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První strana zpravodaje bývá tradičně věnována Slovu
starosty. V tomto vydání jsme se však rozhodli prostor
vyplnit vzpomínkou na život bývalého dlouholetého
starosty, pana Oldřicha Petráška. Oldřich Petrášek nás náhle
opustil dne 22. 1. 2019, bylo mu pouhých 60 let. Pojďme se
ale společně podívat, jak plnohodnotně tyto roky vyplnil,
vzpomínkou. Za ni děkujeme Václavu Filišteinovi a Heleně
Matějekové
Za RR Lucie Bedlivá Reidingerová

PANE STAROSTO S ÚCTOU
Pane starosto Oldřichu Petrášku, vzdávám Vám hold, tam
někam nahoru, kam jste odešel v okamžiku, kdy to nikdo
nečekal.
Vzdávám Vám hold, chtělo by se napsat, protože jste byl
váženým starostou našeho města dlouhých dvacet let a jeho
novodobá historie bude s Vaším jménem pravděpodobně
spjata v budoucnu více, než s kýmkoliv jiným. Vzdávám
Vám hold, chtělo by se napsat, protože Vám to po zásluze
patří. Ale nemohu, nemohu, protože vedle dobrého starosty
jsi byl i můj dobrý kamarádPítrs a takhle odejít, to jsi mi
neměl dělat.
Jako malý kluk jsem tě vídával jako starší, dlouhovlasou
máničku s partičkou podobných individuí, trempů snad a
přiznám se, že jsem se vás trochu bál. No a po pár letech, ještě
před revolucí, jsem se jednoho rána vedle Tebe ocitl v
narvaném autobuse do ČB a jeli jsme do práce. Byl rok 1989
a já se právě v říjnu vrátil z vojny. V autobuse jsme se dali do
řeči a svorně nadávali na komunisty. Tehdy jsem netušil, že
nám tenhle společný zájem vydrží dalších třicet let. Když to
pak v těch revolučních listopadových dnech bylo zapotřebí,
byl jsi jeden z prvních, kdo svolával hrstku bláznů, kteří
veřejně protestovali proti režimu, tiskli jsme plakáty,
přemlouvali lidi. Pamatuješ, jak jsme měli strach, když jsme
lepili protirežimní plakáty a na chodníky psali
protikomunistický hesla a policajti za námi popojížděli
autem? Čekali jsme, že vyskočí, seberou nás a půjdeme
bručet. No, nevyskočili soudruzi, možná se tenkrát taky báli.
Nevěděli stejně jako my, jak to dopadne. Bylo nás tehdy pár,
možná ani ne dvacet, co jsme se scházeli a plánovali tu
protirežimní, revoluční, „podvratnou“ činnost, jak hlásala
komunistická televize. No a pak to prasklo, režim padl a v
Netolicích se najednou hlásilo k Občanskému fóru (tak jsme
si tenkrát říkali) přes 400 lidí, pamatuješ? Tolik statečných a
práce chtivých lidí v nových svobodných Netolicích. Přišli
první svobodné volby a bylo třeba vytvořit kandidátku do
městského zastupitelstva, zastupitelstva, které bude
pracovat. To znamená lidi, kteří obětují svůj volný čas ve

prospěch všech, ve prospěch Netolic. Hlásil si se do práce v
první řadě. Ostatně, tak jako vždycky. Nakonec nebylo tak
těžké se protlačit do první řady, euforie opadla a práce
nikoho neláká. Bylo nás zase jenom necelých dvacet.
Nicméně chuť byla, lidi nám fandili. Pamatuješ, jak jsme
před volbami hráli na náměstí politické divadlo? Psali jsme
texty den předem. Byla sranda, euforie. Lidi tleskali a bylo
plné náměstí. Pouhých pět let po revoluci však pod tíhou
očekávaných, neskutečných změn a úkolů, celostátních
zmatků a nepředstavitelné zátěže a obětování osobního
života, rezignoval i takový fenomén jako Karel Pižl, který
byl druhým porevolučním starostou. Ocitli jsme se najednou
v situaci, že ačkoliv zvoleni lidem Netolic, nikomu se
nechtělo v podstatě obětovat pro nevděčné veřejné blaho a
kandidovat na starostu. A zase jsi to byl Ty, kdo nám vytrhl
trn z paty. Nechal jsi se přemluvit, dočasně, než bude někdo
jiný, lepší.
To byl rok 1994. Od té doby, jsme nikoho lepšího nenašli.
Rok 1994 to byly jiné časy než teď. Nebyli jsme v EU,
nebyly žádné dotace a všechno co jsme si mohli dovolit, jsme
si museli vyprosit na ministerstvech, na daních ale i od
občanů. Jó dneska, to se to předvádí, když vám nutí dotace na
každém kroku. Tenkrát a dalších skoro 13 let nebyla ani
koruna. Přesto se Ti povedlo zrekonstruovat totálně ztrátové
tepelné hospodářství, zalepit díry ve vodovodu, když víc než
polovina koupené vody zmizela dírami do země, než dotekla
k občanům, nebo vystavět čistírnu odpadních vod a tisíc
dalších věcí. Netolice za Tvého vedení měly najednou
jméno, všichni třeba na kraji, najednou věděli, kdo je starosta
Petrášek. I já byl pyšný na to, že jsi starosta a moje děti byly
pyšné, že říkají starostovi strejdo. Ono jim asi bylo blbý říkat
Ti starosto, když jsme i během Tvé funkce táhli ve volných
chvilkách s báglama Šumavou. A to se mi na Tobě líbilo
nejvíc, nikdy Ti sláva nestoupla do hlavy, začal jsi politiku
jako poctivý tramp a tím jsi i zůstal. To není věc úplně
obvyklá, nemyslím tu poctivost, to je u Tebe samo sebou ale
to, že Ti to nestouplo do hlavy.
No a pak přišel rok 2014, někdo plivnul jedovatou slinu,
hodil na Tebe špínu. Někdo umně využil celostátní hon na
čarodějnice z ODS a křivě Tě obvinil a lid uvěřil a Ty jsi
padnul. A jak to tak bývá, bláto ušpiní nikoliv toho, kdo hází
ale toho, na koho padá. Slyšel jsem „až ve Chvalovicích“, že
máš průser a že Tě zavřou. Nevěřil jsem, že Ti ta zlomyslnost
může nějak ublížit. V Netolicích ne. Mýlil jsem se. Ale i to se
v politice stává. A protřelý politický šíbr s tím musí počítat.
Jenomže Ty nejsi politický šíbr, jsi duše poctivá, tak tě to
žralo. A teď jsme u jádra věci, proč mě štveš. Celá ta léta jsi
trpěl křivdou, čekal jsi, že dostaneš satisfakci. Ty naivko, v

zemi, kde momentálně lid adoruje stébáka, nemůže přece
vyhrát někdo, kdo maloval před policajtským autem
protistátní hesla na chodník. Vyhrává ten, kdo rozdává
koblihy a umí dotace. Ale Ty jsi to přesto nevzdal. Pořád jsi
bojoval. Chtěli jsme Ti zase stát oporou. Dnes nás nenísice
anitěch necelých dvacet ale devět a možná, že dokonce jen
sedm. Sedm, kteří věří ve Tvé ideály. Ideály Netolic
svobodného, pestrého podnikání a žití, nezávislého na
direktivě Bruselu a dotačních spolků. A ideály hrdých
občanů Netolic, kteří věří především sami sobě.
No naštval jsi mě kamaráde, poprvé si se na to najednou
vykašlal a bohužel napořád. Snad to zvládneme bez Tebe.
Snad To nevzdáme. Je nás přece jenom devět a možná jenom
sedm. Vím, že tam nahoře jsi stejně s námi, ale tady dole nám
budeš sakra chybět.
Pane starosto Oldřichu Petrášku s pokorou Vám vzdávám
hold, tam někam nahoru, kam jste odešel v okamžiku, kdy to
nikdo nečekal.
Václav Filištein

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

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

TŘIĎME ODPADY A UDRŽUJME POŘÁDEK
VE MĚSTĚ
Nejprve musím poděkovat všem těm občanům města
Netolice, kteří třídí odpady, jež produkují ve svých
domácnostech. Nejenže tím šetří životní prostředí, neboť se
tím snižuje množství odpadů, které skončí na skládkách, ale
šetří také svoji peněženku. Město Netolice má zavedený
známkový systém na platbu za komunální odpady. Ten, kdo
své odpady třídí, má menší objem odpadu, a tak nakoupí
méně známek. Město Netolice ze svých prostředků následně
uhradí nejen všechny služby související s tříděním odpadů,
ale rovněž náklady na úklid odpadků z veřejných
prostranství. Hrazení nákladů na sběr, svoz a odstraňování
veškerých odpadů je v současnosti rozděleno tak, že občané
zaplatí méně než polovinu skutečných nákladů. Město
Netolice tedy významně dotuje tyto služby pro občany.
Město proto žádá občany, aby odpady nejen důsledně třídili
do zvláštních sběrných nádob umístěných ve městě, ale také
udržovali pořádek v jejich okolí. Jsou-li nádoby, zejména na
papír, naplněny, neumísťujte odpady mimo ně a pro odložení
svých vytříděných odpadů využijte služeb sběrného dvora.
Jinak zvyšujete náklady na údržbu veřejných prostranství a
současně porušujete zákon o odpadech. Jak jsem v úvodu
poděkovala těm, kteří třídí odpady, musím v závěru
napomenout všechny ty, kteří do zvláštních sběrných nádob
nebo do jejich blízkosti umisťují pytle s nevytříděným
směsným komunálním odpadem a nenakupují známky na
popelnice. Napomenutí se může jevit jako zbytečné, ale není
tomu tak, je jednou z forem postihu za přestupek (za porušení
zákona). Dalším trestem je pak pokuta.
Jitka Koubalíková, odbor hospodářský a životního prostředí

