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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce byly v Netvořicích již tradičně protkány celou řadou kulturních a společenských akcí. Rádi
bychom poděkovali všem, kdo se na jejich pořádání podíleli, protože akce se opravdu povedly.
O jednotlivých akcích se více dozvíte dále ve Zpravodaji.
Jak jistě víte, podařilo se nám získat dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice v celkové výši 5 600 000,- Kč.
Od Ministerstva vnitra jsme dostali 3 600 000,- Kč a od Středočeského kraje 2 000 000,- Kč. Před lety
zahájená výstavba tedy pokračuje z dotace a to bylo od začátku naší prioritou. Někomu se může zdát, že se
tempo výstavby zpomalilo, ale není tomu tak. V současné době se dokončuje výroba betonových
prefabrikátů (sloupy, průvlaky, překlady, mezipodesta, schodišťové a stropní panely). Již brzy dojde k jejich
instalaci a výstavba bude zase pokračovat.
Úspěšnými žadateli jsme byli i v případě podané žádosti na výstavbu nového chodníku podél radnice.
Úpravou projde i stávající chodník od stavebnin včetně prostoru před nákupním střediskem. V červenci
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Práce by měly být zahájeny v září a budou trvat zhruba 2 měsíce.
Těšíme se, že se prostor před nákupním střediskem zkulturní a bude lépe sloužit svému účelu. Nevzhledné
kontejnery, které nyní prostranství hyzdí, budou přestěhovány na radniční dvůr.
Zdárně jsme dokončili i přípravné práce pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí v rámci výstavby
kanalizace a ČOV. Nyní již připravujeme podklady pro žádost o dotaci do podzimní dotační výzvy ze
Státního fondu životního prostředí. Je před námi ještě velký kus práce, ale každý dílčí úspěch je pro nás
hnacím motorem v tomto velmi náročném projektu.
Léto je dobou prázdnin, dovolených a odpočinku. I nám se podaří uniknout od běžného shonu na
dovolenou, strávit čas s rodinou a odpočívat. Přesto nepřestáváme pracovat na připravovaných a již
zahájených projektech. Lhostejný nám ale není ani každodenní chod obce. Rádi přivítáme jakékoliv
konstruktivní návrhy na jeho zlepšení. Společnými silami se vše dá určitě vyřešit k oboustranné spokojnosti.
Víme, že např. v úklidu obce máme ještě rezervy. Ale nedá se pracovat stoprocentně na všech frontách a
naší prioritou je v současné době získat co nejvíce dotací, hlavně dotaci na kanalizaci, dokud ještě tato
možnost vůbec je. Doufáme, že to chápete a ještě chvíli vydržíte, než bude stav takový, abychom se mohli
přihlásit např. do soutěže „Obec roku“. Teď bychom o tento titul rozhodně bojovat nemohli. Ale „pracujeme
na tom“.
Přejeme všem krásný zbytek prázdnin. Užijte si tradiční Netvořickou pouť a těšíme se s vámi na setkání
nejen při podzimních akcích.
Monika Šlehobrová, starostka
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ZPRÁVY MĚSTYSE
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaných dne 21.4. a 23.6.2016
Schvaluje mj.:


darovat TJ Sokol Netvořice 2 ks montovaných autobusových čekáren



prodej části pozemku p.č. 326/4 v k.ú. Všetice



směnu pozemku pod budoucí ČOV p.č.1029/8, 1027/46, 1029/10 (3458 m 2) za část pozemku
p.č.984/10 (3458 m2) vše v k.ú.Netvořice



prodej pozemku p.č. 170 v k.ú. Maskovice



dodatek č.3 smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury městyse Netvořice ze dne
30.6.2007



přijetí dotace od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na
výstavbu hasičské zbrojnice ve výši 3 610 600,-Kč a spolufinancování z rozpočtu městyse případně
z jiných zdrojů



účetní závěrku městyse za rok 2015



převedení výsledku hospodaření ve výši 7.078.675,78 Kč v roce 2016 na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období



závěrečný účet městyse za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad



podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 980/3, 755/3, 842/5, 1015/44, 697/11 vše v k.ú.
Netvořice od Státního pozemkového úřadu ČR



směnu pozemku pod budoucí ČOV p.č.1029/4, 1013/4 (2027 m 2) za část pozemku p.č.696/10 (2027
m2) vše v k.ú.Netvořice



nákup vlastnického podílu k pozemkům 1056/15 a 1029/6 v k.ú.Netvořice

Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 14.3.2016 do 6.6.2016
Schvaluje mj.:


poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů Netvořice ve výši 5.000,-Kč



záměr Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích o vybudování nové lávky přes potok k Jedlici a
umístění několika laviček na cestě k Jedlici. Postavení kapličky vedle cesty na Jedlici (u hrušky). Vše
bude vybudováno se souhlasem majitelů dotčených pozemků.



poskytnutí neinvestiční dotace spolku Kolna Netvořice ve výši 15.000,-Kč



přijetí věcného daru od firmy Allcomp a.s. – datový rozvaděč 19“ RACK



servisní smlouvu týkající se preventivní a běžné údržby počítačové sítě a dalších IT služeb pro městys
Netvořice



vydává souhlas se zabudováním vodovodních přípojek pro parcely č. 984/33, 984/34, 1058/33 vše
v k.ú. Netvořice



poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Maskovice ve výši 5.000,-Kč



vydává souhlas s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu č. 417 v k.ú. Netvořice



poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Netvořice ve výši 12.000,-Kč



poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Netvořice ve výši 5.000,-Kč



nabídku ve výši 54.450,-Kč vč.DPH na rekonstrukci hrobu, který bude určen pro uložení ostatků a uren
z hrobů, jejichž nájemci ukončili nebo neprodloužili nájemní smlouvu. V takovém případě jsou hroby
nabídnuty novým zájemcům.
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ZPRÁVY MĚSTYSE


pronájem části garáže na pozemku p.č. 552/2 v k.ú. Netvořice



pronájem části pozemku p.č. 77 o výměře 10 m2 v k.ú. Netvořice za účelem uskladnění dřeva



vydává souhlas s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu č. 417 v k.ú. Netvořice



poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Netvořice ve výši 12.000,-Kč



poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Netvořice ve výši 5.000,-Kč



nabídku ve výši 54.450,-Kč vč.DPH na rekonstrukci hrobu, který bude určen pro uložení ostatků a uren
z hrobů, jejichž nájemci ukončili nebo neprodloužili nájemní smlouvu. V takovém případě jsou hroby
nabídnuty novým zájemcům.



pronájem části garáže na pozemku p.č. 552/2 v k.ú. Netvořice



pronájem části pozemku p.č. 77 o výměře 10 m2 v k.ú. Netvořice za účelem uskladnění dřeva



přijetí dotace na akci „Chodník podél silnice III/1056 Netvořice“, evidenční číslo žádosti FRO/
POV/027595/2016 z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace



nákup traktoru STIGA pro potřeby městyse, ZŠ a MŠ



dodatek č.1 ke smlouvě č.15247583 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
životní prostředí k projektu „Snížení energetické náročnosti úřadu městyse“. Tímto dodatkem dochází
k navýšení dotace.

