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Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych vás v úvodu prvního letošního vydání zpravodaje informovala o
činnosti městyse od listopadu loňského roku.

Tak, jak jsme se již zmínili, v minulém vydání zpravodaje pokračujeme
v pracích na novém územním plánu sídelního útvaru Netvořice. Nyní jsme ve fázi
zpracování návrhu pro společné jednání. Pořizovatel územního plánu odsouhlasil
s pověřeným zastupitelem pracovní verzi, která bude posuzována z hlediska vlivu
na životní prostředí a vlivu na evropsky významnou lokalitu Sázava (soustava
NATURA 2000). Po dokončení těchto hodnocení, bude kompletní územní plán
projednán podle § 50 stavebního zákona s dotčenými orgány a veřejností.
V únoru letošního roku jsme zpracovali a podali žádost o dotaci na naučnou
stezku „Poznáváme Netvořicko od A do Z.“ Dotační titul byl vypsán Ministerstvem pro
místní rozvoj. V případě získání dotace vznikne na cestě tzv. „stará všetická“ naučná
stezka s možností příjemného posezení a odpočinku pro všechny věkové kategorie.
V březnu byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí
na akci „Zateplení a změna zdroje tepla budovy radnice“. Věříme, že budeme
úspěšnými žadateli, naše radnice dostane nový kabát a díky vyřešení topení budeme
moci i v chladnějším období využívat všechny prostory radnice (na besedy, přednášky,
schůze spolků, akce knihovny…). Rekonstrukce radnice bude prvním krokem k nové
podobě netvořického náměstí.
Z dotačních programů vypsaných Středočeským krajem bychom rádi využili dotace
na nové vybavení knihovny mobiliářem a programovým modulem Clavius určeným pro
knihovny. Jak jste si již možná všimli, byla z důvodu výstavby nové hasičské zbrojnice
přesunuta zastávka Břežanská směrem do Netvořic pod schodiště u základní školy.
V současné době je zastávka v provizorním stavu, protože bychom rádi využili dotačního
programu na nové a opravy stávajících autobusových zastávek. Stále čekáme na
vyjádření Ministerstva školství k námi podané dotaci na rozšíření kapacity mateřské
školy. Pokud bychom nebyli na Ministerstvu školství úspěšní, zkusíme štěstí z dotačních
programů Středočeského kraje.
Jak jsem vás informovala v minulém zpravodaji, je jednou z našich priorit
dokončení projektu a podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace. O současném
vývoji a dalších postupech vás informuje místostarostka Ivana Fulínová ve zpravodaji na
straně 8.
V nejbližších dnech opět začnou práce na výstavbě hasičské zbrojnice. Bohužel
v letošním roce nebyly vypsány žádné dotační tituly na výstavbu nových zbrojnic.
Vzhledem k tomu reagujeme na nové zprávy, které zmiňují vypsání dotačních titulů na
stavbu hasičských zbrojnic z Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2016. V letošním roce
postavíme hrubou stavbu a v roce 2016 (snad s dotací) stavbu dokončíme.
V měsíci dubnu bude provedena oprava místních komunikací na území městyse a
přilehlých obcí po zimě. Přestože máme přehled o kritických místech, prosíme vás o
včasné upozornění na případné výmoly v okolí vašeho bydliště na email městyse.
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O anketě, která proběhla minulý měsíc v Netvořicích, podrobněji informujeme na
straně 9. Přesto bych vám ráda sdělila, že mě velice mrzí nízká účast respondentů.
Věřím, že se vzájemná komunikace zlepší a budeme se na rozvoji Netvořic podílet
společně.
Závěrem bych vás ráda upozornila na přehled akcí zveřejněných na webových
stránkách městyse. Jedná se o akce pořádané městysem a místními spolky. Z těch
nejbližších je to již tuto sobotu sběr železného šrotu, který pořádají naši hasiči a
velikonoční výstava v netvořickém muzeu. Na duben jsou mimo jiné připraveny dvě
významné akce: 25.4. koncert VOX NYMBURGENSIS v netvořickém kostele a již
tradiční pálení čarodějnic 30.4.na fotbalovém hřišti spojené se stavěním máje.
S přáním Veselých Velikonoc a krásného jara

Monika Šlehobrová, starostka

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Odpady – od 1. dubna bude v souladu platnou obecně závaznou vyhláškou každou
sobotu přistaven do sběrného dvora kontejner určený na bioodpad (listí, tráva apod.).
Úřední hodiny – dovolte, abychom vás touto cestou požádali o respektování úředních
hodin, které jsou vyhrazeny pro občany v pondělí a ve středu od 7:30 – 12:00,
13:00 - 17:00 hodin. Pro případnou neodkladnou návštěvu mimo úřední hodiny
kontaktujte nejdříve zaměstnance městyse telefonicky a domluvte si termín schůzky.
Děkujeme.
Parkování aut – prosíme občany, aby pro parkování svých vozidel pokud možno
využívali své pozemky a zahrady. V zimních měsících je mezi zaparkovanými auty
v ulicích údržba komunikací velmi složitá a hrozí poškození vašich vozidel při
prohrnování. V letních měsících často brání při sekání trávy a údržbě komunikací.
Přemístění kontejnerů - v měsíci květnu budou přemístěny kontejnery na tříděný odpad
od nákupního střediska do dvora u radnice. Důvodem je zkulturnění prostředí před
nákupním střediskem.
Komunikační systém – pro rychlejší a kvalitnější získávání informací bude v měsíci
dubnu zprovozněn facebook městyse Netvořice. O jeho zřízení vás budeme informovat.
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Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 18.12.2014
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- rozpočet městyse na rok 2015. Rozpočet městyse je schválen jako rozpočet
schodkový a schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let.
- finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu r.2014 TJ Sokol Netvořice ve výši
25.000,-Kč na provoz sokolovny z financí poukázaný na obec z danění loterijní
činnosti
- finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu r.2015 TJ Sokol Netvořice ve výši
140.000,-Kč
- finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu r.2015 těmto spolkům:

