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Foto: Jitka Maroušková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a před námi jsou opět komunální
volby. Chtěl bych Vám tímto poděkovat za podporu v pozici
starosty města v tomto volebním období. Osobně si myslím,
že se nám, tedy vedení města, povedlo hodně moc věcí a akcí
dotáhnout do zdárného konce. To musíte posoudit sami, ale
jednu akci nemohu nezmínit. Ano, je to výstavba
supermarketu Penny včetně samoobslužné benzinové
stanice. Nikdo z Vás si nedovede představit, co vše stálo za
tím, aby nakonec vše vyšlo. Za mne zázrak, který ovšem za
tu cca 5-ti letou mravenčí práci doopravdy stál.
Na druhou stranu jsem zažil i situace, o kterých jsem si
myslel, že mne nemohou nikdy potkat. Se začátkem
„Covidu“ jsem byl trestně stíhán za „přestupkovou agendu“,
což je výkon přenesené působnosti státu, do které starosta ani
samospráva nemá vůbec zasahovat. Já, který jsem si vždy
zakládal na dobrém jménu a pověsti, jsem najednou byl
vláčen v médiích a nemohl se bránit. Nějakou dobu jsem
nemohl spát a říkal si, jak je to vůbec možné, v jaké zemi to
žiji, jak může někdo říci, že 1 +1 nejsou 2, že černá není
černá, ale může být i bílá. Musím přiznat, že po téměř 21
letech odsloužených u celní správy, tedy žádný naivka, jsem
dospěl k názoru, že nežiji v právním státě. A bohužel i
„Covidová doba“ se všemi teď již oﬁciálně nezákonnými
opatřeními mne v tom pouze utvrdila. Teď už je to za mnou,
trestní stíhání je zastaveno, ale pachuť bohužel zůstává. A má
to své další důvody. Opět před volbami, stejně jako před
minulými komunálními a v roce 2016 před krajskými,
musím čelit anonymním udáním o tom, že v Netolicích
vyhrává výběrová řízení pouze jedna ﬁrma, kde je
zaměstnaná moje manželka, že si ve vedení města děláme, co
chceme, že se mne zaměstnanci bojí, že anonym mluví za
větší část občanů Netolic, a že se nepodepíše, protože se bojí,
že se mu budu mstít v zaměstnání. Je to pořád stejné a od
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stejného člověka, či spíše skupiny lidí. Možná tomu ještě
chybí to, že nepouštím svoje rodiče z baráku. Toto je
doopravdy žumpa. Už mi ani toho člověka nebo těch lidí není
líto. Věřím na to, že „karma je zdarma“. Víte, když se někdo
nedokáže pod svůj názor podepsat, tak je to pouhý ubožák a
slaboch.
Stále mne mrzí, že občané nechodí na veřejná zastupitelstva
a zájem mají pouze o věci, které se týkají jenom jich. Na
jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu mne pak mrzí,
když slyším některé zaručeně pravdivé zprávy, které jsou ve
skutečnosti nepravdivé, až někdy neskutečně hloupé. V
poslední době jsou to zaručené zprávy ohledně hasičárny a
bohužel musím konstatovat, že dotaz vždy začíná, že hasiči
říkali…. že se mělo stavět jinde, např. na bývalém
škvárovém hřišti, že se vědělo, že statika je špatná atd. Tak
tedy, za předchozího vedení před rokem 2014 existovala
pouze základní studie, která ani náhodou nepočítala se
stavbou nové budovy. V roce 2016 byl řádně vysoutěžen
zhotovitel projektové dokumentace a v rámci konkrétních
technických parametrů byla utvořena pracovní skupina, ve
které byli zástupci hasičů. Jednalo se o stejný model jako u
projektové dokumentace v Základní škole. Je logické, že si
hasiči sami nadeﬁnují konkrétní požadavky. Problémem
byly požadavky památkářů, což se nakonec také podařilo
vyřešit a stavební povolení bylo vydáno. V loňském roce
nám byla přidělena dotace v rámci 36. výzvy IROP a na
konci roku bylo vyhlášeno podle zákona zjednodušené
podlimitní výběrové řízení na zhotovitele akce. V březnu
letošního roku byla podepsána smlouva o dílo s ﬁrmou a
začaly bourací práce. Za město byl v řádném poptávkovém
řízení vybrán stavebně-technický dozor investora a
koordinátor BOZP. Zkráceně, v rámci bouracích prací byl
zjištěn nebezpečný stav statiky objektu, stavba byla
přerušena a byly provedeny nové statické sondy. V současné
době máme k dispozici stanovisko statika, kdy konstatuje, že
nelze doporučit jiný postup než kompletní náhradu, tj.
demolici a výstavbu nového objektu. Již proběhla jednání
mezi zhotovitelem, projektantem, administrátorem projektu
a městem, za účasti zástupců hasičů a také jsem s paní
Machovou jako administrátorkou projektu byl na jednání
týkajícím se dalšího „dotačního“ postupu se zástupci Centra
pro regionální rozvoj v Českých Budějovicích. V současné

Na závěr volebního období bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům, členům výborů a komisí za jejich práci pro
město. Jsem rád, že jsme jako zastupitelstvo dokázali přes
počáteční pošťuchování být konstruktivní a pragmatičtí a za
to patří díky i „opozici“ v čele s panem Filišteinem. Pro mne
osobně tyto čtyři roky byly velká zkušenost, a jelikož opět
kandiduji, tak věřte, že pozorně vyhodnotím výsledky
podzimních voleb, které i pro mne budou takovým
vysvědčením mojí práce od Vás voličů. Já to již mám
popravdě v hlavě nastavené jasně a popravdě stejně jak před
čtyřmi lety. Pokud naše sdružení dostane osm a více hlasů, je
velmi pravděpodobné, že mám důvěru většiny, že jsme za ty
čtyři roky nezklamali a mohu pokračovat ve funkci starosty.
V opačném případě tuto většinovou důvěru mít nebudu,
vysvědčení mé práce bude tedy neuspokojivé a musí
nastoupit někdo jiný.
Nakonec Vás prosím, přijďte k volbám, ať každý rozhodnete
podle svého vědomí a svědomí o budoucnosti Netolic. Je to
přece naše občanská povinnost a v současné době obzvláště.
Tedy, alespoň si to myslím….
S poděkováním a přáním všeho dobrého pro nás a Netolice
Mgr. Vladimír Pešek

době se pracuje na nové projektové dokumentaci ke
stavebnímu povolení, kdy máme příslib, že bude k dispozici
nejpozději do konce září letošního roku a poté se bude žádat
o nové stavební povolení. Dále máme zatím neoﬁciální
informaci (před pár minutami), že současný zhotovitel
stavby vyhlásil úpadek ﬁrmy a dle smlouvy o dílo zřejmě
dojde k odstoupení od smlouvy. To je současná realita a
budoucí vedení města se s tím bude muset vypořádat. Za sebe
mohu konstatovat, že situace je taková jaká je, ale na druhou
stranu jsme za mne už byli několikráte v podobných ne-li
horších situacích a vždy se to povedlo vyřešit. Mrzí mne,
pokud je pravda, že některé nepravdivé informace šíří přímo
někteří hasiči. Mohu konstatovat, že za hasiče jsem v rámci
výkonu funkce starosty nejvíce loboval a „hasil“ (např.
dopravní automobil, CAS). Chápu, že jedna ze tří kandidátek
do letošních komunálních voleb je asi „hasičská“, ale
nepřijde mi to „fair play“.
Jak jsme na tom s ﬁnancemi? K 23. srpnu 2022 mělo město
Netolice na svých účtech částku 42,5 milionu korun. Z
pohledu ratingu Netolic jsme na tom v současné době
ﬁnančně sice velmi dobře, ale to neznamená, že si můžeme
vyskakovat, spíše naopak. Peníze nazbyt doopravdy
nemáme a čeká nás velmi zlá a turbulentní doba.
Priority na rok 2023? V roce 2023 je to jednoznačně
dokončení rekonstrukce hasičárny. Za mne je ještě jedna
personální priorita, a to vyhlášení konkursního řízení na
pozici ředitele/ky Základní školy Netolice na jaře příštího
roku. Současnému řediteli končí v srpnu 2023 druhý
šestiletý mandát a já jsem pevně přesvědčen o tom, že nastal
čas na změnu.
Další priority na období 2022 – 2026? Čeká nás asi velmi
těžké ﬁnanční období, a tak kromě rekonstrukce hasičárny
řeknu pouze jednu prioritu a pak přání, prioritou by měla být
rekonstrukce budovy ZŠ v Tržní ulici, což je energeticky
velmi náročná budova a máme zde platné stavební povolení.
Přáním jsou realizace rekonstrukce komunikace v
Bavorovské ulici včetně inženýrských sítí, dále rekonstrukce
sportovní haly a sběrný dvůr.
Ještě před závěrem si dovolím se zmínit o noci z 29. na 30.
června letošního roku. V posledních dvou letech se zvýšila
intenzita různých povodňových výstrah, většinou se jednalo
o 1. SPA (povodňová bdělost). Třeba za rok 2021 jsme ve
spolupráci s místními členy rybářského spolku v čele s F.
Pencem a H. Macákovou mnohokráte drželi pohotovostní
hlídky na „Mnichu“ a nic se naštěstí nestalo a vy jste o tom
vůbec nevěděli. 29. června letošního roku tomu bylo jinak.
Již den předtím se sledovaly průběžně průtoky na
Bezdrevském potoce a upouštělo se. K večeru začalo
vydatně pršet všemi směry, a jelikož má Bezdrevský potok
„dotokovou zónu“ téměř 70 km čtverečných, tak to byl velký
problém. Ve 23:50 hod. bylo dosaženo 1. SPA, v 00:50 hod.
bylo dosaženo 2. SPA a ve 2:20 hod. 3. SPA – ohrožení. V
nočních hodinách jsem svolal povodňovou komisi a
nezbývalo nám než vyhlásit v postižených částech města
evakuaci. Je pravdou, že jsme v té době věděli, že již se nám
podařilo udržet stav, kdy se hodinu hladina nezvedala. Za to
patří dík všem zúčastněným, především rybářům a hasičům.
V co nejkratší době, tedy v 5:15 hod ráno mohla povodňová
komise odvolat 3. SPA a voda začala klesat. Doopravdy
nechybělo málo a byl velký problém. Jsem rád, že jsme
nedopadli jako např. v Týně nad Vltavou a jsem přesvědčen,
že bylo včasným a perfektním zásahem a koordinací činností
zabráněno velkým materiálním škodám. Za to všem ještě
jednou moc děkuji.

