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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
léto se přehouplo do své druhé poloviny a nám se pomalu začíná snižovat počet letních uzavírek silnic v našem okolí.
Nutno říci, že letos se to Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS) obzvlášť povedlo a cesta do Benešova se stala téměř
celodenním výletem. Po dohodě se starosty okolních obcí budeme nyní apelovat na KSÚS ohledně dlouhodobé uzavírky
hráze silnice III/1015 u rybníka Dunávice. Rádi bychom, aby byla hráz otevřena alespoň pro osobní vozidla s režimem
semaforů. O výsledcích jednání vás budeme informovat.
Nyní se vrátíme k činnosti obecního úřadu v uplynulých měsících. Nejlepší zprávou pro nás bylo oznámení, že jsme byli
úspěšní v žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV. Dotaci jsme získali ve výši 69 990 487,50 Kč a to ze Státního
fondu životního prostředí z 42. výzvy Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Díky získání finančních
prostředků z evropských fondů můžeme nyní požádat o spolufinancování Středočeský kraj. Žádost o spolufinancování
budeme podávat ihned po jejím vypsání, pravděpodobně v lednu roku 2018. Spolufinancování z našich zdrojů bude kryto
úvěrem, který máme sjednaný u České spořitelny za výhodných podmínek s pohyblivou úrokovou sazbou začínající na
0,46 %. Vzhledem k tomu, že jsme připraveni k realizaci (máme stavební povolení a je vysoutěžen zhotovitel), dojde
na začátku října letošního roku k předání staveniště a zahájení stavebních prací. Všichni víme, že nás teď čeká krušné
období. Pracovat se bude podle předem stanoveného harmonogramu, ale obec bude rozkopaná a na určitou dobu se
vždy zhorší přístup k jednotlivým nemovitostem. Bude to chtít spoustu tolerance a pochopení ze strany nás všech. Ale je
třeba si uvědomit, že správná likvidace odpadních vod z nemovitostí je výlučně záležitostí vlastníků jednotlivých objektů
produkujících odpadní vody. Řešení této otázky není povinností státu ani obce. Vzhledem k situaci v této oblasti a blížícímu
se zpřísnění zákona o nakládání s odpadními vodami se vám městys snaží co nejvíce pomoci. O výstavbě kanalizace,
zpracování projektové dokumentace na přípojky a jejich realizaci vás informujeme dále ve zpravodaji. Případné dotazy
k této problematice budeme zodpovídat na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat 14.9.2017 v
sokolovně za přítomnosti zhotovitele, projektanta a manažera projektu.
Přestože nás projekt kanalizace nyní hodně zaměstnává, připravujeme i další projekty. Snažíme se využít i dalších vypsaných
dotačních programů v rámci modernizace, zlepšení vzhledu a chodu obce. V současné době stále čekáme na výsledky
vyhodnocení žádostí o dotaci na opravu hřbitovní zdi a odpočinkové zóny v Dunávicích od Ministerstva zemědělství ČR. Od
Středočeského kraje jsme nedostali dotaci na opravu podlahy v tělocvičně základní školy, která je nyní v havarijním stavu.
Nevzdáváme se a využili jsme možnost podat žádost o dotaci na opravu podlahy v tělocvičně základní školy od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Dobrou zprávou je, že od Středočeského kraje získali dotaci Sokolové, a to na výměnu oken a
zateplení stropu přísálí v sokolovně. Vzhledem k žalostnému stavu naší svozové techniky bylo nutné velmi rychle vyřešit
tento problém nákupem vozidla Multicar. Stále se snažíme minimalizovat náklady na svoz velkoobjemového odpadu a sami
si vyvážíme kontejnery ze sběrného dvora na skládku do Přibyšic. Z tohoto důvodu je hodně vytěžováno i druhé svozové
vozidlo, Avia. Její technický stav bohužel také není dobrý. Připravujeme tedy projekt zahrnující nákup svozového vozidla
spojený s úpravou sběrného dvora a stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Na financování tohoto projektu chceme využít
vypsaného dotačního titulu z Operačního programu životního prostředí, kde je výše dotace 85 %. Připravovat budeme také
žádost o dotaci na opravy chodníků. Bude se jednat o chodníky, které nebude možné opravit v rámci výstavby kanalizace.
V červnu letošního roku byla při přívalových srážkách opakovaně poškozena cesta do Háje. Bohužel jakékoliv opravy jsou
zbytečné, pokud nebudou provedena zásadní opatření v horní části cesty a voda nebude z cesty svedena do příkopu. Na
opravu cesty požádáme o podporu Středočeský kraj z fondu „Zmírnění následků živelných katastrof“. Nyní připravujeme
potřebné podklady.
Po dlouhých třech letech příprav byla Lesy ČR a.s. dokončena úprava toku Brejlovského potoka v intravilánu obce. Snad
budou provedená opatření dostačující a v případě přívalových srážek nebudou přilehlé nemovitosti ohroženy tak, jak tomu
bylo v roce 2013.
Na jaře letošního roku proběhla jednání s Metropolitní kapitulou u Sv. Víta, která je vlastníkem pozemků v Háji, kde
stojí kaplička „Studánka“, neodmyslitelná součást historie Netvořic. Jednali jsme o možnosti opravy kapličky, kterou by
financovala Metropolitní kapitula. Přímo na místě jsme se sešli se stavebním inženýrem Metropolitní kapituly Ing. Stříteckým
a zástupcem rodáků panem Duškem, který přiblížil zástupci Metropolitní kapituly historii kapličky. Ing. Střítecký nám přislíbil
pomoc a podle posledních zpráv by měla být na podzim kaplička opravena. Novoroční pochod ke Studánce by tak mohl
končit již u nově zrekonstruované kapličky, což by bylo skvělé.
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Ještě do konce letních prázdnin dojde v základní škole k výměně starých plechových radiátorů. Ke všem radiátorům, jak v
mateřské, tak i v základní škole, budou nainstalovány termohlavice, což nám ukládá příslušný zákon.
Dalšími projekty, které bychom rádi realizovali ještě v letošním roce a nejsou financovány z dotačních titulů jsou: výměna
oken v č. p. 16 (pošta), nová autobusová zastávka u stavebnin, pokračování oprav v muzeu (více dále ve zpravodaji),
oprava schodiště k základní a mateřské škole (které je v havarijním stavu) a chodník u mateřské školy. Vzhledem k boomu,
ke kterému došlo ve stavebnictví (a nejen v něm), máme čím dál větší problém sehnat stavební firmy na realizaci projektů
za „rozumnou cenu“. Tak doufáme, že finanční prostředky, které jsme na tyto projekty rozpočtovali, budou stačit.
Vážení spoluobčané, předešlým výčtem realizovaných a připravovaných akcí jsme vám chtěli alespoň trochu přiblížit naši
práci. Doufáme, že i nadále budeme v získávání dotací alespoň tak úspěšní, jako doposud. I když, pokud bychom byli 100%
úspěšní, zlobit se nebudeme.
Všichni si užijte krásný zbytek léta a uvidíme se na tradiční netvořické pouti. Našim dětem přejeme úspěšné vykročení do
nového školního roku.
			

		

Monika Šlehobrová - starostka

ZPRÁVY MĚSTYSE
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne
27.4.2017 a 22.6.2017
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
• poskytnutí neinvestiční dotace spolku Mezi řekami z.s. ve výši 5.000,-Kč na akci „Ohlédnutí za historií – Vystěhování
Neveklovska, Benešovska a Sedlčanska 1942 – 45“ a činnost spolku Mezi řekami z.s. v r. 2017
• zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 794 v k.ú. Netvořice za části pozemků parc.č. 796/1 a 792/5 v k.ú.
Netvořice
• dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Netvořice,
okres Benešov, příspěvková organizace se sídlem Netvořice, Školní 171, PSČ: 257 44, IČ: 70996865, jejímž
zřizovatelem je městys Netvořice
• dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Netvořice,
okres Benešov, příspěvková organizace se sídlem Netvořice, Školní 191, PSČ: 257 44, IČ: 70996857, jejímž
zřizovatelem je městys Netvořice
• uzavření darovací smlouvy mezi městysem Netvořice a městysem Štěchovice, jejímž předmětem je bezúplatný
převod movité věci: hasičské vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP, RZ: 8S2 3626, VIN: 120153812 pro účely využití v
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Netvořice
• úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou a.s
• účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2016
• převedení výsledku hospodaření ve výši 7.323.790,03 Kč v r. 2017 na účet 432 - výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
• závěrečný účet městyse za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
• směnu části pozemku parc. č. 794 v k.ú. Netvořice o výměře 181 m2 za části pozemků parc. č. 796/1 o výměře
• 179 m2 a 792/5 o výměře 2 m2 v k.ú. Netvořice. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí každá ze zúčastněných
stran jednou polovinou
• přijetí dotace na akci „Výstavba ČOV a kanalizace Netvořice“ příspěvek unie 69.990.487,50 Kč.
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Výběr usnesení ze zasedání rady městyse Netvořice od 13.3.2017 do 10.7.2017
Rada:
Schvaluje mj.:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

