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KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A DO NOVÉHO ROKU 2017 PEVNÉ

ZDRAVÍ, MNOHO ÚSPĚCHŮ A POHODY.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
je až neuvěřitelné jak čas letí. Před námi je opět adventní čas, Vánoce v kruhu rodinném a novoroční
oslavy. Je to i doba bilancování co vše se v uplynulém roce povedlo, co bychom rádi v novém roce změnili a
udělali.
I já si tyto otázky kladu a jsem ráda, že je za námi v uplynulém roce kus práce a mohu se nyní zmínit o
věcech, které se nám podařilo dokončit. Jak jste si již všimli, úspěšně se dokončuje výstavba hasičské
zbrojnice. O termínu jejího dokončení rozhodne počasí. Nicméně nejzazším termínem je březen 2017 tak,
abychom mohli zbrojnici otevřít v rámci oslav 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Netvořicích.
Podrobněji o probíhající výstavbě hasičské zbrojnice informuje ve Zpravodaji na straně 11 Ing.arch. Lukáš
Franěk.
Dokončena byla obnova autobusových zastávek, na kterou nám z dotačního titulu přispěl Středočeský kraj.
Zde musím doplnit, že v letošním roce nebyla uskutečněna slíbená oprava autobusové zastávky u
stavebnin. V příštím roce toto napravíme a i tato „hlavní“ zastávka dostane nový kabát.
V těchto dnech se dokončuje výstavba chodníků podél Radnice a podél nákupního střediska, dopravní
značení a osvětlení přechodu pro chodce. U některých řidičů se zvedla vlna nevole proti této změně.
Nicméně k současnému stavu se kladně vyjádřila dopravní policie a silniční správní úřad. V první řadě jde o
bezpečnost chodců včetně dětí. Věřím, že i řidiči si na tuto změnu brzy zvyknou a přizpůsobí svoji jízdu
skutečnosti, že projíždí centrem obce. Snad ubude i neukázněných řidičů, kteří parkují na zákazu zastavení
přímo před nákupním střediskem a tím zhoršují průjezdnost vozovky. V dalších letech bychom rádi navázali
na tuto změnu rekonstrukcí náměstí včetně vymezení parkovacích stání. Do toho se ale pustíme, až po
výstavbě kanalizace, která povede i přes náměstí.
Ráda bych se vrátila, také k naučné stezce „Poznáváme Netvořicko od A do Z“. Krátce po instalaci velkých
písmen došlo u většiny z nich k jejich poničení. Následovala oprava a instalace obrázků, které mají malým
dětem přiblížit slova, která na dané písmeno začínají. Bohužel opět se pravděpodobně v našich řadách
našli vandalové, kteří začali obrázky ničit. Z tohoto důvodu jsme zbylé neponičené obrázky před zimou
sundali a již ani neinstalovali rámečky s textovou částí. Vše naistalujeme v jarních měsících. Na stezce
budou instalována bezpečnostních opatření a dojde k uzavření stezky pro automobily. Stezka bude
průjezdná jen na zvláštní povolení pro vlastníky sousedních pozemků. Je mi velice líto, že jsme nuceni
přijmout tato opatření, a že jsou mezi námi tací, kteří ničí práci nejen dospělých, ale i dětí.
V minulém vydání jsem vás informovala o probíhajících přípravných pracích v rámci výstavby kanalizace a
ČOV . V současné době již byla vydána změna územního rozhodnutí, podaná žádost o stavební povolení,
zpracována prováděcí dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podmínkou
realizace samozřejmě bude získání dotace. Na přípravách žádosti o dotaci k podání intenzivně pracujeme.
Příjem žádostí o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV z Operačního programu životního prostředí bude
končit 19. ledna 2017. Držme si tedy palce, a pokud se vše podaří, mohla by být na podzim roku 2017
výstavba kanalizace a ČOV zahájena.
V letošním roce byly započaty práce na opravě muzea. Vzhledem k tomu, že nebude možné opravy provést
z dotace, rozložíme je dle nutnosti do několika let. Více o muzeu a jeho nutných opravách dále ve
Zpravodaji na straně 7.
A jaká jsou naše plány pro příští rok?
Prioritou zůstává výstavba kanalizace a to vzhledem k tomu, že na ní je závislý další rozvoj obce. Jak jsme
zmiňovali v minulých zpravodajích, v dokončovaném novém územním plánu Netvořic nám byla stanovena
podmínka k vymezení ploch, kde bude výstavba možná pouze v případě dokončení výstavby kanalizace a
ČOV.
Opakovaně podáme žádosti o dotaci na opravu sakrálních křížků a zvoniček v Netvořicích a městských
částech Dunávice, Všetice, Maskovice, Tuchyně. Snad již tentokrát budeme úspěšní.
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ÚVODNÍ SLOVO
Rádi bychom také ještě v letošním roce podali žádost o dotaci na rekonstrukci místnosti na obecním úřadě
vedle knihovny, která v budoucnu bude sloužit jako čítárna ke knihovně, místnost na různé přednášky,
kroužky nebo setkání maminek s dětmi. Budeme se snažit, aby místnost byla víceúčelová a poskytla zázemí
co nejširší veřejnosti. O dotaci budeme žádat ještě v letošním roce.
Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017.
Všem nám přeji vzájemnou úctu, pochopení a toleranci v mezilidských vztazích.
Vydejme se cestou, na které se nám společně podaří realizovat naše přání a sny. Přání a sny se však
nesplní bez našeho osobního přičinění. Tak ať máme v příštím roce dost energie k tomu, abychom se
posunuli společně dál.
Těším se na setkání s vámi při rozsvěcení vánočního stromu a připomínám, že i v letošním roce
proběhne charitativní sbírka pro dětský domov Racek.

Monika Šlehobrová, starostka

ZPRÁVY MĚSTYSE
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice
konaného dne 15.9.2016
Schvaluje mj.:


prodej části pozemku p.č. 7 v k.ú. Maskovice. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena
geometrickým plánem. Stanovená prodejní cena je 100 Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s prodejem
hradí kupující.



odkoupení pozemku p.č. 266/3 a části pozemku p.č. 266/4 vše v k.ú. Dunávice za cenu 50 Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s koupí pozemků vč. geometrického plánu hradí kupující (městys Netvořice).



prodej objektu č.p. 23 ve Všeticích „hasičská zbrojnice“ vč. pozemku p.č. 27 v k.ú. Všetice za prodejní
cenu 480.000 Kč p. A.Č. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 20.6.2016 do 24.10.2016
Schvaluje mj.:


výsledky výběrového řízení na akci „chodník podél silnice III/1056 Netvořice.“ Nejvýhodnější nabídka
byla podána firmou BES s.r.o. a to ve výši nabídkové ceny 1.246.600,-Kč vč. DPH.



