8-9 by odpadl, je'to by zdr'el lid od nastupování do
pr%vodu a po&ad by se velmi protáhl. V ned$li dopoledne pr%vod a tábor lidu.
V poledne ob$dy u Platil% pro p&ihlá#ené u Vás v Praze a u Dolej#% pro
krojované hasi"e a sokoly. Ka'doro"ní svátkoví hosté rozejdou se jist$ po
soukrom!ch domech a po obou hostincích na nám$stí. V radnici na zahrad$ by
byli „Vltavani“. Odpoledne koncert u Dolej#% a sou"asn$ tancova"ka u Platil%
asi od 2-3 hodin. Tato zábava by trvala dále i za kabaretu v sokolovn$. Jedno
druhému #kodit nebude.
V pond$lí v 8 hod. sportovní program. Noclehy budou v radnici na sále,
myslíme spole"né, v soukrom!ch bytech lze t$'ko místo najít. T$ch bude málo.
Spalo by se na slamníkách, které opat&íme. V pokojíkách vedle by mohly b!t
'eny, v sále mu'i. Tribuna bude státi mezi prvními par"íky (p&ed k&í'kem)
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uprost&ed nám$stí. Formality provedeme sami ( hlá#ení ú&adu a pod.).
Po&adatelsk! odbor také doplníme "leny Sokola, hasi"i a Selsk!mi jezdci. +idle
pro hodnostá&e budou ze sokolovny. , oby". z oh!baného d&eva.“
A v pozvánce na tento velkolep" sjezd se uvádí, %e p#i manifesta&ním pr'vodu
bude prvn$ hrán rodáck' pochod slo%en" hudebním skladatelem p.Fr. Netlem na
slova p. K.Slámy. Notov" záznam se zatím nena!el. P#i valné hromad$ ke 100.
v"ro&í Spolku dne 13. listopadu 2004 jsme tento pochod v dobové úprav$ op$t
uvedli na sv$t. Ohlasy p#ítomn"ch byly spontánn$ v#elé.
Dne 20. kv#tna 1934 se se!ly zástupy obyvatelstva z celé oblasti st#edního
Povltaví a Posázaví, aby manifestovaly za svá práva. Hlavní #e&ník, starosta
Spolku rodák' z Neveklova, pan JUDr. Alois ,t'la, jménem Svazu rodáck"ch
spolk' a Vltavského komité, apeloval p#edev!ím na v!echny p#ítomné hosty,
aby v$novali více pozornosti na!emu kraji. Zd'raznil urychlenou v"stavbu
,t$chovické p#ehrady, opravu a dobudování silnic, atd. Z ministerstva ve#ejn"ch
prací pan ing. )ern" p#islíbil pomoc, stejn$ tak okresní hejtman bene!ovsk" dr.
Tomsa, poslanci, atd. Aby to nebyly jenom sliby, o to se staral na ve#ejnosti
p#edev!ím spolkov" &asopis Vltavské proudy.
A dovolte mi uvést n$kolik oficielních host%. Tak nap#íklad zástupci n$kolika
ministerstev, primátor hlavního m$sta Prahy Dr. Karel Baxa, hejtmani
a starostové, poslanci za r'zné politické strany, atd. Je to v'bec mo%né, %e se
n$co takového poda#ilo zorganizovat v Netvo#icích? Ano, byla to vzorná ukázka
um$ní spolkov"ch lidí jednat a zárove* obraz ob$tavé spolupráce Spolku
rodák' s p#edstaviteli obce Netvo#ice a místními Spolky.

(innost Spolku za 2.sv. války
Z dosud nalezen"ch dokument' je z#ejmé, %e &innost Spolku trvala i po dobu
n$mecké okupace, i kdy% ve zna&n$ omezené mí#e. V%dy+ v$t!ina obyvatelstva
byla vyst$hována, Netvo#ice a okolí se stalo vojensk"m cvi&i!t$m SS. Proto
jakákoliv &innost, která spojovala vyst$hované, byla záslu%ná.
