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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE





Od 1.1.2012 bude k dispozici k pronájmu pro případné zájemce restaurace „U pranýře“.
Pan Ing. Bartoš dle svých slov odchází do důchodu a obec bude během měsíce prosince vypisovat
výběrové řízení na nového nájemce. Případní zájemci mohou již nyní získat některé předběžné
informace u starosty, nebo u pana Bartoše. Byli bychom samozřejmě rádi a upřednostňujeme, aby
nový provozovatel byl našim místním občanem.
Od 13.12.2011 bude jako každoročně probíhat prodej vánočních stromků - tentokrát v parku na
náměstí. Bližší informace budou včas upřesněny na vývěskách obce.
Pokud máte zájem uveřejnit svůj příspěvek ve zpravodaji, zašlete ho prosím vždy do 15-tého dne
v měsíci, ve kterém má být uveřejněn na adresu: Info@horicenasumave.cz. Rádi uveřejníme i různá
reklamní sdělení našich podnikatelů a živnostníků.
Martin Madej

BÍLANCE ROKU 2011
Vážení spoluobčané,
protože uplynul první rok, kdy je ve funkci nové zastupitelstvo a já ve funkci starosty obce, dovolil bych
si malé ohlédnutí za tím nejzásadnějším, co se nám podařilo v tomto čase v naší obci udělat.
o Již počátkem roku jsme spustili nové internetové stránky obce, kde se snažíme zpřístupnit
maximální množství důležitých dokumentů, odkazů a informací a tyto stále neprodleně
aktualizovat. Práce na stránkách nikdy nekončí. Jsme přístupni i Vašim případným námětům a
nápadům, jak je můžeme vylepšit.
o Po mnoha letech byla provedena revitalizace stromů a ostatní zeleně v „Aleji k Pašijím“, která je
významným chráněným krajinným prvkem. Proto tyto práce musela provádět odborná firma za
dozoru dendrologa. Práce spočívaly především ve zdravotních a bezpečnostních řezech a svazování
korun stromů. Za tyto práce jsme zaplatili 105 000,- Kč. Tato cena je přibližně poloviční, než jakou
nám nabízela konkurenční firma před pěti lety. Toto opatření nám zajistilo tyto stromy po stránce
zdravotní i bezpečnostní na min. 10 let dopředu.
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o Zlegalizovali jsme existenci novodobého areálu „Pašijového divadla“ včetně provozní budovy. Do
této doby nebyl areál ani zakreslen v mapě, natož pak zkolaudován pro svůj účel. A právě pro
potřeby této kolaudace, když už jsme se jednou rozhodli, že ho nebudeme nadále provozovat
„načerno“, bylo zapotřebí provést rozsáhlou rekonstrukci budovy zázemí divadla. Původně jsme se
domnívali, že pouze vyměníme a protáhneme střechu, ale v průběhu stavby vyšlo najevo, že
abychom získali revizní zprávu na elektroinstalaci, musíme provést její totální rekonstrukci, že tam
nemůžeme mít nadále záchody, které nelze spláchnout, že musíme okolí objektu odvodnit tak, aby
nebyl nadále podmáčen a další a další nepříjemnosti vycházely najevo, které minulé budovatele
netrápily, protože si nikdo nedělal starosti se stavebním povolením a následnou kolaudací. Dnešní
doba toto bohužel nebo bohudík neumožňuje. A proto bylo vše provedeno tak, aby to vyhovovalo
požadavkům stavebního úřadu a ostatních státních orgánů. Od této skutečnosti se pak samozřejmě
odvíjí i cena, která se z původních předpokládaných 214 000,- Kč za výměnu střechy, vyšplhala až na
částku okolo 850 000,- Kč. Pokud ale vezmeme v potaz, že nám na začátku zůstaly téměř jen
obvodové zdi, a že jsme provedli i celkovou rekonstrukci a odvodnění parkoviště, pak zjistíme, že při
současných cenách není tato částka nikterak vysoká. Převážná část tohoto rozdílu byla hrazena z
lepších výnosů z obecních lesů. To neznamená, že jsme museli vytěžit více dřeva, ani jsme nezískali
lepšího odběratele, ale obecně cena dřeva na trhu byla daleko příznivější než v minulých letech.
Většinu placených prací prováděli místní živnostníci (v souladu s našimi předvolebními sliby). Jejich
práce je prvotřídní a v žádném případě nikterak předražená. Jak se snaží přesvědčovat, podotýkám,
