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Vážení spoluobčané,
V předvánočním čase si mnoho z nás uvědomí, že jsme my, dospělí, opět o rok
zkušenější, naše děti snad moudřejší. Vánoce jsou nejkrásnější svátky především pro
naše děti. Vždyť není nic pěknějšího než bezelstně se radující děti s nádherně zářícíma
očima nad právě rozbalenými dárky.
Ať se Vám podaří alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací,
povinnostmi, starostmi a trávit čas v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších.
Všem občanům Netvořic a okolních obcí přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
které budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. A do nového roku
vám a vašim blízkým přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať se Vám v roce 2014 daří.
Jiří Kubásek
starosta

Monika Šlehobrová
místostarostka
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Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 3.10.2013
Zasedání zastupitelstva městyse bylo zrušeno z důvodu nízkého počtu přítomných
zastupitelů. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 15.10.2013.
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 15.10.2013
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- pronájem části p.č.511 (do 10 m2) v k.ú. Dunávice na jeden rok za 1.000,-Kč
- záměr prodeje p.č. 23/2, 23/3 v k.ú. Dunávice
- roční neinvestiční dotaci 109.000,-Kč pro MAS Posázaví, tato částka bude
zahrnuta do rozpočtu roku 2014 (pozn.: v této částce je zahrnut roční paušální
členský poplatek, spolupráce při přípravě dotací, zpracování dokumentace
výběrového řízení a další služby v oblasti propagace a komunikace)
- podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje
- využití informačního systému MOBISYS
Neschvaluje mj.:
- návrh Regulačního plánu Dunávice č.j. 258/13 ze dne 2.5.2013. Takto předložený
plán je pro obec ekonomicky neakceptovatelný
Volí:
- p. Miroslava Šebka radním městyse od 16.10.2013 (pozn.: nový radní byl zvolen
za Mgr. Adama Bartáka, který z této funkce odstoupil)

Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 15.8.2013 do 21.11.2013
Rada:
Schvaluje mj.:
-

zajištění cesty ke skateboardové rampě přes pozemek p.č. 23/3 v k.ú. Netvořice
žádost ředitelky MŠ Netvořice o povolení výjimky v počtu dětí ve třídách pro školní
rok 2013-2014 a to 1. třída z 24 na 27 dětí, 2. třída z 24 na 25 dětí
ukončení nájmu nebytových prostor v č.p.16 Netvořice – ordinace MUDr.Hirsche
prodloužení smluv o nájmu v bytech č.2 a 5 v ul. Pražská, Netvořice
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přijetí dotace od Ministerstva dopravy ve výši 234.000,-Kč (pozn.: dotace na
opravu komunikací po povodních)
darování výřezy smrčků z obecního lesa o.s. Kolna a pověřuje p. Jiráska
posouzením možného množství
bezplatný pronájem 2 ks kontejnerů na použitý textil od Technických služeb
Benešov
schvaluje vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor v č.p.19 Netvořice dle
návrhu, který byl zpracován právním zástupcem městyse

Bere na vědomí mj.:
-

oznámení České pošty o zrušení sobotní služby na pracovišti Česká pošta
Netvořice od 5.10.2013
stanovení MěÚ Benešov – místní úprava provozu na pozemních komunikacích
v ul. Neveklovská – horní náměstí „nejvyšší dovolená rychlost 30 km“
dopis Mgr. A.Bartáka o odstoupení z funkce radního k 30.9.2013
zamítnutí odvolání prodloužení stavebního povolení ve věci bioplynová stanice
Lhota
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci ukládání zeminy na
p.č.442 a 381/1 v k.ú.Tuchyně. Tímto se ruší rozhodnutí Stavebního úřadu v Týnci
nad Sázavou a vrací se mu k novému projednání

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve dnech 22. a 23.12. od 8:00 do
17:00 hodin

Stejně jako v loňském roce bude městys Netvořice prodávat vánoční
stromky.

Oznámení:
od 2.1.2014 bude otevřena ordinace praktické lékařky MUDr. Janovské
v ul.Pražská č.p.16, Netvořice (dříve ordinace gynekologie)
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Zpráva dotační komise
Na jaře 2013 jsme vás v netvořickém zpravodaji informovaly o získání dotace ve výši
1.800.000,- Kč z Evropského fondu rozvoje venkova. Tyto finanční prostředky byly
použity na realizaci projektu „Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko“, který řeší
kompletní rekonstrukci stávajícího hřiště u Základní školy v Netvořicích. Vybudování
víceúčelového hřiště pro nás realizovala na základě výběrového řízení firma Linhart,
s.r.o.
V létě 2013 jsme získaly další dotaci ve výši 4.200.000,- Kč z Operačního programu
životního prostředí. Tyto finanční prostředky chceme použít na zateplení budovy Základní
školy a tělocvičny. Hlavním cílem tohoto projektu je řešení velké energetické náročnosti
obou budov, a tím snížit vysoké finanční náklady na jejich vytápění. Realizace projektu
bude uskutečněna v příštím roce. V prvé řadě je nutné provést odvlhčení budovy, aby se
mohlo provést její zateplení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele,
který by měl pro nás danou rekonstrukci provádět. Doufejme, že se realizace podaří,
vzhledem k tomu, že nám od povodní přichází v tomto projektu jedna překážka za
druhou.
Na základě povodňové kalamity vypsalo Ministerstvo dopravy výzvu k žádosti o dotaci na
opravu komunikací poničených letošními povodněmi. Finanční prostředky v částce
234.000,- Kč jsou v současné chvíli používány na probíhající opravy komunikací.
V říjnu 2013 schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje vypsání dotačních titulů pro rok
2014. Připravujeme žádost na získání dotace na posílení stávajícího vodovodního řádu.
Cílem je vyřešit problémy s dodávkou pitné vody v ulicích Školní, Zahradní a Růžová. A
dále možnost získání finančních prostředků na opravu chodníku v ulici Hrubínova.
Dotační titul na výstavbu hasičské zbrojnice bohužel vypsán nebyl, přesto Městys
Netvořice počítá v rozpočtu pro r. 2014 s finančními prostředky na zahájení její výstavby.
V lednu 2014 by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele.

