Z města

SLOVO STAROSTY
Na začátek bych nám všem chtěl popřát hodně zdraví a
schopnost používat selský rozum, který se podle mého z
našeho společenského života tak nějak vytrácí. V letošním
roce 2021 píši do „Zpravodaje“ z různých důvodů poprvé.
Občas slýchávám, jak se rád chválím, jak jsem ješitný, atd. Z
druhé strany naopak, jak bych měl psát a vysvětlovat více,
protože lidé neví, protože mají jiné informace, protože……
Věřte, že jedna z mých nejméně oblíbených činností je psát
článek do „Zpravodaje“ a také vyvracet různé hlouposti a
odpovídat na některé dotazy. Na jeden z nich, ručně psaný a
podepsaný, si dovolím tazatelce odpovědět prostřednictvím
tohoto článku. Jeho celé znění je následující:
Dobrý den, ráda bych podala následující dotazy panu
starostovi a radě města Netolice, které se týkají
následujícího:
1. Proč město Netolice nedisponuje dětským hřištěm pro
nejmenší děti (hřiště za kulturákem je pro vyšší věkovou
kategorii a již neodpovídá dnešním bezpečnostním
standardům)? Proč se namísto dětského hřiště (při
aktuálním počtu netolických dětí a maminek) investovaly
peníze především do fotbalového hřiště?
2. Proč nemůže být osvětlen místní kostel? Pokud je důvodem
světelný smog, jak je možné, že fotbalové hřiště a jeho
osvětlení pomocí silných zářivek není zahrnuto a tolik
nevadí?
3. Bude se řešit netolické náměstí co do změny v rámci
dopravních značek, předností jízdy, omezení nákladní
dopravy (zejména okolo opravené kašny), vyřešení
bezpečnosti u Flopu/Spořitelny, parkovací místa, přidání
zeleně atd.?
Ad 1) Neřekl bych, že město nedisponuje dětským hřištěm,
dokonce máme i dvě „Oranžová hřiště“. Jinak to beru jako
možný námět, možná se jedná i o dotaz na zástupce bývalého
vedení města. Konstatování o investicích především do
fotbalového hřiště nebudu ani komentovat, protože je
hloupé.
Ad 2) Nevím, proč nemůže být osvětlen místní kostel, a
druhá část otázky – viz odpověď 1.
Ad 3) Před dvěma lety byla na základě schválení
zastupitelstvem města podepsána „Smlouva o společnosti“ s
Jihočeským krajem prostřednictvím organizace Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, jejímž předmětem je
„Rekonstrukce Pozemní komunikace II/122 v průjezdném
úseku přes město Netolice“. Již jsem o tom několikráte psal.
Jihočeský kraj vysoutěžil projekční ﬁrmu a v současné době
je stále ve fázi získávání jednotlivých stavebních povolení.
Město Netolice bude projektovým investorem např.:
chodníků, parkovacích ploch při silnici III/1404, VO,
vodovodů, kanalizací… Ono vše podléhá nějakým
předpisům, normám, ale třeba zeleň na náměstí se řeší a mám
radost z pochvalných komentářů.

Vždy, když se ke mně donese nějaká „lživá a hloupá“ pravda,
tak si vzpomenu na Nemocnici na kraji města a pana
Kopeckého jako doktora Štrosmajera a hned se mi „uleví“
při pohledu na hejno holubů na naší radnici. Jeden konkrétní
příklad, když mi bylo řečeno, jak někdo trousí, že to se nám
to shání dotace, když teď je to tak jednoduché, a za bývalého
vedení takové možnosti nebyly. Doopravdy větší hloupost
jsem už dlouho neslyšel. Ono totiž za bývalého vedení a za
minulého programovacího období to bylo podle mého
mnohem jednodušší a to hlavně v rámci žádostí a následné
administrace projektů. Jenomže k žádosti muselo a musí být
množství tzv. povinných příloh, tedy dokladů a dokumentů,
bez kterých nemůžete žádat o nic. Stačí jeden doklad, který
chybí, jedno stanovisko, jedno potvrzení a máte smůlu.
Základem ve většině investičních projektů je stavební
povolení. Já si také pamatuji za „starého dobrého“ bývalého
vedení sliby, jak jsou na vše projektově připraveni a čekají
pouze na vyhlášení příslušného dotačního titulu a přitom
nikde nic nebylo (např. cyklostezka, hasičárna, školní
budovy apod.). Spíše se nekoncepčně prodávalo místo toho,
aby se sháněly dotace. Například město bude muset vyřešit
situaci sběrného dvora. Jak bychom teď byli rádi, kdyby to
staré vedení neprodalo v roce 2006 budovu bývalé kotelny u
vlakového nádraží. A takových příkladů bych mohl
vyjmenovat více.
Nakonec ještě pár aktualit. V druhé polovině srpna byla
zkolaudována II. a III. etapa cyklostezky. Jsem rád, že se to
povedlo a na akci za více jak sedm milionů korun se podařilo
získat 85% dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a ze stejného fondu a ve stejné výši se podařilo získat dotaci
na dokončení chodníku na Podroužek. Tato akce by měla být
dokončena do konce září letošního roku. V současné době se
realizuje kompletní rekonstrukce budovy ZŠ Bavorovská,
mimo venkovní fasády. Dokončena by měla být v listopadu
letošního roku a venkovní fasádu budovy budu navrhovat
zrealizovat příští rok. Jinak se v letošním roce realizovalo
mnoho dalších investičně méně náročnějších akcí a také ve
větší míře s přispěním dotačních peněz. Jsem rád, že jsme
realizovali rekonstrukci střechy sportovní haly za 1,5
milionu korun, kdy téměř jeden milion korun byl z krajské
dotace.
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Vzhledem k současné přetrvávající situaci ve stavebnictví,
spirálově letících cen nahoru u většiny materiálů a vůbec
problematiky realizace veřejných zakázek jsem rád a beru to
jako malý zázrak, že se nám jako městu kromě jedné zakázky
podařilo „normálně“ vysoutěžit a zrealizovat všechny
investiční priority letošního roku. Jedinou výjimkou byla
výměna vnějších oken radnice, kde jsme neobdrželi žádnou
nabídku a soutěž jsme museli zrušit. Na druhou stranu jsme
nepřišli o dotaci z Ministerstva kultury, protože jako
náhradní akci jsme vysoutěžili restaurování sousoší sv. Jana
Nepomuckého před radnicí, což je dokonce 100% dotace.
Jsem také rád, že se nepotvrdily názory škarohlídů, že po
otevření nového supermarketu dojde k zavření ostatních
místních obchůdků. Jsem rád a jsem o tom přesvědčen, že
otevření nového supermarketu pozitivně hodnotí a vítá
drtivá většina obyvatel.
Mgr. Vladimír Pešek

domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde
bude možné podávat žádosti od října letošního roku. Jak
na to?
Kotlíkové dotace
Kdo může žádat:
ź Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce
2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc).
Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících
společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány
budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy,
důchody a vybrané typy dávek.
ź Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním
důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na
dotace nárok automaticky.
ź U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné
domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
ź Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem
nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu,
bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního
objektu.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V ROCE 2021

Na co můžete získat podporu:
ź Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.
ź Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.
1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do
maximální výše dotace.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se budou konat ve dnech:
- pátek 8. října 2021
v době od 14:00 do 22:00 hodin
- sobota 9. října 2021 v době od 08:00 do 14:00 hodin

Kde žádat:
ź Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od
počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné
poradenství.

Hlasování na území města Netolice bude probíhat v
Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L E
v Bavorovské ulici č. p. 456 pro všechny 4 volební okrsky.
Rozdělení volebních okrsků:
Okrsek č. 1 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
9. května, Družstevní, Obecní, Pivovarní a Tržní
Okrsek č. 2 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
Budějovická, Dolní Mlýnská, Gertruda, Koželužská,
Mírové náměstí, Na Valše, Pod Jánem, Ptáčník, Radní,
Ryneček, Staré Město, U Maxů, Václavská a Vodňanská
Okrsek č. 3 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
Hornická, Na Bahnech, Nádražní, Na Vyšehradě, Triumf,
Zahradní a Tyršova
Okrsek č. 4 je určen pro voliče bydlící v ulicích:
Bavorovská, Gregorova, Horánek, Na Horánku, Hořejší
Mlýnská, Mnichská, Příční, Školní, Za Potokem, U Mnichu,
Za Mnichem, Brusný mlýn, Grejnarov, Kratochvíle, Na
Myslivně, Na Pekle, Na Slouních, Petrův Dvůr, Podroužek,
Švarcenberk a U Ambrože.

Nová zelená úsporám
Kdo může žádat:
ź Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy
rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo
trvale obývaného rekreačního objektu.
Na co můžete získat podporu:
ź Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na
výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a
na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným
čerpadlem s elektrickým pohonem.
ź Podpora bude poskytována formou dotace na instalace
realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých
výdajů.
Kde žádat:
ź Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web
www.novazelenausporam.cz.

MOŽNOSTI DOTACÍ NA VÝMĚNY KOTLŮ
NA PEVNÁ PALIVA

Policie České republiky

Ze zákona o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů
vyplývá povinnost pro každého provozovat od 01. 09. 2022
pouze kotle na pevná paliva splňující 3. nebo vyšší třídu dle
ČSN EN 303-5. Na výměnu starého kotle za nový je možno
požádat si o dotaci. Bližší informace najdete na webových
stránkách ministerstva životního prostředí: na
www.kotlikydotace.cz a na www.novazelenausporam.cz.

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
V průběhu prázdninových měsíců jsme evidovali několik
trestných činů. Během Oblastní výstavy psů pořádané
Českým kynologickým svazem Netolice na dostihovém
závodišti Kratochvíle došlo po střetu s osobním
automobilem ke zranění jedné z účastnic. Závažnost zranění
stejně jako doba léčení je k dnešnímu dni stále ve fázi
prověřování a shromažďování podkladů potřebných pro
rozhodnutí ve věci kvaliﬁkované jako těžké ublížení na
zdraví z nedbalosti. Podezření z přečinu neoprávněného
opatření platebního prostředku bylo sděleno mladému muži,
který si přisvojil platební kartu z peněženky zanechané

Základní informace o dotačních titulech:
Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v
krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti.
Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022.
Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní
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majitelkou v prodejně na místním náměstí a provedl s ní na
různých místech Jihočeského kraje několik plateb a způsobil
jí tak škodu ve výši přesahující 2 tis. korun. Podezření z
maření výkonu úředního rozhodnutí jsme sdělili muži z
Netolic, který za účelem nalezení chráněného nerostu
vltavínu narušoval za pomoci cepínu a lopaty půdní kryt v
lesním prostoru v k.ú. (katastrálního území) města Netolice,
ačkoliv mu to bylo rozhodnutím České inspekce životního
prostředí zakázáno. Jako přečin ublížení na zdraví jsme
kvaliﬁkovali fyzickou újmu mladého muže, jehož napadl
protivník železnou tyčí a způsobil mu mnohočetné
zhmožděniny a také zlomeninu ruky. Na začátku srpna naší
hlídce ujížděl ulicí Obecní svým automobilem muž, na nějž
vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu. Ten auto
odstavil v ulici Pivovarské tak, že bránilo silničnímu
provozu a utekl směrem do ulice Budějovické. Jeho jednání
vzhledem k platnému zákazu řízení motorových vozidel
bylo kvaliﬁkováno jako přečin maření výkonu úředního
rozhodnutí a současně jako přestupek provozovatele
vozidla. Auto bylo příslušnou službou odtaženo a majitel je k
dnešnímu dni již ve výkonu trestu odnětí svobody. Řešili
jsme také několik přestupků, jak v dopravě, tak majetkových
nebo v oblasti mezilidských vztahů.

