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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás v úvodu informovali, že v těchto dnech se dokončuje úprava
areálu pro volný čas v okolí základní školy. Proto než otevřete první letošní vydání
zpravodaje dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na dokončení
podílejí - místním podnikatelům, živnostníkům, firmám a spolkům. Moc děkujeme
za Vaši pomoc, bez které bychom areál nedokončili.
S přáním prožití krásných klidných a hlavně veselých velikonoc.

Jiří Kubásek
starosta

Monika Šlehobrová
místostarostka
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INFORMACE MĚSTYSE K PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vážení spoluobčané,
k přerušení elektrické energie, které proběhlo v některých částech městyse Netvořice dne
15.4.2014 sdělujeme, že ze strany městyse Netvořice bylo řádně v časovém předstihu, tj.
26.3.2014 oznámeno na úřední desce, webových stránkách a prostřednictvím mobilního
informačního systému MOBISYS toto přerušení elektrické energie a to přesně ve znění,
které nám v oznámení zaslal ČEZ. To, že došlo k přerušení elektrické energie i v jiných
částech obce je nedopatření provozovatele distribuční sítě, tzn. ČEZ. Na základě těchto
skutečností byl ihned kontaktován k vysvětlení ČEZ, ten přiznal svoje pochybení a
přislíbil, že se již nebude tato situace opakovat.
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DNE 23.4.2014 DOJDE, DLE OZNÁMENÍ ČEZ, K
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V CELÉ OBCI DUNÁVICE,
V CELÉ OSADĚ DUNÁVIČKY VČETNĚ DVORU POTAIN A TO V DOBĚ OD 7:30
HOD. DO 15:00 HOD.

Jiří Kubásek
starosta

Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 19.12.2013
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- rozpočet městyse na r. 2014. Rozpočet městyse je schválen jako rozpočet
schodkový a schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let a
bankovním úvěrem
- finanční příspěvky poskytnuté z rozpočtu r. 2014 těmto spolkům:
TJ Sokol Netvořice:
120.000,-Kč
Myslivecké sdružení Maskovice:
5.000,-Kč
Myslivecké sdružení Netvořice:
5.000,-Kč
o.s.Kolna:
10.000,-Kč
Spolek rodáků Netvořice:
10.000,-Kč
Autor knihy „Zabráno SS“:
2.000,-Kč
Sdružení dobrovolných hasičů Netvořice:
12.000,-Kč
Jezdecký klub Barták:
2.000,-Kč
Včelaři Netvořice:
5.000,-Kč
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Benkon Benešov:
1.000,-Kč
Ochrana fauny ČR:
500,-Kč
podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy stávající hasičské zbrojnice“ ze
Středočeského fondu podporu dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min.5% z celkových nákladů
projektu
podání žádosti o dotaci na projekt „Netvořice – doplnění vodovodu“ ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši min.5% z celkových nákladů projektu
podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava chodníku v ul. Hrubínova a schodiště k
ZŠ“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši min.5% z celkových nákladů projektu
podání správní žaloby proti rozhodnutí odvolacího řízení ve věci prodloužení
dokončení termínu stavby bioplynové stanice Lhota. Pověřuje advokátní kancelář
JUDr. Antonína Navrátila sepsáním a podáním správní žaloby. Zastupitelstvo
městyse schvaluje náklady spojené s podáním správní žaloby, tj. 1.810,-Kč/právní
úkon a poplatek soudu za správní žalobu 3.000,-Kč, 1.810,-Kč za případnou účast
právního zástupce při jednání

Podporuje:
- zřízení bankomatu v Netvořicích a pověřuje místostarostku jednáním s bankovními
ústavy o možnosti a podmínkách zřízení bankomatu v městysu Netvořice

Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 13.3.2014
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- směrnici č.1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky rozšířenou o bod e)
v článku 5: V případě, že předpokládaná částka na služby, dodávky a stavební
práce přesáhne 50.000,-Kč bez DPH, bude zveřejněno její zadání na webových
stránkách městyse
- po projednání uzavření smlouvy o úvěru ve výši 4.000.0000,-Kč se splatností do
20.12.2023 na financování projektu „Snížení energetické náročnosti základní školy
s tělocvičnou, městys Netvořice“ s Českou spořitelnou a.s. a zajištění úvěru
budoucími rozpočtovými příjmy městyse
- vyvěšení záměru prodeje pozemku 23/4 v k.ú. Dunávice. Zastupitelstvo městyse
stanovuje minimální prodejní cenu ve výši 2.500,-Kč. Veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
- vyvěšení záměru prodeje pozemku 23/2 a 23/3 v k.ú. Dunávice. Zastupitelstvo
městyse stanovuje minimální prodejní cenu ve výši 550,-Kč/m2. Prodej bude
probíhat obálkovou metodou. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
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vyvěšení záměru směny pozemku 1015/40 v k.ú. Netvořice za část pozemku
1015/36 v k.ú. Netvořice. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
zařazení správního území městyse Netvořice do územní působnosti MAS
Posázaví na období 2014-2020

Bere na vědomí mj.:
- informaci o změně otevírací doby České pošty – pobočky v Netvořicích pro
veřejnost
- zprávu z jednání s Českou spořitelnou o zřízení bankomatu v Netvořicích

Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 28.11.2013 do 10.4.2014
Rada:
Schvaluje mj.:
- podání odvolání proti zkušebnímu provozu BS Lhota a pověřuje JUDr. Navrátila
vypracováním odvolání
- smlouvu o nájmu prostor – restaurace v č.p.19 Netvořice a smlouvu o nájmu
prostor – ordinace praktického lékaře v č.p.16 Netvořice a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv
- předsedou dopravní komise p. Jakuba Českého
- provozní řád víceúčelového hřiště v Netvořicích
- bezúplatné převody hasičské techniky pro potřeby zásahové jednotky III městyse
Netvořice a bezúplatné převody nepotřebné techniky zásahové jednotky III na jiné
subjekty
- pronájem části pozemku p.č. 90 o výměře do 25 m2 v k.ú. Netvořice za účelem
venkovní předzahrádky k restauraci „Na radnici“ paní Miroslavě Moravcové za
paušální poplatek 1.000,-Kč/měsíc po dobu užívání předzahrádky. Smlouva se
uzavírá s platností do konce roku 2014.
- projednala a schvaluje znění smlouvy č.13153263 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu „Životní
prostředí“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
- přijetí daru na realizaci projektu „Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko“
od firmy Eichhorn Netvořice 20.000,-Kč, Galmet Netvořice 10.000,-Kč.
- firmu REDOK s.r.o. na realizaci „Opravy střešní krytiny nižší budovy školy
v Netvořicích“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
- ustanovuje 5-pětičlennou komisi na posouzení nabídek a výběr nejvýhodnější
nabídky k prodeji pozemků v k.ú. Dunávice (viz záměr prodeje)
Bere na vědomí mj.:
- oznámení o uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Snížení energetické náročnosti
základní školy s tělocvičnou, městys Netvořice“ s firmou Invessales spol.s.r.o.
z důvodu odstoupení firem, které se umístily ve výběrovém řízení před ní
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Pověřuje mj.:
- ekologickou komisi a místostarostku převzetím uvolněného pozemku p.č. 23/3
v k.ú. Netvořice od manželů Šírových
Zplnomocňuje:
-

advokátní kancelář Krejčík & partneři, aby zastupovala městys Netvořice
v právních službách

