čtvrtletník

č.

SLOVO STAROSTY
Tato doba zdá se mi býti více než
nenormální“. Začínám trochu s nadsázkou,
ale spíše smutnou. Společnost, ale
nejenom u nás v ČR, je značně rozdělena,
lidská sounáležitost je upozaděna a „zloba,
závist, zášť, strach a pláč zdaleka nepominuly“. Víte, za těch
již více jak šest let ve funkci starosty jsem přešel a vůbec
nereagoval na tolik nesmyslů, pomluv a anonymů, že se
tomu až divím. O tom, že odcházím do Prahy, že budu
ředitelem DPS Pohoda, že se nově stavěný supermarket na
Benýdkově propadá atd. atd. atd. Už ani nejsem přesvědčen o
tom, že má vůbec cenu tyto nesmysly dementovat a
komentovat. Normální člověk to pochopí a „inteligentovi“ to
stejně nevysvětlím. Já osobně jsem s tím, co se nám v
Netolicích za šest let společně s kolegy ve vedení města
povedlo vybudovat, spokojen. Ti, co za dva roky nastoupí do
vedení města, budou mít dle mého nastavenu pomyslnou
laťku vysoko, a to říkám se vší skromností. Mrzí mne, že
někteří z nás berou město a jeho služby jako samozřejmost a
věci se jich týkají pouze, když jde o jejich osobní zájem.
Město není jeden člověk, město jsme všichni, kdo v
Netolicích žijeme. Teď možná píchnu do vosího hnízda, ale
nedá mi to. Narodil jsem se v roce 1974, v době tzv. sametové
revoluce mi bylo 15 let a studoval jsem druhý ročník
průmyslovky. Pokud mohu hodnotit ze svého pohledu 80.
léta minulého století, tak jsem doopravdy šťastný, že jsem v
nich prožil své dětství. Někdo může říci, že to bylo za vlády
komunistů. Ano bylo a můj taťka byl a je komunista, přesto
tvrdím, že nám, bohužel, naše děti naše dětství mohou
závidět. Já jsem se naučil hodnotit lidi ne podle stranické
knížky a jejich přesvědčení, ale podle toho, jak se chovají,
jací jsou lidé. Mám již dlouho vyzkoušeno, že na ty, co mají
plná ústa demokracie, si musí člověk dávat pozor, protože
demokracie je to poslední, co je zajímá. Tato složitá doba a
čas adventu by nás měly vést k tomu, abychom se alespoň na
chvíli zastavili a zamysleli se nad tím, o čem ten život vlastně
je, zda o penězích, majetku, závisti, nebo naopak o našich
dětech, rodině a společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že
každý z nás máme napsaný svůj životní scénář, ale s více
variantami realizace. Ale ten ﬁnální životní scénář je tvořen
pouze naším rozhodnutím a je na naši zodpovědnost. Vždy
jsem byl hrdý na to, že jsem z Netolic, a nikdy jsem si
nemyslel, že bych měl žít někde jinde. Na rovinu musím
konstatovat, že poslední rok si již nejsem tak jistý. Já vím, že
se člověk všem nezavděčí, ani nechci ventilovat např.
některé stupidní e-maily, ale když vím, co s kolegy ve vedení
města řešíme a jak jsou to někteří křiváci schopní
komentovat, tak jsem z toho smutný a přemýšlím, zda to
mám zapotřebí a zda mám vůbec zapotřebí se s takovými
lidmi setkávat nebo komunikovat. Těm lidem totiž vůbec
nejde o Netolice, oni chtějí pouze bořit, škodit a pomlouvat.
Na druhou stranu mne velmi potěší, když nás někdo
pochválí, pak si zase naopak člověk říká, že to cenu má.
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ZIMA

Neberte to prosím jako nějaký pláč nebo ubrečenost, berte to
jako pohled někoho jiného z jeho úhlu pohledu a možná jako
výzvu některým lidem, aby se nad sebou také zamysleli.
Tento článek píši na konci listopadu a právě ﬁnalizujeme
návrh rozpočtu na příští rok. Protože je právě aktuální situace
týkající se daňového balíčku včetně snížení superhrubé
mzdy, a s tím spojené snížení příjmu obcí, tak mi to nedá. Z
mého pohledu je zrušení superhrubé mzdy v premiérem
navrhované verzi naprosto asociální a smrtící pro mnohé
obecní rozpočty. Především ty menší obce a města budou
tímto velmi zasažena, např. u nás v Netolicích by to podle
RUD kalkulačky SMS mělo dělat cca 3,5 milionu korun. Již
takto v posledním půl roce daňové příjmy obcí a měst
razantně klesají. Druhou věcí je v současné době
nepochopitelná podpora vysokopříjmových občanů na úkor
nízkopřímových. Pochopil bych příjmovou hranici někde
okolo 50-70 tisíc korun, ale 140 tisíc...... to fakt nechápu.
Nikdy bych si nemyslel, že budu podporovat "cokoliv
pirátského", ale v tomto případě to musím konstatovat, jejich
návrh je nejracionálnější. Uvidíme, jaké bude ﬁnále.
Ve čtvrtek 3. prosince
by měl být otevřen
provoz nového
supermarketu. Jsem
přesvědčen o tom, že
drtivá většina
obyvatel toto vítá a
nejsem přesvědčen o
tom, že následkem bude zavření ostatních obchůdků. Vždyť
přeci o tomto se již povídá více jak 15 let. Předchozí vedení
města to mělo dlouhá léta jako cíl a teď je splněn. Měli by se
přeci radovat, nebo Ne? Myslím si, že budete (jste)
překvapeni jak tato stavba zvenku a zevnitř vypadá. Teď už
mohu sdělit natvrdo, že realizaci tohoto záměru beru jako
malý (spíše velký) zázrak. kud možno pohodový a
„bezkoronavirový“ podzim.
Závěrem bych chtěl všem do nového roku 2021 popřát
hlavně zdraví, a pokud možno návrat minimálně do
„normálu“. Speciálně bych chtěl poděkovat zaměstnancům
DPS Pohoda za jejich obětavost a práci s našimi seniory.
Děkuji.
Mgr. Vladimír Pešek
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Informace z městského úřadu
radnice, kde budou doplňovány další informace k nově
zaváděnému místnímu poplatku.
MěÚ Netolice

