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Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vám popřáli krásné prožití Netvořické pouti, která školákům
připomíná, že se blíží konec prázdnin a návrat do školních lavic. Nejen dětem
přejeme příjemné prožití zbytku prázdninových dní a klidné dny podzimní.

Jiří Kubásek
starosta

Monika Šlehobrová
místostarostka
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Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 22.5.2014
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- účetní závěrku Městyse Netvořice za rok 2013
- závěrečný účet městyse za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad
- nová pravidla pro poskytování příspěvků městysem Netvořice
- finanční příspěvek 2.500,- Kč o.s.Kolna na hudební festival Jazzohraní
- 15 členné zastupitelstvo a z toho 5ti člennou RM do volebního období 2014-2018
Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 24.4.2014 do 3.7.2014
Rada:
Schvaluje mj.:
- účetní závěrku ZŠ Netvořice za r. 2013. O úkonu schválení účetní závěrky je
sepsán protokol.
RM schvaluje zlepšený hospodářský výsledek ZŠ schvaluje přidělit do rezervního
fondu částku 190.775,22. V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., částka
200.000,- Kč bude na základě dohody mezi městysem Netvořice vrácena do
rozpočtu městyse a to nejpozději do 7.5.2014. RM pověřuje starostu podpisem
dohody o vrácení finančních prostředků uzavřenou se ZŠ Netvořice.
- účetní závěrku MŠ Netvořice za r. 2013. O úkonu schválení účetní závěrky je
sepsán protokol.
RM schvaluje zlepšený hospodářský výsledek MŠ Netvořice ve výši 2.765,13 Kč.
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. schvaluje přidělit tuto částku do rezervního
fondu.
- přijetí dotace z rozpočtu středočeského kraje v rámci středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství ve výši 1 825 060 Kč.
- žádost pí. Šmídové za OS Kolna, za bezplatnou návštěvu účastníků festivalu
v Městském muzeu
- příspěvek 500Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov a
1000 Kč pro BABYBOX
- přijetí dotace ve výši 206.808,- ze Středočeského fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS
- rozhodnutí výběrové komise – nabídkové řízení na opravu střechy tělocvičny.
Opravu provede firma Caspina s.r.o. Cena za realizaci díla 278 300,- Kč bez DPH
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rozhodnutí výběrové komise – nabídkové řízení na opravu střechy velké budovy
školy. Opravu provede firma Redok s.r.o. Cena za realizaci díla 117 600,- Kč bez
DPH.
Ing. Dřevíkovkého na zpracování dokumentace SEA a uzavření smlouvy o dílo
firmu Geovision s.r.o.na zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území a uzavření smlouvy o dílo
změnu členů dopravní komise – Jan Pavlica, Jiří Český předseda DK Jakub Český
výši měsíční úplaty pro školní rok 2014 – 2015 v MŠ Netvořice 550,-Kč.
povolení výjimky o počtu dětí na třídách mateřské školy
podání žádosti o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši 20 000,- Kč
na projekt „Úklidová štafeta“.

Pověřuje mj.:
- ekologickou komisi a místostarostku prověřením likvidace po havárii auta
s ropnými barely v obci Krňany z důvodu podezření likvidace kontaminované
zeminy ropnými látkami do katastru městyse Netvořice.
- místostarostku sepsáním žádostí o prověření, zda suroviny navážené do
fermentoru BS Lhota jsou v souladu se stavebním povolením