„Úklidová štafeta“ – začínáme v Netvořicích
Určitě jste si už někdy vyrazili na procházku do okolí Netvořic a všimli si množství
odpadků, které se válí podél silnic. Nic hezkého, že? Protože nám to není jedno, tak
Vás zveme ke společné akci, při které bychom okolí silnic uklidili.
Co a kde chceme uklidit?
Všechny odpadky u silnic, které vedou z Netvořic k dalším obcím, kterým předáme
štafetu, aby mohli pokračovat v úklidu dál.
Kdy to chceme uklidit?
Předpokládaný termín akce je naplánován na první polovinu června. O přesném termínu
budeme informovat.
Kdo se akce zúčastní?
Všichni, komu záleží na prostředí, ve kterém žijí. Všichni jste srdečně zváni.
A co potom?
Po skončení procházky se všichni sejdeme na fotbalovém hřišti, kde si opečeme buřty.
Monika Šlehobrová a Šárka Zemanová

Jarní úklid
V rámci minimalizace černých skládek a pomoci občanům při jarním úklidu zajistil
městys Netvořice svoz velkoobjemového odpadu pro okolní části městyse Netvořice:
30.4. – 7.5.2014
Dunávice
7.5. – 14.5.2014
Maskovice
14.5. – 21.5.2014
Lhota
21.5. – 28.5.2014
Tuchyně
28.5. – 4.6.2014
Všetice
Do přistavených kontejnerů je zakázáno ukládat stavební suť, nebezpečný odpad,
elektro. Pro jejich uložení, prosím, využijte sběrné místo v Netvořicích.
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Nepohádka
Bylo…nebylo…Nějak takto začíná většina pohádek. Také bychom vám chtěli
povyprávět pohádku – o výstavbě bioplynové stanice Lhota. Někdo ji možná zná, někdo
ne. Nyní můžeme pouze konstatovat, že tento příběh už dávno nelze nazvat pohádkou.
Dnes už je to přímo thriller.
Ale zpět na začátek. Psal se rok 2008 a v osadě Lhota byla povolena výstavba
bioplynové stanice tzv. suchou cestou. I když dnes můžeme namítat, že to nebylo ze
strany městyse nejšťastnější rozhodnutí, tento původní záměr výstavby byl ještě
snesitelný. S výstavbou za určitých podmínek souhlasil jak městys, tak i většina obyvatel
osady Lhota. Fermentor měl být umístěn ve stávajícím kravíně, došlo by ke zrušení
chovu skotu a tím ke snížení ekologické zátěže a zlepšení životních podmínek obyvatel
Lhoty. Takový byl záměr.
Potom si však stavebník zažádal o změnu stavby před dokončením s tím, že
pouze změní technologii tj. ze suché cesty na mokrou. Nic víc, nic míň. Konalo se setkání
za účasti obyvatel osady Lhota, zástupců městyse a stavebního úřadu (SÚ) v Týnci.
Nikde nepadla ani zmínka o tom, že se změnou technologie přijde i změna počtu a
umístění staveb fermentorů, které se posunou směrem k obytné zástavbě a to tak
zásadním způsobem, že bezpečnostní pásmo plynojemu fermentoru bude zasahovat do
poloviny pozemků sousedících se stavbou. Na schůzce bylo sjednáno, že bude ze strany
stavebníka dodatečně doloženo vyřešení některých námitek, zejména množství potřebné
vody. Žádná další schůzka se však nekonala. Namísto toho vydal SÚ stavební povolení
na realizaci změny stavby před dokončením bez příslušných studií a povolení
kompetentních orgánů. K výstavbě bioplynové stanice (BS) mokrou cestou, která
znamená pro životní prostředí i občany daleko větší zátěž, je totiž třeba úplně jiných
povolení a celý proces schvalování je daleko přísnější než v případě realizace BS suchou
cestou. Povolení k výstavbě stavební úřad v Týnci oznámil pouze tzv. vývěskou, aniž by
dopisy oslovil všechny stanovené účastníky řízení, již se výstavba týká. Utekla tak lhůta
na možné odvolání.
V polovině prosince 2009 (13.12.2009) došlo k zahájení výstavby tím, že na
příslušných pozemcích spadla při velkém větru část zchátralé stodoly. SÚ tuto skutečnost
posoudil jako zahájení stavby. Následující tři roky se nic nedělo. Dle místních „tamtamů“
jsme se pouze občas dozvídali, že se BS stavět nebude, protože stavebník nemá na
výstavbu peníze. Nevíme, zda to byl záměr, ale s uplynutím 3-leté lhůty, kdy jsme se
ještě odvolat mohli, se objevil i bohatý investor a začalo se vesele stavět. Kontaktovali
jsme tedy SÚ s tím, že stavební povolení neobsahuje všechna potřebná povolení a
studie. V tomto nám sice dal SÚ za pravdu, konstatoval, že si je vědom svého pochybení,
ale že už se s tím nedá nic dělat.
Na konci května 2013 končil stavebníkovi termín k dokončení stavby. Vzhledem ke
složité komunikaci se SÚ jsme byli nuceni najmout právníka, specialistu na stavební
právo, aby městys zastupoval. Podali jsme stavebnímu úřadu podnět, který byl zamítnut.
Poté následovalo odvolání ke krajskému úřadu – opět zamítnuto. V současné chvíli je
podána žaloba ke správnímu soudu a čekáme na její výsledek.

