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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
tak nám ten nový rok pěkně utíká…. Zima nás pomalu opouští a příroda se probouzí ze zimního spánku.
Jarní tání ovšem s sebou přineslo i tu negativní stránku. Odhalilo totiž škarpy u silnic plné odložených
„pokladů“. Ještě, že naši myslivci každoročně jako první vyrážejí tento nepořádek uklidit. A letos tomu
nebylo jinak, takže v tuto chvíli máme uklizeno. Díky moc, pánové! Ale jak dlouho to asi vydrží? Uvidíme.
Každopádně další kolo úklidu je naplánováno v rámci úklidové štafety na 7.října 2017. A pokud vám není
lhostejné, v jakém prostředí žijete, přidejte se k nám! A začít můžeme hned předvelikonočním úklidem, jak o
něm píše dále ve Zpravodaji nová posila zastupitelstva městyse a zároveň předsedkyně ekologické komise
Šárka Zemanová. Díky ní se konala i „aprílová“ akce „Sázení alejí“, která proběhla v sobotu 1.4.2017. I o ní
se dočtete na dalších stránkách.

Ještě se musím vrátit k letošnímu Masopustu, který jsme po dohodě se Sborem dobrovolných hasičů
poněkud inovovali. Obsah se vlastně nezměnil, jen se změnila forma. Takže masky již neobcházely celou
vesnici dům od domu, ale obešly pouze náměstí a poté se všichni přesunuli do sokolovny na zabijačkové
hody, které skvěle připravili hasiči. Doufáme, že takto pojatá oslava Masopustu nikoho neurazila, a že i do
budoucna budeme v této započaté tradici pokračovat. Vím, že organizace takové akce není jednoduchá,
takže i městys se bude snažit hasičům s jejím pořádáním pomoci.
A co se odehrálo během zimy?
Na konci loňského roku jsme podali žádosti o dotace na zřízení parkovacích míst u školy včetně opravy
hlavního schodiště a na rekonstrukci společenské místnosti (dříve oddací síň) na radnici, kterou by tak bylo
možné propojit s místní knihovnou. Naším záměrem bylo, aby takto propojený prostor mohl sloužit široké
veřejnosti, a to např. k setkávání členů spolků, maminek s dětmi, pořádání přednášek, veřejného čtení a pro
další akce pořádané knihovnou. Bohužel na začátku dubna jsme se dověděli, že tyto naše projekty ve velké
konkurenci neuspěly. Nevadí, my se nevzdáváme. Až zjistíme na Ministerstvu pro místní rozvoj, z jakého
důvodu jsme neuspěly, projekty vylepšíme a zažádáme znovu.
Poslední žádostí o dotaci podanou v loňském roce na Ministerstvu pro místní rozvoj byla žádost na opravu
celkem šesti křížků a zvoniček, které se nacházejí v Netvořicích a místních částech Dunávice, Maskovice,
Tuchyně a Všetice. Zde jsme byli úspěšní a tak budou provedeny restaurátorské a řemeslné práce
v hodnotě cca 314.550,-Kč, z čehož dotace činí 220.325,-Kč. I zde se nám vyplatilo, že jsme se nevzdali a
podávali žádost opakovaně. Jo, když se štěstí unaví, tak ……….
Rekonstrukční práce probíhají i v našem muzeu. Byla zde nainstalována nová otopná soustava a tepelné
čerpadlo. Tím se velmi výrazně snížila vlhkost budovy a místností, ve kterých jsou sbírky uloženy. Nyní mají
konstantní a hlavně odpovídající teplotu. Letos bychom ještě rádi vyměnili okna a oblékli muzeum do
nového kabátu.
Prioritním projektem je však pro nás stále ČOV a kanalizace. V lednu 2017 jsme získali stavební povolení,
dali dohromady všechny potřebné dokumenty a podali žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí.
Nyní probíhá z jejich strany kontrola a vyhodnocení žádostí. Zprávu ze závěrečného hodnocení bychom
měli dostat nejpozději začátkem května 2017. Takže teď už nezbývá, než si držet palce, že budeme mezi
těmi „šťastnými“ a dotaci dostaneme. I když se městys zadluží na mnoho let, při současné nabídce
úrokových sazeb jsme schopni úvěr splácet. Úvěr neohrozí běžný chod městyse a zbude i na nějaké
investice. I když je nám mnohými vyčítáno, že mrháme penězi, opak je pravdou. Na straně 5 Zpravodaje
najdete tabulku, která ukazuje, co se za 2 roky od voleb všechno podařilo. Nejen, že jsme byli schopni
získat cca 14.000.000,- Kč z dotačních titulů, ale ještě jsme zvýšili stav naspořených prostředků na
bankovních účtech z cca 10.500.000,- na cca 23.000.000,- (přesná čísla ukazuje tabulka). Takže si myslím,
že se nemáme za co stydět a všem radním a zastupitelům, kteří se svojí obětavou prací na těchto
výsledcích podílejí, patří můj velký dík.
Ale pojďme dál, tohle je již historie a před námi jsou nové úkoly a výzvy.
V březnu 2017 jsme využili vypsaných dotačních titulů Ministerstva zemědělství a podali žádost na opravu
hřbitovní zdi v Netvořicích. Tato zeď je v některých místech hřbitova v havarijním stavu. Jelikož se zeď
nachází na pozemcích Římskokatolické církve, bylo třeba získat jejich povolení. A to se nám povedlo. Na
stejném ministerstvu jsme ještě podali žádost o dotaci na úpravu návsi v Dunávicích, kde by mělo vzniknout
místo pro příjemné posezení a odpočinek, a to zejména místních obyvatel.
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ÚVODNÍ SLOVO
Než se však dozvíme, jak jsme byli s našimi žádostmi úspěšní, čeká nás dokončení výstavby hasičské
zbrojnice. Máme za sebou úspěšné kolaudační řízení, finišují terénní úpravy, jejichž dokončení se posunulo
díky nepříznivému počasí.
Každý, kdo budete mít zájem si prohlédnout nové zázemí našich hasičů, budete mít možnost. 24.6.2017
proběhne symbolické „předání klíčů“ od nové hasičské zbrojnice, a to u příležitosti oslav 135.výročí vzniku
Sboru dobrovolných hasičů Netvořice. Přijďte, jste srdečně zváni!
Pracujeme i na novém vzhledu našich webových stránek. Snažíme se, aby měly modernější vzhled a byly
přehlednější. Vzhledem k tomu, že Zpravodaj vychází pouze třikrát do roka, rozhodli jsme se založit
facebookové stránky, abychom vás mohli o naší práci informovat online.
Závěrem mi nezbývá, než vám všem popřát krásné Velikonoce. Vzpomeňme si na všechny velikonoční
tradice a pokusme se zvolnit zběsilé životní tempo. Není kam spěchat. Užijte si čas strávený se svými
blízkými a pokud budete mít chuť, přijměte mé pozvání na velikonoční koncert pořádaný městysem v neděli
16.4.2017 od 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Monika Šlehobrová
starostka