Dne 28.6.1941 pí!e p#edseda Spolku Alois Stára obecnímu zastupitelstvu obce
Netvo"ice, %e Spolek uspo#ádal sbírky na vybavení m$!+anské !koly
v Netvo#icích. Proto%e v!ak !kola nem'%e b"t v dohledné dob$ otev#ena,
Spolek v#nuje 5.000 K ze sbírky a ze spolkové pokladny obecnímu ú#adu, aby
mohl zaplatit ji% zakoupené !kolní lavice. Ale Spolek si klade podmínku, %e po
otev#ení m$!+anské !koly musí obecní ú#ad poskytnutou &ástku p#edat #editelství
!koly. Dopis je ukon&en: „ S krajansk"m pozdravem, Vlasti zdar.“ Je!t$ nebylo
známo, %e zanedlouho bude Netvo#icko vysídleno, !kola z Netvo#ic bude
p#emíst$na do Kr*an a d$ti ponechan"ch rodin z Netvo#ic budou chodit ka%d"
den p$!ky 10 km do !koly.
40. "ádná valná hromada Spolku se konala dne 7. kv#tna 1944 v M$!+anské
besed$ ve Vladislavov$ ulici. V"ro&ní zpráva je velice krátká, neuvádí %ádnou
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konkrétní &innost, ale je p#ipojen seznam v!ech &len' (zatím jsem objevil pouze
jednu stranu). Ve zpráv$ se uvádí: „aby pro v$ky budoucí byla zachována
jména v!ech osadník' netvo#ské oblasti“.
Zachováno je také n#mecko-$eské hlá%ení policejnímu "editelství v Praze
o konání v"borové sch'ze Na Moráni 15. Program: &tení zápisu z minulé
sch'ze, zpráva jednatele, zpráva pokladníka, volné návrhy.

Spolek po válce v roce 1945 a% únor 1948
41."ádná valná hromada se konala dne 10.listopadu 1945 v Národním dom$ na
Vinohradech. Vzpomínalo se p#edev!ím na vyhnání obyvatelstva v letech 19421943. Je!t$ se v!ichni nevrátili zp$t do zpusto!en"ch domov'. Po&et &len'
Spolku byl stále kolem 300 platících &len', jako p#ed válkou.
Uvádí se, %e Netvo#ice byly vyst$hovány do 105 obcí v )echách, B#e%any do
76, Le!any do 54, Kr*any do 50, Teletín do 45, Chrá!+any do 41, Vysok" Újezd
do 35, T#ebsín do 34, atd. Spolek slibuje vyv$sit v museu mapu )ech, ve které
budou zakreslena místa vyst$hování. Spolek je hrd" na to, %e se mu poda#ilo i za
války udr%ovat kontakty s vyst$hovan"mi rodinami. O tom sv$d&í sch'ze
vyst$hovan"ch v &ase netvo#ské pout$, 15.srpna 1943, v Davli-Sázav$. Bez
povolení, na popud Spolku, sjeli se vyst$hovaní s t$mi, co museli doma z'stati.
Setkalo se n$kolik set lidí!!! Ani jedni to nem$li snadné. Ti, co museli z'stat
doma, byli velice &asto p#est$hováni do hor!ích dom', %ili v izolaci. Dané území
sm$li opustit jen na zvlá!tní propustku, atd. O t$chto událostech bylo u% hodn$
napsáno, ale je!t$ je stále dost nezmapováno nebo zkresleno. I Spolek
p#ipravoval rozsáhlou monografii tohoto období, kterou psal prof. Stanislav
Stan$k. Jmenuje se „Jak zasáhla okupace do osídlení mezi Vltavou a Sázavou“.
V$nována byla i muzeu.
43."ádná valná hromada se konala 19.6.1947 U ,pírk' Na Moráni. Jako
nejd'le%it$j!í událost v roce 1946 je uvád$no otev#ení m$!+anské !koly
v Netvo#ících. Za Spolek promluvil místop#edseda, pan vrchní #editel Jind#ich
Dole%al, kter" zárove* v$noval !kole od rodák' 10.000 K&. Následn$ bylo
posláno dal!ích 5.230 K&.
