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a krásné prožití svátků vánočních. Přejeme vám
pevné zdraví, mnoho úspěchů a pohody do
nového roku 2015.
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Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 19.8.2014
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 517/3 v k.ú.Dunávice
- vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 326/4 v k.ú.Všetice
- vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 596 v k.ú.Netvořice
- vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 463/1 v k.ú.Tuchyně
Výběr usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice
konaného dne 7.11.2014
Zastupitelstvo:
Volí:
-

starostou p. Moniku Šlehobrovou
místostarostou p. Ivanu Fulínovou
1.radním p. Jiřího Gabriela
2.radním Ing.arch. Lukáše Fraňka
3.radním p. Jana Welsera
předsedou finančního výboru Ing. Markétu Matysovou
členy finančního výboru: Bc. Miroslava Českého, Ing. Šárku Zemanovou, Kateřinu
Roušarovou, Ing. Ivana Suchomela
předsedou kontrolního výboru Helenu Karešovou
členy kontrolního výboru: Helenu Maškovou, Evu Paluskovou, Jana Synovce,
MUDr. Marii Kolářovou

Rozhodlo:
-

že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu
bude Ing.arch. Lukáš Franěk
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Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 17.7.2014 do 19.11.2014
Rada:
Schvaluje mj.:
- výsledky výběrového řízení „Oprava střechy hasičské zbrojnice“. Zhotovitelem byl
vybrán p. Lukáš Mamiňák LM – servis, cena za dílo 398.603,-Kč
- zhotovitele oken na přízemní část budovy radnice - firma PKS Okna, a.s. na
základě výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- výsledek výběrového řízení na akci „Netvořice – doplnění vodovodu.“ Vítězná
firma VHS Benešov, cena díla 2.171.501,53 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo
- prodloužení smlouvy o nájmu pozemku p.č.6 v k.ú. Dunávice o výměře 1079 m2
na dobu určitou do 31.12.2019 p. Francescovi Mazzetti
- prodloužení smlouvy o nájmu pozemku p.č.77 v k.ú. Netvořice o výměře 55 m2 na
dobu určitou do 31.12.2019 p. Petrovi Dejnožkovi
- stavební a pozemkovou komisi ve složení: Pavel Bron – předseda, členové:
Ing. Miroslav Čáp, Jiří Gabriel, Jan Hájek, Jiří Kubásek st., Milan Švec
- ekologickou komisi ve složení: Jan Welser – předseda, členové: Petr Havelka,
Mgr. Martin Prokopius, Ing. Šárka Zemanová, Ivana Fulínová, Josef Jirásek
- kulturní komisi ve složení: Olga Marková – předseda, členové: Jitka Povolná,
Jaroslava Bronová, Helena Mašková, Mgr.Ludmila Vodehnalová
- dopravní komisi ve složení: Jiří Gabriel – předseda, členové: Jiří Český, Jan
Synovec, Jakub Český, Jan Pavlica
- pořádkovou komisi ve složení: Jiří Gabriel – předseda, členové: Jiří Český, Jan
Pavlica
- likvidační komisi ve složení: Bc. Miroslav Český, členové: Kateřina Roušarová,
Pavel Bron
- komisi územního plánování ve složení: Ing. arch. Lukáš Franěk, členové: Ing. Jiří
Stibůrek, Vladimír Červinka
- poskytnutí cca 15ti vánočních stromků pro OS Kolna
- plán inventur městyse k 31.12.2014
- rozpočtový výhled městyse pro roky 2015 – 2016
- konání charitativní sbírky pro dětský domov RACEK v rámci rozsvícení vánočního
stromu
- obsah Netvořického zpravodaje č.3/ 2014
Pověřuje mj.:
- dopravní komisi vyřízením žádosti obyvatel Sídliště I v Netvořicích ohledně
parkovacích míst
- místostarostku a Ing.arch. Lukáše Fraňka přípravou dodatku smlouvy o dílo na
výstavbu hasičské zbrojnice z důvodu nutných úprav, které budou řešeny změnou
stavby před dokončením
- Mgr. Ludmilu Vodehnalovou spoluprací se sdružením Mezi řekami
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Vážení spoluobčané
dovolte, abych vám úvodem poděkovala za vaše hlasy v podzimních komunálních
volbách. Nově zvoleným zastupitelům děkuji za jejich volbu, ve které mě zvolili starostkou
naší obce. Uvědomuji si svoji zodpovědnost vůči vám a budu se maximálně snažit dostát
slibům, které jsme vám před volbami dali.
Myslím, že se v zastupitelstvu sešla skupina patnácti lidí se společným cílem změnit
Netvořice. Doufejme, že všichni vydrží se svým elánem a nasazením po celou dobu
volebního období.
Po volbách jsme již v plné práci. Samozřejmě pokračujeme v již rozpracovaných
investičních akcích a plánujeme další projekty. Naším zájmem bude upřednostňovat
projekty, na které budou vypsány dotační tituly.
Ráda bych vás v krátkosti seznámila s výhledem, čím bychom se chtěli v nejbližší
době zabývat. Z rozpracovaných investičních akcí má prioritu úspěšné dokončení
výstavby hasičské zbrojnice a posílení vodovodního řadu. Velmi důležitým úkolem je
dokončit nový územní plán sídelního útvaru Netvořice. Čekáme na vyjádření ministerstva
školství, zda jsme byli úspěšnými žadateli na rozšíření mateřské školy.
Vzdálenější akcí s velkou prioritou je výstavba kanalizace, kde se nyní dokončuje
vše potřebné k získání stavebního povolení. Připravujeme zpracování projektu na
proměnu našeho náměstí a rekonstrukci budovy radnice.
V oblasti kulturní a společenské připravujeme ve spolupráci s místními spolky a
sdruženími plán hlavních akcí na rok 2015, který bude v lednu zveřejněn na našich
webových stránkách. Je naším zájmem, aby akcí pořádaných městysem přibývalo. Velice
si vážíme neustále se prohlubující spolupráce s místními spolky, sdruženími a
podnikateli.
O připravovaných projektech a činnosti obce vás budeme průběžně informovat na
našich webových stránkách. Byli bychom rádi, abyste chodili na veřejná zasedání
zastupitelstva a díky tomu měli přehled o práci zastupitelstva a případně přispěli k rozvoji
obce svými podněty.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné a klidné prožití svátků vánočních, chvíle
vzájemné úcty a lidskosti. Do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Monika Šlehobrová - starostka
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych za městys Netvořice poděkovala panu Šťástkovi za to, že nám
věnoval ze své zahrady strom, který bude zdobit náměstí po dobu svátků
vánočních.
Děkuji za velkou pomoc při poražení, přepravě a postavení stromu členům SDH
Netvořice a Sokola Netvořice. Jsem ráda, že spolupráce a vzájemná pomoc u nás
funguje.
Velký dík

