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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
přiblížily se Velikonoce a s nimi i
vydání prvního čísla letošního Netvořického zpravodaje. Vždycky Vás
v úvodu informuji o činnosti obce
v uplynulém období, o plánovaných
nebo realizovaných investičních a
rekonstrukčních pracích.
Tentokrát bych se ráda nejdříve
zmínila o činnosti v obci v rámci
jednotlivých spolků či občanských
sdružení. Jak jistě víte, tak v naší
obci funguje několik spolků – Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích, TJ Sokol Netvořice, Sbor dobrovolných hasičů a menší
zájmové spolky - Myslivecký spolek,
Včelařský spolek, Zahrádkáři, Spolek přátel kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích. Opomenout
nesmím ani Občanské sdružení
Kolna.
Je mi jasné, že dnešní doba přináší
pro trávení volného času jiné priority. Nesmíme ale zapomenout na to,
že to byly právě spolky a sdružení,
které přinášely v minulosti do obcí
jejich kulturní a společenský rozvoj.
Jejich fungování je postaveno na
starých a osvědčených hodnotách.
A v Netvořicích to nebylo a není jinak. Díky jedincům, kterým nebyl
a není rozvoj obce, ve které žijí, lhostejný, se posouváme dál. Před všemi takovými lidmi smekám a mají
moji hlubokou úctu. Věnujte proto
pozornost plánu akcí, které pro Vás
jednotlivé spolky a městys Netvořice připravily a podpořte akce svojí
účastí. Seznam akcí je zveřejněn na
webových stránkách obce. Myslím,
že v případě Vašeho zájmu o členství Vás v jednotlivých spolcích určitě rádi uvítají.
Jednou z našich letošních plánovaných akcí je znovuotevření muzea
v Netvořicích, jehož hlavním výstavním artiklem je týnecká kamenina.
Jak jsme již zmiňovali v minulých
zpravodajích, tak v muzeu probíhá
rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že
není možné získat na tyto opravy
dotaci, financujeme veškeré práce
z vlastních zdrojů. Myslíme si, že
muzeum by mělo být důstojným
stánkem nejen pro týneckou kameninu, ale i pro mapování historie
naší obce a blízkého okolí. Znovuo-

tevření muzea plánujeme na Netvořickou pouť 2018. V souvislosti
s jeho otevřením bychom rádi připravili malou tematickou výstavu
k 100. výročí vzniku Československé republiky. V případě, že by se
rekonstrukční práce neplánovaně
protáhly, posuneme otevření muzea na září 2018.
Nyní bych se ještě ráda vrátila k činnosti obce v uplynulém období.
V lednu letošního roku byl po pěti
letech práce dokončen a zastupitelstvem městyse schválen Územní
plán městyse Netvořice. Blíže Vás
s novým územním plánem seznámí ve zpravodaji pověřený zastupitel pro územní plán Ing. arch. Lukáš
Franěk.
Možná již někteří z Vás zaznamenali, že byla zahájena výměna povrchu
podlahy v tělocvičně, na jejíž realizaci jsme získali dotaci 500 000,- Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj.
V blízké době, jen co to počasí dovolí, by měly být zahájeny práce na
opravě hřbitovní zdi, které jsou také
z převážné části financovány z dotace. Pokračuje i výstavba kanalizace, ale tomu se budu věnovat dále
ve zpravodaji.
Nejen v souvislosti s integrací autobusové dopravy v našem regionu,
se kterou je spojeno i navýšení počtu autobusů, ale i z důvodu zvýšení bezpečnosti v obci, připravujeme
projektovou dokumentaci na řeše-

ní dopravního terminálu v centru
obce „u stavebnin“. Úpravy se budou týkat i špatného dopravního
řešení v této části obce. Nutnost
změny dopravního řešení nevychází ani tak z našeho popudu, ale je
požadavkem Policie ČR - Dopravního inspektorátu Benešov, který již
léta „přivíral“ nad touto situací oči.
Současně s tím bychom rádi zahájili také opravy chodníků. Začneme
těmi, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizace.
Jak se říká „práce hodně, času
málo“. Nějak ten čas letí rychleji,
než bychom si představovali. Přes
neustálé vyřizování, zařizování a
organizování, aby se toho stihlo co
nejvíce, i já někdy zapomínám na
to, že obec, to jsou především její
obyvatelé. I sebedokonaleji fungující obec se všemi vymoženostmi
je ale nakonec přesně taková, jací
jsou její obyvatelé a jaké mají mezi
sebou vztahy.
Proto nám všem přeji, abychom
letošní velikonoční svátky prožili se
svými blízkými v klidu a pohodě.
Dětem pak přeji bohatou pomlázku a všichni společně se budeme
těšit na příchod jara, které si letos
dává načas.
Monika Šlehobrová, starostka