-

Spolek rodáků:
10.000,-Kč
o.s.Kolna:
15.000,-Kč
BENKON:
500,-Kč
Včelaři:
5.000,-Kč
Zahrádkáři Netvořice:
5.000,-Kč
MS Netvořice:
5.000,-Kč
MS Maskovice:
5.000,-Kč
Malí hasiči Netvořice:
10.000,-Kč
Na případný jednorázový příspěvek v průběhu r.2015 zůstává rezerva 4.500,-Kč.
O jeho rozdělení rozhoduje rada městyse. Zastupitelstvo bude o případném
poskytnutí dotace informováno na nejbližším zasedání
prodej pozemku p.č.596 v k.ú.Netvořice. Prodejní cena 182 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující.
prodej pozemku p.č.463/1 v k.ú.Tuchyně. Prodejní cena 12 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující.
prodej části pozemku p.č.326/4 v k.ú.Všetice. Prodejní cena 195 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující.
U jednotlivých pozemků byla určena prodejní cena na základě stanovení ceny
obvyklé, která vychází z aktuálních prodejních cen pozemků v dané lokalitě.

Revokuje:
- usnesení z jednání zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne 26.7.2012 –
bod č.7) odkup pozemků par.č.971/40, 973/2 a 975/1 v k.ú.Netvořice za účelem
možného vybudování přístupové komunikace.
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Neschvaluje mj.:
- prodej pozemku 1015/37 v k.ú.Netvořice
- odkup pozemků par.č. 971/40, 973/2 a 975/1 v k.ú.Netvořice
Bere na vědomí mj.:
- celkový výtěžek charitativní sbírky pro Dětský domov Racek ve výši 7.000,-Kč
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 12.2.2015
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- pronájem netvořické pouti manželům Třískovým za těchto podmínek: celková cena
za pronájem činí 55.000,-Kč vč.DPH. Pronajímaná plocha bude specifikovaná
v plánku, který bude nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva bude
uzavřena na jednu akci „Netvořická pouť 2015.“ Nájemci zajistí mobilní toalety,
uhradí uzavírku náměstí a zajistí závěrečný úklid.
- Koupi pozemku p.č. 382/36 o výměře 205 m 2 a 382/14 o výměře 61 m2
v k.ú.Netvořice. Kupní cena je stanovena v souladu se znaleckým posudkem na
13.300,-Kč (pozn.: jedná se o pozemky pod ČOV v ul.Západní).
- finanční podporu pro Sdružení ochrana fauny ČR ve výši 500,-Kč
- finanční dotaci pro Místní akční skupinu Posázaví ve výši 105.700,-Kč (pozn.:
MAS Posázaví zajišťuje, v rámci příspěvku, spolupráci při zpracování žádostí o
dotace, zajišťuje výběrová řízení a poskytuje právní služby pro městys Netvořice,
místní spolky, občanská sdružení a příspěvkové organizace při městysu Netvořice,
tj. základní a mateřská škola).
- podání žádosti o dotaci na zateplení budovy a změnu zdroje tepla budovy radnice
z Operačního programu životní prostředí
- prodej části pozemku 498 o výměře 77 m 2 nyní označení podle nového
geometrického plánu jako pozemek 498/2 v k.ú.Netvořice za stanovenou cenu
obvyklou dle zpracovaného znaleckého posudku, tj. 800,-Kč/m2. Celková prodejní
cena je 61.600,-Kč. Veškeré náklady s prodejem hradí kupující. (pozn.: jedná se o
pozemek pod trafostanicí v ul.Hrubínova, kupujícím je ČEZ Distribuce).
- vyhlášku č.1/2015 (pozn.: obecně závazná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Netvořice)
- vyhlášku č.2/2015 (pozn.: obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální
odpad)
Neschvaluje:
- finanční podporu pro festival „Mezi řekami 2015“ ve výši 35.000,-Kč
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Bere na vědomí mj.:
- dohodu městyse Netvořice s Českou spořitelnou o příslibu úvěru. Příslib
nezakládá žádný právní vztah mezi městysem a Českou spořitelnou, vzniká pouze
jednostranný závazek České spořitelny za jistých podmínek poskytnout úvěr.
V případě, že by se měl příslib proměnit v úvěr, bude přijetí úvěru schvalovat
zastupitelstvo.
Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 1.12.2014 do 18.2.2015
Rada:
Schvaluje mj.:
- novým členem školské rady p. Kateřinu Roušarovou
- na základě výsledků z místního šetření a doporučení ekologické komise poražení
břízy v ul.Růžová a s poražením smrku za hasičskou zbrojnicí po dohodě
s majitelem z důvodu ohrožení zdraví a života občanů a jejich majetku
- změnu splatnosti platby za nájem prostor sloužících k podnikání v č.p.19 k těmto
termínům: 5.4., 5.7., 5.10., 5.1. (pozn.: restaurační zařízení). Tato změna bude
řešena dodatkem uzavřené nájemní smlouvy.
- inventarizační zprávu za r.2014

Jarní úklid
V rámci minimalizace černých skládek a pomoci občanům při jarním úklidu
v letošním roce zopakujeme svoz velkoobjemového odpadu pro okolní části městyse
Netvořice:
30.4. – 7.5.2015
7.5. – 14.5.2015
14.5. – 21.5.2015
21.5. – 28.5.2015
28.5. – 4.6.2015