prodloužení nájemní smlouvy a změnu doby nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce České poště
nákup vozidla Multicar M26 4x4 za cenu 1.113.200,- Kč vč. DPH + 2x zvýšená bočnice za cenu 8.470,-Kč vč. DPH.
Zároveň pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
výsledky záměru pronájmu bytu 1+kk v ulici Pražská 16, Netvořice. Byla doručena jedna nabídka s nabídkou nájemného
ve výši 3.000,- Kč/měsíc. Je tedy vítězem nabídkového řízení
vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací a pověřuje starostku podpisem dohody s Úřadem
práce. Mzdové prostředky vč. získané dotace budou do rozpočtu zapracovány po podpisu dohody o vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
výsledky výběrového řízení na technický dozor investora na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“
na návrh hodnotící komise vyřadit nabídku uchazeče č.5 – SUDOP a.s., která ani po doplnění nesplnila podmínky
stanovené zadavatelem ve výzvě a zadávací dokumentaci
rozhodnutí hodnotící komise uzavřít smlouvu s druhým nejlépe hodnoceným uchazečem č.4 – Ing. Přemyslem Pěknice
– IČ 62550985, který splnil všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, a to v ceně 1.189.000,-Kč bez DPH
vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc.č.266/3 v k.ú.Dunávice o rozloze 32m2
výsledky výběrového řízení ze dne 5.6.2017. Vítězem je nabídka od společnosti Roman Lutz, se sídlem: Jílovská 418,
257 41 Týnec nad Sázavou, IČ: 16122267, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena je 335 550,-Kč
za kompletní zakázku
školné v mateřské škole na školní rok 2017-2018 výši 500,-Kč
nabídku na opravu a regulaci otopné soustavy v MŠ Netvořice ve výši 29.682,-Kč. Dodavatelem akce je Jirsák Petr,
topenářství a instalatérství, IČ 03138925
spoluúčast na obnově „Císařské cesty Všetice-Radslavice“. Městys uhradí zapůjčení bagru a posyp cesty - štěrk
vyřazení vozidla Multicar M24 z provozu. RM schvalujeme prodej vozidla Multicar M24 obálkovou metodou. Nejnižší
nabídková cena 18.000,-Kč
vítěznou nabídku na akci „Výměna oken a vchodových dveří – Městské muzeum“ – firma Vosmed s.r.o. - IČ 28907167
ve výši 254.082,-Kč
částku 5.000,-Kč za zřízení věcného břemene ke každému pozemku ve vlastnictví městyse Netvořice, který bude
věcným břemenem zatížen
cenovou nabídku služeb koordinátora BOZP na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“ ve výši 206.668,- Kč (vč.DPH).
Služby bude zajišťovat Ing. Přemysl Pěknice
oslovení a zaslání výzvy k účasti na nabídkovém řízení na akci „Výměna radiátorů a instalace termohlavic – ZŠ
Netvořice“ následujících podnikatelských subjektů: Josef Miksa – IČ 10464077, Pavel Šmíd – IČ 03152324, Petr Jirsák
– IČ 03138925

Pověřuje mj.:
•

•

starostku vydáním souhlasného stanoviska k žádosti AG AGROPRIM s.r.o. Netvořice o udělení souhlasu se zřízením
provizorní panelové komunikace na pozemcích parc. č.696/10, 697/7, 701/3 v k.ú. Netvořice z důvodu uzavření mostu
přes Brejlovský potok s tím, že pozemky po likvidaci provizorní komunikace budou uvedeny do původního stavu
starostku podpisem smlouvy s vítězem Ing. Přemyslem Pěknicou - koordinátor BOZP na akci „ČOV a kanalizace
Netvořice“
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Setkání v Senátu
Je pátek 17. března 2017 dopoledne. Valdštejnský palác na Malé
Straně v Praze, sídlo Senátu Parlamentu České republiky, se plní
hosty z krajiny mezi Sázavou a Vltavou. Jsou tady neveklovští i
sedlčanští, lidé z Hradištka, Krňan, Václavic, Bystřice a jiných míst,
v čele se svými starosty. Nechybějí ani netvořičtí vedeni Monikou
Šlehobrovou. Hlavní sál Valdštejnského paláce se totiž právě stal
místem připomenutí událostí, které náš kraj těžce postihly před 75 lety.
Tehdy, přesně 14. března 1942, bylo vyhláškou zahájeno vysídlování
prvních 16 vesnic v Posázaví, mezi něž patřily i Maskovice, Lhota
a Tuchyně. Na samotné Netvořice došlo na podzim téhož roku.
Letošní setkání v Senátu navázalo na obdobnou akci konanou
před pěti lety a bylo opět organizováno Václavem Šmerákem,
předsedou sdružení Mezi řekami, který si během posledních
let získal velké zásluhy na poli regionální historie a jejího
oživování. Zatímco roku 2012 se připomínka konala pod záštitou dnes již zemřelého senátora Karla Šebka, letošní
setkání se uskutečnilo za podpory starosty Sedlčan, senátora Jiřího Buriana, jemuž také společně s neveklovským
starostou Janem Slabým patřilo úvodní a závěrečné slovo. Vedle nich hovořil historik Jan Němeček z Břežan, bývalý
předseda Senátu Petr Pithart, archeolog Jan Vizner z Jílového, netvořická knihovnice Lucie Hašková, starosta zdejšího
rodáckého spolku Jiří Stibůrek a někdejší netvořický učitel, historik Tomáš Zouzal. Akci dokumentoval Martin Fulín.
Sál Valdštejnského paláce byl zaplněn nejen pamětníky, ale také žáky škol z dotčeného regionu. Směrem k
nejmladší generaci a do budoucnosti se ostatně nesla řada slov z projevů výše uvedených mužů. Velice silně
v příspěvcích rezonoval pojem domova jako dědictví, které má být zvelebováno a předáváno z generace na
generaci. Zástupci Neveklova, Sedlčan i Netvořic také vyjádřili snahu dále prohlubovat vzájemnou spolupráci.
Tématu vystěhování se podrobně věnuje také kniha Tomáše Zouzala
„Zabráno pro SS“, na jejíž vydání spolu s dalšími obcemi přispěly
i Netvořice. Autor, který podklady ke knize sbíral dvanáct let, ji v
Netvořicích představil 11. prosince 2016 při přednášce na radnici. Téměř
čtyřsetstránková publikace, bohatě doplněná obrazovými přílohami,
dokumentuje vytvoření největšího vojenského cvičiště na území českých
zemí, vystěhování obyvatelstva a zabrání území pro jednotky Waffen-SS.
Publikace byla vyznamenána na veletrhu Svět knihy prémií Miroslava
Ivanova. Nyní třicetiletý autor, který v Netvořicích vyučoval v letech
2013–2014, byl při udílení cen nejmladším z oceněných spisovatelů.
Knihu Zabráno pro SS lze zakoupit na úřadě městyse.

Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo v letošním roce v neděli 23. dubna 2017. V
příjemné atmosféře jsme naše nejmenší přivítali mezi občany Netvořic,
rodiče se zapsali do pamětní knihy a obdrželi pamětní list ze slavnostního
vítání s malým dárkem pro svoje zlatíčka. V letošním roce jsme přivítali
15 nových občánků Netvořic a zasedací místnost obecního úřadu se
zcela zaplnila. Milí rodiče, jen tak dál …!
Mezi nové občany Netvořic byli přivítáni:
Česká Karolína, Dlouhá Adéla, Fogl Jakub, Franěk Barnabáš, Janoušková
Anna Marie, Jelínková Julie, Král František, Králík Ivan, Kuhnová Eliška, Mazzetti Nikola, Poláčková Anna Marie, Simbartl
Petr, Topolová Viktorie, Kloudová Natálie, Slancová Barbora.
O termínu vítání občánků v roce 2018 vás budeme včas informovat.
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Ochotnické divadlo
V pátek 21. 4. 2017 se konalo v sokolovně divadelní představení choceradských
ochotníků „Mistr ostrého meče“. Představení pořádali sokolové za podpory
městyse Netvořice. Bylo pro nás velmi nemilým překvapením, když se nás v
řadách připravených pro diváky sešlo z celých Netvořic asi sedmnáct. A chvíli
to vypadalo, že na jevišti jsou herci proti nám v přesile.
Je smutné, že v Netvořicích, kde mělo ochotnické divadlo hlubokou tradici, již
lidé o tento druh zábavy nemají zájem. Představení se ochotníkům povedlo a
diváci se dobře bavili. Jen doufáme, že choceradské ochotníky nízká divácká
účast neodradila, a že se k nám ještě někdy vrátí.

Pálení čarodějnic
Tak jako každoročně, i letos jsme se sešli společně na fotbalovém hřišti. Pálení
čarodějnic je jedna z akcí, na které se sejdeme v hojném počtu, a myslím, že i letos
vládla na hřišti příjemná atmosféra.
Před půlnocí se vydali dobrovolníci spolu s hasiči stavět „májku“. Přestože se
dobrovolníků sešlo dost, tak májka letos vzdorovala a její stavění se značně
zkomplikovalo. Nicméně dobrovolníci se nevzdali a nakonec po dvou hodinách
příprav se jim podařilo poněkud „pochroumanou“ májku vztyčit. Vzniklé komplikace
nás vedly k zamyšlení, jestli nezměnit dobu stavění máje. S hasiči jsme se dohodli,
že bude rozumnější, stavět máj v podvečer, kdy mají všichni dobrovolníci ještě
„dostatek sil“ a sníží se tak riziko možného úrazu. Myslím, že všichni, kdo se
letošního stavění máje zúčastnili, nám dají za pravdu.

Setkání ke Dni matek
S našimi seniory jsme se sešli, tak jako již tradičně, v květnu při příležitosti oslav
Dne matek. Program zahájilo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy. Potom
našim seniorům zpříjemňoval odpoledne svými triky kouzelník Jan Komberec.
Své triky předváděl přímo u jednotlivých stolů, kde zaujal svým kouzelnickým
uměním. Naštěstí všechny prstýnky, mince a jiné zapůjčené hodnotné rekvizity
přičaroval úspěšně zpět. Doufáme, že se nám podařilo připravit zábavný program
a naši senioři strávili příjemné odpoledne. Moc se těšíme na další setkání.