Velká pozornost byla v$nována muzeu. Spolek si st$%oval na postup Místního
národního v"boru, kter" nakládal s muzejní budovou jako se svou vlastní.
P#itom Ministerstvo !kolství a osv$ty 10.7.1945 na#ídilo národním v"bor'm
navrátit muzejní místnosti spolku. Této kauze se budu v$novat v dal!ím pátrání
a bádání.
Spolek také pova%oval za velkou ránu pro Netvo#ice p#est$hování ko%elu%ny do
Klatov.
Uva%ovalo se také o obnoveném vydávání Vltavsk"ch proud'.
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Nástup komunismu v únoru 1948 a zru'ení spolk" v roce 1952
Je neuv$#itelné, jak komunistick" re%im byl p#ipraven na p#evzetí moci ve
stát$. V%dy+ za t#i t"dny po p#evzetí moci Úst#ední ak&ní v"bor Národní fronty
na#izuje spolk'm ohlásit svoji &innost, jména &len' a v"boru. Zárove* na#ídil
spolk'm z#ízení ak&ního v"boru. Pokud spolek ak&ní v"bor nez#ídí, musí b"t
nahlá!ena osoba, která „zodpovídá za to, %e ve spolku nebylo t#eba o&isty“!
Je!t$ 1.4.1948 bylo p#edsednictvo Spolku ve slo%ení: Alois Stára - p#edseda,
Jind#ich Dole%al – nám$stek, Franti!ek Pelich – jednatel, Bo%ena ,pa&ková –
pokladní. Ak&ní v"bor: Antonín Brabec, Václav -ehák, Old#ich Papírník.
V!ichni z Prahy.
V kv$tnu 1948 zasílá ak&ní v"bor Spolku na Úst#ední ak&ní v"bor Národní
fronty Prohlá%ení $len! Spolku rodák! z Netvo"ic a okolí v Praze: „Prohla!uji,
%e jsem sm"!lení demokratického, %e jsem nikdy nebyl nápomocen nep#átel'm
republiky a v duchu na!í vlády chci poctiv$ pracovat na jejím vybudování.“
Podepsalo 11 &len', p#evá%n$ &len' v"boru, kte#í se sna%ili zachránit Spolek.
Byli to: Jind#ich Dole%al, Bo%ena ,pa&ková, Franti!ek Pelich, Alois Stára, Anna
Heroldová, Jan O&ená!ek, Jan ,ebek, A. ,tefková, Frant. Pikous, Antonie
Bardonová, Stanislav Stan$k.
Dne 29.7.1949 dostal Spolek dopis od Krajského velitelství národní
bezpe$nosti, ve kterém státní bezpe&nost %ádá o „p&edlo'ení zprávy o "innosti
spolku..... za dobu od kv$tna 1945 do dne#ního dne. Ve zpráv$ budi' krom$
vylí"ení skute"né a prokazatelné "innosti spolku uveden té' po"et "len%,
program plánované dal#í "innosti, jaké má spolek prost&edky event. majetek
k pln$ní stanovami ur"eného ú"elu apod.“ Spolkov" referát národní bezpe&nosti
sídlil v Praze XVI, V Botanice &.2.
Po%adované hlá%ení zasílá Spolek dne 29.7.1949, podepsané nám$stkem
starosty Jind#ichem Dole%alem:
„,innost Spolku rodák% z Netvo&ic a okolí je vyt!"ena ve stanovách,
schválen!ch v!nosem zemského ú&adu v Praze...
A/ Od kv$tna 1945 spolek podporoval p&edev#ím znovuvybudování a instalaci
musejních sbírek M$stského musea v Netvo&icích, je' byly po dobu nesvobody
uskladn$ny v m$stském museu v Bene#ov$. K tomuto ú"elu v$noval 5.300 K"s
krom$ dobrovoln!ch prací "len% spolku p&i úprav$ budovy, "i#t$ní a instalaci
sbírek. Od zalo'ení musejního spolku v Netvo&icích v$noval mu spolek rodák%
na pen$'ních prost&edcích celkem 115.357,50 K"s mimo v$cné dary pro sbírky.