Dunávice
Maskovice
Lhota
Tuchyně
Všetice

Do přistavených kontejnerů je zakázáno ukládat stavební suť, nebezpečný odpad,
elektro.
O termínech umístění kontejneru v Netvořicích vás budeme informovat.
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„Úklidová štafeta“ – opět začínáme v Netvořicích
V minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali o velice úspěšné akci „Úklidová
štafeta“, která se konala 27.9.2014. Připomeňme, že jsme vyčistili cca 25 km silnic
(v obou směrech) a sebrali 320 kg odpadu.
Také letos na jaře chceme uklidit odpadky u silnic, které vedou z Netvořic k dalším
obcím, kterým předáme štafetu, aby mohli pokračovat v úklidu dál. Termín akce byl
plánován na 18.4.2015. Ale vzhledem k tomu, že v březnu uklízeli (tak jako každoročně)
myslivci, přesouváme termín úklidové štafety na 16.5.2015. Zúčastnit se mohou všichni,
kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí. Po skončení procházky se všichni sejdeme
v zahradě u sokolovny, kde si opečeme buřty.
Všichni jste srdečně zváni.
Monika Šlehobrová a Šárka Zemanová

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle nové legislativy
Jedná se o vyhlášku č.189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a
vyhlášku č.222/2014 s účinností od 1.11.2014
Kdy tedy potřebujete povolení:
1) při kácení suchých dřevin. I kácení suchých dřevin podléhá povolení kácení.
Důvodem je možnost uložení náhradní výsadby. Kácení suchých dřevin nelze
považovat za kácení ze zdravotních důvodů
2) při kácení dřevin nad 40m2 plochy se zapojeným porostem dřevin
(zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části
dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin
tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin ve výšce 130cm nadzemí
nepřesahuje 80 cm. Jestliže některá dřevina v souboru dřevin přesahuje uvedené
rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina)
3) při kácení dřevin ve stromořadí, a to i pro stromy do 80 cm obvodu ve výšce 130 cm
nad zemí (stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými
rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý
strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Za stromořadí se nepovažují
stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.
Nová vyhláška zrušila pojem „zahrada“ definovaný minulou vyhláškou, a to pro
rozpor s vyhláškou katastrální. Povolení ke kácení není potřeba pro ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň. Do seznamu ovocných dřevin kromě jabloní, hrušní, třešní,
švestek atd. patři i ořešák královský. Mimo uvedené kultury dle katastru nemovitostí je
potřeba povolení ke kácení i na ovocné dřeviny. To se týká především ovocných stromů u
cest a silnic, které rostou zpravidla na ostatní ploše-komunikace, ale i na orné půdě,
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trvalých travních porostech atd. Ty navíc mohou být chráněny i jako stromořadí – tedy i
stromy slabší jak 80 cm obvodu. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů
pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování
dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně uvedeno jinak.
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu
ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
požadavkům na ochranu dřevin.
Ekologická komise

Lípy na náměstí
Na základě množících se žádostí od obyvatel náměstí, které se týkají možnosti
pokácení vzrostlých lip, sdělujeme následující: v nejbližší době bude pozván znalec
z oblasti dendrologie, který určí, zda je možné o kácení velkých lip uvažovat.
Při vysazování nových lip se zřejmě počítalo s tím, že se v budoucnu staré lípy
odstraní. Vzhledem ke zpřísnění pravidel pro kácení dřevin rostoucích mimo les chceme
mít 100% jistotu, že se případným kácením vyhneme sankcím ze strany nadřízených
orgánů. Ke kácení dřevin ve stromořadí je potřeba povolení vždy, tedy i pro stromy do
80cm obvodu ve výšce 130cm nad zemí. Při kácení se upřednostňuje postupné
odstranění stromů, nikoliv jednorázové.
V tomto roce se budeme snažit vypracovat novou koncepci náměstí. Jde nám o to,
aby se „netvořické náměstí“ stalo chloubou obce, tak jako je tomu i v jiných obcích.
Současný stav je alarmující, a to zejména po stránce dopravní, ale i po stránce estetické.
Součástí nové koncepce bude i rozhodnutí týkající se lip. O průběhu jednání vás budeme
informovat na našich webových stránkách.
Ing.arch. Lukáš Franěk

ČOV a kanalizace
Jedním z nejpalčivějších problémů, který nás asi všechny trápí, je absence ČOV
s nově vybudovanou kanalizací. Celý projekt jsme „zdědili“ ve fázi rozpracovanosti. Na
ČOV a kanalizaci je zpracována kompletní projektová dokumentace. V současné době
chybí souhlasy několika obyvatel - majitelů soukromých pozemků, přes které by měla
kanalizace vést. Doufáme, že pochopí, že ČOV a kanalizace je pro nás všechny klíčovou
záležitostí a nakonec své souhlasy vydají. Největším problémem se zatím jeví získání
souhlasů k pozemkům ve vlastnictví státu, který zastupuje Státní pozemkový úřad a Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Arcibiskupství pražského. V současné
době již měly být všechny vzájemné závazky mezi státem a církví vypořádány. Opak je
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pravdou. Jak víte z tisku, velké množství pozemků církvi vydáno nebylo a o tyto pozemky
probíhají soudní spory. Nevydání pozemků se bohužel týká i Netvořic. V současné chvíli
nám není ani jedna ze stran schopna říci, jak dlouho se spory ještě povedou. Znovu jsme
oslovili příslušné instituce a doufáme, že se nakonec dostaneme k možnosti, jak
příslušné souhlasy získat. To je ale tak jediné, co můžeme v současné chvíli udělat. Ale
„naděje umírá poslední“.
Bez souhlasů všech majitelů pozemků nemůžeme žádat o stavební povolení a bez
stavebního povolení nemůžeme žádat o dotaci. A bez dotace nejsme schopni výstavbu
ČOV a kanalizace financovat. Prostě – začarovaný kruh.
Z ankety jednoznačně vyplynulo (i když se jí zúčastnilo poměrně malé procento
obyvatel), že obyvatelé Netvořic s výstavbou ČOV a kanalizace souhlasí. Budeme se
proto snažit mít do konce letošního roku připraveny všechny potřebné souhlasy a
povolení, abychom v příštím roce mohli zažádat o dotaci. Dokud se tato možnost ještě
vůbec nabízí. Dle současných informací by dotace na ČOV a kanalizaci měly být
dostupné do roku 2020 a to ve výši minimálně 60% z celkově uznatelných nákladů. Na
dotace ve výši 80% a více, jak tomu bylo v minulých letech, už můžeme zapomenout.
S výstavbou ČOV a kanalizace úzce souvisí i další obnova obce (špatné chodníky,
obrubníky, komunikace atd.). Víme, že jejich stav je mnohde alarmující. Zdá se nám však
v současné chvíli kontraproduktivní opravovat chodníky, obrubníky atd., když je potom
budeme muset zase při výstavbě kanalizace rozkopat. Byly by to zbytečně investované
peníze. Proto vás prosíme, abyste tuto situaci pochopili, a ještě „vydrželi“. Opravovat se
budou v současné chvíli pouze úseky ve vyloženě havarijním stavu.
Jsme si vědomi toho, že většina větších okolních obcí už ČOV a kanalizaci má
nebo jí v současné době buduje. Slibujeme, že uděláme vše proto, abychom i Netvořice
posunuli v tomto směru do 21. století.
Ivana Fulínová místostarostka

