Ročník 14

Číslo 1

březen 2013

Jaro je spojeno s rozkvetlými stromy, vzduchem plným vůní květin a s ptačím
zpěvem. To nám dodává radost a sílu. Je období plné sladkých vůní, zářivých
barev a dobré nálady. Zvlášť, pokud je člověk obklopen přáteli…
Vážení spoluobčané, dovolte nám, popřát Vám krásné jarní dny a hezké prožití
blížících se Velikonoc
Jiří Kubásek, starosta

Monika Šlehobrová, místostarostka

Kulturní komise městyse Netvořice, místní spolky a občanská sdružení Vás
srdečně zvou na druhý ročník společného „Pálení čarodějnic“ na fotbalovém hřišti
TJ Sokol Netvořice
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Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 12.12.2012
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- rozpočet městyse na rok 2013. Rozpočet městyse je schválen jako schodkový a
schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let
- podání žádosti o dotaci na akci „Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko.“
- knihovní řád místní lidové knihovny v Netvořicích platný od 1.1.2013
- statut městského muzea v Netvořicích s účinností od 1.1.2013
- směrnici č.4/2012 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
městyse Netvořice
- obecně závaznou vyhlášku č.7/2012 o poplatku za komunální odpad od 1.1.2013
- prodej nemovitosti č.p.85 a přilehlých pozemků p.č.844, 845, 846 v k.ú. Netvořice
panu Dejnožkovi za cenu 180 000,-Kč + veškeré náklady spojené s prodejem.
Součástí kupní smlouvy bude věcné břemeno.
- prodej pozemků manželům Zemanovým p.č. 897/10, 895/5, 896/4 v k.ú. Netvořice
o celkové výměře 2 565 m2 za cenu 11 466,-Kč + veškeré náklady spojené
s prodejem.
- prodej pozemků p. Jiřímu Kubáskovi, ml. p.č. 971/9 v k.ú. Netvořice o celkové
výměře 160 m2 za cenu 64 000,-Kč + veškeré náklady spojené s prodejem.
Bere na vědomí mj.:
- odstoupení zastupitele p. Jiřího Kubáska, ml.
- složení slibu nového zastupitele p. Miroslava Šebka
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 7.3.2013
Schvaluje mj.:
- projekt cyklotrasy připravený v rámci mikroregionu Svazku obcí Týnecko a finanční
spoluúčast městyse Netvořice na projektu ve výši 16 350,-Kč
- místním spolkům a organizacím finanční příspěvky na rok 2013:
Včelaři
5 000,-Kč
Myslivecké sdružení Maskovice
5 000,-Kč
Myslivecké sdružení Netvořice
5 000,-Kč
Sdružení Kolna
10 000,-Kč
Zahrádkáři
2 000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů (malí hasiči)
10 000,-Kč
Spolek rodáků
12 000,-Kč
Jezdecký klub Barták
3 500,-Kč
Věříme, že stejně jako v předchozích letech, se budou příjemci příspěvků
spolupodílet na pořádání společných akcí, za což předem děkujeme.
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dále schvaluje příspěvky pro:
BENKON (Benešovský klub onkologicky nemocných)
Ochrana fauny ČR

