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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé vydání Netvořického zpravodaje v tomto roce.
Netvořický zpravodaj je vydáván, abyste prostřednictvím něj byli informováni o
činnosti městyse, základní školy, mateřské školy, místních spolků a
občanských sdružení. Všechny tyto organizace dostávají ve zpravodaji
dostatečný prostor, tak aby mohly informovat o své činnosti a pozvat Vás na
jimi připravované akce. Jejich články jsou uveřejňovány v plném znění. Jsme
velice rádi, že spolupráce v tomto duchu pokračuje již několik let.
Tuto informaci Vám předkládáme vzhledem k tomu, že rada městyse je
kritizována za cenzuru, resp. nezveřejňování některých článků. Rádi bychom
Vás ujistili, že všechny články, které obsahově a tematicky patří do zpravodaje
jsou zveřejňovány v plném znění.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát pohodové prožití Netvořické pouti a krásný
zbytek léta.
Rada městyse
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Povodně 2013
Úvodem zpravodaje bychom se rádi vrátili k povodním před dvěma měsíci,
které se nevyhnuly ani Netvořicím. Mezi nejvíce postižené patřila ulice Malostranská,
byla zatopena spousta sklepů, kotelen, poničeny komunikace, kanály a dešťová
kanalizace. Velké škody na majetku vznikly nejen městysu, ale i občanům. Ihned po
povodních jsme začali spolupracovat s krizovým štábem v Benešově a Krajským
úřadem Středočeského kraje. Na Krajský úřad jsme zaslali vyčíslený hrubý odhad
vzniklých škod na majetku městyse. V současné době nám byla přislíbena
kompenzace vzniklých prvotních nákladů. Jedná se zejména o náklady na pohonné
hmoty, materiál a občerstvení zasahujících hasičů a dobrovolníků z řad občanů.
K 31.7.2013 jsme podali žádost o dotaci na opravu komunikací poškozených při
povodních. Tuto dotaci vypsalo Ministerstvo dopravy, výše dotace je až 85% na
úhradu skutečný nákladů při opravě komunikací poničených při povodních.
Doufejme, že se nám tímto způsobem podaří alespoň částečně snížit vzniklé
náklady.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Sboru dobrovolných hasičů Netvořice, jehož
členové několik dní s obrovským nasazením pomáhali občanům městyse Netvořice
vypořádat se s následky povodní. Následující víkendy po odstranění škod u nás,
odjeli pomáhat do Davle, která byla zasažena více a jejich pomoc byla potřebná.
Nemalý dík patří také všem dobrovolníkům, kteří se sešli v neděli 2.6.2013 v brzkých
ranních hodinách, aby pomohli rozvážet a pytlovat písek a zabránili tak vzniku
dalších škod.
Závěrem nesmíme opomenout veřejnou sbírku na pomoc postiženým při povodních.
Všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme za jejich solidaritu a soudržnost v době, kdy
druzí potřebují jejich pomoc. Celá sbírka byla odvezena do centrálního skladu
Červeného kříže v Mělníku, odkud byla následně po částech a dle potřeby rozvážena
na potřebná místa. O odvoz sbírky se postaral sbor dobrovolných hasičů Netvořice,
za což velmi děkujeme. Seznam těch, kteří do sbírky přispěli, je zveřejněn na
webových stránkách městyse.

Jiří Kubásek, starosta

Monika Šlehobrová, místostarostka
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Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 30.5.2013
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Netvořice formou opatření
obecné povahu
- závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad
- účetní závěrku městyse za rok 2012
- navýšení mzdy pro místostarostku městyse o 5.000,-Kč od 1.6.2013
Bere na vědomí mj.:
- zprávu finančního výboru o provedené kontrole účetnictví městyse č.j.FV01/2013
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 18.7.2013
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 2.000.000,-Kč se splatností do
20.12.2014 na financování projektu „Zóna aktivního odpočinku pro region
Netvořicko“ s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy městyse (tj. příslib dotace od Státního zemědělského a
intervenčního fondu)
- ukončení členství městyse Netvořice v DSO Týnecko k 31.7.2013
- záměr prodeje dopravního hasičského automobilu Avie a dalším postupem
pověřuje radu městyse a velitele zásahové jednotky
Bere na vědomí mj.:
- přijetí registračního listu od Státního fondu životního prostředí v rámci
Operačního programu životního prostředí, kde jsou stanoveny podmínky pro
vydání dotace (snížení energetické náročnosti budovy základní školy a
tělocvičny)
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Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 28.3.2013 do 30.7.2013
Rada:
Schvaluje mj.:
- kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Netvořicích pro školní rok 20132014
- přijetí 2 občanů na veřejně prospěšné práce. Náklady na pracovníky budou
hrazeny z větší části Úřadem práce.
- spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. A. Navrátila ve věci výstavby
bioplynové stanice Lhota
- nabídkové řízení na výběr zpracovatele nového územního plánu Netvořice
- příspěvek rodičů za dítě v mateřské škole Netvořice ve výši 550,-Kč měsíčně
ve školním roce 2013/2014, tj. s platností od 1.9.2013
- rozhodnutí výběrové komise na realizace projektu „Zóna aktivního odpočinku
pro region Netvořicko“ a schvaluje firmu Linhart s nejnižší podanou cenou ve
výši 1.609.814,-Kč (bez DPH)
- přijetí věcného daru pro mateřskou školu od Lesů ČR ve výši 49.775,-Kč na
pořízení zahradních prvků
Pověřuje mj.:
-