Veselé Velikonoce
a spoustu elánu do dalších jarních dní
Vám přeje městys Netvořice
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.12.2017 a dne 18.1.2018
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
•
Novým členem finančního výboru Jana Hájka.
•
Rozpočet městyse na rok 2018 dle celkové hodnoty jednotlivých paragrafů. Rozpočet je schválen jako
rozpočet schodkový, schodek rozpočtu bude kryt schváleným a smluvně zabezpečeným úvěrem u České
spořitelny a přebytky hospodaření z předchozích let.
•
Střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2019-2020.
•
Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně při ZŠ Netvořice“.
Cena realizace projektu 739.079,-Kč vč. DPH, z toho výše dotace 500.000,-Kč.
•
Prodej pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Dunávice o výměře 30 m2. Prodejní cena 200,-Kč/m2 + zákonná DPH.
Veškeré náklady s prodejem hradí kupující.
•
Prodej části pozemku p.č. 36 v k.ú. Netvořice o výměře cca 100 m2. Prodejní cena 150,-Kč/m2 + zákonná
DPH. Veškeré náklady s prodejem hradí kupující.
•
Zveřejnění záměru prodej pozemku p.č. 91 v k.ú. Netvořice o výměře 84 m2.
•
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 207, 209, 210 v k.ú. Netvořice.
•
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 208/2, 112/3, 119/4, 126/1, 146/4 v k.ú. Netvořice.
•
Nájemné ve výši 50.000,-Kč ročně + zákonná DPH pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury VHS
Benešov od 1.1.2018.
•
Aktualizaci „Plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury městyse Netvořice – 2017.“
•
Finanční vypořádání dotace poskytnuté v r. 2017 TJ Sokol Netvořice ve výši 140.000,-Kč. V účetnictví bude
dotace vyúčtována k 31.12.2017.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 140.000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
1/2018 s TJ Sokol Netvořice.
•
Finanční vypořádání dotace poskytnuté v r. 2017 Posázaví o.p.s. ve výši 105.000,-Kč. V účetnictví bude dotace
vyúčtována k 31.12.2017.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 111.300,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018
s Posázaví o.p.s.
•
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 971/21 v k.ú. Netvořice o výměře cca 380m2
•
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 971/21 v k.ú. Netvořice o výměře cca 380m2 a pozemku 971/25
o výměře 4m2
•
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Netvořice o výměře cca 45m2 včetně stavby (garáž)
•
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 326/2 v k.ú. Všetice o výměře cca 30m2
Pověřuje mj.:
•
Starostku zasláním námitek společnosti Pragoprojekt a.s., k územnímu řízení akce D3 – 0303 přivaděč Týnec
nad Sázavou a D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, které budou v souladu se závěry posudku zpracovaném
Ing. Miroslavou Pošvářovou – Stínové ŘSD
Rozhodlo.:
•
o námitkách dotčených osob uplatněných k návrhu územního plánu při jeho veřejném projednání, jak je
uvedeno v kap. o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění v textové části odůvodnění opatření obecné
povahy
•
v souladu s ust. § 6 odst. (5) stavebního zákona za použití § 44 písmene a) a ve spojení s § 55a o pořízení
změny č. 1 územního plánu zkráceným způsobem.
Souhlasí.:
•
S vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu územního plánu při společném jednání a při veřejném
projednání, jak je uvedeno v kap. p) Vyhodnocení připomínek v textové části odůvodnění opatření obecné
povahy
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Vydává:
•
územní plán Netvořice formou opatření obecné povahy, dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití §
54 odst. 2 stavebního zákona, ve spojení s § 43 odst. 4 stavebního zákona, a dle § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 13.11.2017 do 12.2.2018
Rada:
Schvaluje mj.:
•
Propachtování pozemků ve vlastnictví městyse a to jako celek.
•
Prodloužení smlouvy o dočasném užívání veřejného prostranství do 31.12.2018 s p.D.P.
•
Výsledky nabídkového řízení na akci „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně při ZŠ Netvořice“ a to nejnižší
nabídku ve výši 739.079,-Kč vč. DPH od firmy Hyka – podlahy IČ: 63883473.
•
Finanční vypořádání dotace pro rok 2017 předložené příjemcem RUAH o.p.s. Benešov.
•
Finanční vypořádání dotace pro rok 2017 předložené příjemcem Mezi řekami z.s.
•
Propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví městyse Netvořice nabídce č. 1, tj. AG Agroprim
s.r.o. s nejvyšší nabídkovou cenou 3.500,-Kč/ha. Tato nabídka splňovala veškerá kritéria, které obsahoval
vyvěšený záměr. Nabídka č. 2 Jokoma s.r.o. – nabízená cena 3.400,-Kč/ha. Tato nabídka obsahovala drobné
výhrady k zadaným kritériím.
•
Přijetí účelového finančního daru ve výši 20.000,-Kč na rozvoj a podporu jednotky SDH městyse Netvořice
od dárce Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s. na nákup motorové pily.
•
Rozpočet ZŠ na rok 2018. Neinvestiční příspěvek poskytovaný městysem činí 1.588.450,-Kč, investiční
příspěvek 210.230,-Kč.
•
Rozpočet MŠ na rok 2018. Neinvestiční příspěvek poskytovaný městysem činí 644.350,-Kč.
•
Zvýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2018. Vodné 30,80 Kč bez DPH (vč. DPH 35,41 Kč). Stočné 30,22 Kč
bez DPH (vč. DPH 34,75 Kč). K navýšení ceny vodného a stočného bylo přistoupeno poté, co bylo zjištěno,
že nebyl tvořen fond obnovy vodohospodářské infrastruktury městyse.
•
Odprodej hasičského vozidla AKVM Škoda 706 RTH a to zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou p. M.S.
Prodejní cena 12.000,-Kč. Druhá nabídková cena od p. J.S. 10.000,-Kč.
•
Výsledky nabídkového řízení „Provedení analýzy stavu zpracování osobních údajů s cílem zvýšit stupeň
připravenosti na režim ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 –
GDPR“. Vítězem nabídkového řízení se stala firma RELSIE s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 90.000,-Kč bez
DPH. Další dvě doručené nabídky: EQUICA a.s. – nabídková cena 225.000,-Kč bez DPH, Asseco Solutions
a.s. – nabídková cena 133.000,-Kč bez DPH.
Pověřuje mj.:
•
Starostku a Ing. Arch. Lukáše Fraňka vyjádřením k předloženému konceptu studie obchvatu Netvořic od
Pragoprojekt a.s.
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Územní plán
Dne 5.2.2018 vstoupil vyhláškou v
platnost nový územní plán. Završilo se tak několikaleté snažení týmu
odborníků, které má celou řadu
cílů. Těmi nejdůležitějšími jsou
zejména racionální vymezení funkcí, ochrana veřejného zájmu, dopravní obslužnost a celá řada dalších věcí, účelem kterých je vytvářet
podmínky pro udržitelný rozvoj a
zachovat krásu našich sídel i krajiny.
Dokumentace má grafickou a textovou část. Můžete si ji digitálně prohlédnout na webu městyse, kde se
objeví po rozkliknutí záložky „Územní plán Netvořice“ nebo v tištěné
podobě na radnici, případně na stavebním úřadu v Týnci nad Sázavou.
Hlavními dokumenty, znázorňující
funkční využití území (tedy co kde
lze stavět) jsou obrázky „02_Hlavni_
vykres“ a „05_Koordinacni_vykres“,
který ještě navíc znázorňuje limity
území a ochranná pásma.
Dokumentace je v měřítku 1:5000 a
tak by se také měla číst, tak by s ní
mělo být nakládáno (nezvětšovat).
Velmi zjednodušeně řečeno říká
„tady se bydlí, tady se chovají zvířata, zde se vyrábí a tudy se jezdí“. Textová část definuje strategii rozvoje a
hlavně zpřesňuje jednotlivé funkční
plochy, proto by si ji měla dotčená
veřejnost i projektanti určitě prostudovat. Důležité je například to, že je
definována minimální plocha pozemků 1000m2 pro nové domy v zastavitelných územích ve funkčních
plochách „BV“ (červená-bydlení
venkovské v RD) a výměra 1200m2 v
plochách smíšených obytných „SV“
(starorůžová). Ve vnitřních, zastavěných částech obce lze v prolukách
stavět bez zmíněného omezení.
Nejedná se o nic výjimečného, takto definovaná pravidla zastavování
jsou běžná po celé republice. Stejně tak je naprosto běžné, že v nově
budovaných čtvrtích je povinností investorů a developerů vyčlenit
část ploch pro veřejná prostranství
a zeleň. Opět se nejedná o nic nového, pouze u nás stavební úřad toto
opomíjel, případně ani neměl při
„salámovém“ způsobu zastavování
možnost tak běžnou věc vymáhat.
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ČOV a kanalizace
Během mého působení v komisi jsem si uvědomil, že mnoho lidí
vůbec územní plánování nechápe, případně očekávají regulativa a
podrobnosti, které mu nepřísluší.
Plánování má zákonem vymezená
pravidla a v těch se pohybujeme.
Je ale pravda, že se vše neustále
vyvíjí a mění se i zákony ovlivňující
územní plánování. V minulých letech například docházelo k postupnému vypouštění různých regulativ
jako jsou tvary domů, sklony střech
nebo členění a barevnost plotů.
Nyní již není možné podobné věci
vynucovat pomocí územního plánu, ale musí být celoplošně zpracován drahý regulační plán. Nejsme
příznivci tohoto řešení, a proto jsme
po zkušenostech ostatních měst
a vesnic v okolí Prahy zvolili řešení,
které se nazývá „územní studie“.
Zpracování územní studie je uloženo u větších funkčních ploch (čtvrtí) s tím, že podrobnost projektové
dokumentace bude odpovídat složitosti daného území. Studie bude
řešit parcelaci, dopravu, veřejnou
zeleň, způsob zastavování, parkování a zejména technickou infrastrukturu dané oblasti. Jedná se dnes
o nejlepší a nejpružnější způsob
dohledu nad rozvojem obcí, který
vnímáme také jako spravedlivější a
kreativnější, než „natvrdo“ zakreslené komunikace přes jednotlivé
čtvrti. Je potřeba si uvědomit, že
jsme našim občanům na nadřízených orgánech vybojovali velmi
velké rozvojové plochy, které nelze
zastavět chaoticky. Je přirozené,
že při řádově více jak desetinásobném zhodnocení pozemků, které
se územním plánem změnily na
stavební, bude mít každý majitel
snahu svůj pozemek maximálně
„vytěžit“. Novou zástavbu celých
čtvrtí ale nelze realizovat prostým
dělením rozličných tvarů a patvarů,
které po staletí v katastru vznikaly leckdy spíše nahodilým dělením
lánů polí, mezí a luk.			
		