Za městys Netvořice
Monika Šlehobrová - starostka
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Připravujeme anketu – zapojte se
Vážení spoluobčané,
dali jste nám důvěru ve volbách a uděláme všechno proto, abychom vaše
očekávání naplnili. Protože víme, že je co zlepšovat, přivítali bychom vaše náměty na
zvelebení Netvořic a přilehlých obcí.
V lednu 2015 najdete na internetových stránkách a ve svých poštovních
schránkách anketní lístek, který zjednoduší orientaci v oblastech, které nás všechny tíží.
Vyplněný lístek (případně doplněný o další náměty) vrátíte zpět buď elektronicky, nebo
na sběrné místo. Datum ukončení ankety a sběrné místo bude uvedeno na anketním
lístku.
Zároveň bychom byli rádi, abyste na anketní lístek, pokud možno, uvedli své jméno.
Nestyďte se za své názory. Jedině vzájemnou komunikací se posuneme blíže ke
společnému cíli.
městys Netvořice

Úklidová štafeta
V sobotu 27. 9. 2014 se konala první Úklidová štafeta v Netvořicích. A jak to
všechno probíhalo? V sobotu v 9 hod. se sešlo u sokolovny cca 50 sběračů různého věku
– od miminka v kočárku, přes děti ze školky a školy až po naše seniornější spoluobčany.
Bylo zataženo, ale předpověď slibovala babí léto. Určili jsme si trasy, rozdali pomůcky,
občerstvení a vyrazili jsme. Pytle se plnily nejrůznějším odpadem. Nejkurióznější byl
nález několika OP a prázdných peněženek.
Vyčistili jsme cca 25 km silnic (v obou směrech) a sebrali jsme 320 kg odpadu!!!
Vychází to na 13 kg odpadků na jeden km!!!! Sami posuďte, co Vám to číslo říká.
A co jsme nejčastěji nacházeli? Plastové láhve, plechovky od nápojů, obaly od cigaret a
cukrovinek. A našli a zdokumentovali jsme několik černých skládek. My sami jsme
měli návštěvu z Benešovského deníku. Paní redaktorka nás fotila a napsala dva krásné
články. Po sebrání svého úseku každý dorazil k sokolovně, kde jsme si opekli buřty,
popovídali si a celkem jednotně se shodli, že „to“ budeme muset zopakovat. Mezitím p.
Vaněček objížděl jednotlivé trasy a nakládal plné pytle na Avii. Asi každý, kdo jezdil nebo
chodil po námi uklizených silnicích si toho rozdílu všiml. Já sama jsem byla velmi pyšná,
že se nám to povedlo. Ale víte, jak vypadají škarpy dnes, 2 měsíce po očistě?...... Pokud
máte potřebu mít kolem sebe čisto a uklizeno, nestyďte se, vezměte si rukavice a
igelitku a na procházce sbírejte odpadky. Spojíte příjemné s užitečným. A jestli si říkáte,
že jste to tam nehodili, tak proč byste to měli sbírat, tak to sice máte pravdu, ale když
budete uklízet, připojí se další a další a už si nikdo nedovolí minimálně před vámi papírek
na zem vyhodit.
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Takže další organizovaná Úklidová štafeta bude na jaře, hned jak sleze sníh. O
termínu se dozvíte rozhlasem, letáčky nebo prostřednictvím webu, kde máme svou
záložku Úklidová štafeta. Jste srdečně zváni.
Všem Vám, sběračům, patří velké poděkování a velké poděkování patří i
sponzorům, kteří věnovali občerstvení a pomůcky.
Poděkování patří i Úřadu městyse v Netvořicích za velkou podporu.
Ještě jednou moc děkujeme.
Ing. Šárka Zemanová, Monika Šlehobrová

