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Milí spoluobčané,
dvanáct měsíců uplynulo jako voda a před námi je opět čas, kdy
bychom měli začít bilancovat. Zapřemýšlet nad tím, co jsme v tomto
roce zvládli, co se podařilo a naopak, co se nepodařilo tak, jak jsme si
představovali, ať už byla příčina jakákoli.
Vždy, když usedám k psaní svého vánočního příspěvku do zpravodaje,
promítám si před očima celý rok. Jak rok běžel, kam jsme se posunuli
ve svých přáních a cílech nebo naopak, co nás zklamalo. I když
pracovních zklamání nebylo málo, pořád převažuje to pozitivní. A
s každou chybou nebo neúspěchem se vlastně posouváme zase o
kousek dopředu.
Žijeme všichni celý rok v obrovském tempu. Tempu, kterému se
snad ani nedá stačit. Jsou na nás kladeny vyšší a vyšší nároky ve
všech oblastech našeho života. Slovy klasika, ze života se vytrácí
„neuvěřitelná lehkost bytí“. Každý z nás se občas zamýšlí nad tím, jestli
je jeho životní cesta správná, jestli by něco neměl dělat jinak. Přesně
víme, co mají dělat ostatní, ale většinou nevíme, co máme dělat sami.
A podle toho i soudíme, ať už lidi nebo události.
Ale žádnou událost nelze považovat za konečnou. Vždy je nějaké zítra.
Ať se nám dnešek zdál dobrý nebo špatný, zítřek bude jiný. Kdykoli se
život zdá perfektní, není. Naopak, kdykoli okolnosti připomínají konec
světa, žádný Armagedon se nekoná.Přijměme změnu. Pokud něco
přichází, nechme to přijít. Pokud něco odchází, nechme to odejít. Má
to svůj smysl. Přesvědčíme se o tom. I když věci zrovna nejdou tak, jak
si přejeme, vždy jdou tak, jak potřebujeme.
Náš život je jako kniha. Nesuďme podle jedné kapitoly, kterou
prožíváme. Byla-li smutná, nemusíme hned zavírat knihu. Stačí jen
obrátit list.
Život je totiž změna. A změna je život.
Proto prožijte ty nejkrásnější Vánoce, otevřete svá srdce a přemýšlejte
o každém dni tak, jako by už nebylo žádné zítra. Jen tak uděláte
všechno, co jde stihnout v jednom životě.

To Vám všem ze srdce přeje
Monika Šlehobrová
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Jak plynul čas...
Ještě s vánoční a silvestrovskou náladou jsme se vydali první lednový
den na novoroční pochod ke Studánce. V letošním roce opravdu v
hojném počtu a tak věřím, že pro
všechny pravidelné účastníky pochodu a i pro ty, kteří se k nám přidají první lednový den roku 2018
poprvé, je dobrá zpráva, že Studánka bude snad už po rekonstrukci.
Na její opravě jsme se domluvili s Římskokatolickou církví, která
rekonstrukci financuje. V těchto
dnech by měly rekonstrukční práce
již probíhat.
První polovina ledna byla ve znamení dokončování podkladů pro
podání žádosti o dotaci na ČOV a
kanalizaci Netvořice. Doběhlo výběrové řízení a byl vybrán zhotovitel
akce. Žádost o dotaci byla podána 19.1.2017 a nám začal dlouhý
kolotoč administrace, doplňování
žádosti a půlroční čekání na vydání rozhodnutí ze strany Státního
fondu životního prostředí. Nyní již
všichni víme, že dotaci jsme dostali a stavba byla zahájena. Tak snad
všichni, pokud možno s klidem a
pochopením, zvládneme průběh
stavebních prací, které nás budou
po dobu dvou let omezovat.
Kanalizace ale nebyla jediným projektem, který nás čekal nebo na
kterém jsme pracovali. Již v únoru
jsme využili nových dotačních titulů a podali jsme žádosti na opravu
hřbitovní zdi, která je v havarijním
stavu a na výměnu podlahy v tělocvičně Základní školy, která bohužel
po poměrně krátké době užívání
naprosto nevyhovuje hygienickým a
bezpečnostním předpisům. Podali
jsme také žádost o dotaci na projekt „Odpočinková zóna Dunávice“.
Rádi bychom postupně ve všech
spádových obcích Netvořic vylepšili veřejná prostranství, aby mohla
sloužit jako místa pro setkávání sousedů a přátel. V prvních dvou případech jsme dotaci získali. Na opravu
hřbitovní zdi ve výši 476.603,- Kč a
na výměnu podlahy v tělocvičně ve
výši 500.000,- Kč. Realizace obou
akcí je naplánována na rok 2018. U
odpočinkové zóny Dunávice jsme
byli zatím neúspěšní, ale nevzdvá-

me se. Připravujeme opakované
podání žádosti, tentokrát na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Začátek jara byl ve znamení dokončení stavby a kolaudace hasičské zbrojnice. Hasičům se konečně
splnilo jejich přání a v červnu při
oslavách 135. výročí vzniku Sboru
dobrovolných hasičů převzali slavnostně klíče od nové zbrojnice.
Téměř po třech letech se konečně podařilo dotáhnout jednávání
s Lesy ČR a revitalizovat Brejlovský
potok v intravilánu obce a v případě
povodní tím minimalizovat riziko
zvýšení hladiny potoka a ohrožení
majetku přilehlých nemovitostí.
Koncem léta jsme se pustili do
dalších plánovaných oprav muzea.
Byla vyměněna okna a vstupní dveře. Nyní začínají práce na rekonstrukci vnitřních prostor. Rádi bychom připravili důstojné prostředí
pro jedinečnou sbírku týnecké kameniny a další předměty z bohatého sbírkového fondu. Naším cílem
je vytvoření příjemného prostředí
pro návštěvníky našeho muzea.
V říjnu došlo, v rámci získané dotace, k opravám sakrálních staveb –
křížků a zvoniček. V Netvořicích se
jednalo o 2 křížky, ve Všeticích a Tuchyni o zvoničky. V Dunávicích byla
opravena jak zvonička, tak i křížek.
Vyměněna byla také okna na domě
č.p. 16 (budova pošty). Přestože
dům prošel před nějakou dobou
poměrně nákladnou rekonstrukcí,
z nepochopitelných důvodů nebyla
vyměněna okna. Ta byla zcela nevyhovující a nájemníci topili, jak se
říká „Pánu Bohu do oken“.
Ke konci se po čtyřech letech blíží
i schválení nového územního plánu městyse Netvořice. Po opakovaném veřejném projednání naplánovaném na 13.12.2017 by měl být
územní plán schválen na začátku
roku 2018. Pozitivní zprávou je, že
již víme, že plochy zařazené do tzv.
druhé etapy výstavby podmíněné
výstavbou kanalizace, budou v blízké době brány jako plochy pro vý
stavbu.
S Pragoprojektem, firmou, která
připravuje projektovou dokumentaci k výstavbě dálnice D3, jednáme

o připomínkách k předložené dokumentaci, které nám na základě
naší žádosti zpracovali odborníci ze
Stínového ředitelství silnic a dálnic.
Budeme trvat na tom, aby námi podané připomínky byly zapracovány
do projektu a byly tím minimalizovány nepříznivé dopady dálnice na
naši obec a okolí,