NEMOHU TOMU UVĚŘIT …..
V průběhu života se každý z nás setká s tisíci a tisíci různých
lidí. Někteří naším životem projdou bez povšimnutí a my na
ně rychle zapomeneme. Pak jsou ti, se kterými se sice
potkáme jen jednou – dvakrát, ale jsou tak výrazní, že v nás
zanechají vzpomínku na dlouhou dobu. A pak jsou ti, se
kterými jsme v kontaktu opakovaně, nebo nás provázejí po
značnou část našeho života. Tím z poslední kategorie byl pro
mě Oldřich Petrášek, pro nás spolužáky, kolegy a známé jen
krátce a tak trochu familiárně Olda. Znali jsme se od
malička, třídní fotograe od prvního ročníku základní školy
mi ho budou stále připomínat. V patnácti letech se sice naše
cesty rozdělily, přesto jsme se stále občas potkávali, třeba při
organizování setkání spolužáků nebo jen tak v obchodu při
nákupu.
Po roce 1989 se Olda začal angažovat v komunální politice,
aby se pak na dlouhých 20 roků stal starostou města Netolice.
Starosta je veřejnou osobou, po dobu svého mandátu je tak
říkajíc lidem stále na očích. Zúčastňuje se akcí, chodí na
jednání, na schůze organizací. Se starostou se nelze
nepotkávat. A s kolegy v zastupitelstvu města jedná často a
pravidelně. Po loňských podzimních volbách se Olda znovu
začal aktivně do práce v zastupitelstvu zapojovat a do dalších
roků měl jistě své plány. Osud však rozhodl jinak. Na konci
ledna nás jako blesk zasáhla zpráva, které jsme nemohli
uvěřit. Ve věku nedožitých šedesáti jedna roků nemilosrdná
smrt náhle ukončila jeho plodný život. Zůstala zdrcená
rodina, zarmoucení kamarádi, opuštění kolegové. Všechna
slova útěchy, sebeupřímněji míněná, prázdné místo
nevyplní. Ale výrazná stopa po Oldovi v Netolicích zůstane.
A nám zůstanou vzpomínky.
Helena Matějeková

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo města Netolice usnesením č. 3/2019 na
veřejném zasedání dne 4.3.2019 pod bodem č. 6, rozhodlo
o vydání změny č.1 územního plánu Netolice formou
opatření obecné povahy.
Změna č.1 územního plánu Netolice obsahuje textovou a
grackou část s členěním na výrok a odůvodnění.
Úplné znění opatření obecné povahy - změny č.1
územního plánu Netolice je k nahlédnutí na webových
stránkách města ( www.netolice.cz ).
Odbor stavebně správní a územního plánování
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2.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně
přijímány děti, které dovrší věk čtyř let do 31.8.2019 s
trvalým pobytem v Netolicích.
3.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně
přijímány děti, které dovrší věk tří let do 31.8.2019 s
trvalým pobytem v Netolicích.
4.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně
přijímány děti podle dosaženého věku od nejstaršího k
nejmladšímu (nejméně děti, které k 31.8.2019 dovrší věku tří
let) a nemají trvalý pobyt v Netolicích.
5.
Není-li MŠ naplněna dle výše uvedených kritérií,
jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Netolicích, které k
31.8.2019 nedosáhly věku tří let a jsou schopné plnit cíle
předškolního vzdělávání.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňuji držitele psů, že poplatek ze psa na rok 2019 je
splatný do 31.3.2019.
Platí se ze psů starších tří měsíců.
Poplatek je možné uhradit na č. účtu 925281/0100, VS
1341. Do poznámky uveďte jméno a příjmení držitele psa.
Složenky již neposíláme.
Případné dotazy na tel. č. 388 324 392.
Janečková Jana

ZMĚNA VYDÁVÁNÍ NETOLICKÉHO ZPRAVODAJE
Počínaje letošním rokem byla Radou města Netolice
schválena nová periodicita vydávání zpravodaje. Od dubna
letošního roku dojde ke změně vydávání na tzv. čtvrtletník.
Ceník inzerce i možnosti zasílání příspěvků zůstávají
stejné.
Za RR Lucie Bedlivá Reidingerová

O výsledcích řízení budou zákonní zástupci informováni
zveřejněním seznamu všech uchazečů (pod přidělenými
registračními čísly) ode dne 20.5.2019 na veřejně
přístupném místě v mateřské škole po dobu 15 dní.
V případě nejasností a konkrétních dotazů mne můžete
kdykoliv telefonicky kontaktovat na čísle 728 550 031 nebo
osobně navštívit.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení rodiče,
blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda
informovala, co je potřeba pro řádné přijetí vašeho dítěte.
Termín zápisu je 2. května 2019 od 8,00 do 16,00 v
Mateřské škole Netolice.

Dále bych vás ráda pozvala do naší mateřské školy na hravé a
tvořivé odpoledne:
20.3.2019 od 16,00 na rodinné setkání při
deskových hrách
18.4.2019 od 16,00 na velikonoční tvoření

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský
zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se
řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský
zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád)
ve znění pozdějších předpisů.

Za celý kolektiv naší mateřské školy vám i vašem dětem
přeji prosluněné jarní dny.
Karolína Rynešová, ředitelka MŠ Netolice

ČTVRŤÁCI NA TECHMANII
20. února žáci 4. ročníků ZŠ Netolice vyrazili za
poučením, vzděláním i zábavou do Techmanie v Plzni.
Zajímavý zájezd pro nás připravila MAS Šumavsko a byl
celý hrazen z projektu Evropské unie.
Nejprve děti navštívily pavilon kosmonautiky, kde v 3D
kinosálu viděly strhující lm „Sen o létání“. Všichni jsme
byli součástí příběhu, jak si lidstvo od dávných časů až po
současnost podmaňovalo vzdušný prostor. Vznášeli jsme
se s ptáky a motýly, létali jsme mezi papírovými draky a
balóny, pilotovali jsme letadla. Nakonec jsme se přiblížili
z roku 2007 - barevné žárovky
keFoto
hvězdám.
Po prohlídce expozice v pavilonu kosmonautiky jsme se

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného
zástupce, rodný list dítěte. Dále vyplněné tiskopisy:
- žádost o přijetí
- evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)
Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole
nebo ke stažení na stránkách školy www.msnetolice.cz
Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se
podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře,
nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů. Tuto skutečnost potvrdí lékař.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní
vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní
docházky v základní škole.
Na dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, se
nevztahuje povinnost dle
§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví
(splnění povinného očkování)
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Netolice ve
školním roce 2019/2020
1.
K předškolnímu vzdělávání jsou od 1. září 2019
přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání
povinné (děti, které k 31.8.2019 dovrší věk pěti let a děti s
odkladem školní docházky) s místem trvalého pobytu v
Netolicích.
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zúčastnili populárně naučného pořadu „Jak přežít na
Marsu“. Po několika vtipných fyzikálních a chemických
pokusech jsme se ubezpečili, že na Marsu přežít nelze a
vydali jsme se zkoumat taje pozemské.
Žáci si volně prošli celou expozici Techmanie a každý si
vyzkoušel, co ho bavilo. Někdo byl úspěšný v úlohách na
sílu a obratnost, jiný zkoumal taje mechaniky a optiky. Velký
zájem byl o úkoly ve vodním prostředí. I děti, které se rády
pohybují, si přišly na své. Na trasách plných nakloněných
rovin a úzkých průlezů se dalo zažít dobrodružství.
Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, procházet potápějícím se
Titanikem.
Děti odjížděly domů nadšené a plné zážitků, o čemž svědčí
jejich postřehy uvedené níže. Jistě rodičům o všem barvitě
vyprávěly, takže bude nyní k Techmanii směřovat nejeden
rodinný výlet. Všichni věříme, že se tam zase někdy
podíváme.