-

-

ekologickou komisi prošetřením a vyřízením žádosti o pokácení stromů (břízy)
ohrožující přilehlé nemovitosti v ulici Ke Hřbitovu
stavební komisi, ekologickou komisi, starostu a místostarostku spoluprací při
řešení případných nesrovnalostí ve věci výstavby bioplynové stanice Lhota,
zejména pokud vznikne podezření, že stavba neprobíhá v souladu se
stavebním povolením vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která může mít
negativní dopad na zhoršení životních podmínek obyvatel Lhoty a zároveň
celkově na životní prostředí v Netvořicích
starostu a místostarostku prohlídkou prostor v č.p.16 z důvodu možného
umístění ordinace obvodního praktického lékaře a zjištěním nutných
parametrů pro zřízení této ordinace
zastupující advokátní kancelář ve věci bioplynové stanice Lhota podáním
námitky k prodloužení stavebního povolení
stavební komisi, na základě podnětu občana, prošetřením stavu vodoteče u
domu č.p.161 v Netvořicích
zastupující advokátní kancelář podáním odvolání proti rozhodnutí stavebního
úřadu o vydání prodloužení stavebního povolení – bioplynová stanice Lhota
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Muzeum
Vzhledem k nepříznivému počasí byla zkrácena pracovní, tudíž i návštěvní
doba v muzeu o jeden den v týdnu. Otevírací doba ( alespoň pro tento rok ) začíná
1.května. Přesto do této doby naše muzeum navštívilo 214 návštěvníků, z toho
platících celkem 136.
6. března navštívila naše muzeum – a svůj rodný dům bývalá rodačka, dnes
občanka Německé spolkové republiky, která jako desetiletá odešla se svými rodiči
z vlasti. Naše muzeum se jim moc líbilo, stejně jako všem ostatním návštěvníkům,
což vyjádřili pochvalným zápisem v knize návštěv.
K 70. výročí vystěhování naší obce v době nacistické okupace byla
uspořádána výstava, která potrvá do konce roku. Umístěna byla v 1. poschodí, kde
navázala na 3 panely z výstavy k 65. výročí vystěhování. Bohužel již ubývá
pamětníků této tragické doby, ale věříme, že fotografie a osobní vzpomínky
účastníků budou stále připomínat současníkům utrpení našeho národa.
17. května proběhla vernisáž výstavy Africké imprese, jejímž autorem je místní
rodák Dr. Václav G. Cílek. Ač sám geolog, nezapřel v sobě svou další lásku,
malířství. Na 35 obrazech nás seznámil se životem národů a států ve východní
Africe. Zachytil nádhernou přírodu, floru, faunu této oblasti, ale hlavně život a práci
jejích obyvatel. Vernisáže se zúčastnili představitelé obce a místních spolků a
sdružení. Výstava potrvá do 30. září t.r. Dr. Cílek slíbil, že pro zájemce – hlavně z řad
důchodců – je ochoten uspořádat přednášku nebo besedu o svých cestách a práci.
Již tradiční je velmi dobrá spolupráce našeho muzea a místní mateřské školy.
Žáčci se svými učitelkami muzeum navštěvují při každé vhodné příležitosti a odnášejí
si ty nejkrásnější dojmy.
Mgr. Helena Černošová

Zájezd do Čimelic
Český zahrádkářský svaz základní organizace Netvořice si vás dovoluje
pozvat na zájezd na zahradnickou výstavu v Čimelicích.
Výstava se koná jednou za dva roky a je hojně navštěvovaná. Na výstavě je
možno nakoupit výpěstky od pěstitelů z celé republiky. Při cestě zpět navštívíme
klášter Svatá Hora. Během zájezdu nebude prováděna žádná reklamní akce. Zájezd
se pořádá za finanční pomoci OÚ Netvořice.
Cena zájezdu 100,- Kč, v ceně nejsou zahrnuty vstupy, které si každý hradí
sám.
Zájezd se koná v pátek 23. srpna 2013. Odjezd v 7:00 hod. z autobusové zastávky
Netvořice.
Přihlášky a platby přijímá Václav Bobek, Nová 216.
Za ČZS ZO Netvořice předseda Václav Bobek
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Noc v mateřské škole
V pořadí již pátá noc s předškoláky v mateřské škole se uskutečnila
v pátek 7. 6. 2013.
Sešli jsme se v 18,00 hodin v areálu mateřské školy. Po rozloučení s rodiči
následovalo „Koníkohraní“, které zorganizoval Mgr. Prokopius (přivedl koně)
s pomocí pí Šmídové, která s dětmi malovala). Rozdělili jsme se na tři skupiny. Jedna
skupina jezdila na koních, druhá malovala koníky na karton a třetí zdolávala
překážkovou dráhu. Postupně jsme se všichni vystřídali. Malované koníky pí
Šmídová s Mgr. Prokopiusem vyřezali a udělali z nich výstavu na zahradě.
Po krátkém občerstvení jsme se vydali na dobrodružnou stezku, při které jsme
plnili různé úkoly (hádanky, písničky, zatloukání hřebíků, přenášení vody lžící,
počítání….). Cestu jsme zakončili hledáním pokladu.
Večer nám uběhl velmi rychle, přiblížila se tma a čekalo nás další překvapení.
Nejprve nás navštívil noční skřítek, od kterého jsme dostali svítící tyčinky. Svítící
světýlka přivolala ohňostroj.
Po všech těchto událostech jsme se vrátili do mateřské školy, kde nás čekalo
sprchování, převlékání a spaní. Na lehátkách jsme si ale museli říct všechny naše
zážitky. Usínali jsme velmi pozdě. Spalo se nám všem moc dobře!
Ráno po probuzení jsme si dali dobrou snídani a rozešli se domů.
Děkujeme – maminkám za upečené dobroty, manželům Kaprálkovým
a pí Dolenské za pomoc při plnění úkolů na dobrodružné stezce, Mgr. Prokopiusovi
za organizaci a sponzorování akce Bubnování v MŠ, které proběhlo v pátek
dopoledne a pí Šmídové za malování s dětmi při „Koníkohraní“.