ZPRÁVY MĚSTYSE
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Netvořice konaného dne 24.11.2016 a dne
9.2.2017
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:


ustanovit novým členem finančního výboru paní Pavlínu Havelkovou



rozpočet městyse na rok 2017. Rozpočet městyse je schválen jako rozpočet schodkový a schodek
rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let.



poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 105.000,-Kč



schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV – Netvořice“ ze Státního
fondu životního prostředí a závazek spolufinancování tohoto projektu.



novým předsedou finančního výboru pana Jana Welsera



odkoupení pozemku p.č. 266/3 v k.ú. Dunávice o celkové výměře 1324 m2, veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující.



obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.1/2017 o poplatku za komunální odpad.



finanční vypořádání dotace poskytnuté v r.2016 TJ Sokol Netvořice ve výši 140.000,-Kč.



poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 140.000,-Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č.1/2017.



spoluúčast městyse Netvořice na projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí Sázavy“ ve výši 4.050,-Kč.

Neschvaluje mj.:


prodej pozemků p.č. 94/4, 95/2, 95/3, 94/3, 94/5 v k.ú. Maskovice.

Bere na vědomí mj.:


složení slibu nového zastupitele Ing. Šárky Zemanové
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ZPRÁVY MĚSTYSE
Výběr usnesení ze zasedání rady Městyse Netvořice od 7.11.2016 do 27.2.2017
Rada:
Schvaluje mj.:


zrušení veřejného telefonního automatu O2 Czech Republic, a.s.



vítěze výběrového řízení na akci „Dodávka tepelného čerpadla vč. otopné soustavy – muzeum“ firmu
Topenářství-instalatérství Petr Jirsák za celkovou cenu : 266.785,-Kč vč. DPH.



přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Netvořice ve výši
8.329,-Kč.



plán inventur městyse k 31.12.2016.



protokol o posouzení kvalifikace a rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců na akci
„ČOV a kanalizace Netvořice“ zpracovaný Stavební poradnou s.r.o.



zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“
zpracovaný Stavební poradnou s.r.o.



podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce společenské místnosti v rámci rozšíření služeb občanské
vybavenosti v obci“ z dotačních titulů MMR a v případě získání dotace schvaluje krytí finanční
spoluúčasti městysem Netvořice. Náklady akce celkem: 298.165,-Kč, z toho dotace 208.000,-Kč.



podání žádosti o dotaci „Oprava 6-ti sakrálních staveb v obci Netvořice a jejich místních částech“
z dotačních titulů MMR a v případě získání dotace schvaluje krytí finanční spoluúčasti městysem
Netvořice. Náklady akce celkem: 314.750,-Kč, z toho dotace 220.325,-Kč.



členy hodnotící komise na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“.



