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Vážení spoluobčané
v prvním letošním zpravodaji jsem vás informovala o činnosti nového zastupitelstva
a vedení obce od listopadu loňského roku do dubna 2015 a zde bych také ráda navázala.
Informace se týkaly podaných žádostí o dotace z různých dotačních titulů vypsaných
Ministerstvem školství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Středočeským krajem
nebo Ministerstvem životního prostředí - Operační program životního prostředí.
U žádosti na realizaci naučné stezky jsme byli v hodnocení třetí „pod čarou“ a
čekáme tedy na dodatečné doplnění finančních zdrojů. Pokud v letošním roce prostředky
nedostaneme, zkusíme požádat ještě jednou v prosinci letošního roku, kdy by měl být
dotační titul na Ministerstvu pro místní rozvoj opět vypsán. Celkový souhrn finančních
prostředků na realizaci projektu je 425 332,-Kč z toho výše dotace 297 000,-Kč.
Úspěšnými žadateli jsme byli v případě podání žádosti na Ministerstvo školství na
rozšíření kapacity mateřské školy. Celkový souhrn finančních prostředků na realizaci
projektu je 3 194 000,-Kč z toho výše dotace 2 714 900,-Kč. V těchto dnech probíhá
výběrové řízení na zhotovitele. Snažíme se vyřízení maximálně urychlit tak, abychom
stavební práce, které by mohly narušit provoz školky, zrealizovaly v srpnu, kdy bude
školka uzavřená. Bohužel „úřední šiml“ je nekompromisní a některé termíny, ať už při
vydání stavebního povolení nebo při výběrovém řízení, nelze urychlit.
Vyhověno bylo i naší žádosti o dotaci na zateplení budovy radnice a výměny zdroje
tepla v jejích prostorách. Budova radnice se obleče do nového kabátu a vyřešeno bude i
topení. To si občané a také zaměstnanci městyse určitě zaslouží. Maximální bude i
využitelnost prostor radnice, které v současné době není možné v zimních měsících
využívat. Budova radnice je vizitkou obce a jsme rádi, že realizací tohoto projektu
zahájíme úpravy našeho náměstí. Bohužel na novou podobu náměstí si budeme muset
ještě počkat, a to vzhledem k návaznosti na případné stavební práce při výstavbě
kanalizace. Celkový předpokládaný souhrn finančních prostředků na realizaci projektu je
3 746 160,-Kč z toho výše dotace 2 396 942,-Kč. Předpokládaná cena není ještě
konečná. Vzhledem k tomu, že bychom rádi při realizaci výše uvedeného projektu
provedli i odvodnění budovy radnice pomocí drenáží, které není možné zahrnout do
dotace, cena se o tuto částku navýší. V současné chvíli zatím nevíme, jaká částka bude
vysoutěžena, neboť výběrové řízení není ukončeno.
Získáním dotace pro nás práce nekončí, ale naopak začíná. Velmi důležitý je postup
administrace dotace a jejího čerpání. Zde bych chtěla poděkovat Místní akční skupině
Posázaví, která zastřešuje a připravuje výběrová řízení a je i velkým pomocníkem při
administraci projektů.
Zlepšení vzhledu naší obce a provádění nutných úprav se snažíme pokud možno
dělat v souladu s právě vypsanými dotačními tituly. I díky tomu jsme využili možnosti a
zažádali o dotaci na výměnu autobusových zastávek a rekonstrukci knihovny z dotačních
titulů Středočeského kraje. Celkový předpokládaný souhrn finančních prostředků na
realizaci projektu „Autobusové zastávky“ je 412 435,-Kč, z toho výše požadované dotace
390 000,-Kč. Celkový předpokládaný souhrn finančních prostředků na realizaci projektu
„Modernizace místní lidové knihovny“ je 78 357,-Kč, z toho výše požadované dotace je
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70 000,-Kč.
Poslední, v současné době podanou žádostí o dotaci, je dotace podaná na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Jedná se o opravu šesti sakrálních staveb (křížky a zvoničky)
v Netvořicích a jejich místních částech. Celkový předpokládaný souhrn finančních
prostředků na realizaci projektu je 314 750,-Kč z toho výše požadované dotace je
220 325,-Kč.
Určitě jste si všimli, že se momentálně pozastavila výstavba hasičské zbrojnice. Rádi
bychom vás ujistili, že se v žádném případě nejedná o zastavení výstavby. Bylo nutné
dokončit úpravu projektu vzhledem k nedostatkům v původní verzi. Z tohoto důvodu jsme
žádali na stavebním úřadě v Týnci nad Sázavou o změnu stavby před dokončením.
Dalším důvodem pozastavení stavby je možnost podání žádosti o dotaci na výstavbu.
Tak jako u jiných realizovaných projektů bychom si i zde, při výstavbě, rádi pomohli
finančními prostředky z dotačních titulů, a to nejen vzhledem k vysokým nákladům na
realizaci projektu. Proč si utrácet vlastní finanční prostředky, když je možné je získat od
státu. Pokud dotace vypsána nebude nebo ji nezískáme, jsme připraveni stavbu
realizovat z vlastních zdrojů.
V jarních měsících proběhlo v Netvořicích několik společenských a kulturních akcí.
Bližší informace o nich najdete v tomto vydání zpravodaje. Většina z nich se opravdu
vydařila. Kdo se jich nezúčastnil, může jen litovat.
Na základě jednání a následně místního šetření, které proběhlo se zástupci
společnosti Lesy ČR, bude na jejich náklady vyčištěn tok Brejlovského potoka
v zastavěné části obce. Tímto opatřením bychom chtěli předejít případným komplikacím
při rozvodnění toku potoka a ochránit majetek městyse a jeho občanů.
Ráda bych vás upozornila na zasedání zastupitelstva městyse Netvořice. Zasedání
jsou veřejná a my budeme rádi, když se jich zúčastníte, vznesete své podněty a
připomínky, které přispějí k rozvoji a úpravám obce. Pro lepší informovanost občanů jsme
začali od posledního zasedání zastupitelstva dne 25.6.2015 zveřejňovat zápisy z těchto
jednání na webových stránkách městyse (zápisy jsou před zveřejněním upraveny
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
O tomto víkendu nás čeká „Netvořická pouť.“ Podrobný program najdete uvnitř
zpravodaje. Užijte si pouťové veselí, ať už při setkání s přáteli, na plánovaných akcích
nebo na pouťových atrakcích. A snad k nám počasí bude alespoň trochu „milosrdné“.
Přeji vám krásné prožití posledních letních dní, dětem aktivní zbytek prázdnin a
vydařený start do nového školního roku.
Monika Šlehobrová, starostka