1 000,-Kč
500,-Kč

Bere na vědomí mj.:
- rozpočet Svazku obcí Týnecko pro rok 2013
Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 3.12.2012 do 14.3.2013
Rada:
Schvaluje mj.:
- nákup automobilu Ford Transit rok výroby 2006 pro SDH Netvořice včetně doplňků
a oprav v částce celkem 250 000,-Kč
- přijetí sponzorského daru ve výši 3 076,-Kč od firmy Eltsen Benešov pro ZŠ
Netvořice
- přijetí sponzorského daru ve výši 3 000,-Kč od firmy Galmet Netvořice pro ZŠ
Netvořice
- složení komisí zřízených radou městyse (pozn.: složení jednotlivých komisí je
zveřejněno na webových stránkách městyse)
Pověřuje mj.:
- p. Jiřího Gabriela zpracováním dalšího možného řešení připojení elektroměru
v bytě ZŠ. Podaná žádost u ČEZ byla zamítnuta.
- místostarostku zjištěním aktuálního stavu ve věci využití budovy Jednoty Benešov
- starostu podpisem mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení „Výběr
pořizovatele územního plánu Netvořice.“ Otevírání obálek s nabídkami proběhlo za
přítomnosti hodnotící komise a zástupců firmy MK Consult, která pro nás výběrové
řízení zajišťovala
- starostu a pořizovatelku územního plánu p. Klenorovou vyřízením námitky ke
změně č. 8 zaslané Krajským úřadem Středočeského kraje, Odbor regionálního
rozvoje
Další informace z městyse Netvořice:
- na základě rozhodnutí hodnotící komise při MAS Posázaví byla městysu přidělena
dotace na akci „Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko.“ Celková
investice v rámci projektu je 2 600 000,-Kč. Výše dotace je 1 800 000,-Kč.
- městys Netvořice ve spolupráci s vítězkou výběrového řízení na pořizovatele
hlavního územního plánu sídelního útvaru Netvořice p. Klenorovou připravuje
nabídkové řízení na výběr zpracovatele hlavního územního plánu.
- na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse ze dne 26.7.2012 byla podána
žádost o dotaci na rekonstrukci střechy a zateplení základní školy a tělocvičny
z Operačního programu Životního prostředí.
Rada městyse
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V Netvořicích budeme mít nový sportovní areál
V loňském roce jsme zpracovaly projekt s názvem „Zóna aktivního odpočinku
pro region Netvořicko“. Na základě tohoto projektu jsme následně podaly žádost o
dotaci u Místní akční skupiny Posázaví o.p.s. pod záštitou Evropského fondu pro
rozvoj venkova.
Hlavním cílem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího školního hřiště a
vytvoření relaxační odpočinkové zóny s novými prvky pro různorodé aktivity. Naše
vynaložené úsilí a mnoho času stráveného nad zpracováním celého projektu se však
vyplatilo. Projekt se totiž umístil mezi ostatními kandidáty na prvním místě a
Městysu Netvořice byla připsána dotace ve výši 1 800 000,-Kč.
Dotace bude použita ke kompletní obnově povrchu stávajícího hřiště a
k rekonstrukci sektoru pro skok daleký. Hřiště bude dimenzováno pro následující
kolektivní sporty: házená, malá kopaná, volejbal, nohejbal, badminton, tenis, streetball.
V zimních měsících bude možné hřiště přeměnit na kluziště.
Součástí projektu je vybudování hřiště pro petanque, zbudování hmatové stezky,
prolézaček z vrbiček, umístění tabulí pro venkovní výuku či kreslení, aj. Novým prvkem
bude také vytvoření dendrologické zahrady s výchovně vzdělávacím cílem. V rámci
sportovního areálu rovněž vzniknou místa pro relaxaci a odpočinek.
V letošním roce jsme připravily a podaly žádost o dotaci na zateplení a výměnu
střešní krytiny v budově Základní školy Netvořice a tělocvičny. O případné úspěšnosti
projektu a získání dotace by nás Operační program Životního prostředí měl informovat
do konce května 2013. Rovněž máme připravený projekt k podání žádosti o dotaci na
výstavbu hasičské zbrojnice, ale doposud výzva k podání žádosti o dotaci nebyla
vypsána. Dle aktuálních zpráv z Fondu rozvoje Středočeského kraje by měla být výzva
vypsána na podzim tohoto roku.
Závěrem bychom chtěly moc poděkovat všem místním spolkům a podnikatelům za
jejich písemný příslib k pomoci při realizaci projektu „Zóna aktivního odpočinku pro
region Netvořicko“, ať už formou finančního příspěvku či formou brigády. Jmenovitě
děkujeme ředitelce ZŠ Netvořice Mgr. Ludmile Vodehnalové, Sboru dobrovolných
hasičů Netvořice, TJ Sokolu Netvořice, Spolku rodáků a přátel Netvořic, Medical
Fitness s.r.o., EICHHORN Produktions spol. s r.o., ALLCOMP, a.s., Stavebninám a
průmyslovému zboží Hrejzek s.r.o., Galmet spol. s r.o., Liboru Fílovi, Jiřímu
Gabrielovi a Michaele Mamiňákové. Zároveň budeme rády, když se k realizaci připojí i
další podnikatelé a občané Netvořic. V případě jakékoli nabídky pomoci nás neváhejte
kontaktovat na e-mailové adrese mistostarostka@netvorice.cz.
Monika Šlehobrová a Markéta Matysová
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Muzeum
Po sezóně, tj. od října do konce března, spí muzeum tzv. „ zimním spánkem“.
Je tomu ale skutečně tak? I v této době přicházejí, i když ojedinělí, návštěvníci.
Výstava o vystěhování přilákala v lednu 3 návštěvníky z Čerčan. Paní, která sama jako
malé děcko vystěhování našeho kraje zažila, se slzami v očích vzpomínala na těžkou
a otřesnou dobu. Počátkem února čtyřčlenná rodina navštívila výstavu Sboru
dobrovolných hasičů. Je velká škoda, že tuto výstavu, která potrvá do 31.3. t.r., navštívilo
jen málo místních občanů.
V lednu proběhla v muzeu inventarizace za přítomnosti paní místostarostky
Šlehobrové, správkyně muzea Mgr. Černošové a obecní zastupitelky paní Karešové.
Též proběhla revize muzejního komína a hromosvodu.
Regionální muzeum v Jílovém pořádá výstavu o vorařích na Sázavě a Vltavě pod
názvem „Na vorech až do Prahy“. Na tuto výstavu zapůjčilo naše muzeum řadu fotografií.
Co nás čeká? V jarních měsících se uskuteční výstava obrazů Dr. V. Cílka, tentokrát
s tématikou „Můj rodný kraj“.
Mgr. Helena Černošová