Ing.arch. Lukáš Franěk

Vážení spoluobčané,
ráda bych se krátce zmínila o probíhající výstavbě kanalizace. V současné době stavba probíhá na
čtyřech místech v souladu s plánovaným harmonogramem výstavby.
Jak jsme již předem avizovali, přináší pro nás výstavba řadu komplikací, omezení a dočasné snížení komfortu. To již někteří z vás pocítili na
vlastní kůži, ostatní to zažijí v brzké
době. Opakovaně Vás žádáme o trpělivost a shovívavost. To, co v obci
právě probíhá je největší investiční akce v její historii, a to nejen po
stránce finanční, ale i technické. Je
to akce, která posune naši obec do
21. století. Vidinou, jakým si světlem
na konci tunelu, nám může být i to,
že do 2 let budeme mít v obci nejen tolik potřebnou kanalizaci, ale i
nově opravené silnice a chodníky. A
to za současný „diskomfort“ určitě
stojí. Akce prověří i mezilidské vztahy a míru vzájemné tolerance.
Výstavba kanalizace probíhá v souladu s harmonogramem výstavby
zveřejněném na webových stránkách městyse. Harmonogram je
průběžně aktualizován podle probíhající výstavby. Na webových stránkách dále informujeme o uzavírkách ulic a objízdných trasách.
V rámci výstavby jsou s Vámi v kontaktu stavbyvedoucí a upřesňují řešení připojení jednotlivých nemovitostí a umístění revizních šachet.
V případě dotazů k výstavbě kontaktujte :
Monika Šlehobrová, starostka:
731 127 120
Pavel Čečák, stavbyvedoucí:
606 593 686
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní akademie
Ve čtvrtek, dne 22.2. 2018 se konala v tělocvičně školní akademie, na
které se prezentovaly všechny třídy
a školní družina. Jsme moc rádi, že
přišlo tolik lidí z řad rodičů a veřejnosti. Moc si toho vážíme a potlesk
všech přítomných byl největší odměnou pro všechny žáky a učitele,
kteří se na své vystoupení pečlivě
připravovali a přistoupili k němu
velmi zodpovědně.
V průběhu
školní akademie jsme měli možnost shlédnout písně, recitaci, tance, scénky a dokonce i pohádku.

jišťovala skupina DOREMI, krásné
vystoupení tanečního kroužku pod
vedením Jitky Stibůrkové, dále vystoupení taneční skupiny Dancing
Crackers, bohatá tombola, občerstvení a dobrá nálada.
Poděkování patří všem, kteří se
nějakou měrou podíleli na realizaci této oblíbené akce – vedení SRPDŠ při ZŠ Netvořice, pedagogům
ZŠ a MŠ, paní kuchařkám ze školní
jídelny (vytvořily na 50 dortů). Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli
finančně či věcně do karnevalové tomboly.