Policie České republiky Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti
Územního odboru KŘP Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail:
stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese:
PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice, Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné
přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být
přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.
Domov seniorů Pohoda

ZAHRADA ROZKVÉTÁ, DOMOV SE MĚNÍ
POD RUKAMA A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
SKLÍZÍ POCHVALY
Tento způsob léta se klientům domova nezdá podivný.
Naopak. Letošní počasí nahrává obyvatelům DS Pohoda do
karet. V plném proudu jsou skupinové i individuální
aktivizace, ke kterým slouží především zahrada a terasy.
Právě zahradě věnují pracovníci i brigádníci mnoho
pozornosti, doznala řady změn. „Využíváme všech darů,
které jsme obdrželi od Ježíškových vnoučat. Umožňují nám
být více venku. Máme prostor pro canisterapii, muzikobraní,
pěstování bylinek, tréninky paměti nebo jen tak posezení u
kávy. Díky Ježíškům nás také čeká krásný výlet do Třeboně
včetně plavby po rybníku Svět,“ představuje Karolína
Tuháčková část aktivizačních programů. Nutno podotknout,
že jsou volnočasové aktivity, které Karolína připravuje
mnohem bohatší a klienti Domova mají opravdu z čeho
vybírat. Individuální péči v oblasti volnočasových aktivit se
věnují také paní pečovatelky. Zaměřují se na bazální
stimulaci, podporu soběstačnosti a smyslovou aktivizaci.
Odvádějí skvělou práci v péči o klientky i klienty domova.
Změn postupně doznává také kuchyně, a to nejen v kvalitě
jídla a skladbě jídelníčku, ale také servisu a způsobu
podávání. Brigádníci pomohli s různými úpravami interiéru i
exteriéru zařízení, došlo na výmalby všech koupelen,
stěhování skladů a utváření prostor pro pracovníky
technicko-hospodářského úseku, které do té doby chyběly.
Ani pečovatelská služba nezahálí. „Abychom poskytovali co
nejkvalitnější terénní sociální službu v Netolicích, zajímáme
se o názory našich klientů. Prostřednictvím anonymních
dotazníků, které se dostaly ke všem, kteří odebírají
pečovatelskou službu, jsme zjišťovali míru spokojenosti.
Dotazník byl sestaven tak, aby byl jednoduchý, přehledný,
časově nenáročný a přitom jeho vyhodnocení přineslo
podstatné informace o aktuálním stavu i možnostech rozvoje
kvality sociální služby,“ uvedla Petra Pfeﬀrová, vedoucí
pečovatelské služby s tím, že bylo rozdáno 64 dotazníků, z
toho se vrátilo 37 vyplněných, což činí zhruba 58%.
„Zajímal nás zájem na provoz pečovatelské služby o
víkendech a ve dnech pracovního volna. Zájem byl však
minimální. Pouze 5 klientů projevilo zájem. To však
neznamená, že s touto možností nebudeme pracovat do
budoucna. Co nás velmi těší je, že jsou klienti velmi
spokojení s kvalitou pečovatelské služby. Sem tam se

Na příslušnou komisi jsme oznámili přestupek na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, když při
kontrole řidiče motorového vozidla bylo zjištěno, že za
volant usedl, ačkoli má platnou blokaci řidičského
oprávnění. Jinému řidiči byl zadržen řidičský průkaz,
protože se po pozitivním testu na přítomnost návykové látky
odmítl podrobit lékařskému vyšetření, ke kterému byl
vyzván. Tři přestupky v dopravě, při nichž řidiči způsobili
dopravní nehody, byly vyřízeny udělením příkazových
bloků na místě, stejně jako u řidiče vozidla, jenž zaparkoval
u zámku Kratochvíle, ale dostatečně nezajistil své auto, které
samovolně opustilo parkoviště. Škodu ve výši téměř 6 tis.
korun způsobil odcizením dopravního zrcadla městu
Netolice dosud nezjištěný pachatel tohoto přestupku proti
majetku. Šetříme i odcizení jízdního kola zn. Favorit stříbrné
barvy s černými blatníky, jehož ztrátu si majitel z ulice
Václavská cení na 4 tis. korun. Z přestupku proti
občanskému soužití je podezřelá obyvatelka bytového domu
v ulici Družstevní, která slovně urazila svého souseda a bude
své jednání vysvětlovat příslušné komisi. Komisi při
Městském úřadu v Prachaticích jsme oznámili jednání
mladého muže s trvalým pobytem mimo jihočeský region,
který za účelem nalezení chráněného nerostu vltavínu
narušoval půdní kryt v lesním prostoru v k.ú. města Netolice
a spáchal tak přestupek proti lesnímu zákonu. V rámci
dohledu nad bezpečností provozu na pozemních
komunikacích byli také zjištěni dva řidiči motorových
vozidel, kteří měli pozitivní dechovou zkoušku na
přítomnost alkoholu v dechu. Dále byly dva přestupky v
dopravě vyřešeny udělením příkazu na místě. Požár seníku
ve městě Netolice se škodou předběžně ve výši 700 tis. Kč a
uchráněnými hodnotami ve výši 500 tis. korun si na místě
převzal vyšetřovatel HZS Prachatice.
Spolupracujeme se soudy, exekutorskými úřady, státním
zastupitelstvím, pojišťovnami atd. Podílíme se na dohledu
nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích i na
kontrolách rekreačních objektů.
Npor. Ivo Čech
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objevily výtky ke kvalitě obědů a skladbě jídelníčku, ale ani
ty nebyly fatální. Pouze jeden dotazník, respektive odpovědi
jsme vnímali jako spíše negativní. Tyto informace také
považujeme za důležité a jsou pro nás jakýmsi směrem, jak
pečovatelskou službu více zkvalitňovat a činit jí více
dostupnou,“ uzavřela Petra Pfeﬀrová. O kompletní nabídce
pečovatelské služby se mohou zájemci informovat u vedoucí
pečovatelské služby na e-mailu
pecovatelska.pohoda@netolice.cz nebo na telefonu
7 0 2 0 6 6 7 3 3 . Ta k é d o p o r u č u j e m e s l e d o v a t
www.pohodanetolice.cz a aktivní jsme i na Facebooku.
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., ředitelka DS Pohoda
V Pohodě v pohodě
Muzeum JUDr. O. Kudrny