členy komise pro otevírání obálek na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“.



ohřívače vody do školní jídelny v celkové částce 18.139,-Kč.



výsledky výběru nejvýhodnější nabídky na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“. Vybrána byla nabídka
s nejnižší cenou 105.465.946,92 Kč bez DPH, tj. 127.613.795,77 vč. DPH – Společnosti
VHST+ZEPRIS+IMOS sídlem společnosti: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov.



zapojení městyse Netvořice do sběru podpisů proti realizaci kamenolomu v Lešanech. Podpisové
archy budou k dispozici na úřadu městyse.



novou předsedkyni ekologické komise Ing. Šárku Zemanovou od 9.2.2017.



podání žádosti o dotaci z fondu Ministerstva zemědělství 129665 – podpora pro vytvoření nebo
obnovu místa pasivního odpočinku – odpočinková zóna Dunávice.



podání žádosti o dotaci z fondu Ministerstva zemědělství 129662 – údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny – oprava hřbitovní zdi Netvořice.

Bere na vědomí mj.:


výnos z charitativní sbírky pro Dětský domov Racek ve výši 7.200,-Kč.

Pověřuje mj.:


starostku podpisem smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení společnost VHST s.r.o.,
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“.



starostku předáním připomínek občanů k jízdním řádům provozovateli těchto linek společnosti
ROPID.

HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE

Realizované akce

spoluúčast

výše dotace v Kč

celkové náklady v Kč

Rozšíření kapacity mateřské školky

2 714 900.00

589 280.48

3 304 180.48

Posílení vodojemu

1 825 060.00

453 416.20

2 278 476.20

296 749.00

127 179.00

423 928.00

Snížení energetické náročnosti budovy úřadu

2 684 644.14

1 789 875.94

4 474 520.08

Realizace 5-ti nových autobusových zastávek
v k.ú.Netvořice a k.ú.Maskovice

390 000.00

39 999.00

429 999.00

70 000.00

8 357.00

78 357.00

0.00

54 450.00

54 450.00

0.00

270 771.00

270 771.00

318 068.00

941 775.50

1 259 843.50

náklady do 11/2014:
336 559.00
5 572 853.00
2 487 743.14

8 397 155.14

Naučná stezka "Poznáváme Netvořicko od A
do Z"

Modernizace místní lidové knihovny
Rekonstrukce společného hrobu na místním
hřbitově
Instalace tepelného čerpadla a ústředního
topení v muzeu
Výstavba chodníku podél silnice III/1056
Netvořice
Výstavba hasičské zbrojnice vč.tepel.čerpadla
a zabezpečovacího systému

13 872 274.14

Celkové náklady

7 099 406.26

20 971 680.40

Přehled stavu finanční prostředků městyse
stav k 1.11.2014

stav k 31.12.2016

stav účtu vedeného u Komerční banky:

8 920 213.41 Kč

účet byl zrušen

stav účtu vedeného u České národní banky:

2 530 446.71 Kč

9 428 103.89 Kč

stav účtu vedeného u České spořitelny:

215 044.43 Kč

13 469 029.33 Kč

stav účtu Fondu rozvoje bydlení:

341 563.64 Kč

fond byl, dle rozhodnutí
zastupitelstva, zrušen
městys nemá sjednány
žádné úvěry

výše nesplaceného úvěru u České spořitelny:

-1 520 537.00 Kč

investiční účet vedený u České spořitelny pro
správu cenných papírů a vyplácených dividend:

nebyl založen

829.91 Kč

10 486 731.19 Kč

22 897 963.13 Kč

celková výše peněžních prostředků k
danému období:
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní zimu jsme si v MŠ díky bohaté nadílce sněhu opravdu užili. Chodili jsme bobovat, stavěli jsme
sněhuláky a o koulovačky nebyla nouze.
Dostatečnou pohybovou aktivitu dětem také umožnil Plavecký kurz v Benešově, kdy si během deseti lekcí
osvojily základy plavání a ty zdatnější se ještě více zdokonalily. Na tento kurz navazoval týdenní Lyžařský
výcvik na Chotouni, o který byl letos velký zájem. Bylo úžasné sledovat děti, jak jsou každým dnem
šikovnější. Při závěrečných závodech dostal každý za svůj výkon oprávněně medaili a malou odměnu.
Kromě těchto dvou akcí nás v MŠ pobavila a poučila vystoupení kočovných divadélek, sférické kino a dva
závěrečné programy Ekocentra.
Příjemným zážitkem byl pro děti výlet autobusem do kina v Neveklově na pohádku „Hodný dinosaurus“,
která se všem velice líbila.