Monika Šlehobrová a Markéta Matysová

Informační servis městyse v mobilním telefonu! Registrace ZDARMA!
V rámci zlepšování komunikace s občany zavedl městys Netvořice počátkem
měsíce listopadu 2013 informační systém MOBISYS. Novinka umožňuje občanům
dostávat aktuální informace z obce formou zpráv do svých mobilních telefonů. Občané
tak mají v zásadě okamžitý přehled o dění v obci a jejím nejbližším okolí. Kromě
výstražných zpráv jako např. o odstávkách elektrické energie, meteorologických
informacích a zprávách obecního charakteru, plánuje radnice také zasílání zpráv s
kulturní a sportovní tématikou. Mobilní aplikace MojeObec navíc umožňuje obousměrnou
komunikaci a obec se tak od lidí může dozvědět, kde je třeba neuklizený nepořádek či
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založená nepovolená skládka. Více informací o službě a návod, jak se k odběru obecního
zpravodajství přihlásit, se můžete dozvědět z následujících otázek a odpovědí.
Na jakém principu MOBISYS funguje?
Služba MOBISYS v sobě integruje dvě technologie na odesílání zpráv. Občané mající
klasické mobilní telefony mají možnost přijímat zpravodajství formou SMS zpráv a
občané mající tzv. chytré telefony (smartphones) mají možnost přijímat zprávy
modernějším způsobem, a to skrze mobilní aplikaci MojeObec. Naopak úřadu městyse
systém dává pro obě technologie současně jednoduché a přehledné webové
administrační rozhraní, ze kterého mají možnost zpravodajství provozovat.
Jak je možné se k obecnímu zpravodajství přihlásit?
Občané s klasickými mobilními telefony jednoduše odešlou SMS zprávu s textem
REG NETVORICE OBZ na telefonní číslo 777 080 880.
Pokud registrace proběhla v pořádku, obdrží zpětně SMS zprávu, že se registrace
zdařila.
U chytrých mobilních telefonů s operačním systémem Android a iOS (iPhone) je
občanům v mobilních obchodech Google Play a App Store k dispozici zdarma ke stažení
mobilní aplikace MojeObec. Po instalaci a prvním zapnutí nabídne mobilní aplikace
občanům, aby si zvolili obec, ze které chtějí zpravodajství odebírat. Jakmile je výběr
potvrzen kliknutím na tlačítko ‘registrace ke službě‘, je aplikace plně aktivní.
Mají občané také možnost se od služby odhlásit, pokud o ni nebudou stát?
Samozřejmě. U klasických mobilních telefonů probíhá odregistrace stejným způsobem,
pouze se odešle kód ODREG NETVORICE OBZ. Po odregistraci občan opět obdrží
potvrzení o odhlášení. U chytrých telefonů je zrušení odběru zpráv ještě jednodušší.
Stačí pouze odinstalovat aplikaci MojeObec, a tím je registrace zrušena.
Jaká je výhoda mobilní aplikace?
Mobilní aplikace nemají technická omezení,které známe u SMS zpráv. Tzv. chytré zprávy
obsahují nadpis, mají neomezenou délku textu, umožňují diakritiku a interaktivní odkazy.
Kromě toho, jak již bylo zmíněno, dává aplikace občanům také možnost zapojit se do
dění v obci formou tzv. hlášení, skrze které je možné radnici informovat o nových
problémech v obci. Za zmínku stojí také titulní stránka aplikace poskytující občanům
veškeré důležité kontakty na obecní úřad, stavební úřad a čísla na poruchové a tísňové
volání.
Co si radnice od služby slibuje?
Primárním cílem je samozřejmě zvýšení obecní informovanosti a zlepšení komunikace
s občany. V dnešní hektické době jsme všichni doslova zavaleni množstvím informací a
pro každého z nás je stále těžší a těžší nepřehlédnout ty důležité. Věříme, že vytvořením
speciálního informačního kanálu pro obecní záležitosti zajistíme, že se občané
pohodlným způsobem dozvědí vše důležité o dění v obci.
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Stručné shrnutí registrace:

Registrace - Chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci MojeObec, která je volně ke stažení v obchodě
GooglePlay (Android) a AppStore (iPhone). Aplikaci můžete taktéž stáhnout pomocí
přiloženého QR kódu:

Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód
pro

odběr

informačního

kanálu

Obecní

REG NETVORICE OBZ

zpravodajství

na

telefonní

(+420) 777 080 880.

Monika Šlehobrová - místostarostka městyse Netvořice
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Muzeum
Během měsíců září a říjen navštívilo místní muzeum 109 návštěvníků všech
věkových skupin. Většinou se jednalo o jednotlivé návštěvníky, ale byly zde i skupinové
návštěvy.
Na začátku školního muzeum tradičně navštěvují školáci. 10. října jsme přivítali
21 žáků se čtyřmi učitelkami z mateřské školy Lešany. Dětem se velice líbily všechny
vystavené exponáty a po prohlídce se před budovou muzea nechaly vyfotografovat.
Dále 17. září přišla do muzea 9.třída ZŠ Netvořice s panem učitelem Zouzalem. Žáci
měli možnost si prohlédnout nejen stálé muzejní expozice ale také výstavu obrazů Dr.
Václava G. Cílka „Africké imprese“. V měsíci říjnu muzeum navštívilo 27 žáků ze školní
družiny v Netvořicích s paní učitelkou Bartákovou a 10. října třeťáci s paní učitelkou
Markovou. V polovině října navštívilo naše muzeum 16 členů Klubu důchodců z Pyšel.
Na koci výstavní sezony 28. září jsme v zasedací síni městyse uspořádali
přednášku pana Dr. Cílka s názvem „Vulkány a tsunami Indonésie“. Pan Cílek se
s návštěvníky podělil o své pozorování a dojmy ze své letní cesty po této zajímavé
oblasti.
Od října do dubna je muzeum uzavřeno pro veřejnost, výjimkou jsou předem
ohlášení návštěvníci. V tyto měsíce budou probíhat nutné opravy, úklid a práce na
inventarizaci sbírek.
Nově nás také můžete najít facebooku (https://www.facebook.com/muzeumnetvorice).

Mgr. Helena Černošová a Helena Karešová
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Vážení spoluobčané , srdečně Vás Všechny
zveme

NA TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
1.12.2013 od 17:00 hodin
Vystoupí žáci Zš A Mš NETVOŘICE
Zajištěno je občeRSTvení a vánoční minibazar
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Mateřská škola
Školní rok 2013/2014 jsme v září zahájily s 52 dětmi, které jsou rozděleny do dvou
tříd. Během prázdnin bylo provedeno v mateřské škole několik změn a stavebních úprav.
Na jedné polovině školky byla vyměněna střešní krytina,1.třída byla nově vymalována.
Na zahradě přibyly nové prvky, které škola získala z dotace od Lesů České republiky, s.p.
Jedná se o dřevěný domek a prolézačku ve tvaru hrocha.
Změnami prošel i školní vzdělávací program, který paní učitelky obsahově
přepracovaly a nově nazvaly „ Písnička se zpívá, pohádka se povídá a kdo se rád dívá,
hezké věci uhlídá.“ Program je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte.
Do nového školního roku jsme vstoupili aktivně. V září jsme s dětmi navštívily
podzimní zoologickou zahradu v Praze. Stejně jako loňský rok začaly děti navštěvovat
kroužky angličtiny, taneční průpravu a nově kroužek gymnastiky. Novinkou pro letošní
zimu je kroužek „Hravé lyžování“ v Chotouni u Jílového, na které se přihlásilo 15 dětí.
Lyžařský výcvik se bude konat první týden v lednu 2014 a povedou ho odborné osoby.
I letos budou děti jezdit na plavecký výcvik do Benešova. Tento výcvik se bude konat
v únoru 2014.
V zimních měsících se zúčastníme několika divadelních a hudebních
představeních, které za námi přijedou do školky a také v prosinci navštívíme divadlo
v Kamenici. Koncem listopadu k nám přijede cirkus.
Také jsme se s dětmi vypravily na dopolední výšlap ke studánce ukryté v místním
lese Háji. Děti se měly možnost seznámit s místní historií.
S blížícími se vánočními svátky máme ve školce napilno. Poctivě se s dětmi připravujeme
na vánoční vystoupení, které nás čekají. Nejdříve vystoupíme při rozsvěcení vánočního
stromu, poté nás čeká tradiční vánoční besídka.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podporují, jmenovitě manželům
Benešovým za nákup hraček a sladkostí na Mikuláše, pí Vedralové za pracovní pomůcky
pro děti, pí Perničkové také za pracovní pomůcky pro děti a sladkosti na Mikuláše.
Velké díky patří Lesům České republiky, s.p. za přidělení dotace ve výši 40 000,-Kč na
nákup dřevěného domečku na zahradu a prolézačku ve tvaru hrocha.
Moc si jakékoliv pomoci velice vážíme.
Všem našim spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků

Jitka Povolná a zaměstnanci Mateřské školy v Netvořicích
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Střípky ze základní školy …
1.

Dotace od Českých lesů

V květnu letošního roku jsme zažádali o dotaci u Lesů České republiky a žádost byla
přijata. Obdrželi jsme celkem 45 000,- Kč. Přispěli jsme tak do projektu Zóna aktivního
odpočinku a v září jsme instalovali několik venkovních prvků (altán, kladinka, zastřešená
tabule a prohazovalo). Tyto prvky slouží především našim žákům v rámci školní družiny a
volnočasových aktivit a také široké veřejnosti. Lesům České republiky patří velké díky za
podporu dobré věci.
2.

Žáci pomáhají v projektu: Zóna aktivního odpočinku

V rámci projektu: Zóna aktivního odpočinku žáci školy vyčistili stávající běžeckou dráhu
na školním hřišti i její bezprostřední okolí. Rovněž za pomoci paní učitelek obnovili skalku
u kulatého spodního vstupu do školy. Areál školy je veliký a je třeba podat pomocnou
ruku a nebýt lhostejný ke svému okolí.
3.

Pokračujeme v projektu: Adopce na dálku

Před několika lety se ZŠ Netvořice zapojila do projektu ,,Adopce na dálku“. Tento projekt
pomáhá dětem v rozvojových zemích. Cílem je podpora vzdělání chudých dětí a zajištění
obživy, aniž by musely opustit svoji rodinu. My podporujeme dívku Jamilu Almeidu z Indie
v jejím snu stát se učitelkou. Letos sbírka proběhla 22.10. a 23.10.2013. Vybralo se
2458,-Kč. Přispěli žáci i zaměstnanci školy. Zbývající částku zaplatila tradičně SRPDŠ při
ZŠ Netvořice.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
4.

Soutěžíme v angličtině

Žáci 5. ročníku s p. učitelkou Dr. M. Holcnerovou se v letošním školním roce zapojili do
soutěže v AJ vyhlášené Cambridge University Press. Zatím splnili zadání prvního kola na
téma „What does it mean?“, kde si rozšířili slovní zásobu, procvičili poslech
s porozuměním a s chutí splnili úkoly k němu. Při společné práci si vzájemně pomáhali a
zažili i příjemný pocit z úspěchu. Doufáme, že je chuť učit se angličtinu neopustí a do
dalších kol jim přejeme hodně štěstí.
5.

Ve škole vařil šéfkuchař!

V pondělí dne 18. listopadu nás navštívil pan kuchař z firmy Bidvest Czech Republik s.r.o.
z Kralup nad Vltavou. Na jídelníčku byly Filátka z ryby Mahi mahi s glazovanou karotkou,
šťouchané brambory. Pro žáky to byl zajímavý zážitek. Jídlo bylo chutné, zdravé a
nápadité, obsluha velice příjemná. Trochu inovace ve školním stravování není nikdy na
škodu.
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Ze sportu …

V průběhu prvního čtvrtletí letošního školního roku jsme se zúčastnili několika
sportovních soutěží. Jednalo se především o florbalové soutěže v ZŠ Neveklov
s příhodným názvem: Neveklovský měšec. Dařilo se především starším chlapcům, kteří
skončili těsně před branami velkého finále dvou nejlepších škol. V konkurenci velkých
městských škol je to velice dobrý výsledek. Rovněž turnaj v házené v neveklovské škole
naznačil velký progres starších žáků a příslib do jarního okresního kola v házené, které
se bude konat v červnu v Netvořicích na novém umělém hřišti! V nejbližších dnech nás
čeká sálová kopaná v Benešově.
Aktivně sportují i zaměstnanci školy. Již mnoho let hrají okresní soutěž 16 vybraných
základních a středních škol v kuželkách. Turnaj je vypsán pro zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky. Na základě rozlosování jsme měli v listopadu tyto soupeře: ZŠ Poříčí
nad Sázavou, ZŠ Bystřice, ZŠ a PŠ Benešov. S rozdílem 100 kuželek jsme zvítězili a na
jaře se utkáme s těmi nejlepšími.
7.

Blíží se vánoční trhy …

30. listopadu se konají ve škole tradiční vánoční trhy. Učitelé i žáci přemýšlí, jaké
zajímavé a neokoukané výrobky vytvoří. Pracuje se ve škole, pracuje se po večerech
doma. Přijďte s námi posedět a podpořit školu v příjemném adventním předvánočním
čase….
SRPDŠ a ZŠ Netvořice Vás zvou dne
30.11.2013 od 16 hodin
na