TJ Sokol Netvořice
Krátce úvodem o sportovní a kulturní činnosti za uplynulé první čtvrtletí roku 2013.
V sokolovně v tomto období proběhly tři plesy: Ples Spolku rodáků a TJ Sokol, Ples
SRPDŠ a Hasičský ples. Zimní sezóna byla ukončena dětským karnevalem. Všechny
akce byly hojně navštíveny. Tím chceme poděkovat jak jednotlivým organizátorům za
jejich práci, tak všem, kteří nás svou účastí přišli podpořit. To je ta nejlepší odměna pro
organizátory. Také děkujeme všem sponzorům.
Dále Vás chceme pozvat na akci: „ 2. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC“, pod
záštitou městyse a všech spolků. Sejdeme se 30. 4. 2013 ve 20.00 hodin na místním
fotbalovém hřišti. Přijďte se pobavit i se svými nejmenšími, bude připraven bohatý
program. Všem dobrovolníkům při přípravě předem děkujeme.
Všechny příznivce dobrého bigbítu zveme v sobotu 25.5.2013 do místní
sokolovny, kde pořádáme taneční zábavu se skupinami: „Generace rock a Kabát
revival Plzeň“. Svou účastí podpoříte i fungování sportu v naší obci.
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Ze sportu:
Stolní tenis.
V sezóně podzim 2012/ jaro 2013 jsou v soutěži přihlášena dvě mužstva. Amužstvo v sestavě: Netolický Stanislav, Netolický Petr, Kubásek Jiří a Šmeral Karel. Bmužstvo v sestavě: Netolická Veronika, Bron Pavel, Čipera Jakub, Čipera Miroslav,
Švankmajer Václav, Vodehnal Petr a Janák Martin. V letošní sezóně se dařilo více Amužstvu, kterému těsně unikla možnost hraní baráže o postup do vyšší soutěže a
skončilo na krásném 3. místě. B - mužstvo po celkem vydařené podzimní části
pomýšlelo na postup o soutěž výše, ale výsledky v druhé polovině soutěže
nepotvrdilo takovým bodovým přínosem a skončí pravděpodobně na 4. místě.
Od letošního roku se každý čtvrtek v sokolovně schází naši nejmenší stolní tenisté
a v jejich začátcích jim cestu ukazují trenéři Šmeral Karel starší a Šmeral Karel mladší.
Doufejme, že budoucnost stolního tenisu bude v naší obci zachována i nadále, protože je
u našich nejmenších o tento sport značný zájem.
Na závěr bychom chtěli touto cestou popřát našemu dlouholetému vedoucímu
stolního tenisu Standovi Netolickému k významnému životnímu jubileu – k 50.
narozeninám. Přejeme mu všichni do budoucna mnoho zdraví a úspěchů jak ve sportovní
činnosti, tak i v soukromém životě.
Pavel Bron

Malí fotbalisté se připravují na jaro.
Tradiční zimní přípravu v tělocvičně si hráči fotbalové přípravky letos zpestřili
účastí na halových turnajích. Starší přípravka (roč. nar. 2003 a 2004) startovala na sérii
Ondrášovka Cup ve sportovní hale v Poříčí nad Sázavou. V lednu, při svém vůbec
prvním vystoupení na takovéto akci, obsadila 2. místo. V únoru již naši malí fotbalisté
triumfovali a vychutnali si skvělý pocit z celkového prvenství na halovém turnaji, zisku
poháru a zlatých medailí. Individuální ceny od pořadatelů pro nejlepší hráče získali David
Hokr ml., Lukáš Šlehobr a Lukáš Přeučil a mohou se tak těšit na zájezd na vybrané
utkání fotbalových gigantů do Milána a Mnichova.
Mladší přípravka (roč.nar. 2005 a 2006) se v březnu zúčastnila Sycorex Cupu
v Sázavě. Při své halové premiéře obsadili kluci 5. místo, svými výkony rozhodně
nezklamali a Martin Novotný se zaslouženě dočkal ceny pro nejlepšího brankáře turnaje.
Vybraní hráči ročníku 2005 vypomohli ještě družstvu Pecerad na silně obsazeném turnaji
v Rakovníku a společně se těšili z 2. místa a bronzových medailí.
Obě přípravky sehrály rovněž několik vítězných přípravných zápasů s družstvy
Pecerad a Neveklova.
V současné době se již hráči i trenéři těší na tréninky na přírodní trávě a odvetné
jarní mistrovské zápasy okresní soutěže, která startuje 6. dubna (připomeňme, že po
podzimu je starší přípravka zatím na třetím místě). Přejme si, aby úspěšnou zimní
přípravu hráči co nejlépe zúročili na hřišti a zaútočili třeba i na čelo tabulky.
Monika Charvátová
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Zpráva fotbal A mužstvo.
Náš A tým po podzimní soutěži skončil na 7. místě s 19ti body. Zimní přípravu
jsme začali v únoru oblíbenými běhajícími tréninky.
Navíc jsme se ještě přihlásili na zimní turnaj do Votic na umělé trávě. Turnaj se pro nás
až nečekaně dobře vyvíjí. Ze čtyř zápasů jsme tři vyhráli (Teplýšovice B 1:0, Budenín
8:2, Ratměřice 3:0) a jeden prohráli s Přestavlky (II. třída) 1:3. Ještě nás čekají zápasy
s Jankovem a domácími Voticemi.
Jarní část soutěže nám začíná 24. 3. v Týnci a první náš domácí zápas můžete
navštívit 30. 3. v sobotu od 15.oo h proti SK Pyšely. Tímto Vás všechny srdečně
zveme na naše domácí utkání. Děkujeme za podporu a SPORTU ZDAR.
Martin Vopička
Všem, kdo nám pomáháte, na úkor svého volného času, děkujeme. Bez Vás by to
nešlo!!!
Se sokolským pozdravem „Nazdar!“ místostarosta TJ Pavel Bron