Na závěr projektu „Žáci druhé třídy ZŠ čtou předškolákům“ jsme pozvali druháky k nám do MŠ. Uspořádali
jsme pro ně výstavu z obrázků, které předškoláci nakreslili ke každé přečtené pohádce a zahráli jim divadlo
„O pejskovi a kočičce“. Společné dopoledne si všechny děti pěkně užily.
Zima nám v MŠ utekla opravdu rychle a nyní se již připravujeme a těšíme na další akce a zážitky.
S přáním veselých Velikonoc a krásných jarních dní
děti a učitelky z MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Co nového v naší základní škole?
Od minulého vydání Zpravodaje našeho městyse uběhly tři měsíce a za tu dobu se ve škole událo mnoho
akcí, vybírám alespoň některé z nich …
V lednu 2017 absolvovali naši sedmáci tradiční lyžařský výcvik. Jsem velice ráda, že se této akce zúčastňuje téměř 100% žáků. Daří se nám to díky rozumné ceně a již třetím rokem sponzoroval tento výcvik Galmet
spol. s.r.o. Netvořice. Dopravu hradil SRPDŠ při ZŠ Netvořice. Oběma patří veliký dík. Jezdíme do Horního
Maxova v Jizerských horách a žáci si užijí jak sjezdové tak i běžkové lyžování. Děti však mají i jiné vyžití –
např. návštěvu plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou, přednášku horské služby, besedu o první pomoci,
společenské večery, vytváření šperků, soutěže a nesmí chybět závěrečné vyhodnocení, předání diplomů a
cen za sportovní výkony a samozřejmě závěrečná diskotéka. V letošním roce jsme měli štěstí na vynikající
sněhové podmínky, výbornou kuchyň, ochotný personál, zkrátka byl to kouzelný a celkově podařený týden.
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MUZEUM
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V sobotu 18. února se tradičně konal v místní sokolovně dětský karneval.
Návštěva byla vskutku obrovská, sál se hemžil dětskými maskami, které byly
velice kreativní. Zkrátka bylo stále na co koukat. Celé odpoledne se neslo
v režii Jardy Havelky, vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers za
vydatné pomoci Katky Jaškové. Na děti čekalo mnoho zajímavých her,
vyhlašovaly se samozřejmě nejkrásnější masky, děti byly po zásluze
v průběhu odpoledne odměňovány různými cenami a dobrotami.
V neposlední řadě došlo také na balonky, které zdobily stropní část sálu a
posléze byly spuštěny mezi děti. Nechybělo ani taneční vystoupení našich
žáků, kteří navštěvují kroužek Jardy Havelky a dále vystoupila děvčata ze
školního tanečního kroužku pod taktovkou Jitky Stibůrkové. Tombola byla
rovněž bohatá a myslím si, že nikdo z přítomných neodešel z karnevalu
s prázdnou! Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně zasloužili o
zdárnou přípravu a také průběh celé akce, kterou děláme velice rádi, vždyť
je pro naše děti! Děkuji vedení a mnoha maminkám ze SRPDŠ, dále
pedagogickým pracovníkům ze ZŠ a MŠ, našim kuchařkám za krásné dorty,
všem sponzorům jak z řad rodičů, tak i široké veřejnosti.
Výtěžek karnevalu bude použit na vybavení a pomůcky pro žáky ZŠ a děti MŠ.
Dne 22. února proběhlo v tělocvičně vystoupení skupiny Pernštejni z Pardubic. Pořad byl historicky
zaměřený a přiblížil žákům život skandinávských mořeplavců tedy Vikingů. Pořad měl veliký úspěch, žáci
byli aktivně zapojeni do programu a odnesli si mnoho nových poznatků a zážitků.

Dne 15.3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Okresního kola v recitační soutěži v Bystřici.
Školu reprezentovali: Milan Švec (3. ročník), Jan Ošmera (5. ročník), Ester Koudelová (6.ročník),
Nátálie Zahrádková (9.ročník).
Všichni předvedli nádherné výkony a patří jim a paní učitelkám, které je na soutěž připravovaly,
velké poděkování.
Za mimořádné výkony byli oceněni čestným uznáním Ester Koudelová a Jan Ošmera .
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V sobotu 18. března vystoupili vybraní žáci na Valné hromadě rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Program,
který tvořila recitace, písně a instrumentální skladby na akordeon, klavír a altovou flétnu, se moc líbil.

Jmenovala jsem některé z mnoha akcí naší školy. A co nás čeká v následujících týdnech a měsících?