strana 3

ročník 16, číslo 2

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

srpen 2015

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Odpady – od 1. dubna je v souladu platnou obecně závaznou vyhláškou každou sobotu
a středu do sběrného dvora přistaven kontejner na trávu.
Šiberný – občanům Netvořic bylo umožněno na kopec Šiberný ukládat větve, které hasiči
v rámci svého cvičení zpravidla 2x do roka spálili. Vzhledem k tomu, že přes opakované
výzvy byl na Šiberný ukládán ze strany občanů nebezpečný odpad, suť, kovy,
velkoobjemový odpad a další nehořlavé materiály, jsme nuceni toto místo pro další
skládkování uzavřít. Pro ukládání velkoobjemového odpadu je možné využít skládku
v Přibyšicích.
Oprava komunikace směr Vysoký Újezd – jsme rádi, že se podařilo vyjednat opravu
komunikace z Netvořic směrem na Vysoký Újezd. Z důvodu této opravy bude
komunikace zcela uzavřena od 31.8. do 6.9.2015.
Naše poděkování patří panu Josefu Vrbovcovi za opravu propadlého chodníku před
č.p.172.
Upozorňujeme občany, aby nepálili odpad a trávu na zahradách. V tomto suchém
období hrozí zvýšené nebezpečí požárů.
Žádáme občany, kteří používají městský vodovod, aby omezili zálivku zahrad, mytí
vozidel a dopouštění bazénů z důvodu mimořádného sucha. Děkujeme za pochopení.

Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 7.5.2015
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- účetní závěrku městyse za rok 2014
- převedení výsledku hospodaření ve výši 3 593 428,30 Kč v r.2015 na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. ZM konstatuje, že o
schválení účetní závěrky městyse Netvořice za rok 2014 bude vypracován
Protokol, který bude nejpozději v termínu do 30.6.2015 odeslán do Centrálního
systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech.“
- závěrečný účet městyse za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad
- zrušení účelového peněžního fondu rozvoje bydlení. Zůstatek fondu rozvoje
bydlení č. 27-3827400217/0100 po vyúčtování veškerých bankovních poplatků a
úroků bude převeden na základní běžný účet městyse.
- ruší směrnici č.4/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje
bydlení na území městyse Netvořice
- posunutí termínu dokončení realizace stavby hasičské zbrojnice na rok 2016 z
důvodu možnosti podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice od
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Ministerstva pro místní rozvoj a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2
smlouvy o dílo ze dne 12.8.2014
Bere na vědomí mj.:
- informace o podaných žádostech o dotace a jejich spolufinancování
- informaci o rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky o navržení záměru „Rozšíření kapacity mateřské školy v Netvořicích“ k
realizaci a poskytnutí dotace v požadovaném doplnění žádosti
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 25.6.2015
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- koupi pozemku parc.č.382/14 o výměře 61 m 2 a pozemku parc.č.382/1 o výměře
237 m2 (skládající se dle geometrického plánu 583-50/2014 z pozemků 382/1a,
848/1b a 849/1c) vše v k.ú. Netvořice. Kupní cena pozemku je stanovena na 50,Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel.
- koupi pozemku parc.č.148/3 o výměře 407 m 2 v k.ú. Netvořice. Kupní cena
pozemku je stanovena na základě dohody mezi prodávajícími a kupujícím na
20.350,-Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel.
- uzavření smlouvy o úvěru ve výši 3 750 000,-Kč se splatností do 20.5.2020 na
financování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy úřadu městyse
Netvořice“ s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými
příjmy městyse
- předpokládanou výši nákladů spojených s poskytnutím úvěru (úroky, poplatky): při
předpokládané výši úrokové sazby 0,72% p.a. a výše uvedené splatnosti cca
95.000,-Kč
- finanční spoluúčast městyse Netvořice na cyklotrase mikroregion Týnecko ve výši
16 350,- Kč
Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 4.3.2015 do 8.7.2015
Rada:
Schvaluje mj.:
- prodej hasičské Avie za částku 10.000,-Kč obci Biskupice
- prodej dřeva z lokality Šiberný za cenu 1.200,-Kč/m3. Jedná se o palivo listnaté,
tvrdé, surový kmen. Prodej bude uskutečněn pod dohledem lesního hospodáře
městyse J.Jiráska.
- s platností od 1.4.2015 zaměstnat 2 pracovníky z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce. Dotace z úřadu práce na 1 pracovníka činí 14.000,-Kč.
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na základě množících se žádostí o poražení lip na náměstí schvaluje cenovou
nabídku na dendrologický posudek včetně návrhu opatření u jednotlivých dřevin na
náměstí, a to za cenu 10.000,-Kč
nákup uvítacích cedulí při vjezdu do obce v počtu 4 ks v ceně cca 3.000,-Kč vč.
DPH/ks
propagaci a věcné ceny do soutěží pořádaných v rámci společenské akce konané
ve dnech 27.-28.6.2015 v prostorách o.s.Kolna – Kočka za komínem
výši školného pro mateřskou školu Netvořice na školní rok 2015/2016 ve výši
460,-Kč na jednoho žáka