NIC NENÍ ZADARMO
Končí další čtyřleté volební období, je čas bilancovat.
Tentokrát jsem se zaměřila na dotace, které město obdrželo
od počátku roku 2019 do letošního srpna. Možná v přehledu
budete (marně) hledat dotace, o kterých se mluvilo, že je
město získalo. Je třeba si ale uvědomit, že vyplacení dotací je
vázáno mnoha podmínkami, které musí města a obce pro
jejich získání splnit. Ze strany dárců se před posláním peněz
splnění dotačních podmínek pečlivě zkoumá, a to také chvíli
trvá. Vyplacení ﬁnanční částky pak může mít zpoždění a
nemusí korespondovat s rokem, ve které byla přidělena. I
letos jistě nějaké dřívější dotace ještě „přijdou“.
Dotace se staly nedílnou součástí našeho života. Jsou dotace
na bydlení, pro zemědělce, kotlíkové dotace, dotace z EU,
atd. I města mají možnost získávat dotace - na činnost svou i
svých příspěvkových organizací, na obnovu infrastruktury
města, na akce, na opravy, na nové objekty. Jsou-li dotační
tituly vypsané, proč se o získání peněz nepokusit? Na druhé
straně je mi však smutno z hlášek typu: “To se vám to buduje,
když dostáváte dotace.“ Ale nic není zadarmo, za všemi těmi
dotacemi se ukrývá spousta administrativní práce (která
nikde vidět není), stohy projektové dokumentace, splnění
podmínek památkářů, shánění peněz na vlastní podíly města,
desítky výběrových řízení a následných kontrol. (Proč jsem
si v tuhle chvíli vzpomněla na zlidovělou hlášku z ﬁlmu Na
chalupě u lesa – „To máte ………“ ?)
Přidělování dotací není nic nového, jsou tady už dlouhá
desetiletí. Co se ale změnilo, je podíl dotace na celkových
nákladech. Pryč jsou doby, kdy bylo možno získat dotaci ve
výši 100 nebo 95 % potřebné částky. Teď jsme rádi i za 50 %.
Ale bez dotací by se ve městě neopravily ulice, nepostavil
nový pavilón školy, nezbudovalo nové hřiště. Na to by město
ve svém rozpočtu prostě nemělo.
Někdy jsou dotace ve výši „jen“ pár desítek tisíc korun. Ale
když se sečtou za celý rok (nebo za několik let), dělá to
docela pěknou sumu. Od počátku roku 2019 to bylo 156,656
milionů korun. A to už někde musí být vidět.
Helena Matějeková
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DOTACE PŘIJATÉ R. 2019 – 2022 (v tis. Kč)

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2022
– INFORMACE PRO VOLIČE
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech:
- pátek 23. září 2022
od 14:00 do 22:00 hodin
- sobota 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat ve dnech:
- pátek 30. září 2022
od 14:00 do 22:00 hodin
- sobota 01. října 2022 od 08:00 do 14:00 hodin
Hlasování na území města Netolice bude probíhat v ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE v Bavorovské ulici č. p. 456
pro všechny 4 volební okrsky.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, platným
cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem. Jde-li o cizince, průkazem o
povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Hlasování do přenosné volební schránky – volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. O
přenosnou volební schránku je možné požádat na PODATELNĚ nebo MATRICE městského úřadu nebo telefonicky – 388
324 522, 388 324 267.
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
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Kandidátní lis ny pro volby do Zastupitelstva města Netolice:
Kandidátní lis na č. 1 - Společně za Netolice
Poř. č.
Jméno a příjmení
Věk
1 Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová 37
2 Petr Staněk
37
3 Pavel Reindl
35
4 Bc. Pavel Nohava
30
5 Vladislava Keclíková
33
6 Josef Vojtěšek
39
7 Jan Paraj
37
8 Ing. Josef Pivoňka
35
9 Jakub Kopf
30
10 Jaroslav Špán
34
11 Václav Bukač
45
12 Michal Babůrek
41
13 Bc. Ivana Vlášková
36
14 Jaroslav Hájek
23
15 Monika Sádlová
41

Povolání
projektová manažerka
stavební technik
podnikatel
vedoucí servisu Škoda
učitelka v MŠ
kontrolor a přípravář výkresové dokumentace
technik
výrobní ředitel
lesní technik
podnikatel
vedoucí kvality
obchodní zástupce
zdravotní sestra
opravář zemědělských strojů, traktorista
ošetřovatelka v nemocnici

Kandidátní lis na č. 2 - Nezávislí pro Netolice
Poř. č.
Jméno a příjmení
Věk
Povolání
1 Mgr. Vladimír Pešek
48 starosta města
2 Helena Matějeková
64 OSVČ, místostarosta města
3 Dušan Dragoun
59 technik
4 Jindřiška Šandová
56 personalistka, účetní
5 Ing. Vladimír Soukup
53 agronom - předseda
6 Miroslav Baloušek
48 chladírenský mechanik
7 Jiří Hrubý
51 živnostník - elektrikář
8 Libor Matásek
50 servisní inspektor
9 Václav Fišer
47 dispečer MKD
10 Mar n Csejtey
47 správce sportovního areálu
11 Ing. Monika Bendová
48 vedoucí závodu
12 Dana Mužíková
57 provozní
13 Jana Steinocherová
42 kontrolorka
14 Ing. Blanka Lišková
52 pracovnice v sociálních službách
15 Jana Šmídová
43 účetní
Kandidátní lis na č. 3 - Občanská demokra cká strana
Poř. č.
Jméno a příjmení
Věk
Povolání
1 Ing. Jitka Maroušková
55 farmaceu cká asistentka
2 Mgr. Jindřich Boura
30 vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek
3 Ing. Jan Kuliš
66 technik
4 Ing. David Trtek
41 vedoucí výroby
5 Radka Prouzová
52 zdravotní sestra, domácí péče
6 Ing. Václav Filištein
57 podnikatel
7 Mgr. Libor Hejduk
32 doktorand, výzkumný pracovník
8 Bc. Iveta Uhlíková
51 asistentka
9 Filip Hlouška
40 podnikatel
10 Josef Zíka
51 technik IT
11 Zdeněk Mo l
49 energe k
12 Vladislav Borovka
73 zootechnik v důchodu
13 Eduard Mlynarčík
51 technik
14 Mgr. Jiřina Borovková
58 učitelka ZŠ
15 Fran šek Kocar
66 podnikatel
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Poli cká příslušnost
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos

Poli cká příslušnost
Z 2020
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
KDU-ČSL
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
KDU-ČSL
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos

Poli cká příslušnost
bez pol. příslušnos
bez pol. příslušnos
ODS
bez pol. příslušnos
ODS
ODS
bez pol. příslušnos
ODS
bez pol. příslušnos
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Dle „Zákonu o obcích“ je „Obec základním územním
samosprávným společenstvím občanů“.
Proč o tom píši a dávám do spojitosti s nedávnými
dostihy i dobu dávno minulou? Prostě proto, že mi nadšení a
chuť do práce, bez nároku na honorář či ocenění a radost z
výsledku urputné práce při organizaci dostihů, připomněla
náladu tehdejších zastupitelstev před více než patnácti lety.
Osobně jsem měla pocit, že nám jde o stejnou věc, opozice
neopozice. Byli jsme společenství, bili jsme se za Netolice
hlava nehlava. Každý jinak, každý z jiných důvodů, ale
nakonec společně. Dohromady. Byla to tehdy krásná doba a
strašně mě to bavilo. Bez nároku na honorář, ve jménu
společenství. Jako ty dostihy.
A jak šel čas, tak vládu ODS a Lidovců vystřídala
vláda Nezávislých Vladimíra Peška. Člověk se unaví, omrzí
a přestane pracovat pro město. A to se trochu stalo i Oldovi
Petráškovi. A tak to bylo v pořádku. Skončila jsem zase v
opozici, ale to je jedno, po volbách budeme pracovat. Jde
nám o stejnou věc. Jsme Netolice. Jsme společenství.
Bohužel společenství už neexistuje.
Obec a její zastupitelstvo není již společenstvím
občanů. Je úplně jedno, kdo tam sedí. Obec se stala
nástrojem čerpání evropských dotací, snad alespoň dle
uvážení pana starosty Peška. Nebo nevím koho. Opravdu to
nevím, protože na zastupitelstvu se nediskutuje. Již jsem tam
s novým starostou druhé volební období a většina zastupitelů
(z řad vládnoucí koalice), téměř vůbec nepromluvila. Mluví
pouze pan starosta a paní místostarostka (a to výhradně, když
je panem starostou vyzvána). Ostatní mlčí. (Můžete si pustit
audiozáznam – to jsme taky kdysi nepotřebovali). I když
jsem tam dlouho, jsem skoro vděčna, že na jednání
zastupitelstva jsou před jednotlivými členy tabulky se
jmény. Snažím se je vštípit do paměti, spojit si je s obličeji,
abych je pak někde na náměstí v Netolicích – nedejbože –
neopomněla pozdravit. (Některé samozřejmě znám osobně,
ty poznám, i když nemluví). O jednotlivých bodech
diskutuje pouze někdo z nás, tedy z opozice. Jinak nikdo. Ale
význam to nemá. Hlasovací mašina pak zvedne ruku tak, jak
bylo předem domluveno.
Před lety jsem měla pocit, že společenství existuje i
mezi koalicí a opozicí. Nakonec kdysi, ještě před mou účastí
v zastupitelstvu při návštěvě netolického zastupitelstva
partnerského švýcarského městečka Kehrsacz, bydlel u
místního tajemníka Remieho Raebera jakýsi pan Filištein
společně s jakýmsi panem Peškem (starším).
Dnes mám pocit, že neexistuje společenství nejen
mezi vládnoucí koalicí a opozicí, ale ani v koalici vládnoucí
samotné.
Když v roce 2014 dal současný pan starosta
dohromady partu aktivních lidí, kteří se předháněli v