Oslavy Dne dětí
Při lednovém plánování akcí, které chceme pořádat během roku,
nikdy nezapomeneme na oslavy Dne dětí. Jedná se o jeden z
pilířů společenského života v Netvořicích. I letos se na hřišti sešly
dobrovolnice z řad kulturní komise, vedení obce a bývalých žákyň
základní školy, aby připravily dětem odpoledne plné zábavy a her. To
se nám, myslím, i přes vrtkavé počasí, podařilo. Velkým dílem k tomu
přispělo také vystoupení kouzelníka Jana Komberce, který nás zaujal
při vystoupení pro seniory. Připravil zábavný program i pro děti. Po
jeho skončení se dětem ještě dlouho věnoval a modeloval jim figurky z
nafukovacích balónků. Všechny děti byly nadšeny.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
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Orvieto
V neděli 4. června 2017 vedlo přes Netvořice pěší putování Štafety
Corpus Domini z Prahy do italského města Orvieto. Netvořice se
staly opět součástí tradičního a významného etapového pochodu.
Myšlenka, připomenout formou štafety cestu kněze Petra z
Prahy do Říma v roce 1263, na základě které se dnes po celém
světě slaví svátek Corpus Domini, vznikla v roce 2000, kdy byla
Praha Evropským městem kultury. Štafetová pouť z Prahy do
Orvieta proběhla letos již po jedenácté. Cílem poutě je katedrála v
italském Orvietu, která byla postavena na počest svátku Corpus
Domini. Štafetu tvoří dobrovolníci z České republiky a Itálie, kteří
trasu absolvují po českém území a dále po části italského území.
Do Orvieta dorazí v předvečer svátku Corpus Domini. Během
poutě navštíví řadu zajímavých kulturních památek. Štafeta je nejen sportovní, ale i společenskou událostí.
My jsme se sešli s poutníky na Vencově a doprovodili je do Netvořic, odkud po obědě pokračovali do Neveklova.

Otevření hasičárny
Dne 20.4.2017 jsme se konečně dočkali a po mnoha letech příprav byla
dokončena a zkolaudována nová hasičská zbrojnice v Netvořicích. S
velitelem JSDH Netvořice Miroslavem Šebkem byl domluven termín
slavnostního předání zbrojnice na 24.6.2017, a to při příležitosti oslav 135
let založení Sboru dobrovolných hasičů v Netvořicích. Do té doby jsme
ještě museli doladit se zhotovitelem drobné úpravy a nedodělky, aby bylo
při slavnostním otevření vše v pořádku.
V den oslav, 24.6.2017, byla v dopoledních hodinách otevřena hasičská
zbrojnice pro veřejnost. V prostorách zbrojnice byla instalována výstava
věnovaná historii SDH Netvořice. Slavnostní zahájení oslav a otevření zbrojnice bylo naplánováno 14:00 hodin. Na tento,
pro Netvořice významný den, přijali pozváni vzácní hosté: plk.Ing Miloš Hladík - náměstek pro úsek IZS a operační řízení,
Ing. Luboš Navrátil – vedoucí oddělení IZS a obrany Středočeského kraje, Marie Škvorová – projektový manažer MAS
Posázaví a další významní hosté. Po úvodním slovu starostky obce a hostů posvětil budovu zbrojnice Mgr. Bedřich
Vymětalík – farář týnecké farnosti.
Poté starostka předala veliteli JSDH Miroslavu Šebkovi klíče od nové zbrojnice. Pak už všechny čekalo příjemné posezení
s hudbou a občerstvením, které zajistili členové hasičského sboru.
Jsme rádi, že jsme mohli zajistit našim hasičům kvalitní zázemí a důstojné podmínky pro jejich činnost.
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Realizace kanalizačních přípojek
Je před námi realizace největšího a finančně nejnákladnějšího
projektu v novodobé historii Netvořic. Velice dobře si to
uvědomujeme a jsme připraveni vše zorganizovat tak, aby
realizace projektu proběhla bez větších komplikací. K tomu
budeme potřebovat i vaši spolupráci a podporu.
Zákon stanoví, že správná likvidace odpadních vod z jednotlivých
nemovitostí je výlučně věcí vlastníků objektů produkujících
odpadní vody. Podotýkáme, že do nové splaškové kanalizace
Podpis smlouvy se zhotovitelem projektu
nesmí být zaústěny žádné dešťové a podzemní vody, ani vody z
„Kanalizace a ČOV Netvořice“
domácích ČOV. Přestože řešení otázky likvidace odpadních vod
není povinností státu ani obce, snažíme se vám co nejvíce v této věci pomoci a zajistit co nejsnadnější připojení na kanalizaci.
Kanalizační přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace
nemovitostí obyvatel k zaústění do veřejné kanalizační sítě a její výstavba podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu.
Veřejné části domovních kanalizačních přípojek jsou povoleny v rámci hlavních kanalizačních řadů a je na ně již vydáno
pravomocné stavební povolení.
Abychom vám vyřizování stavebního povolení usnadnili, rozhodli jsme se, že na soukromé části přípojek za vás příslušná
povolení zajistí hromadně a na své náklady obec. V současné době jsme ve fázi dokončování projektové dokumentace na
kanalizační přípojky, která bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí. K tomu je zapotřebí ze strany vlastníků
nemovitostí spolupracovat prostřednictvím obce s projektantem. Jde zejména o schválení navržené trasy přípojky (případně
požadavek na její úpravu) a poskytnutí potřebných údajů – hloubka, trubní vedení, umístění septiku apod.
Během srpna obdrží všichni vlastníci nemovitostí dopis s výzvou k návštěvě úřadu městyse. Předmětem návštěvy bude
projednání a odsouhlasení navrženého řešení připojení kanalizační přípojky, případně její úprava.
Podrobnější informace ke kanalizačním přípojkám budou nejen součástí vyzývacího dopisu, ale budou vám poskytnuty
při osobní návštěvě úřadu městyse a na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat za přítomnosti
zhotovitele, projektanta a manažera projektu dne 14.9.2017 od 17,00 hod. v sokolovně.
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že ten, kdo se nenapojí svými odpadními vodami do nové splaškové kanalizace, bude
muset prokazovat, že odpadní vody nevypouští do dešťové kanalizace, ale že je likviduje zákonným způsobem (jímka na
vyvážení atd.). Tento zákonný způsob likvidace bude ze strany Městského úřadu Benešov – odboru životního prostředí a
městyse Netvořice důsledně kontrolován a vlastníci budou předkládat doklady o pravidelné likvidaci odpadních vod dle
příslušného zákona.

Informace z Muzea motocyklů
Z důvodu navrácení 28 kusů exponátů z netvořického Muzea motocyklů zpět firmě JAWA Týnec bude minimálně do konce
letošního roku Muzeum motocyklů uzavřeno. Sbírka muzea se tímto zásahem obsahově výrazně změní.
Muzeum motocyklů bude otevřeno pouze během netvořické pouti, a to v neděli 20.8.2017 od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Firma JAWA otevře během letošních prázdnin své vlastní tovární muzeum. Sbírky budou uloženy v 5. patře budovy JAWA
Týnec a dle našich informací bude možné muzeum navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě.
												
											

Ing.Jiří Stibůrek
majitel Muzea motocyklů

Městské muzeum
Jak jsme již avizovali, v letošním roce dochází k opravám v našem muzeu. Došlo k instalaci nových radiátorů v celé budově
a jako zdroj tepla bylo nainstalováno tepelné čerpadlo. To nám dává možnost pracovat v interiérech muzea i během
zimních měsíců a opravy se tím urychlí.
Koncem srpna nebo na začátku září dojde k výměně oken. Pokud se nám podaří do podzimu vysoutěžit stavební firmu a
počasí to dovolí, tak muzeum dostane do konce roku 2017 i „nový kabát“. Pokud ne, dojde k tomu až na jaře 2018.
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V rozpočtu na rok 2018 bude vyčleněna odpovídající částka na opravy a úpravy interiéru, aby v roce 2019, při příležitosti
oslav 100 let založení Muzejního spolku v Netvořicích, bylo muzeum připraveno důstojně prezentovat svůj sbírkový fond.
V současné době jsou interiéry i uložení sbírek v nevyhovujícím stavu, protože dlouhá léta nebylo do muzea investováno
prakticky nic.
Od našeho původního záměru vytvořit v půdních prostorách muzea výstavní místnost jsme upustili. Důvodem je
nevyhovující stav podlahy, která by neunesla větší zatížení. Samozřejmě, že by bylo možné podlahu zpevnit, ale pouze
za cenu neúměrně velkých nákladů a to je, i vzhledem k velikosti půdního prostoru, nerentabilní. Proto raději investujeme
do oprav současných prostor a mobiliáře tak, aby se pro návštěvníky celkově zatraktivnila prohlídka muzejních sbírek.
Pokusíme se vytvořit i větší prostor pro pořádání výstav, ale nebude to jednoduché, protože vnitřní uspořádání jednotlivých
místností mnoho možností nenabízí.
Vzhledem k tomu, že nejsme schopni určit přesný harmonogram plánovaných prací, zůstane v letošní sezóně muzeum
uzavřené.

