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Vážení spoluobčané
rádi bychom vás informovali o činnosti městyse v uplynulém období. V loňském
roce jsme se pustili do několika projektů, které buď již byly dokončeny, nebo se ještě
dokončují. Dokončena byla rekonstrukce budovy radnice, která i s vícepracemi činila
4.370.000,-Kč, z toho dotace 2 357.000,-Kč. Zažádali jsme ještě o částečnou úhradu
víceprací v částce 337.000,-Kč, o kterou byla žádost o dotaci navýšena. Na potvrzení
navýšení dotace ještě čekáme. Ti, kteří již byli v posledních dnech na obecním úřadě,
vědí, že radnice doznala změny nejen z venku, ale i uvnitř. Díky instalaci tepelného
čerpadla a ústředního topení, jsme mohli z velké části z dotačních prostředků
rekonstruovat i interiér.
Současně s těmito pracemi proběhla i rekonstrukce knihovny. Na tento projekt, jak
jsem vás již informovala, jsme získali dotaci od Středočeského kraje. Modernizace
knihovny se vyšplhala na 79.000,- Kč z toho dotace činila 70.000,-Kč. V rámci dotace byl
instalován nový počítačový modul a cca do měsíce by měl být spuštěn knihovní program,
který umožní návštěvníkům z tepla domova zjistit, jaké knihy jsou momentálně
v knihovně k zapůjčení a popřípadě si je zarezervovat. Doufejme, že tato služba navýší
počet návštěvníků knihovny. Naše knihovnice se bezvadně stará o knihovní fond.
Pravidelně obměňuje knižní tituly, k čemuž využívá spolupráce s knihovnou v Benešově
a na Hradištku.
Dalším dokončeným projektem je přístavba školky. Konečné investiční a neinvestiční
náklady jsou 3. 304.000,- Kč, přičemž dotace byla 2.714.900,- Kč. Od února 2016 je již
třetí třída v provozu a bylo přibráno 20 žáků. Nová kapacita je tedy plně pokryta.
Vybudovaná třída je velice pěkná a moderní. Někteří z vás možná využili dne otevřených
dveří, který se uskutečnil na konci ledna, a školku navštívili. U školky bude ještě vystavěn
nový chodník a oplocení.
Mezi projekty, jejichž realizace se přehoupla do letošního roku, je modernizace
pěti nových autobusových zastávek za cca 430.000,-Kč, z toho dotace z fondu
Středočeského kraje činí 390.000,-Kč. V rámci tohoto projektu bude opravena i zastávka
u stavebnin, kterou nám systematicky ničí naše omladina.
V plném proudu jsou i práce na naučné stezce „Poznáváme Netvořicko od A do
Z“, která je částečně hrazena z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 297.000,Kč, celkové náklady na realizaci projektu jsou 424.000,-Kč. Texty na informačních
tabulích připravuje tým lidí, kteří Netvořicko historicky dobře znají. Návštěvníci se dovědí i
nějaké novinky z historie Netvořic a okolí. Na stezce budou i dvě odpočívací místa
k příjemnému posezení s hezkým výhledem do krajiny.
K naší práci nepatří jen shánění dotací, ale samozřejmě i zajištění běžného chodu
obce a také pořádání kulturních a společenských akcí. Za velmi vydařenou akci z konce
minulého roku považujeme vánoční koncert Lenky Filipové v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Netvořicích.
Také v letošním roce jsme zveřejnili na našich webových stránkách plný kalendář
akcí, které pořádá městys, místní spolky a sdružení. Je dobře, že přibývá akcí, na jejichž
pořádání všichni spolupracujeme. Myslíme si, že můžeme za spolky i za městys říci, že
spolupráce funguje.
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Co připravujeme?
V letošním roce dokončíme rozpracované projekty. Zažádali jsme o dotaci u
Ministerstva vnitra a Středočeského kraje na projekt „ Hasičská zbrojnice v Netvořicích“.
Výstavba hasičské zbrojnice se nezastaví ani v případě, že budeme v žádosti o dotaci
neúspěšní. V tomto případě budeme nuceni výstavbu rozložit do více let, vzhledem
k velkým finančním nákladům na tuto akci.
Dotaci jsme podali také na výstavbu nových chodníků podél radnice (toto místo je
pro chodce jedním z nejnebezpečnějších míst v obci) a úpravu stávajících chodníků u
stavebnin a nákupního střediska. Do opravy ostatních chodníků se zatím pouštět
nebudeme (i když víme, že by to potřebovaly) vzhledem k plánované výstavbě
kanalizace.
A co kanalizace a ČOV?
Se stavebním úřadem v Týnci nad Sázavou spolupracujeme na doplnění platného
územního rozhodnutí, vzhledem k úpravám původní trasy. K těmto změnám jsme byli
nuceni přistoupit, protože ne všude jsme se dohodli s vlastníky dotčených pozemků.
Vzhledem k tomu, že dohody zejména s církvemi se táhly až tři roky, jsme nuceni
aktualizovat vyjádření všech dotčených orgánů (např. Odbor životního prostředí, O2,
Krajská hygienická stanice atd.) což nás opět zpomaluje. Věříme, že i poslední občanka
Netvořic (vlastník dotčeného pozemku), která nám komplikuje podání žádosti o stavební
povolení, nakonec pochopí, jak důležitá je výstavba kanalizace pro naši obec a k dohodě
mezi námi dojde.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám vyšli vstříc a umožnili
vést trasu kanalizace přes vlastní pozemky.
Monika Šlehobrová - starostka

Novoroční procházka ke Studánce
V letošním roce jsme poprvé vyrazili na Nový rok na procházku ke Studánce. Akci
pořádal městys Netvořice a jsme moc rádi, že se nás sešlo tolik. Sraz byl jednu hodinu
po poledni na náměstí, odkud jsme vyrazili směrem do Háje. Počasí bylo na procházku
velmi příjemné a zhruba po hodině jsme se shromáždili u Studánky k symbolickému
novoročnímu přípitku. Každý ze svých vlastních přinesených zásob. Někteří u Studánky
zapálili svíčku. Děti byly odměněny drobnou sladkostí, aby měly dost sil na cestu domů.
Také cesta zpět do Netvořic trvala něco přes hodinku a zakončili jsme jí příjemným
posezením na Sokolce. Pro některé se tím pádem protáhla procházka až do večerních
hodin .
Jsme rádi, že se akce povedla a 1. ledna 2017 se na vás opět těšíme.
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Pozvánky
Milí rodiče,
dovolujeme si vás a vaše miminko pozvat na slavnostní vítání občánků, které se
bude konat 16.dubna 2016 od 14 hodin na Úřadě městyse Netvořice. Pokud máte zájem
zúčastnit se této slavnostní akce, kontaktujte Úřad městyse Netvořice do 6.4.2016 nebo
na tel.č. 317 789 203, 601 386 314.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

Srdečně vás zveme na tradiční „Pálení čarodějnic a stavění máje“, které se bude
konat 30.4.2016, jako každoročně, na fotbalovém hřišti Sokola Netvořice. Na přípravě
této akce se podílejí všechny místní spolky a sdružení.
Městys Netvořice
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad je nejpozději do
31.3.2016.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30.4.2016.