Plánujeme do konce roku
Blíží se konec roku a my, jako každoročně, připravujeme ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou a
spolkem Kolna adventní program.
Jako první akce proběhne vánoční
prodejní výstava v Základní škole a
o týden později již tradiční rozsvěcení vánočního stromu.
Dovoluji si Vás touto cestou požádat
o poskytnutí finančního příspěvku
ve prospěch Dětského domova Racek, který každoročně vybíráme během rozsvěcení vánočního stromu.
Domnívám se, že každý z nás může
obětovat ze svého i malý obnos
pro ty, kteří neměli v životě takové
štěstí. A pokud se jedná o děti, platí to dvojnásob. Máme vždy radost,
když nám od dětí z domova přijde
pozdrav z ozdravného pobytu na
horách, na který jsme jim touto formou všichni přispěli.
Více o plánovaných akcích do konce roku dále ve zpravodaji.
Těšíme se, že se s Vámi při naplánovaných akcích setkáme a strávíme
společně adventní čas.
Monika Šlehobrová, starostka
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.9.2017 a ze dne 5.10.2017
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
•
Provozovatelem ČOV a kanalizace Netvořice bude městys Netvořice.
•
Prodej pozemku p. č. 787/2 v k.ú. Netvořice o výměře 37 m2. Prodejní cena 400,-Kč/m2 + 21% DPH. Veškeré
náklady s prodejem hradí kupující.
•
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Dunávice o výměře 30 m2.
•
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 36 v k.ú. Netvořice dle přiloženého plánku.
•
Podat přihlášku do Svazu měst a obcí ČR.
•
Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi ve výši 470.603,-Kč, vlastní zdroje 201.687,Kč, předpokládaná celková cena opravy 672.290,-Kč.

Výběr usnesení ze zasedání rady od 24.7.2017 do 30.10.2017
Rada:
Schvaluje mj.:
•
Vítěze nabídkového řízení na akci „Výměna radiátorů a instalace termohlavic – ZŠ Netvořice“, kterým se stala
fyzická osoba Jirsák Petr, IČ 03138925 s nejnižší nabídkou ve výši 520.669,-Kč vč. DPH.
•
Prodej vozidla CAS 706 rok výroby 1969 za podmínek, které stanoví za hasiče Bc. Miroslav Český.
•
Vyčlenění jedné z místností z pronajatých prostor restaurace za účelem zřízení kuřárny v zimních měsících
za podmínky, že prostor bude patřičně odvětrán a bude zamezeno šíření cigaretového kouře do vnitřních
prostor budovy radnice.
•
Schvaluje smlouvu s Jiřinou Třískovou na pronájem veřejného prostranství na akci „Netvořická pouť“ na 4
roky. Nájemné 50.000,-Kč ročně.
•
Vítěznou nabídku na výměnu oken pro budovu č.p. 16 ve výši 419.964,-Kč vč. DPH – firma VOSMED s.r.o.
•
Výjimku o počtu dětí ve třídách Mateřské školy Netvořice na školní rok 2017/2018 (první třída 27 dětí, druhá
třída 25 dětí, třetí třída 22 dětí).
•
Řešení domovních přípojek v rámci akce ČOV a kanalizace Netvořice a zatížení dotčených pozemků ve
vlastnictví městyse věcným břemenem.
•
Nabídku Josefa Hýny na výmalbu, nátěr dveří a drobné zednické úpravy vnitřních prostor muzea v celkové
částce 47.352,-Kč.
•
Vyřazení vozidla MULTICAR SZP: 1SO 1499 z majetku městyse. Vozidlo bude vyřazeno fyzickou likvidací (tj.
předáním autovraku do zařízení ke sběru autovraků). Po dobu nabídkového řízení na prodej tohoto vozidla
nebyl o jeho odkup zájem.
•
Nákup elektrického sypače vozovek od firmy Minam a.s. za nákupní cenu 172.728,-Kč vč. DPH.
Pověřuje mj.:
•
•

Starostku konzultací s paní Pošvářovou k žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení akce: „D3 0303
Přivaděč Týnec nad Sáz.“ od Pragoprojekt a.s.
Starostku konzultací s paní Pošvářovou k žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení akce: „D3 0301 0303 Praha - Václavice“ od Pragoprojekt a.s.
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Výstavba ČOV a kanalizace zahájena

Městské muzeum

Dne 30.10. 2017 bylo předáno městysem Netvořice a formálně převzato společností VHST staveniště na
akci „ČOV a kanalizace Netvořice“.
Mezi oběma stranami byl sepsán
předávací protokol. Byly upřesněny
detaily zahájení stavebních prací.
Při předání staveniště byli přítomni:
Monika Šlehobrová - starostka, Ivana
Fulínová - místostarostka, Rostislav
Horký - VHST hlavní stavbyvedoucí,
Ing. Ladislav Hostaša - projektant a
autorský dozor, Pavel Bron – předseda stavební komise, Ing. Přemysl
Pěknice - technický dozor stavby,
Ing. Josef Bartes - administrátor
projektu.

Jak jste již byli informováni v úvodu našeho zpravodaje, muzeum
prochází rekonstrukcí. Po výměně
oken dojde ještě do konce roku k
výměně starých rozvodů elektrické
energie, budou opraveny a vymalovány vnitřní prostory. V půdních
prostorách bychom chtěli vytvořit
depozitář, neboť v současných prostorách, kterými muzeum disponuje, nelze tento depozitář vytvořit. Na
obnově hlavní výstavní místnosti v
1. patře spolupracujeme s muzejním architektem. Výsledkem bude
nová, atraktivnější prezentace týnecké kameniny. Výstavní prostor
by měl být natolik variabilní, aby
zde bylo možné pořádat i tematické výstavy. I když se budeme snažit
zachovat původní mobiliář, pravděpodobně bude muset být doplněn
i některými novými druhy mobiliáře, aby se výstavní prostor stal nejen
variabilnějším, ale i atraktivnějším a
splňoval tak požadavky na moderní
trend muzejnictví 21. století.
Nelze odhadnout, jak rychle budou
práce postupovat. Jen co to počasí dovolí, dostane muzeum na jaře
2018 nový kabát, který si bezesporu
zaslouží. Pokud to finanční situace
dovolí, opravíme i sousední domeček. I v něm by bylo možné pořádat
tematické výstavy, i když, vzhledem
k jeho velikosti, se musí jednat pouze o komorní záležitost.
Po ukončení stavebních prací budeme iniciovat obnovení muzejní
rady. Na základě jejího rozhodnutí
bude muset dojít k postupné inventarizaci všech muzejních exponátů
(kromě týnecké kameniny a sbírky
mincí), abychom mohli začít vystavovat i další zajímavé exponáty, a to
v prostorách přízemí muzea. To je
ale běh na dlouhou trať, který bude
stát nejen hodně úsilí, ale i nemalé
finanční prostředky.
Víme, že pro většinu místních občanů je muzeum „srdeční záležitostí“,
a tak se k muzeu snažíme přistupovat s patřičným respektem. Jde
přece jenom o součást naší historie,
která by měla být zachována i pro
další generace.

Současně se stokou A začnou
27.11.2017 práce na stoce 3 (část
ulice Školní od ulice Hrubínova
směrem nahoru do ulice Zahradní).
Sledujte webové stránky obce, kam
budeme pravidelně vkládat aktuální informace o průběhu výstavby a
doplňovat harmonogram prací.

Uzavírka silnice III/1057 Dunávičky

Práce začaly 13.11.2017 na stoce A v
„Podměstě“ a postupovat budou od
čistírny odpadních vod směrem do
Netvořic. Dne 15.11.2017 byla umístěna první revizí šachta.