strana 6

ročník 15, číslo 1

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2014

Další věcí, kterou jsme v souvislosti se stavbou BS řešili, je vybagrovaná zemina,
která měla být dle stavebního povolení odvezena na skládku. Toto se ovšem nestalo.
Zcela v rozporu se stavebním povolením byla část vytěžené zeminy zavezena do rokle a
zpětně bylo požádáno o povolení změny tohoto pozemku na pastvinu. A světe div se –
bylo to povoleno. Krásný příklad legalizace černé skládky. Proti tomuto rozhodnutí SÚ
jsme se opět odvolali ke krajskému úřadu (KÚ), který nám vyhověl, povolení zamítl a
vrátil věc k novému prošetření stavebnímu úřadu. Mezitím se stavebník odvolal
k ministerstvu pro místní rozvoj. Takže i zde čekáme, jak celá věc dopadne. Větší část
vytěžené zeminy je stále, v rozporu se stavebním povolením, navršena na pozemcích
stavebníka a čekáme, jakým způsobem bude zlikvidována. Možná obdobně. Nebo třeba
budeme mít ve svém okolí sjezdovku.
Aby toho nebylo málo, v červenci 2013 bylo zažádáno o výstavbu otevřené jímky,
která je údajně potřeba pro chov skotu. Není nám jasné, o jaký konkrétní skot se jedná,
když v záměru stavebníka BS a následném stanovisku KÚ-odboru životního prostředí se
hovoří jasně o tom, že bude ukončen chov skotu a nahrazen bioplynovou stanicí. Na
základě tohoto předloženého záměru byla vlastně výstavba BS tzv. suchou cestou
povolena. Nemůžeme se tak zbavit pocitu, že jsme byli zcela účelově oklamáni, a že už
předem bylo jasné, že se chov rušit nebude. A nejenom my, stejně tak KÚ stavbu povolil
za předpokladu, že na Lhotě nebude navýšena ekologická zátěž.
Stavebním úřadem v Týnci byla výstavba jímky, i přes náš výslovný nesouhlas,
povolena. Opět došlo k odvolání ke KÚ. Jejich odpověď nás naprosto šokovala. Povolení
bylo vydáno proto, že není jasné, zda se výstavba BS vůbec někdy uskuteční. To bylo
cca 2 měsíce před uvedením BS do zkušebního provozu, kdy byla stavba již téměř
dokončena. Alespoň je vidět, jak kompetentní pracovníci nás všechny zastupují. Došlo
tedy k dalšímu odvolání k ministerstvu pro místní rozvoj pro špatný úřední postup.
Výsledkem je zatím vyžádání všech podkladů ze strany ministerstva, takže uvidíme …
Ke spuštění BS do zkušebního provozu nás pro jistotu SÚ vůbec nepřizval, i když ze
zákona jsme minimálně jako správci přilehlé komunikace přizváni být měli. Ale jak je
vidět, zákon si každý vysvětluje po svém. Ono jde také někdy o vůli, a ta je ze strany SÚ
v Týnci opravdu minimální.
Co říci závěrem? Snad jen to, že doufáme, že se thriller opravdu změní v pohádku.
V pohádku s dobrým koncem pro všechny.
Ekologická komise městyse Netvořice

Muzeum
V letošním roce zahájíme návštěvní sezonu ve čtvrtek 1. května. V nadcházející
sezoně budeme vzpomínat na dvě výročí, a to 110 let od založení Spolku rodáků a přátel
muzea a 90 let od otevření budovy muzea. K oběma významným událostem chystáme
vzpomínkovou výstavu, jejíž zahájení je plánováno na 13. červen.
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Letos si návštěvníci muzea bohužel nebudou moci prohlédnout stálou expozici
mincí a to z důvodů jejího přesného popisu, inventarizace a konzervace. Novou podobu
stálé expozice mincí ze sbírek muzea chystáme na příští návštěvnickou sezonu.
Srdečně zveme k prohlídce a byli bychom rádi, aby v Netvořicích neexistoval
občan, který ještě nikdy nenavštívil muzeum.
Mgr. Helena Černošová a Helena Karešová

Mateřská škola
Lyžařský kurz v mateřské škole
V první polovině ledna se 14 dětí z Mateřské školy Netvořice zúčastnilo letos
poprvé lyžařského kurzu pro nejmenší, který pořádala v lyžařském areálu Chotouň
Mgr. Pavla Novotná.
Celý kurz trval pět dní a děti lyžovaly od pondělí do pátku každé odpoledne dvě
hodiny s přestávkou na svačinu. Akce s názvem „Hravé lyžování“ probíhala opravdu
hravou formou a k učení na lyžích děti využívaly rozmanitých pomůcek. Instruktoři se
dětem věnovali s obrovskou trpělivostí a na konci týdne převážná většina dětiček jezdila
na vleku. I ti méně zdatní si však osvojili základy lyžování, které časem jistě vylepší.
Poslední den jeli malí lyžaři své první závody a každý z nich obdržel diplom a malou
odměnu. Nebylo poražených, jen vítězů!
Všichni jsme si to užili a doufáme, že příští rok nám přibude zájemců a zase vyrazíme na
svah.
Jitka Povolná a Pavlína Žižková MŠ Netvořice

Kulturní komise městyse Netvořice, místní spolky a
občanská sdružení Vás srdečně zvou na třetí ročník
společného „Pálení čarodějnic“ na fotbalovém hřišti TJ
Sokol Netvořice dne 30.4.2014 od 19:00 hod.
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Program: opékání vuřtů
soutěž o „nejhezčí čarodějnici“
malování obličeje
zapálení hranice
o půlnoci stavění obecní májky na náměstí
HUDBA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Co nového ve škole….
Žáci naší školy pomáhají handicapovaným dětem
Dne 4. 3. 2014 nás ve škole navštívil Mireček Piskač, pro kterého jsme uspořádali školní
sbírku víček. Míra je chlapec s postižením, který neměl snadný start do života. Žáci školy
nasbírali celkem 16 velkých a 8 středně velkých pytlů víček. Žáci, kteří byli přítomni
předávání, byli potěšeni tím, že se s chlapcem setkali. Uvědomili si, že pomoc druhému
má smysl a zahřeje i ty, kteří pomáhají. Rodiče Mirečka použijí výtěžek z víček
k rehabilitaci Míry na Slovensku, Tato rehabilitace, která chlapci velice pomáhá, bohužel
není hrazena pojišťovnou a je finančně nákladná.
Dětský karneval
Dětský karneval se nesl v duchu úžasných postaviček od princezen, námořníků a
vodníků po divoženky, letušky a černokněžníky. Porota z řad rodičů měla nesnadnou
úlohu při výběru těch nejhezčích masek. Organizace se tradičně ujal pan Karel Maršálek
s manželkou a samozřejmě pedagogický sbor a zástupci SRPDŠ. Myslím, že akce se
podařila a všem zúčastněným patří veliký dík. Děkujeme všem, kdo přispěl do
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karnevalové tomboly. Zvláštní poděkování patří našim kuchařkám. Jejich dorty, dortíky a
rolády příjemně obohatily tombolu.

