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Veselé Vánoce a krásné prožití svátků
vánočních. Přejeme vám pevné zdraví, mnoho
úspěchů a pohody do nového roku 2016.
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Vážení spoluobčané
jak jste si jistě všichni stačili všimnout, od poloviny září 2015 rekonstruujeme budovu
netvořické Radnice. Jak jsme vás již informovali, budova je rekonstruována v rámci
dotačního titulu z Operačního programu životního prostředí, který jsme na její opravu
získali. A co tato dotace zahrnuje? Nový zdroj vytápění budovy (tepelné čerpadlo) včetně
všech rozvodů a nových radiátorů, zateplení fasády a střešních prostor, opravu schodiště
na půdu a výměnu oken v horním patře budovy.
Možná se vám některým může zdát, že nebylo nutné opravu v takovém rozsahu
provádět. Dle našeho názoru je budova úřadu pro každou obec jakousi „vizitkou“, a tak
jsme pokládali za důležité, aby i u nás bylo možné se něčím takovým pochlubit. Navíc
pokud je na takovou investici možné zažádat o dotaci, tak proč to nezkusit. Rok 2015 byl
zároveň posledním rokem, kdy bylo možné získat dotaci na zateplení budovy a zároveň
na změnu zdroje tepla. Nové dotační tituly od roku 2016 již v takovém rozsahu vypsány
nebudou, proto jsme rádi, že jsme s dotací v letošním roce uspěli.
Názory se mohou různit i na to, zda takto starou budovu zateplovat, či nikoli. Ale
v těchto názorech se mnohdy neshodnou ani odborníci, kteří se danou problematikou
zabývají. Věřte, že jsme celou věc probírali s odborníky a zateplení budovy nám bylo
doporučeno. Navíc dotační titul byl vypsán tak, jak byl, tzn. zateplení budovy, výměna
oken a zdroje tepla, tak jsme stejně jinou možnost neměli. Vlastně měli. Také jsme se
mohli řídit heslem „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ a nedělat nic. Ale my jsme chtěli a i
v budoucnu chceme něco dělat. Něco, co naši obec posune směrem kupředu. O titul
„Vesnice roku“ bychom rozhodně zatím usilovat nemohli. Na to je před námi ještě hodně
dlouhá cesta, na kterou pravděpodobně nebude stačit jen jedno volební období. A zda
bylo zateplení Radnice správné rozhodnutí, to ukáže teprve čas.
Přes počáteční potíže s výběrovým řízením probíhají dílčí práce vcelku dle
stanoveného harmonogramu. I počasí je nám prozatím příznivě nakloněno, takže
doufáme, že do konce letošního roku se vše zvládne a opravená budova Radnice se
stane chloubou našeho náměstí.
Další polemika může nastat nad zvolenou barvou fasády. Původně jsme i my měli
trochu jinou představu o barevném odstínu. Vzhledem k tomu, že majitelé okolních domů
byli v realizaci „rychlejší“ a jejich barva fasády se blížila i naší představě, museli jsme volit
jinou barevnost, aby budovy na náměstí neměly všechny stejnou barvu. Doufáme, že
jsme se s výběrem barvy „trefili“ alespoň většině obyvatel do vkusu. Že se fasáda nebude
líbit všem, s tím počítáme, ale takový je život. Jen doufáme, že těch, kterým se nový
kabát Radnice bude líbit, bude většina.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o tom, že se nám nepodařilo
získat dotaci na naučnou stezku. Po přerozdělení finančních prostředků v tomto dotačním
titulu jsme koncem září obdrželi vyrozumění, že jsme dotaci přece jenom získali.
Naučnou stezku s názvem „Poznáváme Netvořicko od A-Z“ budeme budovat na „Staré
Všetické“. Možná někteří z vás zaznamenali, že zde dochází ke kácení náletových dřevin
podél cesty. To je právě z důvodů začínající realizace stezky. Součástí naučné stezky
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bude i altán s otevřeným ohništěm a kompasem na konci stezky. Šlo nám o to, abychom
nějakým smysluplným způsobem využili pěknou část naší obce, která začala upadat
v zapomnění. Víc vám k tomu zatím neprozradíme, bude to takové naše malé „jarní“
překvapení. Prozradit můžeme ještě to, že se na celém projektu budou podílet i děti
z naší základní a mateřské školy.
Podařilo se nám získat i dotaci na obnovu Místní lidové knihovny a autobusových
zastávek. Tyto projekty se budou realizovat v první polovině roku 2016.
Další významnou akcí z dotačního titulu je přístavba mateřské školky. O její
probíhající realizaci vás podrobně informuje ředitelka MŠ Jitka Povolná na straně č.10
tohoto zpravodaje.
Úspěch jsme zaznamenali i v získávání souhlasů majitelů pozemků, přes které je
plánována trasa nové kanalizace a ČOV. Bylo ovšem nutné změnit původní trasu tak,
abychom se vyhnuli pozemkům, kde není možné souhlas získat. Nová trasa v tomto
úseku vede před pozemky, které stát vrátil církvím, konkrétně Kapitule Sv.Víta. Ještě
nám chybí podpisy u několika dalších vlastníků, ale i zde máme příslib vydání souhlasů.
Tím jsme se výrazně přiblížili k možnosti zažádat o stavební povolení na tuto akci. Teprve
po vydání stavebního povolení můžeme zažádat o dotaci. Věříme, že vše již proběhne
bez výraznějších komplikací a na podzim roku 2016 budeme moci o tuto dotaci zažádat.
Monika Šlehobrová - starostka, Ivana Fulínová - místostarostka

Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 17.9.2015
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- vyvěšení záměru prodeje č.p.23 ve Všeticích (hasičská zbrojnice) včetně pozemku
p.č.27 v k.ú.Všetice
- pronájem Netvořické pouti manželům Třískovým v roce 2016, 2017 za těchto
podmínek: Pronajímaná plocha bude specifikována v plánku, který bude nedílnou
součástí uzavřené smlouvy. Cena pronájmu 55.000,-Kč. Nájemce zajistí mobilní
toalety a uhradí uzavírku náměstí. Ve smlouvě bude upřesněn požadavek na
pestrost stánkového prodeje a v květnu každého roku pronájmu bude nájemce
konzultovat výběr atrakcí s radou městyse
- spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Chleby jednotkou SDH
Netvořice a pověřuje starostku podpisem smlouvy o spolupráci
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Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 9.7.2015 do 4.11.2015
Rada:
Schvaluje mj.:
- rozhodnutí výběrové komise v rámci výběrového řízení „Rozšíření kapacity
mateřské školy“, které se konalo dne 13.8.2015. Nabídkou nejlépe splňující
všechna kritéria stanovené zadavatelem v textu zadávací dokumentace je nabídka
účastníka Caspina spol. s r.o., IČ 45146021 s nabídkou cenou bez dph
2.170.488,-Kč.
RM pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo vítěznou firmou zastoupenou
jednatelem společnosti Danem Hellerem.
- rozhodnutí výběrové komise o zrušení výběrového řízení na akci „Zateplení,
výměna oken a zdroj tepla budovy radnice“ z důvodů zjištěných nesrovnalostí mezi
dokumentem Výzva a zadávací dokumentace a přílohami, které uvedly uchazeče
v omyl a způsobily nejasnosti v podávání nabídek a následném hodnocení.
- vyhlášení 2.kola výběrového řízení „Zateplení, výměna oken a zdroj tepla budovy
radnice“ a to dne 13.8.2015, s termínem otevírání obálek stanoveným na
28.8.2015.
RM schvaluje v rámci 2. kola výběrového řízení oslovit všechny firmy, které se
ucházely o zadávací dokumentaci v 1. kole výběrového řízení.
- přijetí dotace na akci „Autobusové zastávky“ ve výši 390.000,- a pověřuje starostku
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
- přijetí dotace na akci „Modernizace Místní lidové knihovny v Netvořicích“ ve výši
70.000,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje.
- žádost MŠ a souhlasí s navrhovaným počtem dětí v jednotlivých třídách na školní
rok 2015-2016: 1.třída – 27 dětí, 2.třída – 25 dětí.
- rozhodnutí výběrové komise v rámci 2. kola výběrového řízení „Snížení
energetické náročnosti budovy úřadu městyse Netvořice“, které se konalo dne
2.9.2015. Nabídkou nejlépe splňující všechna kritéria stanovené zadavatelem
v textu zadávací dokumentace je nabídka účastníka Invessales spol. s r.o., IČ
62957678 s nabídkovou cenou bez dph 2.998.643,35 Kč.
- na základě výše uvedené žádosti uvedení sídla Mysliveckého spolku Netvořice na
adrese Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice. Uvedení sídla spolku nařizuje NOZ.
- zrušení základního běžného účtu 3925121/0100 u Komerční banky a převod
zůstatku na účet u České spořitelny
- projednala končící nájemní smlouvy. Všechny smlouvy se prodlouží kromě dvou.
- přijetí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
- přijetí dotace na projekt „Poznáváme Netvořicko od A do Z“ od Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 297.000,- a pověřuje starostku dodáním požadovaných
dokladů.
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opravu dětského hřiště – hracích prvků v havarijním stavu. Opravu provede
Truhlářství Michal Roušar-IČ 43720765. Cena opravy bude činit 5.687,- Kč s DPH
dle předložené kalkulace.
žádost o souhlas s umístěním sídla spolku ZO Svaz včelařů Netvořice na úřadu
městyse a pověřuje starostku podpisem listiny „Souhlas s umístěním sídla
Cenový marketing akce „Poznáváme Netvořicko od A do Z“
Výběrového řízení na výše uvedenou akci se zúčastnily firmy :
1. LM Servis – Lukáš Mamiňák
2. Laros s.r.o.
3. SGS EU s.r.o.
Cenovou nabídku s nejnižší cenou předložil uchazeč č.1 – LM servis-Lukáš
Mamiňák.
Cenový marketing akce „Autobusové zastávky“
Výběrového řízení na výše uvedenou akci se zúčastnily firmy :
1. Stavební firma Pazdera s.r.o.
2. Laros s.r.o.
3. Benestav, obchodní stavební sdružení
Cenovou nabídku s nejnižší cenou předložil uchazeč č.2 – Laros s.r.o.
předčasně splatit úvěr (úvěrová smlouva s Českou spořitelnou č.335991459) a to v
nejbližším možném termínu