Možná již někteří z Vás zaznamenali,
že se snažíme ve spolupráci s obcemi Chrášťany a Chářovice apelovat
na Krajskou správu a údržbu silnic
a přimět ji k brzké opravě hráze a
komunikace III/1057 v Dunávičkách.
Bohužel reakce vedení KSÚS pro
nás není uspokojivá. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na vedení Středočeského kraje se žádostí o řešení
této, pro nás nepříjemné, situace.
Jde nám o to, aby se hráz prozatím
zprůjezdnila alespoň jednosměrně,
a to pomocí semaforu. Není to nejideálnější řešení, ale tento navržený
způsob by jistě minimálně ulehčil
dopravu nám všem. Máme pocit, že
jednání mezi vlastníky hráze a silnice sice možná probíhají, ale ani pro
jednu stranu to není prioritní záležitost. Problémy s dopravou, které se
týkají občanů několika obcí, je prostě nezajímají.
Dosavadní korespondenci s Krajskou správou a údržbou silnic a
Radou Středočeského kraje najdete na našich webových stránkách
nebo na vývěsce úřadu městyse.

		

Ivana Fulínová
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Školní rok 2017/2018
Letošní školní rok jsme zahájili s
nejvyšším počtem žáků za posledních 10 let. Školu navštěvuje celkem
188 žáků, z toho 58 dětí dochází do
školní družiny. V první třídě máme
24 děvčat a chlapců. Paní učitelka i
paní asistentka mají plné ruce práce, ale první výsledky se dostavují a
to je největší odměna pro pedagoga.
V současné době se intenzivně připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ
na vánoční výstavu, která se uskuteční 25. listopadu v 15 hodin v budově školy. Výstava zahájí adventní
čas a všichni jste srdečně zváni.
Nyní zmíním několik zajímavých
akcí, které se uskutečnily v prvním
čtvrtletí letošního školního roku:

Poznávací výlet do Anglie
10.9. – 15. 9. 2017
V neděli 10. 9. navečer jsme se rozloučili s rodiči a vyrazili jsme směr
Anglie.
V Benešově přistoupilo ještě 15
žáků ze ZŠ Dukelská a v Plzni naše
paní průvodkyně. Pak již cesta
rychle utíkala až do francouzského
přístavu Calais. To už bylo pondělí
ráno a netušili jsme, že vzhledem k
vyšším vlnám bude trajekt do anglického Doveru trvat místo 1.5 hodiny celé 3. Někteří z nás byli vskutku
rádi, když vstoupili na pevnou zem.
Vydali jsme se směrem k ostrovnímu hradu Leeds. Líbila se nám typicky anglická architektura hradu
a jeho interiérů, ale především nás
zaujal rozlehlý park svými zákoutími, romantickými můstky a pestrou
faunou a flórou. Úspěšně jsme prošli labyrintem živých plotů a na závěr byla tajuplná podzemní jeskyně.
Pak už nás čekala cesta do Londýna
ke svým náhradním rodinám.
Úterý 12.9.
Po snídani nás naše anglické rodiny
odvezly k autobusu na místo setkání, na plánu byla návštěva mystického kamenného kruh Stonehenge.
Přijímali jsme jeho magickou energii a také si vyfotili pár nezbytných
selfíček. Poté jsme vyrazili do histo-

rického a architektonicky velmi zajímavého bývalého hlavního města
Anglie, Winchesteru, kterému dominuje nejdelší gotická katedrála
Evropy z 11. století. Po prohlídce katedrály jsme si prošli uličky města,
nakoupili si suvenýry a vydali se na
zpáteční cestu.
Středa 13. 9.
Ráno jsme vyjeli do přístavního
města Portsmouth, které je na jižním pobřeží Velké Británie. Naše
první kroky vedly do staré loděnice, kde jsme měli příležitost nejen
navštívit královské námořní muzeum, ale hlavně jsme skrz na skrz
prozkoumali více než čtvrt století
starou vlajkovou loď H.M.S Victory,
se kterou admirál Nelson zvítězil v
bitvě u Trafalgaru. Následovala plavba na vyhlídkové lodi, která s námi
obeplula vody zálivu města. Posledním zážitkem dnešního dne byl pohled z ptačí perspektivy - vyhlídka
z věže Spinnaker Tower, kde jsme
se nejprve výtahem a pak po schodech ocitli ve 100 metrové výšce
a měli celý přístav jako na dlani. Ti
nejodvážnější se prošli po prosklené
části podlahy.
Čtvrtek 14. 9.
Ve čtvrtek jsme zavítali do hlavní
metropole britských ostrovů, města
Londýn. Navštívili jsme hlavní sídlo
královské rodiny, Buckinghamský
palác. Měli jsme tu čest si prohlédnout reprezentační sály, kde byly
vystaveny všechny dary, které královna na svých cestách po světě
obdržela, i okouzlující přilehlé zahrady. Tato možnost se naskytne
pouze dva měsíce v roce, v srpnu
a září, po zbytek roku tyto prostory
využívá normálně královská rodina
k přijímání návštěv, banketům a při
dalších významných příležitostech.
Následovala procházka Londýnem St. James parkem, viděli jsme Vítězný oblouk, Downing Stret number
10, ocitli jsme se na slavném Piccadilly Circus. Prošli jsme čínskou čtvrtí, centrem jsme pokračovali dále.
Admirál Nelson na nás tentokrát
vzhlížel z výšky. Zde však nebyl na
palubě své bitevní lodi H.M.S Victo-

ry, ale stál na vysokém památníku
uprostřed nejslavnějšího londýnského náměstí Trafalgar Square.
Zde jsme si také prohlédli dvě fontány se čtyřmi bronzovými lvy.
Po Westminster Bridge jsme přešli Temži k London Eye, k jednomu
z nejslavnějších ruských kol světa.
Lepší vyhlídku na téměř celé město jsme si ani nemohli přát. Prosklená kabinka se s námi otočila
za necelých 30 minut, přímo nad
hladinou řeky Temže. Krásně jsme
si tedy stihli ukázat zajímavá místa
a pamětihodnosti, které jsme viděli,
nebo která další známe – TheShard,
Houses of Parliament a Big Ben, St
Pauls Cathedral, City of Westminster, Westminster Abbey
Den jsme zakončili téměř hodinovou plavbou po Temži, kde se nám
otevřela městská panoramata i s
Houses of Parliament, London Eye,
divadla Globe či pevnosti Tower.
Podpluli jsme mnoho významných
mostů včetně dvouvěžového Tower
Bridge a svou plavbu jsme uzavřeli
kousek pod Greenwich observatoří.
Zde jsme večer nastoupili do našeho autobusu a eurotunelem se ubírali plni dojmů k domovu.

Ekoprogram
Od letošního roku jsme zahájili spolupráci s organizací Ochrana fauny
ČR, která sídlí v Hrachově u Sedlčan.
V rámci celého školního roku budou
dojíždět do vybraných tříd lektoři za
záchranné stanice a děti se budou
v rámci ekoprogramu dovídat zajímavá témata z oblasti přírodopisu
a ekologie.
V úterý 10. 10. probíhal první termín
ekoprogramu. Na prvním stupni se
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probíralo téma včel. Pan včelař děti
z 1. a 2. třídy seznamoval se zajímavým životem včel. Děti se dověděly,
jak to vypadá ve včelím úlu. V praktických úkolech si dále vyzkoušely,
jak pracovité včelky musí být a kolik
práce jim dá, než postaví včelí plástev.
Druhý stupeň měl téma - Tajuplný
život motýlů. Žáci mohli vidět živou
kuklu motýla, učili se poznávat naše
druhy motýlů podle klíče a na závěr na ně čekalo překvapení.
Ze Divadlo Slunečnice nikdy nezáchranné stanice lektorka donesla zklame...
živého ježka, kterého si mohli pohladit a detailně prohlédnout.
Dne 5. října nás navštívilo brněnské
divadlo Slunečnice se svým novým
hudebním programem v souvislosti
s počátkem nového školního roku.
Děti ze základní i mateřské školy si mohly poslechnout nádherné
pohádkové, muzikálové i současné
největší hity naší i světové scény.
Celý program byl završen zapojením všech diváků. Tančilo se a děti
si to patřičně užívaly. Velké poděkování patří Sokolu Netvořice, který
nám opět umožnil, aby se představení konalo v místní sokolovně.