FILMOVÝ PLES
V pátek 15. února žáci II. stupně ZŠ opustili školní
lavice a obuli se do tanečních střevíčků. Konal se totiž
tradiční školní ples, tentokrát v duchu lmových melodií.
Pro své mladší spolužáky ho připravili kluci a děvčata z
deváté třídy.
V sále ZUŠ si všichni mohli nejen zatančit, ale
zúčastnit se i různých soutěží. Velký úspěch měla taneční
vystoupení jednotlivých tříd, svůj tanec předvedli také
pedagogové.
Všem, kteří se podíleli na tomto příjemném
dopoledni, patří díky.
za ZŠ Netolice Jana Hůrská

Kateřina H.: Do Plzně jsme jeli autobusem. Nevíce se mi
líbilo 3D kino: Sen o létání, Titanik a show o Marsu. Celkově
se mi ale líbilo vše. Ještě bych se tam chtěla někdy podívat.
Šárka B.: Moc se mi exkurze líbila. Nejvíce se mi líbila
nakloněná místnost, Titanik, 3D kino, zkrátka úplně
všechno. Mám dobrý zážitek z celé exkurze.
Jakub C.: Dne 20. února jsem se třídou byl v Techmanii v
Plzni. Jeli jsme tam autobusem. Nejvíc se mi líbilo 3D kino,
nakloněný Titanik, setrvačník a sedadlo na kladce.
Mgr. Dana Homolková a Mgr. Lenka Křížová,
ZŠ Netolice

PRAŽSKÉ PUTOVÁNÍ

PROJEKTEM „Vyzkoušej, jak…“
První pololetí školního roku se přehouplo v druhé a s ním se i
naši čtvrťáci dostali ve svém učení vlastivědy od zeměpisu k
dějepisu. Pro někoho nudný předmět se paní učitelky na ZŠ
Staré město rozhodly zpestřit projektem „Vyzkoušej, jak…“
podle Komenského hesla Škola hrou.
Díky tomu měly děti možnost prozkoumat řadu zkamenělin
či archeologických nálezů, zahrát si například na archiváře,
kdy prohlížely a chronologicky řadily staré písemnosti a
dokumenty až k r.1814. Dále si vyzkoušely, jak těžké mohlo
být vytvořit pravěké škrabadlo a nožík.
Ze zatím poslední části projektu si žáci odnesli nejen mnoho
zajímavých poznatků o době bronzové a železné, ale i
odměny v podobě měděných šperků, spínadel a replik
záušnic. Ne, není to chyba - jedná se o název šperku, jak už
teď všichni čtvrťáci jistě vědí. Z této dvouhodinovky
pochází i níže otištěné fotograe o odívání našich předků.
V rámci projektu „Vyzkoušej, jak…“ ještě na děti čeká
ochutnávka typické staroslovanské stravy. Další části
projektu se objeví ještě v přírodovědě a pracovní výchově.
Za podporu a spolupráci na projektu děkuji paní učitelce
Macákové, Homolkové, Křížové a Buřičové.
Martina Dvořáková

Ve čtvrtek 21. února žáci pátých tříd nezamířili do školních
lavic, ale shromáždili se na netolickém náměstí, odkud už v
sedm hodin ráno vyjeli autobusem na exkurzi do Prahy.
Čekala je návštěva míst, která psala českou historii a o nichž
se učili v hodinách vlastivědy.
Pražské putování začalo na Pražském hradě, kde si děti
prohlédly katedrálu svatého Víta, Zlatou uličku a Starý palác
s Vladislavským sálem. S hradem se rozloučily u hradní
brány shlédnutím slavnostní polední výměny stráží a pak
Nerudovou ulicí sešly na Malostranské náměstí. Po krátkém
občerstvení a odpočinku se všichni vydali přes Karlův most
na Staroměstské náměstí, kde obdivovali zejména
Staroměstský orloj, v jehož oknech se s úderem 14. hodiny
vystřídalo všech dvanáct apoštolů. Potom už výprava
směřovala nejkratší cestou k Národnímu divadlu. Prohlídka
Zlaté kapličky byla krásnou tečkou za pražským putováním.
S hlavním městem se žáci rozloučili nevšedním pohledem na
Prahu z terasy divadla, která je umístěna těsně pod střechou a
je lemována trigami a múzami shlížejícími na Prahu už déle
než sto let.
Děti se vrátily domů spokojené a bohatší o nové zážitky.
Mgr. Iva Kubičková
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ÚSPĚCHY ZŠ NETOLICE:
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Úspěšně se umístila Tereza Ficlová z 9. A
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
1. místo získala Tereza Ficlová 9. A, postoupila do krajského
kola
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Jednou z mnoha soutěží, kterých se mají žáci naší školy
možnost zúčastnit, je i olympiáda v anglickém jazyce. Ze
školního kola postupují do okresního vždy dva žáci. Jeden
reprezentuje kategorii 6. a 7. tříd, druhý pak kategorii 8. a 9.
tříd. Letos do okresního kola, které se konalo 13. února v
DDM Prachatice, postoupili Jana Petrášková a František
Jakub Sklář. Oba v soutěži skutečně zazářili. Jana
Petrášková se v kategorii 6. a 7. tříd umístila na druhém
místě, kdy ji od vítězství dělilo pouhých půl bodu. František
Jakub Sklář svou kategorii 8. a 9. tříd vyhrál a postupuje do
krajského kola. Oběma žákům srdečně blahopřejeme.
Všem velmi gratulujeme!

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
V pondělí 21. ledna jsme nasedali do autobusu se
skvělou náladou a plni očekávání, co všechno za tento týden
zažijeme. Cesta nám ubíhala rychle, nechyběla dobrá nálada
a skvělé písně, kterými jsme zpříjemňovali cestu panu řidiči i
paní učitelce
Na Zadově bylo pohádkově sněhu, instruktoři byli
skvělí, milí a velice vtipní. Někteří z nás měli téměř
individuální výuku a někteří, bohužel, i péči horské služby.
Ale vše jsme zvládli dobře. Naučili jsme se jezdit na lyžích,
snowboardu a z loňských začátečníků se stali pokročilí.
Celý týden nás provázelo krásné mrazivé počasí a
skvělá atmosféra. Lyžák stál za to a těšíme se na další.
8. A ZŠ Netolice
Lyžák 7. A
Zadov Kobyla, to je to místo, kde se vše odehrávalo.
Instruktoři byli nejlepší, takoví naši kamarádi, ale úžasní
snowboardisté a lyžaři. Děkujeme Vám!
Někteří z nás si frčeli velké sjezdovky už od prvního
dne, ale i začátečníci se postupně vyjezdili. Měli jsme krásné
počasí, plno sněhu, takže vše úplně ideální.
Moc jsme si to užili a doufáme, že jsme tam nebyli
naposledy.
Ještě jednou velké díky všem, kteří nám lyžařský
výcvik umožnili.
7. A ZŠ Netolice
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A co náš ještě čeká?
Čeká nás první pomoc s Ready 2 Help…
Beseda s policistou…
Portus Prachatice – Škádlení nebo šikana…
Vyrábění pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s DDM
Netolice…
Dvou denní výlet do Terezína…
Výjezdní exkurze – Staň se vodním záchranářem…
Koncert …
Den dětí s výletem do Strunkovic…
Den dětí s IZS…
Myslivecký den…
A mnoho dalších zajímavých akcí.
ZŠ Netolice

Z prací žáků naší školy…
Radim Leher, 8. A, Co všechno umí světlo…
Světlo umí zářit. Zářit jako Slunce nad průzračným
mořem. Ale i Slunce zapadá, tak jako i světlo zhasíná.
Největší rozdíl spočívá v tom, že když Slunce zapadne, tak
samo od sebe opět vyjde. Ale když světlo zhasne, tak už se
nikdy samo od sebe nerozsvítí.
Světlo umí také rozzářit… třeba temnou chvilku,
nebo den. Nebo třeba celý život. Je ale věc, kterou světlo
rozzářit nedokáže… duši. Duši umí rozzářit jen štěstí nebo
úsměv, radost ze života nebo láska.
Všechno je vlastně řetězová reakce. Domino.
Nejprve vzniklo to, potom z toho vzniklo něco dalšího. A
takhle to jde dál a dál, až vznikne čas a prostor a … světlo.
Slunce, které se lidé snažili napodobit tak dlouho, dokud
poprvé nezaložili oheň. A takhle to bylo dál a dál, dokud
nestvořili elektřinu. Nepřipomíná to něco? Domino. Domino
života, inteligence, objevování. Člověk stvoří světlo, tím si
potom rozzáří temnou chvilku, den … celý život. To
znamená, že z toho života začne mít radost a radost ze života
přeci rozzáří duši a zahřeje srdce.
Celé dějiny jsme šli jen dopředu. Možná jsme na
konci, možná na začátku. Ale musíme se snažit o to, aby nám
to naše světlo nezhaslo. Světlo života. To naše malinké
světýlko v každém z nás, které ale dohromady tvoří celý svět.