Včelaři ZO Netvořice
Rok 2013 začal pro včelaře, jako obvykle koncem ledna odběrem vzorků zimní
měli. Z naší ZO jsme na vyšetření do SVÚ v Praze - Lysolajích zaslali celkem 22
vzorků z 296 včelstev. S napětím jsme očekávali výsledky laboratorního vyšetření,
které nás informují o intenzitě výskytu parazitujícího roztoče Varroa destructor,
(český název Kleštík včelí). Bohužel, v rámci působnosti naší ZO sice nebyla četnost
roztočů nijak alarmující, ale zvýšil se počet pozitivních stanovišť. Na základě této
skutečnosti nám bylo nařízeno inspektorátem SVS Benešov povinné, celoplošné
ošetření včelstev tzn. „nátěrem zavíčkovaného plodu“ a následnou fumigací.
Provedení akce bylo organizačně náročnější, ošetření lze provádět jen při příznivém
počasí, včelaři si předávali určené léčivo a zásah musel být proveden nejpozději do
15. dubna. Nepřálo nám především počasí, až do cca 10. dubna bylo velmi chladno,
ale nakonec se vše v určeném termínu podařilo stihnout.
Jako každý rok, tak i letos v únoru se uskutečnila Výroční členská schůze
našeho spolku. Na schůzi, kromě tradičního zhodnocení loňského roku, byla
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projednána nezbytná organizační opatření pro činnost v průběhu 1. pololetí t. r.,
jubilantům př. Berkovi a př. Vilímkovi byly předány dárkové balíčky. Bylo rovněž
odsouhlaseno uspořádat v květnu tématický zájezd do Muzea včelařství Podblanicka
v Louňovicích. Díky finančnímu příspěvku schválenému zastupitelstvem Městyse
Netvořic jsme zájezd uspořádali dne 4. 5. 2013. Zúčastnilo se celkem 13 osob,
(škoda, že i přes nabídku v místním rozhlase se nepodařilo zaplnit volná místa
v objednaném mikrobusu). Muzeem nás provedl odborník na slovo vzatý př. A. Zrno
a po návštěvě muzea jsme si „vyšlápli“ na Blaník a z rozhledny se pokochali
pohledem po krásné krajině. Zájezd byl všemi účastníky hodnocen velmi pozitivně.
Květen máme my včelaři (a pravděpodobně nejen včelaři) ze všech měsíců
nejraději. Pro včely se otevře roh hojnosti v podobě milionů květů. V tomto období
rozkvete většina stromů, keřů, květin, bylin a samozřejmě i důležitá kulturní plodina –
řepka olejka. K úplné spokojenosti ještě může přispět příznivé počasí. Po letošní
dlouhé zimě jsme se všichni těšili na krásný květen. Bohužel, od 2. poloviny tohoto
měsíce přišlo studené a velmi deštivé počasí, které vyvrcholilo na přelomu května a
června extrémními srážkami a následnými povodněmi. Počasí tedy negativně
ovlivnilo produkci květového (nektarového) medu. Nejen v našem regionu, ale i
celorepublikově je dosavadní produkce medu spíše podprůměrná, což se již projevilo
na zvýšení jeho výkupních, resp. prodejních cen. Pro vylepšení letošní bilance nám
nezbývá než čekat na silnější snůšku z rozkvétajících lip (lipový med je velmi chutný
a krásně voní) a v červenci případný výskyt tmavého, medovicového medu. (Pozn.:
příspevek je
z redakčních důvodů psán na konci června t. r.)
Po letním slunovratu, (20. 6.), se včely v podstatě začínají připravovat na
nadcházející zimu.
To my lidé se můžeme věnovat jiným aktivitám, např. přípravě na tradiční
Netvořickou pouť.
Tak ať se vydaří, to Vám všem přeje za včelaře
Antonín Tůma st.
jednatel ZO ČSV