Vážení spoluobčané
s končícím létem končí také realizace a vyúčtování projektů v rámci získaných
dotací. V druhé polovině srpna bude dokončeno kompletní zateplení základní školy a
tělocvičny. Současně s projektem bylo provedeno i odvodnění s drenážemi, kterými se
vyřešil dlouhodobý problém vlhkosti v budově školy. Oproti rozpočtované částce se nám
podařilo vysoutěžit cenu za stavební práce o 500 000,-Kč nižší. Ze zbylých peněz byly
opraveny střechy na základní škole a tělocvičně. Také financování z Operačního
programu životního prostředí (poskytovatele dotace) probíhá zatím bez problémů a díky
tomu nebylo nutné čerpat přislíbený úvěr v plné výši. Věříme, že zateplení obou budov
přinese snížení vysokých nákladů na vytápění elektrickou energií a uspořené peníze
budou využity na další projekty v rámci rozvoje městyse.
Také projekt zóna aktivního odpočinku byl úspěšně dokončen a v polovině srpna
proběhne konečná kontrola ze Zemědělského intervenčního fondu (poskytovatele
dotace) a následně konečné vyúčtování dotace. Zde bychom ještě jednou chtěli velice
poděkovat všem spoluobčanům, místním podnikatelům, spolkům a firmám, které se na
realizaci projektu podíleli finančním či materiálním darem nebo spoluprací při realizaci.
Seznam těch, kteří se na projektu podíleli je zveřejněn na webových stránkách Netvořic.
Věříme, že budete rádi areál ve svém volném čase využívat nejen v rámci spolků, ale i
individuálně. V případě zájmu o využití víceúčelového hřiště kontaktujte jeho správce
(kontakt je uveden na webových stránkách Netvořic).
V realizaci je také oprava střechy na stávající hasičské zbrojnici. Na opravu
čerpáme dotaci, kterou jsme získali ve výši 206 808,-Kč od Středočeského kraje. Jsme
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rádi, že se nám po mnoha překážkách a komplikacích podařilo v rámci výběrového řízení
vybrat firmu na výstavbu nové hasičské zbrojnice. V nejbližších dnech by měla být
výstavba zahájena. Netvořičtí hasiči tak získají tolik očekávané kvalitní prostory pro
hasičskou techniku a společenskou místnost jako zázemí nejen pro schůzky kroužku
malých hasičů. Po dokončení výstavby bude stávající zbrojnice i nadále využívána jak
místním hasičským sdružením, tak i městysem, který zde bude mimo jiné parkovat vozy
ve svém vlastnictví.
Projekty nejen dokončujeme, ale pracujeme i na dalších. V současné době se
připravuje realizace projektu „Posílení vodovodního řádu městyse Netvořice“ na který
jsme získali 95% dotaci od Středočeského kraje ve výši 1 825 060,- Kč. Předpokládaná
cena díla je cca 2 000 000,- Kč. Projekt řeší nedostatečné dodávky městské vody v
některých částech obce a opravu stávajícího vodojemu. Ve spolupráci s ředitelkami
mateřské a základní školy řešíme také problematickou situaci nedostatku kapacity
v mateřské škole. Rádi bychom od příštího roku kapacitu navýšili a tím pomohli nejen
místním rodinám s malými dětmi, ale i rodinám z blízkých obcí, ve kterých školka není.
Nesmíme ani opomenout pro další rozvoj městyse velice důležité probíhající
zpracování hlavního územního plánu. Zpracování hlavního územního plánu sebou přináší
mnoho hodin náročné práce, jednání se žadateli o změny, jednání s dotčenými orgány.
Věříme, že ve spolupráci se zpracovatelkou územního plánu Zdeňkou Klenorovou a
architektem Ing. Petrem Laubem se podaří vyhovět maximálnímu počtu požadavků a
nový územní plán přinese Netvořicím a jejich částem Všetice, Radějovice, Lhota,
Tuchyně, Maskovice, Dunávice žádoucí rozvoj. Dokončení nového územního plánu je
plánované na konec roku 2015. Jednotlivé etapy zpracování územního plánu jsou blíže
specifikovány na webových stránkách městyse.
Snažila jsem se vám tímto shrnout nejdůležitější projekty, které jsou v posledních
měsících městysem realizovány nebo se jejich realizace připravuje. Doufám, že i
v budoucnu bude pokračovat tolik žádoucí a potřebný rozvoj Netvořic a jejich částí.
Přeji vám příjemné prožití zbytku léta a tradiční Netvořické pouti.
Za městys Netvořice
Monika Šlehobrová - místostarostka
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„Úklidová štafeta“ – začínáme v Netvořicích