KNIHOVNA
Čtěme dětem kvalitní knihy!
V závěru školního roku navštívili knihovnu nejprve prvňáčci a poté děti
z mateřské školy. Naši čerství čtenáři byli slavnostně pasováni na rytíře
Řádu čtenářského, s předškoláky jsme si ukázali, jakou nečekanou
zábavu může nabídnout kniha plná puntíků.
Na úvod každé besedy se dětí vyptávám, zda mají rády knížky, jestli jim
rodiče čtou a jaká je jejich oblíbená kniha. O tom, proč je důležité dětem
číst, bylo napsána řada článků, studií a knih. Můžeme si v krátkosti
připomenout to nejzásadnější. Díky hlasitému předčítání si dítě prohloubí
cit pro jazyk, výslovnost, rytmus řeči, rozšíří si slovní zásobu, rozvíjí
logické myšlení. Zlepšuje si komunikační dovednosti a cvičí paměť. Čtení rozvíjí také schopnost koncentrace. Všechny
tyto dovednosti pak dítě uplatní ve škole. Děti, které mají kladný vztah ke knihám, mívají ve škole lepší výsledky.
Dětem můžeme začít číst hned po jejich narození, nejpozději však v batolecím věku. Pro začátek jsou nejvhodnější
leporela, říkadla a básničky. Čím dřív si dítě zvykne na rituál čtení, tím lépe. Odložte mytí nádobí na později, nezapínejte
mu televizi. Nejdůležitější funkce večerního rodinného čtení je totiž posilování pouta mezi rodiči a dítětem. Pohádka na
Déčku ani hra na tabletu čtení nenahradí!
Berte knihu všude s sebou, využijte ji při čekání u lékaře nebo na autobus. Nevyplňujte volnou chvíli hraním her na mobilu,
neboť hrozí, že si děti už odmala vypěstují závislost. Dvouleté dítě ovládající tablet vypadá roztomile, ale kdo má odrostlejší
děti, jistě už poznal, jak těžké je přimět ho k jiné činnosti než vysedávání u počítačových her, mobilních aplikací nebo na
sociálních sítích. Chcete-li, aby vaše dítě sáhlo raději po knize než po mobilu, nezapomeňte na to, že dítě je obrazem svých
rodičů. Buďte mu tedy dobrým vzorem!
Pokud máte pocit, že se podle výše zmíněných rad dávno řídíte a čtení je samozřejmou součástí života vaší rodiny, zkuste
se zamyslet nad tím, jaké knihy svým dětem nabízíte. Píšu o tom proto, že devadesát procent předškoláků uvedlo jako
svou oblíbenou knihu knižní adaptaci televizního filmu či seriálu, pokud ovšem měli na mysli knihy a ne přímo to, co znají
z televize nebo počítače. Honzíkova cesta a Káťa a Škubánek byli převálcování hromadou Transformers, Šmoulů, My
little pony, Littlest Pet Shop a dalšími názvy, které jsem už nebyla schopná identifikovat. Není divu, že si prvňáci při plnění
jednoho ze tří úkolů lámali hlavu se zkomolenými názvy pohádek typu „Čert a sváča“ nebo „Princezna na kukuřici“. Děti
neznají klasické české pohádky!
Předejte svým dětem naše kulturní dědictví. Pomocí klasických pohádek se dítě lépe zorientuje ve skutečném světě,
setká se s typickými lidskými vlastnostmi, utvoří si žebříček hodnot a prohloubí citlivost a empatii. Nenechte se zlákat
zpitvořenými a překombinovanými pseudopohádkami, které nabízí dnešní zábavní průmysl. Ty naopak fantazii vašich dětí
deformují. Přispívají k poklesu čtenářského vkusu, budoucímu konzumnímu stylu života i ztrátou hodnotových norem.
Až půjdete do knihkupectví, nekupujte první knihu, která vás praští do očí. Pravé poklady bývají vždy ukryty! Ptejte se na
autory jako je M. Motlová, P. Čech, J. Žáček, Z. Svěrák nebo takové, které jste si sami v dětství zamilovali – F. Hrubín, D.
Mrázková, J. Trnka, M. Macourek nebo E. Petiška. Nechte se inspirovat webovými portály Celé Česko čte dětem, Rosteme
s knihou nebo Čtení pomáhá, kde najdete spoustu tipů na kvalitní četbu. A nezapomeňte vyrazit do knihovny!
													
Lucie Hašková
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Novinky pro dospělé:

Novinky pro děti a mládež:

P. Hartl – Okamžiky štěstí
E. Boček – Aristokratka ve varu
T. Boučková – Život je nádherný
Z. Czendlik – Postel hospoda kostel
A. Mornštajnová – Hotýlek
R. Třeštíková – Bábovky; Dobře mi tak
T. Keleová-Vasilková – Vůně života
R. Bryndza – Dívka v ledu
B. Erskine – Spáčův hrad
B. Minier – Zkurvenej příběh
J. Jonasson – Zabiják Anders a jeho přátelé
J. Green – Hledání Aljašky
M. Bussi – Maminka neříká pravdu
E. Rickstad – Tiché dívky
T. Zouzal – Zabráno pro SS

H. Tullet – Knížka
M. Motlová – Česká říkadla, písničky a pohádky
K. Janouchová – Ivanka lepí náplasti
T. Končinský – Překlep a Škraloup
J. Nejedlý – Mistr sportu skáče z dortu
M. Vetešková – Jak maminka vylezla na věž
B. Matějovský – Čuňa, Zulu a Ferda
M. Sodomka – Jak si postavit auto
R. Dahl – Obr Dobr
I. Březinová – Řvi potichu, brácho
R. Russell – Deník Mimoňky
J. Kinney – Deník malého poseroutky 9.
L. Lowry – Dárce
S. Collins – Hunger games
J. K. Rowlingová – Harry Potter a prokleté dítě

TJ SOKOL
Zdravím všechny čtenáře Netvořického zpravodaje. Rok se s rokem sešel, opět tady máme prázdniny a s nimi blížící se pouť.
Co je u nás v Sokole nového?
V sokolovně, jak jste si již někteří všimli, proběhla výměna oken na sále a dokončení výměny oken na přední straně budovy.
Dnes už mohu říci, že práce budou pokračovat, protože jsme dosáhli na dotaci od Středočeského kraje.
O sportu
Fotbal
Minulý ročník fotbalových soutěží skončil. Mužstvo dospělých se umístilo na konečném čtvrtém místě IV. třídy okresního
přeboru. Starší žáci také získali čtvrté místo a starší přípravka skončila na devátém místě. Všem hráčům a trenérům děkuji
za jejich obětavou a ne jednoduchou práci a přeji jim mnoho úspěchů v nastávající sezóně.
Stolní tenis
Ze stolního tenisu jenom krátce, protože sezóna probíhá v zimním období. Do soutěžní sezóny 2017 – 2018 jsou přihlášena tři
družstva. Do podzimních a jarních bojů jsou přihlášena tři družstva. Jelikož sezóna začíná až v říjnu, budete blíže informováni
v dalším čísle zpravodaje.
Gymnastika
Na první jarní neděli, tedy 26.3.2017, vyšlo datum prvního letošního závodu, kterého se zúčastnilo i družstvo gymnastek z
naší ASPV Netvořice.
Tentokrát se jednalo o 9. ročník Bělského gymnastického čtyřboje v Bělé pod Bezdězem a úkol to nebyl jednoduchý, jelikož
většina děvčat se závody teprve začala nebo se přesunula do vyšší kategorie, kde na ně čekaly obtížnější prvky. Přesto jsme
se na závod pečlivě připravily a nakonec jely v počtu 4 závodnic (Stibůrková Andrea, Šebková Elizabeth, Rychlá Gabriela
a Šméralová Eva). Závody se nám moc povedly, a tak jsme si domů vezly i cenný kov. Ten získala naše nejzkušenější
závodnice, Andrea Stibůrková, která si v kategorii starších žákyň III. vybojovala 2.místo a stříbrnou medaili. Eli Šebková se
ve stejné kategorii umístila na pěkném 9.místě a Gabča Rychlá kousek za ní na místě 10. Evi Šméralová závodila v kategorii
mladších žákyň II. a umístila se zde na pěkném 14.místě.
Dalšími závody byl Krajský přebor, který proběhl v Benešově 8.4.2017 a i tady se nám opět dařilo. Letos se sešlo na 130
dětí, aby zde bojovaly o postup na Republikové finále do Doubí u Třeboně. Letos si postup mohli vybojovat pouze nejlepší
čtyři závodníci z každé kategorie a pátý byl náhradník.
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Na tyto závody jsme ze zdravotních důvodů jely v omezeném počtu 3 závodnic
a hned dvě děvčata si ve velké konkurenci vybojovala postup na Republikové
finále (RF). Po necelé roční pauze nás přijela na závody podpořit naše nejstarší
závodnice – Barbora Stibůrková a v kategorii dorostenek vybojovala výborné
2. místo, a to i přes to, že od září 2016 vzhledem k nástupu na střední školu a
internát v podstatě netrénuje. Zkrátka přijela, zacvičila a závod se jí moc povedl.
Další závodnicí, která si vybojovala postup na RF, je Andrea Stibůrková, která
byla přihlášena mezi starší děvčata, do kategorie starších žákyň IV. a ani tady
se neztratila. I jí se závod moc povedl a vybojovala si také 2. místo se stříbrnou
medailí. Poslední naší závodnicí tohoto závodu, která se účastnila krajského
přeboru, byla Gábina Rychlá. Ta také zacvičila velice pěkně a obsadila šťastnou 13. příčku v kategorii starší žákyně III.
REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 2017 proběhlo o víkendu 12.-14.5.2017 v jihočeském Doubí u
Třeboně ve Sportcentru ČASPV. Tato sportovní akce je jakýmsi vyvrcholením celoročního cvičebního úsilí nejen gymnastek,
ale i gymnastů ve všech kategoriích.
Za Středočeský kraj nás letos tedy reprezentovala Andrea Stibůrková v kategorii starších žákyň IV. a Stibůrková Barbora
v kategorii dorostenek. Celorepublikový závod byl letos hodně náročný a konkurence veliká, a tak dívkách patří velká
gratulace a díky za jejich snažení. A jak jsme se umístily?
Mladší z dívek – Andrea Stibůrková, která závodila v kategorii starších žákyň IV., tedy se staršími soupeřkami, obsadila
nakonec pěkné 17. místo ze 43 závodnic, a to i přes to, že její soupeřky cvičí
náročnější cvičení na hrazdě a k tréninku přeskoku mají mnohem výhodnější
podmínky. V závodě na prostných (koberci) měla ale známku z celé kategorie
nejvyšší a to 9.45 z 10 bodů. Celé družstvo, ve kterém závodila, skončilo ve velké
konkurenci na krásném, 6.místě.
Starší Barbora Stibůrková, startující v kategorii dorostenek obsadila výborné
5.místo z 25 závodnic, a to i přesto, že nastoupila k závodu téměř po roční pauze.
Děvčata z celého družstva dorostenek si součtem bodů vybojovala 1.místo a zlaté
medaile, čímž přispěla k velkému úspěchu, jímž je umístění celého Středočeského
kraje. Ten získal 3. místo v celkovém hodnocení krajů a odnesl si pohár.
Děvčatům moc gratuluji, děkuji za výbornou reprezentaci a přeji nejen jim, ale
celému Středočeskému kraji stejné a ještě lepší výsledky.
Na konci školního roku, ve středu 28.6.2017, se gymnastky ze závodního oddílu,
ale i z kroužku ZŠ předvedly v několika vystoupeních na Sportovní akademii 2017.
Zde vystoupily i dětičky z přípravky SG, které se s gymnastikou teprve seznamují
a i jim se společné vystoupení moc povedlo, stejně jako celá sportovní akce.
Aby se děvčata dobře připravila na nadcházející sezonu, čeká nás v měsíci srpnu
tradiční gymnastické soustředění, pro jehož účely jsme si opět zapůjčili nafukovací
dráhu Airtrack. Tu budeme mít pronajatu i na celý měsíc září, kdy máme v plánu i
další nábor malých gymnastek a rozšíření řad závodnic.
Všem sportovcům a našim gymnastkám především přeji mnoho dalších úspěchů a prima prázdniny.
Krásné letní dny						
										