Činnost sboru dobrovolných hasičů
S přicházejícím jarem se soutěžní družstva mladých hasičů a družstva mužů a
žen zúčastňují soutěží.
Jak již bývá zvykem, tak v půlnoci 1. 5. 2013 jsme postavili májku a do rána
hlídali, aby jí nikdo neuřízl. Povedlo se, májka zůstala na svém místě.
Dne 4. 5. 2013 se zúčastnili MH jarního kola hry Plamen v Sedleci – Prčice.
Během celého dne děti bojovaly o co nejlepší umístění a i přes několik nepříliš
podařených disciplín obsadili 13. místo z 14ti zúčastněných družstev. Této soutěže
se v dorostenecké kategorii také zúčastnil Jiří Doležal, který ve své kategorii nenašel
přemožitele na soutěži zvítězil.
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18. 5. 2012 se družstva žen a mužů zúčastnila okrskové soutěže, která se
konala v Neveklově. Z důvodu nepříznivého počasí musela být soutěž upravená
z důvodu bezpečnosti závodníků. Ve 100m s překážkami ženy jsme se umístili na 2.
místě Markéta Šebková a 5. místo – Eva Mamiňáková. Družstvo žen obsadilo
celkové 2 místo ze zúčastněných 5ti družstev
Ve 100m s překážkami mužů se umístili na 1. místě – Vít Berka, 2. Místo –
Martin Šebek. Družstvo můžu bylo v disciplíně požární útok diskvalifikováno, takže
se celkově neumístili.
Dne 31. 5. 2013 jsme májku pokáceli a uklidili.
Dne 2. 6. 2013 se konalo ve Vlašimi okresní soutěž žen. Naše družstvo žen se
této soutěže zúčastnilo, ale z důvodu nepříznivého počasí, bylo rozhodnuto, že se
poběží jen 100mpřekážek s jedinou překážkou a to příčným břevnem a zbytek
disciplín bylo zrušeno. Naše družstvo se umístilo na 10. příčce z 14ti zúčastněných.
Začátkem června 6. 6. 2013 – 9. 6. 2013 jsme s naším kolektivem mladých
hasičů uspořádali soustředění do Krkonoš. Děti absolvovaly pěší výlety - Mumlavské
vodopády (Harrachov), Dvoračky – pramen Labe. Děti zažily spoustu legrace a
soustředění se jim moc líbilo.
Dne 22. 6. 2013 byl pořádám dětský den na místním fotbalovém hřišti, kde se
hasiči zapojili do programu a přípravka předvedla požární útok.
23. června se Jiří Doležal zúčastnil krajského kola soutěže dorostu
v Hořovicích. I přes nepříliš podařený dvojboj Jirka obsadil krásnou 7. Pozici
v konkurenci 18 ti soutěžících. Vzhledem k dosažení 18 ti let svého věku, se Jirka již
nemůže zúčastnit další soutěže v kategorii dorostu a tak mu tímto patří velký dík za
příkladný přístup a vynikající reprezentaci našeho sboru.
O prázdninách čeká na děti tradiční víkendové chytání ryb.
Na konci prázdnin tj. 31. 8. 2013 se uskuteční další ročník neckyády. Tímto
bychom chtěli všechny pozvat na tuto akci.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům MH – Jokoma, Petr Dejnožka,
Petra a Jiří Kubáskovi, Anna Stránská, Jana Tománková, Ivana a Richard Havelkovi
a Diana Netolická.
Markéta Šebková
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TJ Sokol Netvořice
Rok se s rokem sešel a opět se nám v naší obci blíží tradiční pouť. Tak krátce
se sportovního dění.
Fotbalová mládežnická družstva v sezóně 2012 / 2013
Starší přípravka (ročníky nar. 2003 a 2004 pod vedením trenérů Davida
Hokra a Moniky Charvátové) udržela své podzimní postavení a obsadila konečné
3. místo v A skupině okresní soutěže starších přípravek.
Na výsledku se podíleli: brankář Martin Novotný a hráči Libor Štěpán, Filip Šimsa,
David Hokr, Jaroslav Horáček, Filip Kubelka, Lukáš Šlehobr, Lukáš Přeučil, Adam
Filip a Veronika Suchomelová. Tým na jaře prohrál pouze dvakrát. Při celkovém
skóre 149:50 obdržel nejméně branek v celé soutěži a v počtu vstřelených branek
byl jen těsně druhý. I tato čísla odrážejí zlepšený přístup dětí k tréninku, bojovné
srdce, fotbalovou dravost i zodpovědný a přemýšlivý přístup k zápasům. A protože
naplánované objemy a obsah tréninků zvládali hráči v průběhu jara na jedničku,
projevilo se to nejen na růstu jejich fotbalového umění, ale i na notné dávce
sebevědomí. Přesvědčili se o tom nejen soupeři (viz nejlepší utkání jara v Neveklově
a výhra 11:2), tak i účastníci tradičního červnového turnaje v Peceradech (vítězství
nám uniklo jen o vlásek, ale i druhé místo byl úspěch mezi družstvy hrajícími vyšší
soutěž). Z údivu nevycházely nakonec ani maminky, které při rozlučkovém zápase na
své děti tentokrát již vůbec fyzicky ani technicky nestačily a i přes značnou „podporu“
rozhodčího musely překousnout vysokou porážku.
Popřejme kolektivu, který zůstává nadále pohromadě a takřka beze změn, aby
pokračoval v příkladném tréninkovém nasazení a mohl zaútočit v nové sezoně
22013/2014 na příčky nejvyšší.
Mladší přípravka (ročníky nar. 2005 a 2006 pod vedením trenérů Radka
Vanty a Jiřího Gabriela) se na jaře statečně prala o konečné umístění v jedné ze
skupin okresního přeboru. Vzhledem k tomu, že tým patřil k nejmladším v soutěži,
nebylo jejich umístění prvořadé. Důležitější je, aby letošní zkušenosti zúročili v co
nejlepší výsledky v letech příštích. Za letošní hru si kluci určitě zaslouží poděkování.
Předpřípravka (ročníky nar. 2007 a mladší) pod vedením Daniela Roušara
pilně trénovala 2x v týdnu a je radost sledovat pokroky těchto špuntů nejen při
všeobecné pohybové přípravě, ale hlavně při práci s míčem. Chuť ani radost
z pohybu jim nechybí a tak ty nejlepší možná uvidíme nastupovat v příštím roce již
v opravdových mistrovských zápasech za mladší přípravku.
Na závěr se sluší poděkovat nejen dětem a trenérům za předvedené výkony, ale i
Sokolu, rodičům, dědečkům, babičkám, sourozencům a kamarádům za to, že to
s námi celý rok zvládali a podporovali nás nejen na hřišti, ale i mimo něj…Děkujeme!
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A pokud chcete na vlastní oči vidět naše nejmladší fotbalové naděje, srdečně
Vás zveme na:
II. ROČNÍK fotbalového turnaje přípravek „O POUŤOVÝ KOLÁČ“
Termín konání : 17. srpna 2013 od 9.00 do 16.00
Místo konání : hřiště TJ Sokol Netvořice
Monika Charvátová
Fotbal A mužstvo
Jarní část soutěže se nám příliš nevydařila.Prohráli jsme prvních pět utkání, i když
čtyřikrát jen o jednu branku. Na náš tým jak se říká padla deka.
Z poklidného dohrání soutěže se najednou stal boj o záchranu zachování III. třídy v
Netvořicích. Situaci ještě komplikovalo, že z naší skupiny sestupovala tři mužstva. A
dalším mínusem byla chystající se oslava výročí 70-ti let založení kopané v
Netvořicích. To by asi nebyl ten nejlepší dárek.
Nakonec se nám ale podařilo dvakrát zvítězit a čtyřikrát remízovat, což s 29-ti body
stačilo na 10. místo.
Snad se nám do nového ročníku 2013/14 podaří mužstvo vhodně posílit, ale o dobré
a volné fotbalisty je čím dál větší nouze.
Děkujeme za Vaši podporu Netvořického fotbalu. SPORTU ZDAR.
Martin Vopička
Stolní tenis
Krátce bychom chtěli informovat o dění ve stolním tenisu, který se momentálně těší
letní pauze. Do blížích se podzimních soutěží budeme přihlašovat 3 mužstva.
Mužstvo A pod vedením Stanislava Netolického, B mužstvo pod vedením Veroniky
Netolické a mužstvo C pod vedením Miroslava Čipery a Karla Šmerala., které bude
doplňováno nejmladší generací, ze které by měli vyrůstat naši nástupci.
Všechny příznivce sportu a zvláště stolního tenisu zveme v pátek 27. září v 19
hodin do místní sokolovny na exhibici, kde přivítáme na naší palubovce
trojnásobného mistra Evropy Milana Orlovského a mistra Evropy v mixu a
dvojnásobného více mistra světa ve čtyřhře Jindřicha Panského.
Pavel Bron
V závěru bychom Vás chtěli pozvat na pouťovou zábavu, která se koná v sobotu 17.
srpna od 20 hodin v místní sokolovně. Zahraje skupina Kabát revival s předkapelou
Theatre.
Se sokolovským pozdravem ,,NAZDAR‘‘.
Za vedení Sokola Pavel Bron
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Jak zněly jazzové Netvořice
V Netvořicích na dvoře U Kočky za komínem proběhl 22. - 23. června 2013
první ročník Jazzohraní – festivalu alternativní hudby s příměsí jazzu.
Počasí tomu přálo. V sobotu vystoupily alternativní kapely Kittchen, Z davu, Lakuna,
Ille a Na rozcestí.
Program byl proložen autorským čtením a recitací v duchu slam poetry Davida
Hynčíka.
Sobotní večer stylově zakončil britský jazzový klavírista Tim Lapthorn
skladbami ze svého posledního alba Transport. Závěr sobotního večera patřil
vzpomínce na muzikanta Filipa Topola.
Neděle, zahájená čtením Demlova Zapomenutého světla v Muzejíčku smaltu,
pokračovala kapelou Pocket Elephants, dále O. G. and The Odd Gifts a nádherným
závěrem bylo vystoupení Moniky Načevy s britským kytaristou Justinem Lavashem.
Tuto akci podpořila finančně nadace Thing Big, kterou realizuje Telefónica,
dále Nadace občanské společnosti a KOLNA, o.s. Netvořice. Akci podpořili také
statutární zástupci Muzea motocyklů Jawa, Muzea smaltu a Městského muzea
kameniny v Netvořicích, kteří umožnili účastníkům festivalu vstup do svých expozic
zdarma.
Akci dále podpořila TJ Sokol Netvořice, Unijazz, grafické studio Graphic Live
spol. s.r.o., Ateliér knihy a designu Dryada, Radio Blaník, Radio Folk, grafička Zara
Meduna a ještě mnozí další. Děkujeme jim touto cestou.
Tento první ročník, na kterém se KOLNA, o. s. pořadatelsky podílela, je za
námi a už teď vás zveme na 2. ročník hudebního festivalu Jazzohraní.
Za o. s. KOLNA starostka Jindra Šmídová
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Školní střípky…
1. Poznávací zájezd - Londýn
Ve dnech 12. – 17. 5. 2013 se uskutečnil poznávací zájezd pro žáky 8. a 9.
ročníku. Jedenáct žáků s paní učitelkou Dr. M. Holcnerovou využilo nabídku ZŠ
Karlov v Benešově a všichni navštívili mnoho krásných míst v Londýně, například
Windsor, Westminster, National Maritime Museum. U Buckinghamského paláce viděli
výměnu jízdní gardy, v Toweru místo poprav mnoha historických osobností, v
Greenwich parku si mohli stoupnout na nultý poledník, nakoupili si na Trafalgarském
náměstí. Největší dojmy zanechala návštěva Warner Bros. Studia, kde si sami prošli
skutečná místa natáčení filmů Harry Potter, projížďka na London Eye a také osobní
setkání s rodinami v Londýně, u nichž se stravovali a byli ubytováni. Domů odjížděli
všichni plni dojmů a zážitků z navštívených míst i z nových zkušeností z konverzace
v anglickém jazyce.