27.9.2014 v 9:00 STARTUJEME Z NETVOŘIC OD
SBĚRNÉHO DVORA 1. ROČNÍK „ÚKLIDOVÉ
ŠTAFETY“.
BUDEME
UKLÍZET
CESTY
A
KOMUNIKACE K SOUSEDNÍM OBCÍM. SOUSEDNÍ
OBCE UKLIDÍ CESTY K JEJICH SOUSEDNÍM OBCÍM
ATD...
PŘIDEJTE SE K NÁM I VY A UKLIĎTE I VAŠE
CESTY K SOUSEDŮM. ČÍM VÍC NÁS BUDE, TÍM
LÉPE.
XXXXXX
Svoz odpadu
V měsíci květnu proběhl v částech městyse Netvořice (Dunávice, Všetice,
Maskovice, Lhota,Tuchyně) „ Jarní úklid“. Městys Netvořice do jednotlivých obcí přistavil
na dobu jednoho týdne kontejner pro ukládání směsného odpadu. Vzhledem k pozitivním
ohlasům, budeme v této službě občanům pokračovat. V období od 28.8. – 24.9.2014
bude kontejner postupně rozmístěn po Netvořicích.
27.8. – 3.9. pod Sídlištěm II
3.9. – 10. 9. Sídliště I
19.9. – 17.9. horní část ulice Západní
17.9. - 24.9. křižovatka ulic Školní a Růžová
V dalším období, pravděpodobně v prvních jarních měsících r.2015, bude opět
kontejner přistaven do částí městyse Netvořice (Netvořice (Dunávice, Všetice,
Maskovice, Lhota,Tuchyně).
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Srdečně Vás zveme na dny plné veselí, pouťových atrakcí a dobrého
občerstvení v rámci Tradiční Netvořické pouti
Ve dnech 16. – 17.8.2014
Program:
16.8.2014 od 9:00 – TJ Sokol Netvořice pořádá 3. ročník fotbalového turnaje.
Tentokrát se utká osm mužstev starších přípravek „ O Netvořický pouťový koláč“.
Zpestřením bude vložený zápas mladších přípravek . Po celou dobu trvání je zajištěno
pro návštěvníky a hráče občerstvení.
16.8.2014 od 20:00 – TJ Sokol Netvořice pořádá pouťovou zábavu, při které zahraje
skupina Kabát revival a předkapela Parafín
16.8. – 17.8.2014 – Netvořický Jarmark –Spolek rodáků jako každoročně připravil
Netvořický jarmark v zahradě u sokolovny. Stánky s výrobky tradičních řemesel.
Zajištěny jsou i atrakce pro nejmenší a občerstvení. K poslechu hraje dechová hudba.
16.8. – 17. 8. 2014 - Barokní statek Benice – připravil pro děti jízdu na ponících
v prostorách naproti sokolovně u dětského hřiště. Dozvíte se více o bohatém programu
blízkého statku Benice, který je velice příjemnou zónou pro odpočinek a trávení volného
času.
17.8.2014 od 9:00 - Netvořické dvorky - probíhají v duchu 20.- 30. let 20. století. Po
celý den bude tradičně otevřen photoalelier, ze kterého si zájemci odnesou svou
dobovou fotografii.
Hrát k poslechu bude jazzová hudba, v divadélku U Kočky za komínem probíhá celé léto
výstava z tvorby známé malířky Marie Fischerové – Kvěchové. V galerii u Vachů
budou vystaveny fotografie Jana Flašky, Srdce na pravých místech.
K prohlédnutí budou přistaveni také automobiloví veteráni.
Pro návštěvníky bude celý den připravené občerstvení.

XX
Muzeum
Letní sezóna našeho muzea začala 1. května. Od té doby ho navštívilo 180
návštěvníků. Byli mezi nimi - což je již tradicí - žáci místní základní školy, ale i
návštěvníci ze vzdálenějších míst, např. 31. května 36 důchodců z 1. skupiny Českého
červeného kříže z Prahy 1 z Hradčan, která byla založena již roku 1919 Alicí
Masarykovou. 12. června navštívilo naše muzeum 46 důchodců 1. ZO svazu důchodců
z Kladna. Všem se naše muzeum velice líbilo, o čemž svědčí zápisy v pamětní knize.
V letošním roce si naše muzeum – spolu s celou veřejností – připomíná dvě
významná výročí, 90. výročí otevření našeho muzea a 110. výročí založení Spolku
rodáků. K oběma těmto výročím byla v muzeu uspořádána výstava, jejíž vernisáž se
konala v pátek 13. června v 17 hodin v muzeu. Před kulturní vložkou paní Helena
Karešová přivítala přítomné a poté ing. Josef Dušek, jednatel Spolku rodáků, seznámil
přítomné s historií Spolku a vzniku muzea. Návštěvníci měli možnost poznat současnou
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činnost Spolku, např. tradiční výlety do přírody, seznámit se se všemi dostupnými
dokumenty, týkajícími se muzea. Výstava bude otevřena až do další Valné hromady
spolku rodáků v měsíci listopadu tohoto roku. Zveme všechny občany, kteří výstavu ještě
neviděli, aby se přišli podívat.
Mgr. Helena Černošová a Helena Karešová