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve dnech
22. a 23.12.2015 od 8:00 do 15:00 hodin
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych za městys Netvořice poděkovala rodině Hokrových za to, že nám
věnovala ze své zahrady strom, který bude zdobit náměstí po dobu svátků
vánočních.
Děkujeme firmě GALMET Netvořice za finanční podporu kulturní akce „Rozsvícení
vánočního stromu“.
Děkuji za velkou pomoc při poražení, přepravě a postavení stromu členům SDH
Netvořice, Sokola Netvořice a dalším dobrovolníkům. Jsem ráda, že spolupráce a
vzájemná pomoc u nás funguje.
Velký dík
Za městys Netvořice
Monika Šlehobrová – starostka
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Dne 30.11.2015 od 8:00 do 11:00 hod. dojde, dle oznámení ČEZ, k přerušení
dodávky elektrické energie v Netvořicích v ulicích: KE STADIONU (číslo domu
104,173), KRÁTKÁ (číslo domu 179, 184, 194, 195, 197), MUZEJNÍ (číslo domu 46),
POD STRÁNÍ (číslo domu 107), ÚJEZDSKÁ (číslo domu 79, 94).
Převzato z webu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html

Dne 27.11.2015 se neuskuteční z technických důvodů svoz komunálního odpadu
zajišťovaný městysem Netvořice. Svoz bude proveden v pondělí 30.11. 2015.

Pozvánka
Rádi bychom vás pozvali na první akci v roce 2016 – Novoroční pochod ke
Studánce.
Bude příjemné společně se „vyvětrat“ po dlouhé Silvestrovské noci příjemnou popolední
procházkou do Háje.
Více informací najdete v prosinci na našich webových stránkách, prostřednictvím
SMS zprávy a v naší informační skříňce.
Kulturní komise městyse Netvořice
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Úklidová štafeta
nejdříve bych ráda poděkovala všem, kteří se v sobotu 10. 10. 2015 zúčastnili
druhého ročníku Úklidové štafety. Vzhledem k větší účasti jsme letos obsadili místo
loňských 10 již 14 tras. Trasy byly rozděleny podle náročnosti, aby se mohly zúčastnit
všechny věkové kategorie. Stejně jako v loňském roce jsme uklízeli krajnice u cest a
komunikací k sousedním obcím. Všichni účastníci dostali pytle a rukavice, oblékli reflexní
vesty a vyrazili.
A jak to dopadlo? Nálezy byly kuriózní – staré počítače, cestovní kufry, vařič,
videokazety… .
Bohužel jsme byli letos „ÚSPĚŠNĚJŠÍ“ !!! Oproti loňským 320 kg odpadu jsme tentokrát
sebrali 580 kg. V loňském roce jsme se zděsili čísla, které nám vyšlo, cca 13 kg odpadu
na 1 km. Bohužel letos je toto číslo ještě děsivější. Na 1 km vychází 19 kg odpadu.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se „Úklidové štafety“ zúčastnili. Jsme rádi, že
v letošním roce přibylo více dětí. Je dobře, že jsou vedeny k tomu, aby jim nebylo
lhostejné, v jakém prostředí žijí, jak vypadá jejich okolí.
Velký dík patří také společnosti JOKOMA, která věnovala pro všechny účastníky
buřty. Společně jsme si je opekli po návratu v zahradě u sokolovny. Nápoje zajistil Sokol
Netvořice. I jim naše díky.

strana 8

ročník 16, číslo 3

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

listopad 2015

Moc se na vás těšíme při dalším ročníku, přijďte všichni! Děkujeme!

Monika Šlehobrová - starostka

Přednáška léčitelky
Pro velký zájem se v pátek 6.11. 2015 v netvořické škole konala již 2. přednáška
léčitelky Marie Příhodové, tentokrát na téma “Jak správně připravit svoje tělo na zimu”.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o jednotlivých orgánech, o které bychom
právě v zimě měli více pečovat. Paní Příhodová přidala i spoustu praktických a
jednoduchých rad a návodů na to, jak si nevyrábět další neduhy či jak ty stávající
odstranit. Mnoho z nás mělo i konkrétní, osobní dotaz a paní Příhodová vždy
srozumitelně vysvětlila, proč jsme se do takového stavu dostali a jak ho můžeme
napravit či zmírnit.
Po skončení přednášky bylo připraveno výborné, lehké občerstvení, které bylo v
režii místostarostky Ivany Fulínové. Mohli jsme tam ochutnat např. osvěžující ovocný
salát s CHIA semínky.
Přikládáme recept, jak byl k ochutnání na přednášce: (další recepty
na www.netvorice.cz)
1 dcl chia semínek zalijte 6 dcl vody a nechte cca 4 hodiny nabobtnat. Dále namočte na
cca 1-2 hod. kustovnici čínskou (nebo jakékoliv sušené ovoce) a kešu oříšky. Vodu poté
slijte (je plná siřičitanů za sušeného ovoce) a přidejte do nabobtnalých chia. Přidejte
strana 9

ročník 16, číslo 3

listopad 2015

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

jakékoliv nakrájené čerstvé ovoce – banán, hroznové víno, jahody, maliny, borůvky atd.
Dochuťte datlovým sirupem (nebo jakýmkoliv jiným sirupem, rozmixovanými datlemi či
medem) a raw rozpustnou čokoládu (lze nahradit kakaem).
Dobrou chuť s tímto výborným, výživným a zdravým salátem a na další přednášky v
příštím roce se upřímně těší
Monika Šlehobrová
Ivana Fulínová
Šárka Zemanová

