Miroslav Netolický - životopis
Miroslav Netolický se narodil 25. října roku 1933 v Kolíně. Vyrůstal v chudé rodině, jeho
rodiče nebyli manželé a sňatek uzavřeli až později. Proto dostal příjmení po matce. Jeho otec
se jmenoval Josef Pícha, pracoval na železnici a byl o 16 let starší než jeho družka. V době
narození syna mu bylo téměř 50 let. Maminka, Anna Netolická, se živila jako pomocná síla na
statku a lesní dělnice. Pan Miroslav vyrůstal jako jedináček, jeho starší bratr zemřel
v kojeneckém věku.
Většinu svého života prožil v Záboří nad Labem, kde žije dodnes. V Záboří začal navštěvovat
obecnou školu, do měšťanské školy pak docházel do nedalekého Týnce nad Labem. Jeho
dětství od roku 1939 pochopitelně ovlivnila druhá světová válka. Byla to doba strachu a
nedostatku.
Záboří nad Labem leží na trati z Prahy do Pardubic, ta byla často využívána německými vlaky,
byla proto na konci války cílem spojeneckých náletů. Jedna z nejsilnějších válečných
vzpomínek pana Miroslava je, jak z mostu sledoval piloty bombardérů, kteří nalétávali nad
trať tak nízko, že mohl rozeznat i jejich tváře.
Tyto zážitky ho inspirovaly k tomu, že se toužil stát letcem. Studoval na obchodní akademii
v Kolíně, kde složil potřebnou maturitní zkoušku. Byl velký sportovec a hodně trénoval. Cestu
za jeho velkým snem ukončila až lékařská prohlídka, kde se dozvěděl, že je částečně
barvoslepý a kariéra pilota u něj není možná. Jeho první práce byla na umístěnku do podniku
Tatra Kolín, kde začal pracovat jako zásobovač pro výrobu.
V roce 1954 nastoupil na dva roky a tři měsíce (jeho ročníku byla vojna o tři měsíce
prodloužena) povinnou vojenskou službu. Byl zařazen k pohraniční stráži do Aše. Vzhledem
k výborné tělesné kondici zvládal tvrdé podmínky na hranicích dobře. Byl mladý a příliš si
nepřipouštěl nějaké otázky. Během jeho služby nedošlo k žádnému zadržení, největší
nebezpečí zažil v bouřce, kdy jeho stanoviště vedle drátů zasáhl blesk. Na vojně také vstoupil
do strany.
V období základní vojenské služby se Miroslav Netolický oženil. Svatba se snoubenkou Věrou
se konala 24. prosince 1955. Paní Věra byla učitelkou na základní škole, učila také v Týnci nad
Labem. S manželkou v roce 2015 oslavili diamantovou svatbu a k jejich rodinnému štěstí
přispěla také výchova adoptované dcery Evy.
Významným mezníkem v jeho životě byl rok 1968. Stál na straně reformních komunistů a
svůj nesouhlas s okupací dával otevřeně znát. Snažil se společně s dalšími narušit cestu
sovětským tankům pomocí rušičky nebo otáčením značek. Celý týden nebyl doma. Byl pak
vyloučen ze strany a vyhozen z práce. Vzpomíná si, že byl sledován a že mu bylo
vyhrožováno. Další část svého profesního života prožil v podniku Silo Kolín, zde měl
několikrát možnost povýšit, ale vždy byl jeho postup z vyšších míst zamítnut.
Po sametové revoluci, se konala v Záboří nad Labem anketa, koho by si občané přáli za
starostu. Vyhrál ji právě Miroslav Netolický. Nakonec souhlasil a do obecních voleb
kandidoval. Nástup demokracie tak znamenal i novou životní etapu. V roce 1990 zahájil své
první starostenské období a po čtyřech letech pozici obhájil. Jako starosta se musel

mnohému naučit, ale dokázal společně se zastupiteli v obci vybudovat mnoho věcí, rozsáhle
se rekonstruovala škola, obecní knihovna a vybudovaly se inženýrské sítě. V době jeho
starostování byl také opraven slavný románský portál kostela sv. Prokopa. Za práci pro
Záboří nad Labem byl později oceněn čestným občanstvím.