Je to především 6. dubna zápis do I. třídy, na který se vždy moc těšíme. Pro budoucí prvňáčky připravují
v současné době starší kamarádi mnoho her a zajímavých dárků. V současné době probíhá plavecký výcvik
2. a 3. ročníku v plaveckém bazénu v Benešově. Také se blíží Velikonoce a s tím je spojená celá řada
školních projektů s náplní oslavující svátky jara. Již 29. března nás po roce opět navštíví divadlo Slunečnice
z Brna, na jehož program se všichni vždy moc těšíme. Letos to budou písně z pohádek, muzikálů a také
největší současné i starší české a zahraniční hity. Čeká nás ještě celá řada znalostních soutěží a také mnoho
sportovních aktivit. Tou největší je Okresní kolo v házené, které pořádá tradičně naše škola. Letos to bude ve
dnech 30. 5. a 31. 5. 2017. Čeká nás i fotbal, vybíjená či atletické soutěže na okresní úrovni. Gymnastická
akademie se bude konat 8. 6. 2017.
Na závěr chci popřát všem občanům krásné a klidné velikonoční svátky.
Mgr. Ludmila Vodehnalová

Velikonoce 2016 – 4. ročník
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MUZEUM
DOBROVOLNÍ
HASIČI
Začátek roku byl u hasičů, stejně jako v předchozích letech, v podání tradičních akcí.
První akcí byl hasičský ples, který se konal 11.února v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hrála
skupina AXIOM Sedlčany. Na hosty čekalo hasičsky vyzdobené prostředí a bohatá tombola. O předtančení
se postarali naši mladí hasiči. Z našeho pohledu se ples velmi vydařil. Děkujeme všem, kteří se jej
zúčastnili. Doufáme, že jste se bavili a že se v příštím roce na plese znovu setkáme.
V sobotu 22.února jsme uspořádali oslavu masopustu. Nebyl to klasický masopust, na který byli místní
obyvatelé zvyklí z předchozích let. V dopoledních hodinách proběhl průvod masek po Mírovém náměstí,
zakončený dle zvyklosti zastřelením medvěda Míši, krávy Bětky a koně Karla před budovou radnice. Městys,
jako spolupořadatel celé akce, se chopil vyhlášení nejhezčích dětských i dospělých masek a včetně předání
cen. Poté jsme se přesunuli všichni do areálu sokolovny na vepřové hody. Zde bylo možné si zakoupit
zabíjačkovou polévku, jitrnice, jelita, ovar, tlačenku, čerstvé řízky a mnoho dalších pochoutek. Celý den
hrála k tanci a poslechu Lešanská kapela pod vedením pana Hrušky. Doufáme, že se vám nová tvář oslav
Masopustu líbila a že příští rok přijdete znova.
4. března jsme pro hasičky, přítelkyně a manželky našich hasičů uspořádali v restauraci Na Radnici
posezení u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen.
1.dubna proběhla odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Benešov, kterou jsme
pořádali společně s okresním sdružením hasičů Benešov
Hasičské jednotky startovaly z Netvořic a čekal je několika kilometrový okruh s celkem dvanácti
připravenými stanovišti, kde hasiči prokazovali své schopnosti a dovednosti při plnění různých úkolů.
Děkujeme Sokolu Netvořice za vytvoření bezvadného zázemí této akci a výborné občerstvení
Připravujeme také sběr železného šrotu, který proběhne tradičně o Bílé sobotě, 15.dubna.

Ani v letošním roce vás neochudíme o rybářské závody. Budou se konat 29.dubna, jako již tradičně, 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.
Také mladí hasiči se pečlivě připravují. 6.května je čeká jarní kolo hry Plamen v Sedlci.
20.května pořádáme na místním fotbalovém hřišti základní kolo soutěže v požárním sportu okrsku Vysoký
Újezd. Doufáme, že se dostavíte v hojném počtu a budete přihlížet a fandit našim družstvům v obhajobě
prvních míst z minulého roku.
Pokud vše proběhne podle plánu, uspořádáme 24.června oslavy 135. výročí založení našeho sboru. Při té
příležitosti převezmeme od vedení městyse symbolicky klíče od nové hasičské zbrojnice, kterou tak
slavnostně společně otevřeme.
Zásahová jednotka městyse Netvořice za uplynulé období řešila tyto mimořádné události:
13.ledna – odstranění spadlého stromu přes elektrické vedení v Tuchyni.
14.ledna – požár lesa u silnice č. II/105 směrem na Kamenný Přívoz (planý poplach).
20.února – požár velkokapacitního kontejneru na Staré Rabyni.

24.února – odstranění spadlého stromu na silnici ve Všeticích.
24. února – odstranění spadlého stromu nedaleko Tomkovky.
21.března – požár odpadu a suché trávy v Lešanech.
Závěrem přeji všem občanům Netvořic příjemné prožití Velikonoc.
Martin Šebek
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EKOLOGICKÁ KOMISE
Sázení alejí
První duben byl v Netvořicích ve znamení mnoha akcí a ani
milovníci přírody nezůstali stranou. Počasí nám přálo a tak jsme
vyrazili sázet 60 stromů k silnicím. Stromy nám laskavě daroval
Krajský úřad a my jsme sázeli moruše a lípy u silnic k
Maskovicím, na Vysoký Újezd, na staré Všetické a k Benešovu.
Děkujeme Josefu Jiráskovi za jejich zajištění a děkujeme všem,
kteří věnovali 2 hodiny svého volného času a přišli sázet. Podle
netvořických kronik má sázení stromů u nás dlouhou tradici, tak
proč v ní nepokračovat dále? Pokud seženeme peníze i v
budoucnu, rádi bychom akci opakovali a aleje dosázeli. Až
půjdete nebo pojedete po těchto silnicích a všimnete si nových
stromků v chráničkách, a vězte, že za jejich výsadbu můžete
poděkovat: panu Antonínu Tůmovi a Josefu Šťástkovi klukům
Štěpánovým, rodině Maškových a Ernestových, Karolíně, Zuzaně a Šárce Zemanovým, Ivanu. Králíkovi,
Miloslavu Možnému, Ivaně Fulínové a Monice Šlehobrové. To právě oni reagovali na naši pozvánku a
věnovali sobotní dopoledne sázení stromů v našem okolí. I díky jim můžeme v kronice zanechat zprávu pro
budoucí generace o nově vysázených stromech, tak jak to učinili naši předci v roce 1938.
Předvelikonoční úklid aneb ukliďme si před vlastním prahem