Přemyslovci na českém trůně
18. března nás již poněkolikáté navštívila skupina historického šermu Renegáti.
Představení bylo určeno pro všechny žáky školy, tentokrát na téma: "Přemyslovci na
českém trůnu". Tato vzdělávací akce byla velice pěkná a pro žáky přínosná. Žáci byli
nenásilnou formou vtaženi do středověkých českých dějin.
Projekt TRIANGL: Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory
Z pohledu stavu společnosti a dlouhodobě přetrvávajících rozporů mezi orientací dětí a
mládeže na studium a skutečnými potřebami práce, se podpora zájmu dětí o technické,
přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. stala v posledních letech celospolečenským
tématem. Není proto divu, že je tato problematika pevnou součástí aktivit naší společnosti
a navenek se projevuje realizací konkrétních kroků. Jedním z nich je Projekt TRIANGL:
Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, který si klade za cíl
zvýšit zájem žáků základních škol Středočeského kraje a přírodovědné obory. Do
projektu je zapojeno 12 základních škol z kraje, k nimž patří i naše škola. Děti v rámci
projektu besedují s vědci, účastní se exkurzí do vědeckých ústavů a seminářů
zaměřených na ochranu duševního vlastnictví. A co je nejdůležitější, aktivně se zapojují
do projektových dní z chemie a fyziky. Projekt v těchto měsících rozjíždíme, máme za
sebou krásnou přednášku o oceánech, čekají nás projektové dny a exkurze. O projektu
budeme informovat průběžně na školním webu: www.zsnetvorice.cz
Za ZŠ Netvořice: Mgr. Ludmila Vodehnalová

Poděkování
Děkujeme paní Lucii Haškové za pěknou besedu na téma „Jak se vaří pohádka“,
kterou připravila pro děti ze školní družiny v Netvořicích. Dětem se v knihovně moc líbilo
a slíbily, že se stanou čtenáři místní lidové knihovny v Netvořicích.
Věra Bartáková – vychovatelka školní družiny

Zprávy o činnosti oddílu Gymclubu Netvořice ASPV si můžete přečíst na webových
stránkách městyse Netvořice v sekci Základní škola.
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Činnost SDH Netvořice
ZAČÁTEK ROKU U DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Letošní první akcí byl tradiční Hasičský ples, který se konal 1.3.2014 v místní
sokolovně. Na začátku plesu přípravka zarecitovala hasičskou básničku a poté předvedla
ukázku. Za doprovodu trubky, byl vyhlášen poplach. Mladí hasiči nastoupili do
hasičského vozu a jeli k požáru, kterým byl hořící domeček. Byla provedena záchrana
Soptíka z domečku, natažení levého a pravého proudu. Domeček byl úspěšně uhašen a
Soptíkovi byla poskytnuta první pomoc. Mladým hasičům se ukázka povedla a byly
obdarovány potleskem diváků. K tanci a poslechu hrála kapela VaT z Votic pod vedením
pana Včeláka. Ples byl velice vydařený. Tancovalo se až do ranních hodin.
Dne 8.3.2014 jsme uspořádali masopustní průvod masek obcí. Průvodu se
zúčastnilo hodně hezkých masek a také mladí hasiči. Jak již bývá tradicí, tak v průvodu
nesměl nechybět medvěd Míša, kráva Bětka a kůň Karel. Průvod doprovázela lešanská
kapela pod vedením pana Hrušky, která hezky hrála. Za krásného slunečného počasí
všichni dorazili do zdárného konce. Závěrečnému zastřelení medvěda Míši, koně Karla a
krávy Bětky přihlíželo mnoho spoluobčanů.
Akce na kterou se připravuje přípravka je soustředí v Loutí, které se bude konat
12.4.2014 – 13.4.2014. Další připravovaná akce bude sběr železného šrotu, který bude
v sobotu 19.4.2014.
S přicházejícím jarem čeká soutěžní družstva mladých hasičů, žen a mužů
přípravy na soutěže. 3.5.2013 se bude konat soutěž v požárním sportu mužů a žen
v Netvořicích na hřišti. 10.5.2014 se mladí hasiči zúčastní jarního kola hry Plamen, které
se bude konat v Načeradci.
Markéta Šebková jednatelka

Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
V letošním roce 2014 mají Netvořice tři významná výročí:
* 110 let Spolku rodáků v Netvořicích
* 90 let otevření netvořického muzea
* 60 let otevření nové měšťanské školy v Netvořicích.
Těmto významným událostem bude náš Spolek věnovat při svých akcích mimořádnou
pozornost. K uctění výročí spolku rodáků a otevření muzea uspořádá náš Spolek
v prostorách muzea společně s muzeem v červnu výstavu. Věříme, že občané Netvořic a
okolí tuto výstavu navštíví a seznámí se s minulostí i přítomností spolku a muzea.
Před 110 lety naši předkové, rodáci a přátelé Netvořic a okolí, založili v Praze
Spolek rodáků z Netvořic a okolí. Jejich hlavním cílem bylo pomáhat zvelebit zdejší
chudý kraj. Bylo to v době rakousko-uherské říše, 10 let před 1.světovou válkou.

strana 11

ročník 15, číslo 1

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2014

Spolek působil velice aktivně a záslužně v oblasti mezi Vltavou a Sázavou po dobu
první republiky a přes obě světové války až do roku 1952. O tom, mimo jiné, svědčí
zajímavý měsíčník Vltavské proudy.
Spolek rodáků se rozhodující mírou zasloužil také o vznik spolku Městského
muzea v Netvořicích v roce 1919 a o založení městského muzea v Netvořicích se
vzácnými sbírkami, především týnecké kameniny. Nejprve bylo muzeum v jedné místnosti
v domě č.7. Potom byl pořízen domek vedle panské stodoly a při příležitosti slavného
sjezdu Spolku rodáků 8. června 1924 bylo muzeum slavnostně otevřeno. Bylo to před 90.
lety! V roce 1931 se Spolek rodáků zasloužil o přestavbu domku na dnešní podobu
muzea.
V roce 1952 se na “doporučení“ komunistického režimu Spolek rodáků
“dobrovolně” rozpustil na “vlastní žádost”. Finance ve výši 66.344 Kčs mu byly převedeny
na likvidační měnový fond. Bohatý spolkový archiv zmizel. Také Muzejní spolek byl v roce
1952 zrušen a muzeum připadlo MNV Netvořice.
Na oba tyto spolky se snaží navázat Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích,
založený v roce 1995. Slibujeme, že nebudeme opakovat léta padesátá a “dobrovolně” se
nerozpustíme.
V minulém Netvořickém zpravodaji z listopadu 2013 jsem napsal začátek historie
spolku rodáků, který začíná v restauraci U Sázavy v Sázavské ulici na Královských
Vinohradech v Praze. Ze záhadných důvodů je v článku chybně uvedeno 70 let od vzniku
Spolku rodáků. Ale opravdu to je 110. let.
Stručně k hlavním aktivitám Spolku rodáků v čase od minulého Netvořického
zpravodaje v listopadu 2013:
* 65. Valná hromada 23.11.2013 začala opět přednáškou. Známý geolog dr. Václav Cílek
st. nám velice zajímavě vyprávěl o návštěvě Indonésie se svým synem. Potom nový učitel
naší ZŚ Tomáš Zouzal nás seznámil se svojí prací na historii z druhé světové války
„Výcvik SS v Netvořicích“ a s výsledky svého měsíčního studia archivů v Německu.
Valné hromady se zúčastnilo 54 členů Spolku. Uvítali jsme také řadu hostů. Například
pan Václav Šmerák, známý svými aktivitami mezi řekami Vltavou a Sázavou a autor
zajímavých publikací z historie tohoto kraje, nás seznámil s připravovaným druhým dílem
„Toulky mezi Vltavou a Sázavou“ , kde budou také Netvořice.
Valná hromada proběhla v pohodě, se spoustou informací a nápadů.
Opět jsme připravili publikaci Spolkový almanach 2013.
* 3. Zabijačkový ples v Netvořicích 2014
Náš Spolek už pošesté připravil společně se Sokolem v lednu ples. První tři plesy byly
nazvány reprezentační a další tři zabijačkový.
K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Čejka band. Návštěvníci byli osobně vítáni.
Ženy jako vždy dostali růži, muži blikající čertovské rohy.
Před zahájením plesu chodilo po sále blikající růžové prasátko.
Předtančení bylo v režii taneční školy Salta manželů Maršálkových.
Opět jsme připravili bohatou tombolu. Při tombole byla i další zábava.
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Návštěvnost byla vysoká. Bez přehánění můžeme hodnotit tento ples jako mimořádně
úspěšný, o čemž svědčí spousty pochvaly po plese.
* Jubilejní X. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku
v sobotu 29. března 2014 se konal za krásného počasí s účastí 63 zapsaných výletníků.
Letošní mimořádně teplé počasí nám kandíky nedopřálo, ale jeden vzácný kvetoucí
kandík Milan našel. Na Medník opět každý vynesl kámen a zvětšili jsme tak vrcholovou
mohylu o několik centimetrů. Děti soutěžily o dobré ceny. Kolem Sázavy jsme se kochali
svěží přírodou, pozdravili vodníka Třepsíka a skončili v hostinci u kapličky.
* Příště je 26. dubna 2014 XI. ročník Cesta do středu království českého.
Ing. Josef Dušek místostarosta a kronikář