FOTOARCHIV MUZEA
Dobové fotograﬁe Hornické ulice před 40 lety zachycují
výstavbu 108 bytových jednotek v panelových domech.
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MASNÉ KRÁMY V NETOLICÍCH
Jako jinde v českých městech 16. a 17. století, tak i v
Netolicích stávaly masné krámy. Žádný řezník v tehdejších
dobách nemohl vykonávat své řemeslo jinde než v této
budově, k tomuto účelu postavené. Budova netolických
masných krámů stála na rohu ulice Gregorovy (dříve
Lhenické) a náměstí (dnešní dům čp. 405). Dříve zde stával
pivovar, který místní řezníci odkoupili od p. Arnošta z
Egenberga, a roku 1642 ho společně přestavěli na masné
krámy.
Budova byla vystavěna v barokním slohu a kryta šindelem.
Štít budovy zdobila malba býka a řeznické cechovní
znamením v podobě dvouocasého lva držícího řeznickou
sekeru. Úplně nahoře byl letopočet, který hlásal rok
zbudování 1642. K masným krámům přiléhala tzv.
„šlachtička“. Jednalo se o malý přístavek (zhruba pět metrů
dlouhý a tři metry široký), kde se porážel dobytek. Nečistota
a krev při porážení byla odplavována vodou ze studny
otvorem ve zdi do Lhenické ulice.
V netolických masných krámech bylo původně zřízeno
dvanáct řeznických krámků, v roce 1870 se jich ovšem
zmiňuje už pouze pět.
Z autobiograﬁcké knihy „Z lavice za katedru“ učitele
Jaroslava Sedláka pochází tento úryvek, kde autor popisuje
vzhled a svůj dojem z netolických masných krámů v roce
1890.
„Přece však byla v mamince malá dušička, když se starobylý
poštovní vůz přikodrcal na netolické náměstí a zastavil před
domem, z něhož se na vystupující maminku s dítětem na ruce
zašklebil ohromný, červenou barvou hrubě namalovaný vůl
na řeznickém domě, kde byly jatky a špinavé krámky s
masem. Vyboulené oči pod široce rozpjatými rohy tupě
hleděly na novou osadnici, která se tajně pokřižovala.“
Za zmínku stojí také to, že v masných krámech působil po
několik generací i významný netolický rod Kudrnů.
F.P.

Foto: Stará budova masných krámů na fotograﬁi z roku 1898

Městská knihovna

POZVÁNÍ DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V NETOLICÍCH
na přednášku Martiny Bittnerové – Lásky Boženy
Němcové, ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 18 hodin.
U příležitosti 195 let od narození jedné z největších českých
spisovatelek vzniká jedinečná kniha, která poodhaluje
roušku tajemství jejího výjimečného života. Jací muži jím
prošli a koho skutečně milovala? Její třinácté komnaty jsou v
připravované knize otevírány prostřednictvím životních
příběhů nevšedních osobností – V. B. Nebeského, H.
Jurenky, J. Helceleta a V. D. Lambla. Každého z nich
Němcová milovala, mnohdy nekriticky a bezhlavě, ale
milovali také oni ji? Nebo za jejich náklonností stála už od
počátku vypočítavost?
ź na setkání s Danou Beranovou – Každá žena může být
krásná, v pondělí 15. 11. 2021 od 18 hodin.
Přijďte se setkat se stylistkou a vizážistkou. Každá žena je
zajímavá, na každé je něco krásné. Nebojte se to „své
krásné“ najít a ukázat všem!
CO VÁS ČEKÁ: Stylistka Dana Beranová Vám poradí, jak se
správně obléci pro různé příležitosti, jaký styl oblečení zvolit
pro Váš typ postavy, pomocí barevné typologie najde barvy
pro Vás vhodné a naučí Vás, jak je kombinovat. Vysvětlí,
jaké šperky a doplňky mohou podtrhnout Vaši osobnost.
O LEKTORCE: Spolupracuje s časopisy Joy, Story, Sedm,
Svět ženy, Katka aj., Vytváří módní fashion, proměny, focení
celebrit, Nabízí styling (poradenství v oblékání a osobní
image)
ź k účasti ve výtvarné soutěži O nejkrásnější roční
období
Do soutěže je možné odevzdat kresby, obrázky nebo
výrobky z přírodních materiálů. Výtvarné práce je nutné
odevzdat do Městské knihovny v Netolicích nejpozději do
15. 1. 2022. Každá výtvarná práce musí být označena:
soutěžní kategorií, jménem a příjmením autora, věkem a
třídou.
ź

Foto: Kresba masných krámů r. 1887

Foto: Podoba masných krámu po přestavbě roku 1902
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Zúčastnit se může každé dítě ve věku od 3 do 15 let.
Soutěžící budou rozděleni do těchto kategorií:
1. kategorie
3 – 6 let
2. kategorie
1. a 2. třídy
3. kategorie
3. až 5. třídy
4. kategorie
6. až. 9. třídy
Výstavu prací si bude možné prohlédnout od 15. 2. 2022 v
dětském oddělení Městské knihovny v Netolicích.
Hana Trněná
Zámek Kratochvíle
Ve středu 22. září 2021 od 19.00 se uskuteční tradiční
přednáška prof. Martina Hilského s názvem "Může čest
přidělat nohu?" Falstaﬀ a Shakespearův Jindřich IV. Z
kapacitních důvodů doporučujeme rezervovat si vstupenku
telefonicky na čísle 388 324 380, nebo emailem rabenhauptova.lucie@npu.cz.
První říjnovou sobotu (2. 10. 2021) v 16.00 bude sloužena
mše svatá v kostele Narození Panny Marie na
Kratochvíli.
Zámek bude v září otevřen denně od úterý do neděle od
9.00 do 15.30 hodin. V 15.30 hodin začíná vždy poslední
prohlídka dne a je to zároveň i poslední možný vstup do
zámecké zahrady. Mimořádně bude zámek otevřen k
prohlídkám také v pondělí 27. 9. 2021.
V říjnu je zámek k prohlídkám otevřen o víkendech a
mimořádně také v pátek 1. 10. a od úterý 26. do 29. 10
2021 denně.