Vzdělávací program na téma:
Staré pověsti české
Po roce nás opět navštívili Pernštejni z Pardubic. Letos v únoru jsme
měli možnost shlédnout divadelní
hru na motivy stejnojmenné knihy Aloise Jiráska Staré pověsti české. A tak jsme se přenesli do časů
bájných praotců našeho národa,
kteří se v dávných dobách vydali na
cestu až z daleké Charvátské země,
aby zde v srdci Evropy našli zemi
zaslíbenou, kde bude jejich národ
vzkvétat. S laskavým humorem
jsme prožívali příběhy praotce Čecha, Kroka a jeho dcer – Kazi, Tety
a Libuše, Přemysla Oráče, siláka Bivoje či statečného Horymíra s jeho
bájným koněm Šemíkem.
Hra vznikla ve spolupráci s herci Východočeského divadla a kombinuje
činohru s loutkami v životní
velikosti.

Lyžařský výcvik žáků
7. ročníku

V termínu od 7.1. do 13.1. 2018 proběhl lyžařský výcvik žáků 7. ročníku.
Tradičně se konal v Horním Maxově
v Jizerských horách. Po celý týden
jsme plně využívali lyžařský areál
Severák a louky v Horním Maxově na běžecké lyžování. Výcviku se
zúčastnilo celkem 22 žáků. Jsme
moc rádi, že nám sníh vydržel po
celý týden navzdory vysokým teplotám. V rámci kurzu žáci absolvovali přednášku první pomoci, přednášku horské služby, dále strávili
pěkné odpoledne v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou, vyráběli
si dárky pro své blízké z korálků a
samozřejmě také soutěžili v jednotlivých lyžařských disciplínách – závod v běžkovém lyžování, ve sjezdu
a slalomu. Vítězové jednotlivých
kategorií obdrželi diplomy a krásné
ceny. Celý výcvik završila diskotéka.
Velké poděkování patří všem sponDětský karneval
zorům – Galmetu Netvořice, MUDr.
Vlastě Hvězdové, Mgr. Ludmile VoV sobotu dne 17.2.2018 se konal dehnalové, Ing. Miroslavu Koláčkovi
v netvořické sokolovně tradiční a Janu Novotnému.
dětský karneval. Kdo přišel, určitě
nelitoval. Bohatý program, který za-

Naše spolupráce
Na naší škole již několikátým rokem
pokračuje spolupráce s mateřskou
školou. Nedávno jsme byli prvňáčci
a navázali jsme spolupráci s předškoláky pod vedením paní učitelky
Sládkové. Předškoláci navštívili nás
prvňáčky. Předvedli jsme, co už ve
škole zvládáme, kolik písmen umíme, jak počítáme. Na oplátku jsme
my navštívili MŠ, kde se nám zase
předvedli předškoláci. Naše setkání
proběhla nejen ve škole, ale i na hřišti, kde jsme zorganizovali sportovní soutěže. V druhém ročníku naše
spolupráce pokračovala, tentokrát
s paní učitelkou Maškovou. My druháci jsme chodili číst předškolákům
a na závěr projektu jsme se setkali
v mateřské škole, kde pro nás měly
připravený program děti z mateřské školy. A nyní jsme již třeťáci a
spolupráce stále trvá. Navázali jsme
na druhou třídu a opět jsme četli předškolákům. Jednou za 14 dní
dva žáci navštívili MŠ a předčítali
dětem pohádky, například O vlku
a kůzlátkách, O slavíkovi, Kocour
v botách, Máša a medvěd, V džungli
a Královna a myš. My žáci třetí třídy
jsme nacvičili a zahráli pohádku O
Červené Karkulce, ale trochu jinak
než bývá zvykem. V naší pohádce
vystupoval vlk hodný, nesežral Karkulku, ani babičku, naopak se s Karkulkou stali kamarádi a to je přece
dobře. Každý má mít kamaráda. Kamarád umí naslouchat, pomáhat, je
s ním legrace. Prvními diváky naší
pohádky byli ve škole žáci při školní akademii. Pak jsme se představili
rodičům a na závěr našeho projektu jsme předvedli pohádku dětem
v mateřské školce. Byli jsme rádi, že
se dětem pohádka líbila, nikdo ne-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
plakal a všichni pozorně poslouchali. My třeťáci jsme měli těžký úkol.
Děti z MŠ namalovaly obrázky k pohádkám, které jsme jim předčítali. A
my jsme museli vybrat z každé pohádky jeden obrázek, který se nám
nejvíce líbil. A věřte, nebylo to vůbec
jednoduché. Všechny obrázky byly
moc pěkné, ale nakonec jsme přeci
jen vybrali. Vítězové i my jsme dostali sladkou odměnu. Poté jsme si
společně s předškoláky zahráli a zasoutěžili. Prožili jsme společně dvě
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hodiny radosti a zábavy. Na oplát- lupráci podporují a vycházejí nám
ku jsme pozvali předškoláky k nám vstříc.
do školy do naší třídy. Provedeme
je školou, aby viděli, co je čeká u
Žáci 3. třídy a tř. uč. Olga Marková
zápisu, též pro ně ve třídě připravíme zábavný program plný písniček
a interaktivních her. Věříme, že tak
předškolákům zpříjemníme vstup
do naší školy a budou se moc těšit do první třídy. Na závěr chceme
poděkovat naší paní ředitelce Mgr.
Ludmile Vodehnalové a paní ředitelce MŠ Jitce Povolné, že naši spo-