Pronájem části pozemku p.č. 7 o výměře 75 m 2 v k.ú. Maskovice za účelem zlepšení přístupu
k nemovitosti Maskovice č.p.11. Pronájem části pozemku bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 800,-Kč s tím, že nájemce bude výše uvedenou část
pozemku udržovat tak, aby byl zajištěn přístup pro záchranné složky k přilehlým nemovitostem. Na
pronajatém pozemku nebude nic skladováno (např. stavební materiál, dřevo). Uvedené podmínky
budou zahrnuty v nájemní smlouvě.



Splatit v plné výše úvěr č.391191499 sjednaný u České spořitelny, a to v nejbližším možném termínu.
Výše nesplaceného úvěru činila k 31.7.2016 1.370.986,47 Kč.
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ZPRÁVY MĚSTYSE


V souladu s interní směrnicí č. 1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky, předloženou
nabídku firmy Reason s.r.o. a pověřuje starostku uzavřením objednávky na komplexní zpracování
projektu stavby „ČOV a kanalizace Netvořice“ a to v rozsahu dle předložené nabídky ze dne
22.8.2016 v celkové výši 236.000 Kč vč. DPH.



V souladu s interní směrnicí č. 1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky, předloženou
nabídku firmy Stavební poradna s.r.o. na zajištění výběrového řízení na výběr zhotovitele na akci
„Výstavba ČOV a kanalizace v Netvořicích“ a pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy. Cena
předložené nabídky je 102.850 Kč vč. DPH.



Finanční podporu akce „Adventní výlet do Vídně“ pro občany s trvalým bydlištěm v Netvořicích. Cena
zájezdu pro tyto občany je 250 Kč/osoba.



Zadání zpracování projektu na akci „Oprava tarasu a parkoviště u ZŠ Netvořice“ v celkové výši
60.000,-Kč vč. DPH. Rada městyse schvaluje zpracovatelem projektu Ing. Romana Tichovského.

Pověřuje mj.:


Starostku uzavřením Dodatku č.5 ke smlouvě ze dne 14.4.2011 na akci „ČOV a kanalizace
Netvořice.“ Vzhledem k nesouhlasu některých vlastníků pozemků se zřízením věcného břemene a
vzhledem k nedořešeným církevním restitucím je nutno přepracovat projektovou dokumentaci ke
stavebnímu povolení. Změny se týkají nejen kanalizačních stok, ale i některých objektů ČOV včetně
příjezdové komunikace.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prodej vánočních kaprů se uskuteční v Netvořicích na náměstí
ve dnech 22. a 23.12.2016 od 8:00 do 15:00 hodin.

Prodej vánočních stromků
Stejně jako v uplynulých letech, i v letošním roce bude zajištěn prodej
vánočních stromků. O zahájení prodeje a prodejní ceně stromků vás
budeme včas informovat.

Poděkování
za pomoc při stavbě vánočního stromu patří všem dobrovolníkům, kteří přišli v neděli 20.11.2016 pomoci.
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POZVÁNKY
Srdečně vás zveme na Novoroční pochod ke Studánce, který se uskuteční 1.1.2017 od 13:00 hod.
V loňském roce se nás sešlo po silvestrovských oslavách hodně a procházka se povedla. Více informací
najdete v prosinci na našich webových stránkách, prostřednictvím SMS zprávy a v naší informační skříňce.

Adventní koncert
4.12. 2016 v 18h v kostele Nanebevzetí P. Marie v Netvořicích

Z. Lukáš: Missa brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei), Vzácná novina (Kyjev 1882),
Veselme se všickni nyní (česká barokní koleda), Rosu dejte
(česká barokní koleda) Starofrancouzská

vánoční koleda, Chtíc, aby spal(Adam Michna z Otradovic, 1647),
Nativitatis Domini nostri Jesu Christi (400letá jílovská koleda, zapsaná 17.11. 1616), Porod Panny Marie
(moravská), Narodil se Kristus Pán.
Vstupné na koncert je dobrovolné do kasičky u vstupu do kostela. Výtěžek z koncertu
bude věnován na opravu kostela.

ÚKLIDOVÁ ŠTAFETA
Dne 1.10.2016 v 9:00 hodin jsme se již potřetí sešli u Sokolovny, abychom si rozdělili trasy, pytle a rukavice
a vyrazili uklízet škarpy podél komunikací v okolí Netvořic. Uklízeli jsme okolí Netvořic ve stejném rozsahu
jako v minulém roce. Bylo tedy pro nás velmi příjemným zjištěním, že se v letošním roce nasbíralo méně
odpadu (240 kg) oproti loňskému roku, kdy se sebralo 580 kg odpadu.
Po návratu si všichni zúčastnění opět u Sokolovny opekli buřty a měli radost z příjemně a užitečně
stráveného dopoledne.
V letošním roce jsme oslovili Český svaz ochránců přírody, organizátora akce „Ukliďme Česko“. Od nich
jsme dostali pevné pytle na odpad, které nám vydrží minimálně na další dva ročníky. Za to moc děkujeme.

Přijďte nám v příštím roce také pomoci, budeme moc rádi.
Monika Šlehobrová, Šárka Zemanová
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KNIHOVNA