Zprávy městyse
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 10.12.2015
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- rozpočet městyse na r.2016. Rozpočet městyse je schválen jako rozpočet
schodkový a schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let.
- poskytnutí dotace ve výši 111.800,-Kč Posázaví o.p.s. na zajištění provozu obecně
prospěšné společnosti na období r.2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace této společnosti.
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného
dne 3.3.2016
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
- nákup pozemku od Gonura Property s.r.o. p.č. 766/11 v k.ú. Netvořice za
5.000,-Kč
- poskytnutí dotace ve výši 140.000,-Kč TJ Sokol Netvořice
Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 18.11.2015 do 29.2.2016
Rada:
Schvaluje mj.:
- finanční dar ve výši 2.000,-Kč od společnosti Galmet s.r.o. na akci rozsvícení
vánočního stromu 2015
- prodloužení trasy osvětlení v ulici Břežanská
- pověřuje Ing.arch. Lukáše Fraňka zjištěním technických možností nájezdu pro
kočárek u schodiště u základní školy
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prodloužit smlouvu o nájmu požární nádrže v Netvořicích do 31.12.2018 s SDH
Netvořice
prodloužit smlouvu na pronájem domku u muzea do 31.12.2016 Spolku rodáků
Netvořice
na základě společného projednání technického dozoru investora, zhotovitele a
objednatele vícepráce v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti úřadu
městyse Netvořice“ ve výši 337.535,87 Kč vč.DPH. Vícepráce budou zdůvodněny
a popsány ve změnovém listu, který vypracuje TDI Ing.arch. Kušnierik. Na tyto
vícepráce bude vystavena zálohová faktura, která bude zúčtována po předání díla.
Na OPŽP bude podána žádost o dotaci na uvedené vícepráce ve spolupráci
s Energy Benefit. Zároveň rada městyse pověřuje starostku sepsáním dodatku č.2
ke smlouvě o dílo, jehož součástí bude změnový list s popisem víceprací a dále
sepsáním dodatku č.2 na TDI.
dohodu o ukončení nájmu bytu v ZŠ Netvořice s nájemcem Mgr.P.B. k 31.12.2015
podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník podél silnice III/1056 Netvořice“
z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce
podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba hasičské zbrojnice – 1.etapa“
z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce
uzavření Městského muzea Netvořice a to bezprostředně po skončení inventury
dne 14.1.2016. Uzavření muzea bylo schváleno na prosincovém zasedání
zastupitelstva.
darovací smlouvu týkající se darování 1 ks vyřazených regálů z místní lidové
knihovny Netvořice pro potřeby knihovny v obci Chleby
zadání vypracování projektové dokumentace na akci „Chodník podél silnice
III/1056 Netvořice“ Ing. Romanu Tichovskému – projektová kancelář a to v celkové
výši zakázky 30.873,-Kč vč.DPH. Geometrické zaměření provede firma Georeal.
opravu hasičského vozidla CAS 25 S706 RTHP do výše 50.000,-Kč vč.DPH
pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci z programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí v r.2017“
pronájem části pozemku p.č.174/1 v k.ú.Maskovice o výměře do 50 m2 p.P.S.
Pronájem pozemku bude sjednán do 28.2.2020 za roční nájemné ve výši 800,-Kč.
pronájem části pozemku p.č.376/2 v k.ú.Netvořice o výměře do 10 m2 p.E.D.
Pronájem pozemku bude sjednán do 28.2.2018 za roční nájemné ve výši 800,-Kč.
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Muzeum
Jak možná víte nebo nevíte, došlo k dočasnému uzavření netvořického muzea.
Vzhledem k tomu, že dochází k šíření nepravdivých informací, uvádíme vše na pravou
míru.
Tak, jak bylo rozhodnuto na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2015,
muzeum bylo po řádné inventuře, která proběhla v lednu 2016, dočasně uzavřeno. Paní
Mgr.Helenu Černošovou jsme, jak se proslýchá, nevyhodili. Pouze, jako každý rok, s ní
byla ukončena spolupráce během zimního uzavření muzea. To, že tentokrát bude
muzeum uzavřeno asi o trochu déle, nic nemění na tom, že s ní i do budoucna chceme
spolupracovat. Velice si vážíme její práce a znalostí.
Důvodem uzavření muzea je nutnost provedení evidence muzejních sbírek tak,
aby byla v souladu s muzejním systémem sbírek CES. Zde je sbírka sice zapsána, ale
pouze částečně. V této souvislosti jsme oslovili ředitele Státního okresního archivu v
Benešově Mgr. Michala Sejka. Pod jeho odborným vedením bude evidence sbírek
probíhat. Jedná se o zpracování evidence týnecké keramiky a numismatiky. Máme
nafocenu sbírku týnecké keramiky a je třeba ještě nafotit sbírku numismatiky. Pravdou je,
že jsme se domnívali, že v této době již budou práce na evidenci sbírek zahájeny.
Nestalo se tak, ale na poslední schůzce jsme se domluvili, že práce budou zahájeny na
začátku měsíce dubna. Nejsme schopni říci, jak dlouho uzavření muzea potrvá. Je
možné, že se v této sezóně muzeum neotevře.
Dokončení evidence sbírek je nutné také proto, abychom mohli požádat o dotaci
na opravu muzea. Chtěli bychom z krásných, ale nevyužitých půdních prostor muzea
udělat výstavní prostor. Tím bychom rozšířili možnost pořádání tematických výstav a
přilákali tak do muzea více návštěvníků. Současné prostory v přízemí nejsou pro svoji
velikost pro tento účel ideální. Než se nám ale podaří nějakou dotaci získat, budou
v muzeu provedeny naplánované drobné opravy převážně opadaných a poničených
omítek.
Věříme, že všechny tyto kroky ve výsledku povedou k možnosti lepší propagace a
zviditelnění našeho muzea.
Ivana Fulínová - místostarostka