Zpráva o činnosti oddílu výběrové gymnastiky - ASPV Netvořice
V posledních letech se na naší škole velice daří kroužku sportovní gymnastiky.
Tento atraktivní sportovní kroužek navštěvuje každé pondělí stále více děvčat a nutno
podotknout, že se jejich úroveň cvičení rok od roku zvyšuje. V minulých letech některá
naše děvčata získala cenné kovy na různých soutěžích, zvítězila krajské přebory, a také
se výborně umístila i na soutěži celorepublikové.
Jelikož šikovných a nadaných děvčat stále přibývá, začal od října loňského roku
fungovat na naší základní škole oddíl výběrové gymnastiky-ASPV Netvořice. Děvčata z
výběrového oddílu se schází kromě pondělí ještě ve středu a pátek v tělocvičně ZŠ k
pravidelnému tréninku. Pod vedením trenérky Jitky Stibůrkové a za časté pomoci Heleny
Karešové zde převážně nacvičují nejen zpevnění celého těla, ale učí se i novým a
náročnějším prvkům akrobacie, ať už na prostných, lavičkách, kladince, hrazdě nebo při
přeskoku. Oblíbenou činností jsou skoky z malé trampolíny, kterou mohli naši příznivci
vidět během školní akademie loni v červnu. Naší hlavní náplní je příprava dívek převážně
k závodní činnosti.
Během naší krátké činnosti jsme měly možnost změřit síly během závodů již
několikrát. Na první závody vyrazily nejmenší dívky již začátkem listopadu. 3.11.2012
proběhl v Týnci nad Sázavou Otevřený gymnastický závod pro předškolní děti, kde
závodily dívky od ročníku 2008 do roku 2004. Na těchto závodech jsme získaly dvě zlaté
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medaile - Zuzana Karešová v kategorii ml. žákyň I. a Andrea Stibůrková v kategorii ml.
žákyň III. Zde získala cenný kov - stříbro další naše závodnice - Elizabeth Šebková.
Další naše dívky se umístily takto: 5. místo- Hamroziová Natálie, 6. místo –
Koudelová Ester, 11. místo Karešová Dominika.
Po získaných kovech a radosti jsme se vrhly opět do práce, neboť nás čekaly
velké závody, tzv. Špindlerovští mušketýři ve Vrchlabí. Jedná se o čtyřboj, tedy závod
na čtyřech nářadích a jsou to nejen závody jednotlivců, ale i družstev - tzv. "Jeden za
všechny, všichni za jednoho". Byla to spousta práce, trémy a nervíků, neboť některé
dívky byly na velkých závodech vůbec poprvé. Zvládly je ale všechny výborně. Nejmladší
naše závodnice Zuzana Karešová vybojovala v kategorii I. krásné 4. místo,
Ester Koudelová v kategorii II. 2005 - 1. místo, Andrea Stibůrková v kategorii II. mistr také 1. místo a naše nejstarší závodnice - Barbora Stibůrková r. 2001 vyhrála v kategorii
IV. také 1. místo. I naše další závodnice byly velice úspěšné - v kategorii II. 2004
obsadila Natálie Hamroziová 6. místo a Elizabeth Šebková 7. místo, dále Daniela
Janurová obsadila 11. místo v kategorii III. To však nebylo zdaleka vše. Největším
překvapením pro nás bylo umístění družstva našich "Mušketýrek", neboť jsme vyhrály
krásné 3. místo z deseti teamů a porazily takové sportovní oddíly jako jsou např. TJ
o.s.Týnec nad Sázavou, ZŠ Neveklov, gymnastika Chotěboř, TJ Sokol Kladno,
SK Plhov - Náchod, Gymnastika Bělá pod Bezdězem i Zdice.
Na další závody jsme vyrazily hned po dvou týdnech. V Týnci nad Sázavou
proběhly tradiční Mikulášské závody, kde se soutěží na prostných, kladince a ve šplhu.
Pro nemoc a omezené tréninky jsme sice vyjely v omezeném počtu závodnic, ale opět
velice úspěšně. Nejmladší Zuzana Karešová opět obsadila výborné 4. místo v kategorii
nejmladších žákyň I. ,Andrea Stibůrková v kategorii nejmladších žákyň II. vybojovala
zlatou medaily a Elizabeth Šebková obsadila v téže kategorii krásné 6. místo. Výborně
opět zabojovala i naše nejstarší závodnice Barbora Stibůrková, které se vyplatilo trochu
zariskovat a přihlásit se do kategorie vyspělých závodnic. Získala tím 1. místo, jelikož
byla jediná v kategorii.
Po odpočinku během vánočních prázdnin jsme se naplno vrhly do práce a vyjely
již 27. ledna na 5. ročník gymnastického dobříšského čtyřboje. Zde jsme si mohly
opět změřit své síly s ostatními kluby a naše děvčata i tady zúročila své snažení. Přesto,
že na závody dorazily takové oddíly jako jsou Písek, Klatovy, Dobříš, Kralupy nad
Vltavou, Týnec nad Sázavou i Velká Ohrada z Prahy, dopadly jsme následovně:
Nejmladší žákyně II. (2006-2007) Karešová Zuzana - 2. Místo. Mladší žákyně II. Stibůrková Andrea - 2. místo, Šebková Elizabeth - 8. místo, Koudelová Ester 13. místo, Hamroziová Natálka - 15. místo, Karešová Dominika - 23. Místo Mladší
žákyně III. - Janurová Daniela - 13. místo, Šírová Viola - 17. Místo Starší žákyně IV. Stibůrková Barbora - 4. místo
Na nácvik dalších závodů jsme měly pouze měsíc a některá děvčata ještě zároveň
trénovala taneční vystoupení na školní ples. Samotné závody - Akrobacie 2013
probíhaly v neděli 24. 2. 2013 v benešovské Sokolovně. Zde dívky soutěžily nejen na
prostných, ale také ve skoku z trampolíny. I zde jsme měly konkurenci v gymnastkách z
Týnce, Dobříše a Benešova a opět se nám dařilo. Naše nejmenší dívky se umístily takto Karešová Zuzana - 1. místo, Havelková Anna - 7. místo. Nejúspěšnější jsme byly v
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kategorii následující, kde jsme se z 26 závodnic umístily do 7. místa, a to takto:
Stibůrková Andrea - 1. místo, Šebková Elizabeth - 3. místo, Hamroziová Natálie - 5.
místo, Karešová Dominika a Koudelová Ester společně 6. -7. místo. V kategorii dívek
r. 2003 a 2002 výborně zabojovala Daniela Janurová a obsadila 8. místo a v nejstarší
kategorii opět zabodovala Bára Stibůrková a obsadila 2. místo.
Za všechny výše uvedené výkony děvčatům moc děkujeme a zároveň
gratulujeme.
V současné době se připravujeme na oblíbené Týnecké tandemy, které se
uskuteční v sobotu 16. března 2013 v Týnci nad Sázavou. Jde o velmi zajímavé závody
cvičení ve dvojicích, a to jak dětí, tak trenérů s dětmi nebo trenérů ve dvojici. Tyto závody
jsou velmi atraktivní i pro publikum, neboť se i trenéři pouští nezřídka do krkolomných
kousků a neméně oblíbené jsou různé zvedačky a jiné prvky partnerské akrobacie.
Na jaře plánujeme ještě účast na krajském přeboru sportovní gymnastiky, kde
budou mít dívky možnost probojovat se na republikové finále. A na samotném konci
školního roku se dívky představí i na tradiční gymnastické akademii. Nejen pro tyto účely
bychom rády pořídily stejné reprezentativní gymnastické dresy, aby děvčata byla stejně
oblečena. V plánu máme i založení webových stránek a výběr jména pro náš
gymnastický oddíl.
Popřejme tedy našim malým gymnastkám spoustu úspěchů, píle a radosti ze sportu
i krásné zážitky z kolektivní práce.
Stibůrková Jitka, trenérka II. třídy SG