O.S. Kolna v roce 2014
V letošním roce naše občanské sdružení KOLNA opět pořádá zimní cyklus
sousedských přednášek zaměřených na cestování. Přednášky si našly svůj okruh
zájemců, které kromě zájmu a cestování oslovila jejich pohostinná domácí atmosféra.
Tyto přednášky s přicházejícím jarem pravidelně končí v polovině dubna.
V květnu uspořádáme tradiční prvomájový výlet.
V červnu spolupořadatelsky chystáme druhý ročník netvořického festivalu Jazzohraní.
Tento festival proběhne od pátku 20. 6. do neděle 22. 6. 2014 U Kočky za komínem. Pro
zájemce doporučuji sledovat vše kolem tohoto festivalu na www.jazzohrani.cz, kde budou
průběžně zveřejňovány různé aktuality kolem tohoto hudebního festivalu.
Během roku samozřejmě chystáme pouťový jarmark a mnohé další........
O veškerém dění pravidelně a včas veřejnost informujeme prostřednictvím naší obecní
vývěsky a aktuálně také na www.netvoricko.cz, kde si v archivu můžete prohlédnout
fotografie z proběhlých akcí.
Pokud byste chtěli informace o našich akcích dostávat mailem, dejte mi svou mailovou
adresu a můžete dostávat pozvánky domů.
Přeji Vám za celé občanské sdružení KOLNA krásné jaro.
Jindra Šmídová

Zamyšlení
Jako každý rok mě jarní počasí vybízí k dlouhým procházkám po okolí. Je radost
pozorovat probouzející přírodu ve všech jejích projevech.
O to smutnější je pro mě pohled na pahýly a pařezy čerstvě poražených stromů podél
silnic a cest.
Letos mám dojem, že v Netvořicích propuklo jakési šílenství. Kácení nejspíš
nějaký důvod má. Ať je to zdravotní stav stromu, prořezávka nebo prostě potřeba dříví na
topení. Ale je ve všech případech kácení nutností?
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Růst stromu je dlouhodobá záležitost a délka života stromu přesahuje čas života
lidského. Strom nezištně a zdarma poskytuje kyslík, stín, vůni květů i krásu svého kmene
a koruny. Vytváří potravu a útočiště hmyzu a ptactvu. Lidem dává ještě dřevo. Je
poměrně snadné a rychlé porazit, rozřezat a odvézt strom. A mnohem snazší je náhradou
zasadit nový. Ale kolik z nás tak činí?
Jindra Šmídová

Vyjádření ekologické komise ke článku „Zamyšlení“
Dovolte nám reagovat na příspěvek „Zamyšlení.“ Ani my nemáme radost z toho,
že je nutné některé stromy porazit. Ale děje se tak prakticky vždy po důkladné konzultaci
s odborníky a pouze tam, kde stromy svým vzrůstem ohrožují nejen majetek obce či
občanů, ale i jejich životy např. v případě pádu stromu na přilehlou komunikaci či dům. Ve
většině případů dochází i k povinnosti náhradní výsadby, samozřejmě ne vždy na tom
samém místě.
Po nabytí účinnosti nového zákona některé kácení stromů na pozemcích vlastníka
nejsme schopni ovlivnit, neboť zde již není nutné schvalovací řízení.

ZO včelařů Netvořice
Příspěvek o činnosti včelařů začínám krátkým ohlédnutím do loňského roku. V
Netvořickém zpravodaji roč. 12, č. 2, z listopadu 2011, jsem uvedl jednoduché definice
základních druhů medu, tzn. květový - nektarový, medovicový - lesní, smíšený a pod.
Tyto základní informace musím doplnit o ještě jeden druh medu, který včelaři ale nemají
vůbec rádi. Jedná se tzv. melecitózní med, (někdy nazývaný též cementový nebo
betonový) med. A právě silná snůška tohoto melecitózního medu se objevila v loňském
červenci a srpnu i v našem regionu. Původ cementového medu spočívá v klasické
medovici obohacené o vysoký obsah rychle krystalizujícího trisacharidu melecitózy.
Včely si takto obohacenou medovici donesou do úlu, uloží ji do buněk v plástech. Tato
medovice zhruba do 3 dnů zkrystalizuje a včelař ji nedokáže v medometu vytočit. Bohužel
ani včely nemohou takové "zásoby" v zimě odebírat a pokud včelař plásty s melecitózním
medem v úlech ponechá, riskuje, že včely buď uhynou hladem nebo vinou těžkých
zažívacích potíží. Většinu z nás proto nyní v jarním období čeká postupná likvidace
uskladněných, nechtěně plných plástů "betonu".
Rok 2014 jsme v celé organizaci zahájili obligátním odběrem zimní měli a jejím
vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu. Výsledky rozboru na přítomnost roztoče
Varroa byly uspokojivé. Díky loňské aplikaci účinnějšího léčiva i díky příznivým
klimatickým podmínkám se nám podařilo utlumit výskyt tohoto parazita na přijatelnou
úroveň. Zdravotní stav včelstev po přezimování je relativně dobrý. Letošní mírná zima s
nadprůměrnými teplotami může ale v boji s varroázou sehrát negativní roli.
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Na Výroční členské schůzi dne 1.3.2014 jsme zhodnotili celé uplynulé období a v
diskusi jsme důkladně probrali vše, co se nám povedlo, ale i co se nepodařilo uskutečnit.
Včelaření je povětšinou individuální záležitost a tak nejcennější je vždy vzájemná
výměna zkušeností z chovu včel, včetně prezentace různých "vychytávek" pro usnadnění
práce.
Dne 23.5.2014 pořádáme pro členy ZO tematický zájezd na výstavu NATURA
VIVA v Lysé nad Labem. (Tato výstava se specializuje na aktivity myslivců, včelařů,
rybářů a pod.) Eventuální volná místa v mikrobusu nabídneme prostřednictvím rozhlasu
Městyse Netvořice dalším zájemcům z řad spoluobčanů.
Všechny nás, včely nevyjímaje, čeká nejkrásnější období v roce. Období jara a
časného léta, charakterizované každoročně obrovskou explozí nového života, květů,
barev a vůní. Je to zároveň i čas usilovné práce včel při sbírání nektaru a pylu, který
neúnavně přináší od časného rána do pozdního večera do svého úlu. Za tuto
neskutečnou píli ale jarní včely - létavky přinesou daň nejvyšší. V průměru nežijí déle než
6 týdnů, doslova se upracují k smrti. Přirovnání, že je někdo pilný (pilná) jako včelička, je
zcela pravdivé. Nám lidem, ale nedoporučuji řídit se příkladem včel doslova.
Antonín Tůma st. jednatel ZO Netvořice