Mateřská škola
Jaro v mateřské škole
Ve druhém pololetí opět děti navštěvovaly předtaneční průpravu pod vedením
PaedDr.Takáčové a výuku anglického jazyka pod vedením Mgr. Macháňové. Předškolní
děti jezdily do krytého bazénu v Benešově na plavecký výcvik, který probíhal každý
čtvrtek od března do května. Pěkné počasí nám umožnilo uskutečnit po plavání krátkou
zastávku na Konopišti, při které děti viděly zvířata v oboře a medvěda Jirku u zámku. Při
druhé zastávce se děti svezly výletním vláčkem po Konopišti.
Každý měsíc přijeli herci za dětmi do naší školky s divadelní nebo hudební
pohádkou. V dubnu jsme jeli s dětmi do kulturního domu v Kamenici na Velikonoční
pohádku. Další týden jsme se vypravili na výlet do ekocentra Toulcův Dvůr Praha
Hostivař. Přálo nám počasí, strávili jsme v centru celé dopoledne, plnili jsme různorodé
úkoly, viděli a krmili jsme domácí zvířata. Poslední dubnový den se všichni dospělí a děti
proměnili v čarodějnice a kouzelníky a užívali jsme si Čarodějnický den se soutěžemi,
písničkami a tanečky. Akce měla velký úspěch. Rodiče Padevětovi nám umožnili setkání
s lektorkou canisterapie a její fenkou Bessy. Děti měly možnost se s touto metodou
seznámit. Začátkem května nás navštívila MUDr. Kolářová, která dětem formou pohádky
předvedla v názorné ukázce správné čištění zubů. Děti pozorně naslouchaly, odpovídaly
na otázky. MUDr. Kolářová navštěvuje naši školku pravidelně, a proto s ní děti velice
dobře spolupracovaly. Poprvé jsme se staršími dětmi vydali na výlet vlakem. Děti si měly
možnost vyzkoušet jízdu veřejnou autobusovou dopravou z Netvořic do Týnce. Při jízdě
autobusem se chovaly velice hezky mezi ostatními cestujícími. V Týnci si prohlédly
prostory vlakového nádraží, samy si zakoupily jízdenku. Svezly se vlakem z Týnce do
Davle, kde se po malém občerstvení vrátily zpět do Týnce. Pro děti to byl velký zážitek,
protože většina z nich jela vlakem poprvé. Ke Dni dětí jsme objednali cirkusové
představení, které se jim velmi líbilo. A už se děti nemohly dočkat oblíbené Noci
v mateřské škole. Ta se uskutečnila z pátku na sobotu koncem května. Pro děti jsme
připravili bohatý večerní program zakončený hledáním pokladu s překvapením a
každoročním ohňostrojem. Ráno odcházely děti spokojené a plné dojmů z prožité noci ve
školce. Žáci ZUŠ při ZŠ Netvořice vedené panem učitelem Palátem nám zahráli na
hudební nástroje nacvičené skladby a písničky. Poslední akcí byl výlet na zámek v obci
Radíč u Osečan, kde si děti zahrály na princezny a rytíře. Po prohlédnutí celého areálu
jsme s dětmi odjeli na Měřín, kde jsme se svezli parníkem po přehradě. Poslední týden
v červnu jsme se rozloučili s budoucími prvňáčky a už se všichni těšíme na prázdniny.
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Všem dětem a zaměstnancům mateřské školy přejeme hezké a příjemně prožité
léto.
Jitka Povolná a Milena Sládková MŠ Netvořice