že naprosto nepodloženě, někteří odpůrci tohoto projektu. V této souvislosti je třeba si uvědomit i
tu skutečnost, že především díky „Pohádkové rezervaci“, ale samozřejmě i „Pašijovým hrám“ a
„Kulturnímu létu“ zavítalo do naší obce více než 6 000 návštěvníků a všichni tito lidé své dojmy o
tom, jak vypadá náš pašijový areál, samozřejmě předávají dále. A protože předpokládáme, že počet
návštěvníků se bude nadále zvyšovat, určitě bychom si nechtěli dělat negativní reklamu. Rozumím i
názoru, že jsme tyto prostředky mohli investovat do něčeho jiného. Nám se však nutnost této
investice ukázala až v průběhu stavby a pokud bychom ji nedokončili, nebylo by nic z výše
uvedených kulturních akcí. Uvědomme si prosím, že toto je naše vizitka z pohledu turistů. Co by za
to daly jiné obce, kdyby měli tolik návštěvníků. Tato skutečnost skýtá i potenciál nových příležitostí
pro místní podnikatele a občany, protože většina těchto návštěvníků odchází se slovy „A co tady
máte ještě zajímavého?“.
o Opravili jsme kapličku „Boží hrob“ na „kostelíku“ tato oprava stála 99 000,- Kč, přičemž jsme sehnali
grant ve výši 40 000,- od společnosti ČEZ, dále jsme získali v této souvislosti pro účely kultury další
sponzorské dary ve výši 34 000,-. Z toho vyplývá, že z obecních peněz nás tato oprava stála pouze
25 000,-. Tato částka však není ještě konečná, neboť další sponzorské dary jsou v jednání. Protože
tato kaple je malou sakrální stavbou, musela být tato oprava provedena odbornou firmou za
dohledu pracovníků památkové péče, kdy jsou přesně stanoveny technologické postupy a
materiály. Skutečně tuto opravu nemohl provádět jakýkoliv zedník, jak si někteří laici myslí. Cena i
celá akce byla před i po provedení schválena Jihočeským krajem, společností ČEZ a národním
památkovým ústavem. Chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat firmě 1.solární ck s.r.o.
z Českého Krumlova za dobře odvedenou práci, jak se uvádí v děkovném dopise, jež zaslal pan
senátor Ing. Tomáš Jirsa a pan RNDr. Michal Valenčík z Dokumentace ohrožených sakrálních staveb,
který jsem obdržel. Protože byla cena této opravy, opět bez sebemenších podkladů napadána,
nechal jsem pro jistotu posoudit provedené práce i fakturaci odbornou firmou a tato shledala výše
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uvedenou cenu jako naprosto adekvátní provedené práci, ba dokonce spíše podprůměrnou. Opět
bych chtěl podotknout, že to jak se staráme o své kulturní dědictví vidělo díky „Pohádkové
rezervaci“ několik tisíc návštěvníků.
o Dokončujeme práce na Obecním domě. Vybudovali jsme nový Obecní úřad a nyní doděláváme
ordinace lékařů. (Stále se zabýváme i zkvalitňováním lékařské péče, ale ne do všeho můžeme
zasahovat. Již nyní je však jisté, že od nového roku budeme mít nového dětského lékaře). Díky
nešťastné události s vodou jsme vybudovali i novou poštu. Toto bylo plně hrazeno Českou
pojišťovnou. Přestěhovali jsme muzea do kulturního domu. Díky tomu může pan Brodňanský dále
rozvíjet svou vystavenou sbírku rádií, která je rovněž v hledáčku mnoha turistů a zviditelňuje naši
obec v celé republice. Konečná cena za tuto rekonstrukci není prozatím známá, ale předpokládáme,
že bude cca 950 000,- Kč. Tato investice je vyšší než byl původní předpoklad, ale má svou
návratnost. Předpokládaná úspora na topení jednoho objektu místo tří je cca 120 000,- Kč ročně.
Z toho vyplývá, že se nám tato investice vrátí do osmi let a poté bude přinášet úsporu do našeho
rozpočtu.
o Dokončili jsme poslední část kanalizace (levá strana náměstí) a vyměnili jsme velmi poruchovou část
obecního vodovodu (od vodojemu na křižovatku k „Pašijím“), na kterém jsou závislé skoro celé
Hořice. Dále byla do vodojemu instalována tlaková stanice a položena druhá tzv. tlaková voda, která
nyní zásobuje domy v okolí vodojemu a je s ní počítáno pro případnou další výstavbu rodinných