Knihovna
NOVÁ KAPITOLA NETVOŘICKÉ KNIHOVNY
Asi se v Netvořicích nenajde nikdo, kdo by ještě nezaznamenal proměnu
radnice. Mnozí z vás už měli cestu na úřad městyse a zjistili, že vnitřní prostory
jsou teď útulnější, teplejší, zkrátka nové a hezké. Nenechte si ujít ještě prohlídku
knihovny, která také zásadně proměnila svoji tvář.
Už samotný příchod ke knihovně nepůsobí klaustrofobicky ani na otrlé povahy,
jako tomu bylo dosud, ale díky položení koberce a vytápění chodby láká k posezení u
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retro stolku, který byl neodmyslitelnou součástí knihovny už od roku 1962. Třeba se sem
posadí dvě sousedky, které už mají svou dávku knížek, ale ještě se jim nechce domů,
ještě si nestihly všechno říct. I k tomu by měla knihovna sloužit, jako místo setkávání a
možnost přátelského popovídání.
Interiér knihovny
A teď už nedočkavě otevírám dveře. Z původního vybavení tu nezbylo téměř nic,
takže starý prostor je rázem zapomenut. Nové červeno-bílé ladění působí čistě a vesele.
Bílé regály po obvodu zdí místnost opticky zvětšují, uprostřed stojí stůl knihovnice a
červené nízké regály na vystavení novinek a uložení časopisů. Na levé straně mezi
regály byly odhaleny dveře, které budou výhledově sloužit jako vstupní. V další etapě
opravy radnice je totiž počítáno s rekonstrukcí přilehlé místnosti, která kdysi sloužila jako
oddací síň. Ta by měla (nejen) knihovně sloužit jako prostor pro pořádání besed a
kulturních akcí. Celý koncept knihovny je návrhem Ing.arch. Markéty Havlíkové. Veškerý
nábytek byl spolufinancován z dotace získané od Středočeského kraje.
Nová služba čtenářům
Z dotace jsme ještě pořídili nový modul knihovnického programu, díky kterému
budeme moci nabídnout čtenářům nové služby. Tou hlavní je on-line katalog na internetu,
který bude v nejbližší době zpřístupněn na webových stránkách obce v odkazu „Naše
knihovna“. Zájemci budou moci nahlédnout z pohodlí domova do knižního fondu
knihovny, zjistit, jaké máme knihy, zda nejsou půjčené. Pomocí registračního čísla
čtenáře a hesla v podobě data narození, každý čtenář bude moci vstoupit do svého konta
a zjistit, jaké knihy má ještě doma a kdy mu končí výpůjční doba. Po překročení výpůjční
lhůty budeme posílat e-mailové upomínky a také informace o splněných rezervacích. Své
dotazy můžete směrovat na e-mail knihovny: knihovna.netvorice@email.cz. Jediné, co
se v naší knihovně nezměnilo, je paní knihovnice. Těším se na vás každý pátek od 17 do
19 hodin.
Lucie Hašková
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Mateřská škola
22.12. 2016 loňského roku nás navštívili žáci Základní školy v Netvořicích v rámci
projektu „Podpora technických dovedností žáků 9. třídy“ a věnovali dětem z MŠ dřevěné
pohyblivé ptáky na zavěšení, které nám zdobí všechny třídy. Tímto žákům ZŠ ještě
jednou děkujeme a doufáme, že ve spolupráci budeme dále pokračovat.
Se ZŠ Netvořice spolupracujeme i na dalším projektu, konkrétně s 1.třídou a s
p. učitelkou Olgou Markovou. Předškolní děti z MŠ navštívily dvakrát ZŠ a zúčastnily se
vyučovací hodiny v 1.třídě, aby viděly, co je od září čeká. Žáci1.třídy se na oplátku
podívali zpátky do školky a mohli zavzpomínat na rok minulý. Spolupráce prvňáčků
s předškoláky tímto samozřejmě nekončí a čekají nás další podobné akce.
Taktéž nás děti 1.a 2.třídy navštěvují při pořádání divadelních představeních, které
často pro děti organizuje mateřská škola.
11.1.2016 nás navštívil pan Šušor s pořadem Bubnování. Přivezl s sebou plno
bubnů všech tvarů a velikostí. Všechny děti s nadšením bubnovaly a určitě si tento
nevšední zážitek dlouho pamatovaly.
V týdnu od 18.1. do 22.1.2016 jsme s dětmi, jako každý rok, jezdily lyžovat do
lyžařského areálu Chotouň. Opět se nám lyžařská škola s názvem Hravé lyžování pod
vedením Mgr. Novotné osvědčila. Děti se každým dnem zlepšovaly a v pátek již všichni
uměli lyžovat, což považujeme za velký úspěch. Všechny děti dostaly diplom, medaile a
něco sladkého na zoubek.
Dále jsme navštěvovali plavecký kurz v Benešově. Děti byly moc šikovné a
instruktorky trpělivé. Plavání skončilo 18.2.2016 a každý dostal na závěr mokré
vysvědčení.
29.1.2016 dopoledne byl ve školce Den otevřených dveří u příležitosti dlouho
očekávaného otevření nové třídy. Přišli se podívat občané Netvořic, ale i přespolní a
někteří nám napsali věnování do kroniky. Ve 14:00 hodin pak proběhlo slavnostní
otevření, na kterém vystoupily děti z MŠ se svým programem. Fotografie ze slavnostního
otevření MŠ najdete na www.msnetvorice.cz.
1.2.2016 se nová třída zaplnila 20 novými dětmi, momentálně naší MŠ navštěvuje
72 dětí.
Přejeme všem, aby naše školička byla neustále naplněna a měla hodně
usměvavých a šťastných dětiček.
Za MŠ: Pavlína Žižková, Milena Sládková
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Základní škola
Co nového v naší škole?
Bezpečně na internetu
Dne 14.března jsme uspořádali ve škole přednášku pro pedagogy a rodiče na
velmi důležité a v dnešní době čím dál závažnější téma o bezpečném chování na
internetu a kyberšikaně. Přednášku vedl Bc. Martin Borský ze vzdělávacího institutu VISK
a mluvil na následující témata: charakteristika rizikových jevů, autorské právo,
kyberšikana a její řešení,
kyberstalking, kybergrooming, flaming, sexting,
phishing, pharming, sniffing, hoax, hacking, cracking, skiming, zásady bezpečné
komunikace, kontakty na odbornou pomoc.
Pan Borský nám předal mnoho zajímavých poznatků a odpovídal na řadu otázek.
Pedagogové velmi ocenili, že mohli tuto přednášku navštívit, protože se dozvěděli mnoho
závažných informací, které mohou předat svým dětem. Je jen škoda, že z řad rodičů byla
nulová návštěvnost, a to i přesto, že pozvánky byly vyvěšeny na školním a obecním
WEBU, dále jsme tuto akci plakátovali a rodiče byli navíc pozváni prostřednictvím letáčku
a zápisem v žákovských knížkách. Škoda – kyberšikana je bohužel současným
fenoménem a pouze v součinnosti s rodinou lze těmto jevům předcházet.
1.