VYZKOUŠEJTE NOVÝ ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Na podzim byl zprovozněn on-line katalog knihovny. Díky němu může každý z vás z pohodlí domova
zjistit, jaké knihy knihovna nabízí k vypůjčení, případně jaké jsou aktuální novinky. Registrovaní
čtenáři mohou využít ještě dalších služeb.
Vstup do katalogu najdete na webových stránkách městyse, odkaz Naše knihovna. Zde najdete Vstup do
on-line knihovny. Podrobný postup práce s katalogem najdete taktéž na webové stránce knihovny. Práce
s ním je však zcela jednoduchá. Do připravených polí můžete zadávat jména autorů (na prvním místě
uvádějte příjmení) nebo názvy knih. Pomocí políčka „Téma začíná“ můžete využít i možnost hledání podle
klíčových slov, např. historické romány, romány pro ženy, česká literatura, humor, pro nejmenší atd.
Registrovaní čtenáři mohou nahlédnout do svého uživatelského konta. Po vyplnění čísla čtenáře a PIN se
zobrazí seznam vrácených knih, i těch, které má čtenář aktuálně vypůjčené. Před uplynutím 30denní
výpůjční lhůty si může výpůjčky prodloužit o další měsíc. Přihlášený čtenář si taktéž může rezervovat knihy,
které má vypůjčené někdo jiný. Rezervované knihy by čtenáři měli vracet přednostně.
Po uplynutí výpůjční doby bude čtenářům na e-mail zaslána upomínka. Do konce roku je systém zasílání
upomínek ve zkušebním provozu. Od 1.1.2017 budou čtenáři platit poplatky z prodlení, tak jak je to
stanoveno ve výpůjčním řádu. Výše poplatků z prodlení je symbolická (ve výši 1–5 Kč za zpožděné vrácení
bez ohledu na počet knih).
Věříme, že nové služby uvítáte a že se zasíláním upomínek zkrátí i doba čekání na rezervované knihy.
Veškeré vaše dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailu knihovna.netvorice@e-mail.cz.
Lucie Hašková
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MUZEUM

Jak jste se již dověděli v úvodním článku našeho Zpravodaje, rozhodli jsme se investovat do oprav
městského muzea. Hlavním důvodem je jeho velmi neutěšený stav. Dva roky jsme investice odkládali a
snažili se sehnat nějakou dotaci, ale bohužel na muzeum žádnou dotaci nedostaneme.
Muzeum by v podstatě potřebovalo celkovou rekonstrukci, ale na tu v rozpočtu peníze nenajdeme, vzhledem
k plánované výstavbě ČOV a kanalizace. Proto rada městyse rozhodla pro rok 2017 vyčlenit z rozpočtu
finanční částku 500.000,-Kč a pokračovat v letos zahájených postupných opravách muzea.
V letošním roce došlo k výměně zastaralého a nefunkčního zabezpečovacího zařízení a k oklepání zvlhlého
venkovního zdiva. V předešlých letech byla sice provedena zemní hydroizolace budovy, ale bohužel to
nestačilo a vlhkost se šíří dál. Vzhledem k tomu, že muzeum nemá žádný zdroj vytápění (pouze akumulační
kamna ve třech místnostech) není možné prostory muzea v zimních měsících ani temperovat. Topení
v budově jsme tedy zvolili jako prioritu a ještě v letošním roce dojde k instalaci radiátorů včetně rozvodů po
celé budově a k instalaci tepelného čerpadla. Investice do tepelného čerpadla je sice finančně nákladnější,
ale zase zajistí možnost temperování budovy v zimních měsících. Pokud bychom nainstalovali elektrokotel,
jak jsme původně zamýšleli, museli bychom topit klasicky v celé budově bez možnosti temperování, neboť to
elektrokotel neumožňuje. Tím bychom zbytečně zvyšovali náklady za spotřebu elektrické energie. Takže
jsme se rozhodli pro vyšší počáteční investici s následnými nižšími náklady.
V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsme vyčlenili na opravu muzea částku ve výši 500.000,- Kč. Plánujeme
vyměnit okna v celé budově. Máme pouze předběžnou kalkulaci na jejich výměnu, takže doufáme, že z této
částky ještě něco zbude. Potom bychom začali s opravami zanedbaných vnitřních prostor. Do budoucna je
naším záměrem vybudovat v půdních prostorách „výstavní prostor“, který by sloužil k pořádání výstav,
vernisáží a případně k tematickým přednáškám. Současné prostory v přízemí jsou svojí velikostí a členěním
k těmto účelům nevyhovující.
Víme, že kroky, týkající se investic do muzea, budou mít své zastánce i odpůrce. I my jsme trochu váhali.
Ale je třeba připomenout, že muzeum je, ať chceme nebo nechceme, součástí naší historie. Když
posloucháte nebo čtete, s jakou hrdostí a zanícením naši rodáci muzeum budovali, je naší povinností se o
jejich odkaz postarat. Současný technický stav muzea bohužel nedovoluje zabezpečit sbírky tak, aby
nechátraly. A tomu chceme zabránit. Třeba to nebude hned, ale doufáme, že jednou bude naše muzeum
vypadat tak, že na něj budeme hrdí. Hrdí stejně tak, jako na něj byli hrdí naši předci.

Dne 12.9. 2016 navštívil naše muzeum Zdeněk Šesták (nar. 10.12.1925) - český hudební skladatel. Je
známý symfonickou, komorní a sborovou tvorbou. Propaguje díla autorů citolibské skladatelské školy
18. století. Z návštěvy Zdeňka Šestáka v Netvořicích přikládáme jeho písemnou zprávu. I ta svědčí o tom,
jaký historický význam netvořické muzeum má.
Zdeněk Šesták - Moje návštěva v Netvořicích 12.9.2016
Ve svých výňatcích ke II. dílu své hudebně-historické monografie „Musica antiqua Citolibensis“ nalézám
poznámku, že někdy v polovině 18. století navštívil u příležitosti svátku patrona citolibského kostela
sv.Jakuba resp. Nejsvětější Trojice, kromě řady významných osobností z regionu, též farář z Netvořic. Tato
okolnost nepochybně souvisí se skutečností, že citolibský feudál hudbymilovný Arnošt Karel Pachta
(1718-1803) byl v oné době též majitelem v sousedství Netvořic se nalézajícího dominia Tloskov s
poddanským městečkem Neveklovem. To mě vedlo k myšlence, zdali se snad do Netvořic pod dojmem
návštěvy onoho duchovního nedostalo něco z hudební tvorby z oné početné skupiny tak zvané citolibské
skladatelské školy.