O OBCI JAKO „ZÁKLADNÍM ÚZEMNÍM
SAMOSPRÁVNÉM SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ“.
Jmenuji se Jitka Maroušková. A chci být starostkou
vašeho města. Mého města, mých milovaných Netolic.
Kdysi jsem si přečetla článek Vaška Filišteina o
společenství lidí, kteří milují koně, kteří bez dotací, bez
pomoci, rok co rok dokáží nemožné, a s vypětím všech sil
dokáží uspořádat Netolické dostihy – nejstarší a
nejnavštěvovanější akci současných Netolic, již navštíví
každý rok víc lidí než je všech obyvatel v Netolicích.
Nedělají to pro výdělek, všichni na tom ekonomicky tratí, ale
o to jim nejde, milují to. A potom, když je po všem, jsou
spokojení. Že se něco povedlo, přes všechna úskalí a
problémy. Jsou prostě a jednoduše šťastní.
Za to, že jsem mohla poznat to nadšení a
sounáležitost společenství lidí okolo koní, vděčím vlastně
svému tátovi, který s koňmi a koňáky prožil celý život. A pak
jsem si začala uvědomovat, že společenství nejsou jenom
koňáci nebo hasiči (ti vědí zcela přesně, o čem tady píši).
Společenství je nebo měla by být především obec.
Bohužel, současné Netolice pracovitým
společenstvím spokojených a šťastných občanů nejsou.
Proč tomu tak je? Nevím. Snad, když se ponořím do své
vlastní historie, k tomu dojdu.
V roce 2006 jsem cítila, že potenciál starosty Oldy
Petráška potřebuje nový impuls. Byla to tenkrát v Netolicích
taková selanka, idylka, kdy je vše dáno a Olda vyhrával
volby levou zadní. A s jistotou volebního úspěchu se
vytrácela i aktivita a mně se zdálo, že je třeba trochu rozvířit
klidné vody dlouhodobých vítězů. Tak jsme tenkrát s Fandou
Sklářem postavili opoziční kandidátku a hned napoprvé
jsme získali 4 mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu, a i
když jsme byli v opozici, tehdejší spokojené vedení radnice
pochopilo, že se bude muset víc snažit, jinak to příště
dopadne možná jinak.
Bez ohledu na politickou příslušnost jsem měla ale
tenkrát pocit, že politický souboj se odehrával někde ve
volbách, ale po nich se zakopaly zákopy a šlo nám všem o
Netolice. Ne, že by to bylo nějak snadné, nebyly dotace,
málo peněz, hádali jsme se mezi sebou každé zastupitelstvo,
opozice, neopozice, všichni dohromady. Šlo o to, kterážto z
deseti věcí dostane přednost, protože na všechno zdaleka
nebyly „prachy“. Ale když jsme se dohádali a něco se
rozhodlo, byli jsme společenství, měli jsme radost z toho, že
se něco podařilo s vypětím všech sil a téměř bez peněz. Když
společenství něco chtělo, muselo se dohodnout a pak toho
společnými silami dosáhnout. Bez společenství a víry ve
společnou věc tehdy nešlo nic.
Záhy se slovo „Společenství“ dostalo i do naší legislativy.
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aktivitách pro město, měla jsem pocit, že je možná čas na to,
přepustit žezlo novému společenství, protože současné
společenství už ztrácelo dech. Po čtyřech letech bylo jasné,
že nové společenství netolických aktivních občanů
neexistuje. Ti s vlastním názorem, rozdílným od pana
starosty, byli rychle vyobcováni. Existuje jenom systém
čerpání dotací na cokoliv, co je vidět. Zůstalo město, kde
není podnikání, tudíž není práce, kde schopní mladí
odcházejí jinam. (Schválně si promítněte, vy starší, kteří se
považujete za ty schopnější, kde jsou dnes vaše děti.).
Netolice se proměnily v město duchů (sice s
nabílenou radnicí), kde náměstí neslouží jako centrum
obchodu, služeb a kulturního dění, ale slouží denně k
parkování aut těch, kteří nastupují na autobusy jedoucí
někam, kde práce je.
Uvědomila jsem si, že právě systém dotací byl již za
nás to, co nakonec způsobilo odtržení občanů od dění ve
městě, novou partu nemohlo potkat nic jiného. Neviním z
toho pouze současnou vládnoucí koalici. Je to špatný systém.
Drtivá většina občanů v Netolicích vůbec netuší, že může
něco ovlivnit. Že to nejsou dotace EU, ministerští a krajští
úředníci nebo pan starosta, kdo je odpovědný za to, jak jejich
město vypadá, ale že to jsou jenom a jedině oni, kdo
rezignovali a je jim všechno jedno. A tak se maximálně občas
zanadává s tím, že stejně nejde nic dělat. Je to pohodlnější.
A takovou náladu cítím i v současném
zastupitelstvu, nic se na něm vlastně nerozhoduje, jakoby na
něm nezáleželo. Vše je dané. A to mě nebaví. A myslím, že to
nebaví ani ostatní.
V zásadě bychom to hlasování zvládli za deset minut
po e-mailu. Pan starosta by nám rozeslal, o čem budeme
hlasovat, a jak to dopadne. Někteří zastupitelé tam z těchto
důvodů už vůbec nechodí. A občané? Na zastupitelstvo
chodí z řad občanů v průměru jeden až dva lidé.
Já na zastupitelstvo poctivě chodím, ale již 8 let
absolutně netuším, kam město směřuje. Myslím, že to netuší
ani zastupitelé Nezávislých pana starosty. Trochu se děsím,
že to netuší ani pan starosta.
Myslím, že je na čase zamyslet se nad tím, zda to
takto chceme; zda chceme žít své jednotlivé životy ve svých
domovech v náručí sociálních sítí. A posléze zjistit, že do
Netolic se jezdíme akorát večer vyspat, abychom je ráno zase
opustili.
Nechci Netolice, kde není žádné místní podnikání,
kde aktivity přebírají pouze pracovití Vietnamci a největší
hrdostí pana starosty není prosperita místních obchodníků,
výrobců a poskytovatelů služeb, ale nadnárodní řetězec
Penny, který z města odsaje i těch několik málo peněz, co
vyděláme jinde.
Je to pohodlné, ale já to tak nechci. Věřím v občany
Netolic, věřím, že kdysi hrdé a vznešené město má ve zbytku
aktivních lidí, kteří zde ještě zůstali, dostatek sil neprohrát.
Neprohrát a znovu najít v sobě sílu vrátit Netolice
tam, kam patří.
Stačí si jen uvědomit, co je třeba pocit z dobře vykonané
práce. Nebo pocit z pomoci jeden druhému.
A to je vlastně základ společenství.
Jedině pak, jako při těch dostizích, když bude po těžké práci a
útrapách po všem, teprve potom budeme opravdu spokojeni.
Že se něco povedlo, přes všechna úskalí a problémy.
Budeme prostě a jednoduše šťastní. Budeme společenství.
Pojďme se o to společně pokusit.
Jitka Maroušková.