VÁNOČNÍ TRH

který se koná v budově školy v Netvořicích.
Zveme tímto všechny rodiče, děti a občany Netvořic k přátelskému
pozastavení v předvánočním čase.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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Novinky z kroužků SPV – sportovní gymnastika, tanečky Sun Dancer
J.S. (dříve aerobik)
Se začátkem školního roku začala děvčata tradičně navštěvovat oblíbené kroužky
na naší základní škole. Děvčata z výběrového oddílu sportovní gymnastiky zahájily
tréninky již v pondělí 9.září a o týden později zahájil činnost kroužek gymnastiky ZŠ a
dále taneční kroužek, dříve aerobik. Děvčata z těchto kroužků si během měsíce září
především zopakovala podiové skladby z letošní gymnastické akademie, a to zejména
kvůli vystoupení na akci Česko se hýbe, pořádanou v Týnci nad Sázavou, v den státního
svátku 28.9.2013. Tato celorepubliková sportovní akce, s podtitulkem „Den pohybu a
zdraví“, má za úkol přiblížit široké veřejnosti některé druhy sportů a pohybových aktivit.
Jelikož nám letos přálo i počasí, děvčata si různé disciplíny velmi užila a za povedené
vystoupení sklidily naše gymnastky i tanečnice veliký aplaus.
Jelikož obliba sportovní gymnastiky neustále stoupá a náš kroužek v ZŠ navštěvuje již
24 dívek, nemohli jsme letos přijmout malé dívky předškolního věku. Z tohoto důvodu
zahájil svou činnost kroužek: Přípravka sportovní gymnastiky SPV. Ten navštěvuje
prozatím 10 dětí ve věku od 3 do 6 let. Zde cvičíme především cviky na správné držení
těla, posílení svalů, rychlost, obratnost a ohebnost. Již jsme vyzkoušeli cvičení na
koberci, žíněnkách, lavičkách i chození po malé kladince a odrazy z můstku. Dětem se
cvičení moc líbí a za správné cvičení dostávají hodnocení do svých notýsků.
Oddíl výběrové gymnastiky slavil již první závodní úspěchy. Nejmenší dívky, ve
složení: Karešová Zuzka, Havelková Anna, Koudelová Ester a Vantová Viktorka, změřily
své síly při závodech v Týnci nad Sázavou. Otevřený gymnastický závod pro
předškolní děti, kde závodily dívky ročníků 2008 až 2005, probíhal v neděli 13.10.2013
a dopadl pro nás velice pěkně, neboť jsme si domů vezly hned dvě zlaté medaile. První
vybojovala naše nejmladší závodnice Zuzka Karešová v kategorii ml. žákyň II. s velkým
náskokem 1,2 bodu. Druhou zlatou medaili získala za svůj výborný výkon v nejpočetnější
kategorii ml. žákyň III. Ester Koudelová. S ní závodila také naše malá závodnice
Anička Havelková, která obsadila 18.místo. Děvčata z oddílu výběrové gymnastiky na
závody doprovázela ještě Viktorka Vantová, která začala cvičit teprve od září v kroužku
ZŠ a od října v přípravce SG. Na svých prvních závodech vybojovala pěkné 5.místo.
Všem dívkám moc gratulujeme a přejeme další zasloužené úspěchy.
Nyní se děvčata připravují na velké závody, tzv. Špindlerovské mušketýry, které
jsou plánované na sobotu 23.11.2013 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".
Máme tedy před sebou spoustu práce, tak nám, prosím, držte palce.
Závěrem: Stále hledáme šikovnou slečnu, paní, či maminku, která by nám pomohla
s tréninkem našich dívek. (Pánové a co Vy?)
Stibůrková Jitka, trenérka II. třídy SG
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Činnost SDH Netvořice
Jak již bývá zvykem, tak na konci prázdnin 31.8.2013 byla uspořádaná tradiční
neckyáda.
Během dne byly připravené soutěže pro děti i dospělé a to soutěž v netradičních
plavidlech, běh po lávce a jízda na trakaři po lávce.
Po vyhodnocení a předání cen jsme dětem udělali největší radost – byla pěna .
Počasí na tuto akci se velice vydařilo a sluníčko nám krásně hřálo. Akce se zúčastnilo
hodně diváku i závodníku, což je velice uspokojivé.
Dne 14.9.2013 se v Kondraci konalo školení vedoucích mladých hasičů. Tohoto
školení se zúčastnili Iveta a Jiří Slancovi.
Dne 21.9.2013 se družstvo mužů zúčastnilo memoriálu Františka Procházky a
Václava Chaloupeckého, které se konalo v Divišově.
Družstvo se umístilo na 9 místě z celkových 19 družstev.
Dne 28.9.2013 se přípravka zúčastnila první soutěže festivalu přípravek, kterou
ogranizoval
SDH Cholupice – Praha 12. Byly celkem 4 disciplíny a to – štafeta dvojic, požární běh,
překážkový běh a požární útok hořící domeček.
Po celkovém sečtení a vyhodnocení se naše družstvo umístilo na hezkém 4.místě,
bohužel nám uteklo 3.místo o vteřinu. Byla to naše první soutěž, takže příště to bude
lepší.
Dne 12.10.2013 se konalo podzimní kolo hry plamen v Jizbici u Čechtic.
Jako první vybíhaly mladší družstva, jejich dráha byla dlouhá 2km. Poté přišly na start
děti starší, ty měly trať dlouhou 3km. Mladší a starší družstva plnily cestou disciplíny –
střelba vzduchovkou, požární ochrana, základy topografie, zdravověda, uzle a překonání
příkopu po vodorovném laně, aj. Letos vybíhaly hlídky v mladší kategorii, ale také v
kategorii starší.V kategorii mladší obsadilo družstvo v požární všestrannosti 9.místo z
celkových 12družstev. V kategorii starší obsadilo družstvo v požární všestrannosti 18.
místo z celkových 19družstev. Na jaře nás čeká druhé kolo, kde budeme muset více
bojovat, aby se družstva umístila na lepší pozici. Poděkování patří všem dětem, kteří se
soutěže zúčastnily.
Ve dnech 14.října a 1.listopadu navštívili hasiči s dráčkem Hasíkem opět po roce
ZŠ v Netvořicích. Program HASÍK CZ působí na této škole již čtvrtým rokem. Je zaměřen
na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dráčka Hasíka
zastupovala dvojice vyškolených hasičů instruktorů, Anna a Martin Šebkovi.
Výuka probíhala ve 2. A 6. třídě. Děti se učily, kdo to jsou hasiči, co je jejich práce a jak
hasiče poznají. Co je bezplatná telefonní linka tísňového volání, v čem je nebezpečné
zneužití tísňových telefonních čísel i jak správně nahlásit požár. Děti řešily také
připravené situace, například co dělat, když hoří oblečení a jaké jsou základní zásady
první pomoci při popáleninách.
Podstatou programu HASÍK CZ je neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a
dětmi. Závěrem byly dětem předány upomínkové naučné předměty s dráčkem Hasíkem,
např.: omalovánky, vystřihovánky hasičských automobilů, pexesa, apod.
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V sobotu 19.10.2013 pořádalo OSH Benešov ve spolupráci s okrskem Neveklov denní
taktické cvičení. Naše jednotka se cvičení sice nezúčastnila, ale někteří její členové na
cvičení působili v řadách rozhodčích. Navíc jsme v Netvořicích u požární nádrže
zabezpečovali stanoviště, kde byla prováděna norná stěna. Cvičení se zúčastnilo 8
družstev.
Dne 2.11.2013 u požární nádrže provedli výlov rybníka. Letošní výlov nebyl tak úspěšný
jako předešlé výlovy.
30.11.2013 se koná od 17 hod v restauraci Na Radnici valná hromada sboru, kde se
bude hodnotit práce za uplynulý rok a plánovat na následující rok.
SDH Netvořice přeje krásné prožití vánočních svátku a mnoho zdraví a štěstí v Novém
roce 2014.
Výjezdy zásahové jednotky Městyse Netvořice
29.9.2013 – požár nízké budovy v Neveklově
31.10.2013 – požár balíků slámy Vojtěchov
Markéta Šebková

Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
70 let od vzniku Spolku rodáků
Nezapomenout na svůj rodný kraj Netvořice a jeho okolí v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti. To byla a je základní snaha Spolku od svého vzniku v roce 1904.
Z připravované historie Spolku rodáků uvádím vzpomínku na jeho vznik:
Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vyšla v Národní Politice výzva, aby
rodáci z Netvořic přišli v neděli odpoledne do restaurace U Sázavy v Sázavské ulici na
Královských Vinohradech na přátelské posezení. Výzvu do novin dali dva vážení
pánové z Královských Vinohrad. Byli to pánové Jan Očenášek, majitel realit a Vojtěch
Zíma, obchodník. Oba byli samozřejmě rodáci z Netvořic. O panu Očenáškovi bylo
známo, že pochází ze mlýna na Vojtěchově a že chtěl podnikat i v Netvořících, ale obec
se jeho plánů zalekla ( o tom později v povídání o škole). Snad i tyto zkušenosti byly
jedním z podnětů k založení Spolku rodáků. Setkání v restauraci U Sázavy se za čtrnáct
dní opakovalo a na něm přítomní rozhodli, že po vzoru Spolku rodáků a přátel Neveklova,
založí Spolek rodáků z Netvořic a okolí. Takto na založení Spolku rodáků z Netvořic a
okolí vzpomíná pan Alois Stára, jedna z největších osobností Spolku.
Spolek rodáků z Neveklova byl založen už v roce 1897 jako první Spolek tohoto
zaměření v českých zemích. Přibližně za šestileté působení získal nebývalý zájem a
respekt. Pan Očenášek zašel za panem vládním radou Starým, předsedou tohoto Spolku
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a vypůjčil si od něho stanovy Spolku. Mladý třicetiletý učitel Alois Stára, který před
několika měsíci přišel z Netvořic učit do Prahy, stanovy upravil. Naši rodáci je schválili a
předali dále ke schválení Zemskému úřadu. A tak na počátku roku 1904 byl „Spolek
rodáků z Netvořic a okolí “ oficiálně založen.
Poznámka: Spolek rodáků v Neveklově se po válce neobnovil a marně jsem pátral po
archiváliích tohoto Spolku.
Na ustavující valné hromadě byl prvním starostou zvolen pan Jan Očenášek,
jednatelem pan Alois Stára, pokladníkem Vojtěch Zíma. Pro úřady se zakládajícími
členy spolku stali pánové Jan Očenášek a Karel Hruška, uzenář a majitel domu na
Žižkově. Sídlo Spolku bylo v Sázavské ulici „U Moravy“ na Královských Vinohradech.
Spolek při svém založení do svých stanov zapsal ( cituji dle publikace „Netvořice a
okolí“, vydané ke sjezdu rodáků v květnu 1904): „podporovati chudé z Netvořic a okolí,
starati se o rozmnožení lidové knihovny a učebních pomůcek školních, přispívati ku
ošacení chudé mládeže školní, vystavění chudinského domu v Netvořících a pracovati
vůbec pro povznesení a okrášlení Netvořic a okolí.“
První veřejný sjezd uspořádal Spolek přímo v Netvořících v roce svého založení –
roku 1904
Spolku se podařilo už o svatodušních svátcích 22. a 23. května 1904, za
organizační pomoci obce Netvořice a místních spolků, uspořádat velkolepý sjezd rodáků
a přátel Netvořic. Dochována je krásně ručně psaná pozvánka pro všechny rodáky a
přátele - citováno doslova:
„Přátelé! Rodáci! Letos o svatodušních svátcích svolán jest sjezd Netvořic a okolí.
Nenaskytne se již snad nikdy příležitost, abychom se mohli všichni z našeho domova ku
přátelské zábavě sejíti. Nebude snad již nikdy příležitost, aby přátelé z mládí, školáci,
pospolitě na svá mladá léta vzpomínali.
Myšlenka uspořádati sjezd, přijata ode všech sympaticky, ano s nadšením a
slibuje, že sjezd stane se pravým svátkem našeho rodného městečka Netvořic.
Kdo rád nevzpomněl by si na mládí, tu čarovnou dobu veselí, zábavy, těch nadějí
v srdci všech! Každé místečko našeho městečka, každý kámen, každý koutek chová pro
nás tisícerých upomínek.
Přátelé! Kdo rád po letech, a mnohý po dlouhých letech nešel rád podívati se
v místa, kde jako hochu, dívce, začal se otvírati obzor po světě?
Je nás už mnoho, kteří sjezdu se zúčastníme, a dáváme všem z Netvořic a okolí
zprávu o tom a spolu Vás všechny zveme: p o j e ď t e s n á m i !!!
Nemáme atresy (pozn.: takto tehdy spisovné!) všech a proto prosíme Vás, šiřte toto
oznámení každý mezi svými známými.
Kdo chce jeti, podepiš a přihlaš se ( možno-li) k společnému obědu. Nemáte-li
žádných přátel, poznamenejte, kolik postelí si přejete.
Vyjedeme vlakem v Hod Boží svatodušní dne 22. května v 6 1/2 hod. ráno
z Prahy do Krhanic.
Na nádraží očekávati nás bude deputace s hudbou a pro dámy budou k dispozici
povozy.
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Za spolek rodáků: Jan Očenášek, Karel Hruška, Josef Charvát, Josef Hruška,
Vojta Zima, Karel Pech, Karel Lébl, Alois Stára, František Řikovský, Karel
Pešaut, Karel Prošek (pozn.: špatně čitelné, možná Pešek) “
Ustanovený sjezdový výbor z Netvořic (zástupci obce a školy a všech spolků) ráno
v Krhanicích na nádraží slavnostně uvítal rodáky a přátelé z Netvořic. Spolu s ním rodáky
vítali i hasičský sbor netvořský, lešanský a břežanský. Hrála lešanská hudba. Veliký
průvod se i s hudbou vydal, pochopitelně převážně pěšky, do Netvořic!
Pan Alois Stára doslova píše: „ domy byly obíleny, prapory ozdobeny, u radnice
pěkná slavobrána naznačovala, že rodáci jsou vítanými hostmi městečka“, dále píše:
„Počasí bylo krásné a veliký průvod dospěl do Netvořic před 11. hodinou. Na náměstí byli
rodáci srdečně pozdraveni zástupcem obce (p.Fr. Jiráskem, obchodníkem), jemuž
srdečnou zdravicí odpověděl předseda Spolku rodáků Jan Očenášek. Společný oběd byl
v sále na radnici. Prostorný sál nemohl ovšem pojmout všechny hosty, ostatní obědvali
buď dole v šenkovně, nebo u Herdů (hostinec Platilů). Oběd byl znamenitý a všeho bylo
tolik, že mohl si každý vzít a vybrati si porci podle své chuti. Při obědě koncertovala
lešanská hudba. Odpoledne se konala zahradní slavnost u Dolejšů, na kuželníku se hrálo
o ceny, jež spolek přivezl z Prahy. Každému zírala radost z očí, všude byl přátelský ruch.
Zvláště byli vítáni staří, kteří po dlouhých létech do Netvořic přijeli. To bylo objímání
starých spolužáků, potřásání rukou, připíjení, dotazování a odpovídání nebralo konce.
O druhém svatodušním svátku byla sloužena ve chrámu mše za zemřelé rodáky a pak
byla návštěva hřbitova.“
To je krátká ukázka z doby, kdy spolek vznikal. Jeho historie je i pro současnost
nejen zajímavá, ale i poučná v tom, jak se dá pomáhat rodnému kraji. Letos bude 23.
listopadu 2013 už 65.Valná hromada. Několik let vydáváme při té příležitosti publikaci
Almanach, kde uvádíme svoji činnost za poslední rok a k tomu vždy něco zajímavého
z Netvořicka, například význačné osobnosti. Letos je v Almanachu mnoho zajímavých
myšlenek od našeho starosty Jiřího Stibůrka. Bylo by určitě dobré je zveřejnit všem
občanům Netvořicka. Jedná se o řadu věcí, například aktuální územní plán nebo
dlouhodobá problematika netvořického muzea, pomoc místní škole, atd.
Almanach 2013 si můžete vyhledat na webových stránkách www.netvorice.cz.
Spolek v roce 2013 uskutečnil tradiční akce. Například Ples se Sokolem, 9.ročník
Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku, slavnostní 10.ročník Cesty do středu
království českého se 76 účastníky, Pouťový Jarmark. Velice zajímavá byla celodenní
vycházka po Netvořicku se známým geologem a rodákem Václavem Cílkem. Těšíme se
na jeho přednášku na letošní Valné hromadě, kde budeme informováni o jeho nové knize
o geologické minulosti Netvořicka, která vyjde díky Jiřímu Stibůrkovi v roce 2014.
Přejeme všem pohodové vánoční svátky a všechno dobrý v roce 2014.