domů pod hřbitovem. Počítáme s tím, že tuto vodu následně přivedeme i na hřbitov. Celá akce stála
3 727 000,- Kč bez DPH, přičemž jsme vyřídili dotaci od Jihočeského kraje ve výši 2 400 000,- Kč.
Částku 1 200 000,- Kč budeme financovat z úvěru od České spořitelny a.s., s roční úrokovou sazbou
3% pa. Úvěr, který jsme nyní schválili ve výši 2 665 000,- Kč je vyšší pouze proto, že je do něho
zahrnuta překlenovací část, která bude umořena začátkem příštího roku potom, co nám kraj doplatí
zbývající část dotací ve výši 720 000,- Kč (toto se proplácí vždy po dokončení projektu) a stát nám
vrátí DPH za tuto akci ve výši 745 000,- Kč. K tomuto je třeba ještě podotknout, že původně měla
tato akce stát 4 182 000,- Kč bez DPH, podařilo se nám však dojednat slevu ve výši 456 000,- Kč bez
DPH.
o Dokončili jsme změnu č.1 územního plánu a nyní aktivně pracujeme na změně č.2. Předpokládáme,
že tato bude dokončena v první polovině příštího roku. Obě tyto změny jsou základním
předpokladem k oživení a rozvoji výstavby v naší obci.
o Od Pozemkového fondu ČR se nám podařilo získat bezúplatným převodem několik pozemků
určených k výstavbě, a jelikož jejich cena se pohybuje okolo 200,- Kč/m2 (dle určení znalce cena
v místě obvyklá, kterou máme povinnost dodržovat) přinese prodej těchto pozemků, který
postupně probíhá, do našeho rozpočtu částku okolo 1 200 000,-. Máme s Pozemkovým fondem
rozjednáno ještě několik dalších pozemků (předpokládáme, že k převodu dojde během příštího
roku). Tyto by nám opět měly přinést nemalé finanční zisky v řádech statisíců.
o V prosinci bude dokončena směna lesních pozemků mezi námi a Lesy ČR. Tímto dochází ke
scelování lesů do souvislých celků, na kterých se pak mnohem lépe hospodaří. Je to logický postup,
kterým se ubírají všichni rozumní hospodáři. Nám se podařilo touto směnou získat takové porosty,
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na kterých těžbou dřeva oproti našemu původnímu plánu získáme pro následující období navíc cca
1 500 000,- Kč.
o Po několika letech jsme opravili školní hřiště tak, že může opět sloužit svým účelům. Tato úprava
stála 24 000,- Kč, přičemž jsme na ni dostali sponzorský dar od firmy Grestr s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.
Děkujeme.
o Firma E.on v naší obci zrušila nevzhledné el. vedení a s tím i sloupy tohoto vedení. V důsledku toho
jsme byli nuceni vybudovat tři nové lampy veřejného osvětlení (u křižovatky na Mýto) za 94 000,Kč. Dále bychom chtěli stihnout ještě v letošním roce vybudovat alespoň dvě lampy na neosvětlené
cestě mezi č.p. 91 a křižovatkou „v pekle“(alespoň ten nejhorší úsek). Další by pak měly postupně
následovat.
Tímto výčtem jsem se snažil Vám podat co možná nejucelenější obraz naší práce včetně těch
nejvýznamnějších výdajů a neočekávaných příjmů, které proběhly v prvním roce tohoto volebního období.
Z mého pohledu se toho víc skutečně stihnout nedalo. Vím, že je toho mnoho v naší obci, co je třeba zlepšit
a udělat. Ne vždy se všechno podaří a pochopte prosím, že není možné uspokojit požadavky všech a hlavně
ne najednou. Výsledky komunálních voleb nedávají bohužel žádnému z volebních uskupení rozhodovací
většinu a z toho pak pramení velké třenice v zastupitelstvu, neboť ne každý se dokázal vyrovnat s výsledky
voleb a přijmout vůli většiny voličů v obci. Práce se tím stává daleko obtížnější. Je velká škoda pokud někdo
nadřazuje své osobní zájmy nad zájmy obce a na základě domněnek a polopravd neváhá zneužít institut
odvolání starosty obce k osobní mstě, nebo osobnímu prospěchu. Naštěstí stále většina zastupitelů není
zastáncem takovýchto nesystémových kroků a umí rozeznat, kdy je ohrožen zájem obce, staví zájem obce
na první místo a nenechává se vmanipulovávat do podobných intrik několika jednotlivců. Za sebe mohu
slíbit, že se budu i v dalších letech nadále snažit dělat maximum pro rozvoj obce a vše pro to, aby se nám tu
spokojeně žilo.