PLATBY ZA ODVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ
V ROCE 2021
Vážení poplatníci,
od 1. ledna 2021 dojde v našem městě ke změně platby za
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Dle obecně závazné
vyhlášky č. 3/2020 je povinna uhradit poplatek ve výši 580,Kč každá fyzická osoba, která má nahlášený trvalý pobyt na
území města Netolice, a fyzická osoba, která má v
katastrálním území Netolice ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci - byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.
června 2021. S platbou tedy nemusíte spěchat. S ohledem na
dlouhodobě nepříznivou epidemiologickou situaci, a z ní
vyplývající omezení a obtíže, není nutné provést platbu hned
na počátku měsíce ledna, ale pozor, neponechávejte ji až na
konec stanovené lhůty. Po výše uvedeném termínu bude
přistoupeno k vymáhání.
- Za osoby nezletilé nebo s omezenou svéprávností musí
zaplatit poplatek jejich zákonný zástupce, popř. opatrovník
stanovený soudem.
- Za domácnost, kterou tvoří více osob, může zaplatit určený
zástupce.
- Za osoby v bytových domech, může zaplatit určený
zástupce (správce).
Ve výše zmiňovaných případech musí zástupce nahlásit
jména a potřebné informace, za které osoby platí, k čemuž
využije formulář Městského úřadu Netolice (během ledna
dostupný na webových stránkách města Netolice a v
průjezdu radnice).
Osoby, které vlastní nemovitost na území města Netolice, a
kde není trvale přihlášena žádná osoba, musí pro přihlášení k
poplatkové povinnosti taktéž využít formulář Městského
úřadu Netolice (během ledna dostupný na webových
stránkách města Netolice a v průjezdu radnice).
Každému poplatníkovi (zástupci za více osob) bude
vygenerován variabilní symbol pro přiřazení platby. Ten,
kdo ve formuláři uvede e-mailovou adresu, bude obeslán
podkladem pro platbu, včetně variabilního symbolu, a to na
uvedený e-mail. Variabilní symbol bude pro každého
poplatníka (zástupce) každý rok stejný, proto podklad pro
platbu bude zaslán pouze v roce 2021 a poté si již musí každý
poplatník sám hlídat splatnost poplatku dle obecně závazné
vyhlášky č. 3/2020. Z tohoto důvodu si pečlivě uschovejte
číslo variabilního symbolu, které Vám bude přiděleno.
Pokud dojde ke ztrátě tohoto čísla, může jej Městský úřad
Netolice na požádání sdělit. Pokud nedisponuje poplatník emailovou adresou, může si číslo variabilního symbolu
vyžádat na Městském úřadě Netolice např. telefonicky.
Způsob platby poplatku
- bezhotovostně převodem na účet č. 925281/0100 (je nutné
znát variabilní symbol)
- hotově v pokladně Městského úřadu Netolice – budova
radnice (v úředních hodinách)
- prostřednictvím České pošty s. p. - lze zaslat složenkou,
kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit (musí znát č.
účtu, částku a variabilní symbol – údaje Vám sdělí na
požádání na Městském úřadě Netolice), služba je
zpoplatněna dle sazebníku České pošty s. p.
Doporučujeme využívat bezhotovostní platbu, vyhnete se
tak případnému zástupu poplatníků na pokladně.
Dále doporučujeme sledovat informace na webových
stránkách města Netolice nebo na úřední desce u vstupu do

JEŠTĚ JEDNOU K POPLATKŮM
ZA VYVÁŽENÍ POPELNIC
Jak jsme asi všichni postřehli, zastupitelstvo města schválilo
návrh na změnu v poplatcích za svoz komunálního odpadu –
od příštího roku se má místo dosavadního systému známek
na popelnice platit jednotný paušál na hlavu. Je pravda, že již
delší dobu byl současný systém neudržitelný. Město svoz
odpadu již několik let dotovalo ohromnými částkami, které
by měly být bezesporu využity zcela jinak. Faktem také je, že
někteří občané svůj odpad léta vyhazovali do směsného
kontejneru na sběrném dvoře či do veřejných odpadkových
košů. Zavedením paušálu na hlavu je možné dotlačit i tyto
lidi, aby se na platbě za svoz odpadu podíleli.
Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout některé výhody
známkového systému. Tento systém motivuje obyvatele
města ekologicky a ekonomicky – lidé, kteří produkují méně
odpadu, třeba tím, že důsledně třídí svůj odpad, jsou
ekonomicky zvýhodněni, protože za známky zaplatí méně.
Myslíme si, že je škoda tento systém zcela zavrhnout, neboť
se jeho pomocí dá například zabránit přeplňování popelnic
tříditelným odpadem (toto přeplňování by v konečném
důsledku opět zvedlo ceny odpadu pro všechny a zase by na
tom byli biti ti, kteří poctivě odpad třídí). Za účelem
zachování známkového systému vznikla petice, kterou již
mnozí z vás podepsali. Rádi bychom také upozornili na to, že
je stále možné připojit pod ni svůj podpis.
Jistým kompromisem, který by si mohl uchovat výhody
obou způsobů, by byl kombinovaný systém. Jelikož v
následujících letech nás nečeká žádné snižování cen za svoz
a likvidaci odpadů (od nového roku se mění zákon o
odpadech a tyto ceny dále porostou), bylo by dobré uvažovat
s výhledem do budoucnosti. Apelujeme tedy na vedení
města, aby místo neustále zvyšujícího paušálu dorovnávalo
odpadový rozpočet tím, že bude paušál doplněn systémem
známek na popelnice.
Chcete-li se připojit k tomuto apelu, připojte se k již výše
zmiňované petici, kterou můžete podepsat v ordinaci
Vítězslava Pužeje.