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
V průběhu prvních měsíců nového roku jsme na
našem oddělení evidovali přečin ublížení na zdraví, ze
kterého je podezřelý obyvatel bytového domu v ulici
Nádražní, který napadl svého souseda tak, že si jeho zranění
vyžádalo lékařské ošetření a vystavení pracovní
neschopnosti. Z přečinů porušování domovní svobody a
krádeže vloupáním je podezřelý dosud nezjištěný pachatel,
který svým jednáním dvěma majitelům nemovitostí v ulici
Hořejší Mlýnská způsobil škodu přesahující 5 tis. korun.
Pátrání jsme vyhlásili po pachateli, který se momentálně
zdržuje někde na území krajského města, ale na konci ledna
stopoval směrem z Kratochvíle do Netolic a při vystupování
z vozidla "odměnil" poškozenou řidičku za dobrý skutek a
odcizil jí kabelku s nanční hotovostí, platební kartou,
doklady a způsobil tak škodu dosahující téměř 10 tis. korun.
Podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
jsme sdělili řidiči, kterému bylo dechovou zkouškou
změřeno více jak 1,30 promile alkoholu v dechu. Na základě
podnětu z Okresního státního zastupitelství jsme zahájili
úkony trestního řízení pro přečin nebezpečné vyhrožování,
ke kterému mělo dojít mezi příbuznými v ulici Václavská. Po
provedeném šetření byla věc postoupena k projednání na
Městský úřad v Netolicích jako přestupek proti občanskému
soužití.
Jako přestupek proti občanskému soužití bylo
kvalikováno jednání mladého muže, který bývalé
přítelkyni zasílal vulgární sms zprávy a i tento případ byl
zaslán k projednání na zmíněný Městský úřad. Dokonce
několika přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému
soužití se dopustil mladý muž, který po požití většího
množství alkoholu rušil noční klid, budil veřejné pohoršení,
neuposlechl výzvy zakročujících policistů a ještě jim
vyhrožoval újmou na zdraví. Z přestupku proti občanskému
soužití je podezřelý mladík, který s více jak 2 promile
alkoholu v dechu rozbíjel vybavení domácnosti, kterou
obývá se svými rodiči. Jen o několik dní později tento mladík
zjevně pod vlivem alkoholu v ulici Školní svým řevem rušil
noční klid a válením po silnici budil veřejné pohoršení. Své
chování by měli oba vysvětlit při projednání na místním
Městském úřadě.
Na Městský úřad do Prachatic jsme oznámili jednání
řidiče automobilu, který se v rámci silniční kontroly po
pozitivním testu na přítomnost návykových látek odmítl

Co zajímavého jsme v novém roce zatím zažili…
V pátek 4. ledna absolvovali žáci 8. a 9. ročníku zajímavou
přednášku o energii a obnovitelných zdrojích, kterou pro nás
připravila ČVUT Praha.
7. ledna si zpestřili žáci 2. A vyučování rukodělným
programem v DDM Netolice.
V pondělí 28. 1. 2019 seznámila paní učitelka z prvního
stupně rodiče budoucích prvňáčků s tím, co krásného a
zajímavého je v první třídě čeká.
15. února uspořádali žáci 9. ročníku skvělý FILMOVÝ
PLES, kterého se aktivně zúčastnili všichni žáci druhého
stupně a svými vystoupeními zpříjemnili celé dopoledne,
které bylo zakončeno sladkými odměnami.
15. února poinformovali příslušníci místní policie žáky 1. a
2. tříd o tom, co obnáší jejich práce.
18. února se konalo školní kolo recitace, kterého se zúčastnili
už i naši milí prvňáčci a další žáci z celé školy. Všem, kteří se
zúčastnili, gratulujeme!
20. února absolvovali žáci 4. ročníku výjezdní exkurzi do
Techmania Science Center. Celá exkurze byla organizována
a plně hrazena z projektu MAS Šumavsko.
21. února vyjeli žáci 5. ročníku na exkurzi do Prahy, kde se
seznámili s významnými místy našeho hlavního města.
22. února přijela lektorka z MP Education a uspořádala pro
žákyně 7. ročníku program „Dospívám, aneb život plný
změn…“ a pro žáky 9. ročníku program „HIV/AIDS – než
začneš“.
27. února shlédli žáci divadelní představení, které se pojí k
významnému výročí naší republiky „Založení
Československé republiky, aneb z deníku pradědečka“.
27. února proběhlo místní kolo pěvecké soutěže Jihočeský
zvonek, vybraní žáci postupují do okrskového kola, které se
koná 27. března. Všem gratulujeme!
8. března zažili prvňáčci projektový den Veselé zoubky,
sponzorovaný společností DM drogerie markt.
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podrobit lékařskému vyšetření. Tento řidič, kterému byl při
uvedené silniční kontrole zadržen řidičský průkaz, řídil v
dalším případě stejný automobil, tentokrát již bez patřičného
oprávnění a i toto jeho jednání bude řešit příslušný správní
orgán. Tento správní orgán bude rozhodovat i ve věci muže z
Netolic, který ve dvou případech řídil osobní automobil bez
příslušného řidičského oprávnění, bez platné technické
kontroly, bez sjednaného zákonného pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla a v tom druhém případě i pod vlivem
alkoholu. I další řidič by měl vysvětlit správnímu orgánu své
jednání, neboť při kontrole měl pozitivní test na drogy a
odmítl lékařské vyšetření. Lékařské vyšetření odmítl i mladý
muž z Netolic, který k němu byl vyzván poté, co se jako řidič
vozidla choval při dechové zkoušce tak, že nebylo možné ji
dokončit. Navíc ještě slovně urážel policejní hlídku, takže je
podezřelý i z přestupku proti občanskému soužití. Slovní
incident mezi nájemníky v průjezdu domu na Mírovém
náměstí přerostl ve fyzické napadení a zranění jednoho z
nich si vyžádalo lékařské ošetření a následně i pracovní
neschopnost. V souvislosti s tím došlo k vyhrožování
jednomu z účastníků třetí osobou a i závažnost jejího jednání
posoudí na Městském úřadě. Jako přestupek proti majetku se
škodou majiteli ve výši 3 tis. korun bylo kvalikováno
odcizení hliníkového vysouvacího žebříku dosud
nezjištěným pachatelem ze zahrady v ulici Tržní.
Dále jsme evidovali nález peněženky v ulici Hornická,
bohužel majiteli se zpět vrátily pouze doklady, nikoli již
nanční hotovost a neznámý přestupce se tak dopustil
přestupku proti majetku. Šetříme nevrácení svěřených
dokladů a platební karty řidičem rmy provozující ve městě
kamiónovou dopravu.
Řešili jsme, na základě oznámení od rodičů, pohřešování
mladistvé osoby. Téměř 40 přestupků v dopravě bylo
vyřízeno příkazem na místě, dalších 21 oznámeno
správnímu orgánu, včetně tří případů zakázaného parkování
nákladních vozidel ve městě v nočních hodinách. Pětkrát
byla viníkem dopravní nehody lesní zvěř.
Pravidelně dohlížíme na bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích, kontrolujeme rekreační objekty,
pátráme po odcizených věcech a hledaných či
pohřešovaných osobách.
Na závěr bych si dovolil okomentovat situaci, náladu,
atmosféru, nevím, jaké slovo nejlépe vystihuje to, co se v
nedávné době dostalo na sociální sítě i do médií. Jde o
"zaručené" informace o lidech lákajících děti do aut
konkrétních typů a značek, přímo také o pedolovi na okrese
Prachatice apod. Chtěl bych k tomu říci, že my jsme
pochopitelně ti poslední, kteří bychom podobné informace
zlehčovali, nepřikládali jim patřičnou váhu či se jimi vůbec
nezabývali. Ale také není nutné informace zveličovat,
přidávat jim na "atraktivnosti" a šířit ty zprostředkované a
neověřené. Za Policii ČR mohu sdělit, že informace podané
dětmi prověřujeme a zatím se na Prachaticku ani Netolicku
uváděné verze nepotvrdily, jinými slovy, děti nemluvily
zcela pravdu. Tím ale nechci říct, že to, co nám bylo dětmi
sděleno, není pravda. Zůstaňme prozatím u toho, že poučíme
děti, jak se mají chovat v případě podobných situací, jak
reagovat na oslovení cizími lidmi či na nabídku svezení
autem nebo daru v podobě třeba cukrovinek.
Ivo Čech

NETOLICKÉ MUZEUM
ZVE NA BESEDY
úterý 19. 3.
Jan Kouba - DUDÁCKÁ BESEDA - ČENĚK ZÍBRT
Vypráví historik Prácheňského muzea v Písku, zpívá a hraje
dudák Martin Matějka a houslistka Ludmila Vilánková od 17
hodin v salonku muzea
V roce 1919 vystoupil Č. Zíbrt a jeho muzikanti několikrát v
Netolicích. Přijďte si poslechnout, kým byl a jaký měl vztah
k dudáctví.
Úterý 2. 4.
Miroslav Šobr - ZAHRADOU POZNÁNÍ – PUTOVÁNÍ
V Ě D E C K O U
K R A J I N O U
Tentokrát budeme sledovat jihočeskou krajinu očima a dílem
učenců a vědců. Od 17 hodin v salonku muzea