Přidejte se k nám a pojďte si uklidit před svým domem, bytem, ale třeba taky před hřbitovem nebo hřištěm,
prostě aktivitě se meze nekladou. Pokud tedy chcete, zameťte chodník, seberte tam odpadky nebo upravte k
chodníku přilehlý trávník. Z tohoto odpadu utvořte viditelnou hromádku, kterou by mohli pracovníci obce
naložit a odvézt. Zabere vám to jen chvilku a výsledek bude fantastický. Tak tedy, pokud vám není lhostejné
v jakém prostředí žijete přidejte se!
Šárka Zemanová
předsedkyně EK

MYSLIVECKÝ SPOLEK
V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o přípravě naháňky na černou zvěř a také o Výroční členské
schůzi MS Netvořice. Tradiční vánoční naháňka proběhla dne 26.12.2016 za krásného počasí, kdy jsme si
sami sobě dokázali, že i za malého počtu střelců, perfektní přípravě a organizaci, troše potřebného štěstí,
bezpečné a dobré střelbě, lze docílit požadovaných výsledků. Závěrečný výřad toho byl důkazem v podobě
několika ulovených kusů.
Výroční členská schůze proběhla dne 26.3.2017 v zasedací místnosti MÚ Netvořice, na které jsme společně
zhodnotili nedostatky i úspěchy roku minulého a i se trochu zamysleli do budoucna, jak zabezpečit chod MS
Netvořice spolu s Honebním společenstvem Netvořice.
Při letošní dlouhé zimě, kdy na polích, loukách a hlavně v lesích bylo dostatek sněhu, byla velká pozornost
věnována přikrmování veškeré zvěře v naší honitbě. Poděkování patří všem, kteří si našli čas a zašli ke
svému oblíbenému krmelci, či zásypu a donesli obilí, kaštany či žaludy zvěři, aby nestrádala a byla v dobré
kondici.
První jarní den je za námi a v polovině dubna budou svátky velikonoční, kdy se pomalu chystáme na
brigádnickou činnost. Máme za sebou, jako každoročně, vyčištění škarp podél cest od nahromaděného
odpadu. Práce bude dost i na opravě mysliveckých zařízení, také plánujeme sběr kamene na polích a jiné
činnosti.
Členové MS Netvořice přejí všem hezké Velikonoce
Za MS Netvořice - předseda
Josef Břicháček
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KOLNA
PŘEDNÁŠKY
Spolek – KOLNA - Netvořice pořádá každým rokem od ledna do jara „SOUSEDSKÉ PŘEDNÁŠKY“. Pod
tímto názvem se ukrývají přednášky, které nám poskytují neprofesionální cestovatelé z našeho okolí, kteří
umí své posluchače poučit, poučením zaujmout a předat osobní informace o tom, co oni na cestách viděli a
jaké zážitky prožili. Na to navazují i informace, které jsou inspirativní pro ty, kteří by měli také odvahu
cestovat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost.
Při té příležitosti promítají osobní fotografie a videa, která na cestách pořídili. K tomu náš spolek za-jistí
pohodovou atmosféru a domácí občerstvení.

Letos jsme U Kočky za komínem v Pražské ulici 13. přivítali 14. ledna 2017
podnikatele - Lucii a To-máše Ernestovy. Podělili se o své zážitky z Indonésiie –
z tropických rájů. Jak Lucie, tak i Tomáš nám tytéž zážitky předali jako žena a muž.
Dva pohledy na stejnou věc. Dva zážitky. Oba poučné a pestré.

Druhá přednáška proběhla 4. února. Václav Bobek, zahrádkář tělem i duší a ještě
cestovatel, nám povyprávěl o Maroku. Přestože Maroko navštívil již po několikáté,
jsou jeho informace o této zemi stále květnatější a neotřelé. Spolu s osobními zážitky
z cest jsou vždy originální.