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Spolek usiloval o otev&ení m$#)anské #koly v Netvo&icích, které krom$
u"ebních pom%cek pro 'ákovskou a u"itelskou knihovnu v$noval na dal#í
dopl*ování t$chto pot&eb v r.1946-1947 K"s 15.300.
Na opravu sboru Spasitele nábo'enské obce církve "sl., kter! byl té' po#kozen
okupanty, v$nováno 5.000,- K"s.
Na z&ízení elektrického osv$tlení v kostele &íms.-katolickém v Netvo&icích
p&isp$l spolek "ástkou 2.500,- K"s a podpo&il ve#kerou "innost místních institucí
kulturních, sociálních i hospodá&sk!ch a v mnoha p&ípadech byl iniciátorem.
B/ Spolek m$l k 1.lednu 1949 celkem 195 "estn!ch, zakládajících a "inn!ch
(platících) "len%.
C/ Spolek bude nadále pracovati ve smyslu sv!ch stanov a podporovati v#echny
snahy, vedoucí k v#estrannému zvelebení Netvo&ic a jejich okolí.
D/ Zdrojem p&íjm% spolku k pln$ní stanovami ur"eného ú"elu jsou "lenské
p&ísp$vky v dobrovolné v!#i. Podle stavu k 1.lednu 1949 "iní jm$ní spolku na
vázan!ch vkladech 76.354,70 K"s, na voln!ch pen$'ních prost&edcích 14.856,50
K"s a voln!ch k 1.zá&í 1949 K"s 10.864,70.
E/ 45.&ádnou valnou hromadu svolává spolek na pond$lí ve"er dne 7.listopadu
1949 do Pechovy restaurace „U Hortík%“ V Praze II., Morá* 15, o "em' bude
je#t$ v"as podáno p&edepsané hlá#ení.“
Nejsem si jist, jestli tato zpráva pot$!ila sna%ivé soudruhy na bezpe&nosti.
Ur&it$ v ní chyb$ly úkoly na podporu komunistického re%imu, socialistické
závazky, brigády atd.
45. valná hromada 7.11.1949 je popsaná ve zpráv$ od jednatele pana Franti!ka
Pelicha. Jsou to vlastn$ osobní vzpomínky. Pozoruhodná je vzpomínka na pana
Aloise Stáru, kter" poprvé nebyl p#ítomen. Vzpomíná i na dal!í &leny, kte#í u%
také ode!li. Oce*uje velké úsilí pana Jind#icha Dole%ala, nástupce ve vedení
Spolku po panu Stárovi. Uvádí, %e ale v dne!ní dob$ není mo%no, aby funkci
p#edsedy Spolku vykonával. V"bor v$#í, %e bude i nadále pracovat ve prosp$ch
Spolku. Nastala tvrdá doba komunistick"ch &istek. Tyto vzpomínky p.F.Pelicha
si ur&it$ zaslou%í zve#ejn$ní, stejn$ jako vzpomínky p.A.Stáry.
Na 46. #ádné valné hromad$ Spolku dne 8.kv#tna 1950 (nahlá!ené na
Bezpe&nost dne 19.4.) bylo zvoleno nové p#edsednictvo: p#edseda Jan ,tefek,
místop#edseda Stanislav Stan$k, jednatel Václav Stib'rek, pokladní Bo%ena
,pa&ková, zapisovatelka Lenka Pit!ová. Mezi dal!ími 10 &leny v"boru byli
i pp. Jind.Dole%al, Fr.Pelich a dal!í.
V roce 1951 je podáno hlá!ení o v"boru. Nastala jediná zm$na. Z v"boru mizí
jméno Jind#icha Dole%ala, kter" byl re%imu naprosto nep#ijateln".
V"bor vypracoval pracovní plán Spolku na rok 1951. Program &lensk"ch
sch'zí v%dy za&íná aktuální vzpomínkou, jako nap#íklad: Vzpomínka na
J.V.Lenina, Zalo%ení KS) 14.-16.V.1921, Povstání na Pot$mkinu 1915, Velká
#íjnová revoluce, 72 rok' J.V.Stalina, atd. Ale v!echno bylo marné.