Jitka Stibůrková, trenér SG II.třídy

Závěrem si vás dovoluji pozvat na naši „okurkovou pouť“.
Opět k nám zavítá skupina KEKS. Pozor - hraje se v pátek 18. 8.2017 od 20.00 hod. v zahradě u sokolovny.
Se sokolským pozdravem „Nazdar!“
													
													
		

Pavel Bron
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Loučení s deváťáky
Ve čtvrtek 15. června jsme se oficiálně rozloučili s našimi milými deváťáky.
V letošním roce jsme zvolili šerpování v přírodě a to konkrétně ve školním
areálu před budovou školy. Počasí přálo a atmosféra byla úžasná.
Poděkování patří SRPDŠ při ZŠ Netvořice za finanční podporu celé akce,
Martinu Fulínovi za fotodokumentaci, dále paní kuchařkám za nádherný
dort a rolády a žákům a jejich učitelům za přípravu občerstvení pro všechny
přítomné.
Ještě jednou přejeme našim absolventům vše dobré a pevné zdraví do
dalšího života.

Objev svůj rytmus
První letní den byl v naší škole nadmíru hlučný. Žáci 1. a 2. stupně se
aktivně zapojili do hudebně-sociálního preventivního programu s názvem:
Objev svůj rytmus.
O krásný pořad se postarala organizace Harmonia Universalis.
Představení se velmi vydařilo, žáci si vyzkoušeli různé rytmické variace díky
nevšedním a netradičním hudebním nástrojům.

Kurzy angličtiny Cambridge English
S koncem školního roku se ke svému závěru přiblížil i kurz Cambridge
English, který letos na naší škole navštěvovaly děti z 1. až 3. třídy. Ty za
celý rok absolvovaly 30 lekcí, během kterých se naučily mnoho nového:
slovíčka, spellovat, začaly tvořit své první věty v angličtině a naučili se
i přečíst a porozumět kratšímu textu a pochopit poslouchaný úryvek.
Na závěrečné hodině proběhlo velké hravé opakování a vyhodnocení
celoroční práce. Děti dostal certifikáty s hodnocením toho, jak se jim
během celého kurzu vedlo.
Hlavním zájmem je naučit děti přirozeně komunikovat v každodenních
situacích v angličtině a prostřednictvím her a aktivit určených speciálně pro tuto věkovou skupinu 6 – 15 let je motivovat k
dalšímu studiu angličtiny.
V září proběhne informační schůzka pro stávající i nové zájemce a následně se opět rozběhnou kurzy. Na jejich účastníky
se moc těšíme.

Gymnastická akademie
S koncem školního roku je také neodmyslitelně spojená gymnastická
akademie. Ve středu 28. června se prezentovaly především naše gymnastky,
ale také taneční kroužek, kroužek Dancing Crackers, ve stylu country se
předvedli naši prvňáčci a druháci, zkrátka bylo na co koukat a kdo přišel, určitě
nelitoval. Velké poděkování patří všem učinkujícím a samozřejmě cvičitelům –
Jitce Stibůrkové, panu Havelkovi a Ludmile Vodehnalové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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A jsou tady prázdniny...
Prázdniny jsou časem odpočinku především pro naše děti. Pevně věřím, že bude pěkné počasí a naši žáci si užijí aktivně
volné dny v kruhu svých nejbližších.
Ve škole se však o prázdninách nezahálí. Musí se provést celá řada údržbových prací, které nelze realizovat během
školního roku. Takže malujeme, vyměňujeme stará otopná tělesa, modernizujeme vybrané školní prostory, provádíme
instalatérské práce a práce elektro apod. Ve škole probíhá generální úklid, musí se udržovat školní areál. Budovy školy je
nutné připravit na nový školní rok tak, aby měli naši žáci vytvořeny ty nejlepší podmínky pro své vzdělávání. Při tom všem je
navíc škola i tělocvična o prázdninách pronajímána. Letos to budou tyto subjekty: Gymnastické soustředění (J.Stibůrková),
soustředění TSK Salta Benešov (Karel a Jitka Maršálkovi), basketbalové soustředění BC Benešov (Milan Rýdl).
Tak snad vše stihneme a v září se těšíme na shledanou…
									
Mgr. Ludmila Vodehnalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V květnu proběhl v MŠ zápis dětí na příští rok. Z celkového počtu 31 zapsaných dětí jich bylo podle kritérií přijato 25. Ve
školním roce 2017/18 tak budou zaplněny všechny tři třídy MŠ.
Koncem května jsme se také rozloučili s našimi stávajícími předškoláky, kteří byli přijati do ZŠ. Akce proběhla 26.5. Děti
nejprve přivítaly své rodiče, prarodiče i sourozence divadelním představením, tanečkem a básničkami. Poté byl každý
slavnostně ošerpován a dostal upomínkový dárek. Na školní zahradě na všechny pak čekaly středověké turnaje a tržnice.
Malí princové, princezny, rytíři i bílé paní se spolu s rodiči pustili do zdolávání různých úkolů, za jejichž splnění dostali zlaté
valounky, které si podle svého uvážení mohli směnit v tržnici za pěkné věci. Po rozloučení s blízkými čekala děti cesta za
pokladem, která je zavedla až k doupěti čarodějnice. Ta jim poklad za pěknou písničku vydala. U školky jsme si pak opekli
buřtíky, zazpívali si, obdivovali krásný ohňostroj a pak už hurá do postýlek. Na spaní v MŠ se děti velmi těšily a byl to pro
ně i pro nás učitelky velký zážitek.
Z dalších akcí je třeba vyzdvihnout účast předškoláků na krajské soutěži v atletice ve Vlašimi. Všichni pilně trénovali v
tělocvičně i na školním hřišti a jejich snaha přinesla vynikající výsledek. Umístili se na druhém místě. Medaile, ocenění a
diplomy nám budou tuto akci stále připomínat.
Úspěchem také skončila účast předškoláků na okresní výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“. A. Přeučilová se
umístila se svým výkresem na krásném 3. místě.
K významnějším jarním akcím ještě patří vystoupení ke Dni matek v Sokolovně, Čarodějnický den v MŠ, účast dětí ze třetí
třídy na Vítání občánků. Velice se vydařila exkurze do Vojenského muzea v Lešanech, kde nám manželé Rendlovi připravili
pěkný program. Také výlet do Konopiště a školní výlet do Soběhrd, kde si děti užily zvířátek a různých atrakcí se velice líbil.
Vystoupení kočovných divadélek v MŠ jsou už samozřejmostí. Fotografie ze všech akcí najdete na stránkách MŠ.
V červnu nás ještě čekala návštěva místní knihovny, kina v Neveklově a v neposlední řadě Sluníčkový den v MŠ. Touto
akcí jsme se školním rokem 2016/17 rozloučili. Všem dětem a rodičům přejeme slunečné prázdniny plné krásných zážitků.
										