VANDR 2012 (zpráva ze Základní školy Netvořice)
Žáci IX.třídy se zapojili do druhého ročníku zeměpisné soutěže Vandr 2012.
Soutěž je dvoukolová a je zaměřena na posílení vědomostí v oblastech cestovního
ruchu, hospodářství a tradic místního regionu.
Cílem soutěže je žákům připomenout možnosti pracovní, sportovní, volnočasové
a kulturní, které jim rodný kraj nabízí a podpořit v nich, jako v budoucích absolventech
středních a vysokých škol, chuť pracovat, podnikat a působit v těchto krajích a regionech
a podpořit hrdost na své rodiště.
První kolo soutěže proběhlo přímo na ZŠ Netvořice v průběhu měsíce října 2012
a druhé na Střední škole cestovního ruchu v Benešově dne 20. 12. 2012.
Druhého kola se zúčastnily žákyně Michaela Kadeřábková, Petra Marková
a Pavlína Žižková, které vybojovaly pro ZŠ Netvořice krásné první místo. Vyhrály
společenské hry a hlasovací zařízení, které poslouží modernímu vzdělávání.
Díky za vynikající reprezentaci všem zúčastněným.
Mgr. Pavla Zrzavecká, učitelka ZŠ Netvořice
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Školní ples se vydařil…
Co se Vám vybaví při slově „ples“? Mně nervozita, dlouhé přípravy, ale hlavně
krásná vzpomínka na mou první společenskou akci.
Bylo asi půl třetí a já seděla na křesle u kadeřnice. No nenechte si na svůj první
ples udělat pěkný účes! Byl prostý, ale hezký a perfektně se hodil ke stylu mých šatů.
Zbývalo už jen pár hodin. Nervozita mě plně zaplavila. Kolem čtvrté hodiny mě svou
návštěvou mile překvapil kamarád a díky němu jsem na přípravy trochu zapomněla. Ve
čtvrt na sedm jsem byla nervózní ještě víc. Jaké pocity by převládaly ve vás? Pomalu
jsem si oblékla šaty a s pomocí mamky se nalíčila.
A bylo to tu – ta chvíle, kdy vstoupíme na parket a budeme slavnostně ošerpováni,
k čemuž došlo až na druhý pokus. Ale znáte to – konec dobrý, všechno dobré. Nakonec
jsme dostali krásné růže i šerpy a blížil se okamžik našeho originálního tanečního
vystoupení. Místností, kde jsme se připravovali, létala doslova lepicí páska a nůžky.
Pokřikovali jsme jeden na druhého, ale do hodiny jsme to zvládli. Během našich příprav
informovala paní ředitelka hosty o tom, že se asi za tři minuty zhasnou všechna světla v
sále. Lidé s napětím očekávali, co se bude dít. V momentě, kdy začala hrát hudba, jsem
věděla, že si to musím užít naplno. Hosté tleskali, pískali a vykřikovali útržky textů písní
našeho hudebního mixu. Všichni byli nadšeni a to byla pro nás ta největší odměna.
Poctivé zkoušení se vyplatilo. Zbytek večera jsme si krásně vychutnali. Užili jsme si to na
sto procent a nikdy nebudu litovat, že jsem se této akce zúčastnila.
Petra Marková, IX. třída