7

MUZEUM
Proto jsem uvítal pozvání paní učitelky Mileny Laštovičkové, jež mne informovala o početné sbírce starých
hudebnin, uložených v muzeu v Netvořicích. Proto jsem se do Netvořic vydal a jednotliviny či svazky
prohlédl.
Výsledkem této rešerše je, že jde o hudební
materiál částečně rukou opisovaný a částečně
existující v dobových tiscích z 2. poloviny 19. století.
Není zde stopy po nějakém rukopisu, který by se
vztahoval k 18. respektive i začátku 19. století.
Čekal jsem, že se tu objeví něco, co by připomnělo
místní významné hudebníky z rodu Lemochů,
nemluvě o Janu Trojanu Turnovském, významné
skladatelské osobnosti 16. století. Nicméně tato
hudební sbírka, jež je spjata převážně se jménem
hudebního kantora G. Starka (1852-1930) má svůj
nepochybný význam pro kulturní historii.
Pokud jde o chrámovou hudbu, nalézají se zde
opusy skladeb J.J. Ryby, Taškeho, Haydna,
Mozarta, R. Fuhrera, V. Voráka, Diabelliho atd. Je
to vesměs tak zvaná figurální hudba s orchestrem.
Doba, ve které v 80. letech 19. století začalo převládat tak zvané ceciliánské hnutí, usilující o návrat k ideálu
myšlení velkých zjevů 16. století (Palestrina) je tu zastoupena jedním dílem reformátora Witta. Dle toho lze
říci, že na netvořickém kůru byla až do konce 19. věku nebo snad i déle udržována tradice figurální hudby,
vyžadující plně existenci sboru a orchestru s varhanami.
Velice zajímavé je i zastoupení světské hudby, jež poskytovala příležitost především vídeňského klasicismu
včetně náročných kvartetních skladeb Beethovenových. Pro mě byla největším překvapením Smetanova Má
vlast v úpravě autorově pro čtyřruční klavír, jež vydalo nakladatelství F.A. Urbánek. Musím přiznat, že toto
vydání jsem viděl poprvé v životě. To svědčí o odborném zájmu pořizovatele této edice Smetanova díla!
Naskytá se otázka, do jaké míry se na místním hudebním dění podílel i otec pozdějšího klavírního virtuoza
Jana Heřmana. Rovněž učitel a netvořický.
Z těchto všech uvedených důvodů doporučuji tuto svéráznou hudební kulturu k podrobnému zkoumání. Je to
téma vhodné pro adepty studia hudební výchovy na pedagogické fakultě respektive konzervatoři atd.
Zdeněk Šesták

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku
Školní rok 2016/2017 započal 1. září slavnostním přivítáním
našich prvňáčků. Počasí nám přálo, přišli nejen žáci, ale i široká
veřejnost. Čas běží neúprosně a po necelých třech měsících se
z rozpačitých a nejistých dětí stávají zkušení školáci. Je
úžasné pozorovat pokroky, kterých jsou poměrně v krátké době
prvňáčci schopni. Tak ať jim to co nejdéle vydrží!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pohádkové odpoledne
V sobotu (10.9.) přálo počasí a v areálu školy bylo živo.
Pohádkové postavy (v krásných kostýmech) provázely všechny
zúčastněné děti (a nebylo jich málo) programem a soutěžemi, za
které je čekaly krásné odměny a neméně pěkné hlavní ceny
v závěrečném losování. Hrálo se sportovní utkání ve vybíjené,
děti i rodiče si mohli zaskákat na nářadí zvaném aitrack,
nechyběla hudba, bohaté občerstvení a spousty her včetně
těch, které znají z dětství spíše rodiče jako jsou „céčka“, skákání
gumy apod. Zkrátka, kdo přišel, určitě nelitoval a rozhodně se
nenudil.
Velké poděkování patří ochotným maminkám ze SRPDŠ, jejím
rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům z mateřské
a základní školy a samozřejmě všem sponzorům, bez jejichž
podpory bychom tuto nádhernou akci nemohli zorganizovat.
Vítání podzimu
23. září jsme přivítali podzim. Šli jsme na "starou všetickou". Cestou
jsme si prohlíželi písmena s obrázky a také se nám moc líbila otáčivá
mapa okolí. Nakonec jsme si u altánu opekli buřty a klobásy.
Na chvíli v Africe
Dne 11.10.2016 proběhla na naší škole přednáška o Africe. Cestovatel
Tomáš Kubeš poznal různé kouty Afriky a se svými zkušenostmi a

zážitky z cest se podělil se žáky.
Následně se uskutečnil projekt pro žáky sedmé a osmé třídy. Všichni pracovali ve skupinách a do slepé
mapy zakreslovali nejdůležitější geografické pojmy Afriky. Zároveň plánovali expedici z Prahy k mysu Dobré
naděje s patnácti zajímavými zastávkami.
Přednáška i projekt se vydařily. Velké díky patří Tomáši Kubešovi za poutavé vyprávění a paní Lucii
Ernestové za spolupráci při přípravě projektu.
Projekt - Vánoční tvoření
V prvním ročníku byl zahájen dne 10. listopadu předvánoční projekt. Cílem je seznámení žáků s vánočními
zvyky a tradicemi, dovednost pracovat ve skupinách, vytváření výrobků určených na vánoční výstavu a také
úzká spolupráce s rodiči.
V první fázi žáci vytvářeli výrobky na vánoční výstavu. Díky úsilí paní učitelky Jany Bernardové a šikovných
rodičů si děti užily pěkné dopoledne při výrobě vánočních dekorací a křížal z jablek. A jak jim to šlo? Jak
jinak než výborně!
To byly pouze některé z mnoha akcí žáků naší školy. A co nás čeká do konce roku? Určitě zmiňovaná
vánoční výstava, která se bude konat 26. listopadu a na kterou Vás společně se SRPDŠ srdečně zveme.
Dále si třídy připravují vánoční besídky, do Vánoc vyjde školní časopis, vánoční atmosféru určitě umocní
koncert ve škole hudební skupiny BRASS FIVE, některé třídy navštíví divadelní představení v Praze, vánoční
výstavy v regionu, ve škole se uskuteční tradiční koncert našich hudebních nadějí ZUŠ Benešov a dále nás
čekají sportovní turnaje ve florbalu a sálové kopané.
Jménem všech žáků a zaměstnanců školy přejeme krásné období adventu a Vánoc a hodně zdraví a
spokojenosti v roce 2017.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do mateřské školy od 1.9. 2016 nastoupilo 74 dětí, které jsou podle věku rozděleny do tří tříd. 1. třídu
navštěvují děti 5 – 6 leté a vyučují je paní učitelky Helena Mašková a Pavla Rillichová, ve 2. třídě jsou děti 3 –
4 leté a paní učitelky Milena Sládková a Pavlína Žižková a ve 3. třídě jsou zapsané děti 4 – 5 leté a vyučují je
paní učitelky Ivana Karglová a Jitka Povolná. Od začátku nového školního roku 2016/17 proběhla v naší MŠ
již řada akcí. Z těch dlouhodobějších je to každé úterý taneční kroužek Sluníčko a každý čtvrtek kroužek
angličtiny.
Předškoláci se pravidelně těší na své starší kamarády ze 2. třídy ZŠ, kteří jim chodí předčítat v rámci projektu
„Žáci druhé třídy ZŠ čtou předškolákům“. V dnešní přetechnizované a uspěchané době je třeba u dětí rozvíjet
čtenářskou gramotnost a lásku ke knize a to i staršími kamarády, ze kterých si mnohdy berou příklad.
K dalším akcím patří exkurze v místním Muzeu a návštěva Policie v MŠ, která měla u dětí velký úspěch.
Nejenže si vyslechly poutavé vyprávění policistů, ale mohly si i osahat různé policejní vybavení. Chlapce
nejvíce zajímaly zbraně a policejní auto, děvčata si mohla vyzkoušet opravdovou neprůstřelnou vestu.