Zamyšlení nad výsledky ankety městyse Netvořice a přilehlých částí
Výsledky ankety, která před nedávnem proběhla, je pro mě osobně, tak trošku
zklamáním. Ani ne tak z obsahu jednotlivých odpovědí a reakcí na otázky, ale spíše
z účasti na anketě.
Ankety se zúčastnilo celkem 195 osob. Co si budeme říkat, z celkového počtu cca
1.147 obyvatel včetně dětí, nic moc. Když odečtu 189 dětí ve věku do 15-ti let, je účast
necelých 20,5%.
Ani rozložení věkových kategorií není žádná sláva. Zde jsou výsledky:
v kategorii do 18-ti let se zúčastnily 2 osoby
v kategorii do 30-ti let se zúčastnilo 18 osob
v kategorii do 50-ti let se zúčastnilo 83 osob
v kategorii do 65-ti let se zúčastnilo 52 osob
v kategorii nad 65 let se zúčastnilo 41 osob
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Jak je patrné, lidem do 30-ti let je asi dění v obci natolik vzdálené, že je pro ně i
vyplnění internetového formuláře, který zabere několik minut, ztrátou času. Je to celkem
pochopitelné, zájmy se ubírají úplně jiným směrem.
Ovšem v kategoriích do 50-ti a 65-ti let jsem opravdu čekala trochu víc.
Předpokládala jsem, že tyto věkové kategorie budou mít o dění v obci větší zájem.
Všichni respondenti jsou v produktivním věku, mají zde své rodiny, děti, zázemí. Možná
je to tím, že už jsme všichni natolik unaveni z informací, které musíme každý den
vstřebávat, že nějaká anketa už je prostě „navíc“. Nebo možná stále převládá názor, že
je to k ničemu, a že se stejně nic nezmění.
Anketu jsme dělali právě proto, abychom získali co nejširší zpětnou vazbu. Ať už
pozitivní nebo negativní. Na tom nezáleží. Ale z tohoto celkového procenta zúčastněných
nelze opravdu dělat žádné závěry. Potom to může vypadat, že si vedení obce prosazuje
pouze svoje názory a nápady. Ale jak vidíte, pokud občané dostanou možnost se
k něčemu vyjádřit, tak je to stejně prakticky nezajímá. Jak chápat vyplněný anketní lístek,
kde je vyplněn pouze název obce a věková kategorie, jinak je celý lístek prázdný. To
mluví za vše. S takovými „informacemi“ toho opravdu moc nenaděláte.
Radost mi ale udělala věková kategorie nad 65 let. Je vidět, že i v důchodovém
věku může mít člověk o rozvoj obce, ve které žije, zájem. A to se cení.
Další věc, která mě zarazila, je skutečnost, jak málo lidí je ochotno se pod anketní
lístek podepsat vlastním jménem. Podpis „občan“ toho opravdu nikomu nic moc neřekne.
U této ankety jen necelých 37% našich spoluobčanů projevilo tu statečnost, že se
podepsali. Klobouk dolů, velmi si vás všech vážím bez ohledu na to, jaký je obsah vámi
vyplněného anketního lístku. Jak je vidět, i v dnešní době to chce kus osobní statečnosti
podepsat se pod vlastní názory. A jak vidno, to každý neumí. Nevím, z jakého důvodu
pramení neochota připojit svůj podpis. A důvod, proč jsme chtěli, aby byly anketní lístky
podepsané (i když to byl nepovinný údaj)? Ten je velmi prostý. Abychom měli nějakou
zpětnou vazbu v případě, že je na lístku nějaká zajímavá informace, postřeh, podnět,
zkušenost…. Abychom se případně na toho dotyčného mohli obrátit a věc posunout
někam dál. Místa na formuláři nebylo mnoho na to, aby se zde podněty daly dopodrobna
vypsat. Ale i u tak mála odpovědí bylo dost dobrých podnětů. Bohužel se není na koho
obrátit, neboť lístky byly nepodepsané. Odpovědi v anketních lístcích rozhodně neměly
sloužit pro pobavení místních radních, případně zastupitelstva. To opravdu ne.
Už Konficius kdysi řekl: „nemusím s Tebou ve všem souhlasit, ale vždycky budu
hájit Tvoje právo říci svůj názor“. A k tomu měla anketa posloužit. Znát názory těch, kteří
jsou kolem nás a se kterými, ať chceme nebo nechceme, tvoříme svým způsobem jeden
celek. Ale jak je vidět, do celku máme asi ještě hodně daleko.
Pokud něco hodnotím, tak musím zcela upřímně říci, že ani z naší strany nebylo
všechno dokonalé. Anketa se rodila za pochodu, na její přípravu bylo poměrně málo
času. Některé otázky byly špatně formulované, takže odpověď na ně skýtala spoustu
možností. Možná měly mít otázky i jiný charakter. Bez problémů neproběhla ani
distribuce anketních lístků. Prostě to byl náš první pokus, jak dát možnost občanům, aby
se vyjádřili k chodu obce. Jedničku si rozhodně dát nemůžeme.
Berme to tedy tak, že to byl z obou stran první pokus, a že případná další anketa
bude už jen dokonalejší. Jak v otázkách, tak v odpovědích.
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Výsledky ankety se zatím graficky zpracovávají a v průběhu měsíce dubna si je
budete moci prohlédnout na internetových stránkách nebo na vývěsní desce městyse. Ke
konkrétním výsledkům ankety se ještě vrátíme v příštím zpravodaji.
Možná se vám zdá, že jsem zhodnotila anketu v trochu ostřejším duchu. Ale to je
můj povahový rys. Nerada chodím kolem horké kaše, ráda věci sděluji přímo. Nestydím
se za své názory. Každý jsme jedinečný, každý máme jinou DNA a každý máme svoji
pravdu. Tak tohle je ta moje.
Překrásné Velikonoce vám všem
Ivana Fulínová místostarostka