Ing. Josef Dušek místostarosta a kronikář
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O.S. KOLNA v roce 2013
V letošním roce uspořádalo O.S.KOLNA zhruba patnáct kulturně společenských
akcí.
Za nejnáročnější považuji pouťové Netvořické dvorky a dvoudenní hudební festival
Jazzohraní, jehož 1. ročník proběhl poměrně úspěšně. Pokud seženeme finance,
chceme pokračovat ročníkem dalším. Vystoupili zde takoví hudebníci jako Monika
Načeva, Justin Lavash, britský pianista Tim Laptohorn a další.
Netvořické pouťové dvorky mají velmi dobrou pověst a jejich návštěvnost se
každoročně zvyšuje. V letošním roce prošlo Dvorky více než 1500 spokojených
návštěvníků.
Výlety jsou další kapitolou naší činnosti. Letos proběhly dva a zvláště podzimní,
Svatováclavský, se vydařil. Jeho hlavním cílem byl skanzen lidových staveb ve Vysokém
Chlumci.
Sousedské cestopisné přednášky, které organizujeme v zimních měsících, mají
již stálé návštěvníky a zvu další. Přijďte se podívat.
Tradičně se již několik let účastníme Tříkrálové sbírky. Ani letos jsme
nevynechali. V Netvořicích byla celkovým výsledkem sbírky částka 16 076.-Kč.
A co nás ještě letos čeká? Kromě mikulášské nadílky jsou to zimní Adventní
dvorky. Ty proběhnou v Netvořicích v sobotu 7.12. 2013 od 10.00 do 16.00hod. U Kočky
za komínem. Na závěr opět rozsvítíme Netvořický betlém. Stejně jako vloni zveme
všechny, kteří si chtějí užít zimní předvánoční atmosféru a nakoupit dárky.
Opět přivezeme také Betlémské světlo, které si můžete 24.12.odnést do svých domovů.
Plamének tohoto světla bude svítit u betlému před domem čp. 13 ( Kočka za komínem).
Závěrem bych ráda popřála za celé O.S. KOLNA všem dobré zdraví, duševní
pohodu a mnoho důvodů k radosti po celý rok 2014, který nás čeká.
Přijměte pozvání na všechny kulturní akce, které pořádá nejen O.S.KOLNA, obec,
ale i další netvořické spolky a sdružení.
Přijměte pozvání na
Výstava betlémů U Kočky za komínem
Přijměte pozvánku na výstavu domácích betlémů, která bude otevřena od 3.12. do
15.12.2013v divadelní kavárničce U kočky za komínem. Betlémy a betlémky laskavě
zapůjčili naši sousedé a kamarádi. Zastoupeni jsou známí čeští výtvarníci od 19. století
až do současnosti. Lada, Wenig, Aleš, Wach, Kubašta a další betlémy z nejrůznějších
materiálů vás určitě potěší a vánočně naladí. Návštěvu výstavy můžete spojit
s Adventním jarmarkem, který proběhne 7.12. 2013 U Kočky za komínem. V ostatní dny
doporučuji domluvit návštěvu telefonicky (776151343).
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ADVENTNÍ DVORKY
V sobotu 7. 12. 2013, pořádá O.S. KOLNA již druhý ročník.
Vše se odehraje na dvoře U kočky za komínem, v ulici Pražská 13 v Netvořicích.
Od 10,00 do 16,00 hod. můžete nakoupit vánoční dárky, ochutnat vánoční speciality, dát
si svařené víno, vánoční guláš či houbového kubu, vyhrát ve slosování, prostě užít si a
vánočně se naladit.
Své zboží vám nabídnou také místní výrobci a řemeslníci. Opět si můžete vyzkoušet
výrobu skleněných perel a nejen pro děti bude otevřená vánoční dílnička.
Na závěr tradičně rozsvítíme Netvořický betlém.
Těšíme se na společně strávený sváteční den.
Nabízíme všem tvořivým netvořickým občanům
možnost samostatného prodeje dárkového a vánočního zboží na Adventních dvorcích,
které pořádá O.S. KOLNA. Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve na tel: 776151343
(počet prodejních míst je omezen). Adventní dvorky proběhnou 7.12.2013 na dvorku U
Kočky za komínem.
U příležitosti adventního jarmarku 7.12. bude otevřena U Kočky za komínem výstava
domácích betlémů z různých materiálů. Přijďte se podívat. Výstava potrvá do 14.12.
2013. Uvítáme také ten váš betlém a rádi ho vystavíme. Betlémky prosím noste
nejpozději v prvním prosincovém týdnu (nejpozději 4.12.) paní Šmídové, ke Kočce za
komínem. Děkujeme.
Za O.S. KOLNA Jindra Šmídová