Martin Madej

SDE LENÍ ZASTUPÍTELU
Proč jsme 1.11. 2011 hlasovali proti návrhu zařadit do programu odvolání starosty obce ?
Protože, návrh byl podán v nejméně vhodnou dobu, kdy bylo potřeba dořešit velmi důležité jednání
s bankou o poskytnutí úvěru na dofinancování nové kanalizace a vodovodu, který měl rozjednaný pan
starosta Madej. Tlačil nás čas (fakturace akce do 7.11. 2011) a mohlo se i stát, že bychom tak museli vracet
finanční dotaci na tuto akci od Jihočeského kraje ve výši 2,4 mil. Kč. a vytvořit další několikamilionovou
pohledávku za zhotovitelem díla. Za další, při prosazování zařadit bod do programu ZO, se jednání zvrhlo do
hádky, která začala zasahovat do osobních záležitostí některých přítomných řečníků, čímž se situace a
atmosféra ještě více vyhrotila. Třetím důvodem bylo, že v případě odvolání starosty nám nebylo vůbec
jasné, zda jsme schopni se vůbec shodnout na tom, kdo by jej měl nahradit.
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Tím ale nechceme tvrdit, že je vše v pořádku. Tyto problémy je potřeba řešit s klidnou hlavou na
jednáních zastupitelstva a o tom jsme připraveni jednat za podmínek jasných a věcných argumentů a
připomínek, abychom dospěli k řešení, které bude přínosem ne pro jednotlivce, ale celou obec Hořice.
Karel Krčál
Slavomír Čurda
Alžběta Schwarzová

KULTURNÍ VÝ BOR
Novým kronikářem obce byl obecním zastupitelstvem jmenován pan Zdeněk Slovák. Čeká ho mnoho
práce s doplněním několika let zpět. Prosíme naše spoluobčany, pokud se na Vás pan Slovák obrátí, aby jste
mu byli nápomocni při jeho nelehké práci.
Děkujeme za pochopení
kulturní výbor

DÍVADELNÍ SOUBOR ROLNÍCKA
Náš divadelní soubor Rolnička vystoupil s pohádkou „Český Honza“ minulou sobotu v Mojném.
Představení se zúčastnila asi stovka malých i velkých diváků a podle jejich reakce se pohádka líbila.
divadelníci

DÍVADLO
22.10.2011 se uskutečnilo v našem Kulturním domě divadelní představení Českokrumlovské scény
„Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka“. Zúčastnilo se ho 38 diváků. Představení plné pěkné živé muziky a
písniček se všem líbilo. Je jenom škoda, že nás diváků nebylo více.
Na jaro připravujeme další představení Českokrumlovské scény. Podrobnější informace budou uvedeny
v lednovém Zpravodaji.
divadelníci