Zápis dětí do I. třídy ZŠ Netvořice, okres Benešov

5.dubna 2018
Zápis dětí do I. třídy ZŠ v Netvořicích pro školní rok 2018/2019 se koná
ve čtvrtek 5.4. 2018 od 13,00 hodin do 16,30 hodin v I. třídě budovy školy
(přízemí velké budovy). K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2011 do 31.8.
2012 a děti po odkladu školní docházky.
Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na
základě žádosti zákonných zástupců dítěte a vyjádření pedagogicko
psychologické poradny a odborného lékaře.
Děti narozené od 1.9. 2012 do 31.12. 2012 mohou být také přijaty k plnění
povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019, jsou-li duševně i tělesně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.
K zápisu přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
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Naše aktivity
Zimní období nám v MŠ uteklo
rychle a bohužel bez větší sněhové
nadílky. O to více jsme se všichni
těšili na „Hravé lyžování“. Proběhlo jako každý rok na Chotouni, kde
mají organizátoři připraveno výborné zázemí pro malé lyžaře. Počasí
nám celý týden přálo a byla radost
pozorovat děti, jak se den za dnem
zdokonalují a i ti nejmenší překonávají sami sebe. V závěrečný den lyžařského výcviku čekaly děti „velké
závody“, na které se přijeli podívat
jejich rodiče, sourozenci a ostatní
příbuzní. Všichni malým závodníkům vydatně fandili a mnozí byli
překvapeni, co jejich lyžař či lyžařka za pouhý týden dokážou. Při vyhlašování vítězů čekala na každého

medaile, diplom, malý dárek a od
firmy Galmet s.r.o. pro každého dětské šampaňské. Děti byly šťastné a
i za nás učitelky se tato akce velmi
vydařila. Velké díky všem, kdo se
s námi na ní podíleli.
Na Hravé lyžování jsme navázali plaveckým výcvikem. Čeká nás deset
lekcí v benešovském bazénu. S touto akcí máme také každoročně výborné zkušenosti. Budeme končit
v květnu, tak se o ní více rozepíšeme v příštím vydání Netvořického
zpravodaje.
V březnu (Měsíci knihy) jsme ukončili projekt „Žáci 3.třídy ZŠ předčítají
předškolákům“. Společné setkání
proběhlo v předškolní třídě MŠ a
obsahovalo výstavu, soutěže a společné hry všech dětí. S paní učitelkou Markovou již plánujeme další

projekt na příští školní rok.
S předškoláky začínáme trénovat
na atletické závody ve Vlašimi, kde
jsme měli minulý rok mimořádný
úspěch. I my se snažíme přispět
k tomu, aby děti od malička měly
kladný vztah ke sportu.
Děti a učitelky z MŠ

TJ SOKOL
Zpráva TJ Sokol Netvořice
Zdravím čtenáře Netvořického
zpravodaje. Nevím, o čem novém
Vás mám informovat. Pojďme tedy
shrnout to, co se zhruba ve spolku
sokolském za poslední dva roky,
událo. Část článku bude věnována i
valné hromadě Sokola, která se konala 10. 3. 2018.

Ze sportovní činnosti

školou zejména gymnastiku pod Práce by měly být ukončeny do
vedením Jitky Stibůrkové.
konce května 2018.

Bilance posledních dvou let

A co připravujeme

Od roku 2016 podáváme žádosti o
dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na rok 2016 jsme
obdrželi částku ve výši 36 000,- Kč a
na rok 2017 jsme byli úspěšnější, obdrželi jsme částku ve výši 160 000,Kč. Tyto finanční prostředky jsou
určeny pouze na podporu mládeže.
Finanční prostředky byly z poloviny
použity na odměny trenérů a zbylá
část na sportovní vybavení neinvestičního charakteru. Byly zakoupeny
např. žíněnky a trampolína pro oddíl gymnastiky, pro malé fotbalisty
brány z lehkého materiálu, aby se
minimalizovala možnost zranění u
dětí, a pro oddíl stolního tenisu jeden pingpongový stůl. Dále byly
průběžně dokupovány drobné věci
v jednotlivých oddílech.

Vše je závislé na financích. Na
hřišti potřebujeme provést opravu
dřevěného podbití, opravu fasády,
nátěr plotu a opravu laviček pro
diváky. U sokolovny chceme provést dokončení oplocení a vykácení
zbylých tújí a výsadbu nové zeleně.

Ve fotbalových soutěžích máme
přihlášena tři mužstva, dvě žákovská a jedno mužstvo dospělých.
Žákovská mužstva jsou pod vedením Davida Hokra, Moniky Charvátové a Daniela Roušara. Ondra
Mrakeš vede ty nejmenší, kteří se
teprve připravují na opravdové boje
o body. Mužstvo dospělých vede
Honza Břicháček a pomáhá mu Bohouš Klíma.
Ve stolním tenise v právě ukončené sezóně byla přihlášena také tři
mužstva. Hlavním vedoucím je Mi- Sokolovna
roslav Čipera. Trenérem dětí je Zdeněk Ošmera s pomocí Miroslava Či- Jak si mnozí z Vás všimli, byla zapery. Vedoucím A mužstva je Petr hájena další etapa opravy sokolovVodehnal.
ny. V této etapě bude provedena
oprava komína, dokončení výměny
V Asociaci sportu pro všechny oken, oprava fasády, zateplení střemáme ve spolupráci se základní chy nad přísálím s novou krytinou.