DLOUHÁ CESTA ZA TEPLEM…
O tom, že nový barevný kabát Domečku
teplo nepřinesl, se mohl přesvědčit
každý, kdo v zimních měsících do DDM
v Netolicích zavítal. A to i přesto, že náš
kotelník, pan Srb, dělal možné i
nemožné. Kotel, který měl datum výroby rok 1985, pomalu
dosluhoval a v lednu letošního roku se s námi rozloučil
nadobro.
Od listopadu vedení města shánělo kotel, který by dokázal
vytopit budovu s tak obrovským tepelným únikem. A zatím
to vypadá, že se povedlo.
Ve dnech od 5. do 11. února probíhala výměna kotle. Úkol to
nebyl nikterak jednoduchý. Rozebrat a vynosit starý kotel a
ten nový, který vážil skoro 500 kg, dostat po úzkém schodišti
do kotelny. Oříšek, s kterým si naprosto bravurně poradili
pánové z SDH Netolice. Ve svém volném čase, po práci a
pouze za “děkuji“ strávili středeční odpoledne a večer u nás v
Domečku. Velký podíl na naší úspěšné cestě za teplem má i
pan Jan Hojdekr, který v DDM Netolice strávil nejeden den,
večer i noc.
Na týden byl provoz budovy DDM uzavřen, ale odměnou
nám všem je stálé a příjemné teplo.
Za Dům dětí a mládeže děkuji panu starostovi Mgr.
Vladimíru Peškovi a panu Ing. Jindřichu Vaníčkovi. Mé
velké osobní poděkování patří klukům z SDH Netolice,
Honzovi Hojdekrovi, všem řemeslníkům, kteří se v
Domečku během týdne vystřídali a v neposlední řadě
Marušce Reindlové a Ondrovi Srbovi. DĚKUJI.
Mgr. Daniela Matějková
vedoucí DDM Netolice
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KARNEVAL

NOVINKY V DOMEČKU ANEB CO NÁS ČEKÁ

Sobotní odpoledne 9. 2. 2019 bylo ve znamení masek,
soutěží, tance a smíchu. V sále ZUŠ se konal tradiční
karneval. Na princezny, rytíře, lékaře, berušky – zkrátka na
všechny “maskované“ čekala tombola, taneční vystoupeni
ZÚ Dance aerobic, soutěže, spousta dárků a cen.
Za výborné koláčky a křupavé preclíky děkujeme
PEKÁRNĚ A PEKAŘSTVÍ KULIŠ A JERIE, spol. s. r .o..
Doufáme, že si všichni karnevalový rej užili a těší se na příští
rok, tak jako my.
kolektiv DDM Netolice

26. 3. od 18:00 hodin, KERAMICKÁ DÍLNA: Podložky
pod hrnec, budova DDM Netolice
Vhodné pro děti i dospělé, cena: 130 Kč
1. 4. a 8. 4. od 18:00 hodin, VELIKONOČNÍ DÍLNA:
Kašírovaný zajíc, budova DDM Netolice.
Vhodné pro děti, cena: 50 Kč
4. 4. od 17:15 hodin, VELIKONOČNÍ DÍLNA: Zdobení
vajíček, budova DDM Netolice.
Vhodné pro děti, cena: 40 Kč
15. 4. od 18:00 hodin, KERAMICKÁ DÍLNA: Volné
tvoření, budova DDM Netolice.
Vhodné pro dospělé, cena: 150 Kč
25. 4. od 16:00 hodin, ODPOLEDNE S DESKOVKAMI,
budova DDM Netolice.
Vhodné pro děti i dospělé.
Mgr. Nelly Horinková - pedagog volného času

ZÁZNAMY DO KALENDÁŘE
19. 3.

Dudácká beseda – Čeněk Zíbrt
Jan Kouba, historik Prácheňského muzea v Písku, zpívá a hraje dudák Martin Matějka a houslistka
Ludmila Vilánková - od 17 hodin v salonku muzea, vstupné dobrovolné

19. 3.

Tvořivá dílna – jarní věnec na dveře
17 hodin - DDM Netolice, nutné se přihlásit na tel: 723 825 613, cena 150,- Kč

24. 3.

Ligový turnaj ve orbalu v Netolicích - 9 hodin - Sportovní hala Netolice

25. 3.

Keramická dílna – Podložky pod hrnce
18 hodin - DDM Netolice, nutné se přihlásit na tel: 723 825 613, cena 130,- Kč

30. 3.

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing - 8 hodin - odjezd přihlášených účastníků z netolického náměstí

2. 4.

Zahradou poznání – putování vědeckou krajinou - Miroslav Šobr, vedoucí oddělení, ochrany přírody
a ekologické výchovy MÚ Strakonice - od 17 hodin v salonku muzea

6. 4.

Ukliďme si Česko sraz v 9 hodin na netolickém náměstí

6. 4.

Sběr železného šrotu
od 8 hodin budou hasiči projíždět celé město a nakládat železný odpad připravený na chodnících před vchody

6. 4.

Fotbalové utkání ve 14:00 muži A Netolice – Boršov/Vlt., v 16:30 muži B Netolice "B" - Čkyně "B"

10. 4.

Fotbalové utkání v 17:00 žáci Netolice "B" - Čkyně

12. 4.

Velikonoce u radnice - 17 hodin - zdobení stromů na náměstí, malování na asfalt, s sebou 3 vařená malovaná vajíčka

12. 4.

Zábavný pořad s Pepou Aloisem NÁHLOVSKÝM a písničkami Pepy Štrosse
20 hodin - Městské divadlo Netolice – vstupné 150,- Kč

13. 4.

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing - 7:30 hodin odjezd přihlášených účastníků z netolického náměstí

13. 4.

Fotbalové utkání ve 14:00 muži A Netolice – Velešín

13.- 15. 4. Parforsní hony - Kratochvíle (smečka Vogelsberg) https://www.cjhs.cz/kalendar
14. 4.

Klubová výstava Bouvierů - 9 hodin - areál Autocampu Podroužek

14. 4.

Fotbalové utkání v 10 hodin starší žáci Netolice - Týn / Vlt., v 11:45 mladší žáci Netolice - Týn / Vlt.,
ve 13:45 starší přípravka Netolice - Vl. Březí

16. 4.

Beseda se spisovatelem a historikem Vlastimilem VONDRUŠKOU - 17 hodin - Městské divadlo Netolice

19. 4.

Motokrosový závod ŠAC na trati Ingilinka Netolice

20. 4.

Fotbalové utkání v 17:00 muži B Netolice "B" - Svatá Maří

27. 4.

Fotbalové utkání ve 14:30 muži A Netolice - Hrdějovice

27. 4.

Čarodějnický rej - na netolickém náměstí, 16 – 19 program pro děti, 19 – 23 program pro dospělé

28. 4.

Na kole do ZOO Hluboká nad Vltavou - 8 hodin - společný odjezd cyklistů od netolické radnice

28. 4.