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Rozpu't$ní – Rozchod Spolku rodák! z Netvo"ic a okolí 11. 2. 1952
Dne 7.3.1952 osobn$ p#edal zástupce Spolku na ÚNV hl.m.Prahy, referátu
pro vnit#ní v$ci, dopis tohoto zn$ní:
„P&edstavenstvo Spolku rodák% z Netvo&ic a okolí se sídlem v Praze usneslo se
na své sch%zi dne 11.února 1952 k p&ípisu Úst&edního národního v!boru
hlavního m$sta Prahy ze dne 5.2.1952 Zn II-220 na rozchodu jmenovaného
spolku. Sou"asn$ se v!#e jmenované p&edsednictvo usneslo odevzdati "ástku K"s
66.344,70 ve vázané m$n$ Likvida"nímu m$novému fondu.
Toto usnesení bylo provedeno a potvrzení o p&evedení vázaného vkladu je
p&ipojeno. Volné jm$ní "iní u po#t. spo&itelny 146,50 K"s. U Kampeli"ky
v Netvo&icích K"s 354, to celkem K"s 500,50. Budou pou'ity na vydání
s likvidací.
,ástku nutnou k b$'n!m vydáním do dne podání tohoto usnesení u ÚNV opat&í
v!bor dary mezi sebou a sv!mi "leny. Nemovitosti ná# spolek nem$l. Spolkov!
archiv byl zni"en v ú&ední spolkové místnosti za náletu na Prahu dne 14. února
1945 v dom$ ".6 v Praze II.“
A tak skon&ila tém$# padesátiletá &innost jednoho spolku, a to spolku
dobro&inného, kterému #ada lidí v$novala po#ádn" kus %ivota. Za v!echno to
dobré jim pod$kujme alespo* t$mito vzpomínkami.

N$které osobnosti Spolku rodák" z Netvo#ic a okolí
Bez v"razn"ch, schopn"ch a ob$tav"ch osobností by Spolek p#ed 2.sv$tovou
válkou nebyl tím, &ím byl. Zmíním se krátce jen o n$kter"ch, ur&it$ více bude
v p#ipravované !ir!í publikaci o historii Spolku.
Spolek na valné hromad$ po 22 letech své $innosti zvolil první své t"i $estné
$leny. Vybráni byli lidé, kte#í svoji &inností nejvíce p#isp$li k rozvoji
a v$hlasu Spolku. Spolek tímto cht$l ukázat: „ jak vysoce si vá'íme ob$tavé
a nezi#tné práce, kterou na#i "estní "lenové dlouhá léta vyvíjejí ke zdaru spolku
a ku prosp$chu rodného kraje.“
Prvním &estn"m &lenem Spolku byl zvolen pan Jan O$ená%ek, podnikatel a
majitel realit.
Cituji z v"!e uvedené valné hromady: „ Nebylo sch%ze, nebylo deputace, ve
které by scházel Jan O"ená#ek, v%dce a strá'ce v#ech na#ich po"in%, prav! mu',
kter! vede a &ídí jednání spolkové od po"átku. Radostí jeho je, m%'e-li
zasednouti mezi nás a &íditi porady v zájmu doby a prosp$chu Netvo&ic a okolí.
Je nám v#em vzorem a p&íkladem, jak konati máme povinnosti ke spolku, jeho'
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jsme "leny dobrovoln!mi. Neradi jsme byli, kdy' v posledním roce nemoc
oddalovala ho od nás a t$#íme se z up&ímného srdce, 'e nemoc polevuje a 'e
zase bude moci dle své chuti ujati se práce tak, jak jeho duch to vy'aduje. Nech)
je dlouho zdráv! “
Pan Jan O"ená#ek byl starostou Spolku od roku 1904 a' do 1930, kdy zem&el.
Druh"m &estn"m &lenem byl zvolen pan ministersk' rada Josef Stome .