Třetí kulturní památka v Netvořicích
Sbor Spasitele, kostele Československé církve husitské v Netvořicích, byl
prohlášen kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze srpna tohoto roku.
Stal se tak po kostele Nanebevzetí Panny Marie a faře církve katolické třetí kulturní
památkou v Netvořicích. K rozhodnutí ministerstva vedl nejen čistý architektonický styl,
ale také to, že stavba kostela se dochovala ve své původní podobě a s původními prvky
bez pozdějších zásahů.
Sbor Spasitele byl v Netvořicích postaven v průběhu roku 1937 a byl výsledkem
mohutné dobrovolné práce a darů členů církve i dalších obyvatel Netvořic a okolních
vesnic. Finanční prostředky byly ze sbírek členů církve a věřících a daru 15 tis. korun od
Spolku rodáků z Netvořic a okolí. Potřebný materiál na výstavbu si opatřila rada starších
církve sama a zdarma jej na stavbu dovezli členové církve.
Na samotnou výstavbu kostela postačily čtyři měsíce – 25. dubna 1937 byla
stavba zahájena a téhož roku 28. září byla otevřena slavnostní bohoslužbou. Autorem
projektu byl architekt L. Čapek z Prahy, stavitelem A. Budil z Krhanic. Sbor byl vybaven
cennou uměleckou výzdobou. Autorem obrazu Krista kráčejícího s učedníky v obilném
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lánu s názvem „Šli za ním“, umístěném v čele sboru, byl malíř F. Pojkar z Jeníšovic, na
oltář zhotovil plastiku „Utišení bouře“ sochař Kotyza. Spolek rodáků z Netvořic pořídil pro
sbor dva zvony se jmény Jiří z Poděbrad a Prokop Veliký, které poprvé zazněly při úmrtí
prezidenta T. G. Masaryka 14. září 1937. Jeden z nich byl z věže sejmut a odvezen
v době válečné.
I dnes je o kostel dobře pečováno a je udržován v dobrém stavu především z darů
věřících, příspěvků od obce Netvořice, které záleží na stavu významných staveb
v Netvořicích, a prostředků od pražské diecéze Československé církve husitské. Řada
potomků dárců a pomocníků při stavbě kostela patří i dnes mezi členy církve a snaží se
svému kostelu pomáhat. Největší zásluhu však o jeho udržování a správu má sestra
farářka Marie Tichá, která zde i v Neveklově působí obětavě téměř 52 let od 1. ledna
1962. Bohoslužby v Netvořicích se konají každou první a třetí neděli v měsíci od 9 hodin.
Libuše Benešová

TJ Sokol Netvořice
Krátce o dění v Sokole
V letošním roce jsou do sportovních soutěží přihlášeny tyto sportovní oddíly: oddíl
kopané - mužstvo dospělých a fotbalové přípravky, ASPV a oddíl stolního tenisu. O dění
v jednotlivých klubech se dozvíte níže od jejich trenérů .
Nejdříve bych však chtěl napsat pár slov o fotbalovém mužstvu dospělých.
Nebudu hodnotit výsledky mužstva, ale hlavně mluvit o přístupu jednotlivých hráčů
k fotbalovým zápasům a tréninkům. Měli bychom poděkovat starším hráčům, kteří jsou na
hřišti stále oporami, i když u nich pozápasová rekonvalescence trvá několik dní a hodně
bolí. Mladá generace fotbalistů by si měla uvědomit, že věci se mají dělat naplno a na
hřišti ze sebe odevzdat vše, hlavně sportovní srdce za klub, sebe i věrné fanoušky, kteří
na zápasy do ochozů chodí. I když se pokaždé zápas nevydaří, stejně by se pro výhru
mělo udělat maximum. Pak si fanoušek může říct, nedá se nic dělat, alespoň jsme
prohráli se ctí. Což se o podzimní části soutěže říci nedá. Řada zápasů byla odfláknuta a
soupeř nebyl lepší, měl však ke hře lepší přístup. Doufám, že naši věrní fanoušci nás
podpoří i v jarní části soutěže a hráči po tvrdé zimní přípravě začnou opravdu bojovat o
záchranu ve III. třídě okresního přeboru. Přece nechceme sestoupit do nejnižší okresní
soutěže IV. třídy, takzvané pralesní ligy.
V letošním roce Sokol opakoval podání dotace na Ministerstvu školství a
tělovýchovy na zateplení části sokolovny, výměnu oken, opravu fasády a přechod na
vytápění splňující nízké emisní zatížení. Doufáme, že letos budeme úspěšnější a nějaké
finance z dotačního programu získáme.
U městyse Netvořice jsme druhým rokem žádali o příspěvek ve výši 25 000,- Kč
na nové oplocení u sokolovny. Vloni jsme dostali zamítavé stanovisko, snad letos s naší
žádostí uspějeme.
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Další žádostí a zařazení peněz do rozpočtu obce na rok 2014 je částka na
energie, což je otop a elektřina. Žádost byla v termínu podána a doufáme, že bude v plné
výši doporučena ve finančním výboru ke schválení radou městyse. Uvědomme si, že
objekty sokolovny a hřiště navštěvují v dnešní době hlavně ti nejmenší, tak ať mají ke
sportu ty nejlepší podmínky a nesedí doma u počítačů a tabletů.
V příštím roce máme v plánu provést opravu fasády a laviček na fotbalovém hřišti,
a také nové oplocení u sokolovny.
Děkuji všem vedoucím, trenérům, pomocníkům a správci za obětavou práci,
kterou vykonávají ve svém volném čase. Nejlepší odměnou jsou pro ně jistě kvalitní
výsledky našich sportovců.
Nakonec mi nezbývá, než Vám popřát klidné a pohodové Vánoce, mnoho zdraví a
štěstí v novém roce 2014.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DALŠÍ ZABÍJAČKOVÝ PLES SOKOLA A SPOLKU
RODÁKŮ, KTERÝ SE KONÁ 11. LEDNA 2014 OD 20 HODIN.
Se sokolským pozdravem Nazdar

Pavel Bron

Fotbal - mužstvo dospělých
Vstup do sezóny 2013/2014 se nám vůbec nevydařil. Třemi vysokými prohrami jsme se
usadili na dno tabulky. Až příchodem dlouholetého navrátilce Petra Kiliána se hra
dopředu zkvalitnila a začali jsme dávat i góly. Standardním problémem je neproměňování
velkého množství šancí, které si vytvoříme. Příkladem je "derby" v Lešanech (3 : 1), kde i
hosté uznali, že jsme byli lepším týmem, ale zase jsme dokázali dát jenom jeden gól z
pěti šancí. Díky tomu jsme na dvanáctém místě s jedenácti body.
Zmiňovat se o chybějící disciplíně a věčných výmluvách, proč nemůžu přijít hrát fotbal, už
mě opravdu unavuje.
V každém případě musíme poděkovat našim věrným fandům, kteří stále v hojném
množství navštěvují naše zápasy. Děkujeme za podporu.
Sportu zdar