Muzeum
Návštěvní sezóna byla letos v Městském muzeu ukončena tradičně poslední den v
měsíci září. Pokud se týče návštěvnosti, byl letošní rok o něco slabší než minulá léta.
Větší návštěvnost muzeum zaznamenalo v době konání výstav.
Během letošního roku přibyly do sbírek dva nové předměty: kuchyňské váhy a
mapa regionu (dar od Jiřího Stibůrka).
Téměř čtyřicet návštěvníků přišlo do muzea v sobotu 15. listopadu, kdy se konala v
budově netvořické základní školy valná hromada Spolku rodáků. Prohlédli si výstavu
ke 100. výročí založení Spolku a k 90. výročí otevření místního muzea.
Mgr. Helena Černošová – správkyně muzea

Mateřská škola
CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Tak nám začal nový školní rok 2014-2015. Obě třídy mateřské školy jsou opět
naplněny do povolených výjimek - 52 dětí – 1.třída 27 dětí 3-5 letých a 2.třída 25 dětí
5-6 letých.
Vzhledem k tomu, že nebyly uspokojeni všichni žadatelé o přijetí dítěte do MŠ,
požádal zřizovatel ve spolupráci s ředitelkou MŠ o dotaci na přístavbu mateřské školy.
Žádost o dotaci musela být podána do 31.8.2014. V současné době čekáme na vyjádření
MŠMT. Pokud by dotace byla schválena, začalo by se s přístavbou MŠ již v jarních
měsících 2015 a tím by se kapacita MŠ navýšila o 16-20 dětí. V případě záporné
odpovědi by byla zřízena přípravná třída v ZŠ Netvořice, kterou by navštěvovaly
předškolní děti.
Rozjezd školního roku byl velmi hektický. Již druhý týden začal plavecký výcvik
v bazénu v Benešově a hned jsme pokračovali divadlem v MŠ, výletem do divadla
v Kamenici, následoval eko program o lese a ještě nás čekají do konce školního roku dvě
divadelní představení v MŠ. Svou činnost zahájily kroužky taneční a seznamování
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s anglickým jazykem. Kroužky vedou externí pracovníci. Naše děti si připravily pásmo
básniček a písní na přivítání nových občánků v Netvořicích, které bylo 22.11.2014.
S dětmi připravujeme pásmo písniček u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí. V polovině prosince přivítáme v naší škole rodiče a prarodiče, kterým se
představíme s vánočním programem.
Začátkem října na naší škole proběhla dvoudenní kontrola ČŠI, přes drobné
nedostatky, které jsme okamžitě během inspekce odstranily, byla naše výchovná činnost
hodnocena kladně. Další kontrolou na konci října byla návštěva pracovnic hygienické
stanice z Benešova. Její zaměření se týkalo pitného režimu a výdeje jídla v MŠ. Nebyly
shledány žádné nedostatky.
V roce 2015 chceme udržet nastavený standard. Nadále budeme pokračovat
v divadýlkách v MŠ, eko programech, v kroužcích. V únoru proběhne týdenní lyžařský
výcvik, během jara navštívíme eko centrum Čapí hnízdo v Semtíně a Toulcův dvůr
v Praze.
Kolektiv mateřské školy společně s dětmi Vám přejí klidné, hezké vánoce a šťastný nový
rok.
Jitka Povolná a Milena Sládková MŠ Netvořice