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.

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 7. 8. 2021 proběhla tradiční akce Posezení pod
lípou, kterou pořádá Město Netolice pro své občany.
Poděkování patří všem lidem, kteří se na přípravě akce
podíleli, aby byla technicky zajištěna. Jejich zásluhou bylo
možné usednout na lavičku pod stanem a sledovat
účinkující.
Jiřina Petrášková
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Kalendář akcí
Kulturní akce
Vzhledem k virové situaci a nepředvídatelným událostem sledujte kalendář akcí na webu města www.netolice.cz. Děkuji za
pochopení.
VÝSTAVY:
Muzeum
do 29. 10. 2021 Helena Šandová – OBRÁZKY PRO RADOST – výstava obrazů¨
Vystavovatelka Helena Šandová se věnuje kresbě a malbě portrétů. Má ráda jihočeský kraj, odkud čerpá motivy pro své
obrázky. Maluje realistické i abstraktní náladové obrázky.
Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
do 31. 10. 2021 KLENOTY Z ORNITOLOGICKÝCH SBÍREK MUZEA OHRADA
K vidění bude více než sto preparátů ptáků a dalších sbírkových předmětů souvisejících s tématikou ornitologie.
září
10. 9.
pátek
14:00 – 18:00

Sportovní areál
Netolice

11. 9.
sobota
14:00 – 22:00

Hořejší Mlýnská
(plácek mezi
cihlovou školou,
kostelem a radnicí)

Zažít město jinak 2020
Sousedská slavnost s přátelským posezením
Program: přednáška V. Filišteina „Netolice – město koní“, loutková pohádka,
společné zpívání, Limonádový Joe, slam poetry exhibice

22. 9.
středa
19:00

zámek Kratochvíle

Falstaﬀ a Shakespearův Jindřich IV. Přednáška prof. Martina Hilského s
podtitulem „Může čest přidělat nohu?“ Rezervace vstupenek na čísle
388 324 380 nebo emailem - rabenhauptova.lucie@npu.cz

28. 9.
úterý
9:30

kostel sv. Václava

Slavnostní poutní mše k oslavě svatého Václava

2. 10.
sobota
16:00

zámek Kratochvíle

Mše svatá v zámecké kapli

9. 10.
sobota
10:00

Mahouš

Setkání příznivců starých traktorů
Výstava a možnost shlédnout ukázku dobové orby.

Městská knihovna

Lásky Boženy Němcové
Přednáška Marie Bittnerové o připravované knize

Netolický běh pro dobrou věc
Startovné je dobrovolné, výtěžek akce přispěje k nákupu deﬁbrilátoru.

říjen

21. 10.
čtvrtek
18:00
23. 10.
sobota
od 9:00

Chelčice

Ovocnářský jarmark v rámci Slavnosti plodů
Slavnosti plodů více na www.chelcice.cz
V programu vystoupí známá Doubravanka, skupina Pozor, vizita! a další.

4. 11.
čtvrtek
18:00

Muzeum

Koncert folkového dua Náhlá změna
Monika Vodičková – zpěv, Lubomír Hrdlička – kytara, zpěv

15. 11.
pondělí
18:00

Městská knihovna

listopad

Každá žena může být krásná
Beseda se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou

Změna programu vyhrazena!
Muzeum JUDr. O. Kudrny – infocentrum Netolice, tel: 380 421 268, fax: 380 421 290,
e-mail: info@netolice.cz, muzeum@netolice.cz; www.muzeumnetolice.cz, www.netolice.cz.
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Jsme rádi a vděčni za každého diváka, řada z nich se
každoročně na Kratochvíli vrací právě kvůli divadelnímu
létu s TYLáky, a to nejen z blízkého okolí. Někteří už na
pokladně hlásí - „přijeli jsme zase, loni se nám moc líbilo“,
někteří s námi sdílí své čerstvé pocity hned po odehrání
představení, což je pro nás ta největší pochvala. A zároveň
závazek pro další divadelní sezonu.
Gabriela Míková
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice

Městské divadlo Netolice

DIVADELNÍ LÉTO POHLEDEM OCHOTNÍKŮ
Třicáté divadelní léto v zahradě Státního zámku Kratochvíle
má za sebou Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice.
Zároveň s tímto výročím si letos připomíná také 138 let
nepřerušené divadelní činnosti.
Nečekaná výzva v podobě zachování této tradice v
Netolicích stála před námi, TYLáky, již v loňském roce, kdy
covidová pandemie a s ní spojená opatření, zastavila
přípravy na novou divadelní sezonu s premiérou hry
Limonádový Joe. Hru nebylo možné nazkoušet, a tak bylo
divadelní léto v zámecké zahradě doslova na poslední chvíli
zachráněno reprízou hry Saturnin z předchozí sezony.
Premiéra hry Limonádový Joe tak byla odložena až na
letošek. Scéna byla připravena, kostýmy téměř také…
Alespoň se můžeme naplno věnovat zkoušení, plánovali
jsme s nadějí novou, tentokrát jubilejní třicátou, divadelní
sezonu – to jsme ještě netušili, že ani tentokrát to nebude tak
snadné. Opět přišla opatření znemožňující spolkovou
činnost. Čas utíkal, měli jsme jasno v tom, že nechceme
divadelní tradici přerušit, zároveň sílila touha po premiérové
hře, kterou jsme chtěli v zámecké zahradě divákům
představit. Zkoušet se nakonec začalo až ve chvíli, kdy v
běžné sezoně přípravy na novou hru téměř ﬁnišují. Radost,
že konečně můžeme zkoušet, střídaly obavy, jestli si vůbec
můžeme troufnout před diváky s novou hrou předstoupit,
když máme na přípravu tak málo času. Čtrnáct dnů před
premiérou navíc přišla další rána… Těžký úraz - Peťa Šmíd
skončil v nemocnici… Všichni jsme byli myšlenkami jinde,
hlavně jsme čekali na příznivější zprávy a zároveň se do
hlavy vkrádaly myšlenky, že nám snad Limonádový Joe ani
napodruhé není souzen… Naštěstí přišly dobré zprávy, Peťa
je borec, hlavně TYLák celým svým srdcem, a pár dnů před
premiérou nás všechny ujistil, že to zvládne…
Premiéra… Den, kdy se stoupající nervozitou nastává
poprvé chvíle, kdy naše snažení posoudí diváci. O tom, zda
tu letošní vůbec odehrajeme v předem ohlášeném termínu,
rozhodli právě diváci. Počasí totiž vůbec nelákalo ke
strávení divadelního večera v zámecké zahradě. Divadelní
nadšenci, kteří i přesto na Kratochvíli dorazili, nás
přesvědčili, že i přes nepřízeň na obloze bychom měli hrát. A
tak se hrálo… Diváci byli úžasní, byli pro nás jako další
parťák, který sice není uvedený ve scénáři, ale přesto hraje s
námi…Déšť nedéšť… Až když už bouře dorazila povážlivě
blízko ke Kratochvíli, bylo jasné, že premiérová hra zůstane
nedohraná - s otevřeným koncem.
Ani další večery se, co se týká počasí, moc nevyznamenaly.
Chuť hrát nám to ale nevzalo, a to právě díky skvělým
divákům, kteří jsou tím hlavním hnacím motorem, neváhají
přijít a bavit se, i když to leckdy znamená prosedět letní
divadelní představení v zimní bundě. Z naplánovaných
dvanácti her se nakonec odehrálo jedenáct (přesněji deset a
tři čtvrtě). Předčasně skončilo hraní pro jednu z našich
krásných tanečnic, která se zranila přímo při představení a po
skončení odjela rovnou ze scény i v kostýmu na pohotovost.
Zbytek divadelního léta tak strávila o berlích. Shodou náhod
na stejném místě v zákulisí scény uklouzla noha i dalšímu z
ochotníků, ale naštěstí už ne s takovými následky. Velkou
zkouškou pro nás bylo v letošní sezoně použití mikroportů. I
když nás technika občas pozlobila, věříme, že nás bylo lépe
slyšet i v zadních řadách a publikum si představení více
užilo.
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mladší žáci využili možnost přátelského zápasu s fotbalisty
ze Sedlece. Prvním zářijovým pátkem začínáme pravidelné
tréninky. Prostor dostanou i ti, kteří by si chtěli ﬂorbal
vyzkoušet a teprve poté se do kroužku nebo oddílu ﬂorbalu
přihlásit. Den otevřených dveří tak bude probíhat každý
pátek od 13:30 h ve sportovní hale. První turnaje krajské ligy
startují už na začátku října a tak máme před sebou spoustu
práce. Doufejme, že nás čeká úspěšná a hlavně plnohodnotná
sezóna. Děkujeme všem za podporu.
Josef Zíka

POZNÁTE JE?
Psal se rok 2015 - fota z prvního vystoupení dětského
souboru v režii paní Věry Brabcové

Sportovní akce

RAFANI FLORBAL NETOLICE
Na již páté letní soustředění se vydali mladí ﬂorbalisté z
Netolic. Třikrát byli v Rejštejně u Kašperských hor, vloni a
letos navštívili Blatnou a tam areál místní SOŠ. Jednou z
výhod tohoto místa je pro nás přátelský přístup správce
zařízení, kterým je Áda Voračka, pocházející z Netolic. Pro
aktivní sportovce je tento areál ideální. Četná venkovní
sportoviště doplňuje sportovní hala s umělým povrchem.
Úroveň ubytování je nadstandartní. Pokoje internátního typu
po dvou a třech postelích, klubovny s kulečníkem a s
domácím kinem. V provozu byla i školní jídelna. Na kolech
jsme se přepravovali na nedalekou plovárnu, či do
přírodního lomu. Počasí bylo jako každý rok optimální.
Našich 28 Rafanů doplnilo 11 kluků ze spřátelené
Florbalové akademie z ČB. Tábor tak dostal širší rozměr
díky společným tréninkům a přátelským zápasům. Probíhala
celotáborová olympiáda, která kladla důraz jak na
individuální výkony, tak na sehranost týmů. To vše se bude
hodit v nové ﬂorbalové sezóně, ve které nastoupíme v
kategoriích Elévů, Mladších a Starších žáků. Turnaje krajské
ligy tak mohou sehrávat holky a kluci roč. nar. 2007 až 2014.
Starší hráči pomalu přestupují právě do budějovické FA, kde
hrají společně v kategorii dorostu, juniorů a už i za muže.
Novou sezónu jsme prakticky začali právě tímto letním
kempem, týden nato se naši dospívající hráči zúčastnili
turnaje celorepublikového seriálu Street-ﬂoorball-league a
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TENISOVÉ SETKÁNÍ PO ROCE ANEB
1. ROČNÍK NETOLICKÉHO HROŠÍKA
Téměř přesně po roce, ale tentokrát na našich kurtech. V
sobotu 20. 6. 2021 jsme ve spolupráci s TK Prachatice
zorganizovali turnaj starších žákyň ve čtyřhře, jako 1. ročník
netolického HROŠÍKA.
Proč netolického HROŠÍKA? On je jako talisman v názvu
našeho tenisového oddílu od jeho založení v roce 1987.
Celkem se na našich kurtech představilo šest dvojic. Dvě
dvojice z Prachatic doplnily čtyři dvojice našich děvčat.
Trofej - plyšového HROŠÍKA si odvezla prachatická
dvojice Jiroušková, Kunešová. Prošla turnajem bez zaváhání
a právem obsadila 1. místo. Za nimi skončila další dvojice z
Prachatic ve složení Gregorová, Ženíšková, která druhé
místo získala vítězstvím nad dvojicí našich děvčat E.
Kleinové, S. Jírové po vyrovnaném průběhu 12:10.