Pověřuje mj.:
- starostku zajištěním odhadu prodejní ceny hasičské zbrojnice ve Všeticích, který
bude sloužit jako podklad pro případný prodej.
Na žádost bývalého starosty Jiřího Kubáska zveřejňujeme informace o stavu peněžních
prostředků městyse Netvořice.
K současnému kladnému výsledku bezesporu přispělo získání dotací v letech 2013 –
2014 v celkové výši 7 021 501,90 Kč. Díky nim jsme mohli provést investiční akce a
opravy a nezasahovali výrazně do rozpočtu městyse. V rozpočtu se zatím neprojevila
na výdajové straně pozastavená výstavba hasičské zbrojnice (důvody uvedeny výše ve
zpravodaji, čekáme na možnost získání dotace).
Stavy účtů městyse Netvořice jsou pohyblivou složkou, která se samozřejmě mění
každý měsíc v návaznosti na schválený rozpočet a schválené rozpočtové změny.
Výrazným zásahem do rozpočtu městyse Netvořice bude v budoucnu bezesporu
připravovaná výstavba kanalizace a ČOV, kde se snažíme dokončit projekt ke
stavebnímu povolení tak, abychom mohli žádat o dotaci na její výstavbu. V rámci této
výstavby bychom také rádi provedli rozšíření vodovodu v ulici Újezdská.
Plnění rozpočtu městyse k 30.6.2015:
Příjmy:
9 440 561.26 Kč
Výdaje:
6 220 786.86 Kč
Dle výše uvedeného tak hospodaření městyse skončilo k 30.6.2015 přebytkem ve
výši 3 219 774,40 Kč.
Stavy peněžních prostředků na bankovních a úvěrových účtech k 30.6.2015:
Zůstatek běžného účtu č.3925121/0100:
13 418 557,02 Kč
Zůstatek účtu u České národní banky:
2 412 649,31 Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru u České spořitelny
(schváleno zastupitelstvem na akci: Zateplení ZŠ):
-1 240 547,00 Kč
Zůstatek účtu u České spořitelny:

272 708,75 Kč

Výnosy městyse z dividend České spořitelny za rok 2014 činily po zdanění 95 625,-Kč.
(pozn.: městys vlastní 1500 akcií České spořitelny)
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PROGRAM NETVOŘICKÉ POUTI
Pátek:
18:00 posezení rodáků v zahradě u sokolovny
21:00 diskotéka – DJ Šín a moderátor rádia KISS Jižní Čechy
Roman Anděl
Sobota:
13:00 Netvořický pouťový jarmark – zahrada u sokolovny
20:00 pouťová zábava – KABÁT REVIVAL
Neděle:
9:00 – 17:00 Netvořické dvorky – spolek Kolna
9:00 – 17:00 Netvořický pouťový jarmark – zahrada u sokolovny
14:00
Autogramiáda Václava G. Cílka - autora knihy „Netvořice
v proudu věků“

OD PÁTKU DO NEDĚLNÍHO VEČERA BUDE
NÁMĚSTÍ PLNÉ POUŤOVÝCH ATRAKCÍ,
STÁNKŮ, MÍST K POSEZENÍ A
OBČERSTVENÍ
POUŤOVÉ AKTRAKCE A STÁNKY PRO VÁS V LETOŠNÍM
ROCE ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST LUNAPARK JIŘINA
TŘÍSKOVÁ.
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Jaro v Netvořicích
Jak jsme se vám již zmínila v úvodu, proběhla v jarních měsících v Netvořicích celá
řada sportovních a společenských akcí. Akce z velké části probíhali ve spolupráci
městyse Netvořice a místních spolků.
Muzeum - v době velikonočních svátků se konala v místním muzeu tematická výstava
s názvem „VELIKONOCE – svátky jara“. Výstavu navštívili nejen občané Netvořic. Přišli
se podívat i žáci základní a mateřské školy v Netvořicích, kteří svými výrobky k výstavě
také přispěli. Podívat se přijeli i žáci z okolních základních škol. Návštěvníci se seznámili
s tradicemi svátků velikonočních a prohlédli si tradiční velikonoční výrobky.
Slavnostní vernisáží byla 22.5. zahájena výstava „První jahodář v Čechách Rudolf
Strimpl“. Celou výstavu připravili žáci základní školy v Netvořicích. V rámci výstavy se
seznámíte s osobou Rudolfa Stimpla a výpověďmi pamětníků o pěstování jahod v našem
kraji. Pokud byste chtěli výstavu ještě navštívit, máte možnost do 23.8.2015.

Koncert Vox Nymburgensis – dne 25.4. zazněly
před zaplněným kostelem Nanebevzetí Panny Marie
krásné melodie v podání smíšeného pěveckého
sboru Vox Nymburgensis v rámci „Festivalu Mezi
řekami“. V první části koncertu zazněly liturgické
písně. O přestávce byla představena kniha Václava
Junka „U nich na Sázavě“ s autorským čtením, která
je poctou objeviteli Posázaví Janu Morávkovi.
V druhé části programu zazněly písně lidové a
zlidovělé obdobné jako u souboru Hradišťan Jiřího Pavlici. Koncert byl velmi hezký a
návštěvníci si odnesli i zmíněnou knihu, kterou obdrželi ke vstupence. Možnost
zakoupení těchto knih je ještě na úřadu městyse nebo v květinářství Michaela.

Pálení čarodějnic a stavění máje - již tradiční pálení čarodějnic se jako každoročně
konalo na fotbalovém hřišti. Místní myslivci zajistili dřevo na hranice, její výstavby se ujali
se svými bohatými zkušenostmi sokolové. Po celý večer bylo zajištěno občerstvení,
sokolové věnovali buřty na opečení. V letošním roce byl večer zpestřen soutěžemi pro
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dospělé, které výborně koučovala Olga Marková  (pití piva brčkem, držení tupláků na
vytrvalost, běh s pivem na tácku atd). Všichni se dobře bavili, děti byly odměněny za
masky čarodějnic a čarodějů. Dětské obličeje již tradičně do čarodějné podoby vyzdobily
paní Šmídová a paní Vachová.
Před půlnocí se parta silných chlapů odebrala na náměstí pomoci hasičům se stavbou
máje. Dík těm, kteří ji do ranních hodin hlídali před „škodiči“ z okolních obcí.

Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta – již 9. rokem v květnových dnech přes
Netvořice vede štafeta, která je vzpomínkou na pochod kněze Petra z Prahy do Orvieta.
V letošním roce se z běžecké štafety stal pochod. K účastníkům pochodu jsme se připojili
na Vencově spolu s dětmi se základní a mateřské školy. Společně jsme došli k muzeu,
kde jsme měli připravené občerstvení. Účastníci pochodu si s velkým zájmem prohlédli
stálou expozici Netvořického muzea. Nakonec jsme předali štafetu žákům základní školy
z Neveklova. Všichni společně opustili Netvořice a pokračovali do Neveklova a dále do
Orvieta…..