Fotbalové utkání v 10 hodin st.ž. Netolice - Junior Strakonice B,v 11:45 ml.ž. Netolice - Junior Strakonice B
ve 13:45 starší přípravka Netolice - Prachatice B
Změna programu vyhrazena!
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přátelské utkání.
Dorost, který je již druhým rokem ve společenství s
Vitějovicemi trénuje převážně v hale a na umělé trávě v
Netolicích. Do startu soutěže je čekají ještě dva přípravné
zápasy.
Starší žáci ihned po skončení podzimní části soutěže začali
jezdit na halovou ligu do Týna nad Vltavou. Turnaje, který
měl 8 hracích dní, se zúčastnilo celkem 10 týmů. Naše
mužstvo po základní skupině hrálo o 6. – 10. místo. Celkově
turnaj vyhrálo SKP Č.Budějovice. Naši starší žáci nakonec
obsadili místo osmé. Během zimních prázdnin také odehráli
jednodenní turnaj v Třeboni, který pořádal KFS Č.
Budějovice. Na podobném turnaji, pořádaném OFS
Prachatice si žáci ještě zahrají.
Mladší žáci hrají během zimy pouze jednodenní turnaje, a to
JUDr. A. Straky v Třeboni, kde obsadili třetí místo. Tým ještě
čeká turnaj v Rudolfově. Dvě přípravná utkání sehráli s
mužstvem Roudného na jejich umělé trávě. Na netolickém
turnaji, který byl v této kategorii nově pojmenován O pohár
pana Jana Cardy, mladší žáci startovali s dvěma mužstvy. Po
výborných výkonech si nále proti sobězahrála obě
netolická mužstva. Napínavé nále skončilo remízou a o
vítězi rozhodly až pokutové kopy, v nichž bylo úspěšnější
mužstvo A. Třetí místo obsadilo mužstvo Čtyři Dvory. Ceny
i s poděkováním a vzpomínkou na svého otce a dlouholetého
netolického funkcionáře předal pan Jan Carda ml.
Nejvíce turnajů si v zimě zahrála starší přípravka. Pro tuto
kategorii je v současné době pořádáno velké množství
turnajů. V této kategorii máme poměrně velké množství dětí
a trenéři tak nominovali hráče na jednotlivé turnaje dle
kvality obsazení turnajů. Za velmi dobrý úspěch lze
považovat postup ze třetího místa do pětičlenné nálové
skupiny na jihočeské zimní lize v Třeboni, kde se ve dvou
turnajích utkali s mužstvy Táborska, SKP Č. Budějovice
nebo Třeboně. Ve skupině o umístění za sebou nechala i
mužstva jako Písek, Hluboká, Slavie Č. Budějovice atd. Ve
nálové skupině se mužstvu již tolik nedařilo a nakonec
obsadilo páté místo. Stejného úspěchu jako minulý rok
dosáhlo mužstvo i na mezinárodním turnaji v Kašperských
Horách, kde skončilo na druhém místě za německým klubem
FC Ruderting. Tři půldenní turnaje hrají v Roudném, kde se
na umělé trávě potkávají s mužstvy z Č. Budějovice a okolí.
Na domácím turnaji Opohár 1. FC Netolice trenéři postavili
také dvě mužstva, která v konečném pořadí obsadila 5. a 6.
místo. Tento turnaj vyhrálo mužstvo Protivína před SKP Č.
Budějovice. Na jednodenním vánočním turnaji v Třeboni
skončilo mužstvo na 8. místě. Přípravku ještě čeká turnaj
OFS v Prachaticích.
Pro kategorii 2011 a ml. byl u nás v hale uspořádán turnaj O
pohár předsedy 1. FC Netolice za účasti čtyř mužstev. Pro
většinu kluků to byl teprve první opravdový zápas v
netolickém dresu, takže šlo spíše o jejich radost než o
samotný výsledek. Turnaj vyhrálo mužstvo Bavorova před
Protivínem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem trenérům, kteří
obětovali mnoho času venkovním turnajům, kam jsme byli
pozváni, tak i přípravě domácích turnajů. Také bychom
chtěli poděkovat maminkám, které pomáhaly se zajištěním
prodeje občerstvení při domácích turnajích a v neposlední
řadě rodičům za pomoc s dopravou na turnaje. Nám nezbývá
než doufat, že se vynaložené úsilí i nemalé nanční
prostředky za startovné atd. projeví u našich fotbalistů v jarní
části jednotlivých soutěží i na hřišti.
Výbor 1.FC Netolice

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NETOLICE ZVE
v úterý 16. dubna 2019 na setkání se spisovatelem
historických románů Vladislavem Vondruškou v pořadu
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost od 17 hodin v
Městském divadle Netolice. Vstupné je dobrovolné.
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
Setkání se spisovatelem a
historikem Vlastimilem
Vondruškou není klasickou
besedou, není to ani přednáška,
ale jak sám říká, jde o talk-show,
v němž se pokouší zábavně
vyprávět o životě, své literární
tvorbě a také o životě našich
předků. Není to ovšem pohled
obrácený jen do minulosti,
protože dějiny se neustále
opakují, někdy až s děsivou
pravidelností. I tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy,
ani tento pořad nepostrádá
nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. A
protože se autor jako spisovatel dívá na historické prameny
jinýma očima, než školní učebnice, dozví se posluchači řadu
překvapujících odhalení. Věděli jste, že se hojné pití piva
nejen neodsuzovalo, ale naopak patřilo ke společenským
povinnostem? Napadlo by vás, že naši předkové měli ve
středověku v erotickém konání větší svobodu, než má dnešní
společnost? Vlastimil Vondruška jako autor historických
detektivek však přiblíží rovněž středověkou spravedlnost na
základě skutečných dobových případů, kdy podle něj soudci
nesoudili formálně jako dnes, ale hledali spravedlnost ve
svém srdci. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím
bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale
především mocní tohoto světa, protože národ, který
zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.
Hana Trněná

1. FC Netolice
Stejně jako v posledních letech, tak i letos si trenéři a vedení
oddílu pro všechna mužstva připravili pestrou přípravu.
Klasické tréninky mužstev byly doplněny účastí na turnajích
a mnoha přípravných zápasech po celém Jihočeském kraji.
Do začátku jarní části soutěže ještě jednotlivé týmy několik
přátelských utkání čeká. Za pomoci TJ Netolice se nám
podařilo v hale uspořádat tři, již tradiční mládežnické
turnaje.
Muži se v rámci zimní přípravy zúčastnili kvalitně
obsazeného turnaje na Hluboké, kde v rámci turnaje odehráli
zápasy i s mužstvy z krajského přeboru. Na přelomu února a
března tým absolvoval čtyřdenní soustředění v Českém
Krumlově. Před začátkem soutěže sehrají ještě jedno
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Turnaj Netolice – mladší žáci
soustředění muži Český Krumlov

Domácí zápasy 1. FC Netolice
Muži A 1. B třída sk.A
Sobota 23. 3. 2019 12:30 Netolice - Sedlec
Sobota 6. 4. 2019 14:00 Netolice – Boršov/Vlt.
Sobota 13. 4. 2019 14:00 Netolice - Velešín
Sobota 27. 4. 2019 14:30 Netolice - Hrdějovice
Sobota 11. 5. 2019 12:30 Netolice - Kaplice
Sobota 25. 5. 2019 14:30 Netolice - Frymburk
Sobota 8. 6. 2019 14:30 Netolice – H. Planá

Turnaj Netolice – mladší přípravka

Muži B
okresní přebor
Sobota 16. 3. 2019 14:30 Netolice "B"-Š.Hoštice/Lažiště B
Sobota 23. 3. 2019 15:00 Netolice "B" - Vacov B
Sobota 6. 4. 2019 16:30 Netolice "B" - Čkyně B
Sobota 20. 4. 2019 17:00 Netolice "B" - Svatá Maří
Neděle 5. 5. 2019 14:00 Netolice "B" - Zbytiny
Neděle 19. 5. 2019 14:00 Netolice "B" - Vitějovice
Neděle 2. 6. 2019 16:00 Netolice "B" - Zdíkov
Neděle 16. 6. 2019 17:00 Netolice "B" - Borová Lada
Dorost
1. A třída sk.B
Sobota 18. 5. 2019 10:00 Vitějovice+Netolice - Protivín
Sobota 1. 6. 2019 10:00 Vitějovice+Netolice - Mirotice

Turnaj Netolice – starší přípravka

Starší žáci
1. A třída sk.B
Neděle 14. 4. 2019 10:00 Netolice - Týn / Vlt.
Neděle 28. 4. 2019 10:00 Netolice - Junior Strakonice B
Neděle 2. 6. 2019 10:00 Netolice - Protivín+Záhoří
Mladší žáci 1. A třída sk.B
Neděle 14. 4. 2019 11:45 Netolice - Týn / Vlt.
Neděle 28. 4. 2019 11:45 Netolice - Junior Strakonice B
Neděle 2. 6. 2019 11:45 Netolice - Protivín+Záhoří
Žáci B
okresní přebor
Středa 27. 3. 2019 16:30 Netolice - Protivín+Záhoří
Středa 10. 4. 2019 17:00 Netolice "B" - Čkyně
Středa 22. 5. 2019 17:00 Netolice "B" - Vimperk B
Středa 12. 6. 2019 17:00 Netolice "B" - Stachy/Zdíkov

Kašperské Hory starší přípravka

Starší přípravka
okresní přebor
Neděle 14. 4. 2019 13:45 Netolice - Vl. Březí
Neděle 5. 5. 2019 12:00 Netolice - Volary
Neděle 19. 5. 2019 12:00 Netolice - Husinec/Lažiště
Neděle 2. 6. 2019 14:00 Netolice - Zdíkov/Stachy
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Připomínáme letošní zahrádkářskou soutěž o ceny na téma

„Rozkvetlé jaro“

neuskutečnila se

Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé bydlící na
území města Netolice.
Úkolem soutěžících je zaslat na e-mailovou adresu:
zahradkari-netolice@seznam.cz nebo dodat na adresu:
Český zahrádkářský svaz, ZO Netolice, Hornická 657, 384
11 Netolice, v termínu od 1.5. do 31.5.2019 jednu až tři
fotograe vlastních osázených a rozkvetlých truhlíků a
nádob nebo záhonů a částí vaší zahrady s jarními květinami.
Každou zásilku je nutno označit jménem, příjmením a
adresou majitele a e-mailovou adresou nebo číslem telefonu
pro případný zpětný kontakt.

neuskutečnila se

- letos ve dvou kategoriích Jaro na zahrádce a Jarní truhlíky

NETOLICE NABÍDLY PROSTOR K JEDNÁNÍ I VÝSTAVĚ
Zaslané fotograe vyhodnotí komise určená výborem ZO
ČZS a nejhezčí výsadby odmění věcnými cenami.
Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Netolice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
– KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
C M B 2019 Christus mansionem benedicat - Kristus ať
požehná tomuto domu
Letošní Tříkrálová sbírka v našem městě proběhla v sobotu
6. 1. 2019.
Se zapečetěnými kasičkami chodilo 5 skupinek koledníků.
Celková částka za Farní charitu Prachatice činila
393 279,-Kč což je o 19 777,- Kč více než loni.
V našem městě Netolice činil vložený obnos do kasiček
částku 38 856,- Kč, v minulém roce to bylo 20 802,- Kč.
Výtěžek sbírky bude prachatickou charitou použit na úhradu
provozních nákladů Charitního domova sv. Dominika Savia
pro matky s dětmi v Prachaticích, Azylového domu sv. Petra
pro muže v Záblatí a terénního programu Most naděje.
Veliké poděkování patří skupinkám koledníků, jejich
vedoucím a všem, kteří se na realizaci sbírky v našem městě
podíleli a především Vám dárcům za Vaše otevřená srdce.