Návštěvy dětských divadélek jsou v MŠ také vítané. Děti již zhlédly představení Kašpárkova škola a
v listopadu nás čeká Sněžibába a čert. Velmi pěkné bylo hudební vystoupení L. Hamajdové „Malá
čarodějnice“. Svou hudbou a zpěvem dokázala strhnout všechny děti.
Naše díky patří p. Šmídové, kterou jsme v jejím Muzejíčku navštívili s předškoláky. Děti měly možnost vidět
moštování a ochutnat čerstvý mošt. Formou hádanek poznávaly, k čemu asi sloužily různé předměty našim
předkům a některé z nich si vlastnoručně vyzkoušely. Ve školce potom nakreslily pro p. Šmídovou obrázky
plné zážitků z návštěvy a každý ještě dostal hezký dárek.
Podzimní tvoření proběhlo v MŠ na všech třídách. Rodiče s dětmi spojili svou fantazii a kreativitu a povedly
se jim velmi zdařilé podzimní dekorace. Vydlabané dýně si děti mohly odnést domů a zbylými věcmi si se
svými učitelkami vyzdobily mateřskou školu. Koncem listopadu přivítáme v MŠ Ekocentrum s programem
„Pojďme si hrát na farmáře“.
Letos začíná Advent již 27. listopadu. Děti už nacvičují na vystoupení při rozsvěcení Vánočního stromu a
poté je čeká ještě vánoční besídka pro rodiče. Také se nám blíží plavecký kurz v Benešově, ale o tom zase
příště.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na stránkách MŠ.
Příjemné a pohodové vánoční svátky Všem přejí učitelky a děti z MŠ.
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HASIČSKÁ ZBROJNICE
Určitě jste si všimli, že stavba hasičské zbrojnice značně pokročila. Po realizaci stropů jsme neotáleli a snažili
se rychle vyzdít konstrukce v podkroví a vylít věnce, aby tesaři mohli začít s krovem. Zastřešení pro nás bylo
důležité, protože jsme potřebovali rychle udělat omítky v přízemí i šlechtěný beton v garážích. Do těchto prací
nám nemohlo pršet a také jsme je chtěli stihnout za rozumných teplot, aby zejména 25cm tlustá
drátkobetonová deska s kletovaným povrchem mohla řádně hydratovat. Důležité bylo, že nám vyšla únosnost
hutněných štěrkových podsypů a mohli jsme betonovat. Pracovníci s leštícími stroji ale museli dělat do
pozdních nočních hodin, což jsme nemohli ovlivnit, protože beton musel zavadnout a dosáhnout určitého
stavu, kdy je vhodný k zatírání finálního vsypu a leštění. Dosažení zmíněného stavu je závislé na mnoha
faktorech jako teplota, vlhkost nebo konzistence směsi z konkrétní betonárky. Doufáme, že hukot leštiček byl
pro vás ten večer snesitelný.
V zastřešené stavbě s pochozí podlahou garáží mohli nastoupit elektrikáři a v práci pokračovali i další
instalatéři (zdravotechnika, topení). Jsme moc rádi, že se nám podařilo zařídit zdroj tepla už pro tuto zimu.
Fasády jsme již zateplili, v současné době se realizují sádrokartony a zateplení podkroví minerální vatou. Až
povolí mrazíky, chtěli bychom natáhnout finální probarvené fasádní stěrky a nalepit obklad z keramických
pásků.
Naší snahou je stavbu dokončit již letos. Pokud počasí dovolí, budeme se snažit stihnout také komunikace a
chodníky, v opačném případě bychom s jejich realizací počkali až po novém roce.
Ing. arch. Lukáš Franěk
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DOBROVOLNÍ HASIČI
Ani v uplynulém období hasiči nezaháleli. Pojďme si nyní stručně připomenout, jaké akce a soutěže
absolvovali.
V sobotu 30. července jsme uspořádali pro děti stanování u požární nádrže. K večeři si děti opekly špekáčky
a poté je čekal velmi oblíbený bobřík odvahy. Všechny děti ve stanech vydržely až do rána a stanování se jim
velice líbilo.
V sobotu 3. září náš sbor uspořádal další ročník tradiční Neckyády. Na začátku došlo k vyhodnocení
uměleckého dojmu zkonstruovaných plavidel a hned poté se vrhly na vodu děti, aby předvedly, jak jejich
netradiční plavidla fungují. Následovala plavidla dospělých. Dále byl na řadě běh po vratké lávce přes rybník.
Mnoho dětí lávku zdolalo celou, buď po dvou nebo po čtyřech. Z dospělých takto úspěšný nikdo nebyl, a tak
o vítězích rozhodovala překonaná vzdálenost. Poslední disciplínou byla jízda dvojic na trakaři taktéž po
lávce. I zde byly úspěšnější děti. Některým se dokonce podařilo zdolat celou lávku. U dospělých se tak
nestalo, a tak bylo k vidění mnoho akrobatických a legračních pádů do vody. Po vyhlášení vítězů a předání
cen přišla pro některé ta nejlepší část celé akce. Hasiči na připravenou velkou plachtu vychrlili litry pravé
hasičské nadýchané pěny. Děti, ale i dospělí v pěně dováděli dlouhé minuty i hodiny. Poděkování patří všem,
kteří Neckyádu podpořili, navštívili a užili tak spoustu legrace.
Dne 10. září se sportovní družstvo mužů zúčastnilo XXV. Memoriálu Fr. Procházky a V. Chalupeckého
v Divišově. První pokus se příliš nevydařil a to zvláště díky prasklému těsnění na savici. V druhém pokusu se
muži velmi zlepšili a s časem za 30 vteřin obsadili 4. místo, těsně za mistry ČR v požárním útoku z Dalov.
První říjnový den se kolektiv mladých hasičů zúčastnil podzimního kola hry Plamen, které se konalo
v Kvasejovicích. V kategorii mladších jsme měli zastoupení dvou družstev. Tým Netvořice A obsadil v Závodu
hasičské všestrannosti 4. pozici. Netvořice B se umístily na 7. příčce. V kategorii starších naše děti
vybojovaly 15. místo.
Sportovní družstvo našich mužů se v letošním roce zapojilo do Benešovské hasičské ligy v požárním útoku.
Od června do konce září se naši kluci zúčastnili šesti z celkových deseti kol. Vzhledem k faktu, že se jednalo
o naši historicky první účast na lize, sbíralo naše družstvo spíše důležité zkušenosti do dalších ročníků.
Nejlepším umístěním bylo 16. místo na noční soutěži v Křivsoudově. V některých kolech si muži vybrali i
slušnou dávku smůly. I přesto kluky některé neúspěchy neodradily, přeci jen soutěží spíše pro zábavu a
proto, že je požární sport prostě baví. V letošním již osmém ročníku Benešovské hasičské ligy se do soutěže
zapojilo celkem 55 týmů mužů. V celkovém hodnocení mezi týmy, které absolvovaly alespoň 5 soutěží,
obsadili naši muži konečnou 25. pozici se ziskem osmi bodů. Na slavnostním vyhlášení letošního ročníku,
které se konalo dne 22. října v Načeradci, si muži za toto umístění převzali pohár, diplom a věcné ceny.
Cílem pro letošní sezónu bylo alespoň nasbírání zkušeností, které budou moci býti v dalších letech zúročeny.
Poslední akcí letošního roku byl 5. listopadu výlov požární nádrže. K vidění bylo mnoho, spíše menších ryb,
ale také se objevilo několik pěkných „kousků“. Největší kapr jménem Fanda v rybníce stále přebývá a na
váze přibývá. Dobrou zprávou je, že v nádrži se stále daří rakům a škeblím, které zde také přibývají.