Tříkrálová sbírka v Netvořicích
Tříkrálovou sbírku pořádala Arcidiecézní charita Praha a její technické
zabezpečení zajišťoval Městský úřad v Týnci nad Sázavou. Hlavním organizátorem byl
Mgr. Pavel Špunda. Ten objel všechny koledníky, vybavil je zapečetěnými pokladničkami
a vším potřebným.
V Netvořících se koleda uskutečnila 4. a 5. ledna 2014. Jako každý rok se na
obchůzce podílela rodina Švecova - Anna, Stanislava a malý Milan. Za o.s. KOLNA
chodila J. Šmídová, J. Brezovják, L.Vach, a G. Vach. Obejít celé Netvořice je pro
koledníky náročné na čas i na hlas. Setkání s lidmi, kteří jsou ochotni na charitu přispět,
vyvolává na obou stranách příjemné pocity a zadostiučinění. Dát příspěvek pro ty, kteří
se dostanou do finanční tísně, v čase po Vánocích je velmi symbolické a šlechetné.
Vždyť vidíme všude okolo nás spoustu příkladů toho, jak jsou exekutoři nenasytní a
bezcitní. Bohužel na tato mnohá přešlápnutí spravedlnost tohoto státu často jen nečinně
přihlíží. A právě Charita je v takovýchto případech často jen jediným východiskem. Stává
se, že její pomoc je právě tou pomocí, která pomůže na poslední chvíli.
Zdá se, že důležitost vzájemné solidárnosti a křesťanské lásky lidé v Netvořicích chápou.
Jsou na koledníky vlídní a jsou štědří. Po přepočítání peněz v pokladničkách na
Městském úřadě v Týnci nad Sázavou bylo v první pokladničce 8.166,-Kč a v druhé
8.564,- Kč.
Všem dárcům, kteří podle svých možností do sbírky přispěli, patří velké
poděkování za jejich skutek.
Malá úvaha na konci.

strana 15

ročník 15, číslo 1

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2014

Možná, že by bylo dobré, aby si sbírku tohoto charakteru a v tomto čase zajistil úřad
městyse tak, aby peníze vybrané od místních občanů mohly být použity pro naše občany.
Gabriel Vach
Reakce rady městyse Netvořice:
Tuto sbírku mohl již v tomto roce zastupitel G.Vach zajistit pod záštitou městyse
Netvořice, kdyby tuto možnost radě městyse předložil. Tímto i my děkujeme všem
dárcům, kteří do sbírky přispěli.