Základní škola
ŠKOLA OSLAVILA 60 let ….
Letošní rok je pro základní školu v Netvořicích velice významný. Připomínáme si
totiž 60 let od otevření budovy „nové“ školy. Je až příznačné, že právě v tomto roce 2014
prošla škola velkou změnou, a to zateplením a novou fasádou na obou budovách školy a
tělocvičně.
Oslavy výročí probíhaly 20. září a myslím, že kdo přišel – nelitoval. Celý den jsme
pojali spíše neformálně. Na novém víceúčelovém hřišti proběhla dopoledne utkání
v házené bývalých absolventek naší školy a bylo až neuvěřitelné, jak děvčata turnaj
prožívala a při hře reagovala tak, jakoby školní lavice opustila právě včera… Byl to
nádherný sportovní zážitek a vůbec není důležité, kdo vyhrál. Bylo by dobré navázat na
tento turnaj a scházet se častěji při házené, která má v Netvořicích bohatou historii i
současnost. Třeba se najde „dobrá duše“, která se této aktivity ujme organizačně. Oslavy
pokračovaly na hřišti soutěžemi pro děti, pro které byly připraveny ceny a sladkosti.
Teprve odpoledne proběhla oficiální část oslav, která byla spojena s návštěvou hejtmana
Středočeského kraje Ing. Miloše Petery. Všechny zúčastněné pozdravil právě pan
hejtman, dále pan starosta Jiří Kubásek, paní místostarostka Monika Šlehobrová a
ředitelka školy Ludmila Vodehnalová. Celý den vyvrcholil akademií ve školní tělocvičně.
Ještě jsem neviděla tělocvičnu tak hodně zaplněnou. Jednotlivé třídy a obě oddělení
školní družiny se představily se svým programem a na závěr vystoupil gymnastický oddíl
pod vedením paní Jitky Stibůrkové. Cvičilo se na netradičním nářadí – tzv. airtracku.
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Gymnastky opět dokázaly, že v rámci Asociace sportu pro všechny patří ke špičce
v České republice.
Počasí nám přálo, bylo k dispozici občerstvení, upomínkové předměty jako
almanach či keramické sluníčko s pamětním razítkem. Dík patří všem, kteří se o hladký
průběh celé akce zasloužili, tedy zaměstnancům školy, Městysi Netvořice, sponzorům a
dobrovolníkům, kteří pomohli při úpravě areálu školy či realizaci sportovních akcí, a všem
žákům školy, kteří připravili divákům nejeden pěkný zážitek.
V sobotu 15. listopadu byly slavnostně odhaleny pamětní desky v souvislosti s
významnými událostmi v Městysi Netvořice. Jedná se konkrétně o 60. výročí školy a 110.
výročí založení Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích. U této příležitosti byly
vysazeny dva pamětní stromy - Sekvojovce obrovské. Žáci naší školy vystoupili s krátkým
kulturním programem a promluvil pan Ing. Jiří Stibůrek, který stromy věnoval a Mgr.
Ludmila Vodehnalová. Sekvojovce obrovské se stanou součástí nově vznikající
dendrologické zahrady v areálu školy a budou tu pro další generace žáků a občanů
městyse. Jsou to mimořádně nádherné a dlouhověké stromy.
Na závěr si dovoluji pozvat Vás všechny, tedy čtenáře Zpravodaje, na tradiční prodejní
výstavu do školy, která se koná v sobotu před první adventní nedělí, tedy 29. listopadu
v 16 hodin. Přijďte se podívat na výrobky Vašich dětí, poslechnout si koledy a posedět
s přáteli.
Za ZŠ Netvořice: Mgr. Ludmila Vodehnalová

Společné foto u Sekvojovce obrovského – 15.11. 2014
Přírodovědný projekt Triangl na Základní škole v Netvořicích
Naše škola patří mezi 12 škol Středočeského kraje, které se zúčastnily
dlouhodobého projektu Triangl. Byl zaměřen na podporu zájmu žáků o přírodovědné
předměty. Žáci druhého stupně se v uplynulém půlroce účastnili různých besed
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s mladými vědci, kteří jim předávali své zkušenosti z oblasti fyziky, přírodopisu, chemie a
informačních technologií. V projektovém týdnu si vyzkoušeli chemické pokusy, řešili
zateplení, vhodné materiály a úspory při stavbě domu. Pracovali s nejnovějšími měřícími
přístroji. V rámci projektu navštívili několik vědeckých pracovišť, např.: Meteorologickou
stanici na Milešovce, Hvězdárnu v Ondřejově, Geologický ústav AV v Praze. Poslední
akcí byla návštěva Techmánie v Plzni, kde si žáci vyzkoušeli fyzikální pokusy, svoji
šikovnost, odvahu na gyroskopu, který lidem zprostředkuje pocity astronautů.
Celý projekt byl hrazen z prostředků Evropské unie a umožnil žákům poznat předměty ze
školy i z jiné strany.
Mgr. Petra Bednaříková