Na dětském karnevalu bylo živo…
Dne 9. března proběhl v místní sokolovně tradiční dětský karneval. Maskami se to
je hemžilo a bylo velice těžké vybrat v soutěži ty nejlepší. Tombola včetně nádherných
dortů v podobě miminek, šašků či medvědů byla skutečně bohatá. V letošním roce byla
účast dětí i dospělých výjimečná. Jsme moc rádi, že se akce zdařila.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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Činnost hasičského sboru
První akcí v tomto roce byl maškarní průvod obcí, který se konal 16.2.2013, jak
tomu bývá zvykem, tak do ulic vyšly masky, které nesmí v průvodu chybět a to kůň Karel,
kráva Bětka a medvěd Míša. V průvodu jste mohli spatřit mnoho nových masek např.
oslík Ijáček, pirát, ovečka, vodník a kuchař, ve kterých byly převlečeni ty nejmenší
našeho sboru mladí hasiči.
Na závěr průvodu byl stanoven na náměstí rozsudek zastřelení a to se týkalo, koně,
krávy a medvěda, kteří celý průvod byly neslušní a otravovali ženy a dívky.
K tanci a poslechu hrála kapela Pytláci.
2.3.2013 se konal v místní sokolovně Hasičský ples. Začátek plesu uvedlo
předtančení pod vedením paní Michaely Machačové. K tanci a poslechu hrála nová
kapela VAT z Votic.
Hlavní cenou v tombole bylo divoké prase, které věnoval pan Jan Šebek z Týnce
nad Sázavou, ale také bylo možné vyhrát další ceny např. kýtu, popelnici , 5 l rum,
domácí pekárnu a další hezké ceny. Ples byl velice vydařený a tancovalo se až do
ranních hodin.
9.března pro hasičky a jejich manžele či partnery sbor uspořádalo tradiční MDŽ
v restauraci Na Radnici.
V noci z 23. na 24. března se část zásahové jednotky Městyse zúčastní nočního
taktického cvičení v okolí Jankova, kde si šestičlenné družstvo prověří své znalosti,
umění a získá mnoho důležitých zkušeností.
Další připravovaná akce bude sběr železného šrotu, který bude 30.3.2013.
S přicházejícím jarem čeká soutěžní družstva mladých hasičů, žen a mužů
přípravy na soutěže. Držte nám pěsti, aby se nám dařilo.
Výjezdy zásahové jednotky Městyse Netvořice
7.1.2013 - požár ve stodole v Hostěradicích.
9.3.2013 - požár Jawy v Týnci nad Sázavou