O ZÁZRAKU A NEŠTĚSTÍ.
Blíží se komunální volby a to znamená, že i v
Netolicích. Dalo by se říct, že až na pár nadšenců to tak nějak
nikoho nezajímá. Jo - to dostihy, to byla jiná zábava, a že se
letos vydařily. O tom bych měl psát, jako každý rok v tuto
dobu. Tak dobře se to čte, jak se na závodišti sešly tisíce lidí,
jak to bylo dobře, že se nic závažného nestalo, jak to koňáci a
kamarádi okolo Karla Kučery zase přes všechny útrapy
zvládli, a jak jsme se všichni z toho nakonec radovali.
Ne, nebudu psát o dostizích. Je to naposledy, co
vychází Netolický zpravodaj před volbami a budu se snažit
tuto možnost využít jinak.
Je to víc než tři roky, co jsem zasedl jako první
náhradník za zesnulého Oldu Petráška do lavice zastupitele
města. Této cti se mi dostalo znovu po dlouhých sedmnácti
letech, a tak jsem byl zvědavý, co se vlastně změnilo. Po
revoluci jsem byl dvanáct let členem rady města, bavilo mě
to, a tak jsem se nyní docela těšil. „Je jedno, že nyní nastupuji
do zastupitelstva do řad opozice,“ říkal jsem si. „Na to jsme
si tenkrát hráli jenom před volbami a pak se stejně tak nějak
kolektivně diskutovalo o tom, jak nejlépe z těch málo peněz
zalátat ty největší díry. Nebyli jsme v EU, nebyly dotace.
Místo dotací ale bylo spoustu lidí ochotných pomoci, i dary a
sponzoři se našli, a tak ta práce těšila a dávala smysl“.
A tak jsem se v roce 2019 znovu ocitl na radnici a
opravdu jsem nevstoupil dvakrát do stejné řeky, jak se říká.
Ta řeka byla ale úplně jiná; tak moc a tak zásadně se vše
změnilo! Pochopil jsem, že příští volby už nebudou o tom,
kdo Netolice povede, ale o tom, co z Netolic - mých
milovaných Netolic - nakonec zbyde. No a ty volby jsou
tady. Ve volbách v Netolicích (a zřejmě i ve spoustě dalších
měst) půjde dnes o zásadní střet dvou diametrálně odlišných
koncepcí, jak a kam město vést. Před dvaceti lety jsme se
lišili s opozicí pouze v jednotlivostech, nyní si myslím, že se
v názoru s vedením města, jak Netolice vést, lišíme
absolutně.
Je to samozřejmě již předvolební kampaň. Bylo by
jednodušší vytáhnout jen pár chyb z mnoha na současné
vedení radnice, trochu kriminalizovat pana starostu a zcela
jistě by to zafungovalo. Nakonec je to obecně osvědčený
recept, který i stávajícímu vedení radnice v předminulých
volbách vyšel. Tohle ale naše kandidátka na starostku města
Ing. Jitka Maroušková odmítla a odmítám to i já a další z naší
kandidátky. Chyby děláme všichni a já mám osobní respekt
před každým, kdo se odhodlá a nese kůži na trh a hodlá
zastávat jakoukoliv veřejnou funkci. A to platí i pro případ
stávajícího pana starosty, byť s ním v mnoha věcech ohledně
způsobu vedení města principiálně nesouhlasím.
Netolice nepotřebují házet špínu, Netolice potřebují
smysluplný rozvojový plán, možná i krizový plán, protože
Netolice umírají. Klesá zde za posledních deset let počet
obyvatel, populace stárne ne proto, že se prodlužuje míra
dožití, ale proto, že z města odcházejí mladí lidé, klesá počet
vysokoškoláků, který je již poloviční než je průměr v ČR.
(Toliko Český statistický úřad). Neříkám, že vysokoškoláci
jsou spása světa, ale jak chcete dělat např. rozvoj města, když
v něm nebydlí jediný architekt? Ředitel základní školy není z
Netolic, ZUŠ také ne, Domova důchodců také ne atd.. atd..
Komunální volby jsou za rohem, a tak do svých
schránek dostanete zanedlouho náš volební program. Pod
hlavičkou ODS (což není podstatné) jsou tam lidé, kteří jsou
dobří ve svém oboru, v životě už něco dokázali, a právě proto
jsou schopni Netolicím a lidem v nich skutečně pomoct.
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Čekají nás těžké časy, nejen v Netolicích. Bohužel, lidé v
Netolicích neprosperují. O to to bude mít nové zastupitelstvo
těžší.
Název článku jsem nazval: „O zázraku a neštěstí“, tato
slova použil pan starosta Pešek, když hovořil o dvou
počinech, ve kterých mělo město prsty. Když jsme seděli s
Jitkou Marouškovou nad programem pro Netolice,
vzpomněli jsme si na to. Na to, co je pro současné vedení
města zázrakem a co neštěstím. A pochopili jsme, že s tímto
konceptem nechceme mít nic společného. A také jsme
pochopili, že ten zásadní rozdílný přístup se nedá jednoduše
vysvětlit v letáku s volebním programem. A tak jsme sedli a
začali psát. Psát pohádku „O zázraku a neštěstí“. Ta pohádka
se snaží vysvětlit náš pohled na budoucnost Netolic trochu
jiným způsobem než je volební program. A tak nakonec
nedostanete do schránek jenom volební program. Dostanete
následně ještě vytištěnou pohádku. Pohádku „O zázraku a
neštěstí“. A bude jenom na vás, jaký bude mít pohádka
konec.
Václav Filištein

zmínku stojí taktéž případ z Netolic, kdy podezřelý v
domnění, že přistihl pachatele krádeže ve zdejší večerce,
potrestal poškozeného tak, že do něho strčil, následkem
čehož upadl na zem a lehce si poranil hlavu a ruku, toto
jednání taktéž skončilo u správního orgánu pro podezření ze
spáchání přestupku proti občanskému soužití.
Za zmínku stojí i neobvyklý případ, kdy jeden obyvatel
bytového domu pojal podezření, že mu někdo ze sousedů z
bytu nad ním potřísnil voskem ze zapálené svíčky jeho 4
košile v hodnotě 1200,- Kč pověšené na sušáku z okna.
Nakonec došlo k objasnění případu, přičemž bylo zjištěno,
že košile byly opravdu potřísněny voskem ze svíčky
odkapávajícího z parapetu sousedů, ale k tavení vosku
nedošlo vlivem odhořívání knotu, ale táním vlivem
slunečního záření a vysoké teploty, které v té době směle
atakovaly 35°C. Celá věc byla nakonec vyřízena v rámci
občanskoprávní odpovědnosti uhrazením vzniklé škody na
poškozených košilích.
npor. Zdeněk Pastyřík
Policie České republiky Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

STALO SE

Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti
Územního odboru KŘP Jčk Prachatice

Od poloviny května do dnešního dne evidujeme na
Netolicku pět trestných činů. Dvě osoby, žena a muž, jsou
podezřelé z krádeže věcí z neobydleného domu, kdy
okolnosti případu se stále prověřují. Hlídka Obvodního
oddělení policie Netolice přistihla za jízdy řidičku osobního
vozu Škoda Fabia, která se odmítla podrobit orientační
zkoušce ke zjištění přítomnosti omamných a psychotropních
látek a řídila, ačkoliv má platný zákaz řízení motorových
vozidel. Této bylo sděleno podezření z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a taktéž byla
oznámena správnímu orgánu k projednání přestupku. Aby
toho nebylo dost, opět hlídkou OOP Netolice, přímo za
oddělením, byl zastaven řidič osobního vozu Škoda Octavia,
který taktéž řídil navzdory platnému zákazu řízení, čímž si
vysloužil sdělení z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Zdejší policisté přijali oznámení, kdy
poškozená zapomněla na zdejší benzinové čerpací stanici
peněženku, ve které byly mimo jiné bankovní platební karty.
Po zhlédnutí kamerových záznamů bylo zjištěno, že onu
peněženku s obsahem si přisvojily dvě nepoctivé nálezkyně,
kterým bylo vzápětí sděleno podezření z přečinů zatajení
věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Poslední případ se týkal domnělé
krádeže peněženky s obsahem na osobě, ve které byla taktéž
bankovní platební karta, ke které mělo dojít při cestě
poškozeného autobusem z Netolic do Českých Budějovic, v
tomto případě bylo ale zjištěno, že se jednalo o ztrátu, která
nakonec ale na rozdíl od předchozího případu skončila
vrácením peněženky s celým obsahem nálezcem
vlastníkovi.
Co do protiprávního jednání v přestupkové rovině bylo
evidováno mnoho přestupků v dopravě, přičemž tyto se
n e j č a s t ě j i t ý k a j í p r o p a d l é t e c h n i c k é k o n t r o l y,
nerespektování dopravního značení či absence dokladů
předepsaných k provozu a řízení vozidla. Policisté řešili
několik případů občanského soužití, kdy například došlo ke
kopání do dveří poškozené podnapilou sousedkou, přičemž
se incident obešel bez škody na majetku či újmy na zdraví a
skončil oznámením na příslušný úřad k projednání. Za

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.

POHODA

POHODA NA CESTÁCH
Léto na plný plyn. Tak by se daly charakterizovat dva
prázdninové měsíce v Domově pro seniory Pohoda. Letos se
léto opravdu vytáhlo, a tak cestovatelská parta našich dam a
pánů využila krásného počasí a vydávala se na cesty. „Hned
na začátku prázdnin jsme navštívili naše přátele ze
STROOM Dub, kteří trávili dovolenou na Lipně. Setkání s
nimi jsou vždy plná smíchu a radosti. I tentokrát nás přivítali
s otevřenou náručí. Naše turistické turné pokračovalo
směrem Prášily. Společně jsme překonali výstup k
pozůstatkům kostela sv. Prokopa a odtud se vydali k
místnímu hřbitovu podél průzračného potoka. Při cestě obcí
jsme narazili na výstavu řemesel a také nás potěšilo stádo
koní,“ řekla Karolína Tuháčková, aktivizační pracovnice
domova pro seniory, která naplánovala pomyslnou
cestovatelskou mapu.
Dalším cílem letního putování byly Strakonice. Prohlídka
expozice Muzea Středního Pootaví, kávička a něco dobrého
na zub jsou sázka na jistotu. A protože máme jednu z
nejhezčích jihočeských krás takřka pod nosem, nemohli
jsme z našeho putování vynechat Státní zámek Kratochvíle.
Vždy s radostí obdivujeme nejen zámek, ale i zahrady, které
jej obklopují. Poslední prázdninovou zastávkou naší
cestovatelské party byly Holašovice se svojí obdivuhodnou
návsí a vynikající kuchyní v místní restauraci. Na cestách se
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dámy a pánové vždy dozví mnoho zajímavostí a různé
perličky, které se k výletním místům váží. Výlety jsou velmi
oblíbenou aktivitou našich dam a pánů, proto je v cestování s
potěšením podporujeme.
Leona Fröhlichová, Domov pro seniory Pohoda

do zařízení přinesl nebo je zde namaloval, odkázal zařízení.
Proto jsme sesbírali všechna jeho díla a utvořili galerii, která
nese jméno po tomto netolickém malíři. Jelikož je letos
dvacet let od vzniku Domova, je galerie jednou z oslav
tohoto výročí a je k vidění v jídelně. Obrazy Václava Trobla
dodnes zdobí nejen Domov pro seniory Pohoda, ale i
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny či řadu netolických
domácností. Pan Václav Trobl zemřel v roce 2005.
Andrea Tajanovská, Domov pro seniory Pohoda

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NETOLICE

VÁCLAV TROBL, MALÍŘ JIHOČESKÉ KRAJINY
A RENOVÁTOR SOCH A KOSTELNÍCH MALEB

Na podzim 2022 se můžete v Městské knihovně Netolice
setkat se zajímavými hosty.