PROBĚHLÉ AKCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 16. dubna přivítala starostka městyse v prostorách Radnice „nové“ netvořické občánky.
Malým občánkům nejdříve zarecitovaly a zazpívaly děti z mateřské školy. Rodiče se poté podepsali do
pamětní knihy Netvořic a převzali pro děťátko pamětní list a dárkovou peněžní poukázku. Maminky dostaly
malou kytičku.
Mezi nové občany Netvořic byli
přivítání:
Vanesa Dvořáková, Štěpán Mihalčík,
Samuel Voráček, Alice Kohlíčková,
Evelin Vachová, Jan Žirko, Damián
Mrakeš, Marie Spěváková, Anežka
Rupertová, Eliška Rupertová.

O termínu vítání občánků v roce 2017
vás budeme informovat.
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PROBĚHLÉ AKCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jak víme z historie, noc z 30.dubna na 1.května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se
čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, stejně tak jako, že dochází k otevírání jeskyní a podzemních slují,
ve kterých jsou ukryty poklady. Možná právě proto je tato noc jedním z největších pohanských svátků.
A jaká byla letošní „netvořická magická noc“? Stalo se tradicí, že pálení čarodějnic pořádá městys Netvořice
ve spolupráci s ostatními místními spolky na fotbalovém hřišti. Ani letos tomu nebylo jinak. Pro hojný počet
návštěvníků byly připraveny soutěže, doprovodný program pro děti, bylo zajištěno občerstvení a pekly se
buřty. Za soumraku byla zapálena hranice, kterou skvěle postavili sokolové. Před půlnocí se někteří
dobrovolníci přesunuli na náměstí, aby pomohli hasičům se stavěním máje, kterou jako každoročně zajistili.
Celý večer probíhal v příjemné a přátelské atmosféře.
Velice děkujeme všem, kteří se na přípravách a pořádání akce podíleli.

DEN MATEK
Den matek je velmi hezkým svátkem, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá Den matek na
druhou květnou neděli. V České republice je tento svátek ustanoven na 8. května, a začal se slavit roku
1923 díky jeho propagátorce Alici Masarykové.
My jsme tento svátek tentokrát oslavili 7. května v sokolovně. Jako tradičně je u nás tato oslava určena
nejen matkám, ale všem netvořickým seniorům. Oslavu zahájily velmi hezkým vystoupením děti z mateřské
školy. Následovalo přátelské posezení při hudbě a občerstvení.
V 16:00 hodin začal recitál Waldy „Vzpomínka na Waldemara Matušku“. Ten zdařile mluveným slovem a
písničkami zmapoval život pěvecké legendy od dětství až po samý vrchol umělecké kariéry.
Všem přítomným se program velice líbil a vážíme si poděkování seniorů za hezké odpoledne.
Na odpolední recitál byli srdečně zváni i ostatní občané Netvořic a přilehlých obcí, ale bohužel návštěva
byla velmi nízká. V příštím roce se snad sejdeme v „hojnějším“ počtu.
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PROBĚHLÉ AKCE

OSLAVY DNE DĚTÍ
Našim dětem jsme se snažili připravit k jejich svátku hezké odpoledne plné her, zábavy a hudby. Od brzkého
odpoledne byla na fotbalovém hřišti připravena pro děti veliká skákací atrakce „ZOO“. Děti plnily několik
soutěžních úkolů, za které byly odměněny drobnými dárky a zmrzlinou. Nechybělo ani malování obličejů, o
které byl, jako vždy, velký zájem. Nechybělo ani občerstvení a opékání buřtů.
Premiérově vystoupilo v rámci dne dětí divadlo SLUNEČNICE. Pro děti měli připravené pásmo dětských a
filmových písniček. Chvíli trvalo, než se děti daly do tancování, ale pak to stálo za to. Ti nejlepší a
nevytrvalejší tanečníci byli za svůj výkon odměněni. Je s podivem, že to byli převážně kluci. Tak jen, aby jim
to vydrželo, a pak se děvčata na zábavách mají na co těšit.
Nadšené, veselé a spokojené děti byly pro nás odměnou za práci s přípravami a pořádáním celé akce. Už
teď přemýšlíme, čím dětem uděláme radost v příštím roce.
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PROBĚHLÉ AKCE

NÁVŠTĚVA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE V NETVOŘICÍCH

Jsme velice rádi, že si hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera ve svém nabitém programu našel
čas, přijal naše pozvání a 21.7.2016 zavítal do Netvořic.
Svoji návštěvu zahájil hejtman v doprovodu starostky, místostarostky a radního Ing. arch Lukáše Fraňka
v nově přistavené třídě mateřské školy. Poté následovalo krátké zastavení u stavby nové hasičské
zbrojnice, kterou můžeme stavět i díky dotaci ze Středočeského kraje.
Od 15:30 hodin bylo naplánováno setkání hejtmana s občany Netvořic v zasedací místnosti radnice. Ještě
před zahájením samotného setkání s občany starostka a její kolegové poseděli s hejtmanem a diskutovali o
probíhajících a připravovaných projektech např. o územním plánu, plánované výstavbě kanalizace a ČOV a
dalších. Hejtmanovy cenné rady budou určitě při realizaci projektů využity.