2.

Kdo to byl Nicolas Winton?
V pátek 4.3.2016 navštívil naši školu pan Zdeněk Tulis a promítl nám film o
zachránci židovských dětí Nicolasi Wintonovi. Tomu se podařilo před začátkem
2.světové války odvézt z naší země do Velké Británie stovky dětí, kterým tím zachránil
život. Po promítnutí filmu proběhla beseda, kde se žáci dozvěděli další informace o této
výjimečné osobnosti.
Po zhlédnutí filmu byly vidět i slzičky v očích našich žáků, neboť film i povídání pana
Tulise byly až dojemné…
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1. března nás opět navštívili předškoláci z MŠ

Již podruhé navštívili místní předškoláci naše prvňáčky. Paní učitelka a její žáci
ukázali v průběhu 45 minut, co všechno se do dnešního dne naučili. A nebylo toho málo.
Žáci četli, počítali a předvedli, jak umí samostatně pracovat i spolupracovat s ostatními
spolužáky. I předškoláci si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli a hodinu si zpříjemnili
hudebními pohybovými prvky. Setkání všech dětí bylo velice příjemné a žáci školy se těší
na další návštěvu v mateřské škole.

4.

Lyžařský výcvik 2016

V lednu 2016 absolvovali žáci 7. a 9. ročníku lyžařský výcvik v Horním Maxově v
Jizerských horách. Výcvik se vydařil i přes ne právě příznivé počasí. Na sjezdovce
Severák jsme absolvovali výcvik od neděle do čtvrtka včetně závěrečných soutěží ve
slalomu a sjezdu. Za sportovní výkony nás čekaly pěkné odměny. Tyto odměny
sponzorovala MUDr. Vlasta Hvězdová, pan Libor Štěpán a pan Ing. Jiří Stibůrek. Všem
patří velké díky.

strana 11

ročník 17, číslo 1

5.

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

březen 2016

Naše škola má vítěze v soutěži I LOVE TECHNIKA – HÁDEJ A TOČ JAKO
VIDRAIL!

Žáci naší školy se aktivně zapojili do soutěže organizované Svazem průmyslu a
dopravy ČR s názvem: I LOVE TECHNIKA – HÁDEJ A TOČ JAKO VIDRAIL! Cílem bylo
povzbudit zájem o techniku a technické obory u dětí. Žáci se prostřednictvím
videohádanek dozvěděli zajímavé věci o osobnostech z oblasti techniky.
Žák 9. ročníku Martin Fulín obdržel smartphone.

6.

Projekty pro vzdělávání žáků

Naše škola se zapojila v letošním školním roce do grantového řízení Výzvy č. 56,
která byla vyhlášena MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Podporovanou aktivitou byl rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a výuka
cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Na základě žádosti o
finanční podporu rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících
s realizací projektu Čtenářské dílny a zároveň úhradu pobytu pro 10 žáků ZŠ Netvořice.
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Čtenářské dílny byly realizovány ve 2., 4., 6. a 9. ročníku. Školní knihovna byla
obohacena o 350 nových knih. V rámci této výzvy byl dále zorganizován zájezd do Anglie
zdarma pro 10 žáků 9. ročníku. Žáci byli vybráni na základě předem stanovených kritérií.
Dále jsme se zapojili do projektu Výzvy č. 57 z Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, Prioritní osy – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání. Díky tomuto projektu byly zmodernizovány školní dílny
novými moderními stroji a zařízeními.
Naše škola realizovala v rámci projektu tyto klíčové aktivity:


Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – cílem této
klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou
vytváření žákovských výrobků. Podstatou realizace bylo vytváření žákovských
výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné
vyhodnocení.



Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování
technických dovedností žáků základní školy.



Na realizaci obou projektů získala škola dotaci ve výši cca 470 000,- Kč.

Vážení čtenáři,
o činnosti na Základní škole Netvořice by se dalo psát dlouho a dlouho. Pokud máte
zájem o více informací o aktuálním dění v ZŠ, využijte webových stránek školy:
www.zsnetvorice.cz. Najdete tam mnoho zajímavých rubrik včetně školního časopisu,
projektů školy, akcí žáků apod.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásné velikonoční svátky a příjemné jarní dny.