Pan Václav Trobl se narodil 18. července 1912 v jihočeských
Malovicích. Pocházel z osmi dětí, narodil se jako šesté dítě
rodičům Václavovi a Terezii. Navštěvoval obecnou školu v
Lomci, poté se vyučil malířem pokojů, písma a natěračem.
První pracovní uplatnění našel u svého švagra Františka
Holuba, který ho zaměstnal ve své ﬁrmě v Netolicích.
Zdařile zvládal i odborné práce, umě napodoboval mramor,
ﬂádroval dřevo, obzvláště pak nábytek. Taktéž zvládal zlatit
plátkovým zlatem, rád fotografoval a hodně cestoval.

Ve čtvrtek 15.9.2022 se v 18,00 hodin s panem Františkem
Šestákem vypravíme SVATOJAKUBSKOU CESTOU Z
ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA. František Šesták nám
přiblíží svůj cyklovýlet po stopách Václava Šaška z Bířkova.
Ten byl jedním z členů mírového poselstva našeho krále
Jiřího z Poděbrad. Z ČR vyrazíme směrem Německo,
Holandsko, Belgie, Anglie, Francie, Španělsko,
Portugalsko, Andorra, Švýcarsko a Rakousko.
Ve středu 21. září 2022 od 10:00 si přijďte poslechnout
úsměvné historky z dějin lékařství se zajímavým
promítáním. Dozvíte se, jaký recept se předepisoval v
minulosti nejčastěji, k čemu se v záchranářství používal
tabákový kouř nebo proč Ludvík XIV. prchal před lékaři. Pan
Petr Šika nás provede ZÁBAVNOU HISTORIÍ
MEDICÍNY.

Václav Trobl byl jedním z prvních obyvatel Domova pro
seniory Pohoda, a to již v roce 2002, kdy bylo zařízení
uvedeno do provozu. Zde oslavil toho roku své 90.
narozeniny. I v Domově se věnoval malování a malé obrazy
často daroval ostatním obyvatelům nebo zaměstnancům jen
tak pro radost. V této době také zrenovoval Boží muka, která
jsou na nádvoří domova pro seniory dodnes. Obrazy, které si

Ve čtvrtek 20. října 2022 se s Petrem Hejnou vypravíme
OD BAVORSKÉHO LESA K DUNAJI. Komentovaný
ﬁlmový večer začíná v 18,00 hodin.
Přednáška Jarmily Mandžukové nám odhalí tajemství a
úžasnou sílu vlastních léčebných sil a naučíte se jednoduché
sebeléčebné metody. Na zajímavé povídání SÁM SOBĚ
LÉČITELEM se můžete těšit ve čtvrtek 24. 11. od 18,00
hodin.
Za MěK Netolice Hana Trněná
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KULTURNÍ AKCE
Výstavy:
Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích
do 31.10. 2022 Eva Wernerová-Malkovská – PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ
do 31.10. 2022 celosezónní výstava SUVENÝR
8. 9. čtvrtek
19:00

Městské divadlo
Netolice

Ivo Jahelka – Písničky zpod taláru
vstupné 170,- Kč

13. 9. úterý
17:00

Muzeum
JUDr. O. Kudrny

Přednáška PhDr. Robert Huneš – Význam humoru v lidských vztazích

15. 9. čtvrtek
18:00

Městská knihovna
Netolice

František Šesták – Svatojakubskou cestou z Čech až na konec světa

17. 9. sobota
12:00 – 21:30

Staré Město

Zažít město jinak - sousedská slavnost

21. 9. středa
10:00

Městská knihovna
Netolice

Zábavná historie medicíny – zábavný vzdělávací pořad z lékařského prostředí
našich předků

23. 9. pátek
19 hodin

zámek Kratochvíle

František Novotný - vyprávění o hudbě našich i světových "klasiků"
Hudba zazní v podání Pražského smyčcového dua ( Eva Šašinková a Miloš Černý).

20. 10. čtvrtek
18:00

Městská knihovna
Netolice

Od Bavorského lesa k Dunaji – komentovaný ﬁlmový večer

22. 10. sobota

Lhenice

Slavnosti plodů – chelčicko-lhenického mikroregionu

Fotbalová utkání 1. FC Netolice
4. 9.
9. 9.
10. 9.
16. 9.
18. 9.
25. 9.
1. 10.
2. 10.
9. 10.
14. 10.
15.10.

neděle
pátek
sobota
pátek
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
pátek
sobota

22. 10.
23. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.

sobota
neděla
sobota
sobota
sobota

10:00
10:00
13:30
16:30
10:00
10:00
16:00
10:00
10:00
16:30
10:00
15:00
10:00
10:00
14:30
10:00
14:00

Netolice + Jankov – Horní Planá + Frymburk
Netolice + Strunkovice – Vodňany
Netolice – Planá u ČB
Netolice/Strunkovice – Čkyně
Netolice + Strunkovice – Blatná
Netolice + Jankov – Blatná
Netolice – Kamenný Újezd
Netolice + Strunkovice – Volyně + Volenice
Netolice + Jankov – Týn nad Vltavou
Netolice/Strunkovice – Volary
Netolice + Strunkovice – Vlachovo Březí
Netolice – Kaplice
Netolice + Jankov – Hluboká nad Vltavou
Netolice + Strunkovice – Chýnov + Ml. Vožice
Netolice – Lhenice
Netolice + Jankov – Rudolfov
Netolice - Strunkovice

12:00 Netolice + Strunkovice – Vodňany

12:00 Netolice + Strunkovice – Blatná

12:00 Netolice + Strunkovice – Volyně + Volenice

12:00 Netolice + Strunkovice – Vlachovo Březí

12:00 Netolice + Strunkovice – Chýnov + Ml. Vožice

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

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. J. Petrášková
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NAPSALI O NÁS…

VÝSTAVA OVOCE

Již po jedenatřicáté patří zahrada zámku Kratochvíle
divadelnímu létu.

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
tel.: 387 924 111
Rudolfovská 92, České Budějovice, www.soscb.cz
Kdy: pátek 14. 10. – úterý 18. 10. 2022 vždy 9:00 – 17:00
Zveme všechny na naši tradiční výstavu ovoce. Opět bude ke
zhlédnutí mnoho odrůd jablek a hrušek a také dalších plodů
podzimu. Návštěvníci mohou volit Jablko výstavy, Jablko
školy a Kolekci výstavy.
Zájemci si mohou
prohlédnout areál školy,
u č e b n y, l a b o r a t o ř e ,
středisko praxe, dílny,
ovocný sad.
Výstava ovoce je také
dnem otevřených dveří,
zájemcům o studium
jsme plně k dispozici,
provedeme Vás areálem
školy a zodpovíme Vaše dotazy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Olga Cahová

Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice si pro letošní
divadelní sezónu v zahradě krásného zámečku Kratochvíle
připravil známou ﬁlmovou komedii Mravnost nade vše.
Film, který v první republice za krátkou dobu napsali a
autorsky uvedli v život Martin Frič, Hugo Haas a Otakar
Vávra měl ve své době velký úspěch. Do prostor zámecké
zahrady na Kratochvíli jej zařadili a upravili Netoličtí Tyláci
jak se jim lidově přezdívá, ti v režii Miroslava Mikeše a Ivety
Uhlíkově stylově zasadili příběh do prostor nasvíceného
zámku, kde místy slyší diváci vlnky vody, cákání ryb a zpěv
pávů tak, že se divák baví nejen příběhem, ale i nakažlivým
smíchem, perfektními dialogy, opět bravurní češtinou a
zejména diváky vrací do dob krásného stylového oblečení
prvorepublikové doby, která do zámecké zahrady krásně
sedla. Mravnost nade vše je komedie, která vznikla v roce
1937 a pojednává, o mravnosti, počestnosti, slušnosti, ale též
jsou zde negativní vlastnosti, jako zášť, závist, pomlouvačné
klepy a hlavně, jde o to, že mravnost nade vše není jen to.
A něco z děje. Profesor Karas je příkladem mravného
života pro celé městečko. Je proto zvolen čestným předsedou
Spolku pro povznesení mravnosti. A to vše až do okamžiku,
kdy se nezván a nečekán zjeví jeho prohřešek z mládí. A tady
se rozehrává krásný děj plný vytáček, úskoků a tak trochu
klasických lží, úskoků, falešné přetvářky a to vše příběh
dostává tam, kde divák má bránice smíchu, ale nejde
zastavit. No a kdo chce vidět, jak se ﬁlmové dílo v
divadelním světě v zahradě Kratochvíle povedlo, je třeba
zajet přímo na místo.
Divadelníkům ochotnického spolku Tyl se i po druhém
vystoupení se i po druhém vystoupení dostalo téměř od
stovky diváků zaslouženého potlesku. Netoličtí ochotníci
opět předvedli a ukázali, že jde o soubor vysoké umělecké
kvality a tu lidé mají rádi. Noc byla ještě mladá a mravnost
nade vše nakonec zůstala jen v příběhu, ale….
Já ještě vypíchnu jednu malou velkou roli a to je hudba. Ta k
ﬁlmu vždy patří a jak víme z historie v tak od doprovodu v
němé éře klavírem je nezbytná pro vývoj ﬁlmu. V zámecké
zahradě Kratochvíle divadelníky bravurně doprovází na
klavír Radim Leher. Jeho unikátní doplnění a hudebními
vstupy, jsou jedinečné a sedí k ději výtečně.
Ladislav Beran