Posezení při příležitosti svátku matek – posezením v místní sokolovně jsme oslavili
Den matek. Na toto již tradiční posezení připravily členky kulturní komise občerstvení
(sladké řezy, koláče, chlebíčky – vše samovýrobou). I v letošním roce byl připraven krátký
kulturní program. Vystoupily žáci mateřské školy a dramatický kroužek při základní škole.
Členky dramatického kroužku zahrály pohádku „ O dvanácti měsíčkách“. Pak už se jen
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v přátelskému duchu při hudbě povídalo. K posezení se podávalo víno, káva a
nealkoholické nápoje.
Věříme, že naši starší spoluobčané strávili příjemné odpoledne a v příštím roce se
společně zase sejdeme.

Den dětí – jako každoročně se snažili zástupci obce, členky kulturní komise, sokolové a
myslivci připravit pro naše nejmenší děti hezký program v rámci oslav Dne dětí. Pro děti
byly na fotbalovém hřišti připraveny soutěže a hry, za jejichž splnění byly odměněny
velice hezkými cenami a zmrzlinou. Ke zpestření a náplni odpoledního programu přispěla
atrakce „Jumping“, kterou nám pouze za náklady na dopravu poskytla společnost
Lunapark Jiřina Třísková. Děti mohly celé odpoledne atrakci využívat zdarma.
Připraveni byli i hasiči, aby odpoledne završili již tradiční nadílkou tak oblíbené pěny.
Bohužel počasí nám nepřálo, tak snad příští rok ……? Všem, kteří se na přípravách
podíleli, velice děkujeme.
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Zahájení prázdnin – společně jsme přivítali prázdniny na fotbalovém hřišti. Odpoledne
bylo možné si zahrát kroket, petanque, badminton nebo fotbálek. V podvečer se sešli
kytaristé. Při hezké hudbě a zpěvu jsme ztrávili příjemný večer. Všichni se dobře bavili.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení.

Budeme rádi, když se na pořádaných akcích budeme společně setkávat v hojnějším
počtu. Je příjemné společně posedět a popovídat si se sousedy a přáteli v klidu, při
něčem dobrém…… setkání ve shonu na ulici není tím nejlepším místem. Vaše účast je i
odměnou těm, kteří se na organizaci a pořádání akcí ve svém volném čase podílejí.
O všech plánovaných akcích vás pravidelně informujeme na webových stránkách,
službou Mobisys a na vývěsce kulturní komise.

Monika Šlehobrová, starostka

Muzeum
Výstavní sezónu jsme letos zahájili výstavou „VELIKONOCE – svátky jara“,
následovala výstava „První jahodář v Čechách Rudolf Strimpl“, kterou uspořádala
v našem muzeu místní základní škola v rámci projektu „Festival Mezi řekami“. Slavnostní
vernisáž se konala v pátek 22. května od 17 hodin. Žáci školy připravili krásný kulturní
program a paní ředitelka ZŠ, Mgr. Ludmila Vodehnalová seznámila přítomné s historií
pěstování jahod v našem kraji. Výstavu navštívil i pan Eduard Strimpl z Pardubic,
potomek zakladatele jahodářství.
Počátkem července se začala provádět již dlouho avizovaná fotodokumentace
muzejních sbírek. Začalo se s týneckou kameninou. Fotografie předmětů budou poté
přidány k počítačově vedené inventarizaci sbírek. Velký dík patří žákům místní školy
Martinu Fulínovi, Vojtovi Kluvancovi a Ondřejovi Zvěřinovi za jejich obětavou a pečlivou
práci.
Mgr. Helena Černošová, správkyně muzea
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Základní škola
Poznávací zájezd žáků ZŠ – Londýn 2015
Ve dnech 27. 4. až 1 .5. 2015 se 14 žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo poznávacího
zájezdu do Velké Británie. Po náročné 20 hodin trvající cestě s přepravou přes kanál
La Mance nás čekala celodenní prohlídka Londýna – procházka čtvrtí Westminster
kolem sídla parlamentu Houses of Parliament, věže Big Ben a Westminsterského
opatství jsme došli až k Buckinghamskému paláci a pak slavnou třídou The Mall na
náměstí Trafalgar Square se sochou admirála Nelsona. Odpoledne jsme prověřili svou
odvahu v London Dungeon, kde jsme se setkali s některými osobnostmi britských dějin. V
závěru dne jsme si vychutnali výhled na celý Londýn z London Eye.
V dalších dnech nás čekala návštěva filmových ateliérů Warner Bros. Studios, kde
se natáčely příběhy o Harry Potterovi, úžasné zážitky přinesla prohlídka Stamford Bridge,
domácího stadionu fotbalistů londýnské Chelsea. Viděli jsme šatnu domácích i
hostujících fotbalistů a další zázemí stadionu, který pojme přes 40 tisíc diváků.
Nakupovali jsme na Oxford Street či Covent Garden, navštívili jsme British Museum,
National Maritime Museum, viděli jsme St. Pauls Cathedral, Millenium Bridge, Tower
Bridge, slavný hrad Tower of London, monumentální 87 pater vysokou budovu The
Shard, Shakespearovo divadlo Globe Theater a mnoho dalších. Závěr zájezdu nás čekal
v Greenwich Park a královská observatoř Royal Observatory, jejímž nádvořím prochází
nultý poledník.
A pak už nás čekal návrat do všedních dnů…
PaedDr. Milena Holcnerová
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Školní akademie
Dne 17. června se konala v tělocvičně tradiční akademie, v letošním roce trošičku
jiná než v letech minulých. Tradiční gymnastickou akci okořenili žáci jednotlivých tříd
svým vlastním vystoupením. Myslím, že to byl výborný nápad a diváci se určitě bavili.
Vystoupila také mateřská škola a taneční kroužek cvičitelky Jitky Stibůrkové.
Po náročném školním roku si všichni žáci užívají zasloužené prázdniny. Věřím, že si
dostatečně odpočinou a načerpají dostatek sil a energie do školního roku 2015/2016.
L.Vodehnalová, ředitelka školy