U nás v Netvořicích – dotazy zastupitele Vacha
Dotaz: Zastupitelstvo 19. 12. 2013 projednalo žádost občanů, ve které žádali o zajištění
bankomatu v Netvořicích. Žádost podle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 16 měla být
vyřízena do 60 dnů. Zastupitelstvo 13. 3. 2014 ve svém programu tento bod vůbec
nemělo v programu schůze. Až na schůzi samé byl bod do programu zařazen.
Výsledek: Po 84 dnech od data podání občanské žádosti jsme se dozvěděli, že jednání
proběhlo pouze s jednou institucí a bylo neúspěšné.
Odpověď rady městyse Netvořice:
Jednání ohledně bankomatu ještě není dokončeno. Byly osloveny přilehlé obce i obce
v okolí Slapské přehrady, kam se sjíždějí chataři a rekreanti, aby náš záměr podpořili.
Některé odpovědi již dorazili a my máme další argument v ruce, že bankomat bude
sloužit nejen občanům Netvořic a spádových obcí. Bohužel celou dobu narážíme na
problém, že je u nás podle tabulek bankovních úřadů málo občanů pro využití
bankomatu. Snažíme se jednat s jedním bankovním ústavem (Česká spořitelna) zejména
proto, že u něj má účet většina místních občanů a tudíž by pro ně bylo vybírání
z bankomatu bez poplatku.
Dotaz: V poslední době si Rada obce najímá na problematické občany a firmy advokátní
kanceláře. Smlouvy s těmito advokátními společnostmi uzavírá starosta obce Jiří
Kubásek. Firmu JUDr. Navrátila si nechal schválit i zastupitelstvem. Podle zprávy, která
proběhla zastupitelstvem, nás zastupování touto firmou stálo teprve 40 000,- Kč. Firma
pana doktora, která byla do této doby neúspěšná, nyní podala žalobu proti prodloužení
termínu dokončení bioplynové stanice Lhota. Žalovanými orgány jsou krajské a okresní
instituce, které toto prodloužení povolily. V případě úspěchu nebudeme platit najatou
advokátní kancelář ani kancelář protistrany a ani náklady soudního řízení.
Odpověď rady městyse Netvořice:
Spolupráce s JUDr. Navrátilem byla zahájena na základě rozhodnutí rady městyse a
schválena zastupitelstvem městyse. Kancelář JUDr. Navrátila byla najata na zastupování
městyse ve věci výstavby Bioplynové stanice. Městys Netvořice se snaží všemi možnými
prostředky hájit zájmy, zdraví a majetek občanů. Více o problematice bioplynové stanice
ve zpravodaji na straně 5. K dnešnímu dni bylo advokátní kanceláři JUDr.Navrátila
uhrazeno 30.661,-Kč.
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Dotaz: Za užívání obecních pozemků najal starosta na Antonína Marka advokátní
kancelář Krejčík a Partneři. Ta jej bude žalovat za užívání obecní cesty, kraje lesa a
povodí potoka. Tato advokátní kancelář sice nebyla schválena zastupitelstvem, ale zájem
obce je zájem obce. Kdo bude platit tuto kancelář v případě, že to obec prohraje?
Odpověď rady městyse Netvořice:
Spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Krejčíka byla zahájena z důvodu nutnosti
právního poradenství pro městys Netvořice, např. kontrola smluv týkajících se pronájmů,
prodeje a dalších právních sporů. V současné době, kdy dochází k neustálým změnám
v legislativě je nutností zajistit právní dohled. Ve věci A.M. bylo využito právních služeb
z důvodu podezření na neoprávněné užívání pozemků ve vlastnictví městyse a
obohacování se z nich. Věříme, že dojde k rozumné dohodě a k finančnímu vypořádání.
Dotaz: Na schůzi zastupitelstva 19. 12. 2013 jsme se dozvěděli, že za užívání obecního
pozemku starosta obce neuzavřel smlouvu s panem Šírem, dokonce nevyvěsil ani záměr
o pronájmu. Odhad škody za užívání již zaploceného obecního pozemku se pohybuje
kolem 1 200000,- Kč.
Odpověď rady městyse Netvořice:
Na základě stížnosti podané panem Vachem na Ministerstvo vnitra ČR jsme k výše
uvedenému dodali ministerstvu veškeré vyžádané podklady vč. platných vyhlášek.
Ministerstvo vnitra po kontrole doložených dokladů neshledalo ve věci pronájmu
pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Netvořice v postupu městyse porušení zákona o obcích. Odhad
škody vypočítaný panem G. Vachem je tedy zcela nepravdivý.
Dotaz: Stávající územní plán není opravdu ozdobou práce obecní rady. Není to levná
záležitost a neměla by se tato práce svěřovat jenom zastupitelům a komisi k tomu
určené. Zatím se nepodařilo přesvědčit radu o tom, že i veřejnost by mohla svými názory
k rozvoji obce přispět. Schůzka by měla být 8.4.2014. Bude veřejná?
Odpověď rady městyse Netvořice:
Zde nezbývá než poněkolikáté panu Vachovi zdůraznit, aby si řádně prostudoval postupy
vypracování územního plánu, neboť jsme se mu již několikrát spolu s pořizovatelkou,
architektem a komisí pro územní plánování, jejímž zřizovatelem je rada městyse, snažili
vysvětlit postup vypracování územního plánu. Pokud by nás pochopil věděl by, že
projednání z veřejností samozřejmě bude. Po zpracování návrhu územního plánu bude
mít veřejnost v rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajem a sousedními
obcemi, minimálně 45 dní k uplatňování svých připomínek ke zpracovanému návrhu
územního plánu. V rámci projednání návrhu územního plánu s veřejností – tzv. řízení o
návrhu pak bude mít veřejnost dalších minimálně 38 dní k uplatňování svých připomínek
a námitek.
Rozhodl jsem se, že dotazy na radu obce budu pokládat prostřednictvím Netvořického
zpravodaje. Sám bych rád některé otázky položil, odpovědi jistě budou zajímat i jiné
občany.
Gabriel Vach
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Dotaz: Kolik stojí roční osvětlení soukromého pozemku pana Mazzettiho? Kolik za
období od výstavby jeho domů do dnešních dnů pan Mazzetti zaplatil? Jaký je nájem, na
jak dlouhou dobu a komu bylo povoleno provozování restaurace Na Radnici? Kolik obec
platí měsíčně za úklid záchodků a chodby, které jsou vedeny jako záchodky veřejné?
Odpověď rady městyse Netvořice:
Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou. Zařízení veřejného osvětlení je podle
zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací a vlastní je
obec nebo správce komunikace.
Restaurace Na radnici byla pronajata jedinému přihlášenému zájemci paní Miroslavě
Moravcové (po řádném vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce) na dobu 5 let, tj. do
31.12.2018. Výše nájemného byla sjednána v pevné částce 80 000,-Kč ročně. V nájemní
smlouvě je zahrnuta povinnost nájemce uklízet veřejné záchody.
Dotaz: Jaký nájem, na jak dlouho a komu bylo schváleno užívání obecního rybníka ve
Všeticích? Kdo užívá ke skládkování obecní pozemky na návsi, kolem obecní studny a
váhy ve Všeticích? Budu rád, když budou doloženy poplatky za pět let.
Odpověď rady městyse Netvořice:
Obecní rybník ve Všeticích byl na dalších 6 let, tj. do 31.12.2019 pronajat jedinému
přihlášenému zájemci (po řádném vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce) a to panu
Vladimíru Malákovi. Roční nájemné činí 5.000,-Kč. Nájemce je dle smlouvy povinen na
své náklady provádět běžnou údržbu rybníka a jeho okolí, tj. např. vysekávání porostů
apod. Skládkovaný materiál byl použit k výstavbě rodinného domu a přístupové
komunikace.
Dotaz: Nejvíce z obecních volnočasových sportovišť je využívaná Ú – rampa na ploše
bývalého dětského dopravního hřiště. Bezpečná přístupová cesta nebyla ani po deseti
letech k tomuto hřišti vybudována. Cedulka o tom, že hřiště,, odpovídá´´ bezpečnostním
předpisům, není pravdivá. Co vzkáže Rada uživatelům?
Odpověď rady městyse Netvořice:
V posledním roce prošla skateboardová rampa rekonstrukcí, která se v těchto dnech
dokončuje. Po dokončení bude provedena nová revize a areál bude opět řádně
v provozu. Současně s dokončením rampy bude i dokončena přístupová cesta přímo
z ulice Školní mimo školní areál. Jsme velice rádi, že o využití skateboardové rampy je
velký zájem ze strany mládeže. Zároveň je touto cestou žádáme , aby v okolí
skateboardové dráhy udržovali pořádek a pro případné odhazování odpadků využívali
koše.
Dotaz: Hřiště TJ Sokol Netvořice se zamyká. 120 000,- Kč dostává Sokol z rozpočtu
obce. Zamykat by se mohlo snad jenom na noc. Zámek je na dvířkách i vratech u hřiště.
Odpověď rady městyse Netvořice:
Fotbalové hřiště je skutečné v zimních měsících zamykáno. K tomuto opatření musel
Sokol Netvořice přistoupit, protože bohužel dochází k opakovanému vandalizmu rozbíjení
oken, ničení laviček na tribuně atd. Sokol Netvořice využívá příspěvek městyse převážně
na celoroční provoz sokolovny, hřiště a na podporu malých sportovců. Za což jim
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děkujeme stejně jako hasičům za práci s malými hasiči. Každý, kdo věnuje svůj volný čas
práci s dětmi si naší podporu zaslouží.
Informace čtenářům Netvořického zpravodaje od rady městyse bych si zkontroloval
v obecním účetnictví osobně. Považuji to za svou zastupitelskou povinnost. Rada se jistě
bude bránit tím, že na otázky nemůže odpovědět do doby vytištění tohoto zpravodaje.
Nevadí, vážená rado. Stačí, když se tento článek objeví v Netvořickém zpravodaji. Do
příštího vydání bude mít rada dost času k odpovědím. Jistě se příště osmělí více občanů
a tato forma otázek a odpovědí pomůže zastupitelstvu a radě k tomu, aby mohl být
městys řízen zodpovědně a se smyslem pro to, co občané opravdu považují za důležité.
Jistě nebude problém vydat Netvořický zpravodaj v takovém nákladu a o tolika stranách,
které si otázky občanů zaslouží.
Gabriel Vach
Doufáme, že odpovědi na otázky zastupitele pana Vacha byly z naší strany dostatečně
zodpovězeny.
Rada městyse