Martin Vopička

Fotbalová mládežnická družstva Sokola Netvořice - podzim 2013
Do přípravy je v mládežnických družstvech zapojeno více než 30 dětí, rozdělených
do tří věkových a výkonnostních skupin:
Starší přípravka (ročníky nar. 2003 a 2004, pod vedením trenérů Davida Hokra a
Moniky Charvátové) je na průběžném 3. místě v okresním přeboru starších přípravek.
Tým byl, na základě výsledků (3. místo v okresní soutěži v loňské sezóně) i kvalitě
předváděné hry, zařazen OFS Benešov pro letošní rok do nejvyšší okresní soutěže této
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věkové kategorie . Počáteční obavy z toho, zda naše děti v silné konkurenci obstojí, se
naštěstí nepotvrdily a družstvo se od prvních zápasů usadilo v popředí tabulky s
prozatímní bilancí šesti výher a tří porážek. Pokud i v dalších zápasech udrží bojovné
srdce, fotbalovou dravost a přidají i více techniky a klidu v zakončení, můžeme se již teď
těšit na dramatické jarní odvetné zápasy.
Mladší přípravka (ročníky nar. 2005 a 2006 pod vedením trenérů Radka Vanty a Jiřího
Gabriela skončila po čtyřech podzimních turnajích okresního přeboru na 3. místě ve
skupině „D“ a na jaře bude bojovat o konečné 10. – 14. místo. Tým předváděl líbivou
hru, vyhrál hodně zápasů a o lepší umístění ho připravila jen nevyrovnanost výkonů a
nižší střelecká produktivita, která vzhledem ke specifiku této soutěže je rozhodující,
protože pořadí se určuje pouze podle konečného skóre, nikoli bodů. Umístění však není
pro tuto kategorii prvořadé. Důležitější je, aby letošní zkušenosti zúročili a přetavili v co
nejlepší výsledky v letech příštích. Za předvedenou hru si kluci (a dívka) určitě zaslouží
pochvalu.
Minipřípravka (ročníky nar. 2007 a mladší) pod vedením Daniela Roušara pilně trénuje
a je radost sledovat pokroky těchto špuntů nejen při všeobecné pohybové přípravě, ale
hlavně při práci s míčem. Děti s nadšením a elánem sehrály již několik „opravdových“
zápasů a poznaly jak chutná vítězství i jak „bolí“ porážka. Radost z fotbalu jim nechybí a
tak ty nejlepší možná uvidíme nastupovat v příštím roce již v opravdových mistrovských
zápasech za mladší přípravku.

Klubové akce
II. ročník turnaje přípravek O netvořický pouťový koláč (srpen 2013)
Největší sportovní událostí mládežnického fotbalu v Netvořicích se stává turnaj přípravek.
Vloni jsme si poprvé vyzkoušeli roli organizátora a hostitele dvanácti mládežnických
týmů a podle ohlasů zúčastněných (velice spokojených hráčů i jejich doprovodu) jsme se
akce zhostili se ctí a i 3. místo našich dětí bylo úspěchem. Zájem o letošní II. ročník
turnaje byl opět velký a po příjemně stráveném dni, kdy nám přálo i počasí, se družstvu
domácí přípravky zaslouženě houpaly na krku stříbrné medaile za druhé místo. Vítězství
nám uniklo jen o vlásek, ale po loňském třetím, je letošní druhé místo dalším příslibem
do budoucna.
Rozlučkové zápasy
Na závěr jarní a podzimní části soutěží se konají oblíbené zápasy dětí proti maminkám a
„společenské“ setkání, v rámci kterého dojde i na bilancování uplynulé části sezóny,
oceněné jednotlivých hráčů a poděkování dětem, trenérům i rodičům.
Monika Charvátová
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Stolní tenis
Krátce Vás chci informovat o rozběhnuté sezóně ve stolním tenise ročník 2013 /2014.
Do okresních soutěží jsou přihlášena v letošním roce již tři mužstva:
Netvořice A – pod vedením Stanislava Netolického do SN 1
Netvořice B – pod vedením Veroniky Netolické do SN 3
Netvořice C – pod vedením Mirka Čipery do SN 4.
Za C mužstvo nastupují také v základní sestavě naši nejmenší stolní tenisté, kteří již
druhým rokem trénují pod vedením Karla Šmérala st. a Karla Šmérala ml. a získávají
zkušenosti svých prvních opravdových zápasů v soutěži.
Každou neděli také v sokolovně začínají pod vedením Mirka Čipery, Dana a Franty
Roušarových své první kroky za zkrocením malého míčku za stolem ti nejmenší stolní
tenisté.
Největší akcí ve stolním tenise byla a asi na dlouhá léta zůstane exhibice
vicemistrů Evropy a světa mezi Milanem Orlowskim a Jindřichem Panským. Tito velcí
hráči nám nejprve předvedli stolní tenis na vrcholové úrovni v zápasech s místními hráči,
kde bylo vidět rozdíl mezi světovou špičkou a okresními přebory, potom však i
opravdovou show plnou umu a gegů stolního tenisu , která stála za shlédnutí. Škoda, že
tato akce nebyla hojněji navštívena, ale ti co přišli, určitě nelitovali a dobře se bavili. Panu
Orlowskému a Panskému přejeme mnoho sportovních úspěchů v mužstvu KT Praha, kde
spolu hrají druhou národní ligu a ať se jim splní přání postoupit do první ligy.
Pavel Bron
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Myslivecké sdružení Netvořice
Jelikož v poslední době dochází k šíření nepravdivých informací o Našem
sdružení, chtěl bych to uvést na pravou míru. Stačí k tomu jedna věta – MS Netvořice
funguje neustále a jeho činnost nebyla přerušena.
Dále co se týká chodu MS byl dokončen odlov srnců, pokračuje odlov zvěře dančí,
černé a také škodné. Za zklamání musíme považovat Náš „ kachní program“ a tento
podrobně rozebrat zda v něm budeme pokračovat nebo v plné míře ukončit.
Také jsme pokračovali v drobných opravách mysliveckých zařízení a postupně
začínáme před hlavní loveckou sezónou s přikrmováním veškeré zvěře.
Dle plánu se konala také Členská schůze MS a od 1.11.2013 došlo také k
organizačním změnám ve složení výboru. Zde patří opětovné poděkování panu Josefu
Mrakešovi za odvedenou a obětavou práci ve prospěch Našeho sdružení a také české
myslivosti.
Máme také za sebou tradiční akci na začátku listopadu tzv. „Babský hon“ spojený s
mysliveckým soudem, hudbou, bohatou tombolou a naháňkami na zvěř černou a
zákonem povolenou .
Do konce roku připravujeme další společné akce, naháňky a jiné. S rokem 2013 se
tradičně rozloučíme v dopoledních hodinách na tradičním místě v Háji.
V měsíci prosinci oslaví Náš dlouholetý a také nejstarší člen pan Václav Slabý
významné životní jubileum, tím to mu přejeme mnoho štěstí, spokojenosti, zdraví a hodně
mysliveckých zážitků v dalších letech.
Na závěr přejeme všem hezké prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do
roku 2014.
Josef Břicháček předseda MS Netvořice

Ceník Inzerce ve zpravodaji:
Formát:

A5 (celá stránka zpravodaje)

400,- Kč

A6 (polovina stránky ve zpravodaji)

200,- Kč

½ A6 (čtvrtina stránky ve zpravodaji)

100,- Kč
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 31.3. 2014

Rada městyse upozorňuje všechny přispěvovatele, že fotografie nebyly zveřejněny
vzhledem k tomu, že v černobílém tisku je kvalita fotografií velmi snížena, za což se
omlouváme. 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.

Žádáme přispěvovatele o dodržování termínu
Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny.

uzávěrky

zpravodaje.

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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