Následně jsme pro naše děvčata uspořádali 21. 8. 2021, v
rámci přípravy na okresní přebor dorostenek, vlastní turnaj
pro osm našich uchazeček o účast v uvedeném okresním
přeboru. Počasí nám přálo, a tak si naše děvčata mohla ověřit
na třech kurtech svou výkonnost. Děvčata byla rozdělena do
dvou skupin a vítězky společně s hráčkami ze druhého místa,
pak hrály o postup do ﬁnále. Ve více než hodinu trvajícím
souboji, který byl skutečným vyvrcholením turnaje,
zvítězila A. Mikešová nad E. Kleinovou 7:5. Třetí místo
obsadila K. Tuháčková. Zároveň si děvčata zahrála i čtyřhru,
kterou zakončila vítězstvím A. Klinecká se S. Jírovou nad A.
Mikešovou s L. Záhorkovou v poměru 7:6 (tiebreak 7:5).
Sobotním turnajem jsme víceméně zakončili prázdninovou
část tenisové sezony a věříme, že ke všeobecné spokojenosti.
Za tenisový oddíl Láďa Bárta a Dan Klinecký
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Charita – Anděl Strážný
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JEDNO PŘÁNÍ MÁM – ZŮSTAT DOMA

Český červený kříž

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE PRACHATICE

Každý člověk potřebuje svého Anděla Strážného a nás je
hned několik. Spousta lidí už o nás ví, mnoha z nich jsme
již naši pomoc poskytli a nejednou se stali Anděly, kteří
zachránili život.
Naše organizace nese symbolický název Anděl Strážný a
pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se
zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím
mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto
zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) je napojeno na
dispečink, kde je náš odborný personál připraven poskytnout
klientům okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce,
ať už se jedná o nevolnost, náhlé zhoršení
fyzického/psychického stavu či úraz.
Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České
republice. Mimo jiné má v sobě zabudovaný detektor pádu a
detektor pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se
klient delší dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně
klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci se
klient nachází a v případě nutnosti kontaktují rodinné
příslušníky, jiné kontaktní osoby či integrovaný záchranný
systém.
Součástí naší služby je i připomínání léků, kontrola pitného
režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a
popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát
třeba slovní fotbal nebo protrénovat paměť. Jednou z našich
klientek je i bývalá paní učitelka, která našim dispečerkám
velmi ráda předčítá knihy. Povídavá linka je tedy mnohdy
plná oboustranně přínosných a příjemných chvil.
Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav o své zdraví mnohem
déle zůstat žít doma, ve svém přirozeném prostředí, kde mají
vzpomínky, zázemí, klid ale především dobře známý domov.
Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a
bezpečnostních rizik, zprostředkování či poskytnutí pomoci
v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových
zařízení.
Pomáhejme spolu
Naše organizace potřebuje ročně ke své činnosti 20 milionů
korun. Část pokryjí dotace, část dárci a část klienti. Tímto
bychom rádi požádali i Vás o podporu, abychom naše služby
mohli zdokonalovat. Číslo našeho transparentního účet je
19-4959994349/0800. Jakýkoliv dar je pomocí nejen nám,
ale především lidem, kterým společně s Vámi dodáme pocit
jistoty a bezpečí.
Kontakt:
Anděl Strážný z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Email: poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP +420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

za podpory Jihočeského kraje zajišťuje ve spolupráci s
Transfuzním oddělením Nemocnice ČB a.s. svozové
autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Netolicka
a Lhenicka. Poslední svozový autobus v letošním roce vyjel
7. 9. 2021.
JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? Jste-li starší 18 let
a vážíte více než 50 kg, stačí vzít si občanský průkaz, přijet
naším svozovým autobusem na Transfuzní oddělení
Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na
místě Vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo
omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat potvrzení
pro příslušné zdaňovací období.
Vícenásobní dárci krve, kteří do 31. 10. dosáhli 20, 40 a 80
odběrů, budou v listopadu oceněni plaketou prof. MUDr.
Jana Janského. Všichni dostanou písemnou pozvánku,
pokud by se však cestou k Vám někde zatoulala, prosím,
kontaktujte nás e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu,
telefonicky na 724 367 840 nebo osobně každou středu od
8:00 do 16:00 na adrese Nemocniční 204, Prachatice
(budova polikliniky).
Bezpříspěvkové dárcovství krve podporují krom
Jihočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR také obce
Prachatice, Vimperk, Volary, Lenora, Čkyně, Vlachovo
Březí, Husinec, Vitějovice, Netolice a Lhenice.
Zuzana Pelikánová
Zajímavosti