Muzeum

VELIKONOCE – svátky jara
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na velikonoční výstavu konanou ve dnech svátků
velikonočních v muzeu městyse Netvořice
Muzeum bude pro veřejnost otevřeno :
Sobota : od 13:00 – 17:00 hodin
Neděle : od 13:00 – 17:00 hodin
Pondělí: od 9:00 - 11:00 hodin
V následujícím týdnu otevřeno po telefonické dohodě pro školy nebo skupiny tel. 724 880 713 , 317789203
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Základní škola
Vážení spoluobčané,
přicházející jaro pomalu probouzí přírodu a právě ta nám ukazuje po dlouhé zimě
svou přívětivější tvář.
Bohužel je tu občas člověk, chcete-li lidský tvor, který si té nádhery, co nám příroda
skýtá, pramálo váží. A tak nelze přehlédnout plné škarpy „čehosi“ u silnic, přeplněné
skládky či spíše „neveřejné skládky“, nepořádek po našich milých domácích mazlíčcích
apod.
V Netvořicích máme jako jedna z mála škol na benešovském okrese nádherný a velmi
prostorný školní areál, který je přístupný nejen žákům mateřské a základní školy, ale také
našim občanům, tedy Vám všem. Máme zde k dispozici celou řadu zařízení sportovních
a dále také relaxačních. Právě v posledních letech zaznamenává tento areál mnoho
zásadních změn. Je to například nové hřiště s umělým povrchem, nové hrací prvky,
opravené stoly na stolní tenis, postupně se vysazují nové stromy a zeleň, vznikají nová
odpočívadla včetně altánu, hřiště na petanque, hmatová stezka apod.
Areál se tedy využívá mnohem intenzivněji nežli dříve, což je naprosto v pořádku a máme
z toho radost. Vada na kráse tu však je a to nepořádek, se kterým se dnes a denně
potýkáme.
Stále se občas najde někdo, kdo nerespektuje zákaz vjezdu do areálu! Dále i přes zákaz
vstupu psů do areálu neustále se žáky školy sbíráme mimo běžných odpadků i
exkrementy těchto domácích mazlíčků. Udržovat areál v pořádku je velice náročné jak
pro zaměstnance školy a městyse, tak pro žáky. Věřte, že se tu najde leccos – plastové
láhve nejrůznějších nápojů včetně alkoholických, plechovky, sklo, především pivní láhve,
oharky a krabičky od cigaret a jiné „zajímavé“ předměty, které do školního areálu
skutečně nepatří! Největší nepořádek je bohužel v prostoru skateparku. Věřte, že jsem se
v minulosti právě zde shledala i s injekčními stříkačkami, a proto zde žáci raději odpadky
již dávno neuklízí v rámci jejich bezpečnosti! Další prostor, kde se soustřeďuje zřejmě
naše mládež, je prostor tzv.“kulaťáku“, tedy vstupu u spodního schodiště. Po letech jsme
obnovili v tomto prostoru skalku, po celý rok o ni pečujeme, ale bohužel tato starost je
spojena i se sběrem odpadků a neustálým vysazováním nových rostlin, neboť ty původní
nám kamsi mizí, či je najdeme zničené a podupané.
Tak si říkám: „…za co, Pane Bože, za co …. ?!“
Co říci na závěr? V Netvořicích máme krásný areál, kde se dá aktivně i pasivně
relaxovat a účelně trávit svůj volný čas. Užívejme jej a važme si jej! Zároveň si važme
práce druhých a nebuďme lhostejní ke svému okolí.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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V základní škole Netvořice podporují spoluobčany se zdravotním postižením…
Základní škola patří v naší společnosti k těm institucím, kde se vzdělává a zároveň
vychovává budoucí generace, která ovlivní chod naší společnosti v příštích desetiletích.
Často si sami klademe otázku, zda jdeme tou správnou cestou, zda bychom určité věci
nemohli dělat jinak a lépe. Je určitě třeba vést naše děti k pochopení faktu, že nic v životě
lidském není zadarmo, nic nepřichází samo od sebe. Život je křehký, je neustále na
vlásku, je třeba vážit si jej a jemně s ním nakládat. Ne každému je dáno do vínku pevné
zdraví, je mezi námi spoustu spoluobčanů se zdravotním handicapem a posláním
společnosti je zařadit tyto jednotlivce do života a dát jim možnost realizovat se a být
užiteční v rámci svých možností a schopností. Na základních školách se snažíme již řadu
let integrovat žáky s nejrůznějším zdravotním postižením a troufám si říci, že se nám
práce daří.
Může však základní škola pomoci také dospělým osobám se zdravotním
postižením? Věřte, že ano! Před půl rokem jsem byla oslovena pracovníkem neziskové
organizace Rytmus Benešov, o.p.s. s nabídkou, zda bychom na základní škole nechtěli
zaměstnat člověka s mentálním postižením na pomocné úklidové práce. Přiznám se, že
mě tato nabídka zaskočila a nedovedla jsem si v tu chvíli dost dobře představit realizaci
této myšlenky. Dnes jsem ráda, že nezůstalo pouze u nápadu.
Posláním obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov, o.p.s. je podpora lidí se
zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti. Navázali jsme kontakt s touto
organizací, což se ukázalo velice přínosné pro školu, pro žáky, pro pedagogy i pro provoz
naší příspěvkové organizace.
Od prosince 2014 jsme zaměstnali osobu se zdravotním handicapem přímo
z našeho regionu. Na vytvořené pracovní místo jsme na Úřadě práce v Benešově získali
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.
Pracovník v základní škole vykonává pomocné úklidové práce a je přidělen k ruce panu
školníkovi. Spolupráce překvapivě funguje. Společnost Rytmus Benešov, o.p.s.
zajišťuje po nezbytně nutnou dobu individuální podporu asistenta přímo na našem
pracovišti. Jak mi sdělila opatrovnice a zároveň matka zaměstnance i on sám – je v naší
škole moc spokojen a má stále pozitivní náladu. Velice se mi líbí, že i žáci školy jej přijali
dobře a přátelsky, pěkně se k němu chovají a stejně i on k nim.
Co říci na závěr? Všechno jde, když se chce a je dobrá vůle. Snažíme se nebýt lhostejní
ke svému okolí a vedeme k tomu i naši nejmladší generaci. Snad se nám to alespoň
trochu daří.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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Mateřská škola
Dne 24.3.2015 se konal zápis dětí na školní rok 2015 – 2016 s nástupem od 1.9.
2015. Bylo zapsáno 31 dětí. Do měsíce bude vydáno rodičům rozhodnutí o přijetí, či
nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Děti z mateřské školy spolu s p.učitelkami vyrobily spoustu výrobků na Velikonoce.
Tyto výrobky budou součástí velikonoční výstavy v místním muzeu.
Naše mateřská škola má nové webové stránky:www.msnetvorice.cz., na kterých
zveřejňujeme veškeré informace, týkající se mateřské školy.
Jitka Povolná

Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
XI. ročník tradičního výletu Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku se
konal v sobotu 28. března 2015. Počasí se nám vydařilo, den byl pro výlet neuvěřitelně
pohodový. Máme zaznamenaných 71 účastníků výletu.
Trasa byla jako obvykle. Od kapličky v Třebsíně na Medník, potom prohlídka
kandíků, dále podél Sázavy Posázavskou stezkou a nakonec kolem třebsínského potoka
zpět ke kapličce.
Na Medník každý vynesl podle svých možností kámen, který položil na vrcholovou
mohylu. Pro děti byly připraveny různé soutěže. Po společném fotografování na mohyle
jsme si šli prohlédnout kvetoucí vzácné kandíky.
Posávskou stezkou jsme šli krásným kaňonem, všude spousty modrých podléšek,
na řece vodáci.
Pod Třebsínem jsme vodníkovi Třebsíkovi darovali další hrnečky.
V restauraci U Novotných jsme si odpočinuli, občerstvili a rozdali pamětní list.
Josef Dušek místostarosta a kronikář

Kandík psí zub – cíl naší cesty
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O.s. Kolna

Zhodnocení činnosti spolku KOLNA v roce 2014
Začátkem roku 4. – 5. ledna jsme se podíleli na Tříkrálové sbírce. Vybralo se
16 730,-Kč.
Od února do dubna minulého roku jsme uspořádali pět sousedských cestopisných
přednášek:
1. 2. - Francie, přednášel Václav Bobek, 15.2. - Cejlon, přednášel Václav Bobek
1.3. západní Afrika, přednášel Richard Hons, 15.3. - Střední Asie, přednášel Jan Krejčí,
29. 3. - Irsko, přednášel Libor Kubica.
Na 1. máje jsme zorganizovali jarní výlet. Tentokráte na Chvojen, dále po stopách
K.H. Máchy na hrad Kožlí a do václavického kostela sv. Václava. Na našich výletech se
zaměřujeme na návštěvu zajímavých míst našeho regionu.
20. – 22. června jsme se organizačně podíleli na Jazzohraní - třídenním hudebním
festivalu, na kterém vystoupilo dvanáct hudebních skupin. Festival je spojen s literárním
čtením, výstavou a dalším kulturním děním.
17. srpna proběhly pouťové Netvořické dvorky. V jejich rámci jsme připravili také dvě
výstavy - výstavu malířky M.F. Kvěchové, která trvala až do poloviny září, a výstavu
vtipných fotografií Jana Flašky.
Na svátek sv. Václava 27.9. jsme pořádali autobusový výlet na rozhlednu Špulku, dále do
Sázavského kláštera a do sklářské huti Františka Kavalíra.
25. října následovalo Lívancobraní, které si užívali děti i dospělí.
14. listopadu jsme podpořili Svatomartinský lampiónový průvod, který má již širokou
popularitu.
5. prosince jsme uskutečnili mikulášskou obchůzku.
Vánoční jarmark 6. prosince propršel. Ale i přes nepřízeň počasí si přišlo užít
vánoční náladu poměrně dost návštěvníků. U příležitosti vánočních svátků jsme připravili
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výstavu betlémů. Ten největší, Jizerskohorský betlém, se nejvíce líbil dětem ze základní
a mateřské školy.
Závěrem činnosti roku 2014 jsme 24.prosince pro všechny zájemce opět připravili
pod Netvořický betlém Betlémské světlo .
Za spolek Kolna Jindra Šmídová