Za ZŠ Netvořice Mgr. Ludmila Vodehnalová

strana 13

ročník 17, číslo 1

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

březen 2016

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Netvořice
Začátek roku je u hasičů vždy v podání tradičních akcí. Než se zaměříme na tuto
činnost, rádi bychom Vás informovali o zapojení našeho sboru do soutěže s názvem
DOBRÁCI ROKU, do které jsme náš sbor přihlásili koncem léta. Šlo spíše o takovou
“zkoušku“, co kdyby náhodou. Měli jsme štěstí. Koncem roku 2015 nás navštívili reportéři
rádia Region, se kterými jsme natočili rozhovor s představením našeho sboru. Po
odvysílání medailonku v rádiu Region jsme měli jeden týden na hlasování pro náš sbor
formou SMS zpráv. Soutěž probíhá až do května, poté budou vyhlášeni vítězové. Hlavní
cenou tohoto regionálního kola pro Prahu a střední Čechy je velkolepá párty pro celou
vesnici v hodnotě 100 tisíc korun a zároveň postup do republikového kola o hodnotné
hasičské vybavení. Nyní si musíme počkat do května a doufat, že zrovna náš sbor měl
nejvíce hlasů. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří nás podpořili a zaslali našemu
sboru jednu či více SMS zpráv.
Od 22.ledna letošního roku je náš sbor součástí okrsku Vysoký Újezd. Došlo tak
k přestupu z okrsku Neveklov, jehož součástí jsme byli přechozích několik let.
V sobotu 23.ledna jsme uspořádali maškarní průvod ulicemi Netvořic. Z důvodu
velmi nepříznivého počasí, jsme byli nuceni zkrátit trasu průvodu, čímž jsme jistě nemile
překvapili některé obyvatele, kteří se těšili, že průvod zavítá právě před jejich dům a oni
si nechají zahrát oblíbenou píseň. Tímto se velice omlouváme. V průvodu nechyběly
tradiční masky: kráva Bětka, kůň Karel, policista, apod. Celou akci doprovázela hudba
v podání Lešanské kapely pod vedením pana Hrušky. Zakončení proběhlo dle zvyklostí
na náměstí před budovou radnice.
Týden po maškarním průvodu, 30.ledna se konal v sále místní sokolovny hasičský
ples. K tanci a poslechu hrála skupina VaT pod vedením pana Včeláka. Na hosty čekalo
hasičsky vyzdobené prostředí a bohatá tombola. Předtančení provedli naši mladí hasiči.
Z našeho pohledu se ples velmi vydařil. Děkujeme všem, kteří se jej zúčastnili a
doufáme, že jste se bavili a že se v příštím roce na plese znovu setkáme.
5. března jsme pro hasičky, přítelkyně a manželky našich hasičů uspořádali
v restauraci Na Radnici posezení u příležitosti MDŽ.
V současné době připravujeme sběr železného šrotu, který proběhne o bílé
sobotě, 26.března.
Ani v letošním roce vás neochudíme o rybářské závody. Budou se konat dne 14.května u
požární nádrže.
S přicházejícím jarem plánujeme zahájení přípravy soutěžních družstev na
sportovní sezónu. Rádi bychom vás informovali, že sháníme nové muže a ženy pro
doplnění družstev pro požární sport. Jedinou podmínkou je minimální věková hranice 15
let. Zájemci o tento sport se mohou hlásit u trenéra Miroslava Šebka, tel.: 607 612 691.
Nabízíme neobyčejné sportovní zážitky, spoustu zábavy a dobrý kolektiv.
Nyní vás seznámím s činností zásahové jednotky městyse Netvořice za uplynulé
období.
21. ledna vyjela jednotka v nočních hodinách k požáru dřevěné verandy rodinného domu
v Kamenném Přívozu. Jednalo se o chybně nahlášený požár, neboť na místě hořela
“pouze“ popelnice.
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26. ledna byla jednotka vyslána na technickou pomoc na Chvojínek. Jednalo se o
poraněného koně, který ležel v boxu na boku a nemohl se postavit na nohy.
Velmi rušný byl pro jednotku 1. březnový den. Pod tíhou několika centimetrů
mokrého těžkého sněhu se začaly lámat a vyvracet vzrostlé stromy, které tak
komplikovaly provoz na pozemních komunikacích. Jednotka měla tento den celkem pět
výjezdů, při kterých řešila desítky událostí. Několik spadlých stromů bylo na silnici do
Vysokého Újezdu, dále na silnici vedoucí na Novou Rabyni, kde stromy visely i přes
telefonní kabely. Nejhorší situace byla na silnici II. třídy č. 105 v úseku od Netvořic až do
Kamenného Přívozu. Zde bylo veliké množství popadaných stromů. Ohnuté stromy zde
hrozily pádem nejen na projíždějící vozidla, ale i na zasahující hasiče.
Závěrem přeji všem občanům Netvořic příjemné prožití Velikonoc.
Martin Šebek

TJ Sokol Netvořice
Fotbal
Začalo jaro a budou také začínat fotbalové soutěže.
Přípravka a mladší žáci přes zimní období pilně trénovali. Buď venku, nebo v tělocvičně
školy, v závislosti na počasí.
Fotbalisté A- mužstva neměli tak dobrou zimní přípravu jako naše děti, ale doufejme, že
jim to v jarních bojích bude stačit na dobré umístění ve III. třídě okresní soutěže, což je
alespoň setrvání v této soutěži.
Všem přejeme dobrý vstup do jarních bojů.
Stolní tenis
Přes zimu probíhaly soutěže stolního tenisu. Ty se na rozdíl od fotbalu odehrávají
v zimním období, od října do března. Už nyní, týden před koncem soutěže, můžeme
konstatovat, že sezóna pro nás byla úspěšná. Naše tři mužstva, která hrají v okresních
soutěžích, podávala dobré výkony, což je vidět na jejich umístění.
„A“ mužstvo ve složení: Petr Netolický, Stanislav Netolický, Zdeněk Ošmera a Jiří
Kubásek se pravděpodobně umístí na 7. místě soutěže OP1, to však ukáže poslední
zápas s Kamenným Přívozem.
„B“ mužstvo ve složení: Miroslav Čipera, Pavel Bron, Karel Šméral st., nejčastěji
doplňováno Zdeňkem Ošmerou, který je naším nejvytíženějším hráčem, skončí
pravděpodobně na 6. místě velice vyrovnané soutěže OP2.
„C“ mužstvo ve složení: Richard Havelka, Jakub a Martin Čiperovi, Honzík Ošmera a
Václav Švankmajer ukončí soutěž na 8. místě soutěže OP3. Je to velice pěkné umístění.
Jelikož v tomto mužstvu hrají naši nejmladší a začínají být platnými hráči v soutěži, tak
jim držme palce do dalších ročníků. Budeme rádi, když se v budoucnu stanou našimi
nástupci.
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Přes zimu proběhly v sokolovně tři turnaje stolního tenisu. Dětský turnaj v říjnu, o
kterém jste byli informováni již ve Vánočním zpravodaji. V prosinci se konal po letech
Vánoční turnaj pro neregistrované hráče, kterého se zúčastnilo 14 borců a po těžkých
bojích zůstal putovní pohár v domácím prostředí, jelikož vítězem se stal Martin Vopička.
Doufáme, že tento turnaj pořádaný hlavně pro místní obyvatele, bude v budoucnu hojněji
navštěvován. Hrálo se o krásné ceny v podobě dárkových balíků, hlavním partnerem pro
tento turnaj byl Městys Netvořice. Tím mu touto cestou děkujeme.
V lednu se konal turnaj pro hráče okresní soutěže Velká cena Netvořic.
V nepříznivém počasí do Netvořic našlo cestu úctyhodných 30 hráčů. Turnaj vyhrál jako
vloni Jan Trmal ze Sázavy, našim nejúspěšnějším hráčem byl Zdeněk Ošmera na čtvrtém
místě. Nakonec musím poděkovat hlavnímu vedoucímu stolního tenisu Mirku Čiperovi,
který si našel dostatek času na organizaci turnajů a rozvoji stolního tenisu v Netvořicích.
V lednu a únoru byly v sokolovně pořádány dva plesy a dětský karneval. Kulturní
akce byly hojně navštíveny a doufám, že se přítomní dobře bavili.