										
Děti a učitelky z MŠ
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Šnekobraní
Nebýt vydatného deště před sobotou 24. 6. 2017, tak se šnekobraní
nekonalo. Teprve po něm se totiž v přírodě objevili šneci, kteří do té
doby nebyli k vidění. A tak v sobotu na startovní čáře závodu stálo
22 šneků označených čísly. Jejich manažeři vydatně svoje favority
povzbuzovali a rozhodčí měl mnoho práce s tím, aby byl závod
regulérní. Kvůli velkému teplu byla závodní dráha jemně kropena
vodou, přesto se ale šnekům do závodění nechtělo a druhé kolo
závodů se vůbec nekonalo. O výsledcích bylo rozhodnuto hned
v kole prvním. Čtyři majitelé nejrychlejších šneků dostali drobné
ceny a všichni závodníci svobodu u Vachů na zahradě.
Občerstvení se podávalo pro všechny zúčastněné, mělo ale jednu zvláštnost: všechny dobroty musely mít podobu šneka.
Kuchtičky se snažily, výběr chutí a tvarů byl velmi pestrý.
Velký zájem byl o závody v jízdě na trakaři, v nichž se vyřádili malí i dospělí. Trakař nemá bohužel žádné pérování ani měkké
výstelky, takže se mohlo klidně stát, že druhý den vypadaly účastnice závodu jak po domácím násilí. Dětem ale pohyb jistě
prospěl. V závodě v chytání ryb bylo mnoho mladých závodníků, naštěstí velmi snaživých a trpělivých, jak tento druh sportu
vyžaduje.
Z kopce jezdily děti na podomácku vyrobených samohybech. Měly je vytlačit do kopce a potom se z kopce svézt, trochu
kličkovat a dole dobrzdit. Pohyb dětem nedělal žádné problémy.
Všichni byli na konci Šnekobraní unavení, ale spokojení – což je koneckonců důvod takovýchto setkávání.
KOLNA navštívila také slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice, které se shodovalo s termínem našeho Šnekobraní.
Tuto výstavbu realizovala profesionální stavební firma z finančních prostředků obecního rozpočtu Městyse Netvořice a s
podporou dotací státu a jeho složek. Získat dotace dá jistě hodně práce, ale stojí to zato.
Mohli jsme se dostavit až kolem osmnácté hodiny. V té době bylo již vše oficiální ukončeno, ale oslavy probíhaly až do
dvaadvacáté hodiny za vydatného hudebního doprovodu potomků hudby lešanské, která byla v době založení SDH v
Netvořicích v roce 1882 původně hudbou hasičskou. Při oslavách otevření zbrojnice se nevedly politické polemiky, ani se
nikdo nehádal a nepral – vše proběhlo v pohodové atmosféře.
Otázkou možná zůstává, zda budou naši novodobí hasiči vděční za tento dar od Městyse Netvořice a zda se o něj budou
starat tak, jako kdyby si hasičárnu postavili vlastníma rukama. Doufejme, že ano – odpověď ale ukáží až léta příští.
													
Gabriel Vach

Ohlédnutí za koncertem
„CIMBÁL A MISTŘI HOUSLÍ“- název tohoto koncertu a záštita Mistra Pavla
Šporcla přilákala do Netvořic do katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie
3. 6. 2017 devadesát osm milovníků dobré hudby.
Koncert pořádal spolek KOLNA - NETVOŘICE. Městys Netvořice pomohl
spolku s propagací, zajištěním židlí a na koncert přispěl i finančně. Bez jeho
pomoci bychom nemohli dát dobrovolné vstupné, a tak tuto kulturní akci
zpřístupnit širší veřejnosti. Poděkování patří i katolické církvi za bezúplatný
pronájem prostor kostela a také všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným.
Koncertu předcházela skoro dvouhodinová zkouška cimbálové muziky.
Hudebníci a ženský sboreček nenechali nic na náhodě.
Pro naše přátele a návštěvníky koncertu jsme zajišťovali jmenovitě místa a tento způsob rezervace míst se nám osvědčil,
neboť přispěl k plynulému a přehlednému zaplňování kostela. Všichni také dostali program koncertu a mohli libovolnou
částkou přispět na jeho náklady.
Cimbálová hudba vystupovala v lidových krojích, které k prezentovanému repertoáru přináležely. Při produkci se hudebníci
spolehli na přirozenou akustiku kostela, což bylo velmi prozíravé. Jiří Janoušek, houslista – kapelník, a houslistka Markéta
Janoušková se představili divákům jako mistři svých nástrojů.
Program koncertu se rozvíjel pozvolna a s přibývajícím časem se zrychlovalo tempo a nasazení hudebníků.
V komponovaném pásmu a výběru skladeb se představil Michal Horsák – cimbalista se svým mistrovským zvládnutím
nástroje. V sólech jednotlivých skladeb dostali příležitost všichni muzikanti. Svá sóla využila Kristýna Janoušková, klarinetista
Jan Votava, houslista Jiří Čihák, kontrabasista František Souček a hrou na violu je podporoval i Tomáš Drábek. Ve dvou
vystoupeních se také uplatnil ženský „sboreček“. Krásné a bohatě zdobené kroje umocnily celkový umělecký dojem.
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Cimbálová muzika Jiřího Janouška v netvořickém kostele udělala velký dojem na diváky. Při předávání kytice hlavní sólistce
koncertu slečně Markétě Janouškové začali diváci tleskat. Všichni muzikanti a členky sboru byli dekorováni. Dostali pro
štěstí plaketu svaté Cecílie, která je patronkou muzikantů. Potlesk skončil až předáním poslední medaile. Závěrečným
děkováním se hudebníci rozloučili s diváky.
Jako organizátory nás mrzí, že se nepodařilo zajistit k prodeji dostatečné množství zvukových nosičů. Asi deset CD se
prodalo takřka okamžitě ke konci koncertu, ovšem zájem byl daleko větší. Tak snad příště.
Po koncertu se všichni členové Janouškovy muziky sešli k malému občerstvení na dvorku u starostky spolku KOLNA Jindry
Šmídové. Ve společensky příjemné atmosféře si členové spolku a muzikanti poklábosili o všem možném. Rozloučení bylo
velmi přátelské. Byli jsme rádi, že vše dobře dopadlo a že byli spokojeni i návštěvníci koncertu.
													
Gabriel Vach

Reportáž z jarní procházky za F. Hrubínem
Po cestičkách Františka Hrubína jsme se vydali v sobotu 13. května 2017.
První zastávka této cesty byla na netvořickém hřbitově, kde jsme se u
hrobu rodiny Novotných a Hrubínů jsme dověděli pár informací o rodu
Hrubínů. Básník František Hrubín, jeho manželka Jarmila a syn Vítek jsou
pohřbeni na vyšehradském Slavíně. Dceři Jitce, provdané Minaříkové, je
v současnosti 77 let. František Hrubín měl bratra Josefa a sestru Annu,
o kterých se toho ví málo. Vypracovat rodokmen rodu, který by celou věc
zjednodušil, by jistě byla záslužná práce.
Cestou po staré pražské silnici, která vede od hřbitova severním směrem k Běsné hoře, jsme se zastavili u Jiráskovy lípy.
Tam jsme u naší lavičky a křížku předvedli zúčastněným turistům re¬citační pásmo z nejznámějších Hrubínových děl pro
děti – Kuřátko a obilí, Paleček a jiné, které si přítomní v duchu recitovali s přednášejícími.
Počasí nám přálo a na cestě do bývalého vojenského prostoru kolem rybníku Hladoměř byla pří¬jemná komunikativní
atmosféra.
Po místní komunikaci jsme volným tempem přišli na Vensov. Zde je umístěn první informa¬tivní panel o Františku Hrubínovi,
nainstalovaný OÚ Lešany. Krásný výhled do otevřené krajiny směrem k lomu v Krhanicích a k sanatoriu Prosečnice je
pohledem stále inspirujícím.
Zde náš přítel, loutkoherec Luděk Richter, přečetl část vzpomínek Viléma Závady na poslední setkání s Františkem Hrubínem
v roce 1970. Tehdy s ním byl na posvícení u pana Kotka, ře¬ditele Základní školy v Netvořicích. Luďkův bezprostřední
perfektní přednes se k tomuto místu náramně hodil.
Na ohlášenou návštěvu v domku Františka Hrubína jsme dorazili ve 12.30 hodin. Pan Petr Hli¬novský, který je manželem
vnučky Františka Hrubína, nám umožnil prohlídku domu, v němž básník prožil větší část svého dětství.
Atmosféra místa stále dýchá básníkovou energií. Dům je ve své podstatě jen jakousi kulisou děje, ze kterého odešli herci.
Pan Hlinovský byl velmi vstřícný a milý, přestože mu 55 lidí dupalo po trávníku. Jemu i jeho dceři patří velké poděkování.
Mnoha lidem udělal radost tím, že na vlastní oči viděli místa, která básníku Františku Hrubínovi poskytla inspiraci k jeho
nejlepším uměleckým dílům.
Oběd jsme měli objednaný na zámku v Lešanech v pizzerii u pana Rady. Jídlo bylo kvalitní a všem chutnalo. Personál
restaurace se snažil a velké množství strávníků profesionálně zvládl. Vřele tuto restauraci doporučujeme všem, kteří
budou mít potřebu se dobře najíst.
Prohlídka zámku v Lešanech byla také předem dohodnuta s jeho majitelem panem Ladislavem Truhlářem. Ten vyprávěl
celou anabázi toho, jak zámek získal a jaké svízelnosti musel překoná¬vat. Na znovuzrození zámku, ačkoliv je to kulturní
památka, nedostal od státu žádné dotace. Mnoho prací na restaurování prováděl sám, jiné dělal za pomoci svých
spolupracovníků. Pan Truhlář oplývá vrozenou šikovností a řemeslným fortelem.
Největší chloubou zámku je velký sál, jehož stěny zdobí historické malby s romantickými mo¬tivy a vyobrazením Pražského
hradu a hradu Karlštejn. Malby prováděli profesionální restaurátoři. Sál je využíván ke koncertům a jiným společenským
akcím. Majitel zámku pan Truhlář úzce spolupracuje s obecním úřadem na kulturním programu obce, díky čemuž je zámek
kulturní i architektonickou dominantou obce.
V pamětní síni Františka Hrubína na obecním úřadě na nás trpělivě čekala paní Špundová, která nám síň otevřela. Zde
jsme si mohli ověřit své znalosti o životě básníka. V obrazové podobě jsme viděli autentické fotografie z té doby. Výstava
zahrnuje také fotografie z natáčení filmu Romance pro křídlovku a zachycuje i kulturní akce pořádané k různým básníkovým
výročím. Návštěva výstavy uceleně uzavřela všechny dojmy toho dne.
Cesta do Netvořic vedla po silnici do Břežan a přes Pazdernu kolem Běsné hory po staré pražské silnici domů. Někteří
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unavenější poutníci a několik rodičů s malými dětmi si objednali z Lešan dopravu. Nezdálo se to, ale zdravé povětří a chůze
dokázalo unavit. Všichni se dostali šťastně domů, bohatší o osobní zážitky a mnoho zajímavých informací.
													