Jan Krejčí, lesník, botanik a dendrolog, vyprávěl 18. února o cestě v aljašských
horách, o svém setkání s krásnou a bohatou vegetací a rychlými horskými
bystřinami. Vyprávěl o přírodě, která přežila kůrovce a drancování zlatokopů. Popsal
nám svůj zážitek při setkání s medvědem a s byrokratickými americkými celníky .

Poslední přednášku jsme z technických důvodů museli uskutečnit u manželů
Motlových na bývalém ředitelství Velkovýkrmen. 4. března nám v jejich
objektu vytvořili příjemné prostředí.
Geolog Richard Hons nám vyprávěl o Izraeli. Přednáška o Jeruzalému s názvem
Město sedmi bran navázala na historii i současnost Nazaretu a Betléma. Pan Hons
nám objasnil i některé důvody, které tuto krajinu nechá-vají stále neklidnou.
Přednášky budeme pořádat i v roce příštím. Propagaci těchto akcí uvádíme vždy s dostatečným před-stihem
na našich stránkách www.kolna-netvorice.cz a v našich vývěskách. Jste vždy srdečně zváni.
POZVÁNKA NA JARNÍ PROCHÁZKU CESTIČKAMI FRANTIŠKA HRUBÍNA
Spolek KOLNA vás srdečně zve na fyzicky nenáročnou procházku, která se uskuteční 13. května 2017. Na
trasu vyrazíme v 10. 30 hodin z Netvořic z ulice Pražská 13.
Půjdeme společně po cestičkách, po kterých naší krajinou procházel František Hrubín. Cestou si něco
povíme o jeho životě a dílu. Společně se naobědváme v Lešanech, prohlédneme si pamětní síň na OÚ, a
když budeme mít štěstí, podíváme se i do domku, kde prožíval Franti-šek Hrubín své dětství. Pěšky
dojdeme do Netvořic, kde se naše cesty rozejdou.
Případné změny programu budeme zveřejňovat.
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KOLNA
POZVÁNKA NA KONCERT „CIMBÁL A MISTŘI HOUSLÍ“
Spolek KOLNA vás srdečně zve na koncert, který se uskuteční v Netvořicích 3. června 2017 od 18.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tento koncert pořádá náš spolek proto, že chceme uspokojit velký
zájem o hudbu, která je v našem kraji netradiční.
V cimbálové hudbě Jiřího Janouška účinkuje i jeho dcera, houslistka Markéta Janoušková. Ta doplní svým
vystoupením vše, co k tradiční cimbálové hudbě patří, a bude prezentovat i díla z okruhu vážné hudby.
V jejím provedení zazní díla Janáčka, Bartóka, Bodorové a dalších.
Program se jmenuje ,,FOLKLORE CLASSIC´´.
Markéta Janoušková studovala na Gymnáziu Jana Nerudy a
Pražské konzervatoři. Získala stipendium na prestižní
Chicago college of Performing Arts of Roosevelt university
a studovala i na Akademii múzických umění. Má za sebou
hodně prestižních soutěží a ocenění. Účinkovala v mnoha
významných hudebních tělesech a vystupovala s mistry jako
Josef Suk, Václav Hudeček, Charles Olivier – Monre,
Friedemann Riehle a další. Byla také první studentkou u
mistra Pavla Šporcla.
Koncert se uskuteční za finanční podpory Úřadu městyse Netvořice a pod záštitou houslisty Pavla
Šporcla.
Vstupné bude pro návštěvníky koncertu dobrovolné.
Gabriel Vach