Zásahová jednotka městysu Netvořice za uplynulé období vyjížděla k těmto mimořádným událostem:
23. července – požár trávy v Břežanech
30. července – technická pomoc, spadlý strom přes silnici na Měříně
31. července – technická pomoc, spadlý strom na silnici pod Netvořicemi
16. září – požár louky na Závisti
30. září – požár stromů od vysokého napětí v Maskovicích
1. října – požár trávy za Krňany
Závěrem přeji všem občanům klidné prožití blížícího se adventu a mnoho štěstí do nového roku 2017.
Martin Šebek
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DOBROVOLNÍ HASIČI

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Tak, jak tiše teče a bublá potůček v naší překrásné podzimní krajině, běží chod spolku se všemi chvílemi,
které potěší nebo jsou zklamáním. Podařilo se nám dohodnout a nakoupit a poté uskladnit dostatečné
množství krmení pro přikrmování veškeré zvěře. Na druhé straně nemůžeme být spokojeni s brigádnickou
činností, která se úplně zastavila, ačkoli je práce stále dost (drobné opravy mysliveckých zařízení).
Při současném trendu a vývoji české myslivosti, kdy se zvyšuje věk členské základny, chybí nová
nastupující generace a v některých regionech a oblastech je i nedostatek lovné zvěře, se stále zvyšují
požadavky na administrativní činnost, čímž také stoupají finanční náklady s tím spojené. Je zcela zřejmé,
že v dnešní době se žádný myslivecký spolek nemůže obejít bez šikovného a schopného místopředsedy –
jednatele a organizátora i tahouna veškerého dění, dále právníka a osoby zabývající se účetnictvím a
daněmi.
Byl ukončen odlov srnců, pozornost některých členů byla zaměřena na sobotní večerní kachní tahy,
pokračuje odlov zvěře černé a lišek. Máme za sebou také dvě naháňky, listopadový hon na drobnou zvěř a
čeká nás poslední plánovaná akce tohoto roku a to dne 26.12.2016 naháňka.
V měsíci říjnu se také konala členská schůze (21.10.2016) a dále již začínáme s intenzivní přípravou
Výroční členské schůze, která se pravděpodobně uskuteční v březnu 2017.
Členové MS Netvořice přejí Všem hezké Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku 2017
Josef Břicháček -předseda
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TJ SOKOL
Předem krátké rekapitulace uplynulého roku zdravím všechny čtenáře Netvořického zpravodaje.

Fotbal:
A-mužstvo dospělých sestoupilo do nejnižší soutěže, čtvrté třídy. Po zahájení sezóny podzimní části této
soutěže svými výkony dokonale zapadlo mezi ostatní mužstva a umístilo se po podzimu na pátém místě, což
není nejlepší, chceme-li přemýšlet o návratu do třetí třídy.
Mužstvo starších žáků se pod vedením Moniky Charvátové umístilo svými pěknými výkony na čtvrtém místě.
Mužstvo starší přípravky pod vedením Dana Roušara podávalo na podzim dobré výkony a skončilo na
devátém místě.
U mládeže je vidět (pokud děti u fotbalu zůstanou a budou se věnovat tomuto krásnému sportu i nadále ve
starších věkových kategoriích) budoucnost netvořického fotbalu.
Stolní tenis:
V jarních soutěžích byla přihlášena tři mužstva stolního tenisu. Svými výkony se držela na prostředních
místech svých soutěží. Po letní pauze jsme po delší úvaze opět přihlásili tři oddíly. Mužstvo A pod vedením
Petra Vodehnala, B mužstvo pod vedením Miroslava Čipery a C mužstvo pod vedením Richarda Havelky. U C
mužstva chci vyzvednout výkony těch nejmladších - Honzíka Ošmery, Martina Čipery a Ríši Havelky ml..
Každou středu od 18.00 hod. v sokolovně probíhají tréninky dětí pod vedením Zdeňka Ošmery a Miroslava
Čipery. Všechny děti, které mají o tento sport zájem, jsou vítány.
Mistrovské zápasy se konají ve čtvrtek a v pátek a všichni fanoušci jsou zváni. Budeme rádi, když nám
přijdete zafandit.
Pozvánka pro všechny zájemce o stolní tenis:
Turnaj dětí do 16 let v sobotu 3.12. v 10 hod. a Vánoční turnaj neregistrovaných dospělých o putovní pohár
v sobotu 17.12. v 10 hod. Občerstvení zajištěno. Přijďte si zahrát nebo alespoň zafandit!