SPORTOVNÍ AKCE

TRIATLON PODROUŽEK
Sobota a neděle 13. a 14. srpna patřily v autokempu
Podroužek v jihočeských Netolicích vyznavačům
všestrannosti. Potřinácté se zde uskutečnil Triatlon
Podroužek, který byl součástí Jihočeského poháru, a rovněž
dva doprovodné závody – Terénní supersprint triatlon a
Aquatlon Podroužek. Na start závodů si našlo cestu více než
osmdesát sportovců.
„Vše šlo jako po másle. Počasí bylo velice příznivé a obešlo
se bez deště. Ten vydržel, dokud jsme neuklidili, a až pak se
spustil. Oba dva dny přinesly napínavé souboje a my jsme
rádi, že máme za sebou další úspěšný ročník. Velké
poděkování za podporu v této souvislosti patří městu
Netolice a rovněž majitelům kempu, že nám poskytují
zázemí,“ uvedla Iveta Šimůnková z pořádajícího
Triatlonového sportovního klubu České Budějovice.
Dvoudenní program zahájil v sobotu dopoledne Triatlon
Podroužek. Závodníci při něm museli absolvovat 500 metrů
plavání, 15 kilometrů na horském kole a 4,5 kilometru běhu.
Startovní pole svou přítomností ozdobili reprezentantka
České republiky v zimním triatlonu Šárka Grabmüllerová,
horolezec Ivo Grabmüller, který dokázal zdolat nejvyšší
hory šesti světadílů, či mistr Evropy v cross triatlonu Jan
Hron. A byl to právě on, kdo zvítězil v mužské kategorii,
mezi ženami vystoupala nejvýše podle očekávání Šárka
Grabmüllerová.
Sobotní odpoledne vyplnil Terénní supersprint triatlon s 250
metry plavání, 7,5 kilometry na kole a 3 kilometry běhu,
který byl koncipován tak, aby se do něj mohli zapojit i
triatlonoví nováččci. Poslední částí programu byl následně v
neděli dopoledne Aquatlon Podroužek, štafetový závod
trojic. Každý z týmu při něm musel absolvovat 280 metrů v
rybníku a posléze 2,8 kilometrů běhu.
„Vítězům jsme nachystali kromě medailí potravinové
balíčky a věcné ceny. A odměny se dostalo i nám! Závodníci
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si akci moc pochvalovali a měli jsme tu partu, která hlásila,
že je letos přivedl poprvé kamarád a že se za rok vrátí a
vezmou s sebou zase další, nové kamarády. Když tohle
člověk slyší, je to krásná pochvala a velká motivace do další
práce,“ usmívala se Iveta Šimůnková.
Výsledky 13. ročníku Triatlonu Podroužek – muži
celkem: 1. Jan Hron (ŠuTri Prachatice), 2. Václav Zajíc
(TriSK České Budějovice), 3. Jiří Koptík (TriSK České
Budějovice), ženy celkem: 1. Šárka Grabmüllerová (BH
triatlon České Budějovice), 2. Jana Tučková (Trisk České
Budějovice), 3. Dana Adámková (TT Tálín), Terénní
supersprint triatlon – muži: Jiří Koptík st. (TriSK České
Budějovice), ženy: Monika Strnadová (TriSK České
Budějovice), štafety: Kristýna Koptíková (plavání), Ondřej
Sedláček (kolo), Kateřina Sedláčková (běh), Aquatlon
Podroužek: David Koranda, David Strnad, Michal Černý.
https://www.cus-sportujsnami.cz/review/triatlonupodrouzek-v-netolicich-vladli-favorite/
Příspěvek poskytla I. Šimůnková

Účast v kategorii B14 -26 týmů (18CZE, 4SUI, 2LAT,
1SWE, 1SVK)
Umístění: 13-16 místo.
Výsledky: 2 výhry, 4 prohry.
Skupina:
FBC OSTRAVA 5:0
FBŠ BOHEMIANS 3:10
ZUG UNITED (SUI) 3:6
Předkolo: FBC STRAKONICE 7:4
Pavouk A: PŘEDVÝBĚR.CZ MB 4:12
Pavouk B: GORILY PLZEŇ 2:7
Celkové skóre: 21:39 (Skóre po prvním poločase 15:14!!!)
Petr Mrázek se s 10-ti góly umístil na 2. místě v soutěži
střelců v kategorii B14.
V každém zápase jsme skórovali, naopak gólman má
vychytanou nulu!
Z Jihočechů jsme v této skupině byli pouze my a Strakonice
(na které jsme narazili a porazili)
Kluci si turnaj skvěle užili a jejich vystoupení se vzhledem k
velikosti klubu dá jednoznačně označit za úspěch. Vždyť
dospělé týmy našich soupeřů obsadili v Superlize ﬂorbalu 1.,
5. a 8. místo.
Další letní akcí byl sportovní příměstský tábor DDM pro
mladší sportovce. I přes velmi teplé počasí se účastníci
sportovně vyžili a věřím, že se všem líbilo.
Přípravou na novou sezónu bylo již šesté letní soustředění.
Potřetí a určitě ne naposledy jsme zavítali do areálu SOŠ
Blatná. Využívali jsme všechna sportoviště a hlavně
plovárnu či nedaleký lom ke koupání. Soustředění se
zúčastnil i tým z Florbalové akademie z ČB a tak jsme v
rámci přípravy sehráli i přátelská utkání.
Ligová sezóna začíná již v polovině září a my postavíme dva
plné týmy v kategorii starších žáků. Pro odlišení se A-tým
bude jmenovat Rafani a B-tým Hafani. Do krajské soutěže
přihlašujeme i mladší žáky. Naopak se s ligou rozloučíme v
kategorii elévů (starší přípravka). Důvodem jsou velké
dojezdné vzdálenosti, krátká hrací doba a v neposlední řadě
nedostatek trenérů. Dva trenéři na ca. 70 dětí je dost málo.
Ale pro naše nejmenší plánujeme ve spolupráci s FA CB
regionální turnaje pro neregistrované týmy z okolních DDM
či ZŠ, kde si zahrají všechny děti, které budou mít o ﬂorbal
zájem. A my doufáme, že jich opět bude hodně.

RAFANI V LÉTĚ
Florbalová sezóna trvá od podzimu do jara a tak by se mohlo
zdát, že v létě budou mít Rafani volno. Opak je pravdou. Naši
mladí ﬂorbalisté po velkém medailovém úspěchu na
celostátním turnaji DRAGON CUP v Milevsku zamířili
začátkem července na PRAGUE GAMES. Je to největší
mládežnický turnaj na světě a takové neoﬁciální mistrovství
světa. Přes 300 týmů z 11-ti zemí se rozdělilo do celkem 11-ti
kategorií. Rafani využili možnosti tréninku v podobě
přátelského utkání s vicemistrem Lotyšska FS MASTERS a
hráli s ním vyrovnanou partii. A pak již začal samotný turnaj.
Malá rekapitulace:
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NETOLICKÉ DĚTI

ATLETICKÁ SOUTĚŽ 2. – 5. TŘÍD
Bezmála 3 roky jsme si museli počkat, než se zase mohla
uskutečnit atletická olympiáda pro žáky 1. stupně základních
škol prachatického okresu. Covidová pauza se podepsala
především na výkonech dětí – přece jenom se dlouho při
tělocviku nemohlo cvičit, omezeny byly i sportovní
kroužky; zato se více sedělo před monitory počítačů a děti
nám tak trochu zlenivěly. O to radostněji se ale zúčastnily
společného soutěžení, radost z pohybu a hlavně ze setkávání
se s jinými dětmi byla zjevná.
Letošní závody proběhly 9. června za slušného počasí a
hojné účasti. Netolickou školu reprezentovalo 15 žáků.
Přestože se vítězi ve všech disciplinách stali výhradně
členové sportovních oddílů, naši „amatéři“ se
rozhodně neztratili. Několik pátých a šestých
míst jsou minimálně nadějným příslibem do
dalších let. Jedinou netolickou atletkou na
stupních vítězů se stala Stella Svěchotová, která
skvělým výkonem v hodu míčkem (téměř 33
metrů) nakonec skončila druhá. Stelle moc
gratuluji a všem ostatním děkuji za příkladnou
reprezentaci školy!
vždy velmi emotivní den. Doufám, že jsem rodiče na
schůzce konané v červnu ujistila, že nástup do mateřské
školy zvládnou všechny děti.
Na závěr bych popřála dětem a všem zaměstnancům
pohodový školní rok 2022/2023
Karolína Rynešová