2. Branný den
Dne 31. května jsme uspořádali pro naše žáky tradiční branný den. Program
jsme zahájili zkušební evakuací školy. V rámci této akce navštívili naši školu členové
Policie ČR, předvedli vybavení aut, která používá dopravní policie, dále seznámili
žáky s výzbrojí policistů, žáci si mohli vyzkoušet nasazení pout, neprůstřelnou vestu,
prohlédli si i služební zbraň. Policisté připomněli též důležitá pravidla silničního
provozu, například zákaz řízení pod vlivem návykových a omamných látek, ukázali
testry na jejich identifikaci, zdůraznili zákaz řízení motorových vozidel bez řidičského
oprávnění po veřejných komunikacích. I přes chladné a deštivé počasí jsme celý
netradiční den zvládli dobře a doufáme, že žákům přinesl nejen rozptýlení ale i
poučení.

3. Poslední zvonění …
Žákyně a žák IX. třídy připravili pro své kamarády a zaměstnance školy pěkné
poslední zvonění. Ve veselých kostýmech prošli celou školu i ulice v Netvořicích.

4. Tradiční gymnastická akademie a výtvarná výstava
Dne 19. června se konala v tělocvičně tradiční gymnastická akademie. Kdo
přišel, určitě nelitoval. Gymnastky přecházely z jednoho nářadí na druhé, na
odpočinek nebyl čas. Úroveň cvičení se rok od roku zvyšuje. Na děvčatech je vidět,
jak mají cvičení rády a kolegiálně podporují jedna druhou. Ani úmorné horko je
neodradilo od maximálního nasazení.
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Rovněž výtvarná výstava pod taktovkou paní učitelky Marie Vachové
nezklamala, spíše naopak. Výtvarná i keramická díla a dílka našich žáků jsou na
vysoké úrovni. To ostatně dokazují i úspěchy školy ve výtvarných soutěžích. Škoda,
že se nepřišlo podívat více lidí, bylo skutečně na co koukat…