Setkání s občany zahájila starostka přivítáním pana hejtmana a následně informací o realizaci projektů,
které mohly vzniknout právě díky dotacím ze Středočeského kraje. Poté žáci deváté třídy promítli všem
přítomným krátký film „Cesta Posázavím“, se kterým vyhráli soutěž „Strážci památek“ pořádanou Místní
akční skupinou Posázaví.
Potom již bylo předáno slovo hejtmanovi. Díky připomenutí řeky Sázavy v promítaném snímku, zahájil svou
řeč zmínkou o plánovaných povodňových opatřeních, konkrétně na řece Berounce. Pohovořil o současném
dění ve Středních Čechách. Neopomněl se zmínit o tématech jako zdravotnictví a sociální služby, kterým
byla věnována v minulých letech ze strany kraje velká pozornost. Dalším tématem byla dopravní situace a
integrace dopravy ve Středočeském kraji v návaznosti na Prahu. Všechny přítomné informoval o aktuálních
možnostech čerpání evropských i krajských dotací a o výhledu do budoucna.
V následné diskuzi se dotazy občanů týkaly, mimo jiné, plánované výstavby dálnice D3 přes Posázaví a
oprav silnic a mostů, které financuje Středočeský kraj. „Zahájení stavby D3 ve středních Čechách neustále
komplikují nejrůznější stížnosti. Jsem rád, že už se alespoň podařilo vyřešit trasu, kudy tato tolik potřebná
dálnice povede. I tak se obávám, že dříve než v roce 2028 se po D3 nesvezeme,“ řekl hejtman Miloš
Petera. V rámci diskuze byla také zmíněna plánovaná výstavba kanalizace a ČOV. Nutno říci, že i dle slov
hejtmana je třeba realizovat výstavbu do roku 2020, kdy je ještě možno čerpat dotace z evropských fondů.
Hejtmanovi se dostalo ubezpečení, že děláme vše proto, aby se nám to podařilo. Ze strany hejtmana nám
byla přislíbena pomoc.
Obyvatele Netvořic a především osady Lhota trápí bioplynová stanice, která je ve zkušebním provozu.
Občané si stěžují na hluk, zápach a také na to, že její provoz není zcela v souladu s původně předloženým
projektem. Hejtman si od občanů převzal dokument obsahující námitky proti jejímu provozu a uvedl, že si
nesrovnalosti, které se od občanů dozvěděl, prověří. „Zdejší kraj je velmi krásný a má návštěvníkům, co
nabídnout. Řada památek by si zasloužila opravit. O to víc mě mrzí, že z dotačních titulů Evropské unie na
nové programové období vypadla péče o kulturní památky a podpora cestovního ruchu. Z evropských
peněz už je možné opravovat jen národní kulturní památky,“ doplnil nakonec hejtman Miloš Petera.

Před skončením setkání předala starostka hejtmanovi dvě velmi pěkné publikace o našem regionu:
„Netvořicko v proudu věků“ a „Jahodový král Rudolf Strimpl“.
Na závěr se hejtman osobně rozloučil se všemi přítomnými.
Povídání s hejtmanem udělalo na všechny přítomné velmi dobrý dojem a my doufáme, že alespoň touto
cestou jsme setkání přiblížili těm, kteří se nemohli dostavit.
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I když jsme o návštěvě hejtmana informovali občany na webových stránkách městyse, informační službou
Mobisys a na vývěskách, pravděpodobně doba prázdnin a dovolených ovlivnila nízkou účast občanů i
zastupitelů. Celkem se nás sešlo asi 20.
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POUŤ

PROGRAM NETVOŘICKÉ POUTI
SOBOTA 20.8.2016

13:00

Netvořický pouťový jarmark – zahrada u sokolovny

16:00

Jahodový král Rudolf Strimpl – posezení konané v zasedací místnosti úřadu
městyse s autory knihy spojené s autogramiádou a příjemným povídáním o
jejím vzniku

21:00

Diskotéka – sobotní večer v režii rádia Kiss Jižní Čechy. Za mixem se objeví DJ
Basslicker, největší hvězda rádia Kiss JČ a stálice Adéla Jirkalová, která na rádiu
vysílá již od roku 2006.

NEDĚLE 21.8.2016
9:00 – 17:00

Netvořické dvorky – spolek Kolna

9:00 – 17:00

Netvořický pouťový jarmark – zahrada u sokolovny

18:30

KEKS – pouťová zábava v zahradě u sokolovny

OD PÁTKU DO NEDĚLNÍHO VEČERA NÁMĚSTÍ PLNÉ
POUŤOVÝCH ATRAKCÍ, STÁNKŮ A MÍST K POSEZENÍ A
OBČERSTVENÍ
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PLÁNOVANÉ AKCE

MĚSTSKÉ MUZEUM V NETVOŘICÍCH VÁS ZVE
na výstavu obrazů Dr. Václava G.Cílka „Ženy třetího světa“
konanou od 16.7. do 30.9.2016.

Srdečně vás zveme na posezení s autory knihy
„Jahodový král Rudolf Strimpl“ spojené
s autogramiádou a příjemným povídáním o jejím vzniku.
Akce se bude konat 20.8.2016 od 16,00 hod. v zasedací
místnosti městyse Netvořice. Všichni jste srdečně zváni.

ÚKLIDOVÁ ŠTAFETA
I v letošním roce se s podzimem vrhneme na úklid škarp podél komunikací v Netvořicích a okolí.
Odpadu bohužel neubývá, tak prosíme všechny, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí, aby vyrazili s námi.
Jako již tradičně budeme vycházet 17.9.2016 v 9:00 hod. od sokolovny. Uklízet budeme podle předem
naplánovaných tras.
Úklid zakončíme posezením při dobrém pivku a opékáním buřtů.
Monika Šlehobrová a Šárka Zemanová

10

KNIHOVNA
DĚTI VYZKOUŠELY ODOLNOST KNIHOVNY
V naší nové krásné knihovně jsme od její proměny uspořádali dvě hromadná setkání s dětmi, abychom
vyzkoušeli, kolik toho knihovna vydrží. Obstála, i když větší prostor by se hodil.
Začátkem dubna jsme si připomněli výročí narození neslavnějšího autora pohádek Hanse Christiana
Andersena, a protože letos uplynulo 180 let od napsání jeho slavné Malé mořské víly, zaměřili jsme se právě
na ni. S dětmi jsme si kousek pohádky přečetli, kousek poslouchali jako audioknihu, poté rozhlasovou hru a
samé vyvrcholení příběhu shlédli na plátně při promítání závěru známé české pohádky s M. Šafránkovou.
Povídali jsme si o různých možnostech ztvárnění jednoho tématu, ale i o možné inspiraci pro jiné umělecké
oblasti, například sochařství, neboť nejslavnější sochou v Kodani je právě malá mořská víla.
Zcela jiný charakter mělo červnové setkání s prvňáky. Ti se v knihovně setkali s královnou Písmenkového
království, která jim vyprávěla o svých pokladech – knihách, proč je důležité číst a o knihách si vyprávět. Děti
předvedly, jak se za uplynulý školní rok naučily číst, a poté byly slavnostně pasovány na rytíře Řádu
čtenářského. Kromě diplomu dostaly také průkazku do knihovny a registraci pro tento rok zdarma. Budeme
rádi, když si do knihovny najdou cestu i se svými rodiči.
Lucie Hašková