TJ Sokol Netvořice
Kulturní činnost
1. V sále sokolovny letos proběhly opět tři plesy, které byly celkem slušně
navštíveny.
2. 30.4. proběhne na místním fotbalovém hřišti další ročník Pálení čarodějnic.
3. 24.5. ve 20:00 se v sále sokolovny uskuteční koncert skupiny Kabát Revival.
Stolní tenis
Po jarních soutěžích naši stolní tenisté skončili na neuspokojivých předposledních
místech v tabulkách. Netvořice A i B hrají baráž o záchranu ve vyšší soutěži. Netvořice A
podlehly v baráži mužstvu Mrače a sestupují do nižší soutěže. Netvořice B zatím
odehrály jedno utkání baráže a podlehly v Neveklově 12:6. Není to zrovna nejlepší
výsledek pro odvetu. Netvořice C skončily na 6. místě. Malí stolní tenisté pokračují
v pravidelných trénincích ve čtvrtek a v neděli.
Pavel Bron
Fotbal - mužstvo dospělých
Jak už jsem v minulém zpravodaji psal, druhou polovinu soutěže 2013/2014
začínáme na 12. místě s 11 body a skórem 23 : 42. Náš start k zachránění III. třídy v
Netvořicích bude velice ostrý, protože nás čeká nejlepší tým soutěže, mužstvo Krhanic.
Rozpis všech našich utkání je vyvěšen ve vitríně Sokola. Dále je každý náš
domácí zápas tamtéž a v restauraci Na radnici plakátován. Tímto chceme pozvat
všechny naše věrné, ale i ostatní fanoušky na fotbal netvořických týmů.
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O zimní přípravě, která proběhla (neproběhla) se raději nebudu zmiňovat, ale
podotýkám, že to není vina trenérů ani realizačního týmů. Sehráli jsme pouze jedno
přípravné utkání na umělce ve Voticích. Právě s Krhanicemi a vítězně 5 : 3, ale tam o
body nešlo. Bude velice obtížné udržet III. třídu. Nezbývá než věřit v srdce a bojovnost
hráčů v každém utkání, ať už proti komukoli.
SPORTU ZDAR !
Martin Vopička
Zimní příprava fotbalových nadějí
Povzbuzeni podzimními výsledky absolvovali fotbalisté z přípravek další „náročnou“ zimní
přípravu.
Ti nejmenší z předpřípravky trénovali 2x týdně ve školní tělocvičně a vyzkoušeli si i první
přátelské halové zápasy.
Trenéři starší přípravky (doplněné o nejlepší hráče ročníku 2005) zvolili pro letošní rok
nový model přípravy, ve kterém byly kondiční tréninky venku a v tělocvičně doplněny o
kvalitní herní přípravu formou čtvrtečních přípravných zápasů v hale v Ratboři, ve kterých
se utkávali nejčastěji s hráči Teplýšovic, Pecerad a Krhanic. O víkendech se děti
zúčastnily několika halových turnajů (mj. 1. místo v Dobřichovicích a 3. místo v Poříčí).
Díky příznivému počasí bylo možné již v únoru přesunout tréninky na nové hřiště
s umělým povrchem u školy a od března probíhá příprava na travnatém hřišti. Po
přípravných zápasech s Benešovem a Hradištkem čeká starší přípravku ostrý start do
jarní části sezony o prvním dubnovém víkendu. Věřme, že hráči zúročí poctivou zimní
přípravu, podaří se jim navázat na dobré podzimní výsledky (překvapivé 4. místo
v tabulce OP), neopustí je bojovnost a touha po vítězství, ale hlavně, a to je
nejdůležitější, bude fotbal přinášet radost nejen jim, ale i jejich trenérům, rodičům a všem
fandům fotbalu v Netvořicích.
Mladší přípravka sehraje na jaře pět turnajů ve skupině „C“ o konečné 10. - 13. místo
v soutěži OP. Netvořice jsou pořadatelem druhého turnaje v neděli 27.dubna.
Monika Charvátová, David Hokr

Myslivecké sdružení Netvořice
Jak bývá zvykem tak jsme se s rokem 2013 rozloučili v dopoledních hodinách na
tradičním místě v Háji. Při občerstvení a opékaní buřtíků jsme si popřáli vše dobré do
nového roku a plno mysliveckých zážitků.
V měsíci lednu 2014 proběhli dvě velice úspěšné naháňky na černou zvěř a
pokračoval odlov škodné. Také byla věnována velká pozornost celkovému přikrmování
veškeré zvěře. Jelikož nám počasí přálo a příchod jara se ohlásil dříve, máme za sebou
následující akce:
1.3.2014 - norování lišek
14.3.2014 - odevzdání trofejí na mysliveckou přehlídku okresu Benešov
16.3.2014 - sběr kamene pro pana Doležala
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22.3.2014 - sběr kamene pod vedením pana Zárybnického
29.3.2014 - tradiční akci pro Městys Netvořice – sběr odpadu podél silnic v okolí
Netvořic
30.3.2014 - proběhla Výroční členská schůze MS Netvořice, kde jsme podrobně
rozebrali uplynulé období a následně vytyčili nové úkoly a směry naší
činnosti.
S účinnou platností nového Občanského zákoníku nás do budoucna čeká mnoho
odpovědné a náročné práce, což také platí pro včelaře, rybáře a mnohé další spolky a
sdružení.
Josef Břicháček za MS Netvořice předseda

Služba MOBISYS
Upozorňujeme občany, že se i nadále mohou registrovat do služby MOBISYS, která jim
bezplatně zajišťuje přístup k aktuálním informacím zasílaným městysem Netvořice.
Jak se zaregistrovat?
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
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.
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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 s e občané
pohodlným způsobem dozvědí vše důležité o dění v obci.
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:
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Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód
pro

odběr

informačního

kanálu

Obecní

REG NETVORICE OBZ

zpravodajství

na

telefonní

číslo

(+420) 777 080 880.

Monika Šlehobrová - místostarostka

CYKLOSERVIS
Tomáš Zvěřina, Pražská 127,
Netvořice
608 880 132
Servis, prodej a stavby
jízdních kol
www.cyklo-tom.eu
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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

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 25.7. 2014
Rada městyse upozorňuje všechny přispěvovatele, že dodané 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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