Mateřská škola
Přístavba nové třídy v MŠ Netvořice
Objekt MŠ Netvořice má v současné době dvě oddělení, která mají dle zápisu ve
školském rejstříku kapacitu 52 dětí.
Nutnost rozšíření objektu je vyvolána potřebou navýšit kapacitu MŠ, protože v posledních 6ti
letech dochází k odmítání dětí při zápisu do MŠ z důvodu nedostatku volných míst. Dle kritérií
pro přijímání dětí do MŠ jsou přednostně přijímány děti z Netvořic a obcí v katastrálním území
Netvořice : Tuchyně, Maskovice, Dunávice, Všetice, Lhota.
Ostatní zájemci z přilehlých obcí
- Rabyně : Loutí, Nedvězí, Blaženice, Měřín
- Krňany : Teletín, Třebsín, Závist
- Vysoký Újezd : Větrov, Pexův Luh
bývají odmítáni, jejich OÚ se právem bouří, protože MŠ Netvořice je jedinou mateřskou školou v
tomto širokém obvodě.
Zájemci o docházku do MŠ bývají i z dalších obcí – Břežany, Lešany, Benice,
Dalešice, Jablonná nad Vltavou...
Navrhované rozšíření o jedno oddělení počítá s umístěním 16 – 20 dětí. Navýšením
kapacity by mohli být uspokojeni všichni žadatelé o přijetí dítěte do mateřské školy.
Rozšíření mateřské školy o jednu třídu řeší využití stávajícího prostoru ve středním traktu
školky, který byl původně budován pro školní kuchyň, ale nebyl k tomuto účelu využíván,
jelikož školka využívá kuchyň z přilehlé základní školy. Prostor středního traktu je v
současnosti využíván pouze jako skladovací prostor, jako zázemí výdejny jídla a při
příležitostných akcích školky pro rodiče dětí. Dojde k využití stávajícího plně
nevyužívaného prostoru, jeho částečné rozšíření a rekonstrukci celého středního traktu
školky včetně instalací a střechy.
V případě, že by i v následujících letech počet zájemců o docházku v MŠ
Netvořice stoupal, návrh již nyní počítá i s možností nástavby nad přední částí školky.
Zde je případně uvažováno čtvrté oddělení pro 20 – 24 dětí.
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Nově vzniklá třída bude využívána v odpoledních hodinách na volnočasové
aktivity jak dětí z MŠ v Netvořicích (kroužky : taneční, pohybový, anglického jazyka...),
nebo mohou třídu využívat k volnočasovým aktivitám i děti ze základní školy v
Netvořicích (jóga, gymnastická přípravka...).
Z architektonického pohledu bude pro stávající budovu přínosné, když dojde k
rozšíření jejího středního traktu a tím pádem bude narušena jednotvárnost dlouhé
budovy. Opravou a úpravou stávajícího balkonu ve špatném technickém stavu dojde k
vylepšení estetického i bezpečnostního aspektu, zároveň zde vznikne zajímavý výtvarný
prvek s hracími prvky. Balkon bude možné využívat i během pobytu dětí na zahradě, což
v současnosti možné není.
Do nového oddělení se bude vcházet ze severní strany, stávajícími dveřmi, které
budou barevně pojednány pro lepší orientaci. Mateřská škola je zrekonstruována.
Vestavbou dojde ke změně středního traktu. Při opravě balkonu bude použit prvek
barevných „pastelek“, který se bude opakovat i u stávajících vchodů a dojde tak k
výtvarnému zvýraznění všech vstupů do školky pro děti.
Realizace vestavby nové třídy do středního traktu budovy mateřské školy neovlivní
školní provoz školky.