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Upozorňujeme majitele psů na povinnost dodržování zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, v němž je zakotvena rovněž povinnost
chovatele učinit opatření proti úniku zvířat. Volně pobíhající
pes na území města je odchycen a umístěn do záchytného
kotce. Pokud má pes evidovaný čip, lze majitele dohledat a
neprodleně jej informovat. V poslední době se bohužel ve
větším rozsahu vyskytly případy, kdy bylo nutné opakovaně
odchytávat ty samé volně pobíhající psi. Protože je odchyt a
zejména následná péče o psa v kotci pro město časovým a
ﬁnančním výdajem, bude město Netolice nuceno při
opakovaných odchytech psa oznamovat tuto skutečnost
příslušným orgánům, u nichž může být jednání chovatele
klasiﬁkováno jako přestupek.
Zároveň žádáme majitele psů v evidenci města Netolice o
sdělení čísla čipu, a to buď v listinné podobě (doručením
písemnosti na podatelnu MěÚ Netolice či vhozením
písemnosti do poštovní schránky umístěné v průjezdu
radnice) nebo na e-mail: mu.poplatky@netolice.cz.
MěÚ Netolice
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Policie ČR. Vlastní zásah vypadal jednoduše, trval – díky
profesionalitě všech zúčastněných – jen asi dvě hodiny,
včetně rozložení a složení jeřábu. Farnost za něj zaplatila
necelých 20 tisíc korun.

INFORMACE K VÁNOČNÍMU SETKÁNÍ
Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci se tradiční
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ občanů
Netolic v letošním prosinci
neuskuteční.
Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a
v roce 2021 hodně zdraví.
Za SPOZ Netolice Hana Trněná

DOKONČENÍ CHODNÍKU V GREGOROVĚ ULICI

Složitější to bude s opravou. Kříž sám poškozen není, stačí
ho jen očistit od rzi a natřít, ale hrotový trám, do kterého byl
zasazen, je napaden hnilobou a musí se vyměnit, nebo lépe
nahradit něčím z pevnějšího materiálu. K tomu bude třeba
rozebrat část krytiny a neobejde se to bez lešení.
Odhadované náklady značně převyšují ﬁnanční možnosti
farnosti. Podáme žádost o dotaci, ale jak to v nynější
rozpočtové situaci bude s granty na opravu kulturních
památek, dnes nedokáže nikdo říci.
Děkuji všem obyvatelům Netolic za trpělivost a prosím o
shovívavost i do budoucna.

Blátivá cesta kolem rybníku Mnich se výrazně proměnila.
Koncem října byly ukončeny práce na chodníku v Gregorově
ulici. Nový chodník zve k procházkám kolem rybníku, kde je
nádherný výhled na město a do okolní krajiny. Přijďte
vyzkoušet!
JR

HAVÁRIE KŘÍŽE NA KOSTELE SV. VÁCLAVA
V noci z 9. na 10. února 2020 se prohnala přes Česko větrná
bouře Sabine. V Netolicích zanechala zdaleka viditelnou
stopu v podobě vyvráceného kříže na věži kostela sv.
Václava. Současně došlo uvnitř kostela k poškození
ozvučovacího zařízení přepětím a k několika dalším
závadám v elektroinstalaci. Pravděpodobně tedy nešlo o
poryv větru, ale o zásah bleskem. Kříž se naštěstí nachýlil
nad kostelní loď a bezprostředně neohrožoval životy a zdraví
kolemjdoucích. Silný drát hromosvodu zabraňoval zřícení.
Kroky k odstranění havárie byly podniknuty okamžitě. Věž
je – měřeno ze silnice – vysoká 37 metrů. Uvažovalo se o
horolezeckém způsobu sejmutí, ale to bylo vyhodnoceno
jako příliš nebezpečné. V úvahu přicházel jedině jeřáb. Na
prachatickém okrese nikdo tak vysokým nedisponuje.
Oslovila se ﬁrma Hochtief v Českých Budějovicích, zakázku
přijala, ale stále něco bránilo realizaci. Nejprve se čekalo na
lepší počasí, pak se objevil koronavirus a s ním útlum
činností, které nebyly v tu chvíli nezbytné, v létě zase ﬁrma
nemohla uvolnit jeřáb na tak malou zakázku, aniž by
ohrozila své závazky jinde. Několik avízovaných termínů
bylo odvoláno.
Konečně 19. října všechno klaplo. Protože akce probíhala na
dopravně nejfrekventovanějším a zároveň nejméně
přehledném místě v celém městě, bylo třeba asistence

Pavel Liška
detailní foto sundavání Josef Rotbauer
a foto s věží kostela Eliška Krištofová
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K 30. dubnu 2020 uvádí český statistický úřad počet
obyvatel v našem městě 2 579 z toho mužů 1275 a žen 1304,
celkový průměrný věk obyvatel v Netolicích je 42,2.
Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé
bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Údaje zahrnují
také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů, cizince s přiznaným
azylem, občany zemí EU s přechodným pobytem na území
ČR a občany třetích zemí s povolením k dlouhodobému
pobytu.
Český statistický úřad

KOLIK NÁS ŽIJE V NETOLICÍCH?