Základní škola

60. výročí Základní školy Netvořice

Vážení spoluobčané, vážení absolventi a všichni ostatní příznivci školy,
zveme Vás všechny na oslavy 60. výročí otevření nové budovy školy. Letos
po šedesáti letech prochází budova školy velkou obměnou. Určitě si ji po tolika letech
skutečně zasluhuje.
Oslavy se budou konat v sobotu 20. září. V průběhu dne bude slavnostně otevřen
projekt „Zóna aktivního odpočinku“. Na novém víceúčelovém hřišti proběhnou přátelská
sportovní utkání v házené a malé kopané žactva a bývalých žáků školy. Dále bude
v interiéru budovy instalována výstava u příležitosti 60. výročí školy. V odpoledních
hodinách proběhne v tělocvičně slavnostní akademie našich žáků. Po celý den bude
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k dispozici občerstvení a možnost zakoupení upomínkových předmětů vztahujících se
k naší netvořické škole.
Podrobný program bude včas zveřejněn na webových stránkách základní školy a
Městyse Netvořice.
Pevně věřím, že si všichni uděláte 20. září čas a navštívíte naši školu.
Za ZŠ Netvořice: Mgr. Ludmila Vodehnalová

Činnost SDH Netvořice
Jaro u hasičů
S přicházejícím jarem se soutěžní družstva mladých hasičů, družstva mužů a žen
připravují trénováním u požární nádrže.
Družstvo přípravky se zúčastnilo 12.4.2014 – 13.4.2014 soustředění v Loutí, které
pořádalo SDH Cholupice – Praha 12. Mladí hasiči se učili nové disciplíny – požární útok
CTIF, požární útok na sucho, 60m s překážkami a další disciplíny.
V sobotu 26.4.2014 se konaly u požární nádrže rybářské závody. Za krásného
počasí bylo koupaliště obklopeno soutěžícími, jak dětmi, tak i dospělými.
Jak již bývá zvykem, tak v půlnoci 1.5.2014 jsme postavili májku a do rána hlídali,
aby jí nikdo neuřízl. Povedlo se a májka zůstala na svém místě.
3.5.2014 byla uspořádaná okrsková soutěž v požárním sportu mužů a žen
v Netvořicích. Před soutěží nám počasí moc nepřálo, ale v den soutěže se počasí
umoudřilo a alespoň nepršelo. Z důvodu nepříznivého počasí musela být upravená
disciplína v běhu na 100m překážek z důvodu bezpečnosti závodníků. V disciplíně
pořadová příprava - ženy jsme neobdržely žádné trestné body. Následovala disciplína
100m s překážkami, na které jsme obsadily 2.místo Eva Mamiňáková a 3.místo –
Markéta Šebková. Na závěr přišla na řadu poslední disciplína požární útok. V této
disciplíně jsme předvedly povedený útok a byl jeden z nejlepších. Družstvo žen nenašlo
přemožitelky a obsadily celkové 1.místo ze zúčastněných 5 družstev.
Družstvo mužů na pořadové přípravě dopadlo velice dobře, také bez trestných
bodů. Následovala disciplína v požárním útoku, bohužel nastala menší chybička jeden ze
závodníku se zdržel na základně a hadice se zamotali, ale muži nic nevzdali a proud
dotáhli k nástřikové čáře a požární útok dokončili. Poslední disciplína byla v běhu na
100m překážek , kde muži obsadili 1.místo Leoš Mamiňák, 2.místo Jiří Doležal, 4.místo
Martin Šebek a 9.místo Radim Hanza. Družstvo mužů obsadilo i přes nepovedený
požární útok celkové 3.místo ze zúčastněných 10 družstev.
Dne 10.5.2014 se zúčastnili MH jarního kola hry Plamen v Načeradci. Během
celého dne děti bojovaly o co nejlepší umístění a i přes několik nepříliš podařených
disciplín obsadilo družstvo mladších 10. místo z 11ti zúčastněných družstev a družstvo
starších 14.místo z 15 zúčastněných. Družstvo mladších hasičů mělo na jarní soutěži
premiéru, i přes nepovedené disciplíny si MH vyzkoušeli soutěž naostro. I přes
nepovedené disciplíny patří mladým hasičům velké poděkování, že do soutěže daly
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všechny síly a vydrželi celý den soutěžit. Někteří byly zklamání, dokonce i kapičky slz
ukáply, ale tak to chodí a příště se soutěž určitě vydaří.
Dne 31.5.2014 byla na náměstí pokácená a uklizena májka.
Dne 1.6.2014 se konalo ve Vlašimi okresní soutěž žen. Naše družstvo žen se této
soutěže zúčastnilo. Po nepovedeném útoku jsme obsadily celkové 9. místo z 11
zúčastněných.
Dne 31.5.2014 byl pořádán dětský den na hřišti, kde hasiči udělali pro děti pěnu,
kterou má každé dítě rádo a pořádně se v ní vyřádily.
Začátkem června 5.6.2014 – 8.6.2014 jsme s našim kolektivem mladých hasičů
uspořádali soustředění do Krkonoš. Děti absolvovaly pěší výlety - Rezek, Dvoračky,
rozhledna Žalý aj. Děti zažily spoustu legrace a soustředění se jim moc líbilo. Konec
soustředění bylo završeno vyhlášením o nejlepší uklizený pokoj a následovala diskotéka,
kterou si děti velice užily. Soustředění se vydařilo jako loňský rok a snad příští rok hurá
na APALUCHU.
Dne 2.8.2014 proběhlo stanování u požární nádrže
Další akce, které nás čekají – 30.8.2014 – neckyáda
1.11.2014 – výlov požární nádrže