Jiřina Petrášková

Pracovní skupina Senioři v rámci Komunitního plánování
sociálních služeb, přípravy KPSS
na období 2020 – 2022 zasedla v
prostorech Domova seniorů
Pohoda Netolice. Ve vstupní hale
domova byla instalována ve
stejný čas i tematická výstava
SENIORPEXESO. Proběhla i
krátká vernisáž.
V rámci Komunitního plánování
sociálních služeb ORP
Prachatice proběhla další z
pracovních skupin s názvem
SENIOŘI, tentokrát v
nedalekých Netolicích. Účast
přijali starosta města Netolice
Vladimír Pešek a ředitel Domova
seniorů Pohoda Jiří Vít.
V rámci komunitního plánování se schází jednotlivé
pracovní skupiny. Ta s názvem Senioři byla naplánována do
Domova seniorů Pohoda Netolice na 1. 2. 2019 a to proto,
aby jednotliví členové poznávali služby přímo na místě. Ve
společenské místnosti domova zahájila jednání
koordinátorka projektu KPSS ORP Prachatice na odborných
2020 – 2022 Iveta Frková. Zájemci si mohli celý domov a
jeho provoz prohlédnout.
Jednání pak následovalo v režii Andrey Tajanovské, vedoucí
pracovní skupiny Senioři. Program proběhl dle plánu.
Probrán byl monitoring pracovní skupiny. Hodně se
diskutovalo nad denicí věku (byť v poslední době i ve
zdravotnictví se uvádí nižší věk pro seniory, ale naše
pracovní skupina se usnesla, že i nadále budeme pracovat s
denicí seniora: seniorem se rozumí člověk, který má nárok
pobírat starobní důchod, dosáhl důchodového věku,
seniorem je osoba nad 65 let věku. Valná část programu byla
pak zaměřena na swot analýzu a věřte, nacházeli jsme
společně mnoho toho, co považujeme za velmi dobré, tedy
silné stránky, ale na druhé straně i hrozby, pak nezbývalo nic
jiného a zabývat jsme se museli také příležitostmi a
ohroženími.
I vy máte možnost napsat, jak to se sociálními službami pro
seniory v Netolicích a na ORP Prachatice cítíte, kde jsou dle
vás slabá místa, kde máte nápad, jak vše zlepšit …
Děkujeme.
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Krátce k výstavě SENIORPEXES.
27 míst navštíví SENIORPEXESO
SeniorPoint Prachatice je platformou lidí, kteří mají blízko k
seniorům, nebo jsou seniory. V dílně dobrovolníků vzniklo
SENIORPEXESO, za podpory Jihočeského kraje. 1. 2. 2019
již na dvou místech proběhla vernisáž a to jak v Domově pro
seniory Pohoda Netolice, tak i v Domě s pečovatelskou
službou Skalka Prachatice.
Vernisáž výstavy SENIORPEXESO proběhla 1. 2. ve
vstupní hale Domova seniorů Pohoda Netolice za
přítomnosti starosty města Netolice a zastupitele kraje
Vladimíra Peška, krajské zastupitelky Jany Krejsové a
ředitele domova seniorů Jiřího Víta a řady seniorů a zástupců
seniorských organizací. O kulturní program se postarala
Jana Holá, členka Rady seniorů města Prachatice a zpěvačka
(Česká píseň, Maraveja) s písní K Budějicům cesta, kterou si
společně s ní zazpívali všichni přítomní. Odpoledne byla
výstava přestěhována do Domu s pečovatelskou službou na
Skalku do Prachatic, kde si ji do dnešního dne prohlédlo také
několik desítek nejen obyvatel domu, ale i příchozích.
SENIORPEXESO vyšlo v rámci projektu 100x jinak. Má 54
hracích kartiček, tedy 27 párů a právě proto záměr tvůrců je
objet s výstavou co nejvíce míst. Malá výstava je složena z
fotograí, co mají senioři nejraději a co dělají ve volném
čase, od Hanky RH+, dále pak návrhy obrázků do pexesa od
Jitky Sedlecké a samotným vytištěným pexesem. Pexeso
můžete použít třemi způsoby: zahrát si jej, vymalovat si
obrázky a také napsat do SeniorPointu. Napište, o jakou
aktivitu máte zájem, aby SeniorPoint Prachatice uskutečnil a
pro vás připravil na míru: prachatice@seniorpointy.cz
SeniorPoint Prachatice nabízí své prostory každý čtvrtek od
10:00 do 17:00 hodin na Zlaté sztezce 145 v Prachatice, v
sídle společnosti KreBul o.p.s. Je kontaktním místem,
místem přátelským seniorům. Je to místo k setkávání,
vytváření, dotazování, poradenství, ke cvičení, malování,
zpívání i recitaci, k vidění nevídaného, nabízí prostory k
přednáškám, kurzům, výstavám i vernisážím, divadelním
představením, i k soutěžení, závodění, vaření a pečení, ke
startování nových projektů za branami pointu – cestování,
vycházkám, plavání, poznávání, srovnávání …

Mezi obyvateli Netolic najdeme přes 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý
anděl a prostřednictvím pravidelných nančních příspěvků
tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky,
rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u Vás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Netolic
pochází 5 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes
20. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat
druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a
dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává
potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
lantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu,
kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně
nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a
celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.
Děkujeme jménem rodin, kterým pomáháte!

Hanka RH+ Rabenhauptová

PODĚKOVÁNÍ Vážení čtenáři, chceme touto cestou
upřímně poděkovat Vašemu spoluobčanovi, panu doktorovi
Pužejovi, který převzal část pacientů po lhenickém panu
doktorovi Kocnovi. Poděkovat za mimořádnou, vysoce
nadstandartní péči, kterou věnoval naší mamince paní
Boženě Zámečníkové z Třebanic, která zemřela v měsíci
lednu v nedožitých 100 letech. Pan doktor Pužej nejenže
přijel kdykoli na zavolanou v kteroukoli hodinu, ale mnohdy
se zastavil i sám od sebe, bez zavolání. Babičku si získal tak,
že v něm neviděla pana lékaře, ale vlastně jakéhosi
kamaráda. Měla v něho absolutní důvěru a vždy byla jeho
návštěvou moc potěšena. Prosím, važte si toho, že máte
takového lékaře a takového spoluobčana.
Pane doktore, moc děkujeme a přejeme Vám, aby se Vám
dařilo nejen v náročném povolání, ale i v soukromém životě.
Za rodinu Marie a Ludmila.
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Zámek Kratochvíle po zimě zahajuje návštěvní sezónu 2019 mimořádně již o víkendu 30. a 31.
března 2019.
V dubnu pak bude zámek otevřen k prohlídkám o víkendech a velikonočních svátcích (na Velký pátek
19. dubna a Velikonoční pondělí 22. dubna) vždy od 9.00 do 15.30. Pro skupiny je možné po předchozí
domluvě uspořádat prohlídku i v ostatní dny. K prohlídkám bude otevřena hlavní prohlídková trasa
renesanční vily a také zámecká zahrada. Z důvodů probíhajícího restaurování interiérů kostela
Narození Panny Marie bude kostel pro veřejnost do konce června 2019 uzavřen.
Pro návštěvníky jsou připravovány tradiční události:
V pátek 26. dubna 2019 v 19.00 hodin v Horním sále promluví již podeváté překladatel díla Williama Shakespeara prof.
Martin Hilský. Dílem pro letošní přednášku je Hamlet. Z kapacitních důvodů doporučujeme rezervovat si vstupenku
telefonicky na čísle 388 324 380, nebo emailem - rabenhauptova.lucie@npu.cz.
ź Na Velikonoční pondělí 22. dubna 2019 bude přichystána velikonoční hra. V zámecké zahradě bude uschováno několik
malovaných vajíček, u kterých budou umístěny záludné otázky a úkoly. Na ty, kteří vajíčka objeví a správně odpoví, čeká v
pokladně zámku odměna. (více na www.zamek-kratochvile.cz).
ź