Akce – bříza na kostele
Tři roky rostla bříza na kostelní věži katolického kostela v Netvořicích, měla již dva
metry a evidentně se jí mezi plechováním tympanonu a zdí věže dařilo. Složitá a drahá
opatření na její odstranění nikdo nepodnikl a bříza stále rostla. V sobotu 9.12.2014 přijel
na valnou hromadu KOLNY Stanislav Čepela z Berouna a přivezl s sebou horolezeckou
výbavu . Gabriel Vach starší otevřel kostel a věž. Pomocníci pomohli a za hodinu a půl
byla bříza odstraněna, omítka opravena, vše uklizeno, zavřeno a opuštěno.
Panu Stanislavu Čepelovi patří od našeho spolku KOLNA velké poděkování.
Fotoreportáž z úspěšné akce dokumentuje odborné a jednoduché řešení.
Gabriel Vach

KOLNA v roce 2015
V letošním roce spolek KOLNA opět pořádá zimní cyklus sousedských přednášek
zaměřených na cestování. Přednášky si našly svůj okruh zájemců, které kromě zájmu o
cestování oslovila i jejich domácí atmosféra. Letos jsme se zatím podívali do Řecka,
Ekvádoru a Brazílie. Ještě nás čeká Turecko a Afrika. Tyto přednášky končí s
přicházejícím jarem. Letos je poslední přednáška18. dubna.
V květnu uspořádáme tradiční májový výlet, 8. května se chystáme se do
památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Zájemci o výlet se mohou přihlásit u Vachů
nebo u paní Šmídové.
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V sobotu 23.5.zveme všechny na Šnekobraní a šnekohraní. Návštěvníky čeká
ochutnávka šneků, dále pečiva ve tvarech šneků a pro děti šneková dílna. Zájemci, kteří
by chtěli na této akci nabídnout své šnekové pečivo, nebo se organizačně zapojit do
Šnekobraní a šnekohraní, jsou velice vítáni. Mohou se přihlásit u paní Šmídové U Kočky
za komínem.
Na srpen opět chystáme pouťový jarmark s překvapením a mnohé další........
O veškerém dění pravidelně a včas veřejnost informujeme prostřednictvím naší obecní
vývěsky a také na našich stránkách www.kolna-netvorice.cz, kde si v archivu můžete
prohlédnout také fotografie z proběhlých akcí.
Pokud byste chtěli dostávat informace mailem, kontaktujte nás a můžete dostávat
pozvánky domů.
Spojení na nás je: jindrasmidova@centrum.cz, tel::776151343.
Přeji vám za spolek KOLNA krásné jaro.
Jindra Šmídová

SDH Netvořice
Rok 2015 začal sbor dobrovolných hasičů Netvořice první akcí a to masopustní
průvod, který se konal 21.2.2015. Průvodu se zúčastnilo hodně hezkých masek a také
mladí hasiči. Jak již bývá tradicí, tak v průvodu nesměl chybět medvěd Míša, kráva Bětka
a kůň Karel. Tato havěť byla před průvodem opravena a zkrášlena. 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. Děkujeme všem zúčastněným i všem,
kteří nás podpořili.
24.2.2015 mladí hasiči plnili odznaky odborností. Byly to odbornosti preventista junior a strojník -junior. Všech 10 mladých hasičů, kteří byli zkoušeni zástupci okresní
rady mládeže, tak zkoušku úspěšně splnili. Obdrželi tak odznáček, který si připnou na
pracovní uniformu.
Další akcí byl tradiční hasičský ples, který se konal 7.3.2015 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 byli obdarováni
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.
Další akce, které sbor plánuje :
4.4.2015
sběr železného šrotu
30.4.2015
stavění máje
2.5.2015
rybářské závody
30.5.2015
dětský den
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Výjezdy zásahové jednotky Městyse Netvořice
10.1.2015 – technická pomoc nedaleko Sídliště II v Netvořicích
14.2.2015 – požár nízké budovy v Krňanech
Markéta Šebková

Český zahrádkářský svaz
Zájezd do Čimelic 2015
Český zahrádkářský svaz základní organizace Netvořice si vás dovoluje pozvat na
zájezd na zahradnickou výstavu v Čimelicích. Výstava se koná jednou za dva roky a je
hojně navštěvovaná. Na výstavě je možno nakoupit výpěstky od pěstitelů z celé
republiky. Při cestě zpět si prohlédneme zámek Orlík. Během zájezdu nebude prováděna
žádná reklamní akce. Zájezd se pořádá za finanční pomoci OÚ Netvořice. Cena zájezdu
100,- Kč, v ceně nejsou zahrnuty vstupy, které si každý hradí sám.
Zájezd se koná v pátek 21.srpna 2015. Odjezd v 7:00 hod. z autobusové
zastávky Netvořice. Přihlášky a platby přijímá od 1.června 2015 Václav Bobek,
Nová 216.
Za ČZS ZO Netvořice předseda Václav Bobek