Za ZŠ Netvořice: Mgr. Ludmila Vodehnalová

Novinky z oddílu sportovní gymnastiky - ASPV Netvořice
Během jarních měsíců se gymnastky z oddílu výběrové gymnastiky pod mým
vedením a za vydatné pomoci Heleny a Petry Karešových pilně připravovaly na další
plánované závody. Jejich snaha a píle byla odměněna úspěchem v podobě cenných
kovů, a to hned několikrát.
V Týnci nad Sázavou proběhly dne 16. 3. 2013 závody: Týnecké tandemy.
Jedná se o velmi zajímavé závody dvojic na dvou nářadích - lavičce a koberci. Tyto
závody jsou divácky velmi oblíbené, a to zejména i proto, že na řadu přichází i diváky
očekávaná část - zlatý tandem, kdy se cvičenkou závodí ve dvojici cvičitelé nebo
rodiče. Náš nejlepší tandem (dvojice)- Andrea Stibůrková s Elizabeth Šebkovou získal krásné 2. místo v konkurenci třinácti tandemů z různých oddílů jako jsou
Benešov, Týnec, Velká Ohrada(Praha) nebo Klatovy. Této dvojici navíc chybělo na
1. místo pouhých 0,05 bodu. Další oceněnou dvojicí byl tandem Barbora Stibůrková
a Kateřina Filipová (kamarádka z DDM Benešov) cvičící za naší ASPV. I tato
děvčata získala stříbrnou medaili, a navíc obsadily 4. místo na dobrovolné kladině,
kde děvčata cvičí najednou. Ostatní naše dívky se své role zhostily také velice
úspěšně, a i když medaile tentokrát nezískaly, určitě si závod náležitě užily a
nasbíraly cenné závodní zkušenosti.
Další závody, kterých jsme se zúčastnily, byly pro nás velice důležité, neboť
se jednalo o krajské přebory sportovní gymnastiky v Týnci nad Sázavou, kde
měly dívky možnost probojovat se až na celorepublikové finále. Ve středu 1. 5. 2013,
tedy v den Státního svátku a pracovního volna, kdy si ostatní užívají volna nebo se
pozvolna zotavují z probdělé noci na čarodějnické párty, si dívky jely změřit své síly s
ostatními závodnicemi z kraje. Závodů ze zúčastnilo celkem 88 dívek a 8 chlapců a
kromě naší ASPV Netvořice to byly tyto oddíly: Neveklov, Dobříš, Beroun, Bělá pod
Bezdězem, Kamenice a domácí Týnec nad Sázavou. Nejtěžší úkol měly dívky z
kategorie mladších žákyň I., kde bylo celkem 39 závodnic. Zde nejlépe zacvičila
naše Andrea Stibůrková a obsadila tak zaslouženě 1. místo, čímž si vybojovala
postup do finále. Další naší úspěšnou závodnicí byla Ester Koudelová na 7. místě,
které jen o 0,2 bodu utekl postup do finále. Krásné 14. místo obsadila Elizabeth
Šebková, 18. místo pak Natálie Hamroziová a 33. místo nejmladší závodnice
Zuzanka Karešová. V kategorii mladších žákyň II. zabojovala naše Daniela
Janurová a obsadila 4. místo tabulky z 20 závodnic. Jelikož na republikové finále
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postupovalo 6 nejlepších z této početné kategorie, mohly jsme se spolu s Danielkou
radovat z postupu do finále. Nakonec cvičila Barbora Stibůrková v kategorii starší
žákyně III., která opět zacvičila výborně a obsadila příčku nejvyšší, tedy 1. místo s
postupem na republikové finále.
Republikové finále sportovní gymnastiky proběhlo již ve dnech 17. - 19. 5.
2013 ve sportovním areálu Doubí u Třeboně, takže děvčatům zbývalo jen doladit
formu a dopilovat sestavy. Do Doubí u Třeboně jsme vyjely již v pátek, jelikož ještě
večer proběhl hromadný trénink a prezentace. Závodní družstva A - utvořily vždy
dívky z 1. až 3. místa a závodní družstva B - dívky ze 4. - 6. míst, takže závodnic
bylo 50 až 60 v jedné kategorii. Závod začal slavnostním nástupem včetně zpívané
státní hymny, a pak už šly závodit jednotlivé kategorie. Našim děvčatům se nadmíru
dařilo a známky jsme mohly sledovat na nových světelných ukazatelích. Kolem půl
čtvrté byl nástup a vyhlášení výsledků mladších žákyň a žáků I. a II. kategorie a naše
radost byla nakonec veliká. Naše Andrea Stibůrková obsadila v celorepublikové
soutěži vynikající 3. místo, a navíc její závodní družstvo A mladších žákyň I.
vyhrálo soutěž družstev a obsadilo 1. místo. Další naše závodnice, Daniela
Janurová, obsadila ve své kategorii pěkné 28. místo z velkého počtu 60 závodnic.
Odpoledne byl naplánován závod kategorie starších dívek III., kde jsme měly svou
favoritku v Barboře Stibůrkové a starších žákyň IV. Také zde Barča předvedla
výbornou formu a své úsilí zúročila vítězným 1. místem, takže zde ve velké
konkurenci 39 ti závodnic obhájila loňské prvenství. Navíc i její závodní družstvo
(starší žákyně III.) zvítězilo ve velké konkurenci, a tak i ony získaly zlatou medaili
družstev. V neděli přišly na řadu dorostenky a dorostenci, žen a muži a vězte, že
bylo na co se dívat. Zástupci našeho středočeského kraje si vedli výborně i v
ostatních kategoriích a tak jsme se jako kraj umístili na výborném 4. místě. Určitě se
mnou budete souhlasit, že dívkám patří ohromná gratulace a velké díky.
Na samotném konci školního roku, ve středu 19. 6. 2013 se konala tradiční
Gymnastická akademie. Zde se představily dívky ze školního kroužku sportovní
gymnastiky, které každé pondělí během celého školního roku pilně cvičily a připravily
si pro Vás velice pěkná sportovní čísla, nejen na prostných, ale i na lavičkách, hrazdě
a kruzích. Dívky, které navíc trénují ještě ve středu a v pátek v gymnastickém oddíle
výběrové gymnastiky, nově pod názvem Gymclub Netvořice ASPV, nacvičily nejen
sestavy z předešlých závodů, ale i vystoupení nová, netradiční, ve kterých se jinde
běžně závodí při soutěžích Teamgymů, což je teamová gymnastika. Dívky zde
soutěží v akrobatických řadách, ve skocích z trampolíny s nářadím i bez něj a v
pódiové skladbě, přičemž se známky ze všech disciplin sčítají. Při takovýchto
cvičeních se v dívkách nejvíce vyvíjí a utužuje smysl pro přátelství, vzájemnou
pomoc a podporu i spolupráci. Další vystoupení, které jste mohli shlédnout během
programu, bylo veselé taneční vystoupení v country stylu žáků 3. třídy. I oni si dali
moc záležet a vystoupení se jim povedlo. Taneční skladbu Sluníčko předvedly dívky
z kroužku aerobiku z I. stupně, který se postupně věnuje více tanečním formám.
Dívky si skladbičku moc užily a nakonec si zasloužily avizovaný Relax. Dívky z II.
stupně ZŠ tančily bohužel v omezeném počtu, i tak se jim vystoupení moc povedlo a
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sklidily zasloužený potlesk. Věřím, že se Vám všem, kdo jste se přišli podívat ,i přes
úmorné horko, celá sportovní akce líbila a zachováte nám nadále svou přízeň.
Abychom se více líbily, dobře vypadaly a lépe reprezentovaly při závodech
naší netvořickou ASPV, podařilo se nám pro účely závodů a hromadných vystoupení
Gymclubu pořídit stejné reprezentativní gymnastické dresy. Především díky
sponzorskému daru pana Drahomíra Orsáka, majitele firmy Elektro-výtahy Orsák,