Jitka Povolná, ředitelka MŠ

Vizualizace nové třídy v mateřské škole
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Základní škola
Základní školu v Netvořicích opět navštívili hasiči s dráčkem Hasíkem
Na přelomu října a listopadu navštívili hasiči s dráčkem Hasíkem dvakrát ZŠ
v Netvořicích. Program HASÍK CZ působí na této škole již šestým rokem. Je zaměřen na
výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dráčka Hasíka
zastupovali vyškolení hasiči instruktoři Martin a Anna Šebkovi.
Výuka probíhala jako vždy ve druhé a šesté 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.
Martin Šebek
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Zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky v rámci Výzvy č. 56 Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše škola využila možnost požádat o dotaci z Evropského sociálního fondu na
jazykové vzdělávání. Deset žáků s doprovodem jednoho učitele mohlo vyjet studovat do
anglické školy. Zájezd se uskutečnil ve dnech 31. 10. – 6. 11. 2015. Předcházelo tomu od
začátku školního roku časté zkoušení a psaní testů, bylo třeba objektivně a prokazatelně
vybrat deset nejlepších angličtinářů z 9. ročníku. Ale snaha se vyplatila. Celý zájezd byl
totiž financován z grantu Evropské unie. Žáci byli ubytováni v rodinách po dvojicích či
trojicích, zde byla zajištěna snídaně, večeře a oběd formou balíčku. Děti mohly porovnat
styl bydlení, vybavení domácností, ochutnaly místní kuchyni a popovídaly s hostiteli. Byla
to příležitost poznat trochu život v anglických rodinách. Celý týden byl k dispozici autobus
pro dopravu do školy a na výlety a delegát české CK, který zodpovídal za organizaci
celého pobytu.
Po náročné cestě trvající 20 hodin nás čekala návštěva města Brighton.
Procházeli jsme staré rybářské uličky ve čtvrti The Lanes, navštívili královský palác Royal
Pavilion, postavený ve třech etapách jako letní rezidence Prince z Walesu, pozdějšího
krále Jiřího IV. v indo-saracénském stylu. Dále jsme prošli podmořské akvárium Sea Life
Center, ve kterém jsme viděli mnoho vodních tvorů od mořského koníka po obrovské
vodní želvy, rejnoky a žraloky, mohli jsme si pohladit mořskou hvězdici i kraba. Večer nás
ještě čekala návštěva historického zábavního mola Brighton Pier a některé i procházka
po pláži, která má své kouzlo i v tuto roční dobu. Večer jsme přejeli do města Eastbourne,
kde si nás rozebrali zástupci hostitelských rodin. Ti nás zase ráno dopravili na určené
místo.
Druhý den nás čekala již výuka v anglické Gildredge School v našem městě
Eastbourne. Hned na úvod vyplnili žáci test a podle jeho výsledků byli rozděleni do tří
skupin na výuku. Potěšitelné bylo, že většina z netvořických žáků byla v nejlepší skupině.
Výuka pod vedení anglických učitelů probíhala vždy ve dvou blocích, od 9:00 do 10:30 a
po půlhodinové pauze od 11:00 do 12:30. Během lekce nesměli žáci jíst, pít, chodit na
WC. Hodně povídali na různá témata, pracovali ve skupinách, dokonce učili své lektory
česká slova. Měli příležitost pozorovat anglické školáčky v typických uniformách během
polední přestávky na hřišti školy. Škola nás čekala ještě další dva dny a byla zakončena
slavnostním předáním certifikátů pro každého z nás.
Odpoledne jsme jeli do Portsmouthu, což je přístav v jižní Anglii, viděli jsme
válečnou loď HMS Warrior, válečnou loď Horatia Nelson Victory, a také novější bojovou
loď M 33, navštívili jsme National Museum of the Royal Navy.
Třetí den jsme po výuce vyrazili do Hastings, zastavili jsme na bílých křídových
útesech Seven Sisters, prošli se po pláži, zkusili mořskou vodu, pokračovali jsme na
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Beachy Head, křídový mys, který se nachází na jižním pobřeží Anglie v hrabství East
Sussex, nedaleko města Eastbourne. Se svojí nadmořskou výškou 162 m je nejvyšším
křídovým útesem ve Spojeném království. Dojeli jsme i k pašeráckým jeskyním, ale ty už
byly zavřené, takže jsme volný čas využili k nákupům.
Ve středu jsme zamířili na krásný hrad Hever, kde žil anglický král Jindřich VIII. se
svou druhou manželkou Annou Boleynovou. Kolem byly nádherné zahrady s rostlinným i
vodním bludištěm, potokem s velmi krotkou labut,í a my jsme měli dost času si vše dobře
prohlédnout.
Poslední den jsme strávili v Londýně. Přijeli jsme na Greenwich, kde jsme nasedli
na loď a jeli až Westminstru, cesta příjemně plynula a my jsme obdivovali nejznámější
památky, Tower Bridge Milenium Bridge, London Bridge, London Eye, The Shard /střep/.
Kolem Houses of Parliament jsme šli pěšky k věži Big Ben, přes St. James Park
k Buckinghamskému paláci, sídlu královny Alžběty II. Svezli jsme se Double Deckerem a
dokonce i londýnskou nadzemní dráhou, prošli jsme Piccadilly Circus, Leicester Circus i
Traffalgar Square až k Tower of London.
A pak už nás čekala noční a téměř celodenní cesta domů. Celý týden jsme si užili
a odnesli si mnoho zážitků a nových zkušeností i přátelství s žáky ze školy v České Lípě
a Kopřivnici, se kterými jsme tvořili skupinu.
PaedDr. Milena Holcnerová
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Kolna o.s
Oprava křížku Jana Očenáška
V úterý 11.8.2015 v podvečer dokončili členové spolku KOLNA opravu křížku
mlynáře Jana Očenáška. Tento křížek na křižovatce Školní a Hrubínovy ulice, proti
schodišti ke škole, byl dlouhá léta nekompletní. Ze starých litinových křížků, které měly
přijít do starého železa, odmontovali naši členové potřebné součástky, upravili je, očistili,
natřeli a nainstalovali na starý zrestaurovaný původní kříž. S minimálními náklady tak
prodloužili životnost této staré památky připomínající rod Očenášků, který tento kříž
zasvětil cti a slávě Boží.
Poděkování patří všem zúčastněným kolňákům, ale hlavně Josefu Šťástkovi jako
iniciátorovi celé akce.
G.V.