Výjezdy zásahové jednotky Městyse Netvořice
4.5.2014 požár sazí v komíně v patrovém domě na Měříně
15.5.2014 požár kontejneru v Dalešicích
25.5.2014 technická pomoc mezi Dunávicemi a Soběšovicemi (spadlá větev na vozovku)
16.5.2014 se jednotka v počtu 5+1 zúčastnila odborné přípravy v Nesvačilech.
Jednalo se o cvičení zaměřené na hašení lesních a polních porostů pomocí letecké
techniky. Jednotka si několikrát vyzkoušela naplnění vaku zavěšeného pod vrtulníkem
vodou a následně navigaci vrtulníku ke shození vody na cíl. V druhé polovině cvičení byla
jednotka proškolena v zásadách první pomoci a třídění raněných při krizových situacích.
Přejeme krásné léto.

Markéta Šebková

Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
V minulých dvou vydáních Netvořického zpravodaje jsem psal, že Netvořice mají
tři významná výročí :
* 110 let Spolku rodáků a přátel Netvořic
* 90 let otevření netvořického muzea
* 60 let otevření nové měšťanské školy.
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K výročí Spolku rodáků a netvořického muzea jsme s muzeem připravili
v Městském muzeu Netvořice výstavu, která nám připomíná historii, která byla a je pro
Netvořice velice důležitá. Vernisáž byla 13. června 2014 a věříme, že občané z Netvořic a
okolí tuto výstavu navštíví.
Na panelech jsou o Spolku dokumenty od začátku minulého století, vystaveny jsou
ukázky z časopisu Vltavské proudy, vydávané Spolkem rodáků, a dokumenty o
současných aktivitách Spolku. Dozvíte se také spousty zajímavostí o historii našeho
netvořického muzea.
Na výstavu za oknem dohlíží a hlídá náš Netvořák, který si Vás rád prohlédne.
Posledních deset let činnosti Spolku je zaznamenáno v ročním Spolkovém almanachu,
kde jsou i další zajímavosti, například významné osobnosti pro Netvořicko.
Jarní výlety
Po jubilejním X. ročníku Na Medník za kandíky a na posázavskou stezku (o kterém
jsem psal v minulém Zpravodaji) jsme v sobotu 26. dubna 2014 uskutečnili další tradiční
výlet do našeho kraje - XI. ročník CESTY DO STŘEDU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
Počasí bylo slunečné celý den. Příroda kvetla a všechno se zelenalo. Děkujeme svatému
Jiří, který každý rok nám zajišťuje krásné počasí!
Máme zapsaných 67 účastníků. Ne všichni však ušli celou cestu, která podle navigace
byla přes 13 km dlouhá. Naprosto jsme vynechali silnice, ale bylo možné do zastávek přijet
autem. Od domečku u muzea v Netvořicích se šlo přes Jedlici na Lhotu a potom do Vysokého
Újezda. V magickém kostele jsme měli koncert. Žáci ZŠ Netvořice, opět jako vloni, nám
zazpívali krásné písně. Potom jsme vyslechli klasické skladby od profesionálů na
restaurovaných varhanech. Bylo to nádherné !!!
Protože hostinec ve Vysokém Újezdě byl zavřený, šli jsme po louce do Nedvězí, kde
jsme se v hospůdce příjemně občerstvili. Potom přes Pexův Luh a Rabyni jsme došli
ke Slapské přehradě. Přes jezero nás převezl člun hasičů v rámci cvičení a house boat
našeho přítele. Na Rovínku jsme si zazpívali, odpočinuli, popovídali a pak jsme došli do
středu království ke třem křížům. Zde jsme uctili tento význačný bod naší země.
Cestu jsme ukončili v restauraci na Lahozi se zabiječkovým občerstvením.
Připravujeme
O slavné tradiční netvořické pouti připravujeme 16. a 17. srpna 2014 Pouťový
jarmark společně se Sokolem a za podpory vedení městyse Netvořice. Můžete se těšit u
sokolovny na řadu překvapení a hezkou zábavu pro děti i dospělé. Možná uvidíte staré i
nové Netvořice na fotografiích.
Plánujeme na podzim také vycházku s panem Václavem Cílkem do okolí Netvořic.
A samozřejmě bude oslava 110. výročí našeho Spolku během Valné hromady v listopadu
2014.
Ing. Josef Dušek místostarosta a kronikář
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TJ Sokol Netvořice
Krátce ze sokola
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a i sportovní činnost v Netvořicích
odpočívá. Mohli jste si však všimnout nového oplocení sokolovny, které provedli hráči
oddílu stolního tenisu. Všem jim patří velký dík!