Přednáška Tomáše Kubeše s
názvem Papua – za lidojedy
Ve čtvrtek 19. října se uskutečnila
zajímavá přednáška Tomáše Kubeše, který nás již podruhé navštívil,
aby se se žáky naší školy podělil o
zážitky z cest po světě. Žáci 4. – 6.
ročníku se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Asii a ti starší
ze 7. – 9. ročníku podnikli zajímavou dobrodružnou cestu do doby
kamenné za posledními lidojedy a
obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která měla přinést odpověď
na jednoduchou otázku: Praktikují
různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty
navštívili pralesy, přebrodili spoustu
divokých řek, poznali stromové lidi i
hrůzostrašné bojovníky kmene Huli
a další. Východní i západní Papua v
jednom. Sopky, korálové moře,
nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno bylo neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.

předpisů, suroviny na jejich výrobu
přijímáme jen od prověřených dodavatelů.
Snažíme se vařit nejen zdravě, ale
především chutně, po polotovarech
s vysokým stupněm zpracování sáhneme jen výjimečně.
Vaříme spoustu tradičních, ovšem
stále oblíbených jídel, např. svíčková
na smetaně s brusinkami, rajská
omáčka, guláš, sekaná pečeně, rizoto, řízek… U dětí pochopitelně bodují jídla sladká, která ale vzhledem k
nařízení můžeme zařazovat jen 1 x
za dva týdny – buchtičky s krémem,
bavorské vdolečky, ovocné knedlíky,
krupicová kaše a další. Na jídelníčku se objevují i potraviny méně
známé jako bulgur, kuskus, cizrna,
nebo jídla vysloveně luxusní – krůtí
medailonky, špíz z vepřové panenky, losos s bylinkovým přelivem…
Jídelníčky jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Od listopadu si navíc strávníci můžou každou
středu vybrat také druhé jídlo, většinou se jedná o salát. Tento výběr
je možný jen přes internet po přihlášení na www.jidelna.cz vždy do
pondělí 14 hod na nadcházející
středu.
V případě dotazů nebo připomínek
mne můžete kontaktovat na tel.
317 789 292.
Přeji všem čtenářům Netvořického
zpravodaje příjemné
prožití vánočních svátků.
		

		

Žáci a pedagogický sbor
ZŠ Netvořice

Školní jídelna
Několik posledních let se s přibývajícími dětmi v základní a mateřské
škole navýšil také počet strávníků
ve školní jídelně. V současné době
vaříme pro téměř 250 dětí, 21
zaměstnanců školy a 20 cizích
strávníků, z nichž někteří odebírají
obědů více (cena oběda je 60,- Kč).
Pro MŠ připravujeme dopolední a
odpolední svačinku, pro 44 dětí v ZŠ
také svačinu (za 15,- Kč), která je jim
vydána o velké přestávce. Všechna
jídla podléhají dodržování přísných

Stanislava Švecová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2017-2018 začal
platit na všech mateřských školách
zákon o povinné školní docházce
pro děti, které dosáhly 1.9. 2017 pěti
let. V září do naší MŠ nastoupilo 74
dětí, což je plný počet. Všechny tři
třídy jsou plně obsazeny. V pedagogickém kolektivu došlo ke změně.
Paní učitelka Ivana Karglová odešla
do důchodu a nahradila ji paní učitelka Eva Mamiňáková.
Podzim začal na naší MŠ velmi aktivně, co se akcí týče. Z těch, které dosud proběhly, bychom rády
zmínily návštěvu u paní Šmídové
s názvem „Práce našich předků“ a
„Podzimní tvoření s rodiči“, které se
konalo v prostorách MŠ a proběhlo
ve všech třídách.
Paní Šmídová si pro děti připravila ukázky různých domácích prací
s názorným vyzkoušením nástrojů našich babiček ba i prababiček.
Největší úspěch měl starodávný
louskáček na ořechy a mlýnky na
ovoce, zeleninu i kávu. Kdo právě
nepracoval, ten se mohl občerstvit
teplým ovocným čajem u připravených stolků ve „stodole“. Na závěr
děti přidaly do nastrouhaného a
namletého ovoce a zeleniny med
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a oříšky a ochutnaly, co si samy při- ných zážitků. Ještě jednou všem ropravily. Paní Šmídové za její ochotu dičům moc děkujeme.
slíbily, že jí vyrobí ozdoby na její „Vánoční dvorky“.

Nyní už se dlouhými kroky blíží Adventní čas a my s dětmi přemýšlíV den „Podzimního tvoření s rodiči“ me, čím všechny potěšíme při rozpřišli předškoláci už ráno do MŠ v svěcení Vánočního stromu a při
oranžových tričkách a kdo tričko ne- vánočních besídkách.
sehnal, měl na sobě alespoň oranžový doplněk. Všichni se těšili na 		
Děti a učitelky z MŠ
odpoledne, kdy přišli jejich rodiče.
Děti jim předvedly krátký program
a společně si pak vyřezali dýni, kterou si každý odnesl domů. Tvoření s
rodiči probíhalo i ve 2. a 3. třídě, kde
se rovněž vyráběly různé podzimní
dekorace. Děti byly šťastné, že mohou rodičům ukázat své oblíbené
hračky a kdo si udělal čas a přišel
mezi nás, ten pomohl vykouzlit dětské úsměvy a plno hezkých společ-

KNIHOVNA
Co si přečíst o dlouhých zimních večerech
S blížící se zimou roste chuť sednout si v teple s knihou. Zahrada už
si dopřává odpočinku, proto mnohým z nás zbývá více času na čtení. Přinášíme několik tipů, abychom
vám usnadnili výběr té pravé knihy.
Fanoušci Vlastimila Vondrušky mají
vystaráno, neboť mezi novinkami tohoto plodného autora historických románů a detektivek jsou
hned dva tituly – pátý díl Husitské
epopeje a detektivka Vzpoura goliardů. Milovníci detektivek by neměli opominout nové knihy oceňovaných českých autorů. Polednice
M. Březiny se odehrává za letních
veder, v knize Zmizela v mlze, však
notně přituhuje. Michaela Klevisová
děj svého příběhu tentokrát zasadila do odlehlé a vylidněné vesnice na
severu Norska. Kdo by zatoužil ještě
po temnějších příbězích, měl

by sáhnout po nové knize Jo Nesba Žízeň nebo P. Hawkins Do vody.
Detektivně laděná je i nová kniha R.
Třeštíkové Osm.
Pokud nemáte rádi detektivky ani
thrillery, ale zajímají vás spíše mezilidské vztahy nebo rodinné příběhy,
doporučuji tetralogii E. Ferrante s
názvem Geniální přítelkyně. Příběh
vás zanese do chudé neapolské
čtvrti, kde se stanete svědky každodenních radostí i starostí jejích
obyvatel, milostných i pracovních
úspěchů a neúspěchů, a především
budete sledovat životní osudy dvou
přítelkyň, Lily a Eleny od jejich dětství až do dospělosti. Upřímná zpověď jedné z hrdinek je plná emocí, temperamentu a touhy. Velmi
emotivní je i kniha A. Mornštajnové
Hana, která odhaluje rodinné tajemství a tragédie a zamýšlí se nad