PRÁCE SPOLKU KOLNA ZA ROK 2015
Spolek KOLNA má za sebou devět let činnosti a za tu dobu v Netvořicích zorganizoval
přes sto kulturních, vzdělávacích
a společenských akcí.
Letos opět proběhl cyklus cestopisných přednášek.
31.1. 2015 – Václav Bobek – Řecko.
14. 2. 2015 – Jan Krejčí - Ekvádor.
28. 2. 2015 – Libor Kubice - Brazílie.
28. 3. 2015 – Klára Cermonová - Turecko.
8. 5. 2015 – jarní výlet - Chotilsko, Čapkova Strž a Stará Huť.
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23. 5. 215 – Šnekobraní s hlemýždími závodníky a šnekovými dobrotami.
27. – 28. 6. 2015 – deskové hry a Jazzohraní.
11. 8. 2015 – oprava křížku Jana Očenáška.
16. 8. 2015 – pouť v Netvořicích - Netvořické dvorky.
10. 10. 2015 – Svatováclavský výlet – Mokrsko, Nový Knín a rozhledny.

Letos ještě PŘIPRAVUJEME
28. 11. 2015 - od 10.00 hod. proběhne Vánoční jarmark na dvoře
U Kočky za komínem. Vánoční zvyky, domácí občerstvení
a možnost nákupu vánočního domácího pečiva a zajímavých rukodělných dárků. Na
závěr jarmarku rozsvícení Netvořického betlému.
Od 17. 00 hod. proběhne koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
5. 12 . 2015 - Mikulášská obchůzka.
24.12. 2015 – U Netvořického betlému si budete moci zapálit svíčku pro váš vánoční stůl
se světlem přímo z Betléma.

Za mnoho hodin nezištné práce patří poděkování nejen všem členům našeho spolku, ale
také dobrovolníkům, kteří nám pomáhají.
Děkujeme také městysi Netvořice za podporu.

Bližší informace a fotografie z našich akcí najdete
na www.kolna-netvorice.cz

Za spolek KOLNA přeji do příštího roku 2016 všem lidem dobré vůle zdraví, radost a klid
v duši .

Jindra Šmídová
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Činnost SDH Netvořice
Co nového u hasičů
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.
Všem zúčastněným se stanování velice líbilo a příští rok se bude opakovat.
Jak již bývá zvykem, tak na konci prázdnin, 29.8.2015 byla uspořádaná tradiční
Neckyáda. Během dne byly připravené soutěže pro děti i dospělé a to závod netradičních
plavidel, běh po lávce a jízda na trakaři po lávce. Po vyhodnocení a předání cen jsme pro
děti udělali pěnu. Počasí se velice vydařilo, tak jako celá akce.
Dne 26.9.2015 se v Divišově konalo školení vedoucích mladých hasičů. Tohoto
školení se zúčastnil Martin Šebek.
V sobotu 10. října se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil podzimního kola hry
Plamen, která se konala v areálu letního tábora nedaleko Miličína. Soutěžilo se v závodě
požárnické všestrannosti (dále jen ZPV) a štafetě 4 x 60 m. V kategorii mladších dětí
závodilo celkem 13 družstev. Výběr Netvořice A obsadil v ZPV 2. místo a ve štafetě 9.
příčku. Družstvo Netvořice B obsadilo v ZPV 13. Místo a ve štafetě 12. místo. Kategorie
starších se zúčastnilo celkem 21 družstev. Zde naši mladí hasiči vybojovali v ZPV hezkou
6. pozici a ve štafetě 15. příčku. Děkujeme všem za předvedené výsledky a reprezentaci
sboru. Druhá část hry Plamen proběhne na jaře, kdy se bude soutěžit v celkem čtyřech
disciplínách. Poté proběhne vyhlášení vítězů celoroční hry Plamen.
Na přelomu října a listopadu navštívili hasiči s dráčkem Hasíkem dvakrát ZŠ v
Netvořicích. Program HASÍK CZ působí na této škole již šestým rokem. Je zaměřen na
výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dráčka Hasíka
zastupovali vyškolení hasiči instruktoři Martin a Anna Šebkovi.
Výuka probíhala jako vždy ve druhé a šesté 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.
V měsíci květnu byl náš dlouhodobý člen, pan Zdeněk Charvát oceněn nejvyšším
hasičským vyznamenáním – zasloužilý hasič. Je to historicky první člen našeho sboru,
který toto ocenění obdržel. Za dlouholetou poctivou práci ve sboru mu patří velké
poděkování. Nechť je vzorem pro další členy. Je nám ctí mít ve sboru takového člena.
Dne 21.11.2015 se koná od 17 hod v SOKOLOVNĚ výroční valná hromada, kde
budeme hodnotit práci za uplynulý rok a plánovat akce na následující rok.
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Zásahová jednotka městyse Netvořice
Za uplynulé období se zvláště díky dlouhotrvajícímu suchu roztrhl pytel s požáry. Níže
naleznete výpis výjezdů naší jednotky za od 1. července.
11.7.2015 – požár skládky Přibyšice
12.7.2015 – nalomený strom přes telegrafní dráty nad silnici, Loutí
16.7.2015 – požár uhlí v kotelně v Neveklově
17.7.2015 – spadlý strom u dětského hřiště, Netvořice
4.8.2015 – požár lesa Háj u Netvořic
6.8.2015 – požár lesa Kamenný přívoz
7.8.2015 – požár lesa Žampach u Jílového u Prahy
10.8.2015 – požár osobního automobilu Rabyně
12.8.2015 – požár stromu a stodoly v Nebřichu
13.8.2015 – požár strniště u Jablonné nad Vltavou
23.8.2015 – požár hromady trávy na Rabyni
28.9.2015 – požár trávy Kamenný přívoz
1.10.2015 – požár trávy na Šiberném (Netvořice)
Dne 24.října proběhlo u požární nádrže taktické cvičení členů zásahové jednotky
městyse Netvořice (dále jen ZJ). Za ranní mlhy si členové ZJ vyzkoušeli mimo jiné plnění
nádrže pomocí ejektoru. Nositelé dýchací techniky toto cvičení absolvovali s dýchacím
přístrojem.
V sobotu 14.listopadu se naše jednotka zúčastní v počtu 5+1 s Fordem Transit
taktického cvičení v Kondraci, které pořádá Okresní sdružení hasičů Benešov společně
s Hasičským záchranným sborem Benešov.
SDH Netvořice přeje krásné prožití vánočních svátku a mnoho zdraví a štěstí v
Novém roce 2016.