Op$t cituji: „Pan min. rada Josef Stome svojí energickou "inností zasahuje do
pom$r% zem$d$lského lidu v Povltaví a sna'í se probuditi jeho snahy a p&im$ti
ho ku práci, která by zaji#)ovala rozvoj kraje a zv!#ení 'ivotní úrovn$ v#eho
obyvatelstva. Touto svojí "inností provádí program, kter! také ná# spolek
sleduje a jsme mu za ni vd$"ni a proto v$novali jsme mu v b&eznovém "ísle
Vltavsk!ch proud% up&ímnou vzpomínku na po"est jeho narozenin.“
Starostou Spolku byl v letech 1930 a% 1933.
T#etím &estn"m &lenem byl zvolen pan profesor Bed"ich Vot'pka.
A zase citát viz v"!e: „Pan prof. B. Vot!pka nebyl nikdy formáln$ "lenem
na#eho Spolku, ale jako redaktor Vltavsk!ch proud% vykonával práci za nás
v#echny, práci, co' zd%raz*uji, naprosto nezi#tnou, maje stále na mysli ten
velik! rozvoj Povltaví, Posázaví a Poberouní, kter! sleduje Vltavské komité a
pro kter! také my se zalo'ili.“ V souvislosti s bojem za !t$chovickou p#ehradu
jsme se u% zmínili o jeho mnohaleté zásluze za realizaci tohoto díla.
Pozd$j'í !estní !lenové - stav k 43. #ádní valné hromad$ z 19.6.1947:
Pan Alois Stára, "editel %koly v Praze
Narozen 17.6.1873. U&itel v Netvo#icích, v roce 1903 odchází u&it do Prahy,
kde se pozd$ji stává #ídícím u&itelem. Spoluzakládal Spolek rodák', byl i
jedním z iniciátor' zalo%ení spolku Muzeum v Netvo#icích. Ve spolku rodák'
byl ve v"boru od zalo%ení v roce 1904 a% do své smrti 21.11.1948. Byl jedním
z nejaktivn$j!ích a nejpiln$j!ích rodák'. M$l rozhodující zásluhu i o vydávání
spolkov"ch &asopis' Zájmy neveklovského okresu a Vltavské proudy. Udr%el
&innost Spolku i po dobu války.
Starostou Spolku byl od roku 1934 a% do roku 1948.
Spisovatelka paní Ludmila Grossmannová-Brodská
Narodila se r.1859 v Netvo#icích jako dcera zámo%ného obchodníka. V p$ti
letech po spále pozbyla úpln$ sluchu. V 70. letech 19.stol. p#i!la rodina o
majetek, otec tragicky zem#el. Od 15 let za&ala psát do &asopis', &asto pod
r'zn"mi pseudonymy. Napsala mnoho knih pro dosp$lé a pro d$ti. Podle
dobov"ch materiál' byla velice oblíbená a cen$na i oficieln$, nap#íklad od
ministerstva !kolství a osv$ty. Oblíbená byla i u krajan', zejména v Americe.
K jejím 60. narozeninám napsala o ní v (ensk"ch listech Eli!ka Krásnohorská
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v#el" a oslavn" &lánek. Pí!e o ní jako o známé a oblíbené spisovatelce
v !irok"ch vrstvách lidov"ch.
Pravideln$ psala do Vltavsk"ch list' o svém rodném kraji, o svém %ivot$.
V%dy s láskou vzpomínala na svoje náv!t$vy Netvo#ic.
P#i rekonstrukci staré !koly zmizela její pam$tní deska. Byla by ostuda celé
obce, kdyby se deska nevrátila na své místo!
Pan Franti%ek +atoplech, správce um#lecko-pr!myslového muzea v Praze
P'vodn$ strojník v Praze. V roce 1923 byl zvolen pokladníkem a z'stává jím i
dal!í léta. Velice pomohl muzeu v Netvo#icích, kde se staral o vzorné a odborné
uspo#ádání sbírek.