Novinky pro dospělé:
V. Vondruška – Husitská epopej III.
M. Doležalová – Kafe a cigárko
P. Hartl – Malý pražský erotikon
M. Žantovský – Ochlazení
A. Geislerová – P.S.
E. Boček – Poslední aristokratka
R. Galbraith – Ve službách zla
D. Ebershoff – Dánská dívka
E. L. James - Grey
F. Backman – Tady byla Britt-Marie
S. Mawer – Provazochodkyně
M. Bussi - Vážka
B. Erskinová – Řeka osudu
J. Moyesová – Než jsem tě poznala
A. Abécassis – Bože, první vráska!

Novinky pro děti a mládež:
T. Rybenská – O prasátku Lojzíkovi
P. Čech – O klíči
E. Stará – A pak se to stalo!
Z. Svěrák – Pan Buřtík a pan Špejlička
D. Mrázková – Můj medvěd Flóra
Š. Váchová – Chaloupka na vršku II.
V. Sutějev – Pohádky se zvířátky
O princeznách a vílách
A. Lindgrenová – Emilovy další skopičiny
Z. Pospíšilová – Sportovní pohádky
R. Johnsonová – Julinka a její zvířátka
J. Eislerová – Robinson Crusoe pro děti
V. Válková – Dobrodružné výpravy do minulosti
T. de Fombelle – Dva životy pana Perla
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
I v druhém pololetí jsme spolupracovali se ZŠ Netvořice. 1.března budoucí prvňáčci opět navštívili 1.třídu,
kde mohli omrknout, co je po prázdninách čeká. Na oplátku děti z MŠ zahrály školákům v tělocvičně divadlo.
Nacvičily pohádku „ Jak si zvířátka pomáhala“ a byly moc šikovné. Kromě projektové spolupráce se nadále
vídáme při kulturních akcích pořádaných v MŠ a při pohybových hrách a soutěžích na školním hřišti.
16. dubna vystoupily děti na vítání občánků a o dvanáct dní později proběhl ve školce čarodějnický slet.
V našem čarodějnickém doupěti se sešlo více jak dva tucty čarodějnic a čarodějů.
Hned druhý den jsme vyrazili na výlet na ekofarmu Čapí hnízdo. Měli jsme štěstí, lemuři měli dobrou náladu a
byli hraví a surikata měla právě narozené mláďátko.
7. května jsme vystupovali ke Dni matek. Děti byly moc šikovné a tímto všem zúčastněným dětem ještě
jednou děkujeme.
V pondělí 23. května jsme vyrazili na atletické závody do Vlašimi. Sice jsme nevyhráli, ale za úspěch
považujeme všechny výkony našich dětí a pro nás jsme vítězové!
Poslední pátek v květnu proběhla již tradiční noc s předškoláky. Tématem letošního roku byli piráti. Všem
dětem se to moc líbilo a náramně si to užily.
Začátkem roku jsme navštívili farmu v Soběhrdech, kde to bylo moc fajn. Děti si nakrmily zvířátka, včetně
velbloudů a vydováděly se na prolézačkách, nafukovací trampolíně a jiných atrakcích. V polovině června byli
budoucí školáčci slavnostně ošerpováni a tím se oficiálně rozloučili se školkou.
Pokud byste měli zájem se podívat i na další fotografie z výše zmíněných akcí, najdete je na našich
webových stránkách – www.msnetvorice.cz -galerie
Na závěr přejeme všem dětem krásné prázdniny, hodně sluníčka a pohody a v září s některými z vás zase
nashledanou!
Za MŠ Netvořice Pavlína Žižková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
FINÁLE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Konec školního roku se nesl ve znamení celé řady akcí, projektů a sportovních klání. Představujeme Vám
alespoň některé z nich.

Šerpování žáků 9. ročníku
Letošní šerpování absolventů školy proběhlo 19.
května v lešanském zámku. Krásné prostředí a
slavnostní atmosféra provázely tuto výjimečnou akci.
Velké poděkování patří starostovi Lešan panu
Františku Vrkoslavovi a panu Truhláři – majiteli
zámku, který nám umožnil realizovat toto důstojné
rozloučení v reprezentativních prostorách
lešanského zámku.

Výstava Titanic
Ve čtvrtek 26.5.2016 se vydala společně šestá a devátá třída na výlet do Prahy prohlédnout si
výstavu Titanic. Výstava byla pro všechny velmi zajímavá, místo vstupenky každý dostal
palubní lístek na plavbu Titanicem se jménem konkrétního cestujícího. V některých částech
výstavy se děti cítily jako na luxusní palubě Titanicu. O to zajímavější byl pak dramatický
popis potopení a následujících záchranných prací. Na závěr se každý dozvěděl, jaký byl
skutečný osud konkrétní osoby z jeho palubního lístku.

Okresní turnaj v házené opět v Netvořicích
Po roce se sešly školy okresu Benešov ve dnech 30. a 31. května v Netvořicích na tradičním okresním turnaji
v házené. Počasí opět nezklamalo a turnaj se moc vydařil. V pondělí hrála děvčata - soutěžilo sedm týmů,
v úterý bylo chlapců ještě o jeden tým více. Nechyběly diplomy, poháry a ceny pro nejlepší tři družstva
v každé kategorii.
Poděkování patří rozhodčím, hráčům a hráčkám, divákům a všem pedagogům, kteří turnaj zorganizovali a
zrealizovali.
Výsledky:
Dívky: 30.5. 2016

Chlapci: 31.5. 2016

1.

ZŠ Benešov Dukelská

ZŠ Benešov Jiráskova

2.

Gymnázium Benešov

ZŠ Benešov Dukelská

3.