Vystoupení žáků 8.ročníku na školní akademii
Vernisáž – První jahodář v Čechách Rudolf Strimpl 22. 5. 2015
Dne 22. května se konala v muzeu v Netvořicích vernisáž výstavy s názvem První
jahodář v Čechách Rudolf Strimpl. Právě letos si připomínáme 95 let od úmrtí tohoto
významného člověka, který jako první pěstoval v Čechách jahody na Chlístově u
Teletína. Výstava tedy přibližuje život a odkaz Rudolfa Strimpla a dále vzpomínky
pamětníků z našeho regionu, kteří se zabývali jahodářstvím. Celý projekt připravili žáci
Základní školy Netvořice, konkrétně osmáci.
Vernisáž byla zahájena programem, na kterém zazněla krásná slavnostní fanfára a
dále citace ukázek z díla Jana Morávka, které přiblížily tradice jahodářství v Posázaví.
Nechyběl sekt, čerstvé jahody ani jahodový koláč, který nám upekla děvčata ze školní
kuchyně.
Výstava potrvá minimálně do konce srpna. V rámci tohoto projektu vzniká zároveň
zajímavý filmový dokument, jehož premiéra se připravuje na září 2015.
L.Vodehnalová, ředitelka školy
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Mateřská škola
Aktivity v mateřské škole ve druhém pololetí.
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili zimní aktivitou a jezdili jsme opět na
lyžařský kurz do Chotouně. Sníh nám vydržel celý týden a všechny dětičky se naučily
lyžovat, z čehož jsme měli obrovskou radost. V zimním období byl na programu i
karneval, při kterém bylo plno soutěžení, tancování a užili jsme si legraci. Se zimou jsme
se definitivně rozloučili návštěvou muzea, kde probíhala velikonoční výstava. Děti z MŠ
se na ní podílely svými výrobky.
Jaro nám přineslo první teplé a slunečné dny a jednoho takového dne měly děti
možnost pozorovat částečné zatmění slunce, což byl nevšední zážitek. Nadále jsme
pokračovali ve sbírání soutěžních klíčů s ekoprogramem farmy Čapí hnízdo. Po získání
posledního klíče nás zařadili do slosování o výlet. Ten jsme sice nevyhráli, ale to nás
neodradilo a výlet stejně proběhl. Počasí nám přálo a děti viděly mnoho známých i
neznámých zvířat. Při zpáteční cestě nám pan řidič zastavil v Konopišti a vláček nás
dovezl až k zámku. Medvěd se nám sice neukázal, ale zmrzlina nám to zklamání
vynahradila.
Poslední duben se školka proměnila v doupě plné čarodějnic, kouzelníků a ježibab.
Společně jsme kouzlili a prováděli pokusy. Školka nespadla. První týden v květnu
probíhala v areálu ZŠ ukázka dravců, kam jsme se rádi přišli podívat. Na Den matek
dětičky vystoupily v sokolovně s básničkami a písničkami. Koncem měsíce nás navštívil
cirkus Adonis a poslední páteční noc patřila předškolákům. Letos jsme si hráli na indiány
a čekala nás cesta plná úkolů a hádanek, abychom našli cestu k pokladu. To se nám
podařilo a dokonce nás v lese přepadli kovbojové. Ty jsme písničkou zahnali a došli jsme
zdárně do cíle. Opekli jsme vuřty a po návratu ke školce zakončil celý program krásný
ohňostroj.
V červnu byl na řadě další výlet, tentokrát do Takonína, kde nám zahráli pohádku o
Bajajovi a děti si mohly vyzkoušet lámání lnu, praní prádla na valše a další starodávná
řemesla. Počasí se opět vydařilo a všichni byli spokojeni. Také k nám zavítala paní
MUDr. Kolářová a vysvětlila dětem, jak se starat o zoubky a předcházet zubnímu kazu.
Na konci června vystoupily předškolní děti na každoroční akademii ve školní tělocvičně.
No a na úplný závěr budoucí prvňáčci dostali šerpu a drobné dárky a my jsme se se
všemi dětmi rozloučili s přáním krásných a slunečných prázdnin.
Za MŠ: Pavlína Žižková a Milena Sládková
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Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
by chtěl pozvat občany Netvořic na pouťovou autogramiádu knihy Netvořice v
proudu věků od netvořického rodáka pana Václava Cílka. Kniha vyšla v prosinci 2014
nákladem starosty Spolku rodáků Jiřího Stibůrka. Kniha jde do celostátní distribuce v září
2015 a již nyní je možné ji zakoupit v knihkupectví Daniela v Benešově, na úřadu
městyse Netvořice a v Týnci nad Sázavou nebo objednat v čtrnáctideníku Jiskra.

Spolek rodáků všechny občany zároveň srdečně zve na tradiční Netvořickou pouť.

Výzva Spolku rodáků
Máte doma 8 mm amatérský film?
Nevyhazujte jej ! Nechte jej zdigitalizovat nebo film věnujte Spolku rodáků. Životnost 8
mm filmu bývá okolo 30-50 let !!!

Jiří Stibůrek starosta Spolku rodáků
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O.s. Kolna
Spolek KOLNA vás již po osmé srdečně zve na tradiční pouťové NETVOŘICKÉ
DVORKY. Proběhnou v neděli 16. 8. 2015 od 9. do 17. hodin. Pro dospělé a děti budou
připraveny sklářská, keramická, kamenická a letos nově také grafická dílna. Své zboží
budou nabízet košíkáři, kořenářka, pekařka, kameník, ke koupi bude med, bylinné čaje,
hračky, smaltované hrnečky a hrnce, šperky, keramika a mnohé další... Své služby bude
tradičně nabízet „photoatelier“a zmrzlinář, po celý den bude vyhrávat jazzová kapela.
Budeme podávat maso na grilu, točit pivo a pohostí vás naše kavárnička. Ke koupi budou
pouťové koláče, nakládané okurky a jiné, tradiční dobroty. Na děti a dospělé čeká Bářino
toulavé divadlo. Jako vždy, bude zdarma přístupné Muzejíčko smaltu. Tradiční tombola
dvakrát roztočí vítací lístky v osudí. PŘIJĎTE SE POTĚŠIT A POBAVIT. NETVOŘICKÉ
DVORKY na vás čekají v Netvořicích v ulici Ke Hřbitovu 8 a Pražské 13.
Vstupné, stejně jako každý rok, jest dobrovolné.
Za spolek Kolna Jindra Šmídová