Markéta Ottová
jednatelka
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Spolek rodáků a přátel a muzea v Netvořicích
V sobotu 3. října proběhla vycházka po krhanických a prosečnických
lomech organizovaná Spolkem rodáků a přátel muzea v Netvořících a Spolkem
dobrovolných hasičů Krhanice. Byla komentovaná geologem RNDr. Václavem
G. Cílkem, jež je mimo jiné autorem knihy "Netvořicko v průběhu věků".
Vycházky se zúčastnilo okolo padesáti lidí, vesměs Krhaničáků a Netvořáků. Začátek
proběhl v krhanickém lomu na kamenivo, kde pan Cílek mluvil zejména o
geologickém původu zdejší oblasti a o specifikách utváření netvořicko-krhanického
reliéfu, kterému vévodí hluboké údolí řeky Sázavy. Pochodníci se tak mohli například
dozvědět, že údolí Sázavy a Vltavy vzniklo jako důsledek poklesu světového oceánu
při době ledové, jak se v okolí Jílového objevilo zlato, nebo proč je u Lešan úrodnější
půda než jinde v okolí.
Po přesunu do Prosečnice proběhla návštěva místního již uzavřeného lomu,
kde proběhla přednáška na téma dobývání kamene našimi předky, jež i přes nižší
znalosti technických prostředků uměli brilantně kámen opracovávat a lámat ze skal.
Pochodníci se následně přesunuli do Starého lomu, který je známý nejvyšší kolmou
stěnou v okolí, a nakonec se přes Vlčí rokli přesunuli do Krhanic, kde byla vycházka
po 7km chůze ukončena v místním hostinci společným obědem. Poslední fáze
vycházky se již náš průvodce nemohl účastnit pro zdravotní selhání.
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TJ Sokol Netvořice
Než jsme se stačili rozkoukat, jsme zase o rok starší, máme zde Vánoce a konec
roku 2015.
Krátce z činnosti Sokola – v letním zpravodaji jsme Vás informovali o připravovaných
opravách na hřišti a v sokolovně. S radostí mohu konstatovat, že plánované práce, jak na
hřišti (kde byla kompletně provedena rekonstrukce dešťové kanalizace), tak i v sokolovně
(výměna kotle) jsou hotovy.
V sokolovně byly demontovány dva teplovodní kotle na tuhá paliva. Byl instalován nový
litinový kotel splňující emisní hodnoty třetí třídy. V současné době jsou v objektu dva
teplovodní kotle, jeden stávající (záložní) a nový, který je v provozu. Sami můžete vidět,
že objekt je vytápěn s minimálním unikem zplodin do ovzduší. Doufejme, že tak budou
postupovat i další centrální kotelny v obci, aby ovzduší pro naše děti bylo co nejlepší.
Investice byla hrazena z prostředků TJ Sokol.
O pouti proběhl ve spolupráci se Spolkem rodáků v sokolské zahradě tradiční
jarmark a večer nám již poněkolikáté zahrála kapela Kabát revival z Plzně. Akce byly
hojně navštíveny.
Dále funguje na hřišti o víkendech klubovna, která se v zimním období přesune do
sokolovny. Bude opět nekuřácká, novinkou bude možnost zahrát si kulečník a šipky.
V sobotu 19.12. od 13.00 hod. se koná turnaj neregistrovaných stolních
tenistů pro širokou veřejnost. Kdo si bude chtít zpříjemnit předvánoční shon
sportovním zážitkem, je vítán. K dispozici samozřejmě bude i občerstvení a sportovci se
dočkají hodnotných cen.
První akcí v novém roce 2016 bude již tradiční „Zabijačkový ples“ s bohatou
tombolou ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel muzea v Netvořících.
Ples se koná v sobotu 9.1.2016 ve 20.00 hod. K tanci a poslechu zahraje Čejkaband.
Ze sportovní činnosti ode mě jen krátce, bližší informace jsou níže uvedeny od vedoucích
jednotlivých oddílů.
Fotbal – v soutěži máme přihlášena dvě žákovská mužstva. Mladší žáky pod vedením
Moniky Charvátové a mladší přípravku pod vedením Dana Roušara. Mužstvo dospělých
pod vedením Patra Kloudy st.. Žákovská mužstva předvádějí velice dobré výkony a dobře
reprezentují klub. Mužstvo dospělých se s obtížemi schází na zápasy, k jednomu
venkovnímu zápasu do Olbramovic dokonce ani neodjelo. Doufám, že během zimy
všichni fotbalisté intenzivně potrénují a připraví se k jarním bojům.
Stolní tenis – do okresních soutěží máme přihlášena tři mužstva. Hlavním vedoucím
stolního tenisu je Mirek Čipera. Vedoucí jednotlivých mužstev : A – Petr Vodehnal, B –
Mirek Čipera a C – Richard Havelka. O pravidelné tréninky dětí se stará Zdeněk Ošmera,
který má velkou zásluhu na zlepšování jejich sportovních výkonů.. Zde bych chtěl
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vyzdvihnout výkony Martina Čipery a Honzíka Ošmery, u kterých je velmi znát jejich
tréninková píle.
V letošním roce náš tým opustil nejlepší hráč A mužstva - Petr Netolický, který
odešel hrát krajský přebor za oddíl Benešova. V novém oddíle mu přejeme hodně
sportovních úspěchů.
Každé úterý a čtvrtek se pod vedením Veroniky Jircové koná cvičení žen. Kdo si
chce zacvičit, určitě bude vítán.
Všem vedoucím a sportovcům chci poděkovat za reprezentaci oddílu i obce.
Na závěr už Vám jen přeji krásné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a hodně
zdraví v novém roce.
Se sokolským pozdravem „ NAZDAR“
Pavel Bron