Nelze se nezmínit o dal'í v&znamné osobnosti Spolku rodák" z Netvo#ic a
okolí:
Pan Jind"ich Dole(al
Narodil se 28.2.1896 v Krusi&anech, ale od roku 1898 %il v Netvo#icích na
nám$stí v dom$ &. 23, zvaném Pechovna. Za man%elku si vzal nejmlad!í dceru
#ídícího u&itele Gustava Starka, Helenu. M$li spolu syna Jind#icha a Zde*ka.Byl
ve státních slu%bách. Jeho nejvy!!í funkcí byla funkce vrchního ú&etního
#editele a p#ednosty ú&tárny Kancelá#e presidenta republiky. -ídil hospodá#ské
aktivity jak Hradu, tak i sídla v Lánech. V této slu%b$ byl od roku 1921 a% do
roku 1950.
Od roku 1933 byl nám$stkem starosty Spolku, v této funkci byl i po válce.
Byl uznávan"m odborníkem a pat#il mezi nejaktivn$j!í a nejvlivn$j!í &leny
Spolku. Po úmrtí pana Aloise Stáry v listopadu 1948 byl samoz#ejm"m
nástupcem jako starosta Spolku. Ale zasáhl komunistick" re%im a p.Dole%al
nesm$l vykonávat %ádnou funkci.Za presidenta K.Gottwalda v roce 1950 byl ve
vykonstruovaném procesu se skupinou Hrad zat&en. Za velezradu mu hrozil trest
smrti. V tajném procesu 6.1.1951 byl odsouzen k 15 let'm v$zení a ztrát$
ve!kerého majetku a ob&ansk"ch práv. Nikdy se nep#iznal. V obnoveném
procesu 22.8.1956 byl odsouzen k dosud odpykanému trestu, a to bylo k 6 lét'm
a 22 dn'm. Po vynesení rozsudku byl tého% dne propu!t$n na svobodu. Ve
sv"ch !edesáti letech za&ínal znovu.
V dob$ komunismu mu byla znemo%n$na jakákoliv ve#ejná &innost. V roce
1961 se nast$hoval do muzea v Netvo#icích a stal se bezplatn"m správcem
muzea.Se svojí %enou Helenou se o sbírky staral a% do roku 1972, kdy
30.1.zem#el. Jeho man%elka byla za stejn"ch podmínek správcovou muzea a%
do své smrti 1.7.1979. Jejich urny s popelem jsou na h#bitov$ v Netvo#icích
v rodinné hrobce Stark'.
Tyto informace o rodin$ Dole%alov"ch byly získány od jejich syna. Spolek
bude mít snahu, ve vzájemné spolupráci s ním, publikovat historii %ivota
&lov$ka, kter" pat#í mezi v"znamné rodáky Netvo#ic.
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Bohu%el se po pádu komunismu je!t$ nena!el nikdo, kdo by se t$mto
nelehk"m osud'm v$noval. Nesmíme zapomínat na lidi, kte#í p#es utrpení a
poní%ení nezatrpkli na %ivot. Mo%ná, %e to víc osloví lidi v budoucnosti. Proto
to musíme napsat.

Vize Spolku rodák! z Netvo"ic a okolí v minulosti
Vize do krátké nebo dlouhé budoucnosti mohou b"t podlo%eny konkrétními
plány, ale mohou to b"t také pouhé krásné sny. Obojí se m'%e a nemusí poda#it.
Vzpome*me alespo* n$kter"ch z minulosti, o které Spolek usiloval:
- Poda&ilo se realizovat jeden velk! sen. Vybudovat v Netvo&icích muzeum
v samostatné budov$. Kdyby Spolek neud$lal nic jiného, zasluhoval by si od
Netvo&ic nav'dy úctu.
- Poda&ilo se ovlivnit &adu projekt% na v!stavbu silnic.
- Poda&ilo se sjednotit mnoho lidí a institucí p&i boji za dobrou v$c.
- Poda&ilo se v #ir#ím m$&ítku pomoci k realizaci #t$chovické p&ehrady.
- Poda&ilo se vydávat hodnotn! krajansk! "asopis.