Dále bychom Vás všechny chtěli pozvat během letošní pouti do zahrady sokolovny,
a to v sobotu večer na zábavu se skupinou Kabát revival nebo jen tak posedět na
tradičním jarmarku s poslechem dechovky.
Pavel Bron
Z fotbalu
Druhá polovina sezóny 2013/14 pro nás začínala s 11 body na 12. místě startem k
záchraně ve III. třídě. Narazili jsme hned na první Krhanice a výsledek 2 : 2 byl docela
dobrý. Ale potom přišlo 5 prohraných utkání po sobě, z toho 3 na domácím hřišti (
Netvořice - Olbramovice dokonce 0 : 7) a návrat do IV. třídy byl víc než jasný.
Zlom nastal po nečekaném vítězství ve Václavicích ( ve jedenáctičlenné splácané
sestavě). Potom jsme zase 5 zápasů vyhráli a jeden remizovali (s Týncem B 2 : 2).
Za zmínění stojí obrat ve veledůležitém utkání v Ostředku, v 72. minutě ze 3 : 1 na 3 : 4 (
Ostředek poté také sestoupil ). Před odjezdem k poslednímu zápasu do Votic jsme měli v
hlavách, že jsme III. třídu udrželi a asi proto byl výsledek opět se sedmi inkasovanými
brankami.
Nakonec jsme obsadili 11. místo s 28 body. Ovšem 81 obdržených gólů ku 48
vstřeleným je dosti alarmující !
Do sezóny 2014/15 vstupujeme prakticky se stejnou sestavou. Tak se uvidí, jak se
nám podaří více se sehrát a hlavně stmelit, aby nadcházející sezóna byla o něco
klidnější.
Ještě bych chtěl informovat o turnaji konaném v Lešanech, který již po třetí sehrála
naše Stará garda. Sice jsme shodou nepříjemných okolností ( dostávali jsme více gólů
něž dávali ) obsadili krásné 8. místo ( z osmi ). Ovšem náš věkový průměr ( na ten jsme
nejspíše vyhráli ) 45 let nám nedal možnost přehrát soupeře fyzickým fotbalem. Tak jsme
turnaj alespoň odehráli ve známém heslu " Není důležité vyhrát, ale udělat si pořádnou
žízeň " a hlavně si zasportovat a přežít. :-)
Sportu zdar!
Martin Vopička
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Myslivecké sdružení Netvořice
Po Výroční členské schůzi, která se konala v měsíci březnu, jsme se především
zaměřili na konkrétní plnění bodů přijatého usnesení, drobné opravy kazatelen, sedaček
a krmných zařízení, ale také stavby nových nahánkových sedaček, které byly umístěny
po celé naší honitbě.
Samozřejmě pokračoval odlov škodné a tolik diskutované černé zvěře.
Po květnové Výborové a následné Členské schůzi, dle pokynů hospodáře, započal
odlov srnců všech věkových tříd.
Rozhodně se nechci zmiňovat o všem, co jsme udělali, ale připomenu naše
zapojení k MDD jak částkou finanční, tak i osobní účastí a malou ukázkou trofejí přímo v
místě konání této akce. Při této příležitosti děkuji osobně panu Josefu Mrakešovi za
aktivní přístup a vydatnou pomoc, což zatím chybí členské základně našeho MS
Netvořice. Také bych chtěl k tomuto tématu požádat kulturní komisi v čele s paní Olgou
Markovou, aby oslovila všechny spolky, které dostali, v roce 2014, jakýkoliv finanční
příspěvek od MU Netvořice, k zapojení se do této akce pořádaného pro děti z Netvořic a
z blízkého a dalekého okolí.
Po obdržení dopisu od jednatele společnosti Jokoma s.r.o pana Ing. Josefa
Komárka, došlo ze strany našeho sdružení k rychlé dohodě a přijmutí okamžitých
opatření k předcházení škodám na porostech ozimní pšenice a také kukuřice. Další
jednání bylo vedeno s panem Markem a také s jednatelem společnosti Agroprim
zemědělská výroba s.r.o. panem Ing. Hrmou. Zde chci poukázat na jednu maličkou
skutečnost, škodám se lze částečně předcházet, ale ne osít jeden lán pole kukuřicí,
řepkou a pšenicí, což je ráj pro zvěř černou.
Další úkoly pro naše MS Netvořice na nejbližší období jsou nám všem jasné:
–
zabezpečení financí
–
nakoupení krmiva
–
příprava na podzimní loveckou sezónu
–
pomalu s předstihem připravovat podklady k přípravě nových Stanov a Provozního
řádu, tak jak to vyžaduje Občanský zákoník.
Na závěr přeji všem krásné prožití dovolené a dětem kouzelné prázdniny.
Josef Břicháček za MS Netvořice předseda