Z kulturní činnosti
V sokolovně proběhly pravidelné
akce, plesy a koncerty. Akce byly na
dnešní dobu docela hojně navštěvovány. V letošním roce připravujeme koncert skupiny KEKS, který
se jako tradičně bude konat o pouti
v pátek v zahradě a dále pravidelné
akce pořádané společně s městysem a ostatními spolky.
Je škoda, že z pozvaných zástupců
všech ostatních spolků působících
v obci, což jsou dobrovolní hasiči,
Spolek rodáků a sdružení Kolna, si
na valnou hromadu TJ Sokol, kterou pořádáme jednou za dva roky,
našla čas pouze starostka městyse.
Se sokolským pozdravem Nazdar
Pavel Bron

TJ SOKOL
Oddíl stolního tenisu
Stolní tenis se hraje v období podzim a zima, takže právě byla ukončena sezóna 2017 – 2018. V soutěžích okresního přeboru jsme měli
přihlášena tři družstva.
Naše družstvo C pod vedením Richarda Havelky st. hrálo v OP5.
Přes nepovedený začátek soutěže
se družstvu po novém roce začalo
dařit a je těsně před koncem soutěže na pěkném čtvrtém místě. Je
hezké vidět, jak mladý hráč, jako je
Ríša Havelka, dokáže porazit nebo
jen potrápit mnohem starší a zkušenější hráče.
Družstvo B, pod vedením Mirka Čipery staršího, ve velice vyrovnané
OP3, se dvěma posilami z Lešan,
sehrálo mnoho vyrovnaných a napínavých utkání. Celou sezónu se
drželo kolem středu tabulky a na
konec skončilo na šestém místě
z deseti. Za zmínku stojí výborné
výkony 11letého Honzíka Ošmery.
V příští sezóně již Honzík bude hájit
barvy našeho A mužstva.
Naše A mužstvo, které hraje OP2,
vede neutuchající bojovník Petr
Vodehnal. Musím říci, že výkony našeho áčka si zaslouží velkou poklonu. V polovině soutěže bylo dokonce v jednu dobu na prvním místě.
V druhé polovině přišlo pár těsných
proher a nakonec družstvo skončilo
na šestém místě.
Jak již bývá každý rok zvykem, pořádáme ve stolním tenisu tři turnaje. Na podzim je to turnaj žákovský,
který se těšil veliké účasti. Zde byly
vidět výkony našich nejmladších,
kteří se v dobře obsazeném turnaji
presentovali velmi pěkně.
Další turnaj pro neregistrované hráče, který nazýváme vánočním, byl
provázen velkými a vyrovnanými
boji v jednotlivých zápasech a nelze
opomenout vyrovnané finále mezi
hostem Bohoušem Matouškem a
domácím Martinem Vopičkou.
Další a již poslední turnaj, který
pořádáme v lednu, je tradiční Velká cena Netvořic určená pro hráče
okresního přeboru. Turnaje se zúčastnilo na třicet kvalitních hráčů,
kteří se postarali o pěknou úroveň.
Z domácích hráčů se nejlépe umístil Zdeněk Ošmera, který skončil na

šestém místě.
Sezónu ukončíme 24.3.2018, kdy
s dětmi pojedeme na turnaj do
Louňovic. Odpoledne si uděláme
turnaj oddílový.
Celkově jsem s úrovní a předvedenou hrou našich hráčů spokojen. Je
zde vidět jak pravidelný trénink, tak
i přístup k jednotlivým zápasům. Na
výkonech se projevuje i to, jakou výbornou partu kluci tvoří.
Míra Čipera, vedoucí stolního tenisu

Fotbal
Chtěli bychom Vás pozvat na zahájení fotbalové sezóny, a to v sobotu 7. dubna, kdy začnou boje o
jarní body. Dopoledne budou hrát
žákovská mužstva a odpoledne se
nám po zimní přípravě předvede
mužstvo dospělých.