TJ Sokol Netvořice
V zimním období byly v netvořické sokolovně uspořádány tři plesy, které byly
hojně navštíveny. Každý čtvrtek a pátek probíhaly mistrovské zápasy stolního tenisu a
třikrát týdně cvičení žen, dvakrát týdně trénovali stolní tenisté dospělých i dětí a každé
úterý využívali sokolovnu malí hasiči. Na hřišti byla brigádnickou činností
zrekonstruována klubovna a ozvučení hřiště. Na hřišti bude pro občany Netvořic otevřeno
občerstvení. Zima končí, jaro se probouzí a tím začíná fotbalová sezóna. Do bojů
zasáhnou hráči dospělých a tři dětské oddíly, které se přes zimu pravidelnými tréninky
pilně připravovaly na novou sezónu. Všem sportovcům přeji mnoho úspěchů a velkou
diváckou podporu.
Se sokolským pozdravem ,,Nazdar‘‘
Předseda TJ Sokol Pavel Bron
Stolní tenis
Sezóna stolních tenistů se blíží ke konci.
Družstvo A je na předposledním místě OP1 a vypadá to, že bude muset hrát baráž o
udržení v této soutěži.
Družstvo B letos vydávalo v OP3 dobré výsledky, umístilo se na pěkném 8 místě.
Družstvo C je v OP4 na 7 místě.
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Nutno dodat, že nebýt několika zbytečně prohraných zápasů, bylo by umístění
daleko lepší. Velkou nadějí jsou naši žáci, kteří už za nás odehráli několik soutěžních
zápasů. Také sehráli přátelské utkání s oddílem teplýšovických žáků a odehráli
vyrovnané zápasy.
Náš oddíl v lednu pořádal první ročník turnaje Velké ceny Netvořice. Zúčastnilo se
21 hráčů z okresu Benešov. Z našeho oddílu se nejlépe umístil Petr Netolický na pěkném
4. místě. Ve čtyřhře skončili se svým otcem na 2. místě. Myslím, že turnaj se nám povedl
a přejeme si, aby příští rok byla účast ještě větší.
Na závěr sezóny budeme mít oddílový turnaj.
Mirek Čipera- vedoucí oddílu

Myslivecké sdružení Netvořice
Loňská hlavní lovecká sezóna pro nás tentokrát skončila o měsíce později a to v
měsíci lednu 2015. Byla tak uzavřena další kapitola naháněk na černou zvěř, která byla
pro členy i pozvané lovecké hosty velkým zklamání, ale také velkým poučením. Prostě
řečeno, štěstěna se od nás odvrátila, divočáci v naší honitbě nebyli, pouze u sousedů,
proto jsme byli bez tolik očekávaného a toužebného výsledku.
Nadále pokračoval odlov zvěře škodné a přikrmování zvěře spárkaté, které
bohužel z naší honitby ubývá a stavy se nelepší již několik let.
Velká pozornost na Výborové schůzi MS v lednu byla věnována otázce související
vlastníků pozemků a přípravě výroční členské schůze, která se uskutečnila 29.3.2015.

Josef Břicháček-předseda MS Netvořice
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Barokní statek Benice

Program akcí:















4. – 6. 4. 2015
6. 4. 2015
11. 4. 2015 od 14:00 hodin
18. 4. 2015 od 14:00 hodin
25. 4. 2015 od 10:00 hodin
30. 4. 2015
2. 5. 2015
9. 5. 2015
16. 5. 2015
23. 5. 2015
29. 5. – 31. 5. 2015
6. 6. 2015
13. 6. 2015
20. 6. 2015

Ochutnávka Velikonočního Benického mazance
Zážitkové létání letadlem na letišti Ferdinanda d´Este Benice
Předvedení hříbátek na nádvoří Barokního statku Benice
Předvedení hříbátek na nádvoří Barokního statku Benice
Get up Cowboys!
Pálení čarodějnic na Benicích
Zážitkové létání letadlem na letišti Ferdinanda d´Este Benice
Předvedení hříbátek na nádvoří Barokního statku Benice
Předvedení hříbátek na nádvoří Barokního statku Benice
Den koně
Pohár Ferdinanda d'Este ve vozatajství
Předvedení hříbátek na nádvoří Barokního statku Benice
Předvedení hříbátek na nádvoří Barokního statku Benice
Jahodobraní

Více informací o akcích naleznete na www.favory.cz nebo na www.facebook.com/baroknistatekbenice

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Festival Mezi řekami 2015
Posázaví Jana Morávka - Duben - září 2015

MEZI ŘEKAMI 2015 je název regionálního festivalu, který pořádá Sdružení Mezi řekami
ve spolupráci s Posázaví o.p.s., obcemi, městy a spolky v Posázaví (Městys Netvořice je
zapojen do projektu). V době mezi 1. dubnem a 12. zářím 2015 se v rámci tohoto
rozsáhlého projektu odehraje celá řada významných společensko-uměleckých setkání
včetně hudebních koncertů, společných výletů, odborných seminářů, či filmových
představení, a to v celém regionu mezi soutokem Sázavy s Vltavou a Benešovem.
Festival a jeho program jsou zaměřeny jak na několik generací milovníků Posázaví, tak
na vyznavače místních tradic a obdivovatele díla spisovatele Jana Morávka. Součástí
festivalu je vydání knížky Václav Junka, Jedenáctý román Jana Morávka - U nich na
Sázavě jako dárek všem milovníkům Posázaví s připomenutím spisovatele, novináře a
především člověka Jana Morávka. Knížka s dobovými fotografickými ilustracemi bude k
zakoupení na všech akcích festivalu za festivalovou cenu a běžně v knihkupectvích od
polovice dubna 2015.
V rámci festivalu se uskuteční dvě akce v Netvořicích:

1.

Koncert VOX NYMBURGENSIS

dne 25. dubna 2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
plakát přikládáme.

2.

Pátek 22. 5. – 24. 6. 2015

Muzeum Netvořice
Výstava První jahodář v Čechách – Rudolf Strimpl
Vernisáž v pátek 22. 5. 2015 v 17.00 hodin
Projekt žáků ZŠ Netvořice, kteří budou sami realizovat
rozhovory s pamětníky jahodářství na Netvořicku. Pokusí
se zpracovat i krátký filmový dokument o zdejších
jahodách.
Organizace: L. Vodehnalová, ZŠ Netvořice a Kulturní
komise Městyse Netvořice
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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 17.7.2015
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 500 ks.
Adresa: Úřad městyse Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice, www.netvorice.cz, e-mail: info@netvorice.cz
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