Gabriel Vach

Netvořické dvorky
Spolek KOLNA zve srdečně všechny na pouťové Dvorky ve stylu 30. let,
které proběhnou v neděli 20. 8. 2017 U Kočky za komínem v Netvořicích v
Pražské ulici č. p. 13.
Opět vás čeká řada českých řemeslných stánků, živá jazzová hudba,
dílničky pro děti a dospělé, dopolední a odpolední slosování vítacích lístků,
divadélko, dobový fotoateliér, otevřená kavárna a spousta dobrého jídla a
pití. Nebudou scházet pouťové koláče a tradiční okurky rychlokvašky.
Dvorky budou otevřeny od 9 do 17 hodin.
Za výbor Spolku vás zve starostka Jindra Šmídová.

Prodej na vánočním jarmarku
Spolek KOLNA letos opět chystá vánoční jarmark.
Nabízíme místním občanům možnost prodeje na tomto zimním jarmarku. Pokud máte zájem nabídnout a prodávat na
vánočním jarmarku své výrobky, máte čas se na jarmark připravit. Přihlášky přijímáme na tel: 776151343.
								
Jindra Šmídová

VČELAŘI
Včelaření má mnoho společného se zemědělskou činností, zahrádkařením a pod. Společně jsme totiž závislí na průběhu
počasí v jarních měsících dubnu až červnu. Letošní jaro bohužel příliš příznivé nebylo, a tak díky dubnovým a květnovým
mrazům nám chybí nejen ovoce v našich zahradách, ale chyběla i pastva včelám. Včely sice deficit vzniklý chladným dubnem
později dohnaly, ale mrazy poškodily i např. včelami oblíbené lípy. Lípa malolistá - srdčitá (Tilia cordata ) letos v podstatě
nekvetla, lipový med tedy nebyl. Následující sucho v červnu a červenci rozhodně produkci medu také nepřispělo. I přes
zmíněná negativa byla letošní snůška v celku průměrná, některé regiony na tom byly podstatně hůře.
A kolik práce vlastně včely s „výrobou“ medu mají? Základní surovinou jsou sladké rostlinné šťávy. Buď je to na jaře nektar
z květů nebo později medovice, vylučovaná především mšicemi. Včely tyto sladké šťávy nasají sosáčkem, uloží ji do tzv.
„medného váčku“ a donesou do úlu. Přinesenou „sladinu“ včely ukládají do buněk v plástu, přitom ji přetvářejí pomocí
vlastních enzymů, zahušťují, vysušují a nakonec hotový med zavíčkují voskovými víčky. Zralý med se potom může vytočit. Na
jeden kilogram medu, který máme ve sklenici doma ve spíži, musí prý včely navštívit až 1 milion květů. Odpověď na předchozí
otázku je tedy snadná.
Kromě rutinních prací v následujícím období, jako je na sklonku léta krmení a léčení včel, připravuje naše ZO na 25.8. 2017
zájezd na výstavu „Země živitelka“ v Českých Budějovicích, v listopadu se potom uskuteční odborná přednáška učitele
včelařství na téma „ Ošetřování včelstev během kalendářního roku“, eventuálně „Problematika chovu matek“.
Závěrem krátkou vzpomínku. V červnu nás opustil přítel Josef Hejný z Netvořic , dlouholetý člen naší organizace. Zemřel v
požehnaném věku 97 let.
Příjemné prožití zbytku léta a pohodu při tradiční netvořické pouti, Vám všem za včelaře přeje
										

Antonín Tůma st., jednatel ZO ČSV

SPOLEK RODÁKŮ
Všem čtenářům Netvořického zpravodaje a návštěvníkům netvořické pouti 2017 sdělujeme, že se v letošním roce neuskuteční
tradiční pouťový jarmark pořádaný Spolkem rodáků. Důvodem jsou nejen zdravotní a osobní problémy hlavních organizátorů
akce, ale i akce pořádané Sokolem Netvořice na zahradě u sokolovny, které se s naší akcí víceméně kryjí.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem Netvořákům pěkné prožití letošní tradiční poutě.
												
Ing.Jiří Stibůrek
												
starosta Spolku rodáků

DOBROVOLNÍ HASIČI
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Jaro u hasičů
Stejně jako každý rok, bylo i letošní jaro u plné hasičských soutěží. Tou
první bylo jarní kolo soutěže mladých hasičů, které se konalo 6.května v
Sedlci. Děti bojovaly ve čtyřech disciplínách: požární útok CTIF, štafeta
CTIF, štafeta požárních dvojic a požární útok. V ročníku 2016/2017 se v
kategorii mladších umístilo družstvo Netvořice A na krásném 4. místě a
Netvořice B na 8. místě. V kategorii starších naše družstvo vybojovalo 12.
pozici.
20.května uspořádal náš sbor základní kolo soutěže v požárním sportu
okrsku Vysoký Újezd na fotbalovém hřišti v Netvořicích. Zde jsme měli tři
želízka v ohni – družstvo žen, družstvo mužů a družstvo mužů nad 35 let. Ženy zvítězily v pořadové přípravě. Požární útok
se jim nevydařil podle představ. V běhu na 100 m překážek obsadila Markéta Ottová 2. příčku a Eva Mamiňáková 3. pozici.
Celkově naše družstvo žen zvítězilo. Družstvo mužů nad 35 let předvedlo bezchybnou pořadovou přípravu i požární útok.
Ve své kategorii nenašlo konkurenci a jednoznačně zvítězilo. Družstvo mužů v pořadové přípravě obdrželo dva trestné
body. V požárním útoku si však kluci spravili chuť a s časem 28 vteřin na nástřikové terče předvedli nejrychlejší požární útok
celé soutěže. V běhu na 100 m překážek pak zvítězil Martin Šebek. Muži i ženy tak vyhráli téměř vše, co šlo.
27. května jsme se s naším historickým praporem zúčastnili hasičského dne na Konopišti.
Ve dnech 8.6.2017 – 11.6.2017 uspořádal kolektiv našich mladých hasičů soustředění v Krkonoších. Děti se svými
vedoucími absolvovaly několik výletů, opékali špekáčky a poslední večer je čekala dětská diskotéka.
Tučným písmem se do historie zapsala sobota 24.června, kdy v rámci oslav 135. výročí založení našeho sboru došlo
ke slavnostnímu předání nové hasičské zbojnice. V dopoledních hodinách proběhl den otevřených dveří nové zbrojnice.
Odpolední program startoval nástupem hasičů a hostů u památníku padlých na místním náměstí, položením věnce k
památníku a pokračoval průvodem k nové zbojnici, kde při slavnostním nástupu obdržel velitel jednotky oficiálně klíče od
nové hasičské zbojnice. Následně byla zbrojnice otevřena. Připraveno bylo občerstvení, výstavy fotografií a pohárů. Akce
se vydařila. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce a všem, kteří se akce zúčastnili. Velký dík patří
všem, kteří se zasloužili o stavbu této zbrojnice.
Následující den se naše sportovní družstvo mužů zúčastnilo druhého kola letošního ročníku Benešovské hasičské ligy
v požárním útoku, které se konalo v Louňovicích pod Blaníkem. Bujaré oslavy z předchozího dne nebyly téměř znát a s
časem 21:65 si muži o tři vteřiny zlepšili osobní rekord na lize a obsadili 15. místo. Doposud nejlepší umístění a zároveň
šest bodů do celkového hodnocení.
1.července se muži vydali na další kolo Benešovské ligy, tentokrát do Daměnic, kde se běhají útoky na dvě “B“. Po
nepříliš vydařeném sání muži s časem 22:25 obsadili 19.místo a dva body do celkového hodnocení. Ne vždy se daří podle
představ. Pozitivní je, že po dvou kolech máme na kontě stejně bodů jako vloni za celou sezónu.
Ani v letošním roce Vás neochudíme o Neckyádu, která se bude konat 2.září u požární nádrže. Neváhejte a sestrojte si
netradiční plavidlo nebo přijďte soutěžit v disciplínách suchou nohou přes rybník. Budeme se na Vás těšit.