Oddíl sportovní gymnastiky
Sportovní gymnastika v naší asociaci má především díky naší Základní
škole dlouholetou tradici a její obliba neustále roste. Jelikož každým
rokem přibývá šikovných děvčat a
úroveň jejich cvičení stále stoupá,
byl v říjnu roku 2012 založen závodní
oddíl ASPV Netvořice. Ten se věnuje
především přípravě závodnic a nácviku společných skladeb i jiných
vystoupení.
Již v říjnu roku 2013 byla založena
Přípravka sportovní gymnastiky pro
nejmenší děti, které nebylo možno
přijmout do školního kroužku pro
jeho velkou obsazenost. Zde si děti
formou hry procvičují prvky gymnastické průpravy i základy akrobacie. Zpočátku zde cvičilo 11 dětí
z místní mateřské školy, ale další
roky zájem narůstal. Ve školním roce
2015/2016, kdy cvičení nejmenších
dětí pokračovalo již třetím rokem,
bylo evidováno již 28 dětí, z nichž
většina byla dojíždějících z Břežan,
Lešan, Jílového, ale i z Neveklova a
Týnce nad Sázavou a některé z nich
již mají za sebou první závody. Stejné oblibě se tento kroužek těšil i o
rok později a v letošním školním
roce, máme zapsáno již 36 dětí. S
přípravkou SG v letošním roce svědomitě pomáhá jedna z maminek –
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paní učitelka Aneta Fuchsová a také
v současné době nejstarší a nejzkušenější závodnice Andrea Stibůrková, za což jim oběma patří velký dík
.
V letošním roce vzrostl počet dívek
v závodním oddíle na 12 závodnic.
Zde nás stále reprezentuje cvičebně nejvyspělejší Andrea Stibůrková, která absolvovala již 6x republikové finále SG a dalších 11 dívek ve
věku od 5 do 12 let, které jistě na její
úspěchy brzy naváží. Během naší
závodní činnosti se každým rokem
účastníme především těchto závodů:
Otevřený gymnastický závod pro
předškolní žactvo v Týnci nad Sázavou - závody pro nejmenší, Špindlerovští mušketýři ve Vrchlabí
(gymnastický čtyřboj) - závody
nejen jednotlivců, ale i družstev,
Mikulášské závody v Týnci nad Sázavou - kladina, prostná a šplh,
Dobříšský čtyřboj na Dobříši - klasický čtyřboj dle pravidel ASPV, Bělský
jarní čtyřboj v B ělé pod B ezdězem,
Krajský přebor ASPV v Týnci nad
Sázavou - s možností postupu na
republikové finále, Republikové finále SG ASPV v Doubí u Třeboně,
Týnecké tandemy - oblíbený závod
dvojic na lavičkách (kladině) a prostných v Týnci nad Sázavou, kde závodí nejen děti, ale i trenéři či rodiče
s dětmi.
Na většině závodů se nám stále
daří sbírat cenné kovy a ani loňský
rok toho nebyl výjimkou. Stále se
nám daří držet krok a laťku s takovými oddíly jako je TJ Tourist Říčany, SK Velká Ohrada, Sokol Mladá
Boleslav a oddíly z Dobříše, Týnce
nad Sázavou, Bělé pod Bezdězem,
Štětí, Benátkami nad Jizerou, Kláštercem nad Ohří, Tlučnou, Chotěboří a nově i GymClub Dobřichovice, a to i vzhledem k rozdílům
v materiálně technickém vybavení.
Největším úspěchem loňského
roku byla opětovná účast dívek na
květnovém Republikovém finále
Sportovní gymnastiky v Doubí u
Třeboně, ve složení – Stibůrková Andrea a Stibůrková Barbora. Ani tady
se děvčata neztratila a přispěla tak
svými výkony k výbornému umístění závodních družstev, a to ve třech
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věkových kategoriích na 2.místě a
tedy k získání stříbrné medaile pro
Středočeský kraj, který výborně reprezentovaly. Mladší Andrea Stibůrková obsadila pěkné 17. místo ve
vyšší kategorii starších žákyň IV. a
starší Barbora Stibůrková vybojovala výborné 4. místo v kategorii dorostenek, ač celý rok kvůli studijním
povinnostem v podstatě netrénovala. Děvčatům za výborné výkony
a skvělou reprezentaci moc děkuji a
přeji další úspěchy i letos.
Ostatně v letošním školním roce
jsme již také zaznamenali velké medailové úspěchy, a to na závodech
Předškoláků v Týnci nad Sázavou
– 4 medaile a všechny dívky umístěné do 6. místa v 5 kategoriích,
dále ve Vrchlabí na závodech Špindlerovských mušketýrů – 2 medaile
a umístění do 10. místa i na Dobříši, kde proběhl 27.1.2018 Dobříšský
čtyřboj. Ani zde se dívky ve veliké
konkurenci neztratily a výborně se
popraly s přechodem do vyšších kategorií a novými sestavami. Z obou
posledních závodů si naše nejstarší
závodnice Andrea Stibůrková přivezla kov nejcennější a to i přes to,
že pro množství dětí v oddíle a nedostatek trenérů trénuje v podstatě sama sebe a pomáhá i ostatním
dívkám. Nyní se pečlivě připravujeme na Bělský jarní čtyřboj, který
proběhne první jarní neděli, tedy
25.3.2018 v Bělé pod Bezdězem.
Během měsíce dubna nás čeká náročný závod – Krajský přebor, opět

s možností postupu na Republikové finále. Letos jsou závody ztížené
novými Pravidly SG, stejně tak jako
změnou sestav k 1.2.2018. K dobrému ohodnocení svých sestav musí
dívky zvládnout nové a mnohem
náročnější prvky, což v našich podmínkách bude velmi složité.
Kromě závodní činnosti se věnujeme také nácviku pódiových skladeb a společných vystoupení k různým příležitostem – např. Školní
akademie v červnu 2017 nebo akce
Sportuj s námi v Týnci nad Sázavou, naposledy v září roku 2015. Tato
oblíbená akce, pořádaná většinou
v den Státního svátku 28.9., má za
úkol představit některé druhy sportu široké veřejnosti. V posledních
dvou letech se nám bohužel z organizačních důvodů akce nepodařilo
zúčastnit. Zato jsme druhým rokem
pomáhali s přípravou dětského odpoledne na akci SRPDŠ, letos na
téma Šmoulové a opět po roce nabídli dětem nafukovací dráhu Airtrack, kterou si mohli celé odpoledne s naší pomocí dostatečně užít.
Pro naše dívky pořádáme ve spolupráci s gymnastickými oddíly ze
Špindlerova Mlýna a Neveklova tradiční letní soustředění. To poslední proběhlo v létě 2017 v budově a
tělocvičně ZŠ Netvořice, kde dívky
nejen pilně trénovaly gymnastiku,
ale trávily zde celý týden při různých
aktivitách. Gymnastické soustředění plánujeme i tento rok a navíc
plánujeme na Velikonoční neděli

pro dívky speciální trénink v plně
vybavené gymnastické hale v Dobřichovicích, kde si vyzkouší například přeskok přes gymnastický stůl,
odpružený koberec nebo bezpečné
dopady do molitanové jámy.
Velkou radostí našeho oddílu bylo
pořízení nového vybavení z dotačního programu, a to především pérového odrazového můstku, který
jsme si moc přáli a který dívky symbolicky dostaly na posledním tréninku před Vánoci. V lednu jsme se
dočkali i nových žíněnek ze strečového materiálu, které dopomohou
dívkám ke zvládnutí náročnějších
akrobatických prvků a ochrání je
tak před tvrdými dopady. Závažným
problémem našeho oddílu však nadále zůstává nedostatek trenérů, a
to především k pokrytí kapacity zájemkyň o závodní oddíl. Dobrovolníci, prosím, hlaste se.
Závěrem bych chtěla poděkovat TJ
Sokol Netvořice za poskytnutí prostor Sokolovny v době rekonstrukce
podlahové plochy tělocvičny ZŠ Netvořice a samozřejmě našim gymnastkám za jejich výborné výsledky
a svědomitou práci. Přeji jim a všem
sportovcům z Netvořic i nadále
spoustu úspěchů, píle a radosti ze
sportu i krásné zážitky z kolektivní
práce.
Vám všem přeji krásné dny a
spoustu energie k dalším aktivitám.
Jitka Stibůrková, trenérka

