POUŤ V NETVOŘICÍCH NA DVORCÍCH KOLNY V ROCE 2015
Již devátý ročník NETVOŘICKÝCH DVORKŮ, které pořádal spolek KOLNA 16.8. 2015 se
vydařil. Zásluhu na tom mají všichni organizátoři ze spolku, jejich přátelé a rodinní
členové. Bez jejich velkého nasazení by Dvorky nebyly tak pozitivně vnímány.
Co bylo na Dvorcích? Koláče – čtyři druhy, okurky - dva druhy, džezová hudba, divadlo
pro děti, dílnička sklářská, grafická, perníkářská, keramická, kamenická. Koupit jste si
mohli med, ošatky ze šustí, košíky, vitráže, keramiku, koření, umělecký textil,
kamenné kuchyňské vybavení, vlastní fotografii v dobovém oblečení, smalty,
polodrahokamy ve stříbře. Prohlédnout jste si mohli vetešnictví a rozšířené muzeum
smaltu.
K občerstvení si návštěvníci mohli dát mošt, dobrou kávu, eskymo, pivo Ferdinanda
11°, grilovanou zeleninu, grilované klobásy nebo kotletu, chleba se sádlem a cibulí.
Zároveň mohli posedět, odpočinout si a třeba se i potěšit atmosférou, která na
dvorcích panovala. Ve dvou slosováních vítacích lístků jste mohli vyhrát kromě
různých domácích produktů, vajec, marmelády, okurek i živého králíka nebo kachnu.
Účast lidí na Dvorcích podle vítacích lístků se pohybovala kolem 1200 návštěvníků.
Počasí nám přálo a nezbývá, než se těšit na další ročník. Všem návštěvníkům a
pomocníkům náš spolek KOLNA děkuje, mějte se hezky a za rok na viděnou na příštích
NETVOŘICKÝCH DVORCÍCH, ty budou tentokrát až 21. 8. 2016.
Práci spolku KOLNA oceňuje i úřad městyse. Na kulturní akce Kolny pro rok 2015
věnoval z rozpočtu 15 000,- Kč. Je třeba říci, že Dvorky navštívili i jeho představitelé,
což se dá to chápat jako pozitivní obrat, který by měl přispět k tomu, aby se všeobecně
nekultivované vztahy mezi občany po dvaceti pěti letech postupně zlidštily. Snad se již
praktiky, které jsme zažili, nebudou opakovat.
G.V.

Opožděný
výlet na
svatého
Václava

Svatý Václav v roce 2015 připadl na pondělí. K tomuto termínu nebylo možné obstarat
vše potřebné k zajištění výletu, včetně účastníků. Proto jsme se rozhodli výlet
posunout o jeden týden na 10.10. 2015.
Na tento termín se již lidé hlásili. Také se dařilo zajistit celkový servis.
Z Netvořic jsme vyjížděli v sobotu 10. 10. 2015 v 9. 00 hodin ze zastávky autobusu u
Stavebnin. Autobus pana Peška přijel včas a lidé se dostavili v množství, které trochu
překračovalo účastníky přihlášené. Nakonec se ukázalo, že se do autobusu vejdeme, a
vyjeli jsme.
Přes Vysoký Újezd kolem Nedvězí jsme dojeli na Slapskou přehradu. Zde jsme
vystoupili před hrází a prošli jsme po přehradě. Setkali jsme se zde s Maruškovými,
později se přidali manželé Voláčkovi, kteří s námi jezdí také na výlety , ale vlastním
autem. Vyslechli jsme povídání o historii přehrady a o době, ve které byla přehrada
vytvořena, podívali jsme se na Ferdinandův sloup a na krásné údolí před osadou
Ztracená naděje. Vyslechli jsme několik životních příběhů osadníků Ztracenky , jako
byl Eduard Engriš a Zdeněk Burian.
V té době na nás za hrází čekal autobus s opraveným mikrofonem a pokračovali jsme
v cestě na Slapy. Na pravou míru byly dány nepravdy o středu Království českého u
Třech křížů a povídalo se minulosti kapličky Na Rovínku. Byla upřesněna historie
Vojenského rehabilitačního ústavu na Slapech. Ukázali jsme si, kde stojí kostel sv.
Petra a Pavla od architekta Jana Santiniho a kdo naposledy bydlel v zámečku pod
Slapy. Zabrousili jsme i do doby, kdy byl na Slapech zavražděn Rudolf Formis.
Při podobném povídání jsme dorazili přes Chotilsko až na Prostřední Lhotu. Tam jsme si
v Křížovnickém špýcharu prohlédli sbírky hospodářského nářadí od místních občanů.
Tyto sbírky instalovalo Příbramské muzeum, které také expozici spravuje.
Jen necelé dva kilometry jsme popojeli autobusem do Mokrska, tam jsme na parkovišti
odstavili autobus a vydali se na Veselý vrch. Po třiceti minutách jsme došli k patě
rozhledny a po 137 schodech jsme se ocitli ve výšce 25 metrů. Viděli jsme pouze do
vzdálenosti 15 kilometrů, okolí Vltavy a Slapské přehrady. Počasí nám nepřálo.
Cesta zpět k autobusu byla bez problémů, rostly václavky, nikdo se neztratil. Společně
jsme se pod rozhlednou vyfotografovali a rozdaly se pamětní svatováclavské medaile.
Potom jsme všichni nastoupili do autobusu a odjeli směrem na Nový Knín. Podle
harmonogramu jsme měli obědvat v restauraci Na Merendě ve 13. 10. hodin. Vše bylo
připraveno a obsluha i chutné jídlo byly bez problémů. Restauraci můžeme doporučit i
jiným návštěvníkům.
Po obědě jsme v klidu zašli do místního Muzea zlata na náměstí. Zde jsme již byli
očekáváni. Ti, kteří se nedostali do muzea, zašli na kávu do restaurace k Mikuláškům a
potom jsme se vystřídali. Muzeum je velmi zajímavé a jsou v něm soustředěny různé
dobové předměty a i ukázky těžby zlata od minulosti do současnosti.

V příjemné atmosféře jsme autobusem dorazili pod rozhlednu Františka Drtiny na vrchu
Besedná. Ta byla nově otevřena začátkem tohoto roku. Na rozhlednu to trvalo i pro
pomalejší chodce asi 15 minut. Rozhledna je moderní, nová a její dřevěné schodiště je
pohodlné. Ani 109 schodů nedělalo našim lidem potíže. Na rozhlednu vystoupali i ti,
kteří se jinak rozhleden bojí. Vidět bylo lépe a počasí nám přálo.
Spolek KOLNA pořádá výlety, které nejsou náročné na počet kilometrů a pokouší se
našim příznivcům ukázat krásy, na které mnohdy nemáme čas a zároveň je seznámit
s tím, co je v našem okolí zajímavé. Letošního výletu se účastnilo 53 turistů ve věku od
1 roku do 90 let.
Příští výlet, tentokrát jarní, bude až v roce 2016. Včas budete informováni na
internetových stránkách www.kolna-netvorice.cz
Za spolek KOLNA – Gabriel Vach