Stolní tenis:
Stolní tenisté vstoupili do nové sezóny 2015 – 2016 úspěšně.
Naše nově poskládaná družstva se drží na horních příčkách tabulek.
Do sestavy jsme zařadili dva žáky - Martina Čiperu s Janem Ošmerou, kteří už sbírají
první body. Vidíme v nich velké budoucí naděje.
Na konci září jsme pro žáky uspořádali přátelské utkání s Kamenným Přívozem. Naše
pětičlenné družstvo je porazilo 15:10.
1.11.2015 náš oddíl pořádal okresní turnaj žáků. Celkovým vítězem se stal Ch. Kratochvíl
z Týnce nad Sázavou.
Naši kluci obsadili první místa ve svých věkových kategoriích.
Závěrem Vás zvu na lednový 2. ročník turnaje Velké ceny Netvořic.
Miroslav Čipera

strana 23

ročník 16, číslo 3

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

listopad 2015

Český zahrádkářský svaz Netvořice
Zájezd Čimelice 2015
Český zahrádkářský svaz základní organizace Netvořice uspořádal 21.8.2015
zájezd na zahradnickou výstavu v Čimelicích. Zájezdu se zúčastnili nejen členové spolku,
ale i ostatní obyvatelé Netvořic a okolí, především senioři. Spolek tuto akci pořádal již po
druhé, akce se opět zdařila. Z vystavených exponátů zaujaly překrásné jiřiny pana
Masopusta, zelenina fy Semo, kaktusy a sukulenty od kaktusářů z Písku a hlavně
aranžérské práce na celé výstavě. Každý si zakoupil některou krásnou květinu, která mu
udělá radost. Bylo možno zakoupit i český česnek nebo kmín od místních pěstitelů.
Odpoledne výlet pokračoval na méně známém zámku Březnice, který nás mile překvapil.
Bez finanční podpory OÚ by tento zájezd nebylo možno uskutečnit, proto tímto děkujeme
vedení městysu . Příští „Čimelice“ jsou v roce 2017- hurá na ně!!!
Za ČZS ZO Netvořice předseda Václav Bobek

Myslivecké sdružení Netvořice
Tak jak plynul den, týden a měsíc tak pokračovalo i veškeré dění v našem spolku.
Po vydařených brigádách nastal velký útlum a nepodařilo se nám uskutečnit to, co
bylo naplánováno. O to více budeme mít práce v příštím roce.
Dále jsme věnovali pozornost odlovu zvěře srnčí, dančí, černé, kachny divoké a
hlavně lišek (velký nárůst oproti loňskému roku), pod vedením hospodáře MS.
Dne 16.10.2015 proběhla výborová a členská schůze, na které jsme se zaměřili na
dokončení stanov a provozního řádu MS, bez kterých nelze dále fungovat, což si musí
uvědomit všichni členové.
Také jsme provedli nákup soli, zabezpečili krmení na zimní období a byl
vypracován plán honů a naháněk do konce roku 2015.
Na závěr přejí všichni členové Mysliveckého spolku Netvořice Všem veselé prožití
svátků vánočních a radostné vykročení do roku 2016.

za Myslivecký spolek Netvořice
Josef Břicháček
předseda
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O vstupenky na koncert Lenky Filipové byl velký zájem a je
nám líto, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce. Akce
podobného charakteru plánujeme pořádat i v příštích
letech.
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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 3.3.2016
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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