Sázava, jsme s paní Helenou Karešovou vybraly a nechaly ušít firmou Matsport
krásné růžovo-černé dresy a byly jsme mile překvapené rychlostí celé zakázky, díky
čemuž jsme mohly dresy použít poprvé právě již na akademii. Rády bychom
v budoucnu informovaly všechny naše příznivce o všech aktualitách (závody,
výsledky, různé akce, foto, atd.) na webových stránkách TJ Sokol Netvořice.
Poslední zpráva se týká náboru nových talentovaných gymnastek. V září 2013
otevíráme přípravku sportovní gymnastiky ASPV pro dívky od ročníku narození
2009. Tréninky budou pravděpodobně každý čtvrtek od 15 hodin. Bližší informace
najdete na nástěnce v MŠ nebo na obecní vývěsce Městyse Netvořice. Dále bychom
rády touto cestou nalezly šikovnou maminku na pomoc s děvčaty, ať už bývalou
gymnastku nebo jinak sportovně založenou, která by měla čas a zájem se dívkám s
námi věnovat.
Popřejme znovu našim malým gymnastkám spoustu úspěchů, píle a radosti ze
sportu i krásné zážitky z kolektivní spolupráce.
Stibůrková Jitka, trenérka II. třídy SG
Gymclub Netvořice ASPV
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60 let nové základní školy
v Netvořicích
Škola v Netvořicích má tradici od 14. století, kdy byla ještě spjata
s netvořickou farou. Od roku 1774 začal platit v císařství Rakouském (a tím i
v Čechách) zákon o povinné školní docházce. Původně byla škola jednotřídní. V létě
byly děti na venkově od docházky osvobozeny a to proto, aby mohly pomáhat
rodičům na polích.
V roce 1825 a 1882 škola vyhořela a tím zmizely všechny doklady o její
historii. Vždy byla obnovena. Budova školy v čp. 16 je dodnes známá jako stará
škola. Od roku 1898 měla škola pět tříd. Na začátku 20. století chodilo do školy asi
150 žáků z Netvořic a okolí.
V době druhé světové války bylo Netvořicko a okolí zabráno jako cvičiště SS
německého vojska a většina obyvatelstva se musela vystěhovat. Zůstat museli jenom
ti, které Němci potřebovali. Například zemědělci a řemeslníci. To začalo v roce 1943.
Škola byla přeložena do Krňan pod názvem Obecná škola v Netvořicích se sídlem
v Krňanech. Byla dvoutřídní s 59 žáky. Do ní se chodilo také z Netvořic, denně pěšky
tam a zpět.
Po válce 1945 bylo nutno dát školu do pořádku a tak vyučování začalo 26.
září.
Od roku 1908 se Netvořice snažily o zřízení měšťanské školy. Podařilo se to
až v roce 1946. Později byla škola obecná sloučena se školou měšťanskou. Stará
škola nestačila a tak škola byla také na Radnici. Konečně v roce 1947 byla
schválena výstavba nové školy. Stavba byla zahájena v roce 1951 a dokončena o
prázdninách roku 1953.
Rok 1953 – v září začalo vyučování v nové škole, přestože probíhaly
dokončovací práce. Slavnostní otevření bylo 18. 4. 1954.
V roce 1953 také skončilo vyučování ve staré škole a na Radnici. V tomto roce
ukončili základní školu žáci deváté a osmé třídy, protože základní škola se zkrátila na
osm tříd. Novou školu dva roky brigádnicky pomáhali budovat, ale už do ní nechodili.
Tito žáci v letošním roce dne 8. června 2013 oslavili 60 let od absolvování
Základní školy v Netvořicích. Ne všichni se tohoto výročí dožili, spolužáci na ně vždy
budou vzpomínat!
J. Dušek
Historie netvořické školy je popsána podle pana Jaroslava Lašťovičky.
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Myslivost (muži a ženy v zeleném)
V posledním čísle Netvořického zpravodaje ( ročník 14, číslo 1, 2.března
2013) jsem se velice ve stručnosti zmínil co nás v nejbližších dnech a měsících čeká
a nemine.
Dne 30. 3. 2013 se uskutečnila tolik očekávaná Výroční členská schůze MS
Netvořice. Při této příležitosti proběhla tajná volba členů výboru MS a hned poté
veřejná volba funkcí 5-ti členného výboru na dobu 5-ti funkčních let. Došlo také na
volbu tří členné revizní komise a myslivecké stráže. Po vyčerpávajícím programu
Výroční členské schůze došlo k tomu nejdůležitějšímu pro všechny členy a hosty MS
– podepisování smlouvy o nájmu honitby na dalších deset let, kterou podepsal pan
Josef Břicháček, předseda MS, za MS Netvořice a pan Vlastimil Fíla, starosta HS, za
HS Netvořice.
Další činnost MS bylo pokračování norování lišek a mladých liščat ve
vybraných lokalitách za vydatné pomoci i některých členů jiných MS, dále odlov
černé zvěře. V měsíci květnu, a to v druhé polovině, začal odlov srnců dle přísných
kritérií a pokynů mysliveckého hospodáře. Po nákupu kachen divokých byl zpuštěn
tzv. „kachní program v roce 2013“ pod vedením pana Ondřeje Mrakeše.
Období jara je také převážně zaměřeno na brigádnickou činnost a to
především na důkladný úklid odpadu z příkopů podél silnic v okolí Netvořic a dalších
předem určených míst. Velká účast byla na tolik nepopulární, ale tolik potřebné
brigádě sběru kamene pod přísným dohledem pana Zárybnického. Mnoho brigád
bylo také věnováno důležitým opravám krmných zařízení, kazatelen a posedů po
celém úseku naší honitby. Došlo i na stavbu zcela nové kazatelny pod hájem s
nádherným výhledem na Netvořice, pevně věřím, že ji dokončíme v nejbližší době,
aby poté sloužila nám všem. A na závěr doposud odpracovaných brigád jsme se
zúčastnili příprava, příprava dřeva, na pálení čarodějnic, pořádané Městysem
Netvořice a také zapojením se na dětském dnu, malou výstavkou s mysliveckou
tématikou.
Samozřejmě se také nezapomnělo na schůze výboru a na členské schůze, na
kterých je neustále co řešit a připravovat se na další období předem stanoveného
plánu.
Ze společenského života bych rád touto cestou popřál našemu dlouholetému
členu panu Novotnému Janu z Benešova, k životnímu jubileu na začátku měsíci
červenci, mnoho spokojenosti, především pevné zdraví a hodně mysliveckých
zážitků.
Na závěr přeji všem krásnou dovolenou a především dětem hezké prázdniny.
Za MS Netvořice předseda Josef Břicháček
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Pozvánka na Netvořické dvorky
Letos již po osmé pořádá KOLNA, o. s. pouťový jarmark nazvaný Netvořické dvorky.
Čeká vás krom tradičních řemesel občerstvení, živá jazzová hudba, řemeslné
dílničky pro děti
a dospělé, slosování vstupenek, také loutkové divadélko a otevřené muzejíčka
smaltu.
Příjemná, poklidná atmosféra, stánky s řemeslnými výrobky, výstava k 150. výročí
založení hrnčířské dílny rodiny Davidů ze Štěchovic, výstava automobilových
veteránů v ulici Ke Hřbitovu a mnohé další – to vše je jistě velkým lákadlem.
Proto neváhejte a nezapomeňte navštívit Netvořické dvorky v neděli 18. 8. 2013.
Ty se konají U Kočky za komínem a na dvoře u Vachů. Začínáme v neděli v 9.00
hodin.
Za o. s. KOLNA – Netvořice vás srdečně zve starostka sdružení Jindra
Šmídová.