STALO SE...
Podruhé jsme vyrazili ke Studánce………….
V loňském roce jsme na Nový rok poprvé vyrazili ke Studánce. Akce pořádaná městysem se vydařila a
cestou domů jsme se už společně domlouvali, že příští rok určitě vyrazíme opět.
Rok utekl jako voda a první den nového roku 2017 jsme se opět
sešli na náměstí a vyrazili směrem ke Studánce. Měli jsme
radost, že se počet účastníků pochodu zvýšil a přidali se k nám i
sousedé z Břežan. Většina z nás zvolila tradiční cestu přes Háj.
Ta byla velmi příjemná. V klidném tempu si účastníci příjemně
popovídali a za chvilku jsme byli u cíle. Jako tradičně jsme si U
Studánky připili a popřáli vše nejlepší do nového roku. Většina
účastníků jako vzpomínku zapálila v kapličce svíčku. Přímo na
místě se vedla diskuze o stále se zhoršujícím stavu kapličky.
Domluvili jsme se, že se vedení obce pokusí její opravu zajistit.
Obrátili jsme se na Arcibiskupství pražské s žádostí o pomoc a
zaslali informaci o historii a vzniku stavby (toto povídání si
můžete přečíst i vy a to přímo na dveřích kapličky). V současné
době jednáme s Metropolitní kapitulou u sv. Víta, která je
vlastníkem pozemku pod kapličkou a oprava by měla proběhnout
v jejich režii. Budeme opravdu rádi, když se vše podaří a my se
1. ledna 2018 sejdeme u opravené kapličky.
Monika Šlehobrová, starostka
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TJ SOKOL
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 měli „pilnou
individuální“ zimní přípravu a jistě se poperou o přední místa tabulky. Ty zajišťují možný postup mezi elitní
kluby do III.třídy okresních soutěží.
Všem popřejme 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 Vodehnal, Zdeněk Ošmera, Tadeáš Peřina, Jiří Kubásek a Stanislav Netolický
se pravděpodobně umístí na 6. místě soutěže OP2.
„B“ mužstvo ve složení: Miroslav Čipera, Pavel Bron, Karel Šméral a Zdeněk Ošmera (který je naším
nejvytíženějším hráčem), skončí pravděpodobně na 6. místě velice vyrovnané soutěže OP2.
„C“ mužstvo ve složení: Richard Havelka, Martin Čipera, Honzík Ošmera, Václav Švankmajer, Lucie
Ernestová a Zdeněk Šádek ukončí soutěž na 9. 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.
Musím touto cestou poděkovat hlavnímu vedoucímu stolního tenisu Mirku Čiperovi, který si našel dostatek
času na organizaci turnajů a rozvoj 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 sobotě 15.4.2017 pořádáme od 20:00 hod. retro diskotéku 80. let s diskžokejem Mírou
Macháčkem z rádia Impuls.
Vstupné je symbolické 50,-. Přijďte se pobavit.
Dále Vás chceme pozvat na divadelní představení choceradských ochotníků s názvem "MISTR OSTRÉHO
MEČE", které se bude konat v PÁTEK 21. DUBNA 2017 od 19:30 HODIN V SÁLE SOKOLOVNY
V NETVOŘICÍCH
Vstupné je 50,- Kč.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné a ničím nerušené prožití Velikonoc.
Se sokolským pozdravem „Nazdar!“
Pavel Bron
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PLÁNOVANÉ AKCE
Zájezd na výstavu Čimelice 2017
Český zahrádkářský svaz základní organizace Netvořice pořádá letos zájezd na zahradnickou výstavu
v Čimelicích. Výstava se koná jednou za dva roky. V roce 2015 jsme pořádali také zájezd na tuto výstavu,
který se účastníkům líbil a skoro každý si domů vezl nějakou rostlinu pro svoji zahrádku. Cestou zpět navštívíme zámek Orlík. Zájezd se pořádá za finanční pomoci OÚ Netvořice.
Cena zájezdu je stejná jako předloni 100,- Kč, v ceně nejsou zahrnuty vstupy, které si každý hradí sám.
Zájezd se koná v pátek 25.srpna 2017. Odjezd v 7:00 hod. z autobusové zastávky Netvořice.
Přihlášky a platby bude přijímat od 1.června 2017 Václav Bobek ulice Nová 216.
Za ČZS ZO Netvořice předseda Václav Bobek

NABÍDKA
Máte zájem se podílet na občasném úklidu naší obce?
Neváhejte nás kontaktovat na tel. 777 244 633.
Práce je vhodná pro aktivní důchodce, nezaměstnané, maminky na mateřské dovolené,
studenty a pod.
Pracovní poměr možný pouze v rámci Dohody o provedení práce.

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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ZAPOJTE SE S NÁMI

KOLA PRO AFRIKU
Paní Tůmová z Netvořic za námi přišla se zajímavým podnětem – zapojení Netvořáků do charitativní akce
„Kola pro Afriku“. Projekt nás zaujal a věříme, že se s námi do něj zapojíte.
Cílem organizace KOLA PRO AFRIKU je umožnit africkým dětem dopravu do školy. Některé totiž musí za
výukou urazit více než tříkilometrovou trasu a na jízdu autobusem nemají peníze.
Propojení s organizací Kola pro Afriku pro nás bude zajišťovat MUDr. Karel Navrátil z Benešova, který tuto
sbírku v Benešově organizuje již dva roky. S ním jsme domluveni, že naše kola by tedy putovala nejdříve
do Benešova a poté do centrálního skladu v Ostravě. Darovaná kola se nedávají přímo do rodin, ale do škol
v Gambii. Systém darování je již za dobu trvání projektu vyladěný. Organizace je navázána na tamní ministerstvo školství. Za opravy tam odpovídají placení mechanici, takže se nemůže stát, že se například píchlé
kolo někam vyhodí.

Pokud tedy máte doma nějaké nepotřebné, ale provozu schopné kolo, odvezte ho
do našeho sběrného dvora v době otevíracích hodin,
ve středu od 15:00 do 18:00 nebo v sobotu od 8:00 do 11:00.
O další se postaráme my.

Pokud tímto způsobem pomůžeme Afričanům k lepšímu vzdělání, pak jim vlastně pomáháme zvýšit jejich
šance na řešení vlastních problémů doma, bez nutnosti spoléhat na pomoc okolního světa.
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