INFORMATIVNÍ POČET CIZINCŮ

www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

VOLBY 2020
Do voleb do krajského zastupitelstva bylo zapsáno 2 047
voličů, počet platných hlasů byl 691. Volební účast 33,85%.
Počet hlasů, které získaly jednotlivé strany v našem městě:
1. ANO 2011 – 131
ODS 131
2. Piráti – 81
3. TOP 09 a KDU – ČSL – 70
4. Změna 2020 – 51
5. ČSSD – 49
6. Starostové a nezávislí – 48
7. SPD – 33
8. KSČM – 32
9. Jihočeši 2012 – 29
10. Trikolóra – 23
11. Dělnická strana soc. spravedl. – 4
12. Pravý blok – Cibulka – 3
po 2 hlasech DSZ; Strana zelených a Svobodní
V krajských volbách získal Mgr. Vladimír Pešek za hnutí
Změna 2020 v našem městě od voličů 32 hlasů.

Jana Borovková
Matrikářka
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Církevní události
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Jedno je jisté – Tříkrálová
sbírka bude, koleda se
uskuteční. Jen se ještě neví,
v jaké podobě. I tři králové
totiž musí počítat s
možností, že epidemiologická situace neumožní setkání
koledníků s dárci tváří v tvář. Radostnou zvěst však roznesou
tři králové po České republice děj se co děj!
Charita Česká republika

FARNÍ CHARITA ZA ROK 2020
Drazí spoluobčané, blíží se pomalu konec letošního roku
2020, který pro nás všechny nebyl vůbec lehký. V červnu
jsme se musely navždy rozloučit s naší dlouholetou členkou
Růženkou Petráškovou, která byla pro nás takové sluníčko a
velká pomocnice našeho kolektivu.
Za vše velké díky a Čest její památce.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a
přinášejí nám věci, které jsou potřebné pro ostatní. Týká se to
hlavně ošacení – dětské, dámské, pánské, obuv, povlečení,
různé věci pro domácnost, knížky, hračky. Výtěžek za tyto
věci, které získáme, jsme letos zaslaly na tyto účely:
Žlutý Petrklíč Lomec
Chelčický domov sv. Linharta
FOD – Klokánek
Výcvik psů pro postižené
SDH Netolice + SDH Petrův Dvůr
Ostatní darované věci, které nám zůstanou, věnujeme
Diakonii Broumov, které si dvakrát za rok odveze.
Zároveň děkujeme Městskému úřadu za poskytnuté
prostory, kde můžeme naši činnost provozovat.
Ještě bych moc ráda poděkovala za dlouholeté členství a
pomoc v Charitě paní Blance Umancové, která již členství v
našem kolektivu ukončila. Přejeme jí do dalších let pevné
zdraví, hodně štěstí a Boží požehnání v kruhu rodinném.
Co dodat na závěr, než popřát vám všem občanům našeho
města a okolí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, krásné
prožití Vánoc a vše dobré v novém roce 2021.
Za Farní Charitu Záhorková Libuše, Štěpánková Iva
V příštím roce nás můžete navštěvovat
ve Václavské ulici každé úterý
od 14 do 16 hodin
tel: 728 711 366

DAR PRO HOSPIC
Naše myšlenka s manželkou byla pozvednout Lomec při
jeho kráse, což nám nebylo souzeno, vzhledem k úřednímu
šimlu. Poté přišlo vnuknutí z naší strany věnovat sochu
prachatickému hospicu jako dar. Socha sv. Jakuba je
vyřezaná a již postavená na místě. I s tím, že nám to trvalo 2
roky vyřídit vše a za to jsme moc vděční, všem dobrým
lidem, kteří ﬁnančně podpořili tuto charitativní akci.
Vzhledem k tomu, že máme omezené možnosti všechny

jmenovat, musíme alespoň některé: pana Josefa Peška věnoval kmen dubu, paní Editu Hrbkovou, která sochu
vyřezala, ﬁnanční dar od obce Malovice a Hracholusky.
Děkujeme všem lidem z okolí Vodňan, Netolic, Malovic,
Němčic, kteří tuto akci ﬁnančně podpořili. Zároveň bychom
chtěli poděkovat p. Hunešovi za ochotu a vstřícnost.
Text a foto: Václav a Vendula Růžičkovi
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Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
POVODEŇ V ROCE 1663

MUZEUM JUDR. OTAKARA KUDRNY
Letošní turistická sezóna skončila a byla tedy opravdu
zvláštní, jako vlastně celý letošní rok. Některé výstavy
proběhly bez vernisáží, některé vůbec a nasmlouvané
přednášky jsme museli rušit i dvakrát. Ráda bych uveřejnila
informace o čerpání grantových prostředků v roce 2020. Pro
naši muzejní práci byly vypracovány tři žádosti o grantový
příspěvek z prostředků Jihočeského kraje, všechny žádosti
byly kladně vyřízeny. Jsem velice ráda, že se všechny tři
projekty podařilo uskutečnit.
Grant z programu „Podpora muzeí a galerií“ – pořízení čtyř
profesionálních vysoušečů vzduchu, které využijeme do
depozitářů nebo v expozici muzea. Bylo žádáno o 32.000,Kč, schválená dotace byla ve výši 30.000,- Kč.
Grant z programu „Kulturní dědictví – movité kulturní
dědictví“ – restaurování 27 ks kovových předmětů denní
potřeby (svítidla, klíče, zámky apod.) z 19. a 20. století.
Původní žádost o dotaci z rozpočtu kraje byla ve výši
50.000,- Kč, podíl kraje byl schválen v celé částce.
Grant z programu „Kulturní dědictví - movité kulturní
dědictví“ – restaurování souboru relikviářů a voskových
prací. Zejména voskové práce pod skleněným poklopem
doslova prokoukly a jsou zachráněny pro budoucí generace.
V žádosti o grantové prostředky bylo žádáno o 22.000,- Kč.
Dotace byla poskytnuta ve výši 22.000,- Kč.
Muzeum letos získalo od Jihočeského kraje na granty
celkem 102.000,- Kč. Celkové náklady na granty činily
169.764,- Kč. Zrestaurované předměty vystavíme od příští
turistické sezóny ve stálé expozici, kde je budete moci
obdivovat.