O Velikonoční neděli (27. 3.) pořádáme od 20:00 hod. diskotéku 80. let
s diskžokejem Mírou Macháčkem z rádia Impuls. Přijďte se pobavit.
Vstupné je symbolické 50,- Kč.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné a ničím nerušené prožití Velikonoc.
Se sokolským pozdravem „Nazdar!“
Pavel Bron

Myslivecký spolek Netvořice
V hlubokých lesích, na polích a lukách odezněly poslední výstřely z loveckých
zbraní. Barevné kouzlo podzimu je nenávratně minulostí. Mocná a čarodějná královna
paní zima pomalu, ale jistě předává své pověstné žezlo nastávajícímu jaru a také kouzlu
Velikonoc.
Skončila hlavní podzimní lovecká sezóna. Máme za sebou tři naháňky na černou
zvěř a také tři hony na drobnou, které je velký nedostatek. Mnozí z nás, na pozvání svých
kamarádů, se podívali do různých mysliveckých spolků v blízkém okolí. Je zcela zřejmé,
že vždy po skončení se diskutovalo o kladech a záporech těchto společných akcí.
Chceme se doslova bavit a pořádat podzimní hony na drobnou zvěř, musíme jít cestou,
jakou to dělají i jiné myslivecké spolky. Jiný způsob asi není. Jednoduše řečeno, musíme
investovat finanční prostředky po předchozím navržení, prodiskutování a schválení ke
koupi bažantí zvěře a poté jej odchovat a vypustit do volné přírody, a až v konečné fázi
odlovit.
Při této příležitosti připomenu datum 14.11.2015, kdy se konal tzv. „Babský hon“ a
sami jsme se přesvědčili, jak je hezké dodržovat veškeré myslivecké zvyky a tradice.
strana 16

ročník 17, číslo 1

NETVOŘICKÝ ZPRAVODAJ

březen 2016

Naše velké poděkování patří panu JUDr. Jiřímu Vosáhlovi. Naopak na druhé straně se
neuskutečnilo tradiční silvestrovské rozloučení v háji.
S definitivní platností po různých problémech a doplnění, došlo k vymazání názvu
Myslivecké sdružení Netvořice a byl zapsán nový, Myslivecký spolek Netvořice, se sídlem
Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice. Co k tomu více dodat – ztráta času, zbytečné
administrativní úkony, ale hlavně vyhozené finanční prostředky.
13.3.2016 proběhla výroční schůze, kde bylo projednáno zabezpečení celkového
chodu mysliveckého spolku, hlavně brigádnické činnosti.
Členové myslivecké spolku přejí Všem hezké prožití Velikonoc.
Josef Břicháček – předseda

Včelaři ZO Netvořice
V říjnu až prosinci loňského roku prováděli všichni včelaři povinné ošetření
včelstev proti roztoči Varroa destructor. Toto pravidelné léčení slouží k tlumení, (bohužel
nikoli k úplnému odstranění), nepříjemného parazita včel. Díky poctivému přístupu
včelařů k tomuto ošetřování, zůstává výskyt roztoče v přijatelné míře, což potvrzují i
laboratorní vyšetření vzorků zimní měli, které pro nás provedl Státní veterinární ústav
v Praze – Lysolajích. Navíc na podzim loňského roku rozšířila svým nařízením KVS SVS
pro Středočeský kraj ochranná pásma v souvislosti s výskytem moru včelího plodu i na
katastrální území obcí Tuchyně a Všetic. Proto včelaři z těchto území dali vyšetřit zimní
měl i na mor vč. plodu. Vyšetření provedla laboratoř ve VÚVč. v Dole. K naší radosti
výskyt tohoto zákeřného onemocnění v uvedených lokalitách prokázán nebyl. Rovněž
v listopadu jsme se zabývali administrativními záležitostmi spojenými s přeregistrací
našeho spolku z formy o.s. na zapsaný spolek, tedy z.s. Přechod na zapsaný spolek byl
vynucen platností nového Občanského zákoníku.
První únorovou sobotu 2016 se konala Výroční členská schůze ZO. K programu
VČS patří především zhodnocení uplynulého období a plány do budoucna. A zde mimo
jiné také zaznělo opětovné přání včelařů na znovu připojení katastrálních území Břežan a
Lešan do působnosti ZO Netvořice. Tato katastrální území byla totiž v 80. létech min.
století, v souvislosti s tehdejšími změnami hranic správních celků – okresů Benešov a
Praha – západ, začleněna do působnosti ZO ČSV Krňany. Dohodou o změně
v působnosti, uzavřenou na konci února t.r. mezi oběma dotčenými ZO, se podařilo
zmíněná katastrální území znovu „včelařsky“ připojit k ZO Netvořice. V současnosti tedy
k naší ZO patří tato katastrální území: Netvořice (704121), Všetice (704148), Tuchyně
(704130), Maskovice (704113), Lešany (680389), Břežany (680371) a Dunávice
(704105). ZO má momentálně 18 členů + 1 včelařský kroužek mládeže při ZŠ,
dohromady naši včelaři obhospodařují více než 300 včelstev. Kromě toho je na území ZO
umístěno cca 80 včelstev čtyř tzv. „registrovaných“ včelařů. To jsou včelaři, kteří jsou
členy v jiné ZO, ale včelstva mají umístěna na území ZO Netvořice.
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Zemědělci i zahrádkáři mohou mít radost, z celkového počtu včelstev v našem
regionu vyplývá, že základní opylovací funkce včel je dostatečně zajištěna. K tomu, aby
včelstva tuto úlohu zdárně splnila, je v časném jarním období existenčně důležitý
dostatek pylu. V pylu včely nachází zdroje bílkovin, tuků, minerálních látek, vitamínů atd.
Dostatek kvalitního pylu včely potřebují i k rozvoji žláz produkujících krmnou kašičku,
která slouží jako potrava v prvních dnech vývoje nových generací včel. Naštěstí ve volné
přírodě v únoru – březnu kvetou např. lísky, olše, rané vrby a na jejich jehnědách nebo
„kočičkách“ včely nachází první nektar i výživný pyl. Tedy to, co je pro někoho jenom
nějaké „křoví“ rostoucí podél potoka, má v přírodě rozhodně svůj význam.
Jarní rozvoj včelstev, ale vždy záleží především na počasí. Závěrem proto
popřejme včelkám a všem živým tvorům vůbec, teplé, (ale ne suché), barevné a voňavé,
zkrátka příjemné jaro.
Antonín Tůma st., jednatel ZS