KONEC PRÁZDNIN JE TU

Jiřina Borovková

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Letní měsíce ve školce jsou vždy spojeny s úklidem,
výmalbou a drobnými opravami. Letos k této každoroční
činnosti přibylo ještě dokončení opravy vodovodního
potrubí v budově, kde se nachází kuchyně, provozní zázemí
a třídy nejmenších dětí. V těchto třídách proběhla celková
rekonstrukce sociálního zařízení a výsledek nás všechny
potěšil.
25. srpna 2022 proběhla již tradiční akce „Den otevřených
dveří“, počasí nám přálo, a tak si děti mohly užít spoustu her
na školní zahradě.
1. září je pro rodiče dětí, které přichází do školky poprvé,

S Domečkem letos prožilo léto 183 táborníků, kteří
se vydali za tajemstvím Harryho Pottera, na cestu kolem
světa za 80 dní, za sportem, za Indiány, do Afriky nebo na
ryby. Počasí nám letos velice přálo. Snad většina dětí prožila
krásné táborové chvíle, na které budou rády vzpomínat.
Dovolte mi poděkovat všem táborovým vedoucím, kteří si
leckdy berou dovolenou, aby mohli svůj čas a energii
věnovat dětem. Velké díky.
Nový školní rok 2022/2023 je v DDM Netolice opět
ve znamení personální změny. Odchází nám Katka Pešelová,
která je neutuchající studna nápadů. Její stezky po okolí
Netolic jste v covidové době určitě zaznamenali. Káťo,
děkuji ti za tvou obětavost a energii a přeju Ti v novém
zaměstnání fajn partu a radost z práce.
Mou novou kolegyní je Petra Kulandová, která si
pro děti připravila spoustu kroužků, je na co se těšit. Také
chystá novinku v podobě klubu Aktivní senior. Klub bude
pro všechny seniory, kteří rádi tvoří, cvičí, mají rádi
společnost a chtějí trošku potrápit své mozkové závity. Bližší
informace dostanete v DDM Netolice nebo na telefonu
732 796 845.
Na závěr mi dovolte poděkovat ještě jednomu
dlouholetému externistovi, Honzovi Holubů. Honza vedl
pod Domečkem střelecký kroužek, později Lukostřelbu
neuvěřitelných 13 let. Holí, díky za tvůj čas a um udržet lidi
ve střehu.
Přeji nám všem krásný podzim a teším se na setkání
u nás v Domečku nebo na nějaké akci ve městě.
Za DDM Netolice Eva Šandová
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ZAJÍMAVOSTI
OPSÁNO Z VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU 1935-1936

NĚMÍ PAMĚTNÍCI NETOLIČTÍ
Málokteré město má tak hezké náměstí jako Netolice:
čtvercové, o výměře necelého ha, doprostřed mírně se
zvedající, z jehož tří vrcholů běží vždy pár ulic, ze čtvrtého
pouze jedna (Obecní). Jednotvárnou plochu přerušili naši
předkové barokovou kašnou, kterou moudře umístili mimo
střed, aby nebyl rušen provoz na úhlopříčném pásu od
východu k západu. Kašna – poslední, která nám po zavedení
vodovodu zůstala – má pravidelnou osmibokou nádrž
(vnitřní strana 2.13 m výška asi 1.27 m), která pojme, po
odečtení středního sloupu, asi 264 hl vody. Uprostřed je
čtyřboký hranol s nápisy: NOWA 1677 (=nová), R. 1780,
R 1792, R 1825 (R. = asi renovata, restaurata, t. j. obnovena,
opravena),* výše je mísovitý tvar, 4 ryby a zakončení tvoří
jakoby obrácená chmelová šištička. Čtyři chrliči (lidské
masky) stříkají z rozevřených úst tenké praménky měkké
vody, netečni k maloměstskému životu kol nich už půl
třetího sta let* ubíhajícímu: plivají na všechno.
Od kašny směrem k radnici je rovněž barokové sousoší,
jehož hlavní postavou je sv. Jan Nepomucký, umístěný na
vysokém podstavci. Po obou stranách níže jsou dva andílci s
oválnými lucernami, vpředu je medailon s Pannou Marii a
Ježíškem a pak andílek držící symboly víry, naděje a lásky
(kříž, kotvu a srdce), který stojí na kouli, již obepíná pás s
nápisem: SIS LUX & DUX NETOLICENSIUM (=Budiž
světlem a vůdcem Netolických), jehož chronostikum udává
rok vzniku: 1738.Všechny sochy jsou na mohutném
žulovém podstavci, který spočívá na třech širokých
stupních. Na nich často odpočívají potulní lidé, zejména
drotaři,* aby tu pojedli svůj chudý oběd, nebo i provozovali
řemeslo. Figurární části pomníku jsou dnes zchátralé,
zurážené a potřebují nutně opravy. Kdo se toho ujme?

uvádí, „že šibenice stála na vrchu u cesty, kterou se jde do
Netolic a stojí zde od nepaměti“. V dalším záznamu ze dne
14. ledna 1717 netolická městská rada oznamovala
Krajskému úřadu v Písku, že šibenice stojí „dle vodňanský
silnice dílem starodávným, má dva sloupy, je zděná, a to vše
každé chvíle k očitému spatření jest.“ Před popravou Pavla
Marchánka v r. 1730 byla šibenice opravena. Instalovány
byly nový dubový trám, žebřík a byla obílena. Samotná
šibenice byla odstraněna roku 1788 na základě reforem
zákoníku o zločinech a trestech císaře Josefa II.
Poloha šibenice byla zhruba 1700 m severně od náměstí, při
cestě do Vodňan na 469 m vysokém návrší. Správné
označení místa je na Bílém vršku, ale většina místních
tomuto kopci neřekne jinak než „Šibenice“. Dnes je zde
pouze kopeček v remízku, který byl v první polovině 20.
století využíván na těžbu hlíny pro nedalekou cihelnu.
F.P.
Zdroje: Václav Starý; Netolice od A do Z, Jiří Fröhlich:
Poloha a podoba popravišť Prácheňského kraje (Jižní
Čechy), Vladimír Šindelář: Zkažená krev a další staré
hrdelní příběhy z Jižních Čech

Poloha šibenice na mapách prvního vojenského mapování
z roku 1780.

Mezi sousoším a kašnou rozkládá svou krásnou srdcovitou
korunu statná česká lípa. V jejím stínu je litá železná pumpa
na tvrdou vodu pitnou, a skupinu doplňují dvě mladé lípy
svobody. Kdysi snad tady stával též pranýř.
Poznámky pro děti:
Vypočítejte stáří sochy, kašny? Utvořte příklady na obsah
kašny. Vymyslete příběh, který vypráví chrlič vody.
Přepočítejte chronostichon. – Chronostikon (také
chronogramm nebo eteogramm) je slovo nebo věta (verš), v
níž velká nebo zvýrazněná (třeba jinou barvou) římská
číslicová písmena dávají při sečtení letopočet. Vyhledejte
chronostichon ve svém okolí
Pohled na město Netolice z místa, kde stávala šibenice.

Poznámky:
* Opravena dále v roce 1994 a 2020
* půl čtvrtého sta let v roce 2022
* dráteníci opravovali kuchyňské nádoby také vyráběli a
prodávali různé věci do domácnosti žebrácké povolání
Fr. Novotný - Zlatá stezka vlastivědný sborník 1935-1936

KDE STÁVALA V NETOLICÍCH ŠIBENICE?
Písemných pramenů potvrzující existenci šibenice je
několik, a i místo se šibenicí na vedutě Netolic z roku 1686
od Jindřicha de Veerle se dá identiﬁkovat s mapou prvního
vojenského mapování, kde je znázorněna červenou značkou
se dvěma sloupy.
Zatím nejstarší dochovaný doklad pochází z r. 1709, kde se

Výřez z veduty Jindřicha De Veerle s kopcem se šibenicí.
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UŠI JSOU BRÁNOU DO MOZKU
Spolek Víc z Netolic, z. s. jde po prvním roce oﬄine činnosti
i do online světa.
www.vicznetolic.cz / FB #vicznetolic / IG #vicznetolic
O co nám ve spolku vlastně jde?
Snažíme se dělat něco pro to, aby se v místě, kde žijeme, žilo
dobře nejen nám, ale i našim dětem.
Snažíme se chránit přírodu, utvářet krajinu a rozvíjet veřejný
život a mezilidské vztahy.
Vidíte to podobně či dokonce stejně? Chcete přiložit ruku k
dílu či dokonce obě? Máte v hlavě nápad k zamyšlení či
dokonce k uskutečnění?
Napište nám na vicznetolic@gmail.com

CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ POMOC

CHCETE ZAJISTIT BEZPEČÍ SVÝM RODIČŮM
ČI PRARODIČŮM? MODERNÍM A CHYTRÝM
ŘEŠENÍM JE TÍSŇOVÁ PÉČE.
Cítí se vaši blízcí senioři, osoby se zdravotním postižením či
s chronickým onemocněním osamoceni? Potřebujete
zajistit, aby jim někdo pravidelně připomínal užívání léků?
Uvítali by, kdyby jim někdo pravidelně zavolal a zeptal se,
jak se jim daří, měli by možnost si popovídat? Byli byste
klidnější, kdybyste věděli, že vaši blízcí mají nejen zajištěn
pravidelný telefonický kontakt, ale především mají k
dispozici (na ruce/krku) tlačítko, kterým si mohou v případě
potřeby přivolat pomoc? Přivítali byste monitoring pohybu
či nepohybu v bytě svého blízkého seniora? Chcete podpořit
své blízké v aktivním životě a zprostředkování kontaktu s
okolním světem a přitom vědět, že v případě krizové situace
jim bude zajištěna rychlá pomoc?
Představte si situaci. Jste pracující a máte rodiče či prarodiče
v seniorském věku. Nemusíte spolu žít v jedné domácnosti.
Někdo žije od rodičů dále v různých koutech republiky,
někdo dokonce v zahraničí. Přesto mají všichni společné to,
že ve své pracovní době nemohou být svým rodičům
nablízku, aby jim byli nápomocní v případě náhlé zdravotní
indispozice, zhoršeného zdravotního stavu či jiné krizové
situace. I když jsou senioři mnohdy ještě soběstační, anebo s
pomocí/podporou svého okolí mohou žít ve svém domácím
prostředí, mohou mít jejich blízcí, ale i samotní senioři,
obavy o jejich/své bezpečí.
Nejen senioři, ale i osoby se zdravotním postižením bývají
ohroženi nabídkami falešných a podvodných prodejců,
příbuzných, opravářů…, kterým snadno uvěří a poskytnou
jim požadované (ﬁnance, číslo účtu, vpustí je do bytu…).
Neumí je rozlišit od skutečných. Podvodníci vystupují
důvěryhodně nebo zneužívají důvěřivosti svých
potenciálních obětí.
Mnozí senioři již využívají některou službu, díky které
nemusí žít v pobytových zařízeních. Pokud chcete
prodloužit samostatnost seniorů/osob se zdravotním
postižením nebo osob s chronickým onemocněním v jejich
přirozeném domácím prostředí, zajistit jejich bezpečí, popř.
jim pomoci prožít aktivní život, kontaktujte registrovaného
poskytovatele sociálních služeb tísňovou péči Život Plus,
z.ú. (www.zivotplus.cz): na telefonním čísle 724 182 325,
327 532 900, nebo e-mailové adrese operator@zivotplus.cz,
kde se dozvíte více informací.
Mgr. Pavlína Dobruská
Vedoucí pobočky pro Jihočeský kraj, sociální pracovnice

Kladívko, kovadlinka, třmínek, hlemýžď…. Pamatujete si
na zkoušení ze sluchového ústrojí v hodině biologie? Po
letech nám z něj utkví většinou jen to, že slyšíme jakýmsi
vnějším, středním a vnitřním uchem. Jenže ono to s tím
slyšením ušima není tak jisté. Pečlivě řečeno, neslyšíme totiž
ušima, ale mozkem. Uši zachytávají zvuk bubínkem,
kladívkem a dalšími nářadíčky a v mýtickém hlemýždi ho
převádějí na nervový signál. Právě až nervový signál
zpracovaný v příslušné části mozku vnímáme jako zvuk. Bez
něj by pro nás zvuky byly jen stěží citelné vibrace. Co když
ale začne s přibývajícím věkem nervový signál zvuku
slábnout? Příčina většinou tkví v opotřebování ušního
hlemýždě, jehož vláskové buňky přestanou postupně
zachycovat tišší a vyšší zvuky. Ztráta sluchu nastupuje
pozvolně. V nedoslýchavém světě nejprve utichnou jemné
zvuky jako tikot hodin či kapání vody, později z lesa zmizí
zpěv ptáků a lidé jakoby začali nesrozumitelně huhlat a
drmolit. Člověk slyší, ale nerozumí. Před televizí svádí boj s
dobře slyšícími členy rodiny o ovladač hlasitosti a do ruchu
restaurací či obchodů raději už ani nechodí, protože tam jen
těžko rozumí. Jenže vyhýbání se komunikaci s druhými
možná dočasně přinese nedoslýchavému úlevu, ale
dlouhodobě může začít strádat i v oblastech, které se
sluchem zdánlivě nesouvisí. Je vědecky dokázáno, že lidé s
mírnou ztrátou sluchu čelí například dvojnásobnému riziku
rozvoje demence, těžká ztráta sluchu zvyšuje toto riziko až
pětkrát. Špatný sluch uzavírá člověka před světem a jeho
mozek před rozvojem. Dobrá zpráva je, že k porozumění a
poslechu ztracených zvuků nám může pomoci vyspělá
technologie. Pouhé zesílení nestačí, ale individuální
kompenzace, která zpracovává zvukový signál každému na
míru tak, aby sluchové centrum v mozku opět mohlo vnímat
celé spektrum zvuků, dokáže zvýraznit řeč a další zvuky a
usnadnit porozumění. Se ztrátou sluchu se tak nemusí
nedoslýchavý člověk smířit, ale může ji řešit. Poradí vám ve
středisku Reja v Českých Budějovicích nebo se obraťte na
svého lékaře ORL či foniatra. Nechte své uši otevřené, náš
mozek to potřebuje. A pro ty, kteří potíže se sluchem nemají,
máme důležitý vzkaz: chraňte svůj sluch, chraňte svého
hlemýždě!
M.
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ, LETOS NA HORÁCH

PLAKÁTKY AKCÍ

V červenci proběhlo každoroční letní soustředění pro mladé
zdravotníky Českého červeného kříže Prachatice, tentokrát
na Zadově. Pobytová akce byla určena dětem ve věku 6-16
let se zájmem o první pomoc. Celkem 20 dětí čekal nejen
odborně zaměřený program teoretické i praktické výuky
zdravovědy a první pomoci, ale také hry i zajímaví hosté a
exkurze.
Během pobytu jsme se intenzivně věnovali první pomoci,
děti absolvovaly řadu modelových situací v rolích ﬁgurantů i
záchranářů, neminulo je ani téměř skutečné volání ZZS.
Přivítali jsme lektory-vozíčkáře z projektu VZPoura
úrazům, navštívili nás i kynologové Celní správy a členové
Horské služby předvedli evakuaci naší statečné vedoucí z
lanovky. Středeční vojenský budíček a rozcvička některé
překvapil, ale mladí zdravotníci se nezalekli a ve svěžím
ránu protáhli těla ještě před snídaní. Modelovou situaci s
výbuchem, amputací a zraněním oka připravil pro děti
kolega ze společnosti Jazuma, stejně tak besedu zaměřenou
na pyrotechniku a její bezpečné používání. Odpoledne pak
děti čekal malý branný závod se střelbou. Po čtvrtečním
ranním běhu jsme se vydali po stopách závodu Vltava Run,
prošli jsme si část první etapy k rozhledně Zadov – výstup až
na vrchol úspěšně zvládli i ti nejmenší a užili si výhled až k
Temelínu. Ten jsme viděli i během noční stezky odvahy,
která nás provedla temným lesem.
Závěr pobytu byl věnován vyhodnocení a rozloučení, skáplo
i pár slziček a leckdo by rád zůstal ještě aspoň o jeden den
déle. Rádi bychom tímto poděkovali dětem za příjemně
strávený čas, rodičům za důvěru a partnerům za spolupráci.
Letní soustředění mladých zdravotníků bylo realizováno za
podpory Města Prachatice, ČEPS, Nadace ČEZ a
Jihočeského kraje. Více fotograﬁí a videa najdete na našem
facebookovém proﬁlu.
Zuzana Pelikánová

AMNESTIE SANKCÍ
Možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu - odpuštění
úroků, penále a dalšího příslušenství. Dlužníci budou moci
bezúročného období využít tři měsíce.
Pokračování Milostivé léta od 1. 9. do 30. 11. 2022.
Podmínkou je, aby byl dluh vymáhaný soudním exekutorem
a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy
zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).
Nutné je podání žádosti exekutorovi, zaplacení jistiny
(původního dluhu) a poplatku za ukončení exekuce
1815,- Kč.
Máte problém s dluhy? Pomoci vám mohou: Člověk v tísni –
770 600 800 (od 9 do 17 hodin) e-mail:
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz další organizace (Rubikon
centrum, Charita ČR, Romodrom
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V pátek 23. září v 19.00 hodin
se v Horním sále zámku setkáme
s básníkem, textařem,
rozhlasovým moderátorem
Františkem Novotným
při vyprávění o hudbě
našich i světových "klasiků".
Hudba zazní v podání
Pražského smyčcového dua
(Eva Šašinková a Miloš Černý).
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INZERCE

Koupím starší známky, mince, bankovky,
odznaky, pohledy, obrazy, hodiny, hodinky,
porcelán, sklo, vojenské předměty – šavli,
helmu, uniformu a podobně. Můžete nabídnout
i jiné staré předměty, celou sbírku nebo
pozůstalost.
Tel: 722 777 672
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Prodej rodinných domů a bytů
Malovice u Netolic
Hledáte alternativu k bydlení v bytě nebo starším domě
s vysokými poplatky?
Využijte příležitost! Nový dům za stejné náklady!

Nově postavené nízkonákladové rodinné domy a byty se zahradou až
800 m2, s parkovacím stáním a především s využitím fotovoltaiky,
nabíjecí stanice pro elektromobily a dalších moderních technologií.
Varianty:
ź domy na klíč bez starostí
ź domy k dokončení dle vašich představ

Cena od 2 830 000,-Kč

ź nové
ź moderní
ź nízkonákladové
ź 2 parkovací stání
ź zahrada
ź terasa
ź 3 ložnice
ź v blízkosti centra

Není právě tohle, co vám pomůže vytvořit váš nový domov?
Poslední volný dům!
Varianty:
ź dům na klíč bez starostí
ź dům k dokončení dle vašich představ

Cena od 5 608 000,-Kč

Redakční rada
přeje všem čtenářům
a autorům článků
požehnané velikonoční svátky.

Výkup STARÝCH peřin

JE OTEVŘENO

606 514 445
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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