Žáci Jan Krňanský, Marek Vopička a Jan Bednařík při fyzikálním pokusu v rámci projektu
TRIANGL
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Činnost SDH Netvořice
Ani o prázdninách hasiči neodpočívali. Další akcí, která byla v plánu akcí, tak bylo
stanování pro děti u požární nádrže. Akce byla pro mladé hasiče, ale také pro děti, kteří
nejsou u hasičů a měli zájem se zúčastnit. Pro děti bylo připraveno opékání buřtů,
soutěže a po setmění byl připraven bobřík odvahy. Letos nám vyšlo počasí, takže jsme
všichni strávili noc ve stanech a bouřka nás nevyhnala, tak jak to bylo v loňském roce.
Všem zúčastněným se stanování velice líbilo a příští rok se bude opakovat.
Jak již bývá zvykem, tak na konci prázdnin 30.8.2014 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 bylo jako na houpačce. Z důvodu počátečního deště byla soutěž přerušena. Poté
se počasí umoudřilo a nakonec dokonce vykouklo sluníčko.
Dne 13.9.2014 se přípravka zúčastnila druhé soutěže festivalu přípravek, kterou
ogranizoval SDH Cholupice – Praha 12. Soutěž se konala na oddychové loučce v
Komořanech. Byly celkem 4 disciplíny a to – štafeta dvojic, požární běh, člunkový běh a
požární útok na hořící domeček. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev. Po loňském
nezdaru, kdy nám uteklo 3.místo o vteřinu se družstvo umístilo na krásném 1.místě.
Rozhodla poslední disciplína a to požární útok na hořící domeček. MH byly velice
nadšené z medailí a poháru, který obdržely za 1.místo. Druhé družstvo obsadilo 6.místo.
Nejen mladí hasiči byly rádi, ale především vedoucí, že se jim soutěž podařila.
14.9.2014 jsme se zúčastnili odhalení základního kamene nové hasičské
zbrojnice. Byl zde zástup jak mladých hasičů, hasičky, hasiči, ale také dlouholetí členové
sboru.
Dne 4.10.2014 se náš kolektiv mladých hasičů a dorostu zúčastnil podzimního
kola hry Plamen ve Střezimíři. V závodě požárnické všestrannosti obsadilo mladší
družstvo 4.místo a starší družstvo 15.místo. V kategorii dorostenců jednotlivců obsadili
Matěj Charbuský 3.příčku v kategorii střední a v kategorii mladší Petr Pešek 6.příčku.
Na jaře nás čeká druhé kolo, kde se rozhodne o celkovém umístění
Poděkování patří všem mladým hasičům a dorostencům, kteří se soutěže zúčastnily.
O víkendu 11.10. – 12.10.2014 se družstvo JSDH Netvořice s vozidlem Ford
Tranzit v počtu 5+1 pod velením Miroslava Šebka zúčastnilo nočního cvičení hasičskozáchranářského cvičení v Přestavlkách u Čerčan. Během odpoledne proběhlo proškolení
resuscitace, třídění raněných metodou START, radiokomunikace a vyprošťování
raněných z vozidla. Po setmění družstvo plnili součinnostní disciplíny, kterými byl požár
budovy a poté hromadná autonehoda. Poté nastalo osm jednotlivých úkolů, mezi které
patřila například autonehoda, hledání a ošetření pohřešované osoby za spolupráce
kynologů, nález a zabezpečení nebezpečných látek apod. Naše družstvo se umístilo na
konečném 12.místě z 16-ti zúčastněných. Vzhledem k tomu, že jednotka toto cvičení
absolvovala poprvé, tak umístění je velice dobré.
Ve dnech 24. října a 7. listopadu navštívili hasiči s dráčkem Hasíkem opět po roce
ZŠ v Netvořicích. Program HASÍK CZ působí na této škole již pátým rokem. Je zaměřen
na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dráčka Hasíka
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zastupoval vyškolený hasič instruktor Martin Šebek z SDH Netvořice. Výuka probíhala ve
druhé a šesté třídě. V letošním roce jsme se v šesté třídě setkali s žáky, které jsme před
čtyřmi lety poprvé navštívili ve druhé 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. Děti byly opět velmi šikovné.
Odměnou jim byly na konci předány upomínkové naučné předměty s dráčkem Hasíkem,
kterými byly například omalovánky, skládačky hasičských automobilů, pexesa, apod.
Dne 1.11.2014 se v Kondraci konalo školení vedoucích mladých hasičů. Tohoto
školení se zúčastnili Věra Marková a Markéta Šebková.
V sobotu 1.11.2014 jsme provedli výlov požární nádrže. Letošní výlov byl zdaleka
příznivější, než ten minulý. K vidění bylo nejen mnoho ryb a raků, ale také škeblí.
Ve dnech 7.11. – 8.11.2014 se na Jizbici konalo školení rozhodčích pro požární
sport , mládež a dorost. Tohoto školení se zúčastnila Markéta Šebková.
Dne 22.11.2014 se konala od 17 hod. v SOKOLOVNĚ výroční valná hromada, kde
se hodnotila práce za uplynulý rok a plánovala na následující rok. Na valné hromadě byl
zvolen starosta sboru, kterým se stal Bc. Miroslav Český a také byl zvolen 13 členný
výbor sboru na následující volební období.
Výjezdy zásahové jednotky Městyse Netvořice
17.7.2014 – požár polního porostu u Nebřichu
SDH Netvořice přeje krásné prožití vánočních svátku a mnoho zdraví a štěstí v Novém
roce 2015.
Markéta Šebková - jednatelka

Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
Pro Netvořice tři významná výročí, o kterých jsem psal v minulých Netvořických
zpravodajích, byla společně a úspěšně vzpomenuta při naší 66. Valné hromadě dne 15.
listopadu 2014.
Začátek byl neoficiální v 9 hodin v Netvořickém muzeu, kde je výstava ke 110.
výročí vzniku Spolku rodáků a přátel Netvořic a 90. výročí otevření Netvořického muzea.
Správce muzea paní Černošová uvítala členy Spolku a provedla je muzeem.
V 10,30 jsme u školy společně se Základní školou Netvořice a s několika občany
Netvořic provedli slavnostní odhalení pamětních desek k 110. výročí Spolku a 60. výročí
budovy ZŠ u dvou nově zasazených stromů - sekvojovec obrovský. Paní ředitelka ZŠ
Mgr. Lída Vodehnalová a starosta Spolku ing. Jiří Stibůrek vzpomněli na výročí a
zdůraznili vzácnost vysazených stromů, které se mohou dožít tisíc let. Potěšilo nás
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vystoupení žáků ZŠ - fanfáry na trubku a recitace. Ještě uvedu, že dva sekvojovce a
pamětní desky věnoval Jiří Stibůrek a kameny pro pamětní desky Petr Vodehnal. Po
společném foto jsme odešli do jídelny na oběd a na oficiální Valnou hromadu.
Ve škole vystoupila řada žáků ZŠ s krásnými písněmi a recitacemi za klavírního
doprovodu a vedení paní učitelky Kleinové. Patří jim veliký dík. Ozdobou byly také dva
veliké krásné dorty k výročí Spolku.
Při oficiální Valné hromadě promluvil starosta spolku Jiří Stibůrek o Spolku a jeho
novém zaměření pro budoucnost. Akce Spolku vzpomenul místostarosta a kronikář Josef
Dušek. Jenom krátce uvádím tradiční akce – Ples, Na Medník za kandíky, Cesta do
středu království českého, Pouťový jarmark. O tradičním jarmarku byla zajímavá výstava
panelů s leteckými záběry Netvořic a okolí dodané Jiřím Stibůrkem (nyní jsou před
školou). V trafostanici byla výstava fotografií starých Netvořic a seznam obyvatel a čísel
domů z roku 1942 (těsně před vystěhováním!) sepsaný Aloisem Stárou. Tehdy měly
Netvořice 168 čísel domů a v nich bydlelo 827 obyvatel. Našli jsme tam naše předky i
současníky.
Dále jsme vzpomenuli krásné slavnosti ve škole v září k 60. výročí, několik akcí
Sdružení mezi řekami – například 635 let Teletína s přednáškou Václava Cílka
v teletínském lomu a neobyčejné nalezení a odhalení dvou tvrzí u Teletína panem
Víznerem. Dále byla velice zajímavá návštěva s Václavem Cílkem ve štole sv. Josefa
v Čelině na Chotilsku. Také jsme se zůčastnili v září akce našeho městyse v úklidové
četě – uklizení kolem silnic v okolí Netvořic, atd.
Oznámil jsem vydání další významné knihy pana Šmeráka Kronika kronik, kterou
velice doporučuji. Upozornil jsem na knihu Jaroslava Lašťovičky Historie Netvořic, která
by zasluhovala nového vydání. Nic podobného Netvořice nemají a těžko budou mít.
Velice významná byla zpráva, že Jiří Stibůrek zajistil vydání nové knihy pana
Václava Cílka „Netvořice v proudu času“. Pan Cílek nás stručně seznámil s obsahem
knihy. Doufáme, že se podaří jí vydat do konce roku a první vernisáž uděláme
v Netvořicích. Panu Cílkovi patří veliký dík!
Naše věrná členka Spolku Jindra Schneiderová nám jako každý rok přednesla
svoji báseň pro Spolek. Nyní v názvu je „Spolek rodáků náš maják“. Její básně uložíme
do archivu pro příští generace.
Naše nová starostka Netvořic, Monika Šlehobrová, nás seznámila s plány
městyse. Já jenom připomenu územní plán, digitalizaci netvořických kronik a anketu pro
občany o zlepšení Netvořic. Popřáli jsme jí a celému vedení městyse hodně úspěchů
v jejich práci.
Paní ředitelka ZŠ Mgr. Lída Vodehnalová nás provedla historií naší školy od
minulosti po současnost. Ze současnosti nás seznámila především s rozsáhlou
rekonstrukcí budovy školy. Zároveň vznikla nová veřejná hřiště a krásná zahrada před
školou. Přejeme naší škole hodně úspěchů a hodně spokojených žáků a rodičů.
Na závěr jsme měli možnost poslechnout si záznam pamětníků na vystěhování
obyvatel za druhé světové války. Ne všichni se dnešního dne dožili – Vláďa Novák, pan
Zajíček, pan Šlenkrt. Vzpomenuli jsme na ně!

strana 14

ročník 15, číslo 3

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

listopad 2014

Na závěr naší úspěšné 66. Valné hromady bylo posezení a popovídání. Již nyní se
těšíme na další spolupráci s městysem, základní školou, sokolem, hasiči a občany
Netvořic!

Ing. Josef Dušek místostarosta a kronikář

TJ Sokol Netvořice
Po prázdninové pauze sportovní dění vstupuje do nové sezóny. V sezóně 2014 –
2015 máme ve fotbale přihlášeny čtyři fotbalové týmy: mužstvo dospělých a tři žákovské.
Mužstvo dospělých trénuje Petr Klouda st., mladší žáky Monika Charvátová a David
Hokr, mladší přípravku Radek Vanta a ty nejmenší doprovází při prvních fotbalových
krůčcích Dan Roušar.
Do podzimní části sezóny 2014 – 2015 jsou přihlášeny také tři týmy stolního
tenisu. Mužstvo A pod vedením Zdeňka Ošmery, mužstvo B pod vedením Petra
Vodehnala a mužstvo C vede Mirek Čipera. Těm nejmenším cestu ukazují Karel Šméral
st. a Karel Šméral ml. společně s vedoucími jednotlivých mužstev.
V letošním roce byl pro zlepšení výkonnosti, jak dětí tak i dospělých, zakoupen robot pro
trénink stolního tenisu.
Domácí zápasy se hrají ve čtvrtek a v pátek v sokolovně. Budeme rádi, když nás přijdete
podpořit. Bližší informace o jednotlivých zápasech jsou na vývěsce TJ nebo na webových
stránkách stolního tenisu okresu Benešov.
Trenérům všech oddílů a všem ostatním dobrovolníkům, kteří ve svém volném
čase pomáhají s chodem Sokola, touto cestou za jejich práci a ochotu moc děkuji.
V letošním roce k 31.8.2014 ukončil svou dlouholetou funkci starosty Sokola Pavel
Netolický. Jsme rádi, že nadále zůstane ve výboru TJ. Za jeho práci mu patří velký dík.
V sobotu 6. 12. 2014 se bude pro členy a pozvané hosty konat volební Valná
hromada Sokola.
První kulturní událostí v roce 2015 bude tradičně Zabijačkový ples, který pořádáme
společně se Spolkem rodáků.
Ples se bude konat v sobotu 10. 1. 2015 od 20 hodin. Přijďte se všichni pobavit se
skupinou Čejka band, chybět nebude ani bohatá tombola.
Nakonec už mi nezbývá než popřát krásné a ničím nerušené prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a sportovních úspěchů v novém roce 2015.
Za TJ Sokol Netvořice Pavel Bron