tím, kolik viny je člověk schopen
sám unést. Je to jedna z mála knih,
která čtenáře hluboce zasáhne a po
jejím přečtení se vám jen tak nevykouří z paměti.
Hledáte-li vhodnou knihu pro vaše
děti, jistě se pobaví u příběhu D. Laňky Dobrodružství Billa Madlafouska
nebo D. Walliamse Pan Smraďoch.
Neméně zajímavou je kniha K. Kerekesové Mimi a Líza – dobrodružné
příhody dvou dívek, z nichž jedna je
nevidomá. Pokud byste chtěli podpořit fantazii a kreativitu dětí, nabídněte jim Dům myšek. Autorka této
knihy K. Schaapman vytvořila pro
své myšky neuvěřitelný miniaturní
domeček, který je vysoký tři metry
a tvoří ho přes sto místností. V jeho
kulisách se odehrávají příběhy myších kamarádů Sama a Julie. Nejedno dítě už tato kniha inspirovala k
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vyrábění myších domečků. A pokud
jim chcete ještě lépe zpříjemnit těšení se na Ježíška, tím pravým bude
kniha A. Popprové Čekání na Vánoce. Tři sourozenci zažívají během
listopadových a prosincových dnů
nejedno dobrodružství, popisují
jednotlivé adventní tradice a nabízejí i tipy na pečení tradičních pokrmů nebo vyrábění jednoduchých
ozdob.
Přeji šťastnou ruku při vybírání
té pravé knihy a těším se na vás v
knihovně každý pátek od 17 do 19
hodin.
		
		
Lucie Hašková

Novinky pro dospělé:

Novinky pro děti a mládež:

A. Mornštajnová – Hana

K. Schaapman – Dům myšek

V. Vondruška – Husitská epopej V.

A. Popprová – Čekání na Vánoce

V. Vondruška – Vzpoura goliardů

D.Walliams – Pan Smraďoch

M. Klevisová – Zmizela v mlze

D. Laňka – Dobrodružství Billa

R. Třeštíková – Osm

Madlafouska

J. Březina – Polednice

K. Kerekesová – Mimi a Líza

E. Ferrante – Geniální přítelkyně
P. Hawkins – Do vody
J. Nesbö – Žízeň
J. Moyesová – Stříbrná zátoka

TJ SOKOL
Zdravím všechny čtenáře Netvořického zpravodaje a příznivce sportu
zvláště.
V současné době pod sokolským
vedením fungují tři sportovní odvětví. Fotbal, kde máme přihlášena
tři družstva, stolní tenis, kde jsou
přihlášena rovněž tři družstva a oddíl ASPV.
Fotbal se skládá z mužstva dospělých, kteří hrají IV. třídu okresní
soutěže. Vedoucím mužstva je Jan
Břicháček a trenérem mužstva Bohumil Klíma. Mužstvo starších žáků
pod vedením Moniky Charvátové
a mužstvo starší přípravky pod vedením Františka a Davida Roušarových s asistenty. Hlavním vedoucím
kopané je David Hokr.
Stolní tenis se skládá z družstev A,
B, C. Vedoucími mužstev jsou Petr
Vodehnal, Mirek Čipera a Richard
Havelka. Šéftrenérem je Zdeněk Ošmera a hlavním vedoucím oddílu
stolního tenisu je Mirek Čipera.
Třetím sportovním odvětvím je
družstvo gymnastiky pod vedením
Jitky Stibůrkové.

Co se letos událo nového?
V sokolovně byla vyměněna část
oken - jednalo se o sál a vstupní budovu. V příštím roce proběhne výměna zbylých oken, oprava komína,
zateplení střechy nad přísálím, pokládka nové krytiny nad přísálím a
oprava fasády. Na jaře chceme také

provést vykácení přestárlých tůjí u
sokolovny, dokončit oplocení a zasadit mladou zeleň.
Dále bych vás chtěl informovat,
že bylo znovu požádáno ze strany
městyse o vydání pozemků pod
fotbalovým hřištěm, které jsou ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Sokol
o tyto pozemky usiloval již dlouho, ale bez uspokojivého výsledku.
Vždy dostal jen výpůjčku na určité
období a ta se prodlužovala až do
roku 2015. Dnes již s radostí mohu
konstatovat, že pozemky pod fotbalovým hřištěm budou vráceny do
vlastnictví městyse Netvořice. Ten
tyto pozemky následně pronajme
Sokolu Netvořice. Tím bych chtěl
poděkovat paní starostce a paní
místostarostce za tuto aktivitu.

zovat chod sokolovny a fotbalového
hřiště.
Teď už přeji všem krásné adventní
dny, šťastné a ničím nerušené vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2018.
Se sokolským pozdravem NAZDAR
		

Pavel Bron

Fotbal

Starší přípravka na podzim odehrála celkem 12 zápasů. Vyhrát se jim
podařilo přesně polovinu. V současné době je hráčů dost a také přibývá fotbalistů mezi nejmenšími. Od
prosince začne zimní příprava v tělocvičně ZŠ a v případě, že počasí
dovolí, bude se trénovat i na umělé
trávě v areálu ZŠ. Přes zimu máme
domluvené i nějaké turnaje. VěříCo nás čeká?
me, že i na jaře se nám bude dařit.
Všem hráčům děkujeme za jejich
Srdečně vás zveme na další ples výkony a jejich rodičům děkujeme
spolku Rodáků a Sokola, který se za podporu týmu.
bude konat v sobotu 13. ledna 2018
od 20:00 hodin v místní sokolovně.
Daniel a František Roušarovi
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Unigena.
Do podzimní části sezony 2017/18
vstupovalo družstvo žáků s cílem
Závěrem musím poděkovat všem, postoupit mezi deset nejlepších
kteří s námi spolupracují a pomá- týmů pro jarní část soutěže. Podhají s nelehkou a hlavně časově mínkou bylo umístit se do pátého
náročnou prací ve svém vlastním místa v „B“ skupině okresního převolnu. Ještě jednou děkujeme měs- boru, což po loňské úspěšné sezoně
tysu Netvořice za finanční podporu, nebyl nesplnitelný cíl. Po dobrých
bez které bychom nemohli provo- výkonech, s přehledem (a pouze je-

TJ SOKOL
dinou těsnou prohrou v neúplné sestavě hned v prvním kole) obsadili
druhou postupovou příčku a na jaře
je v boji o titul okresního přeborníka čekají silní soupeři (mj. Ondřejov,
Týnec, Bystřice, Poříčí, Trhový Štěpánov, Kondrac, Olbramovice, Postupice, Křivsoudov…)
Družstvo Netvořic je složeno ze 7
starších a 4 mladších žáků (Martin
Novotný, Filip Šimsa, David Hokr, Filip Kubelka – s 27 góly nejlepší střelec podzimu, Libor Štěpán, Lukáš
Šlehobr, Nikol Hubínková, Ondřej
Langer, Michal Šimsa, Filip Gabriel
a Adam Šméral). Jedenáct hráčů je
pro soutěž hranou systémem 7+1
poměrně úzká základna, ale výhodou je vyrovnaná výkonnost celé
tréninkové skupiny i sehranost (kluci jsou pohromadě již osm let). Naštěstí se hráčům celý podzim vyhýbaly nemoci a zranění.
V listopadu začala zimní příprava v
terénu a tělocvičně. Tréninky jsou
náročnější a kvalitnější i díky možnosti využívat hřiště s umělým povrchem. Přejme klukům, ať jim vydrží
tréninkové nasazení i chuť a odhodlání porvat se na jaře o co nejlepší

výsledky, ale hlavně – ať předvádějí
kvalitní moderní, technický a líbivý fotbal. Za předvedené výkony v
podzimní části a reprezentaci fotbalového oddílu Sokola Netvořice
patří mladým fotbalistům poděkování.
		