SDH Netvořice
Jaro u hasičů
S příchodem jara se soutěžní družstva mužů, žen a dětí začala připravovat na
soutěže. Začátkem jara jsme u požární nádrže vyřezali náletové dřeviny a pravidelně tam
pečujeme o zeleň.
Družstvo přípravky se zúčastnilo 25.4.2015 – 26.4.2015 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.
Jak již bývá zvykem, tak o půlnoci 1.5.2015 jsme postavili májku na náměstí. V sobotu
2.5.2015 se konaly u požární nádrže rybářské závody. Za krásného počasí bylo
koupaliště obklopeno soutěžícími, jak dětmi, tak i dospělými. V pátek 8.5.2015 se
soutěžní družstva mužů a žen zúčastnila v Neveklově základního kola soutěže
v požárním sportu. Družstvo žen zvládlo pořadovou přípravu bez trestného bodu, v běhu
na 100 m překážek obsadila Věra Marková první místo a Markéta Ottová (Šebková)
druhé místo. V požárním útoku obsadily ženy první příčku v kategorii žen. Družstvo žen
obsadilo 1. místo. Družstvo mužů na pořadové přípravě dopadlo velice dobře, také bez
trestných bodů. Požární útok muži předvedli na výbornou a v této disciplíně vyhráli.
V běhu na 100 m překážek obsadil Leoš Mamiňák první místo, Jiří Doležal druhé místo a
Martin Šebek třetí místo. Muži tak ve všech disciplínách naprosto ovládli svou kategorii a
umístili se na 1.místě. Velké poděkování patří všem soutěžícím, ale především trenérovi
Miroslavu Šebkovi, že nás perfektně na soutěž připravil. Ještě nesmím zapomenout na
fanoušky, kteří nás přijeli podpořit. Obě družstva zároveň postoupila do okresního kola v
požárním sportu, které se konalo ve dnech 6. – 7.června ve Vlašimi na atletickém
stadionu Na Lukách. Bohužel vinou zranění několika členů se ani jedno družstvo
nemohlo soutěže zúčastnit z důvodu nízkého počtu soutěžících. Již delší dobu se
potýkáme s nedostatkem mužů i žen starších 15ti let, kteří by měli zájem náš sbor
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reprezentovat po sportovní stránce. Proto tímto žádáme všechny potenciální zájemce o
požární sport v našem sboru, neváhejte nás kontaktovat. Nestojí to nic, jen jednou za čas
obětovat chvilku svého volného času. Odměnou jsou pak tak vydařené a krásně prožité
soutěže, jako například ta poslední v Neveklově.
Dne 9.5.2015 se zúčastnili mladí hasiči jarního kola hry Plamen ve Střezimíři.
Během celého dne děti bojovaly o co nejlepší umístění v disciplínách požární útok CTIF,
štafeta, dvojic, štafeta CTIF a požární útok. Družstvo mladších hasičů obsadilo 5. místo z
12ti zúčastněných družstev a družstvo starších obsadilo 12. místo z 18ti zúčastněných.
Velké poděkování patří všem mladým hasičům, kteří do soutěže dali všechny síly a
vydrželi celý den soutěžit. Poděkování patří hlavně vedoucím mladých hasičů, kteří
mladé hasiče na soutěž dobře připravili.
Ve dnech 28.5.2015 – 31.5.2015 jsme s naším kolektivem mladých hasičů
uspořádali soustředění do Vítkovic v Krkonoších. Děti absolvovaly pěší výlety - Labská
bouda, Sněžné jámy, aj. Děti zažily spoustu legrace a soustředění se jim moc líbilo.
Konec soustředění byl završen 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 30.5.2015 jsme na náměstí pokáceli a uklidili májku.
Další akcí, která nás čeká 29.8.2015 je Neckyáda
Výjezdy zásahové jednotky Městyse Netvořice
11.4.2015 požár truhlárny v Neštěticích.
20.4.2015 požár kontejneru v Loutí
3.5.2015 požár větví u Nedvězí
20.6.2015 se jednotka zúčastnila závodu zvaného Jízda slunovratu v Dolních Břežanech.
Členové jednotky působili jako traťoví komisaři.
Dne 26.6.2015 jednotka asistovala při pálení odpadu přírodního charakteru na hromadě
na Šiberném.
Přejeme Vám krásné léto.
Markéta Ottová, jednatelka
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TJ Sokol Netvořice
Rok uběhl jako voda a máme zde opět prázdniny.
Z činnosti Sokola
V prosinci proběhla Valná hromada Sokola, o které jsme vás, občany Netvořic,
opomenuli informovat v minulém Zpravodaji.
Po dlouhých letech z funkce předsedy odstoupil Pavel Netolický a z výboru tajemníka
Ladislav Netolický. Za jejich práci, která byla příkladem pro nás mladší, jim děkujeme.
Na Valné hromadě byli zvoleni členové výboru Sokola:
Pavel Bron – předseda
Jan Hájek – zástupce předsedy
Mgr. Ludmila Vodehnalová – tajemník
Jiřina Novotná – účetní
Martin Vopička – správce Sokolovny a hřiště
David Hokr – vedoucí kopané
Miroslav Čipera – vedoucí stolního tenisu
Pavel Netolický
Libor Štěpán
Petr Marek
V měsíci dubnu a květnu proběhla rekonstrukce klubovny na fotbalovém hřišti. Nyní
nás čeká výměna dešťové kanalizace od kabin do ulice Újezdská, která je na několika
místech rozpadlá a při deštích dochází k zaplavování hrací plochy. Doufáme, že až
budete číst tento článek, práce již budou hotovy.
V plánu je také výměna jednoho teplovodního kotle v sokolovně, předpokládaná
investice je do 200 000,- Kč. Tuto investici se ještě částečně snažíme řešit dotačním
programem. Výměna kotle bude mít vliv na plynulejší vytápění budovy a jistě zlepší
životní podmínky pro občany Netvořic. Je „dobře“ znát, když se v sokolovně zatopí ve
velkých kotlích (zvláště při roztápění).
Do sezóny 2015 – 2016 jsou přihlášeny ve fotbale tři mužstva a ve stolním tenise
dvě mužstva. Dále při Sokole ve spolupráci se ZŠ Netvořice funguje oddíl gymnastiky .
Dále Vás chci informovat, že každý pátek a sobotu vždy od 16.00 hodin je na hřišti
otevřená klubovna, kde je možno v klidu příjemně posedět (prostředí klubovny je
nekuřácké). Jsou zde k zapůjčení různé hry, jak pro dospělé, tak pro děti.
Chceme vás všechny pozvat na tradiční „Netvořickou okurkovou“ pouť, která
proběhne ve dnech 14. – 16. 8. 2015.
V pátek bude v sokolovně pořádána diskotéka za přítomnosti moderátorů rádia
KISS Jižní Čechy. V sobotu nám zahraje plzeňský Kabát revival s předkapelou Theatre.
V sobotu a v neděli, jako tradičně, bude v zahradě ve spolupráci se spolkem Rodáků
jarmark a možnost příjemného posezení při dechové hudbě.
Na závěr chci poděkovat všem vedoucím, rodičům, sponzorům a Městysu
Netvořice, kteří podporují sport v naší obci.
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Všem sportovcům přeji v nastávající sezóně mnoho sportovních úspěchů.
Se sokolským pozdravem NAZDAR.
Pavel Bron
Fotbalové A mužstvo
Po podzimní části, kdy jsme byli uprostřed tabulky s 19-ti body na kontě, jsme
úspěšně vstoupili do jarní části. S Václavicemi jsme vyhráli 3:1 a šňůra vítězných zápasů
pokračovala přes Sedlec-Prčice B, Bystřici A, Lešany a skončila válečnou remízou s
prvními Krhanicemi 1:1. Celkem 12 utkání bez porážky!
Ovšem pak přišla ta druhá šňůra a to nejen bez vítězství, ale i bez remízy.
Odstartovaly to u nás Pyšely v 19. kole a zastavili jsme se až výhrou nad Křečovicemi
(beznadějně posledním týmem) doma v kole 25. Poslední prohra ve Voticích 5:3
kosmeticky upravila tabulku pro Netvořice. 9. místo - 36 bodů.
Záporná šňůra zápasů je hlavně způsobena velmi úzkým kádrem, který není
dlouhodobě posílen byť jen jedním dobrým fotbalistou. Vypadnou-li dva až tři hráči na
utkání, vzniká velký problém. Nedostaví-li se jich pět, jak už se jednou stalo, tak už se na
zápas téměř nejede. Naštěstí to hasili v Soběhrdech naši staří srdcaři. ( viz. foto klubovna
Na hřišti ).
Doufám, že v příští sezóně se nám povede minimálně tak dobře jako doposud.
SPORTU ZDAR
Martin Vopička