ALTESO NOC ESTA
Pozvánka
Srdečně zveme každého z Vás, kdo si chcete obohatit svůj Štědrý večer o nevšední hudební zážitek a
setkání s přáteli. Již tradičně Vám Alteso Nočesta připravuje vánoční koncert. Přijďte se s námi podělit o
jedinečnou atmosféru, odpočinout si po náročném dni, zazpívat si, nebo jen poslouchat. Tento rok
připravujeme výběr třech nej z předešlých let, nově něco z klasiky a hlavně z české vánoční hudební
produkce minulosti i současnosti. Srdečně zveme všechny své bývalé členy, aby nás přišli podpořit
tentokrát 'z druhé strany'. Začínáme o večerní deváté hodině v našem kostele.
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Nezapomeňte si s sebou vzít zvonky, zvonečky, rolničky a jiná cinkátka, která Vás ušetří svlékání rukavic,
pokud nám, ve vší pokoře, budete chtít vyjádřit poděkování. Těm, kteří je potřebují, si dovolíme
připomenout, aby nezapomněli své brýle.
Všem přejeme klidný a radostný advent a těšíme se na shledanou.
Poděkování
Před koncem našeho tvůrčího roku bych chtěla poděkovat našim bývalým členům, kteří většinou
bohužel neměli dostatek času, aby se přizpůsobili našim zvyšujícím se nárokům. Jmenovitě děkuji Kateřině
a Jakubovi Křivohlávkovým, Radce Podskalské, Patrikovi Ottovi, Ondrovi Lietavcovi, Renatě Urbanové, Marii
Štětinové, Renatě Furišové, Lucce Kavanové a Nikole Doubravové. Děkuji, že jste někteří pomáhali od
začátku vytvářet naše sdružení, jiní jste jej pomáhali obohatit v průběhu. Bylo mi ctí s Vámi se všemi
pracovat. Dveře jsou pro všechny samozřejmě stále otevřené.
Za členy občanského sdružení Alteso Nočesta Mgr. Barbora Chadtová

KLUB VE DOMÍ SRDCE
7.12.2011 Povídání o Životě
Nejčastější otázky, které nás provázejí :
- Proč zrovna mě potkávají v životě takové situace .
- Proč mám život takový, jaký mám.
- S čím nebo s kým se nemohu ve svém životě vyrovnat.
Začínáme od 17.00 hod. v obřadní místnosti OÚ. S sebou si vezměte psací potřeby, pastelky a
přezůvky.
13.1.2012 Co nás čeká v roce 2012 ?
- Které znamení je podpořeno a která budou zkoušena
- Jak ovlivní tento rok
To vše se dozvíte na přednášce astroložky Petry Nel Smolové - www.astrologiepetranel.cz Začátek je v
18.00 hod v obřadní místnosti OÚ. Vstupné 130,- Kč. Vstupenky si můžete zakoupit od 1.12.2011 u Alice
Navrátilové, tel. 737 417 083 nebo u Mirky Zajacové, tel. 737 252 478. Tuto vstupenku můžete věnovat
jako dárek.
Za Klub Vědomí Srdce
Mirka Zajacová

ZA KLADNÍ S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR ÍCÍ CH NA SUMAVE
Pozvánka
Srdečně vás zveme v úterý 20. 12. 2011 od 16:00 hodin do kulturního domu v Hořicích na Šumavě
na Vánoční besídku Základní školy.
Před besídkou bude od 15:00 hod. ve vstupní hale kulturního domu probíhat VÁNOČNÍ JARMARK,
kde si budete moci koupit maličkost pro potěšení, kterou vyrobili žáci ZŠ. Výtěžek z jarmarku bude použit
na kulturní akci pro děti ZŠ.
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Martinská slavnost
Ve čtvrtek 10.11.2011 jsme měli v mateřské škole „Martinskou slavnost“. Dopoledne děti sledovaly
divadelní představení „Příběh o Martinovi“, které pro ně připravily a zahrály paní učitelky Milada Ottová a
Adéla Furišová. V podvečer přišly děti se svými rodinami na slavnost. Nejprve všichni ochutnali martinské
rohlíčky od paní učitelek mateřské školy a paní kuchařky Růženy Ottové. Následovalo rozsvícení lampiónů
vlastnoručně vyrobených s rodiči ve školce. Vydali jsme se za „Martinem“ (pan Milan Horváth), který přijel
na bílém koni. Cestou jsme našli zlaté penízky a „poklad“ – podkovičky, rozlomili jsme je, polovinu si
ponechali a druhou polovinou někoho obdarovali.
Hasiči pan Petr Otta a Josef Furiš v průběhu slavnosti zajišťovali bezpečnost a v závěru poslali k obloze velké
lampióny štěstí s přáním.
Všem srdečně děkujeme
Poděkování za dary.
- Adélka Gondeková, Lucinka Furišová a paní Marie Koritarová nám darovaly hračky.
- Finanční dar 500,- Kč pro děti naší školky daroval „Bar u Madeje“ Hořice na Šumavě.
- Jablka od manželů Pflegerových obohatila jídelníček dětí.
- Paní Markéta Balounová a manželé Hovorkovi nám darovali dýně na tvoření dekorací.
J.Pražáková
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
MŠ ve spolupráci s OÚ a rodiči Vás srdečně zvou do Kulturního domu v Hořicích na:
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Přijďte v sobotu 3.12.2011 v 15.00 hodin, děti mohou v masce čerta nebo anděla. Čeká na Vás tanec, hry a
bohatá nadílka od Mikuláše.
Občerstvení je zajištěno, pro děti limonáda zdarma. Vstupné je dobrá nálada.