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ – HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY
Mladí fotbalisté mají za sebou podzimní část sezony 2014/2015, do níž vstoupili
hned na třech frontách. Poprvé v historii startují v soutěžích okresního přeboru družstva
mladší a starší přípravky a nově i mladší žáci.
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Hráči mladší přípravky absolvovali pět turnajů, příkladně bojovali a umisťovali se
uprostřed startovního pole. Na jaře je čekají další zápasy, tentokrát již ve skupině o
konečné umístění.
Starší přípravka, byť patří opět mezi nejmladší ve své kategorii a potýká se
s nedostatkem hráčů, předváděla vyrovnané výkony a přezimuje v klidném středu
tabulky.
Mladší žáci měli před sebou v září nelehký úkol, neboť přecházeli z malého na
větší hřiště. A úvodní zápasy tomu také napovídaly… Výsledek typu 12:0 v úvodním
zápase nikomu kuráž nedodá. Nicméně hráči postupně překonali počáteční bázeň a
jejich hra se zápas od zápasu lepšila. V tabulce jsou sice předposlední, ale bilance dvou
výher a většinou jen velice těsných a smolných proher je, svým způsobem, malý úspěch.
Kladem podzimu je společná příprava družstev starší přípravky a mladších žáků, čímž
vznikla větší a výkonnostně vyrovnaná tréninková skupina. Tréninková náplň se
zkvalitnila i díky možnosti využívat hřiště s umělým povrchem. Pokud děti zlepší ještě
koncentraci při tréninku i zápasech, výsledky se jistě dostaví.
Poděkování, s přáním hodně štěstí do dalších zápasů v jarní části, patří všem
malým fotbalistům, trenérům a v neposlední řadě i rodičům a členům realizačních týmů
jednotlivých mužstev za jejich obětavou práci a reprezentaci fotbalového oddílu Sokola
Netvořice.
Monika Charvátová

FOTBALOVÉ MUŽSTVO DOSPĚLÝCH
Tak nám zase začala nová sezóna 2014/2015 ve III. třídě okresního fotbalu! Jezte
hodně sladkého a také se i občas napijte, vážení fanoušci ( funkcionáři), obalte si nervy!
Opět jsme v úvodu nezklamali! Dvě prohry 0 : 4 a rázem jsme byli poslední. V
poslední době standardní nástup do nové sezóny. A to jsme ještě nedohráli v Sedleci Prčici zápas do konce, pro nedostatek hráčů v poli. Nástup v deseti, dvě zranění a
samozřejmě červená karta. Těmi letos zase nešetříme, zřejmě si nějací hráči myslí, že
máme strašně širokou fotbalovou základnu.
Ve třetím zápase se trochu zablýsklo na lepší časy po domácí výhře 2 : 1 nad
Bystřicí, ale pak to šlo zase náramně z kopce. Čtyři prohrané zápasy dávaly tušit, že
klepeme na bránu IV. třídy. I když prohrané utkání s prvními Krhanicemi 4 : 5 už nebylo
tak špatné, až na výsledek kdy jsme vedli 3 : 1.
Zlom nastal po domácí výhře nad Úročnicí 1 : 0. Pak se vyhrály celkem čtyři
zápasy ( se Soběhrdy 2 : 1, v Týnci 0 : 4 a s Olbramovicemi 5 : 1). Poslední byla remíza
v posledních Křečovicích. Tam jsme zbytečně prospali první poločas a v druhém doháněli
remízu na 1 : 1.
V posledním kole podzimu se doma utkáme s Voticemi B. Zdá se, že nám silnější
soupeř vyhovuje. Když zápas zvládneme a zvítězíme, je počet bodů ( 19 ? ) až dost
dobrým výsledkem pro start do druhé poloviny soutěže. (Votice porážíme 2 : 1)
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Věřím, že poslední výhry naše mužstvo stmelí a my tuto (pro Netvořice) důstojnější
fotbalovou třídu pro Vás zachováme.
Ještě na závěr: SPORTU ZDAR
Martin Vopička