Kulturní činnost:
Během uplynulého roku proběhly dva plesy, dětský karneval, koncert skupiny Ortel, pouťová zábava s
Keksem a diskotéka v rytmu 80.let. Všechny akce byly slušně navštíveny. Nejbližší akcí po Novém roce bude
již tradiční zabijačkový ples ve spolupráci se Spolkem rodáků - v sobotu 14.1. od 20 hodin. Všichni jste
srdečně zváni. Nakonec už mi nezbývá než všem popřát ničím nerušené vánoční svátky a mnoho zdraví
v novém roce 2017.
Se sokolským pozdravem NAZDAR
Pavel Bron

Fotbal – vedoucí A mužstva

Tým v nové sezóně posílili tři noví hráči. Přípravné zápasy vyšly nad očekávání, kdy jsme ve dvojzápase
vyzráli na Hradištko a Lešany. Bohužel jsme usnuli na vavřínech a vstup do sezóny hrubě zmrazila prohra ve
Václavicích 0:3. Poznali jsme, že IV. třída nebude procházka růžovým sadem a bude těžké bojovat o přední
(postupová) místa v tabulce. Naštěstí jsme v dalších zápasech nasbírali prozatím 20 bodů, což nám kolo před
koncem podzimní části přineslo páté místo v tabulce.
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TJ SOKOL
Poslední kolo odehrajeme 19.11. od 13:30 proti celku z Ostředka, který je v tabulce na druhém místě.
Věřím, že si fanoušci cestu na stadión i v tomto počasí najdou a pomohou nám v boji proti tomuto silnému
soupeři. Do jarní poloviny pro boj o postup zpět do III. třídy je stále co pilovat. Doufám, že se podaří
doladit koncovku, přístup a stále zmiňovanou docházku.
Na závěr už Vám jen přeji krásné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
Se sokolským pozdravem „ NAZDAR“
Jan Břicháček

Oddíl stolního tenisu

TJ Sokol Netvořice
pořádá

Žákovský turnaj ve stolním
tenise
pro hráče do 16 let

V sobotu 3.12.2016 od 10 hod
Soutěžní disciplína - dvouhra
Startovné zdarma
15

SPOLEK KOLNA
Začátek roku je vždy věnován sousedským cestopisným přednáškám.
Letos nám přednášeli:
16.1. 2016 - Richard Hons - Mali – očima geologa
30.1. 2016 - Jiří Krejčí – Zážitky z Ekvadoru
6.2. 2016 - Luděk Šefrna - Peruánské altipláno
5.3. 2016 - Václav Bobek – Thajsko
12.3. 2016 - Radka Kovaříková – Lombardie
27.3. 2016 - Libor Kubica – Jihoafrická republika
2.4. 2016 - Jiří Bedrník, Jindra Šmídová – Alsasko,Lotrinsko a Středomoří
9.4. 2016 - Jiří Bedrník, Jindra Šmídová – Provence a Pyreneje.
Pokud by se chtěl kdokoliv z vás podělit o své zážitky z cest, budeme rádi.
V letošním roce jsme umístili lavičku ke křížku pod Jiráskovou lípou. Stala se místem odpočinku s pěkným
výhledem do krajiny. Na sv. Jiří 24.4. 2016 jsme na ni poprvé slavnostně usedli.

Následoval jarní výlet 30.4. 2016 přes Holý vrch do Nedvězí s přednáškou archeologa pana Jana Viznera.
V květnu jsme uspořádali ,,Pohodový jazzový koncert´´ v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Účinkovali
Zdeněk Zdeněk, Markéta Zdeňková a Štěpán Janoušek.
V červnu jsme zorganizovali Šnekobraní. To se stalo oblíbenou akcí, kterou si užívají děti i dospělí.
Dne 21.8.2016 to bylo 48 let od okupace Československa. K tomuto výročí jsme uspořádali výstavu za
pomoci pamětníků a Ústavu pro vyšetřování totalitních režimů. Přijel i obrněný ruský transportér, který se
invaze vojsk účastnil.
Návštěvnost jarmarku byla rekordní. Jsme tomu rádi, protože za jeho přípravou je veliký kus naší práce. Při
této akci jsme navázali spolupráci s panem Doležalem z Lešan, který je koordinátorem snahy zlepšit stav
netvořického kostela.
K prvnímu adventu stavíme v Pražské ulici betlém, který je každý rok o něco větší. Opět přibudou
další betlémové figury. Na prosinec chystáme také výstavu domácích betlémů a 3.12. vánoční jarmark.

Na něm budou své výrobky prodávat především místní prodejci. Pokud byste měli zájem o prodej, je ještě
možné se přihlásit.
I letos připravujeme Mikulášskou obchůzku pro děti a na Štědrý den přivezeme do Netvořic Betlémské
světlo.
Dovolte, abych závěrem této rekapitulace popřála za spolek KOLNA všem lidem dobré vůle krásné svátky
vánoční, rodinnou pohodu a spokojenost.
Jindra Šmídová

BETLÉMSKÉ SVĚTLO bude tradičně připraveno
24.12. po celý den v Pražské ulici u Netvořického betlému.
Odtud si ho můžete odnést do svých domovů.
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SPOLEK KOLNA

Pozvání na vánoční jarmark
Spolek KOLNA zve všechny na vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 3.12. 2016.
Přijďte se potěšit a vánočně naladit na dvůr U Kočky za komínem v Netvořicích v Pražské ulici čp. 13.
Na jarmarku budou stánky s originálním dárkovým a vánočním zbožím, které nemůžete koupit v žádném
obchodě.