ÍNFORMACE PRO OBC ANÝ
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu upozorňuji občany, že o
vydání stávajícího typu OP lze žádat do
 30.11.2011 na našem obecním úřadě
 14.12.2011 na Městském úřadě v Českém Krumlově
 od 27.12.2011 do 30.12.2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez
správního poplatku na Městském úřadě v Českém Krumlově
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
vydání e-pasu lze žádat do
 19.12.2011 na Městském úřadě v Českém Krumlově
Upozorňuji občany, kteří nemají zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nechť tak učiní nejpozději do 15.12.2011.
Nebudou-li poplatky zaplaceny do konce roku 2011, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem
a tento bude zvýšen na dvojnásobek.
Za OÚ Hořice na Šumavě Dagmar Blažencová
7

PR EDNAS KA O HÍSTORÍÍ OBCE HOR ÍCE NA S UMAVE
Vážení občané, zveme vás na další přednášku o historii vaší obce, která se uskuteční ve čtvrtek
8. prosince 2011 od 18,00 hod v sále kulturního domu.
Letošní přednáška bude pojata zcela odlišně, než ta loňská. Vybrali jsme pro vás několik
nejzajímavějších kapitol z naší práce /viz níže/, kterými bychom se předně zabývali. Samozřejmě zbude i
prostor na vaše dotazy, které vám rádi zodpovíme. Dozvíte se také, v jaké fázi se nachází vydání knihy o
obci, pašijových hrách a okolních zaniklých vesnicích.
Obsah přednášky
- Hořický hrad
- Významné osobnosti obce (P. Gröllhesel, J. T. Vetešník, V. Šimeček, ad.)
- Historie restauračních zařízení v Hořicích na Šumavě
- Historie pivovarnictví v Hořicích na Šumavě a ve Sklářích
- Historie zdravotnictví v Hořicích na Šumavě a dům č. p. 77
- Zaniklá soustava dvanácti mlýnů v Hořicích na Šumavě
- Filmování hořických pašijových her v letech 1897 - 1947
- Jak probíhal odsun hořických Němců?
- Smutný osud kostelíka Panny Marie Bolestné a areálu pašijových her
Těšíme se na vás!
Jan Palkovič & Ivo Janoušek
horicenasumave@email.cz

TÍSKOVA ZPRAVA – C EVAK a.s.
Podzimní práce v Hořicích
S blížící se zimou mají plné ruce práce i zaměstnanci provozovatele místní vodohospodářské sítě,
společnosti ČEVAK a.s. V Hořicích na Šumavě právě skončilo hubení myší a potkanů. Deratizaci tu ČEVAK
zabezpečuje prostřednictvím specializované firmy už pátým rokem, vždy na jaře a na podzim.
„Odborníci návnady položili do kanalizačních šachet na předem vytipovaná místa a s odstupem času také
kontrolovali úbytek hlodavců,“ řekl vedoucí provozního střediska Lipensko Miloslav Procházka.
Pravidelnou údržbu má za sebou i místní vodojem. „Postupně jsme ho vypustili, vyčistili tlakovou vodou,
zbavili drobných nečistot a vydezinfikovali. Práce trvaly několik hodin. Dodávku pitné vody jsme zajistili
z jiných zdrojů,“ popsal pan Procházka.
Ing. Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace, tel. 387 761 303

ÍNZERCE
Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd.
Ing. Petra Chadtová
Adresa: Šebanov 18, 381 01 Český Krumlov
Mobil: +420 736 437 029, E-mail: petra.chadtova@seznam.cz
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd i kompletní účetní a finanční poradenství.
Dále nabízím prodej bylinek a bylinných preparátů p. Jukla a p. Janči.
Případní zájemci prosím volejte na výše uvedené telefonní číslo nebo mne kontaktujte přes e-mail.
Ing. Petra Chadtová
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