Myslivecké sdružení Netvořice
V srpnovém zpravodaji jsem uvedl čtyři stěžejní úkoly, na které je nutné se
zaměřit. Po třech měsících mohu konstatovat – splněny 3, na 4- tém se stále pracuje a k
tomu bude potřeba vyhledat odborná právní pomoc.
Dále pokračoval odlov srnců I. A III věkové třídy, započal také odlov zvěře dančí,
černé a škodné. Po sklizni řepky a kukuřice nastalo malé zklamání – černá zvěř se naší
honitbě vyhýbala a proto se velmi těšíme na dvě naháňky v měsíci listopadu a prosinci.
V měsíci září proběhla oslava narozenin dvou našich členů. Nezapomněli jsme ani
v říjnu na výborovou a členskou schůzi.
V sobotu 8. 11. 2014 se konal hon na drobnou zvěř za účasti žen, za malé účasti
členů našeho sdružení, s večerním posezením při hudbě, mysliveckým soudem a hlavně
bohatou tombolou.
Se starým rokem 2014 se rozloučíme 31.12.a poté započne intenzivní příprava
Výroční členské schůze.
Na závěr přejí všichni členové MS Netvořice všem radostné prožití svátků
vánočních a úspěšné vkročení do roku 2015.
Za MS Netvořice Josef Břicháček

Včelaři ZO Netvořice v roce 2014
Díky letošní mírné zimě včelstva přezimovala ve velmi dobré kondici a po
příznivém, teplotně nadprůměrném průběhu letošního března, již v prvním týdnu dubna
rozkvetly trnky, rané třešně a švestky a dokonce místy začaly rozkvétat i některé druhy
ozimé řepky. Včelstva rychle zvětšovala svoji sílu a první jarní snůšku květového medu
zvládla na výbornou. Ve 2. a 3. dekádě května proběhlo vytáčení jarního medu a včelaři
si jeho výsledky velmi pochvalovali.
Dne 23.5.14 jsme díky finančnímu příspěvku schválenému zastupitelstvem městyse,
uspořádali pro členy ZO tematický zájezd na výstavu NATURA VIVA v Lysé nad Labem.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 19 osob a i přes úmorné vedro, které ten den panovalo, si
všichni přišli na své. Včelaři měli možnost si nakoupit různé pomůcky pro svou práci,
nevčelaři pak vše možné i související i nesouvisející s chovem včel. A kdo se zajímal
rovněž o myslivost nebo rybaření, možná ani nestihl ve vymezeném čase obejít všechny
expozice a stánky vystavovatelů.
Další fáze letošního léta a podletí už pro včelaře tak příjemné nebyly. Marně jsme čekali
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na další přínos medu, zejména žádaného tmavého, medovicového. Tato snůška se
v poměrně chladném létě prostě nekonala. Naopak včely v červenci a srpnu trpěly
hladem, byly zcela bez zásob a proto jsme letos velmi brzy museli začít s krmením
cukerným roztokem. (Cukr včelám zajistí dostatek glycidových (energetických) zásob
nutných pro přezimování až do příštího jara.
Mnohem závažnější, než zmíněný nedostatek medu, jsou však alarmující zprávy o
zvyšujícím se počtu nových ohnisek nebezpečné nákazy, tzv. moru včelího plodu – dále
jen MVP. Nová ohniska MVP, který způsobuje bakterie Paenibacillus larvae, byla zjištěna
mj. ve východní části bývalého okresu Benešov, tj. v pásmu sahajícím přibližně od
Divišova přes Zdislavice, Vlašim až po Louňovice. Tato nemoc není v žádném případě
přenosná na lidi, ale je naprosto fatální pro včely. Její zákeřnost spočívá v tom, že spory
tohoto mikroba dokáží přežít v latentním stavu až desítky let, bez problému přežijí teplotu
varu a virulenci si zachovávají velmi dlouhou dobu. Nákazu si obvykle včely přinesou
z cizího nemocného včelstva, klinické příznaky tohoto onemocnění včelař zjistí většinou
až po jednom nebo dvou letech. Mezitím se samozřejmě mohou nakazit další včelstva
v okolí. Lék proti této nákaze bohužel neexistuje, pokud dojde k laboratornímu i
klinickému potvrzení příznaků MVP, musí se napadená včelstva utratit a úly a další
vybavení spálit. Nezbývá nám jen doufat, že k zavlečení této nákazy do našeho katastru
nedojde.
V říjnu a listopadu jsme jako každoročně prováděli léčení k tlumení varroázy, jinak
do včel stažených do zimního chumáče již včelaři nezasahují. Důležité je umožnit včelám
klidné, nerušené zazimování.
A klidné a příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a osobní i pracovní úspěchy
v roce 2015, přejí všem spoluobčanům včelaři z Netvořicka.
Antonín Tůma Jednatel ZO
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Prodej vánočních kaprů

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve dnech 22. a 23.12.
od 8:00 do 12:00 hodin
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KOMINICTVÍ Holečková
Opravy komínových těles a sopouchů.
Čištění, kontroly a revize komínů, frézování, vložkování a kominická
pohotovost.
Montáže komínových systémů.
Mírové náměstí 20
257 44 Netvořice
Tlf:607419820,724917477
email:kominik29@seznam.cz
http://www.holecek.sluzby.cz
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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 11.3.2015
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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