Včelaři ZO Netvořice
Včelaři kalendářní rok začali, jako obvykle na konci ledna, odběrem vzorků zimní
měli. (Pro detailnější seznámení s pojmem „zimní měl“ odkazuji na článek v NZ roč. 13, č.
2 ze srpna 2012). Trochu s obavami jsme očekávali výsledky rozboru vzorků z laboratoří
SVÚ v Praze. Obavy se bohužel potvrdily, v podstatě na všech stanovištích se roztoč
Varroa destructor vyskytuje a proto nám inspektorát SVS v Benešově nařídil povinné jarní
ošetření včelstev tzv. „nátěrem zavíčkovaného plodu“ s následnou fumigací. Toto
ošetření potlačuje šíření parazitujícího roztoče, tlumí jeho výskyt a pomáhá tak udržovat
včelstva v dobré kondici v jarním, velmi důležitém období. Souběžně s tímto opatřením
měl každý včelař pečlivě kontrolovat ve včelstvech tzv. „plodové plásty“ v souvislosti
s možností výskytu jiného, závažnějšího onemocnění včel – Moru včelího plodu. (Viz
článek v NZ roč. 15, č. 3 z listopadu 2014). Nová ohniska MVP byla totiž klinicky i
laboratorně prokázána v katastru ZO Nový Knín a Neveklov. Na území naší ZO zatím
pozitivní nález bohudík nemáme.
V únoru t.r. se uskutečnila Výroční členská schůze našeho spolku. Kromě
obligátního programu jako jsou zprávy o činnosti, organizační záležitosti, nařízení Státní
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veterinární správy atd., hlavním bodem VČS byla volba nového výboru na nadcházející
pětileté období.
Výbor byl zvolen v následujícím složení: př. Petr Vodehnal st. – předseda
př. Antonín Tůma st. – jednatel
př. Marie Mrakešová – pokladní
př. Ing. Jiří Soudný – nákazový referent
Díky finančnímu příspěvku na činnost, schválenému zastupitelstvem městyse
Netvořice, jsme mohli dne 16.5.2015 uspořádat pro členy tematický zájezd do
Výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích – Dole. (VÚVč. V Dole leží asi 20 km
severně od Prahy, v krásném areálu na pravém břehu Vltavy, kde funguje nepřetržitě už
od r. 1922). Ve Výzkumném ústavu nás nejprve přivítal Ing. Dalibor Titěra, zástupce
ředitele a vedoucí výzkumu a zkušebních laboratoří. Provedl nás chemickou,
mikrobiologickou a parazitologickou laboratoří a seznámil nás se základy diagnostické
činnosti v problematice nemocí včel. Samozřejmě, jako zkušený včelař a přednášející
odborník, nám zodpověděl i spoustu otázek z běžné včelařské praxe. Poté jsme se
odebrali na včelnici Výzkumného ústavu, kde nám včelmistr Ing. Péter Kéri provedl
přednášku včetně praktických ukázek na téma „Chov včelích matek“. Celá přednáška a
demonstrace praktických činností byla včelmistrem perfektně připravena, takže všichni
zúčastnění včelaři byli s úrovní přednášky velmi spokojeni. (Kromě členů naší ZO se akce
zúčastnilo i několik zástupců ZO Neveklov, Krňany a Týnec n. S.)
V závěru měsíce května proběhlo medobraní – vytáčení jarního, květového medu.
Jarní snůška byla v našem regionu dobrá, letošní rok navíc patřil mezi roky spíše
„nerojivé“, tedy včelaři byli vcelku spokojeni. Uspokojivá snůška pokračovala i v červnu.
V červenci ale počasí příliš nepřálo producentům medovice. Oblíbeného tmavého,
medovicového medu se letos pravděpodobně opět nedočkáme.
Včelařský rok běží velmi rychle, kalendářně se vlastně dostáváme do včelařského
„podletí“, tedy do období krmení včelstev, opětovného léčení varoázy, paradoxně
v období vysokých letních teplot jde již o přípravu včelstev na úspěšné přezimování.
Skutečná zima je ale ještě daleko, hezké prožití zbytku léta a pohodu při tradiční
Netvořické pouti Vám všem za včelaře přeje
Antonín Tůma st., jednatel ZO ČSV