Dlouhá léta byl na skále, na konci Malého Jánu, vedle
Jünglingů louky (dnes motocross) železný křížek v
kamenném spodku. Na něm byla připevněna schránka se
slovy připomínajícími tuto událost. V létě 1971 (asi červen)
ulomil křížek nějaký zmetek. Schránku jsem tedy z křížku
odšrouboval a odnesl do musea. Zmínil jsem se o ní při
povídání o Netolicích loni i letos v museu při akci Zažít
Netolice jinak. Díky fotograﬁím pana Ivana Janoty mohli
lidé vidět onen kámen i schránku. Dnes je schránka
zrestaurována péčí děvčat musea. Bude možné ji vidět od
příštího roku v expozici našeho musea, za což patří dík
vedení musea.
Poznámka pro „náplavy“ a neinformované starousedlíky:
Kopec Ján má dvě části – Malý a Velký Ján. Velký zná
většina lidí, je na něm kynologické cvičiště a archeopark.
Malý začíná krátkým svahem (mezí) a pokračuje rovinou až
k Jünglingů louce. Oba Jány oddělovala kamenná kaplička
Sv. Trojice, kterou povalil jiný vandal. Dnes ji můžete vidět
postavenou na dvorku musea.
Jan Řepa, foto I. Janota a archiv muzea

Hodně zdraví všem a na viděnou v další sezóně, která snad
bude probíhat podle plánu a v klidné atmosféře.
Zuzana Leherová
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KNIŽNÍ NABÍDKA MUZEA – INFOCENTRA
NETOLICE
Naše město Netolice zachycují letecké snímky v publikaci
Prachaticko z nebe, kterou vydalo CBS nakladatelství Zlín.
Autor Milan Paprička s kolektivem umožňuje náhled na
rozmanitost města a krajiny z ptačí perspektivy. Kniha
obsahuje mimo fotograﬁí i textové pozvání do našeho města.
Knihu si je možné zakoupit za 499,- Kč.
Poznávací omalovánky-Prachaticko ukazují hravou formou
pestrost a krásu našeho regionu. Součástí omalovánek je také
pexeso. Za komplet zaplatíte 75,- Kč.
Netolické vzpomínky 1945 - autorky Dagmar Kasnerová a
Daniela Liščáková v ní zaznamenaly vzpomínky pamětníků
na události dnů osvobození. Kniha stojí 50,- Kč.
KALENDÁŘ NA ROK 2021, který zachycuje historické
fotograﬁe Netolic za cenu 249,- Kč. Součástí dárkového setu
nástěnného kalendáře je pohlednice a kapesní kalendářík.
Publikace mohou být vhodným dárkem, který můžete
zakoupit v muzeu a udělat tak radost svým blízkým.
Mimo knih je v muzeu bohatý výběr ostatního zajímavého
zboží.
Dostupné: http://www.muzeumnetolice.cz
Jiřina Petrášková
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Kulturní akce
také udělat.

KALENDÁŘ AKCÍ

Potřebujete:
1 nanukový dort
1 sáček dětských piškotů
2 vejce (použije se pouze bílek na sníh)
cca 2 polévkové lžíce ovocného sirupu – lze dle chuti
cca 1 dcl rumu – lze dle chuti
ovoce na ozdobení cca 3 – 6 kusů

Z důvodu celosvětové epidemie upouštějí pořadatelé od
realizování pořadů.
Program sledujte na stránkách města www.netolice.cz.

SOUTĚŽ „INFORMAČNÍ CENTRUM 2020“
(OD 21. 6. DO 31. 8. 2020)

Postup:
Na mísu (varné sklo, keramika) rozložíme po celé ploše
piškoty oblou stranou dolů k míse. Mírně je pokapeme
sirupem. Na rovnou stranu piškotů položíme celý zmrzlý
nanukový dort. Mezitím si ušleháme z bílků sníh, který dáme
do zdobícího sáčku, a s ním nazdobíme dort ze všech stran.
Lze nanést také rovnoměrně stěrkou. Do naneseného sněhu
vtlačíme vedle sebe piškoty, které nám zbyly. Nanukový dort
by jimi měl být celý zakrytý. Postupujeme rychle, aby se
nám dort neroztál. Vložíme jej do rozpálené trouby a
necháme v ní krátce, než se udělá na sněhu zlatavá kůrka.
Vyndáme ho z trouby a ozdobíme ovocem. Necháme
zhasnout světlo. Dort polijeme teplým rumem a zapálíme.
Plamen rychle sfoukneme a podáváme.
JP, foto archiv rodiny

I v letošním roce proběhla soutěž o nejoblíbenější
informační centrum v kraji, kterou pořádala Asociace
turistických informačních center ČR s provozovatelem
Vy d a v a t e l s t v í K A M p o Č e s k u n a p o r t á l u
www.kampocesku.cz/anketa. Návštěvníci měli možnost
hodnotit informační centra prostřednictvím ankety. V
jihočeském kraji bylo možno volit ze 42 infocenter. Naše
infocentrum se umístilo v soutěži „Informační centrum
2020“ na krásném 10. místě. Za Netolicemi skončila
infocentra České Budějovice, Vodňany i Prachatice.

INTERNETOVÁ ANKETA KRAJ MÉHO SRDCE
V tomto roce se koná 9. ročník ankety, ve které čtenáři hlasují
v 8 kategoriích o kraj jejich srdce. Anketu pořádá redakce
KAM po Česku a veletržní společnost PVA EXPO Praha pod
záštitou Asociace krajů ČR. Hlasovat je možné do 31. 1.
2021 na webové adrese www.kampocesku.cz/anketa.