Nyní krátce o zásahové jednotce městyse Netvořice
V červnu jsme obdrželi staronovou CAS 25 Škoda 706 RTHP od hasičů z Masečína. Tato cisterna je v lepším technickém
stavu, než naše aktuální a má větší kabinu. V nejbližší době bude zařazena do výjezdu místo původní cisterny.
V uplynulém období jsme vyjížděli k těmto mimořádným událostem:
17.4.2017 – požár odpadu ve velkoobjemovém kontejneru na Měříně
18.5.2017 – požár výletní lodi na Měříně s vysokým počtem zraněných osob (cvičení IZS)
20.5.2017 – požár černé skládky v lese nedaleko Loutí
30.5.2017 – požár sena v lese u Tomkovky
6.6.2017 – požár kotelny v krátké ulici v Netvořicích
Závěrem Vám přeji příjemné prožití letních prázdnin a hezkou dovolenou.
												

Martin Šebek
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Po březnové Výroční členské schůzi MS Netvořice jsme se především zaměřili na brigádnickou činnost tak jako každoročně.
Myslím si, že kus poctivé práce bylo uděláno a další čeká, záleží jen na nás jak budeme pokračovat :
2.4.2017 – sběr odpadu podél komunikací v okolí Netvořic
příprava dřeva na pálení čarodějnic
9.4.2017 – generální oprava kazatelny u Dunávic a posedu na Šiberném
23.4.2017 – sběr kamene z polí pro Agroprim a.s.
14.5.2017 – drobné opravy zásypů kazetelen a posedů po celé honitbě
Dále v měsíci květnu proběhla výborová a členská schůze a dále pokračoval odlov zvěře dle zákona. V červenci započalo
plnění tzv. Kachního programu dle připravovaného plánu.
V souvislosti s výskytem Afrického prasečího moru u divočáků v ČR žádáme občany v případě nálezu uhynulého divočáka o
okamžité informování jakéhokoli člena MS Netvořice či přímo předsedu (tel.:721 152709) nebo hospodáře (tel.:604 565 007).
								
					
													
									
			

za MS Netvořice
Josef Břicháček
předseda

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání
Společnost RUAH o.p.s. začala na Benešovsku před 5 lety pomáhat lidem nemocným,
seniorům a umírajícím, aby i v těžkém období života mohli zůstávat doma, mezi svými blízkými.
Dnes za sebou mají zkušenosti ze stovek rodin, kterým poskytli své služby. Pomáhají všude
tam, kde chce rodina pečovat o svého blízkého doma. S odbornou pomocí totiž zvládnete i to,
na co byste si sami možná netroufali. Nevyřešíme za vás vše, ale jsme vašimi partnery, dokud
to potřebujete.
- Poradíme vám, jaké možnosti ve vaší situaci máte, kdo vám může pomoci, jak získáte finanční
podporu. Také vám budeme naslouchat, když máte strach z toho, co vás čeká, jste unavení a
nevíte, jak si s novou situací poradíte. Nabídneme vám naše zkušenosti a uděláme vše, abyste
mohli i těžké období života prožít se svou rodinou co nejlépe, podle vašich představ.
- Půjčíme vám nebo pomůžeme zajistit pomůcky pro domácí péči, jako je polohovací postel,
chodítko, WC židlička, invalidní vozík apod.
- Asistentky vám jsou oporou při zajištění péče tak, abyste mohli zvládnout i další potřeby své
a svých blízkých. Pomohou s hygienou, oblékáním, podáním stravy apod. Vystřídají vás v péči
tak, abyste se mohli starat i o sebe a také o další členy rodiny, nebo pracovat.
- I těžce nemocní a umírající mají volbu, zda budou v nemocnici, nebo ve svém domově. Často tomu brání strach, že rodina
tak těžkou péči nezvládne. Lékaři a zdravotní sestry mobilního hospice RUAH vám jsou nablízku 24 hod denně 7 dní v týdnu.
Lékaři se postarají, aby nemocný zbytečně netrpěl bolestmi ani jinými obtěžujícími příznaky. Navštíví vás doma a vysvětlí
vám ochotně vše, co potřebujete ke své péči vědět. Nastaví léčbu a bude s týmem dalších pracovníků RUAH řešit aktuální
potřeby péče.
- Zkušené zdravotní sestry vás navštíví i několikrát denně. Naučí vás vše, co potřebujete umět, abyste se o své blízké postarali.
Ošetří nemocné i s intenzivní péčí na infuzích, lineárním dávkovači léků proti bolesti, dovezou kyslík a další přístroje, které
nemocnému ulehčí život a dopřejí mu důstojný čas. Zvednou vám telefon a ochotně poradí ve dne i v noci.
Zkušenosti těch, kteří péči RUAH využili, jsou často dojemné. Shrnula je paní Anna, která se starala o svého umírajícího
manžela: „I když to bylo těžké, jsem na sebe hrdá, že jsem to s pomocí RUAH zvládla a udělala pro něj to nejlepší, co bylo
možné.“ Všechny služby RUAH stojí na profesionalitě a lidskosti. Věříme, že zlepšovat náš život a vztahy mezi lidmi můžeme
jen svým přístupem a odborností. Vážíme si všech lidí, kteří chtějí o své blízké pečovat a je pro nás ctí, že je můžeme podpořit
tak, aby to zvládli.
													
												

Marta Vacková
Ředitelka RUAH o.p.s.

PLÁNOVANÉ AKCE

PROGRAM NETVOŘICKÉ POUTI
Pátek 18.8.2017
20:00 KEKS v zahradě u sokolovny (při nepřízni počasí-sál)
Sobota 19.8.2017
21:00 Pavel Callta – sokolovna Netvořice
23:00 Afterparty – sokolovna Netvořice

Neděle 20.8.2017
9:00 – 17:00 Netvořické dvorky – spolek Kolna

OD PÁTKU DO NEDĚLNÍHO VEČERA
NÁMĚSTÍ PLNÉ POUŤOVÝCH ATRAKCÍ,
STÁNKŮ A MÍST K POSEZENÍ A
OBČERSTVENÍ
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Úklidová štafeta
Dne 7.10.2017 proběhne již 4. ročník „Úklidové štafety“. Sejdeme se v 9,00 hodin na zahradě u sokolovny a vydáme se uklízet
škarpy podél komunikací v okolí Netvořic. Přidejte se k nám i vy, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijete a zatím jste
se této akce neúčastnili. Na všechny účastníky se těšíme. Pro rodiny s dětmi budou připraveny, tak jako každoročně, méně
náročné a bezpečné trasy.
									

za městys Šárka Zemanová – organizátorka akce

Spolek rodáků a oslavy 100 let zřízení Muzejního spolku
V roce 2019 uběhne již 100 let od zřízení Muzejního spolku v Netvořicích, který zakoupil budovu muzea a posbíral exponáty,
které jsou i v současné době součástí muzejních sbírek Městského muzea v Netvořicích.
K tomuto významnému výročí bychom chtěli muzejní sbírky obohatit o nové a zajímavé exponáty, které by rozšířily sbírkový
fond a zatraktivnily sbírky pro návštěvníky.
Žádáme proto všechny občany, aby se doma podívali, zda nenajdou listiny, fotografie nebo jiné materiály, které se váží k
historii našeho muzea, případně i obce, a mohli by je muzeu darovat.
Uvítáme i zajímavé návrhy na zakoupení exponátů či archiválií pro muzeum (nákupy bude financovat Spolek rodáků a případní
sponzoři). Nebráníme se ani sbírkovým darům.
O plánovaných akcích, které k výše uvedenému výročí proběhnou, budeme veřejnost informovat v roce 2018.
													
												

Ing.Jiří Stibůrek
starosta Spolku rodáků

Pokračuje akce „KOLA PRO AFRIKU“
I přesto, že byla všechna darovaná kola z našeho sběrného dvora ukradena, pokračujeme ve sbírce. Zloděje žádáme, aby
ukradená kola laskavě do sběrného dvora vrátili. Je nám smutno z toho, že jsou mezi námi lidé, kteří se neštítí ukrást věci,
které jsou určeny dětem. Slibujeme, že další darovaná kola budou uskladněna tak, aby nezůstala na očích nenechavců.

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.

INZERCE
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Prodej vozidla Multicar 2501
Městys Netvořice nabízí k prodeji nákladní vozidlo značky Multicar 2501 – valník, rok výroby 1990. Jedná se o vozidlo,
které sloužilo k zajištění technických služeb pro potřeby městyse Netvořice. Vozidlo je bez platné technické kontroly, která
skončila 22.6.2017, je pojízdné a jeho technický stav odpovídá stáří vozidla. Cena k jednání 18.000,- Kč. Zájemci volejte
na číslo 777 244 633.

OSTATNÍ SDĚLENÍ
Registrace služby MOBISYS
Upozorňujeme občany, že se i nadále mohou registrovat do služby MOBISYS, která jim bezplatně zajišťuje přístup k
aktuálním informacím zasílaným městysem Netvořice.
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.

Ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji
Formát:			
			
			

A4 (celá strana zpravodaje)				
A5 (polovina stránky zpravodaje)			
A6							

800,- Kč
400,- Kč
200,- Kč

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 7.11.2017
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. Fotografie k příspěvkům zasílejte v příloze mimo text.
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.