ZŠ Netvořice

ZŠ Týnec nad Sázavou

4.

ZŠ Krhanice

ZŠ Netvořice

5.

ZŠ Benešov Karlov

ZŠ Bystřice

6.

ZŠ Týnec n. Sázavou

ZŠ Benešov Karlov

7.

ZŠ Bystřice

Gymnázium Benešov

8.

ZŠ Krhanice
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Navštívili nás PSOVODI !!!
1. června čekalo na žáky školy překvapení. Přijeli nás navštívit psovodi
Policie ČR z Domašína. Bylo úžasné sledovat, co všechno pejsci umí a v
jakých situacích dokáží pomoci policii při vyšetřování. Žáci byli aktivně
zapojeni do programu a všichni si to moc užili.

Dětský den - orientační běh
Ve středu 1.6.2016 se konal pro žáky 6. - 8. ročníku orientační běh. S nápadem a podklady pro uspořádání
běhu přišla maminka jednoho z žáků, Lucie Ernestová. Paní Ernestové děkujeme za pomoc a ceny dodané
do soutěže a budeme se těšit na další spolupráci.
Běh byl naplánovaný v okolí Podnětovského (Chlístovského) rybníka. Žáci na startu dostali startovací karty s
mapičkou a postupně vybíhali do závodu. Na trati plnili úkoly a orientovali se podle terénu. Celkem vyběhlo
16 dvoučlenných až tříčlenných týmů. Všechny týmy se v pořádku vrátily do cíle se spoustou zážitků. Po
doběhnutí bylo pro žáky připraveno pestré pohoštění a odměny pro vítěze. Přičemž s nejlepšími časy
doběhly týmy takto:
1.

T.J.M.P. (Jakub Pospíšil, Pepa Saska, Tomáš Žižka) 47 min. + 3 trestné min.(za nesplněný úkol)

2.

BlakkWood (Radek Vavřina, Daniel Dvořák, Filip Kubelka) 60 min. + 8 trestných min.

3.

Kubča Army (David Ernest, Filip Šimsa) 67 min. + 2 trestné min.

Druhý závod (paměťové pexeso) byl naplánovaný jako soutěž jednotlivců. Principem hry bylo nalézt stejné
obrázky v rámci určitého území a zapsat správnou kombinaci čísel v co nejlepším čase. První tři místa
obsadili žáci:
1.

Matěj Kolář; 7:52 minut

2.

Adéla Krňanská; 8:00 minut

3.

David Hokr; 9:05 minut

Závod se moc povedl. Počasí nám neuvěřitelně přálo, protože bouřka se spustila těsně po návratu do školy.
Věříme, že si žáci užili závod stejně jako my učitelé a do budoucna bychom rádi akci zopakovali.

Deváťáci pro mladší kamarády…
V rámci Dne dětí připravili žáci 9. ročníku soutěže pro 1. - 5. ročník.
Počasí přálo, a proto se celá akce konala venku na hřišti. Děti si užily
mnoho soutěží a nechyběly sladké odměny.
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Sportovní školní akademie v Netvořicích
Již tradičně pořádala Základní škola Netvořice na konci
školního roku akademii, na které se představili žáci
jednotlivých tříd a současně se prezentovaly kroužky a
sportovní oddíly při škole. Ukázat se chtěli všichni, a tak se
nedivme, že program se protáhl na dvě a půl
hodiny, nicméně bylo stále na co koukat – například tance
v různém provedení a stylu, recitace, scénky a náročné
sportovní výkony našich gymnastek. Žáci se opravdu snažili
a sklidili zasloužený potlesk všech přítomných. Součástí
akademie byla jako každý rok výstava keramického kroužku,
který vede dlouhá léta paní učitelka Marie Vachová. Moc si
vážíme velké účasti z řad rodičů a veřejnosti.
Poděkování patří všem pedagogům, cvičitelům, žákům a technickému zázemí v podobě pana školníka a
žáků 9. ročníku.
Dnes naposled ...
Je 30. června a deváťáci se loučí se svou "základkou". Rozloučili se moc pěkně a ukápla i nejedna
slzička... Přejeme jim hodně úspěchů a pevné zdraví na další životní cestě!

Pedagogický sbor ZŠ Netvořice
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Jaro bylo u hasičů jako obvykle v podání sportovních zážitků. Nejprve bylo na řadě jarní kolo soutěže
mladých hasičů a dorostu, které se konalo ve dnech 7. a 8. května v Miličíně. V kategorii mladších dětí jsme
měli zastoupení dvou družstev, kde náš potěr obsadil celkové 2. a 8. místo. Zároveň naši hasiči předvedli ve
své kategorii nejrychlejší požární útok. Starší děti obsadily celkové 10.místo.
14.května jsme u požární nádrže uspořádali rybářské závody. Akce se vydařila. Celkem bylo nachytáno více
než 50 metrů ryb.
Dne 21.května se do soutěžního koloběhu zapojila také družstva mužů a žen. Za slunečného počasí se
v Krňanech konala soutěž v požárním sportu okrsku Vysoký Újezd. Naše ženy předvedly nejrychlejší požární
útok. V běhu na 100m překážek obsadila Eva Mamiňáková 2.pozici. Muži předvedli druhý nejrychlejší
požární útok, těsně za Lešany. V běhu na 100m překážek obsadil Martin Šebek první příčku. Pořadová
příprava našich mužů byla rozhodčími vyhodnocena jako nejlepší. Celkově tak muži i ženy v soutěži zvítězili.
V sobotu 4.června se družstva mužů i žen zúčastnila okresního kola v požárním sportu ve Vlašimi. Obě naše
družstva předvedla výkony na hranici svých možností. V celkovém hodnocení obsadili muži i ženy konečné
11 místo.
Ve dnech 9. -12.června se kolektiv mladých hasičů zúčastnil soustředění ve Vítkovicích v Krkonoších. Děti si
užily spoustu legrace a výletů. Navštívily také sklárnu v Harrachově. Poslední večer byla pro děti připravena
diskotéka.
Dne 25.června se naše sportovní družstvo mužů zúčastnilo prvního kola osmého ročníku benešovské
hasičské ligy. Jednalo se o noční soutěž, která se konala v Křivsoudově. I přes malé zaváhání na sání a
faktu, že jsme jako jedni z mála startovali s klasickými širokými hadicemi a naše stříkačka s ostatními také
nemůže moc konkurovat, jsme s časem 27 vteřin, při naší historické premiéře na lize, obsadili 16.místo z 27
zúčastněných týmů.
Dne 2.července se naše družstvo mužů zúčastnilo druhého kola benešovské ligy, které se konalo
v Daměnicích. S časem 21 vteřin naši muži obsadili 22.místo z 29 zúčastněných družstev.