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

JAK NÁS ROZESMÁL JAN ČENSKÝ
V pátek 25. září proběhl v ZUŠ Aloise Sarauera pořad

Úsměvy Jana Čenského. Na pódium přišla i odvážná dívka
Andrea Zíková, která se rázem stala princeznou. Zazpívala si
s hercem, dabérem, moderátorem a pohádkovým princem
píseň Dělání. Od autora Jana Čenského dostala, jako
poděkování, jeho knihu První dojem. Všem přítomným
představil lektor rétoriky svůj recept hořícího dortu, na který
„balil“ holky. Prý má zaručený úspěch. Můžete si jej doma
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Netolické děti
MATEŘSKÁ ŠKOLA

EXKURZE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DO HORAŽĎOVIC

Školní rok 2020/2021 jsme v plném provozu zahájili s
malým zpožděním, kvůli letní havárii vodovodního potrubí.
Všech 87 zapsaných dětí se spolu s učitelkami těšily na
plánované akce v tomto školním roce, ale vlivem zhoršené
epidemiologické situace jsme společně viděli jen ukázku
výcviku dravců a děti ze třídy Motýlků a Soviček byly na
výlovu rybníka Podroužek.
Ani naší školce se nevyhnula nákaza Covid-19 a dne 29. 10.
2020 jsme museli školku uzavřít. Po otevření 9. 11. 2020
jsme se snažili primárně zajistit provoz pro děti
zaměstnaných rodičů. Rodičům, kteří si v této době
ponechali své dítě doma, moc děkuji za vstřícnost.
Aby děti doma nezahálely, připravily si pro ně paní učitelky
úkoly, které si mohou na webové stránce školy
(www.msnetolice.cz) stáhnout. Všem dětem byl také
doručen dopis s pozdravem a úkoly. Zaslané fotograﬁe dětí
nám udělaly neskutečnou radost
a zájem ze strany rodičů a dětí nás
velmi mile překvapil. Všichni už
se těšíme na setkání ve školce a
společnou práci na výstavě
došlých fotograﬁí.
Ráda bych ještě zmínila, že si
moc vážíme práce našich
netolických hasičů, kteří nám
c e l o u s o b o t u 7 . 11 . 2 0 2 0
dezinﬁkovali školku.
V posledním letošním čísle
netolického zpravodaje bych na
úplný závěr popřála všem dětem,
rodičům a všem obyvatelům
Netolic krásné pohodové Vánoce
a do nového roku hlavně zdraví.
K. Rynešová

Ještě před tím, než nám na podzim zavřeli školu, jsme s
pátými třídami stihli exkurzi do přírodovědné stanice v
Horažďovicích. Byl tu pro nás připravený program plný
zajímavých informací a společných zážitků.
I počasí nám přálo. Když se zvedla ranní mlha a vykouklo
sluníčko, odložili jsme bundy, ti otužilejší dokonce i mikiny.
A nebylo divu, děti měly na pilno. Uklidit celou zahradu a
naučit skřítka Nepořádníčka pečlivě třídit odpad, nebyl
vůbec jednoduchý úkol. Nakonec se to však podařilo a jako
vzpomínku jsme si do třídy společnými silami vytvořili
pěkný plakát.

Po rychlé svačině nás čekala druhá část programu. Děti si na
vlastní kůži mohly vyzkoušet, co všechno obnáší starat se o
domácího mazlíčka – vyčistit příbytek, připravit potravu,
nakrmit… Ten, kdo se nebál, si mohl pochovat například
chameleona, mládě ježka, agamu, gekončíka, beznohého
ještěra – blavora, osmáky degu a mnoho dalších. Jen
korálovka zůstala na ocet.
Děti byly nadšené a čas utekl jako voda – museli jsme se
vrátit do školy. Neodjížděli jsme však sami – společnost nám
budou nově, v teráriu přírodovědné učebny, dělat 4 strašilky.
Myslím, že se u nás budou mít moc dobře – starostlivých
chovatelů budou mít více než dost!
Mgr. Jitka Lálová, ZŠ Netolice

OLYMPIJSKÝ BĚH

Dne 16. září 2020 se žáci 5. - 9. ročníku přesunuli se všemi
učiteli na sportovní hřiště, kde se zúčastnili T-Mobile
Olympijského běhu. Všichni na místě obdrželi startovací
číslo a mohlo se začít.
Celou akci zahájili učitelé, kteří si odklusali jedno kolečko.
Pak přišli na řadu žáci. Na 5. a 6. třídu čekalo jedno kolečko
(400 metrů), na třídu 7., 8. a 9. čekala kolečka dvě (800
metrů).
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Žáci 8. A

ZASE SPOLU ….
Rozcvičit. Tři, dva, jedna start! A běželo se.
Každého při běhu doprovázely různé myšlenky, ale ta hlavní
byla: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" Proto byl
každý v cíli odměněn diplomem a medailí.
Každý, kdo tento běh absolvoval, na sebe může být pyšný.
Nebál se, šel do toho se vší silou a dokázal, že není problém
se zvednout a jít běhat.

Ema Baloušková

CYKLOVÝLET 8. A
V úterý 22. září vyrazila naše třída na celodenní školní výlet
na kolech, který jsme nemohli uskutečnit v červnovém
termínu. Většinou jsme jeli po lesních pěšinách. Přes 30 km
dlouhá trasa nás zavedla přes Krtely na Lomec, který jsme si
prohlédli i s výkladem sestřičky z místního kláštera. Další
zastávka byla v Chelčicích. Přečetli jsme si o místním rodáku
Petru Chelčickém, prohlédli si jeho sochu a posvačili.
Posíleni a odpočatí jsme šlapali na rozhlednu Haniperk u
Vodňanských Svobodných Hor. Kopec je to velký, ale za ten
výhled a následující sjezd to stálo. Na zpáteční cestě jsme
ztratili tři kamarády a paní učitelku, odbočili jinak než my
ostatní, ale po chvíli jsme byli zase všichni pohromadě a
pokračovali v cestě domů. Až na jedno odřené koleno vše
dobře dopadlo.