Stolní tenis
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novými posilami z Lešan a Janem
Ošmerou drží čelní pozice tabulky.
Slabší výkony zatím podává v OP5
„Céčko“, ale pevně věřím, že jejich
výkony půjdou nahoru.

Nezapomínáme ani na děti, každou
středu pro ně děláme tréninky. Pod
Monika Charvátová vedením Zdeňka Ošmery je vidět
jejich zlepšení.

Náš oddíl stolního tenisu má 24
členů a v této sezóně pořádáme 3
turnaje:
25. 11.2017 žákovský turnaj pro hráče do 16 let, 16.12.2017 turnaj pro
neregistrované hráče a 21.1.2018
turnaj Velká cena Netvořic. Na tyto
turnaje zveme jak hráče, tak i diváky. Budou vidět kvalitní a napínavá
utkání.

			

Mirek Čipera

Ještě na doplnění
Nemohu ještě nezareagovat na
článek Spolku rodáků z minulého,
letního vydání, kde bylo řečeno, že
jedním z důvodů neuskutečnění
pouťového jarmarku je pořádání
jiných akcí Sokolem. Sokol pořádal
pouze pouťovou zábavu, která se
konala v pátek večer, tudíž prostory
zahrady byly Rodákům k dispozici.
Ze strany Rodáků byl jarmark ovšem zrušen již během měsíce června.

V okresní soutěži máme tři družstva.
Naše „Áčko“ hraje v OP2 a po pěti
kolech ztrácí na první místo pouze
jeden bod. Do skvělé formy se dostal Petr Vodehnal a jako správný
kapitán vede družstvo ke skvělým 			
výkonům. V OP3 je naše „Béčko“. S

Pavel Bron

KOLNA
V letošním roce jsme uspořádali několik sousedských přednášek.
Manželé Ernestovi nás zavedli 14.1.
do Indonézie, pan Bobek 4.2. do
jeho milovaného Maroka, Jan Krejčí
18.2. na Aljašku a pan Hons 4.3. do
Jeruzaléma. Přednášky mají své stálé návštěvníky a probíhají ve velmi
příjemné atmosféře.
18. března jsme si užili Ovarobraní
a 13. května pěší výlet do Lešan za
Františkem Hrubínem.
3. června jsme v kostele pořádali koncert folklorního hudebního
uskupení Folklore Clasic se sólistkou Markétou Janouškovou. Koncert dopadl výborně, i když návštěvnost mohla být trochu vyšší.
24. června proběhlo také Šnekobraní. Název sám napovídá, co bylo
hlavní náplní této akce.
20. srpna jsme organizovali další ročník Netvořických pouťových
dvorků. Tato, pro nás nejnáročnější akce, každý rok nabývá na ob-

líbenosti a návštěvnost již hraničí
s kapacitou dvorků, na kterých se
odehrává. U Vachů byla otevřena
výstava fotografií a proběhla autogramiáda knih pana Šmeráka.
Na výročí vzniku Československé republiky jsme jeli na výlet do Tábora.
Prohlédli jsme si město, navštívili
klášter v Klokotech a v Sezimově
Ústí jsme absolvovali objednanou
komentovanou prohlídku vily prezidentského páru manželů Benešových.

Společné foto u kapličky v Klokotech

4.11. měl Spolek KOLNA v lešanském zámku 10. valnou hromadu.
Při rekapitulaci naší desetileté činnosti jsme se dopočítali více jak sto

třiceti námi pořádaných společenských a kulturních akcí.
Letos nás ještě 5.12. čeká Mikulášská
obchůzka. Vánoční netvořický jarmark se uskuteční 9.12. a pro Betlémské světlo si můžete přijít 24.12.
Na závěr ohlédnutí za rokem 2017
zvu všechny zájemce o dění v naší
obci na akce, které pořádáme, a
děkuji za podporu našeho snažení,
která se nám od vedení městyse
Netvořic dostává.
Bez finanční i věcné podpory bychom některé akce vůbec nemohli
pořádat.
Za Spolek KOLNA přeji všem lidem
dobré vůle klidné svátky, duševní
pohodu a hlavně dobré zdraví.
		

Jindra Šmídová

Více informací najdete na
www.kolna-netvorice.cz

KOLNA
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Netvořické dvorky 20. 8. 2017

Valná hromada spolku KOLNA –
NETVOŘICE - Lešany 4.11. 2017

Pozvání na vánoční jarmark
Spolek KOLNA vás zve na vánoční
jarmark, který se uskuteční v sobotu
9.12. 2017.
Přijďte se vánočně naladit na dvůr
U Kočky za komínem v Netvořicích
v Pražské ulici čp. 13.

Na jarmarku budou stánky s originálním dárkovým a vánočním zbožím, které nemůžete koupit v žádném obchodě.
Na prodej bude keramika, textil,
bylinky do koupele, kožené zboží,
háčkované a šité hračky, vánoční
ozdoby, tašky a pletené zboží, nakládané sýry a med, různé vánoční
dobroty, jmelí a mnohé další. Opět
připomeneme vánoční zvyky a otevřeme vánoční výtvarnou dílničku.
Bude také otevřeno stylové vetešnictví a zájemci se mohou zúčastnit komentované prohlídky muzea
smaltu.
Proběhne losování vítacích lístečků
o zabalené vánoční dárky. Pro návštěvníky chystáme také teplé vánoční občerstvení.
Již tradičně vystavíme betlémy z
různých materiálů a letos také obrázky a vánoční ozdoby dětí z netvořické mateřské školky.
Na závěr jarmarku (kolem 16:30)
rozsvítíme Netvořický betlém. K
rozsvěcení nám zazpívají děti z Mateřské školy v Netvořicích.

K rozsvěcení betlému si vezměte
svíčku, budete ji potřebovat.

Betlémské světlo
Spolek KOLNA i letos pro vás přiveze Betlémské světlo. Můžete si ho
24.12.2017 vyzvednout u Netvořického betlému v Pražské ulici čp. 13
po celý Štědrý den.

DOBROVOLNÍ HASIČI
Činnost hasičů
Ani v uplynulém období hasiči nezaháleli. Pojďme si nyní stručně připomenout, jaké akce a soutěže absolvovali.
Koncem července zavítalo sportovní družstvo mužů na další kolo Benešovské hasičské ligy v požárním
útoku do Malovic. Pro naše družstvo
nové prostředí s velmi pěknou dráhou. S časem 24 vteřin obsadili 24.
pozici.
V sobotu 29.července jsme uspořádali pro děti stanování u požární
nádrže. K večeři si děti opekly špekáčky a poté je čekal velmi oblíbený
bobřík odvahy. Všechny děti ve stanech vydržely až do rána a stanování se jim velice líbilo.
O týden později následovala pro
naše muže letošní jediná ligová
noční soutěž a to v Načeradci. Velmi
vydařeným útokem si zlepšili osobní rekord na 21:58 a obsadili nečekané 15.místo.
Koncem srpna se muži zúčastnili