ROK 2018 U ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA NETOLICE
V roce 2018 jsme zasahovali u 45 událostí, oproti předchozím obdobím byl tento rok relativně klidný. Z celkového součtu 45
výjezdů bylo 9 požárů, kde se jednalo o požáry slámy při zemědělských pracech, požáry dopravních prostředků, výrobní
linky. Dále pak požáry rodinných domů a zemědělských usedlostí.
Ve 27 případech jsme poskytli technickou pomoc, kde se převážně jednalo o odstranění padlých stromů z komunikací,
likvidaci obtížného hmyzu či pomoc ZZS při transportu pacienta. V několika případech jsme poskytli otevření uzavřeného
prostoru. V jednom případě jsme byli povoláni na výjezd na použití AED.
Zasahovali jsme u sedmi dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách docházelo k vážným zraněním a bohužel i k
jednomu úmrtí. Nejdelším zásahem byla dopravní nehoda ze 17. února, kde se jednalo se o převrácenou cisternu rmy
ČEPRO. Zásah na odstranění následků této dopravní nehody trval nepřetržitě 20 hodin.
Zaznamenali jsme také 2 plané poplachy, zde se jednalo o nenahlášené pálení.
Při zásazích jsme spolupracovali s dobrovolnými hasiči obcí P.Dvůr,Lhenice,Nebahovy, Strunkovice nad Blanicí a Bavorov.
Dále s profesionálními hasiči Hasičského Sboru, územní odbory Prachatice a Vodňany, Zdravotnickou Záchrannou Službou
Prachatice a Č. Budějovice,Leteckou Záchrannou Službou Armády ČR z Bechyně, Policií ČR Netolice, Dopravní Policií ČR
Prachatice a Č.Budějovice.
Při 45 nahlášených událostech jsme provedli na 76 zásahů.Stalo se tak,že na jednu událost připadalo více zásahů,což bylo
hlavně při letních bouřích a větrných smrštích. Zasahovali jsme jak ve městě Netolice, tak v dalších 12 obcích okresů
Prachatice a Strakonice. Při těchto událostech jsme s našimi výjezdovými vozidly najezdili 492 km.
V loňském roce jsme společně s městem Netolice požádali MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky, o poskytnutí investiční dotace na rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky
SDH obcí - Výzvy JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky. Vyhodnocení žádostí
bylo zveřejněno 27. září 2018. Naše žádost byla vyhodnocena jako úspěšná. V současné době připravujeme technické
podmínky nové cisterny - tedy, že pracujeme na tom,aby cisterna byla postavena podle našich potřeb a zároveň splňovala
právní a technické normy pro stavbu nových vozidel jednotek požární ochrany. Pevně věřím,že naše nová cisterna bude
vyrobena do konce roku 2019.
Závěrem mi dovolte poděkování všem členům naší jednotky za odvedenou práci a jejich rodinným příslušníkům za pochopení
pro jejich činnost v zásahové jednotce.
Jan Marek, velitel JSDHO Netolice

ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Netolice
provede
sběr železného šrotu v sobotu

6. dubna 2019
Hasiči budou od 8:00 ráno projíždět celé město a nakládat železný odpad, který bude připraven na chodnících před
vchody. Abychom předešli problémům se spoluobčany, kteří odváželi šrot přes noc a obohacovali se na tom sami,
prosíme, vyndejte ho před domy až ráno, s těžšími kusy Vám rádi pomůžeme.
NA NEPŘEHLEDNĚ UMÍSTĚNÝ ŠROT A PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE TEL: 723 105 476
(odvážet se budou i zavíčkované autobaterie)
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POZVÁNÍ NA VÝSTAVU DO PRACHATICKÉHO MUZEA

Létofest 2019

Od 2 dubna do 26. května si budete moci prohlédnout v
Prachatickém muzeu výstavu s názvem „Historie služební
kynologie – psi ve službě“. Ta je věnována dějinám
využívání a výcviku psů u bezpečnostních složek,
výcvikovým zařízením a osobnostem služební kynologie.
Srdečně zve Mgr. Markéta Voříšková

Dvoudenní festival napříč ČR nabídne top kapely
československé scény. V Českých Budějovicích se
uskuteční festival 19. – 20. 7. 2019 na výstavišti.
Hlavními tahouny budou kapely Divokej Bill, Tomáš Klus,
nebo také Wanastowi Vjecy a Mig21.
Předprodej vstupenek je již spuštěn v síti TICKETLIVE.
Cena vstupenek se bude s blížícím se datem vystoupení
stupňovat www.ticketlive.cz/cs/event/letofest-2019
Do konce března je možno zakoupit vstupenky v síti
Ticketlive v ceně 770 Kč. Na místě v den akce bude vstupné
1050,- Kč.
Program k nahlédnutí na
www.facebook.com/events/2274713762812080/
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Představení jízdy na koni při parforsním
honu a jízdy v přírodě
Instruktor: Václav Vydra
Sobota 30. března 2019
Sraz je před tribunou na závodišti v Netolicích, na
koni v 10 hodin.
Oblečení: jezdecké kalhoty, sako nebo bunda, jezdecká
helma. Vhodné oblečení pro případ špatného počasí.
Vstup pro jezdce a diváky je volný.
Ne každý kůň je vhodný pro skupinovou jízdu. Vhodná
příležitost si svého koně vyzkoušet v jízdě ve skupině.
Program:
10:00 do 10:20 Jezdecká pravidla parforních honů, na
koni.
10:20 do 11:00 Na louce na závodišti. Jízda v houfu
krokem, klusem, cvalem. Kontrola koně při jízdě v
houfu.
11:00 do 12:30 Jízda v houfu lesem, lehkým terénem.
12:30 odsedlání koní.
12:30 do 14:00 společný oběd (každý si hradí sám) v
restauraci Kratochvíle. Diskuse o průběhu dne s
Václavem Vydrou.
Dotazy a další informace:
Anynka Prennerová 774 100 525
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INZERCE
ź

Sháním staré cihly. Mohu i pomoct s demontáží staré
cihlové zdi. Předem děkuji. Tel. 777 982 638

ź

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

ź

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ks.
Prodej: Netolice – u vlakového nádraží
26. března, 9. května a 6. června 2019 - 17.20 hod.
16. dubna, 29. května a 27. června 2019 - 10.50 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info:
Po-Pá 9.00-16.00 hodin, tel: 601 576 270, 728 605 840

Za původnost a obsahovou správnost textů ručí autoři.
Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné a elektronické podobě.
Za zveřejnění inzerce a placených reklamních článků odpovídá zadavatel.
- 17 -

Krásné řasy a oční okolí

Lash Lifting & botox nebo raději trvalá na řasy? Jsou to metody, které zvýrazní řasy klientky bez aplikace umělých řas.
Výsledným efektem jsou zvýrazněné, opticky silnější a delší, lesklé a vyživené řasy. Nedochází k narušení řas klientky.
Lash lifting & botox -šetrná metoda, která spočívá v napnutí řas a natočení od kořínků směrem k obočí na speciální
silikonovou formu a pomocí tekutin se vytvarují. Po té se nabarví. Následně se aplikuje sérum Lasch botox, které dodá řasám
maximální výživu a zahustí je.
Výsledným efektem jsou Vaše řasy opticky prodloužené,objemnější, lesklé a vyživené, oko se zdá být více otevřené,
rozjasněný pohled. Výsledný efekt za 90 minut, vydrží po dobu 6 - 8 týdnů, bezkonkurenční cena certikovaným materiálem
je 590,- Kč. Pak můžete proceduru opakovat.
Trvalá na řasy- je to lacinější verze, kde se používají speciální natáčky na řasy, při aplikaci s tekutinami klasicky trochu čpí.
Výsledkem jsou řasy natočené více do obloučku, viditelné, obarvené, ošetřené výživou.
Kouzlo této procedury spočívá především v tom, že se oko opticky zvýrazní, otevře, u starších klientek částečně zakryje
povadlé oční víčko, praktické, vhodné i na dovolenou, pro sportovkyně nebo tam, kde si nemohou klientky líčit řasy. Výroba
je za 60 minut, vydrží 6 - 8 týdnů, cena včetně barvení 300,- Kč.

Kosmetický salon Věra Schrenkové v Netolicích, Školní 169, tel.: 728 566 360
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parafínové zábaly nohou a rukou

PRODÁM LEVNĚ
THUJE
NA ŽIVÉ PLOTY
TEL. 606 373 615
POZOR!
UZÁVĚRKA NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE JE JIŽ K 10. DUBNU 2019.
DALŠÍ TERMÍN UZÁVĚRKY BUDE K 10. ČERVENCI 2019.
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100 kusů, www.netolice.cz., kontakt Mgr. J. Petrášková – tel: 380 421 268, email: info@netolice.cz. Adresa redakce: Muzeum JUDr. O.
Kudrny v Netolicích, Náměstí 248, 384 11 Netolice. Redakční rada: Lucie Bedlivá Reidingerová – šéfredaktorka, Blanka Umancová,
Libuše Záhorková, Markéta Voříšková, Jiřina Petrášková. Registrace MK ČR E 12490. Graka a tisk: BAZA Graphic – Netolice
- 20 -