KOLNA
Činnost spolku Kolna – Netvořice na přelomu roku 2015 a 2016
ADVENT V NETVOŘICÍCH
Advent byl jednou z akcí, kterou spolek KOLNA pořádá pravidelně. Příprava je
organizačně a časově velmi náročná. Druhý advent, na který jsme většinou trhy
připravovali, se tentokrát shodoval s mikulášskou obchůzkou, a tak se trh musel
uskutečnit už 28.11. 2015. Výběr domácích řemeslníků a výrobců z nejbližšího okolí byl
náročný. Bylo třeba zohlednit pestrost nabídky pro návštěvníky trhu. Občerstvení
zajišťoval spolek z vlastních zdrojů a vlastními lidmi. Pestrost nabídky byla uspokojující.
Výzdoba trhu byla jednotně v duchu adventu. Jednotliví prodejci svoje stánky vyzdobili
individuálně a s velkým vkusem. Pro děti byly připraveny ukázky vánočních zvyků, které
si mohly samy i vyzkoušet. Oblibu si našlo i rybaření, sice jen ve velké plechové vaně s
dřevěnými rybami, ale tím to bylo pro děti zajímavější. Program trhu byl obohacen
o slosování vítacích lístků. Dárky do dvou tombol věnovali sami trhovci, a dokonce je
sami i úhledně zabalili. Dárky to byly kvalitní a o tombolu byl velký zájem. Všechny dárky
našly své vlastníky. Počasí bylo od rána velmi krásné, svítilo i sluníčko. Odpoledne se
zatáhlo, ochladilo se a popadával sníh. Lidé na trhu byli velmi milí a k sobě přátelští.
Panovala dobrá nálada. Zklamání vzniklo jen z toho, že místní, pro které se trh pořádal,
přišli jen v počtu velmi omezeném. Spolek děkuje všem trhovcům za jejich toleranci
a vlídnost, děkuje i všem organizátorům, kteří se svou prací starali o spokojenost
návštěvníků a samozřejmě děkuje všem, kteří přišli.
U rozsvícení Netvořického betlému v 16.30 účinkoval pěvecký sbor Sonaglio a Bára
Čmelíková se svou kytarou. Tento betlém, který postupně vytváří Jindra Šmídová,
starostka spolku KOLNA, má po letošních domalbách celkem 23 figur.
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Koncert smíšeného sboru SONAGLIO v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Netvořicích začal v 17:00 hodin. Předsedou dvaceti pět sboristů byl pan Jaroslav
Mašín, sbor řídila Eva Pavelková. Ti se svými šesti skladbami nejdříve účinkovali ve
spodní části kostela před oltářem. Pak odešli na chór, kde za varhanního doprovodu
Michaely Káčerkové zazpívali mši Antonína Dvořáka D dur zvanou - Lužanská. Tu napsal
A. Dvořák pro Josefa Hlávku, známého mecenáše a filantropa, právě pro jeho novou
kapli do Lužan. Provedení mše bylo velmi profesionální a po zásluze sklidilo od místního
publika vřelé ovace. Kostel byl naplněn ze dvou třetin a dobrovolné příspěvky pomohly
spolku s úhradou nákladů na koncert.
Lidé z koncertu odcházeli spokojeni a snad právě toto provedení sváteční mše
naše příznivce a účastníky koncertu vánočně naladilo.
Spolek – KOLNA G.V.

Eva Pavelková, Jaroslav Mašín a členové souboru Sonaglio
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Losování vítacích lístků při adventu 2015

Poslední akce spolku Kolna v roce 2015
Ještě před změnou letopočtu se spolek rozhodl, že vztyčí pod Jiráskovou lípou
před kopcem Běsná hora nový litinový kříž.
Pozemek, na který byl kříž umístěn, je ve vlastnictví člena spolku Josefa Šťástky. Tím se
technické problémy minimalizovaly.
Zrestaurovaný kříž na místo ochotně dopravil Jan Povolný. Celá práce osazení
kříže zabrala tři hodiny usilovné práce čtyř členů spolku. Do kraje směrem východním je
z těchto míst krásný výhled do kraje. Dříve než bude mít slunce zase svou jarní sílu,
osadí náš spolek k tomuto křížku pod lípou lavičku pro unavené turisty.
Je třeba poděkovat všem aktivním členům spolku KOLNA a zvlášť panu Josefu
Šťástkovi.
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Společná fotografie po dokončení práce
Mali očima geologa
Přednáška Richarda Honse proběhla 16.1. 2016 od 16.00 hodin U Kočky za
komínem, Netvořice 13. Přednášku navštívilo 23 posluchačů.
Richard Hons se podělil o svoje zážitky z pracovní návštěvy v Mali. Protože je
pozorným pozorovatelem svého okolí, dokázal o svých osobních zážitcích velmi
sugestivně vyprávět. Posluchači se dozvěděli mnoho informací, které by z turistických
bedekrů nevystudovali. Kromě toho uvedl posluchače do mytologické historie státu Mali.
Tento muslimský stát představil jak minulostí, tak i současností. Situace není jednoduchá
a Evropan si ji ani ve svých nejbujnějších představách neumí aplikovat do naší
současnosti.
Geologicky zajímavá a na nerostné bohatství bohatá země, jakou je Mali, se
nalézá v nestabilním politickém prostředí a je ovládána nadnárodním kapitálem různých
vlivů. Zlato je jednou z největších komodit, které státu Mali situaci ve vlastním
rozhodování neulehčí.
Krásná krajina, pestrá fauna i flóra a dostatek vod tuto zemi zařazují mezi země
s budoucností. Kam se ovšem Mali dostane, nezáleží jen na ní, ale na mnoha
okolnostech. Vliv Číny, Francie a Islámského státu jsou v současnosti nepředvídatelné.
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Je třeba říci, že navštívit současnou Mali je velké dobrodružství, které by
nemuselo dobře dopadnout. Proto přednáška pana Honse v útulném prostředí s pestrý
sortimentem občerstvení byla přínosem v poznávání okolního světa.
Panu Richardu Honsovi patří velké poděkování za jeho výklad a zprostředkované
informace.
G. V.