V současné době pro vás připravujeme Neckyádu, která se uskuteční v sobotu 3.září.
Výjezdy zásahové jednotky městyse Netvořice za uplynulé období:
15.3. – Požár v budově vojenského muzea v Lešanech
15.3. – Pokácení a úklid vzrostlého stromu u mateřské školy v Netvořicích
16.3. – Požár rodinného domu v Chrášťanech
7.4. – Požár lesa na Měříně
22.4. – Požár lesního porostu u vyhlídky Máj
3.5. – Požár skládky v Přibyšících
22.5. – Požár lesa na Měříně
26.5. – Požář rodinného domu v Masečíně u Štěchovic
5.6. – Požár chaty u lesa v Krňanech
5.7. – Požár lesa v Nedvězí
Závěrem přeji všem klidné prožití letních měsíců a prázdnin.
Martin Šebek
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Zdravím všechny čtenáře Netvořického zpravodaje. Než jsme se nadáli, tak zde máme opět prázdniny a
blížící se pouť.

Co jsme udělali…
Na fotbalovém hřišti vznikly nové fotbalové střídačky, přičemž bylo využito autobusových zastávek, dar
od městysu Netvořice. Práce na výstavbě proběhly brigádnicky.

Co připravujeme…
U sokolovny bychom chtěli dokončit opravu oplocení a začít s výměnou oken, alespoň na sále. Opravy by
se měl dočkat i komín. Na hřišti ve spolupráci s městysem bude provedena oprava plechového oplocení,
včetně nátěru. Samozřejmě jinak probíhají pravidelné provozní práce a provoz klubovny na hřišti. Tímto
bych chtěl všem, kteří se na těchto pracích podílejí, poděkovat.

Pozvánka…
Na závěr už vám jenom mohu popřát krásné léto a pozvat vás na naši okurkovou pouť. Jak na tradiční
jarmark ve spolupráci se Spolkem rodáků, tak v neděli na taneční zábavu. Po pěti letech opět se skupinou
KEKS. Pozor – hrát se bude v neděli 21.8. od 18.30 hod. v zahradě sokolovny. Všichni jste srdečně zváni.

Stolní tenis
Ze stolního tenisu jenom krátce, protože sezóna probíhá v zimním období. Do soutěžní sezóny 2016 – 2017
jsou přihlášena tři družstva. Bližší informace budou až v dalším čísle zpravodaje z již rozjetých soutěží.
Se sokolským pozdravem NAZDAR

Pavel Bron

Fotbal
Mladší žáci Netvořic vyhráli okresní soutěž
….a mohou slavit. Po dobré zimní přípravě čekalo na hráče náročné jaro, ve kterém měli potvrdit roli
favorita a udržet po podzimu vedení v tabulce okresní soutěže. Podařilo se! Díky kvalitní hře a také
bojovnosti, když to zrovna nešlo „podle představ“. Radost nám dělala zlepšující se technická i fyzická
připravenost jednotlivců i celkový herní projev týmu. Konečně se vyrovnali s přechodem na větší hřiště a
hracím systémem 7+1, kádr se rozšířil o hráče starší přípravky, čímž se zvýšila nejen konkurence
v družstvu, ale i kvalita a náročnost tréninků. Pokud nepoleví, má tato parta, kterou fotbal zase baví, do
budoucna dobré vyhlídky. V žádném případě ale nesmí usnout na vavřínech. Příští sezonu budou kluci hrát
v kategorii starších žáků, což bude především pro ty mladší obrovská výzva, neboť se budou utkávat se
soupeři až o tři roky staršími. Držíme jim palce.
Mladší přípravka,
tvořená hráči ročníku 2007 a mladšími, vyhrála na podzim svou základní skupinu okresního přeboru a na
jaře tak bojovala s družstvy Benešova, Votic, Načeradce a Pyšel v pěti finálových turnajových kolech o titul
okresního přeborníka. Ukázalo se, že ve fyzicky i psychicky náročných jednodenních turnajích, ve kterých
nerozhodují body za vítězství, ale pouze počet vstřelených branek se, na rozdíl od jednotlivých zápasů
s klasickou hrací dobou, našim nejmladším tolik nedaří. Přesto je čtvrté místo obrovským úspěchem hráčů a
trenérů a určitě i motivací do nadcházející sezony, ve které již postoupí do kategorie starších přípravek a
budou hrát normálním hracím systémem víkendových utkání.
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Rozlučka
V sobotu 25. června zakončili žáci úspěšnou sezonu již tradiční rozlučkou v klubovně na fotbalovém hřišti.
Vyhlášení nejlepších hráčů obou kategorií předcházel „exhibiční“ zápas Černí versus Bílí. Výsledek není
důležitý, ale i v dešti svou kvalitou potěšil a kluci tak nejlépe poděkovali přítomným rodičům, trenérům i
zástupcům Sokola za celoroční podporu.

A mužstvo fotbal
Zatím co mladí fotbalisti ( mladší žáci ) Netvořic nám udělali radost svým 1. místem, naše A mužstvo to
vzalo za opačný konec. Sice jsme nebyli poslední, ale spolu s Václavicemi si už brousíme kopačky na "
„pralesní ligu ". Hola, hola IV.třída na nás už volala mockrát a letos jsme její úpěnlivé prosby vyslyšeli.
Ze začátku jarní části to nevypadalo vůbec špatně. Po výroční schůzi a vítězství nad Václavicemi jsme byli
s 19 body dokonce na 7. místě. Tím to ovšem skončilo a začali jsme prohrávat a prohrávat a prohrávat.
Žádná remíza se nám nezdála dost dobrá. Takže hurá do útoku v soutěži kdo z malého vápna nad
Hokrovými sestřelí vlaštovku nebo Kudrnům rozbije střechu (zlomit břevno jsme se taky párkrát pokoušeli).
I když v tabulce jsme dokonce skončili na 12. místě s 25 body jako Týnec B, vzájemné skóre máme 4 : 5 a
tím pádem to základní platí až po tom ze vzájemných zápasů. Takže o jeden vstřelený nebo jejich obdržený
gól jsme na ten úkor sestoupili my. O to víc to mrzí.Nyní je důležité pokusit se o ten nelehký krok. O návrat !
Doufám, že se nám podaří kádr udržet a snad i nějaké hráče přivést. Jak pořád opakuji, přistoupit k fotbalu
trochu zodpovědněji, jinak to bude furt ta samá bramboračka.
Víme, že odchází David Hladík na Hradištko. Je to bez jakékoli kompenzace, protože podle nových pravidel
hráči nad 35. let (tj. fotbalový důchod) jsou volnými. Chceme tímto Davidovi poděkovat za dlouholetou
reprezentaci netvořického fotbalu a přejeme ještě mnoho sportovních úspěchů. Díky! (Co se mé osoby týče,
to na to ti bafuňáři přišli brzo. Taky díky!).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim fandům, kteří stále navštěvují naše zápasy a věřím, že nás
budou navštěvovat i nadále, třebaže budeme hrát s Horní - Dolní B.
Sportu zdar