To, co si nikdo z nás nepřál, se stalo skutečností. Po letošním
„zvláštním“ jaru nám 14. října 2020 Covid 19 zcela uzavřel
školu pro všechny děti. Nastaly týdny nejistoty, ztížené
přísným režimem nouzového stavu, dopoledne bez
spolužáků, odpoledne bez kroužků, sportu, kamarádů. Pro
rodiče, žáky i učitele začalo náročné období tzv. distanční
výuky.
Po dlouhých pěti týdnech začala čísla, mapující šíření
koronavirové nákazy, pomalu klesat. A ruku v ruce s těmito
údaji svitla i naděje na znovuotevření základních škol.
Konečně přišel den D, na který se těšily děti, maminky i paní
učitelky. Ve středu 18. listopadu se vrátili do školy žáci 1. a 2.
ročníků. To bylo radosti! Po tolika dnech u monitorů
počítačů zase normální třída s obyčejnou tabulí a spolužáky
kolem dokola. Sice ještě se zpřísněnými pravidly a
povinnými rouškami, ale zase spolu!!! Teď ještě vydržet, aby
se k nám mohli brzy přidat i starší kamarádi a svět se zase
vrátil do normálních kolejí. Žádná on-line výuka nemůže
nahradit společné tradiční vzdělávání s učitelem a
spolužáky. A tak se naplnil kantorův tajný sen: do školy se
začali těšit úplně všichni!
Jiřina Borovková

ZPRÁVY Z DDM NETOLICE
V novém školním roce jsme pro děti
připravili 23 krásných kroužků, bohužel se
po necelých 14 dnech z rozhodnutí vlády
Domeček pro veřejnost uzavřel. Od té
doby pro vás, od září nová pedagožka,
Kačka Pešelová připravila 4 stezky do přírody kolem Netolic
(Raráškovu, Dračí, Svatomartinskou a stezku světýlek), pro
1. stupeň i vzdělávací program Sametová revoluce. Moc
děkujeme všem, kteří v blízkosti stezek bydlí i těm, kteří jen
procházeli kolem, že nám stezky neničili a že je tak spousta
rodin mohla využít ke společným chvílím.
Zároveň se snažíme využít čas prázdného Domečku k jeho
zvelebování zevnitř, za což bych chtěla moc poděkovat všem
zaměstnancům Kačce Pešelové, Marušce Reindlové i
Ondrovi Srbovi.
Na adventní dobu pro vás připravujeme čtyři adventní
putování po vločkách za anděly, kteří budou ukrývat andílka
pro všechny malé i velké poutníky. Každý adventní víkend
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můžete hledat anděla na různých místech v Netolicích. Kde
se bude začínat i bližší informace hledejte na facebooku
DDM Netolice a v akcích na webových stránkách
www.ddm-prachatice.cz.
Ještě mi dovolte poděkovat bývalým pracovnicím Domečku
Danče Matějkové a Nelly Horinkové za krásné akce,
kroužky i samotnou domečkovou atmosféru, kterou tu za
dva roky působení zanechaly. Dále bych chtěla moc
poděkovat Marušce Reindlové, která nás na konci

kalendářního roku pracovně opouští, za její práci, obětavost
a rozmazlování v podobě nejrůznějších vlastnoručně
uvařených a upečených dobrot.
Podle nařízení vlády budeme informovat všechny přihlášené
o termínu znovuotevření Domečku emailem a na
facebookových i domečkových stránkách.
S přáním pevného zdraví a předvánoční pohody za celý
Domeček
Eva Šandová, vedoucí DDM Netolice

Poděkování
Redakční rada děkuje dlouholeté končící člence paní Blance Umancové za nespočet hodin strávených nad
korekturami a trpělivost s námi nezkušenými. Členkou redakční rady byla již od počátku 90. let. Společně
s redaktory odváděla poctivou editorskou práci. Hledala nejvhodnější znění textu, přispívala vlastními
články. Paní Blanka za dobu působení v redakční radě spolupracovala s pěti šéfredaktory. Patří jí za to
veliké poděkování!!!
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Český červený kříž
MLADÝ ZDRAVOTNÍK ONLINE
Naše mladé zdravotníky nic nezastaví! A tak díky skvělé
lektorce Barče pokračujeme online každé úterý od 17 hodin a
těšíme se, až se uvidíme naživo. Prozatím jsme s podporou
Jihočeského kraje a ČEPS pořídili nové výukové pomůcky mini modely lidského těla i kostry a resuscitační model
MiniAnne. Všechno se tak vejde před monitor.
Stále je možné se k nám přidat, kontaktní e-mail je
prachatice@cervenykriz.eu.
Text a foto: Zuzana Pelikánová

ČERVENÝ KŘÍŽ POSKYTUJE KURZY PRO
DOBROVOLNÝ POMOCNÝ ZDRAVOTNICKÝ
PERSONÁL
Součástí poslání ČČK podle zákona o ČSČK je příprava
obyvatelstva k plnění zdravotnických úkonů a spolupráce s
poskytovateli zdravotní péče. Od 6. října tak probíhají
jednodenní kurzy věnované základům ošetřovatelství, které
absolvovaly i členky Českého červeného kříže Prachatice.
Také my se potýkáme s tím, že profesionální zdravotníci v
našich řadách jsou nyní pozitivní nebo v karanténě. A proto
se ti naši členové, kteří jsou profesionály v jiných oborech,
připravují, abychom v případě potřeby mohli odlehčit
nemocnicím a pobytovým zařízením (např. domovy pro
seniory).
I zvládnutí základních jednoduchých technik péče totiž
pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak
mohou pečovat o více nemocných. Nebo se naučíme pečovat
o své blízké doma u lůžka.
To všem pomůže odlehčit v případě potřeby zdravotnickému
systému. Podrobné informace, podmínky přijetí do kurzu a
samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na