JAN KOJAN - REGIONÁLNÍ MALÍŘ?
Josef Štěpánek
Netolický, Jakub
Krčín z Jelčan, Jan
Kojan z Kojákovic.
Co mají tito
významní mužové
m i n u l o s t i
společného?
Rybníky! Ano
rybníky. První dva
je na jihu Čech budovali a třetí je oslavoval malbou. Jan
Kojan maloval rybníky, rybáře, výlovy, rybí trhy, zátiší s
rybami a maloval je dobře. Věřím, že mi laskaví netoličtí
čtenáři prominou tento oslí můstek..., ale jak jinak se
prosadit do oblíbeného netolického periodika se svým
oblíbencem? Při čekání na bus mi padla do oka pamětní
deska umístěná hned vedle Muzea JUDr. Otakara Kudrny,
upozorňující na netolického rodáka, který se proslavil jako
Fischmeister rodu Rožmberků. I napadlo mě upozornit na
významného jihočeského malíře, od jehož úmrtí v červnu
letošního roku uplynulo 70 let.
Byl Jan Kojan regionální malíř?
Rozhodně ano!
Budeme-li pod pojmem regionalismus rozumět vztah k
rodnému kraji, krajině a lidem, kteří svou prací krajinu
jižních Čech spoluvytvářejí, pak se Jan Kojan opravdu
zařadil na čelní místo mezi výtvarnými umělci zabývajícími
se rovinatou krajinou posetou rybníky. Jeho zemitě podané
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výlovy přímo dýchají sychravou atmosférou mlhavých dní
pozdního podzimu.
Rozhodně ne!
Pokud budeme výrazu regionalismus přisuzovat pejorativní
význam. Mnohdy jsou tak označováni malíři, kteří svým
výtvarným projevem nepřesáhli rámec kraje, ve kterém
působili. To však není případ Kojana, který, ač outsider
(rozuměj uměleckou osamělost - stál stranou hlavních
výtvarných trendů a skupin první poloviny minulého století),
rozhodně českou výtvarnou scénu obohatil o osobitý, syrový
přístup k práci s pastou, malířským nožem a velmi střízlivou
paletou barev. O kvalitách a významu Kojana svědčí, mimo
řadu samostatných výstav (v roce 1920 Rubešova galerie,
1928 Topičův salón...) i skutečnost, že byla v edici "Galerie
žijících malířů" řízené dr. Ježem již v roce 1945 vydána jeho
monograﬁe. Byl tak zařazen mezi uznávané malíře, kterými
nesporně byli Oldřich Blažíček, Vincenc Beneš, Ludvik
Kuba, Viktor Stretti, Hugo Boettinger a další. Kde hledat
kořeny regionalismu Jana Kojana? Je zde dědictví selských
předků odnepaměti žijících na Třeboňsku, kde se malíř před
135 lety (10. 8. 1886 v Kojákovicích) narodil.

Přeskočíme-li reálku v Č. Budějovicích, keramickou školu v
Bechyni, Umělecko-průmyslovou školu v Praze a o 6 let
později AVU (prof. Dítě, Hofbauer, Mašek), kde absolvoval
v roce 1912, dostaneme se až ke Krattnerově speciálce, kde
měl možnost seznámit se s dílem výtvarného patrona našeho
regionalismu Pietera Brueghela. Zřejmě pod jeho vlivem
maluje před válkou "Procesí" a po válce "Pouť". Obraz
"Nakládání ryb" z roku 1921 už však deﬁnitivně
předznamenal jeho zakotvení v rodném kraji. Vlastní
regionální poslání v něm utvrdil i Josef Holeček prologem
románu "Naši". Nelze opomenout Kojanův půlroční pobyt v
Paříži v roce 1926. kde má možnost setkat se s Gromairem a
Segonzacem, kteří výrazně ovlivnili jeho techniku práce s
pastou. Jan Kojan je nesporně regionalista nadregionálního
významu. Byl vždy svůj, dokázal se vyhnout svádivé
promiskuitě své doby.
V obrazové revue "Salon" v lednu 1938 je uvedeno obsáhlé
hodnocení díla Jana Kojana, které Fr. Kovárna končí slovy:
"Nemáme u nás v současné době mnoho umělců, kteří tak
jako Kojan pochopili, co znamená pro umění motiv, kteří
rozpoznali, že je to první stupeň sebepoznání a první stupeň
tvaru. To jsou otázky, které nám zvlášť důrazně připomíná
Jan Kojan svým nelíbivým a upřímným dílem... dost na to,
abychom mu mohli být vděčni za to, že neváhal riskovat" V
roce, kdy uplyne 70 let od jeho úmrtí, by si jistě zasloužil

samostatnou výstavu, která by současné generaci jeho dílo
přiblížila.
Karel Řepa

PODĚKOVÁNÍ
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V sobotu 21. srpna
2021 se bohužel v podobě zničujícího požáru zastavilo i na
mé zemědělské usedlosti na Jánu. Požár vypukl krátce po 17
hodině odpoledne ve skladu sena. Jen díky rychlému
profesionálnímu zásahu hasičských sborů z Netolic, Lhenic,
Strunkovic nad Blanicí a z Prachatic se podařilo před
zničením zachránit polovinu usedlosti, v níž se nacházejí
stáje. Rád bych touto cestou poděkoval všem zasahujícím
hasičům za jejich rychlost, obětavost, nasazení a
profesionalitu. První jednotky HS dorazily na místo požáru
do cca 8 minut. V náročném, těžko přístupném terénu museli
hasiči nasadit všechny své síly, aby požár lokalizovali a
zabránili jeho dalšímu šíření. Až do ranních hodin pak na
místě hlídali, aby se oheň znovu nerozhořel. Ještě jednou
vám všem moc děkuji!
Václav Řezanka Netolice
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Inzerce

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

Koupím kamenku na vodu na
zahradu
nebo menší kamenné koryto.
Předem děkuji za nabídku.
Tel: 721 707 587

Nabízím hodiny NJ – derdiedas@atlas.cz

NOVĚ OTEVŘENO

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, DVEŘNÍHO ČALOUNĚNÍ A KOBERCŮ
ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE KŮŽE
ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PLASTŮ
DEKONTAMINACE KLIMATIZACE OD ZÁPACHU A BAKTERIÍ
MYTÍ VOZIDLA BEZ VODY
DEKONTAMINACE LAKU
LEŠTĚNÍ A VOSKOVÁNÍ LAKU
STANISLAV ŠANDA
VÁCLAVSKÁ 81
NETOLICE
TEL: 608 639 886

FB: Ruční čištění vozidel
ING: rucni-cisteni-vozidel
e-mail: rucnimyckanetolice@seznam.cz
IČO: 09844449

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT
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Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků zodpovídají autoři.
Zasláním příspěvku nebo díla dává zasílatel souhlas vydavateli k jeho šíření v tištěné a elektronické podobě. Za
zveřejnění inzerce a placených reklamních článků odpovídá zadavatel.
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