Richard Hons

Přednáška o Ekvádoru
Botanik, lesník, cestovatel a statečný člověk v jedné osobě, pan Jan Krejčí
z Krusičan, nás na své přednášce v sobotu 30.1. 2016 od 17.00 hodin seznámil se svými
zážitky z Ekvádoru. Své povídání doplňoval promítáním diapozitivů.
Deštné a mlžné pralesy, jejich vegetace, ptáci a zvířata na pozadí činné sopky
Tangurahuy v povídání pana Krejčího okouzlily všechny. Přiblížil nám své osobní
zkušenosti s původním obyvatelstvem - s indiány, seznámil nás i s místními stravovacími
zvyky.
Bylo toho opravdu hodně, co jsme se dověděli. Posluchači byli vnímaví a pan
Krejčí musel na mnoho všetečných dotazů ještě odpovídat. Jeho znalosti jsou veliké
a své vyprávění opíral o svou výbornou paměť. Bez problémů si vybavoval jména
místních řek, měst, vesniček i názvy stromů a exotických rostlin.
Samozřejmě i organizátoři Spolku Kolna spolu s návštěvníky přednášky přispěli
k příjemnému sobotnímu odpoledni. Bylo podáváno mnoho domácích pochutin a několik
druhů nápojů. Takže lidé z přednášky odešli obohaceni na duchu a posíleni na těle.
G.V.

Jan Krejčí
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Peruánské Altipláno
Sousedské přednášky, které pořádá Spolek KOLNA Netvořice, mají stále vyšší úroveň
a jsou stále hojně navštěvovány.
Příkladem toho je přednáška poslední, která se konala v sobotu 6. 2. 2016 od 17 hodin.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc. z Katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy
v Praze populární formou vyprávěl o Peru.
Shrnul historii země od říše Inků přes její rozvrat španělskými dobyvateli, zmínil minulost
země a úvahy o vlivu mimozemských civilizací na ekonomiku, architekturu a řízení tak
obrovské země pomocí náboženské ideologie.
Pan Šefrna z pohledu své odbornosti zajímavou formou předvedl metody základního
výzkumu v praxi. Viděli jsme kopání sond pro měření teplot země, zápisky a nákresy
průřezu terénních vrstev a odhady stáří jednotlivých vrstev. Seznámil nás s historií
hledání pramenů řeky Amazonky v souvislosti s návazností prací na poznatky českého
jezuity a misionáře, který zde působil v 16. století. Na obrázcích z terénu jsme viděli
skutečné prameniště Amazonky, kde čeští výzkumníci umístili pamětní desku.
Práce na náhorní plošině od dvou tisíc metrů až do výše sopečných vrcholů kolem šesti
tisíc metrů není jednoduchá a nese s sebou i zdravotní potíže spojené s nadmořskou
výškou. Lidé se musí chránit před mrazem a úbytkem ozónové vrstvy, která vše živé
ohrožuje ultrafialovým zářením. Rostliny ovšem na rozdíl od lidí mají vyvinutý systém
ochrany, s kterým v těchto podmínkách přežívají.
Zkoumání těchto podmínek, které prokázaly jednoznačně oteplování planety jako celku,
zachycuje i skutečnost, že zde ještě existují předci kulturních plodin, jako jsou brambory.
Ty zde rostou v původní nešlechtěné formě a mají velký význam pro rostlinnou genetiku,
která je v současné době velmi aktuální.
V tomto duchu proběhla celá přednáška, byla velmi zajímavá a poučná.
Na konci, jak bývá ostatně zvykem, sklidil přednášející děkovný potlesk.
G.V.

Luděk Šefrna
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Přednáška o Jihoafrické republice v podání Libora Kubiceho byla neobvykle
pohodová
Byli jsme zvyklí na to, že zážitky z cest pana Kubiceho bývaly hodně adrenalinové až
dobrodružné. Náš cestovatel tentokrát k dopravě po JAR užíval auta z půjčovny
a místům, která by mohla být nebezpečná, se vyhýbal. Díky tomuto svému rozhodnutí on
i jeho manželka celou výpravu šťastně přežili, a tak nám mohli promítnout zajímavé
fotografie z cest, které doprovodili zajímavými komentáři.
Osmdesát procent obyvatel v této zemi tvoří černoši. Bílá rasa se svými pouhými
šestnácti procenty zde není zrovna v bezpečí. Většina původního obyvatelstva žije v bídě
na okraji měst ve slamech, kam není radno vůbec vstupovat.
JAR je nejbohatším státem v Africe. Oplývá zlatem, platinou a drahokamy. Země je ale
na druhém místě v kriminalitě. Vraždy a znásilňování jsou na denním pořádku.
V pronajatých autech projeli JAR od Johannesburgu až po Cape Townu. Navštívili mnoho
národních parků se zvířaty a geologickými zajímavostmi. Království Lesotho s Dračími
horami je nadchlo.
Děkujeme za přednášku a z dalších cest za dobrodružstvím přejeme šťastné návraty.
G.V.

Libor Kubice
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Spolek Kolna pro vás na první polovinu roku chystá ….
Dne 24.4.2016 na svatého Jiří přijměte pozvání k usednutí na novou lavičku pod
Jiráskovou lípou .
Na konci loňského roku jsme pod tuto lípu instalovali litinový křížek a na jaře přidáme
lavičku pro spočinutí kolemjdoucích.
Dále vás 30.4.2016 zveme na jarní nenáročný pěší výlet. Cíl cesty upřesníme.
Do třetice přijměte pozvání na pohodový koncert Tria Markéty Zdeňkové, který
proběhne 21.5.2016 v netvořickém kostele.
O podrobnostech našich akcí informujeme prostřednictvím naší nástěnky u Jednoty,
nebo na www.kolna-netvorice.cz.
na setkání s vámi se těší spolek KOLNA

KOMINICTVÍ Holečková
Opravy komínových těles a sopouchů.
Čištění, kontroly a revize komínů, frézování,
vložkování a kominická pohotovost.
Montáže komínových systémů.
Mírové náměstí 20
257 44 Netvořice
Tlf: 607 419 820, 724 917 477
email: kominik29@seznam.cz
http://www.holecek.sluzby.cz
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Ceník inzerce ve zpravodaji:

Formát:

A5 (celá stránka zpravodaje)

400,- Kč

A6 (polovina stránky ve zpravodaji)

200,- Kč

½ A6 (čtvrtina stránky ve zpravodaji)

100,- Kč

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 8.7.2016
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

strana 28