Markéta Šebková jednatelka
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KOLNA v Netvořicích
Naše občanské sdružení se v zimních měsících zaměřuje hlavně na přednáškovou
činnost. V letošním roce nás zajímala Albánie (přednášející R. Hons). Této zemi jsme
věnovali dvě přednášky. Dále to bylo Thajsko (V.Bobek), Chile - pralesy a sopky a
Kanada. Zejména Chile se setkalo s velkým ohlasem díky zapáleně přednášejícímu panu
Janu Krejčímu z Krusičan. Tyto přednášky mají své stálé účastníky, kteří oceňují
přátelskou atmosféru a tradiční domácí pohoštění. Přednášky organizujeme vždy v tomto
období, abychom využili čas, kdy počasí neumožňuje pracovat venku kolem domků, na
zahradách atd. Za zmínku stojí také výsledek Tříkrálové sbírky, které se naše občanské
sdružení pravidelně účastní.
Letos netvořičtí občané přispěli celkovou částkou 16 076.-Kč. Za to jim jistě patří
poděkování, stejně jako rodině Švecových, Janu Březovjákovi a dalším koledníkům.
Ráda bych vás všechny v předstihu pozvala na hudební festival, který naše sdružení
KOLNA spolupořádá 22. - 23. června 2013.
Netvořický festival jazzu a alternativní hudby proběhne na dvoře U Kočky za
komínem. Na programu kromě hudby budou také autorská čtení a divadelní představení.
Doufejme, že nám počasí bude přát a festival podpoří svou účastí také obyvatelé
Netvořic. Pro přespolní je domluvené se Sokolem přespání v sokolovně.
Ještě bych se chtěla zmínit o příspěvcích, kterými obec každý rok podporuje činnost
spolků a sdružení.
Využití finančních příspěvků musí všechna sdružení a spolky na konci roku
poskytovateli (obci) vždy přesně vyúčtovat. Kdo jste byl na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva, víte, jak nepříjemné a dlouhé bylo jednání ohledně těchto příspěvků.
Padaly různé návrhy. Opět se probíral systém financování spolků a sdružení. Podle
mého názoru by si vedení obce mělo ujasnit, za jakých podmínek chce kulturní a
společenskou činnost spolků v Netvořicích podporovat.
Projednávání na posledním zastupitelstvu a výroky některých zastupitelů byly, alespoň
pro mne jako starostku o.s. KOLNA, demotivující.
Závěrem mého příspěvku mi dovolte, abych vám všem popřála krásné jaro,
zahrádkářské úspěchy a příjemné zážitky na společenských akcích, které pro vás pořádá
jak kulturní komise, tak ostatní spolky a sdružení.
Těším se i letos na setkání s vámi na kulturně společenských akcích, které pro vás
připravujeme.
Jindra Šmídová
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Mateřská škola Netvořice, Školní 191, Netvořice 257 44
IČ: 70996857, tel.:317789277

Mateřská škola v Netvořicích oznamuje:
25.4.2013 od 10-15 hodin se koná
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2013-2014 s nástupem od 2.9.2013.
Zápis se uskuteční v budově mateřské školy.
Formuláře žádostí k přijetí dětí do MŠ se budou
vyplňovat v den zápisu přímo v MŠ.
K zápisu s sebou přineste:
 občanský průkaz (k ověření trvalého pobytu)
 rodný list dítěte
Všechny žádosti budou posuzovány dle kritérií
stanovených mateřskou školou (k dispozici při
zápisu), tzn. že nezáleží na pořadí, ve kterém
k zápisu přijdete.
Jitka Povolná ředitelka MŠ
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Myslivost
Čas neskutečně a neustále ubíhá vpřed, nelze jej nijak zpomalit ani zastavit kdy od
posledního Našeho příspěvku utekla delší doba.
Zmiňovat se o všech akcích a brigádách považuji za zbytečné což by bylo nošení
dříví do lesa a ne na opak. Uvedu pouze některé, protože život a chod MS Netvořice se
nezastavil a běží dál.
Nejdůležitější krok byl již učiněn na konci měsíce října 2012, kdy proběhla valná
hromada honebního společenstva - tím to bych chtěl za sdružení poděkovat panu JUDr.
Jiřímu Vosáhlovi za přípravu bez ohledu na svůj osobní čas a další povinnosti.
Dále jsme pokračovali v hlavní lovecké sezóně hony na drobnou zvěř a hlavně
naháňkami přemnožené zvěře černé a tlumení škodné. Samozřejmě jsme nezapomínali
na výborové a členské schůze a také kulturní činnost, v měsíci listopadu jsme tradičně
uspořádali tzv. „babský hon“ spojený s dodržováním mysliveckých tradic, soudem a
bohatou tombolou doprovázenou živou hudbou a tancem. Lze také kladně zhodnotit
závěrečné rozloučení s rokem 2012 v háji, bez ohledu na počasí, založené panem
Josefem Mrakešem.
V roce 2013 se především zaměřujeme na přikrmování veškeré zvěře v Naší
honitbě, ale bohužel musíme konstatovat, že celkové stavy se neustále snižují a to již
několik let zpět.
Intenzivě pokračují přípravy na výroční členskou schůzi MS Netvořice, která se
bude konat na konci měsíci března 2013 a na následných podpisech nájemních smluv se
všemi zainteresovanými subjekty potřebné pro další činnost a působení MS.
Ve spolupráci s městysem Netvořice se chceme opět zapojit při úklidu odpadků
podél silnic v okolí Našeho bydliště, dále při přípravě pálení čarodějnic a hlavně při
pořádání dětského dne v měsíci červnu.
Na závěr společně přivítejme příchod jara a přejeme hezké prožití svátků
velikonočních.