Nepoda&ilo se prosadit 'eleznici z Prahy p&es Jílové do Netvo&ic a dále podle
Vltavy do Milevska.
Nepoda&ilo se postavit rozhlednu – nejvíce lákal Hol! vrch u Lhoty.
Nepoda&ilo se prosadit postavení nové #koly p&ed 2. sv. válkou
Ná! spolek na své 56. valné hromad$ 2004 vyhlásil svoje vize do budoucna.
Zamysleme se nad jejich realizací!

Obnova Spolku v roce 1995
A zase jednoho dne ( není dolo%eno zdali bylo tak krásn$ jako p#i zalo%ení
spolku v roce 1904) za!li pánové Václav Stib'rek a Gabriel Vach za panem
Milo!em Jírovcem a dohodli se, %e je nejvy!!í &as obnovit komunisty zru!ené
spolky, Spolek rodák' z Netvo#ic a okolí a spolek Muzea v Netvo#icích. A
takhle n$jak za&íná nová historie, která teprve &eká na zaznamenání. Vznikl
toti% Spolek rodák! a p"átel muzea Netvo"ice, jako d$dic a pokra!ovatel obou
p#edchozích spolk", i kdy% v sou!asné dob$ bez budovy, bez sbírek a bez
archiv".
Doufáme, %e ná' Spolek nalezne své místo a zaslou%í se o sv"j kraj i
v dne'ní dob$.
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Z á v $ r k tomuto malému vzpomínání
Na ja#e 2004 jsem za&al pátrat a bádat po minulosti Spolku. Hlavním zdrojem
se staly písemnosti Spolku rodák' a jeho &asopisy Zájmy neveklovského okresu
a Vltavské proudy, které Spolek rodák' Netvo#ic a okolí v minulosti pravideln$
v$noval do archivu muzea v Netvo#icích. Kolik písemností se dochovalo, dnes
nelze #íci.
Paradoxem je, %e spolky byly za komunismu násiln$ zlikvidovány, a proto%e
nemohou mít nikdy d$dice, v!echno co po nich zbylo - i po komunismu - pat#í
státu nebo obci. Ale na toto téma n$kdy jindy.
Bádání sou&asn"m zp'sobem je náro&né na &as, proto%e není mo%né si
písemnosti p'j&it dom' a podle pot#eby je studovat a vracet se k nim v pr'b$hu
&asu. V!echno kopírovat také nejde, proto%e se za kopie platí obci poplatek.
Doufám, %e se na nás na!i p#edch'dci – &lenové spolk' rodák' a muzea dívají
z onoho sv$ta a diví se. V%dy+ v%dycky v$#ili, %e spolky budou pokra&ovat ve
své &innosti. A %e po sob$ zanechají mimo své &iny i písemné památky.
Nap#íklad rozsáhl" osobní archiv p.A.Stáry byl p#edán v roce 1950 do muzea. Je
tam je!t$ dnes? Kdo je d$dicem tohoto materiálu?
Nemám zdaleka v!echno prostudované. Prozatím jsem se soust#edil p#edev!ím
na materiály, t"kající se Spolku rodák' z Netvo#ic a okolí, kter" v leto!ním roce
oslavil 100. v"ro&í.
Je!t$ mi chybí prostudovat Vltavské proudy od roku 1930 do roku 1941,
ve!keré materiály o spolku Museum v Netvo#icích, porovnání s obecní kronikou
Netvo#ic, pokusit se najít materiály v museu v Bene!ov$, snad i v Neveklov$,
T"nci nad Sázavou, Jílovém, atd. Také máme v úmyslu zachytit vzpomínky
sou&asn"ch
pam$tník'. Pokusíme se zve#ejnit co nejvíce zajímav"ch
autentick"ch materiál', jako u% zmín$né vzpomínky pp.A.Stáry a Fr. Pelanta,
n$které listiny a dopisy.
Pokud máte jakékoliv historické dokumenty k Netvo#icím a okolí, ozv$te se!
Ka%dá pomoc je vítána!

Prosinec 2004

Ing.Josef Du%ek
kroniká" Spolku
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