Upozornění ekologické komise
Vzhledem k množícím se stížnostem na zápach z dešťové kanalizace,
upozorňujeme občany na zákonem stanovenou povinnost nechat si obsah žump a jímek
pravidelně vyvážet. Vyvážení by měla zajišťovat odborná firma/fyzická osoba, která má
k vyvážení povolení a navíc obsah žump a jímek skončí na ČOV, se kterou musí mít
příslušná firma/fyzická osoba smlouvu. Je ve vašem zájmu, abyste si pro vyvážení
sjednali právě takovou firmu/fyzickou osobu a hlavně si nechali vystavit doklad o
zaplacení.
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V žádném případě není možné obsah jímek a žump likvidovat vyčerpáním do dešťové
kanalizace, trativodu, potoka nebo odvezením na pole.
Jen pro představu, jak často máte žumpu či jímku vyvážet:
průměrná spotřeba vody na 1 osobu a den je stanovena na 90 litrů. Bereme-li 2 osoby
v domácnosti, tak je to 5.400 litrů, tj. 5,4 m3 vody za měsíc. Pokud je tedy u domu jímka
nebo žumpa o objemu 5 m3, je třeba ji teda vyvážet 1x za měsíc.
Ten, kdo provozuje žumpu, je podle § 38, odst. 6 vodního zákona povinen na výzvu
vodoprávního úřadu (Městský úřad Benešov) nebo České inspekce životního prostředí
doložit zneškodnění odpadních vod v souladu s vodním zákonem.
Podle
§118 odst.
1 vodního zákona
se fyzická osoba,
která
nezajistí
zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce, dopouští přestupku
a může jí být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Při opakování přestupku se pokuta
zvyšuje na dvojnásobek a to i opakovaně až do výše 20 000 000 Kč.
Ivana Fulínová předsedkyně ekologické komise

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.
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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.
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

Upozornění
Vzhledem k opakovaným stížnostem na nadměrný hluk a doporučení Krajské hygienické
stanice, bude dočasně omezeno užívání skateboardové rampy a to o víkendech od
pátku 19:00 hod. do neděle 24:00 hod.
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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 21.11. 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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