Martin Vopička

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Po březnové výroční členské schůzi MS Netvořice byla naše pozornost zaměřena na brigádnickou činnost
tak, jak bylo dohodnuto a stanoveno. Kromě tradičních brigád pro městys Netvořice a AG Agroprim s.r.o
došlo k rozsáhlé opravě mysliveckých zařízení (posédů,kazatelen) a také na žádost vlastníka pozemku k
přesunu hlavní kazatelny u Bobkova pole na předem dohodnuté a stanovené místo.
Při této příležitosti děkuji za příkladnou pomoc panu Komárkovi a panu Antonínu Jeřábkovi. Myslím si, že
práce v naší honitbě je stále dost a snad dokážeme dokončit i to, na co se zatím nedostalo.
Pokračoval odlov zvěře černé, škodné a od poloviny května odlov srnců dle pokynů mysliveckého
hospodáře. Proti loňskému roku nemůžeme býti spokojeni s letošním průběhem sekání travnatých ploch a
hlavně jetele – prostě v očích zbyla jen slza pro pláč. Ačkoliv máme před sebou měsíce červenec a srpen,
pomalu začínáme s pečlivou organizační přípravou hlavní lovecké sezóny a také nám zbývá dořešit některé
otázky s Honebním společenstvím.
Hezké prožití dovolené a dětem úspěšné vykročení do školního roku 2016-2017 přejí členové MS Netvořice
Josef Břicháček-předseda
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SPOLEK KOLNA
POHODOVÝ KONCERT
Spolek KOLNA uspořádal 21. května 2016 od 18.00 hodin koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Netvořicích. Koncert s přívlastkem pohodový nebyl zvolen samovolně. Hudba, kterou produkuje jazzové trio
ve složení Zdeňková, Zdeněk a Janoušek, si to opravdu zaslouží. Vstupné bylo dobrovolné Markéta
Zdeňková je nadějnou osobitou zpěvačkou s vlastní textovou tvorbou. Její otec Zdeněk Zdeněk je význačný
český jazzový pianista, hudební skladatel a aranžér. Štěpán Janoušek je mladý trombonista, který patří
mezi světovou špičku hráčů na jazzový trombón. V loňském roce získal první místo ve světové soutěži
hráčů do 25 let. V současnosti vyučuje na konzervatoři Jaroslava Ježka. V jejich podání zazněly jazzové
skladby a byla zastoupena také autorská tvorba Markéty Zdeňkové. Na koncertě zazněla informace o
snaze farníků zlepšit stav našeho netvořického kostela. Jako koordinátor si tento úkol vzal na starost pan
František Doležal z Lešan. Mailové spojení na něj je fdolezal@centrum.cz
Koncert navštívili kupodivu hlavně přespolní. Z Netvořic byla návštěvnost velmi nízká. Tak nízká účast
místních nás velmi mrzí. Koncert měl mimořádně vysokou úroveň a aby se mohl zrealizovat, rozhodli jsme
se ho finančně dotovat.
Kultura je nezbytnou součástí našeho života a je skoro hříchem nevyužít takovou příležitost svůj život
obohatit.
Jindra Šmídová

JARNÍ VÝLET 2016
Na jarní výlet 30. 4. 2016 se přihlásilo 37 lidí. Realita byla ovšem jiná. V deset hodin, tedy těsně před
cestou, nás bylo o 8 víc. Po přivítání a poskytnutí malého občerstvení jsme vyrazili na cestu směrem
k Vysokému Újezdu. Počasí bylo nádherné. Bylo teplo a svítilo slunce. Před lesem jsme ze silnice uhnuli do
lesa a vyšli jsme na cestě na Větrov. Prohlédli jsme si tam kamenné arboretum pana Michalčáka. Potom
jsme se přes Želetínku vrátili k Holému vrchu. Kopec jsme obešli po vrstevnici až k nové vyhlídce, která
vznikla vykácením lesa nad Vysokým Újezdem. Opravdu velmi krásný výhled. Po rozvalinách keltského
hradiště a jeho opevňovacích zdí jsme vyšli na lesní louku. Tam jsme objevili v trávě čerstvě narozená
srnčata. Srnečky jsme obloukem obcházeli, ale i tak to byl příjemný zážitek pro dospělé a ještě více pro
děti.Tak jsme se zdárně dostali až na Kopaninu. Potom již relativně pohodlnou cestou jsme došli až do
Nedvězí.
V restauraci U Hnáta – u Petry Břicháčkové nás již čekal objednaný oběd. Knedlíčková polévka a řízek
s bramborovým salátem. Vše v domácí kvalitě. Obsluha byla perfektní, rychlá a příjemná. Všichni se najedli
do sytosti.Po obědě nám Jan Vizner z jílovského muzea v hodinové přednášce objasnil to, co jsme viděli
cestou a seznámil nás s historií Nedvězí, Vysokého Újezda a jeho kostela.
Cesta do Újezda vedla po zbytcích staré keltské cesty. V kostele Zvěstování Panny Marie právě uklízela
paní Šebánková a tak jsme si mohli kostel prohlédnout.