Návštěva dětí v knihovně
Na konci června jsme v naší knihovně přivítali prvňáčky, abychom je odměnili
za to, že se naučili číst. Nejprve však museli královně Písmenkového království
dokázat, že jsou hodni stát se ochránci jejích pokladů – knih. Všichni zvládli přečíst
úryvek z knihy, opravit popletenou pohádku i splnit slavnostní slib. Poté je královna
pasovala na rytíře Řádu čtenářského.
Hned po nich přišli na besedu druháci, se kterými jsme si přečetli knihu Slon a
mravenec od Daisy Mrázkové. Pohádka o přátelství mravence, slona a veverky je
velmi zaujala a bylo potěšením sledovat, jaké v nich tento moudrý příběh vzbuzuje
emoce. Poté jsme si s dětmi povídali o tom, jaké odlišnosti mohou být mezi lidmi, zda
děti někomu pomohly s něčím, co sám nedokázal, nebo zda někdo pomohl jim.
Povídali jsme si i tom, zda mají nějakého kamaráda, proč ho mají rádi a v čem se od
sebe liší. Doufejme, že se dětem beseda líbila a že je podnítí k dalšímu čtení nebo
k další návštěvě naší knihovny.
Během jara byla dokončena digitalizace knihovny, všechny knihy máme tedy
zaevidované v knihovnickém programu Clavius a zahájili jsme i digitální půjčování
knih. To usnadní orientaci v knižním katalogu, bez dlouhého hledání v regálech se
snadno zjistí, zda je požadovaná kniha půjčená, čtenář si ji případně může
zarezervovat. Věříme, že se tím zlepší úroveň našich služeb.
Rádi bychom upozornili, že od září 2013 se mění otevírací doba knihovny, a to
na PÁTEK OD 17 DO 19 HODIN.
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Novinky pro dospělé
V. Vondruška – Krev na kapradí
J. Bauer – Tajemství královnina
zpovědníka
M. Klevisová – Kroky vraha
E. Hakl – Skutečná událost
J. Katalpa – Němci
O. Hejma – Fejsbuk
B. Nesvadbová - Pohádkář
E. L. James – Padesát odstínů šedi
A. Potter – Já a pan Darcy
J. Rowlingová – Prázdné místo
Novinky pro děti a mládež
J. Kainar – Posmíval se konipásek
D. Mrázková – Neplač, muchomůrko
J. Žáček – Hádej, hádej, hadači
R. Malý – Kamarádi z abecedy
P. Čech – Dobrodružství Rychlé Veverky

srpen 2013

M. Gideon – Manželka 22
J. Nesbö – Nemesis; Netopýr
Y. Martel – Pí a jeho život
W. Smith – Andělé pláčí
S. Berry – Alexandrijská knihovna
R. Cook – Epidemie
J. Pelíšek – Historie v obrazech
P. David – Skvosty skal a skalních měst
V. Čáslavská – Život na Olympu
A. Vašíček – Záhady Peru

M. Zapletal – Cvoci
T. de Fombelle – Tobiáš Lolness
A. Ježková – Příběhy českých knížat a
králů
J. V. Šironina – Báje a pověsti hvězdné
oblohy

Hezký zbytek léta a mnoho příjemných zážitků z četby přeje
Lucie Hašková

Vítání občánků
Dne 5.10.2013 se uskuteční vítání občánků (tj. dětí narozených od 1.5.2012 do
31.8.2013 s trvalým pobytem na území městyse Netvořice). Rodiče, kteří se budou
chtít se svým dítětem tohoto obřadu zúčastnit, se mohou nahlásit na Úřadu
městyse Netvořice do 20.9.2013.
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Důležitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Nahlášení pálení ohňů (HZS Středočeského kraje-HZS Benešov)

950 891 011

Policie ČR Benešov

974 871 700

Policie ČR Týnec nad Sázavou

974 871 740

ČEZ - Poruchová linka

840 850 860

VHS Benešov – hlášení poruch

840 205 206

Telefónica O2 – hlášení poruch pevných linek

800 184 084

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 25. 11. 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.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo
uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem.
Netvořický zpravodaj připravuje Rada městyse, vydává Městys Netvořice nákladem 450 ks.
Adresa: Úřad městyse Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice, www.netvorice.cz, e-mail: info@netvorice.cz
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