Myslivecký spolek Netvořice
Letošní rok se přehoupl do druhé poloviny, máme před sebou měsíc červenec a
také srpen, dny prázdnin a dovolených, ale také pro myslivce a přátele přírody probíhající
srnčí říji.
Po velice dlouho časově trvající Výroční členské schůzi, konané dne 29.3.2015,
následovaly další dvě členské schůze, které jasně ukázaly přednost, ale také problémy
našeho spolku. O den dříve se uskutečnila v dopoledních hodinách brigáda na sběr
veškerého odpadu podél silnic a cest v blízkém okolí Netvořic a v odpoledních hodinách
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příprava dřeva na „pálení čarodějnic“. Zvolená varianta připraveného vozidla Avie k
okamžitému odvozu sebraných ledniček, pneumatik, televizorů a dalších věcí se velice
vyplatila, díky pochopení starostky Moniky Šlehobrové.
Následovalydalší brigády pro LČR polesí Tomkovka, ale také došlo na velice
neobvyklou brigádu zaměřenou na sběr kamene pod velice přísným dohledem pana Ing.
Zárybnického (Agroprim s.r.o). Doufám a pevně věřím, že brigádnický referent
zmobilizuje veškerou pracovní sílu a co v nejbližší době dokončíme to, co se nám zatím
nepodařilo uskutečnit a bylo naplánované.
Samozřejmě naše pozornost byla a je soustředěna na odlov zvěře dle pokynů
mysliveckého hospodáře.
Členové spolku si velice váží toho, že v době sekání travnatých ploch na začátku
měsíce června nedošlo k žádnému úhynu srnčat nebo k poranění dospělých kusů –
poděkování patří Ing. Zárybnickému a p. Josefu Mrakešovi.
Do hlavní lovecké sezóny zbývá ještě dost času. Záleží jen na nás samých, aby
myslivost a láska k přírodě zůstala naším velkým koníčkem.
Josef Břicháček-předseda MS Netvořice

Postřehy z jednání zastupitelstva
Ačkoli jsem členem komise územního plánování 25.června jsem se účastnil jako
„veřejnost“ zasedání zastupitelstva městyse Netvořice. Jednání začalo v 18.00 hodin,
přesně tak, jak bylo uvedeno v programu schůze. Přítomno bylo 14 zastupitelů, účetní
obce a devět občanů z řad veřejnosti. Na programu bylo 14 bodů jednání včetně diskuse
a zasedání bylo ukončeno v 19.53 hodin. Tolik strohá fakta.
Jako občan jsem byl příjemně překvapen jednáním, které bylo velice dobře
připraveno, všichni zastupitelé měli podrobné informace dopředu, takže nedocházelo ke
zbytečným diskusím a všem zastupitelům byly body jednání srozumitelné. Jako občan
jsem se dozvěděl všechny informace z chodu obce, které mě zajímaly. Takže jejich krátký
přehled:
1. Obec získala dotaci na rozšíření MŠ v částce 2 714 000,- Kč, obec doplatí
479 000,- Kč a práce započnou o prázdninách.
2. Obec odkoupí pozemek, kde je umístěna ČOV v Západní ulici (ČOV je majetkem obce)
v celkové výměře 298 m2 za 50,- Kč/m2 (14 900,-Kč)
3. Obec odkoupí vyasfaltovaný pozemek před hřbitovem v celkové výměře 407 m2 za
50,- Kč/m2 (20 350,-Kč)
4. Obec získá dotaci na snížení energetické náročnosti budovy úřadu v částce
3 750 000,- Kč. Bude provedeno zateplení budovy, výměna oken a instalace tepelného
čerpadla jako zdroje tepla. Náklady na opravu se budou čerpat z úvěru u ČS a následně
proplácet z přidělené dotace. Úrok úvěru činí 0.72%.
5. Obec se bude podílet na financování cyklotrasy mikroregionu Týnecko částkou
16 350,- Kč, která bude použita na označení cyklostezky v katastru obce. Ta bude
procházet od Dunávic přes Háj, obcí, přes Šiberný dále k Lešanům.
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6. Byla podána žádost o dotaci 70% na realizaci oprav sakrálních křížků a zvoniček v
celkové částce 314 734,- Kč.
7. Bude rozšířena provozní doba sběrného dvora o jeden den v týdnu.
8. Stavba hasičské zbrojnice je pozastavena z důvodu možnosti získání dotace na tuto
akci v tomto roce. Již provedené práce by se ale nedaly proplatit z dotace, proto ta
pauza. Náklady na stavbu činí 5 500 000,- Kč, zastavení prací obec nebudou stát žádné
prostředky.
9. Kanalizace v obci. Toť letitý problém. V současnosti se napravují chybné kroky
minulého vedení s cílem provedení přípravných prací, aby bylo možno získat dotaci na
výstavbu kanalizace a ČOV. Definitivní termín získání dotace je rok 2020. S ČOV je
spojen i problém rozvoje obce, kde plán výstavby se pro první etapu musí o dvě třetiny
omezit. Další etapy rozvoje je možno realizovat až po vybudování kanalizace.
10. Zastávka v Hrubínově ulici byla trvale přesunuta na prostranství před školou a to
nejen z důvodu výstavby hasičské zbrojnice. Po vybudování hasičské zbrojnice bude
v místě zastávky trvale příjezd k hasičské zbrojnici. Některé autobusy po dobu uzavření
Lešan a Břežan nechávají vystoupit cestující na křižovatce k Břežanům, aby nemuseli
naši občané zajíždět do těchto obcí a zpět. Je to rozhodnutí řidiče autobusu, zastávku
zde nejde udělat.
Zápisy z jednání jsou zveřejněny v plném znění na internetových stránkách obce a
každý občan má možnost do nich nahlédnout. Tak by to mělo být a jsem rád, že to tak
nyní funguje.
Omlouvám se, že používám označení obec. Na městys jsem si ještě nějak nezvykl.
Bude to asi tím, že městys by měl být „vybaven“ daleko lépe. Jak je vidět na výčtu akcí,
měli bychom se s tímto vedením konečně po 25 letech dočkat takového rozvoje obce, že
označení městys by nepřipadalo tak cize.
Vladimír Červinka, komise územního plánování
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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 13.11.2015

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.

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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