Za MS Netvořice předseda MS Netvořice Josef Břicháček
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Novinky v knihovně
Knihy pro dospělé
kol. autorů – A celý život budem šťastný...
P. Brzáková – Květa Fialová
F. Niedl – Past
M. Szczygiel – Láska nebeská
M. Albrightová – Pražská zima
M. Formanová – Snědla dětem sladkosti
M. Dočekalová – Rychle a bezbolestně Adler-Olsen – Žena v kleci
I. McEwan – Dítě v pravý čas
Eugenides – Hra o manželství

Knihy pro děti a mládež
G. Miklínová – O Kanafáskovi
I. Březinová – Johanka z parku
E. Sýkorová-Pekárková – Smějeme se s pohádkou
Peyo – Šmoulí olympiáda
W. Disney – Všichni milí kamarádi
J. Nesbö – Doktor Proktor a vana času
D. Walliams – Babička drsňačka
P. Neomillnerová – Amélie a tma
M. Lindseyová – Střípky duší
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MUZEA
V NETVOŘICÍCH

pořádá JUBILEJNÍ X. ročník tradičního jarního výletu

v sobotu 27. dubna 2013
Během cesty možno se kdekoliv připojit - Vysoký Újezd, Slapy, Rovínek.
Uvedené časy
jsou přibližné. Vzdálenost cesty je přes 9,9 km. Pamětní list pro účastníky.
9,00

Setkání u muzea v Netvořicích, přivítání

9,30 Odchod přes Jedlici na Lhotu pod vrch Holý (516 m)
10,30 - 12,00 Vysoký Újezd kostel - koncert, občerstvení v hostinci
12,00 Přes Pexův Luh do Staré Rabyně a dolů na Slapskou přehradu
13,15 Slapská přehrada, možnost převozu přes jezero
14,00 Na Rovínku – program, odpočinek. Slavná vorařská kaple.
15,00 Střed království českého – náš cíl!
16,00 Zakončení cesty v Lahozi s posezením v hospůdce
Před ranním setkáním v Netvořicích možnost odvozu aut
do Lahoze.
Spojení z Prahy: Bus 332 z Budějovické 7,40 - Jílové 8,22.
Přestup na Netvořice v Jílovém 8,50 - Netvořice 9,11. Zpět
ze Slap.
Změna termínu jen v případě mimořádně nepříznivého
počasí.
Informace u organizátorů akce:
J. Dušek 603 518723, J. Horečka 602 283102
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SGS EU s.r.o.
Elektronické Zabezpečovací Systémy
Revize a montáže elektro

www.sgseu.cz
NYNÍ V PRODEJI EKONOMICKÁ
VARIANTA
EZS S MONTÁŽÍ ZDARMA!!!
CENA JIŽ od 8400 Kč
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Seznam akcí od 1.4. – 31.12.2013

Termín

1.4.-31.8.2013
27.4.2013

Pořadatel

Akce

Výstava obrazů dr. Cílka Městské muzeum
10.ročník - Cesta do středu
Spolek rodáků
Království českého

27.4.2013

Rybářské závody

SDH

30.4.2013

2.slet čarodějnic

KK, Spolky při
Městyse Netvořice

30.4.2013

Stavění májky

SDH

Vítání občánků

KK

1.5.2013

Prvomájový výlet

7.5.2013

Den vítězství - kladení
věnce

12.5.2013

Den matek

Květen

Přednáška o nemocnici
Rudolfa a Stefanie

Městské muzeum

1.6.2013

Den dětí

KK, Spolky při
Městyse Netvořice

21.-23.6.2013

Jazzový festival
(rozjednáno)

Kolna

18.8.2013

Pouťové Dvorky

Kolna

17.-18.8.2013

12.ročník netvořického
pouťového jarmarku

17.-18.8.2013

Pouť

31.8.2013

Neckyáda
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Kolna
Městys Netvořice,
KK, SDH, ZŠ
KK, ZŠ, MŠ

Spolek rodáků
TJ Sokol
SDH

ročník 14, číslo 1

28.9.2013
1.12.2013

21.12.2013

březen 2013
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Svatováclavský výlet

Kolna

Rozsvěcení vánočního
KK, ZŠ, MŠ
stromu
Vánoční jarmark (termín
Kolna
bude upřesněn)
7. ročník Advent s
Spolek rodáků
Netvořákem

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za
komunální odpad je 31.3.2013. Splatnost místního
poplatku ze psů je 30.4.2013.
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Ceník inzerce ve zpravodaji:

Formát:

A5 (celá stránka zpravodaje)
A6 (polovina stránky ve zpravodaji)
½ A6 (čtvrtina stránky ve zpravodaji)

400,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 19. 7. 2013
Rada městyse žádá všechny přispěvovatele, aby fotografie umisťovali do svých
příspěvků sami a brali přitom ohled na velikost formátu zpravodaje. Příspěvky předávejte
na úřad – ve formátu .doc (word), typ písma Arial, velikost písma 12, řádkování 1,15,
zarovnané do bloku na levém i pravém okraji. Celkový rozsah příspěvku bude maximálně
1 stránka formátu A4 – vč. fotografií (až při tisku zpravodaje bude tento formát zmenšen
na A5) pro přispěvovatele, kterých není městys zřizovatelem.

Netvořický zpravodaj připravuje Rada městyse, vydává Městys Netvořice nákladem 450 ks.
Adresa: Úřad městyse Netvořice, Mírové nám. 19, 257 44 Netvořice, www.netvorice.cz, e-mail: info@netvorice.cz
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