Potom jsme prošli Újezdem a kolem rybníčku jsme pod Holým vrchem šli na Tuchyňskou Lhotu. Kopec byl
pozvolný a cesta ubíhala poklidně. Vše proběhlo bez problémů a myslím si, že si účastníci výlet užili, dobře
provětrali plíce a protáhli nohy.
Gabriel Vach

19

SPOLEK KOLNA
ZVEME VÁS NA JUBILEJNÍ NETVOŘICKÉ DVORKY
Již po desáté pořádá netvořický spolek KOLNA řemeslný jarmark, který proběhne v neděli 21.8.2016.
Opět vás čekají stánky, ve kterých budou nabízet své zboží čeští řemeslníci, potěší vás jazzová kapela,
občerstvení a dobový fotoateliér. Ke koupi bude již tradičně chléb se sádlem, kyselé okurky a pouťové
koláčky.
Připravujeme řemeslné dílničky pro děti i dospělé a mnohé další.
Ke zhlédnutí bude výstava a několik vozidel – veteránů připomínajících 48. výročí vpádu vojsk Varšavské
smlouvy na území Československa 21. srpna 1968.
Jako každý rok, tak i letos proběhne losování vítacích lístků o zajímavé ceny.
Přijďte se podívat a užít si Netvořické pouťové dvorky do Netvořic ke Kočce za komínem, Pražská 13 a na
dvorek k Vachům, Ke Hřbitovu 8.
Vše proběhne od 9.00 do 17.00 hodin.

OSTATNÍ
BOJÍME SE POSLEDNÍCH PŘÁNÍ
O vánocích se těšíme na jiskřivá očička dětí, které rozbalí naše dárky pod stromečkem. Když nás pak
milovaný požádá o ruku, ukápneme možná slzu dojetí a radosti. Když navštívíme vysněné místo, přivedeme
na svět dítě, vytvoříme svůj domov …. každé splněné přání je důležitým okamžikem našeho života. Proč se
tedy tolik bojíme těch posledních?
Většina lidí by si přála v klidu, důstojně zemřít doma. Podaří se to jen malé skupince „vyvolených“. Někdy
jenom nechceme slyšet, někdy máme strach, že to nezvládneme, že to bude bolet. Přicházíme tím o cenné
okamžiky života s našimi milovanými.
V regionu Benešovsko se můžeme od roku 2012 obrátit na odborníky, kteří nám pomohou tyto těžké chvíle
zvládnout. RUAH o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a
umírajícím v jejich domácím prostředí. Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci a další odborníci podle
potřeby navštěvují nemocné doma a jsou na telefonu 24 hod denně. Když je to potřeba, přijedou i v noci.
Postarají se o to, aby nemocný zbytečně netrpěl, pomohou rodině, která pečuje, odpovědět na všechny
strachy, otázky a nejistoty, naučí jak správně pečovat a provedou vás nejtěžšími chvílemi. Zajistí Vám
půjčení polohovací postele i další zdravotnické techniky. Budou s vámi tak, jak to budete potřebovat, abyste
mohli plnit i ta poslední přání v životě.
Na tuto službu se můžete obrátit i vy. Někdy je každá rada dobrá.

Tato služba je pro vás za podpory naší obce ZDARMA.
Více informací najdete na:
WWW.RUAH-OPS.CZ
Tel: 733 741 706
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INZERCE

INFORMUJEME OBČANY,
že na úřadu městyse a v městském muzeu lze zakoupit knihy s tématikou našeho regionu:
„Netvořice v proudu věků“, Václav G. Cílek – poslední miliarda let v kraji mezi Vltavou
a Sázavou. Cena publikace 390,-Kč.
„Jahodový král Rudolf Strimpl“ – zpracování autentické biografie Rudolfa Srimpla,
muže, který významně poznamenal kraj kolem soutoku Sázavy a Vltavy. Cena publikace
100,- Kč.
GRATULUJEME
žákům 9.třídy ZŠ Netvořice za výhru v soutěži "Strážci památek 2016". Výherní video si
můžete prohlédnout na YouTube - Cesta Posázavím.
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KOMUNIKUJTE SE SVOU OBCÍ MODERNĚ

Na počátku listopadu 2013 udělal náš městys další krok ke zlepšení komunikace mezi radnicí a občany
zavedením nového informačního systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s cílem umožnit jim provozovat obecní informační
servis, který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá
především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play
a App Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat informační servis nejen ze své vlastní obce,
ale případně také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace ovšem umožňuje oboustrannou komunikaci a občané
tak nově získávají možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici
informovat o obecních problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nejdůležitějších kontaktů
spojených s obcí, např. kontakty na obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace
MojeObec je v současnosti k dispozici pro všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s operačním
systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony, má služba k dispozici řešení ve formě zasílání
informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané tak nepřijdou o informační servis, ale
vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat dalších služeb.
Jak tedy službu začít využívat?
Stáhněte si aplikaci MojeObec. V případě telefonu iPhone z internetového obchodu App Store, a pokud
vlastníte telefon s operačním systémem Android, tak z internetového obchodu Google Play. Při prvním
spuštění aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské obci a jejím informačním kanálům. Volba
domovské obce je velmi důležitá, neboť občané mají možnost podávat hlášení pouze ve své domovské
obci. Dále registrace nabízí možnost připojit se k informačním kanálům ostatních obcí. Jakmile občan
potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, je služba plně aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel přesměrován na úvodní stránku své obce – stránku Home, a dále jsou
mu k dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. Uživatelské rozhraní aplikace je dostatečně přehledné
a intuitivní, ale pokud by snad uživatel přece jenom potřeboval pomoci, je mu na každé jednotlivé stránce k
dispozici nápověda.
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke službě mohou registrovat pomocí unikátního registračního
kódu, který je nutné zaslat z mobilního telefonu občana na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Registrační
kód má pro informační kanál “Obecní zpravodajství” podobu REG NETVORICE OBZ.
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UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ NA ŠIBERNÉM!
TRÁVU A LISTÍ JE NUTNÉ VOZIT DO SBĚRNÉHO DVORA.
JEHO OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA OD 15:00 – 18:00 HOD. A SOBOTA 8:00 – 11:00 HOD.

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 4.11.2016
Příspěvky předávejte na úřad – ve formátu doc (word), typ písma Arial, velikost písma 12, řádkování 1,00,
zarovnané do bloku na levém i pravém okraji.
Žádáme přispěvovatele o dodržování termínu uzávěrky Netvořického zpravodaje. Příspěvky zaslané
po tomto termínu nebudou zařazeny.
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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