soutěže ve Zdislavicích. Zde si s nimi
trošku “pohrál“ startér, ale nakonec
útok za 22 vteřin a konečné 19.místo.
V sobotu 2. září náš sbor uspořádal
další ročník tradiční Neckyády. Na
začátku došlo k vyhodnocení uměleckého dojmu zkonstruovaných
plavidel a hned poté se vrhly na
vodu děti, aby předvedly, jak jejich
netradiční plavidla fungují. Následovala plavidla dospělých. Poté přišla
spanilá jízda všech plavidel najednou. Dále byl na řadě běh po vratké
lávce přes rybník. Mnoho dětí lávku
zdolalo celou, buď po dvou, nebo
po čtyřech. Dospělí takto úspěšní
nebyli, a tak o vítězích rozhodovala
překonaná vzdálenost. Poslední disciplínou byla jízda dvojic na trakaři
taktéž po lávce. I zde byly úspěšnější děti. Některým se dokonce podařilo zdolat celou lávku. U dospělých
se tak nestalo, a tak bylo k vidění
mnoho akrobatických a legračních

pádů do vody. Po vyhlášení vítězů a
předání cen měla přijít na řadu velmi oblíbená pravá hasičská pěna.
Počasí nám však mnoho nepřálo,
a tak jsme tuto atrakci v letošním
roce museli oželet. Poděkování patří všem, kteří Neckyádu podpořili,
navštívili a užili si tak spoustu
legrace.
V září muži na chvilku odložili úzké
ligové hadice a sáhli do skladu po
širokých, aby předvedli své umění
na Memoriálu Františka Procházky
a Václava Chalupeckého v Divišově.
Pro naše družstvo velmi oblíbený
memoriál. S časem 27 vteřin na nástřikové terče si zlepšili svůj osobní
rekord z loňska o tři vteřiny a obsadili tak hezkou pátou pozici.
16. září proběhla poslední letošní
ligová soutěž ve Všechlapech. Po
startu bylo vše hezky rozběhnuto,
proudaři u terčů v 17. vteřině, ale
voda se hadicemi jen tak soukala
pomalu kupředu i přes plný plyn.

DOBROVOLNÍ HASIČI
Asi už toho bylo letos pro naší sportovní “babičku stříkačku“ moc. Nakonec 25 vteřin a 23. příčka. I když
se vždy nedařilo podle představ, tak
muži jsou velice spokojeni v mnoha ohledech. Jedním z nich je i to,
že se jim letos vždy podařilo požární útok dokončit s platným časem
a nikdy se nestalo, že by si domů
přivezli “enko“. Dalším pozitivem je
výrazné zlepšení časů, i když k ligové špičce mají ještě velmi daleko.
V loňské sezóně za sedm soutěží
na lize získali 8 bodů a obsadili konečné 25. místo. V letošním roce v
šesti soutěžích získali 18 bodů a v
celkovém hodnocení poskočili na
20. pozici. Benešovské hasičské ligy
se v letošním ročníku zúčastnilo 51
družstev mužů.

7. října se kolektiv mladých hasičů
zúčastnil podzimního kola hry Plamen, které se konalo v Krhanicích.
V kategorii starších jsme měli zastoupení dvou družstev. Tým Netvořice A obsadil v Závodu hasičské
všestrannosti 15. pozici. Družstvo

Netvořice B se umístilo na hezké 7.
příčce. Ve štafetovém běhu 4x40m
se družstvo Netvořice A umístilo na
20. místě a Netvořice B na 10. příčce. V kategorii mladších naše děti
vybojovaly krásnou 3. pozici jak ve
štafetě, tak v Závodu požárnické
všestrannosti.
Poslední akcí letošního roku byl 4.
listopadu výlov požární nádrže. K
vidění bylo mnoho ryb. Největší
kapr jménem Fanda v rybníce stále
přebývá a na váze přibývá. Dobrou
zprávou je, že v nádrži se stále daří
rakům a škeblím, které zde také přibývají.
Nyní krátce o zásahové jednotce
městyse Netvořice
V uplynulých měsících nezahálela
ani zásahová jednotka městyse Netvořice. Nejprve proběhlo nastěhování do nové zbrojnice a uvedení do
provozu staronové cisterny z Masečína. Jak jednotka, tak také sbor se
snaží postupně dovybavovat novou
zbrojnici o potřebné vybavení.
V uplynulém období jednotka vyjížděla k těmto mimořádným událostem:
29.8.2017 – Požár osobního automobilu na Mírovém náměstí v Netvořicích.
12.9.2017 – Požár kontejneru ve
sběrném dvoře v Netvořicích.
5.10.2017 – Únik ropných látek po
proražené olejové vaně osobního
automobilu v Hrubínově ulici v Netvořicích
5.10.2017 – Technická pomoc –
spadlý strom přes silnici II/105 u odbočky k Tuchyni.
14.10.2017 – Dopravní nehoda osob-
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ního automobilu a motocyklu a následný požár na silnici II/105 u odbočky na Břežany.
16.10.2017 – Požár travního porostu
u Nebřichu.
Velmi náročná byla pro jednotku
neděle 29.10.2017, kdy po silném
větru jednotka zasahovala u mnoha
popadaných stromů přes dopravní
komunikace u Chleb, v Dunávicích,
nedaleko Břežan, u Nové Vsi, u Dalešic či Tuchyně.
Prozatím posledním zásahem bylo
dne 31.10.2017 krátce před jednou
hodinou ranní pátrání po osobě
nedaleko Neveklova. Ohlašovatelka údajně slyšela intenzivní volání
o pomoc. Jednotka se zapojila do
plošného vyhledávání osoby, ale
pátrání bylo neúspěšné. Poté, co
danou oblast prohledal, taktéž neúspěšně, vrtulník s termovizí, se jednotka vrátila zpět na základnu.
Závěrem přeji všem občanům klidné prožití blížícího se adventu a
mnoho štěstí do nového roku 2018.
			Martin Šebek

ZAHRÁDKÁŘI
Český zahrádkářský svaz letos slaví 60. výročí založení. V současnosti má naše základní organizace 11
členů. Pořádáme odborné besedy,
vystavujeme na zahrádkářských výstavách v Týnci nad Sázavou a Benešově a také pořádáme zájezd na
velmi oblíbenou výstavu v Čimelicích.
Zájezd pořádáme za podpory
Obecního úřadu Netvořice, a proto

můžeme mít tak nízkou cenu
(100,- Kč).
Letošní Čimelice opět nezklamaly,
vystaven byl celý sortiment zeleniny a okrasných rostlin a vše bylo
možno zakoupit. Autobus byl plný
výpěstků, které obohatí naše zahrádky. Musím konstatovat, že někteří naši obyvatelé mají překrásné zahrádky a nemusí to být ani
zahrádkáři a když jdete okolo, po-

těší vás pohled na něco krásného.
Dnes jsou módou betonové ploty a
to oko nepotěší!? Na zpáteční cestě
jsme navštívili zámek Orlík.
Děkuji především zastupitelstvu za
poskytnutí dotace a všem účastníkům zájezdu za pohodu, která na
zájezdu panovala.
Václav Bobek, předseda ZO ČZS
Netvořice
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MYSLIVECKÝ SPOLEK

Srpnová Netvořická pouť je nenávratně minulostí a poté přišlo krátké období tzv. babího léta, kdy se
vlády ujal barevný a krásný podzim.
Pro nás myslivce a naše čtyřnohé
kamarády čas pořádání naháněk
na černou zvěř a hony na bažanty a
zajíce – krátce řečeno, hlavní lovecká sezóna.
Máme za sebou na počátku měsíce
října poklidnou výborovou a následně velice bouřlivou členskou schůzi
MS Netvořice.
Dne 28.10.2017 se konala Valná
hromada Honebního společenstva
Netvořice, kde se také jednalo o
našem spolku. Proto jsem očekával

větší účast členů MS, což se bohužel
nenaplnilo. O závěrech bude členská základna MS Netvořice informována, což jsem osobně na Valné
hromadě HS slíbil.
V neděli 29.10.2017 se měla uskutečnit plánovaná naháňka na černou zvěř, která byla kvůli velice
nepříznivému počasí zrušena. Zde
bych chtěl poděkovat za pochopení MÚ Netvořice, Favory Horses s.r.o.
a JK Všetice.