Na prodej bude keramika, textil, pletené zboží, med, různé vánoční dobroty a mnohé další.
Opět proběhne slosování vítacích lístečků o zabalené vánoční dárky. Proběhne také komentovaná prohlídka
muzea smaltu. Vstup bude volný.
Pro návštěvníky chystáme domácí občerstvení.
Budete si moci prohlédnout také výstavu betlémů. Proto žádáme ty, kteří jsou ochotni svůj betlém za
tímto účelem zapůjčit, aby ho donesli do konce listopadu k paní Jindře Šmídové.
Jarmark proběhne od 10.00 do 16.00 hodin.
Na závěr v 16.30 společně rozsvítíme Netvořický betlém.
Jindra Šmídová
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VČELAŘI

Úspěšnost v chovu včel v běžném kalendářním roce vždy závisí na mnoha okolnostech. Jedna
z nejdůležitějších podmínek, bez které prakticky nelze dosáhnout dobrých výsledků, je klimaticky příznivý
průběh zimy a následně počasí v měsících březnu – květnu, tzn. v období maximálního rozvoje včelstev. A
jen silná včelstva jsou zárukou bohatého přínosu nektaru z kvetoucí přírody.
Navzdory chladnějšímu březnu a studené dekádě v závěru dubna, probíhalo jarní období pro včely celkem
příznivě. V závěru května proto většina včelařů uskutečnila 1. letošní medobraní, tzn. vytočili jarní, květový,
světlý med. Množství získaného jarního medu odpovídalo lepšímu průměru z let minulých.
Čas intenzivní květové snůšky včelaři také považují za období nejvhodnější pro vlastní chovatelskou
činnost. Většina včelařů proto využila tuto příležitost k zužitkování matečníků, tvorbě oddělků, usazování
rojů, event. chovu matek, tedy k činnostem směřujícím k vytváření nových, zdravých včelstev.
V dalším období letošního léta se opět potvrdilo, že hlavní přínos medu bývá hned ten první, květový.
V závěru června se sice objevila v nektaru z kvetoucích lip i příměs tmavé, tzv. medovice, ale množství
včelami vytvořeného polotmavého medu bylo podstatně menší než na jaře. Populární a stále žádaný
tmavý, „lesní“, medovicový med letos v našem regionu bohužel nebyl.
Koncem července a v srpnu, ve včelařsky tzv. „podletí“ jsme se věnovali krmení včel na zimu tak, aby
každé včelstvo určené k přezimování mělo cca 12 – 15kg cukerných (energetických) zásob. Cukr (jako
náhrada za odebraný med) zajistí včelám dostatečný přísun energie nutné pro přezimování až do příštího
jara. Souběžně s krmením bylo včelstvům aplikováno i léčivo sloužící k tlumení tzv. „varroázy“, tj. výskytu
parazitujícího roztoče Varroa destructor. Proti stejným roztočům byla zaměřena i podzimní léčení formou
tzv. fumigace nebo aplikací aerosolu.
Dne 5.11. se v zasedací místnosti ÚM uskutečnila pro naše členy odborná přednáška přítele Př. Petráka
na téma: Ošetřování včelstev během kalendářního roku“, se zdůrazněním důležitosti včelí pastvy.
Přednášející se věnoval zejména výběru vhodného stanoviště pro úly, přednostem či nevýhodám různých
typů úlů, vývojovým cyklům již zmíněného roztoče Varroa d., monitorování jeho výskytu a následnému
tlumení populace dospělců. Neméně zajímavá byla závěrečná část přednášky věnovaná nejdůležitějším
pylodárným a nektarodárným rostlinám a keřům. Měsíc po měsíci nás přednášející provedl celým
vegetačním obdobím běžného roku a s pomocí bohaté fotodokumentace také inspiroval k výsadbě
vhodných dřevin a rostlin.
Závěrem nezbývá než popřát včelkám klidné a nerušené zimování, a protože se blíží konec roku, tak všem
spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšný rok 2017 za včelaře
z Netvořicka přeje
Antonín Tůma, st., jednatel ZO ČSV
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OSTATNÍ
Spolek přátel kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích
Vážení a milí čtenáři zpravodaje,
rád bych Vás informoval o zahájení činnosti nového spolku. Jeho cílem a posláním je zejména:

postupná stavební rekonstrukce objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích

pořádání koncertů, výstav a jiných kulturních akcí

zajišťovat provádění potřebných prací při obnově nemovitosti

podávat žádosti a návrhy na příspěvky pro obnovu kulturní památky u státních i nestátních organizací

pořádat veřejné sbírky na obnovu kulturní památky

spolupracovat s organizacemi, kterým není lhostejný osud kulturních památek

péče o region farnosti Týnec nad Sázavou

ochrana krajiny a přírody.
Již v loňském roce byla za účasti paní starostky Šlehobrové, pana faráře Vymětalíka a vikariátního technika
pana Lutze provedena prohlídka kostela a bylo zadáno vypracování posudku u statika Ing. Miroslava
Fuchse. Stav kostela je nepříznivý a bude nutné podniknout náročné stavební zásahy. Ve zkratce uvádím
navrhovaný postup oprav: vyčistění příkopu a zajištění bezpečného odtoku vody ze střech mimo kostela.
Provedení orientačního restaurátorského průzkumu vnitřních omítek. Provedení zaměření základního
půdorysu. Zadání prováděcího projektu opravy krovu a střechy. Následná vlastní realizace se bude týkat
sanace prasklin na klenbách, opravy krovu nad lodí a presbytářem, statického zajištění kleneb, řešení
odvlhčení kostela jako celku a obnovy fasád.
Vliv zvonění je třeba posoudit po zjištění stavu všech nosných trámů zvonových stolic a provedení
pokusného zvonění s přítomností statika na místě.
Spolek byl zapsán na základě Usnesení Městského soudu v Praze dne 26. října 2016 do spolkového
rejstříku a bylo mu přiděleno IČ 05441536.

Více informací o stavu kostela a činnosti spolku se dozvíte na postupně doplňovaných webových stránkách
http://kostelnetvorice.mistecko.cz/
Kontakt pro zájemce o spolupráci je fdolezal@centrum.cz, +420725190128 (SMS)
Číslo transparentního účtu je 2801093787/2010 – Fio banka, a.s.
Ing. František Doležal, předseda
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INZERCE
Ing. Monika Bauerová
Újezdská 11, Netvořice
Účetní služby






Vedení účetnictví a daňové evidence
Vyhotovení daňových přiznání - k dani z příjmu, DPH,
silniční dani
Komplexní zpracování mezd
Zpracování účetních závěrek

20 let zkušeností v oboru
Tel: 737 433 061
e-mail: bauer.monca@seznam.cz

Ceník inzerce ve zpravodaji:
Formát:

A4 (celá stránka zpravodaje)

800,- Kč

A5 (polovina stránky ve zpravodaji)

400,- Kč

A6

200,- Kč

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 24.3.2017
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.
Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem.
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