10x, 20x nebo 40x, jsou oceňováni plaketou prof. MUDr.
Jana Jánského, ti, kdo darovali krev již 80x, pak Zlatým
křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž
Prachatice.
V letošním roce jsme pro dárce krve připravili slavnostní
předávání stříbrných a zlatých plaket a Zlatých křížů na
středu 25. listopadu, oproti minulým letům ročníkům v jiné,
individuální podobě. Všichni ocenění dárci krve dostali
pozvánku poštou a samotnému oceňování bylo věnováno
celé odpoledne. V průběhu osmi hodin si tak dárci mohli
převzít ocenění i dary.
Ocenění převzalo celkem 34 držitelů stříbrné a zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Jánského a pět držitelů Zlatého kříže 3.
třídy. Do Netolic putovaly 4 bronzové plakety, 3 stříbrné, 1
zlatá a 3 Zlaté kříže 3. třídy.
V průběhu akce jsme se pak věnovali dotazům na svozové
autobusy v dalším roce nebo na výhody zdravotních
pojišťoven pro bezpříspěvkové dárce krve.
Někteří dárci krve se bohužel nemohli k ocenění dostavit,
jejich ocenění bude možné vyzvednout každou středu v 816h v sídle OS ČČK Prachatice nebo jindy podle domluvy.
Bezpříspěvkové dárcovství krve podporují krom
Jihočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR také obce
Prachatice, Vimperk, Volary, Lenora, Čkyně, Vlachovo
Březí, Netolice a Lhenice.
Text a foto: Zuzana Pelikánová

www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.
Text: Zuzana Pelikánová, Marek Jukl
Foto: Zuzana Pelikánová, Martin Polata

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PŘIPRAVIL PRO
DÁRCE KRVE PLAKETY I ZLATÉ KŘÍŽE
Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou
zachraňovány mnohé lidské životy – lidí vážně nemocných,
zraněných, novorozenců i jejich maminek.
Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již
- 12 -

DÁRCOVSTVÍ REKONVALESCENTNÍ

VYTÁPÍTE PELETAMI? NORMA NESTAČÍ,
POŽADUJTE CERTIFIKACI

KREVNÍ PLAZMY PO PRODĚLANÉ INFEKCI
COVID-19
Při koronavirové infekci COVID-19 vytvářejí někteří lidé
speciﬁcké obranné protilátky proti tomuto virovému
onemocnění. Nejvyšší koncentrace protilátek bývá u těch,
kteří v souvislosti s onemocněním měli vysoké horečky nebo
byli s tímto onemocněním hospitalizováni. Tranfuze
rekonvalescentní plazmy s protilátkami akutně nemocným
COVID-19 je jednou z účinných léčebných metod.
Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy
ź Úplná úzdrava po onemocnění COVID -19 s nejméně 14
denním odstupem po skončení onemocnění ev. ukončení
izolace
ź Věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více
ź Trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění
ź Vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve, a
ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní
transfuzi
ź Celkově dobrý zdravotní stav
Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní plazmy
ź Dlouhodobá onemocnění vyžadují trvalou léčbu (např.
onemocnění srdce, jater, ledvin, pohybového ústrojí a
látkové přeměny – těžká cukrovka)
ź Invazivní výkon v posledních 6 měsících (operace,
endoskopická a artroskopická vyšetření)
ź Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy
ź Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání
drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)
Postup při darování rekonvalescentní plazmy
Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy,
bude Vám na stanici dárců Transfúzního oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s., nejprve proveden
laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte
protilátky proti COVID- 19, a také hodnoty pro vlastní
odběry plazmy (vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny,
hladiny krevních bílkovin). Jakmile budou známy výsledky
vyšetření, budete stanicí dárců konkrétně vyzváni k
vlastnímu odběru plazmy, který je možný provést jako:
ź prostý odběr plné krve ze žíly
ź přístrojový odběr pouze plazmy ze žíly - tzv.
plazmafereza
ź Vhodný typ odběru Vám dle Vašeho celkového stavu
nabídne lékař Transfúzního oddělení.

S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka
vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší
dřevní pelety. S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí
celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi
pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je
pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně
závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na
základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do
laboratoře.
Rozhodujícím
ukazatelem kvality pelet
je mezinárodní
certiﬁkace ENplus®,
kterou v současné době
vyžaduje značná část
výrobců peletových
spalovacích zdrojů. V
tomto případě certiﬁkační orgán kontroluje celý proces – od
kvality vstupní suroviny přes výrobu, skladování,
manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně
kontrolu kvality pelet. Certiﬁkované pelety jsou na obalu
řádně označeny logem certiﬁkace, třídou kvality a číslem
licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato certiﬁkace
uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96
% může pochlubit certiﬁkací s nejvyšší jakostí A1, ze
zahraničních výrobců má certiﬁkaci ENplus® jen 77 %.
Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho
životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Nákup
levných pelet proto nemusí být ve ﬁnále tím nejlepším a
nejlevnějším řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje
vytápění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit,
využijte bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na
bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a
rekonstrukce domů, dotace pro energeticky úsporná opatření
apod.) se do Energy Centre České Budějovice (ECČB)
můžete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na
eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je
spoluﬁnancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy
zvažujete, obraťte se na Transfúzní oddělení Nemocnice
České Budějovice, a.s.
tel.: 387 873 333 – 35
bezplatná tel. linka: 800 603 333
e-mail: odbery@nemcb.cz
Nemocnice České Budějovice, a. s.
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Inzerce
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Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty – šavli, uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty
nebo celou sbírku a pozůstalost.
Tel: 722 777 672

Sháním staré kované panty na dveře
a staré cihly půdovky.
Děkuji. Robert Malý 777 982 638
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REDAKČNÍ RADA DĚKUJE VŠEM ČTENÁŘŮM A AUTORŮM ČLÁNKŮ ZA PŘÍZEŇ.
PŘEJEME VÁM PĚKNÝ ZÁVĚR ROKU 2020, KRÁSNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI V ROCE 2021.
Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři.
Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné a elektronické podobě.
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