•
•
•

tombolou a hudbou
25.11.2017 naháňka na černou
zvěř
26.11.2017 naháňka na černou
zvěř
30.12.2017 zakončení sezóny a
mnohé další činnosti.

Vzhledem k tomu, že Netvořický
zpravodaj vyjde před koncem roku,
přejí členové MS Netvořice všem
občanům hezké Vánoce a šťastný
nový rok 2018.

Dále uvádím další plánované akce
našeho spolku:
•
11.11.2017 tzv. Babský hon spo- 		za MS Netvořice
jený s mysliveckým soudem,
Josef Břicháček - předseda

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Ordinace Všeobecného lékaře působí v Netvořicích od roku 2014.
Za 3 roky prošla řadou změn, personálních i organizačních. Není jednoduché přebírat zavedenou ordinaci
od lékaře, na kterého jsou pacienti
zvyklí, a který s nimi prošel velkou
část jejich života.
Po celou dobu, kdy v Netvořicích
působíme, jsme se snažili najít způsob, jak získat důvěru obyvatel Netvořic a okolí. Seznamovali jsme se
s novým prostředím, zdejšími lidmi,
jejich přáními i potřebami, a tak
nyní přicházíme s konečným modelem fungování naší ordinace:

•

vylepšili způsob komunikace a
sdělování aktualit: O důležitých
změnách v ordinaci budete nyní
informováni
prostřednictvím
sms z městského informačního
systému Mobysis

Všichni lékaři, kteří pracují pro naši
společnost Všeobecný lékař s.r.o.,
mají jedno společné: Ctí partnerský a otevřený přístup k pacientům.
Lidský přístup se promítá do všech
našich služeb, tedy i do návštěvní
služby zdravotní sestry praktického
lékaře v terénu. Tu zdarma nabízíme starším pacientům, pro které
není možné dopravit se do ordinace.

Od 1. července 2017 jsme:
•
dle přání našich pacientů navýšili a zároveň upravili ordinační
hodiny
•
posílili personálně naši ordinaci. Kromě paní doktorky Hob- Úterý
zíkové se zde objeví i zkušený
lékař MUDr. Milan Zíka a s ním
dvě nové sestřičky: empatická
Pátek
Michaela Gobišová a zkušená a
vstřícná Petra Vonásková.
•

Někteří lidé mohou negativně vnímat skutečnost, že v naší ordinaci
pracují dva lékaři. Z našeho pohledu
jsou ale dva lékaři v jedné ordinaci
nadstandardní službou. Pacient má
totiž možnost si vybrat, který z lékařských či lidských přístupů mu
vyhovuje více a zároveň požádat o
názor i druhého lékaře.
Ve všech našich ordinacích se zcela
cíleně a pravidelně objevuje i naše
primářka MUDr. Olga Janovská, ve
které pacienti získávají další osobu,
se kterou mohou konzultovat nejasnosti či případné nespokojenosti.
					
			
www.vseobecnylekar.cz
Pro objednané

Ordinuje

7:00 - 11:30

11:30 - 12:00

MUDr.Hobzíková

8:00 - 11:00

11:00 - 12:30

MUDr.Zíka

9:00 - 12:00

MUDr.Janovská

14:00 - 18:00
8:00 - 11:30

MUDr.Zíka
MUDr.Hobzíková

INZERCE
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Rozsvícení
TRADIČNÍ

VÁNOČNÍHO STROMU

3.12.2017
16:30 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na náměstí u Radnice, vystoupí žáci Základní školy
a Mateřské školy.
Pro návštěvníky je připraven malý vánoční trh,
teplé nápoje a občerstvení.

Srdečně vás zveme na tradiční rozsvícení vánočního stromu.

INZERCE
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INZERCE

Kominictví Holečková Radka

Opravy komínových těles a sopouchů.
Čištění, kontroly a revize komínů, frézování vlastní
frézou, vložkování a kominické pohotovosti.
Montáže komínových systémů.
Měření tahu a vlhkosti paliva, poradenské služby,
pohotovost výjezdy 24 h.
Mírové náměstí 20, 257 44 Netvořice
Tel. : 724 917 477
WWW.holecek.sluzby.cz
E-mail : kominik29@seznam.cz
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Prodej vánočních kaprů

Prodej vánočních stromků

Prodej vánočních kaprů se uskuteční v Netvořicích na Stejně jako v uplynulých letech, i v letošním roce bude
náměstí v pátek 22.12.2017 od 8:00 do 16:00 hodin a v zajištěn prodej vánočních stromků. O zahájení prodeje
sobotu 23.12.2017 od 8:00 do 13:00 hodin.
a prodejní ceně stromků vás budeme včas informovat.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

19

Adventní koncert
16.12. 2017 v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích
Z. Lukáš: Missa brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei), Vzácná novina (Kyjev 1882), Veselme se
všickni nyní (česká barokní koleda), Rosu dejte (česká barokní koleda) Starofrancouzská vánoční koleda, Chtíc,
aby spal(Adam Michna z Otradovic, 1647), Nativitatis Domini nostri Jesu Christi (400letá jílovská koleda, zapsaná
17.11.1616), Porod Panny Marie (moravská), Narodil se Kristus Pán.
Vstupné na koncert je dobrovolné. Vybrané peněžní příspěvky, vhozené do kasičky u vstupu do kostela, budou
věnovány na jeho opravu.

Novoroční pochod ke Studánce
Srdečně vás zveme na „Novoroční pochod ke Studánce“, který se uskuteční 1.1.2018 od 13:30 hod. Více informací
najdete v prosinci na našich webových stránkách, prostřednictvím SMS zprávy a v naší informační skříňce.

Nový ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji
sazba DPH
Formát A4

800,-

21%

968,-

Formát A5

400,-

21%

484,-

Formát A6

200,-

21%

242,-

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 9.3.2018
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 a tabulky 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

Advent
v Netvořicích
25.11.2017
15:00 hodin

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
pořádá SRPDŠ při ZŠ Netvořice v budově
Základní školy.

3.12.2017
16:30 hodin

7.12.2017
5:00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na náměstí u Radnice, vystoupí žáci ZŠ a MŠ

ZÁJEZD DO SALZBURGU
prohlídka vánočního Salzburgu a návštěva
Salzburských adventních trhů

9.12.2017
10:00 hodin

VÁNOČNÍ JARMARK
na dvoře u Kočky za komínem – tradiční vánoční
zvyky, prodej zboží nejen místních výrobců

9.12.2017
16:30 hodin

16.12.2017
17:00 hodin

ROZSVÍCENÍ BETLÉMU
Ke Kočce za komínem zve spolek Kolna

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
jílovský pěvecký sbor HOMONCULÍ pod vedením
Tomáše Svobody

24.12.2017
13:00 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
tradičně U Kočky za komínem

1.1.2018
13:30 hodin

NOVOROČNÍ PROCHÁZKA KE STUDÁNCE
sraz na náměstí, po procházce příjemné posezení
v Sokolovně

Srdečně vás zveme na všechny akce a těšíme se na společně strávený adventní čas.