DOBROVOLNÍ HASIČI

11

Činnost dobrovolných hasičů uspořádali v restauraci Na Radnici v tuhých mrazech vypouštět vodu
Začátek roku byl u hasičů, stejně
jako v předchozích letech, v podání
tradičních akcí.
První akcí byl hasičský ples, který se
konal 3. února v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hrála skupina
AXIOM Sedlčany. Na hosty čekalo hasičsky vyzdobené prostředí a
bohatá tombola. Děkujeme všem,
kteří se jej zúčastnili. Doufáme, že
jste se bavili, a že se v příštím roce
na plese znovu setkáme.
V sobotu 24. února jsme uspořádali
oslavu masopustu. V dopoledních
hodinách proběhl průvod masek
po mírovém náměstí, zakončený
dle zvyklostí zastřelením medvěda Míši, krávy Bětky a koně Karla
před budovou radnice. Úřad městyse se chopil vyhlášení nejhezčích
dětských i dospělých masek a předání cen těmto maskám. Poté byly
na řadě vepřové hody v sokolovně.
Zabíjačková polévka, jitrnice, jelita,
ovar, tlačenka, čerstvé řízky a mnoho dalších pochoutek si bylo možné na místě zakoupit. Celým dnem
provázela Lešanská kapela pod vedením pana Hrušky. Doufáme, že
se Vám akce líbila a že se na ní setkáme i v příštím roce.
3. března jsme pro hasičky, přítelkyně a manželky našich hasičů

posezení u příležitosti oslavy mezinárodního dne žen.
V současné době se připravujeme
na sběr železného šrotu, který proběhne tradičně o bílé sobotě 31.
března.
Ani v letošním roce Vás neochudíme o rybářské závody. Budou se konat 5. května u požární nádrže.
S přicházejícím jarem se blíží začátek přípravy soutěžních družstev
na sportovní sezónu. Rádi bychom
doplnili naše sportovní družstva novými muži a ženami. Jedinou podmínkou je dovršení věku 15 let. Zájemci o tento sport se mohou hlásit
u Martina Šebka, tel.: 721 169 472.
Nabízíme neobyčejné sportovní
zážitky a spoustu zábavy. Jako první nás čeká v květnu základní kolo
soutěže v požárním sportu okrsku
Vysoký Újezd. Dále již známe termíny celkem deseti kol Benešovské
hasičské ligy, které se účastní naši
muži.
Také mladí hasiči se pečlivě připravují. 28. dubna je čeká jarní kolo hry
Plamen v Krhanicích.

Činnost zásahové jednotky

z cisterny a byli tak schopni rychleji vyjíždět k mimořádným událostem. V nové zbrojnici se stále zabydlujeme. Koncem roku jsme pořídili
nový dílenský stůl s příslušenstvím,
nechali zhotovit regál na nářadí ve
skladu a zánovním nábytkem jsme
dovybavili kancelář. Jednotce se
podařilo získat dotaci od Lesů ČR
na pořízení nové benzínové pily.
Plánujeme podání žádosti o dotaci
na vybavení klubovny ve zbrojnici
potřebným nábytkem (stoly, židle,
vitríny, apod.).
Za uplynulé období jsme řešili tyto
mimořádné události:
26. listopadu – požár sazí v komíně v
Maskovicích
1. prosince – požár sazí v komíně v
Netvořicích
18. prosince – požár rodinného
domu v Kelcích
30. prosince – požár kontejneru na
Měříně
8. ledna – požár osobního automobilu v Chářovicích
11. února – planý poplach
16. února – požár dřevěné chaty v
Loutí

Zásahová jednotka má za sebou Závěrem všem přeji příjemné
první zimu v nové zbrojnici. Po prožití Velikonoc.
dlouhých letech jsme nemuseli
Martin Šebek
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Kostarika
První cestovatelská přednáška 13.1.
2018 o Kostarice byla velmi dobře
navštívena.
Tomáš a Lucie Ernestovi nám Kostariku představili z pohledu klasického praktického turisty. Seznámili
nás se svými poznatky z cestování,
ze stravování a s možnostmi ubytování.
Stávající přírodní bohatství Kostariky je hlavně ze strany těch, kteří
s turistikou obchodují, stále více obnovováno. Tam, kde byly pralesy vykáceny, se postupně zakládají pralesy nové. Do takto nově zalesněné
krajiny se ochotně vrací i původní
fauna.
Lidé v Kostarice zjistili, že je třeba si
vážit své krajiny, svého přírodního
bohatství a své kultury.
Tomáš nám uměl skvěle popsat to,
co vidíme na promítaných fotografiích, uměl pojmenovat města, řeky,
zvířata a rostliny. Kromě toho bylo
třeba ocenit i výtvarnou a technickou kvalitu promítaných fotografií.
Myslím, že návštěvníci přednášky
odcházeli s dobrým pocitem příjemně stráveného času.
Tento pocit jistě podpořila i pestrá
konzumace připraveného občerstvení.

Kazachstán
Druhá cestovatelská přednáška se
konala 27.1. 2018.
Přednášku o Kazachstánu pro nás
připravili manželé Krejčí z Krusičan.
Do této země se přijeli podívat na
své přátele po 21 letech. Samo pozvání nebylo vzhledem ke komplikované politické situaci jednoduché.
V obsahu přednášky bylo možno
vycítit přátelské lidské vztahy. Byl

komentován i politický vývoj v zemi.
Velké přírodní bohatství se promítlo
do životní úrovně původního obyvatelstva - Kazachů. Evropský způsob
života jim dnes již není cizí. Zda je to
dobře, ukáže čas. Přírodní bohatství
- příroda – ekologie, má vliv jak na
floru, tak i na faunu. Tyto změny se
daly z přednášky Jana Krejčího odvodit na příkladech toho, co v Kazachstánu bylo před 21 lety a co již
v přírodě není.
Napětí bylo lze vycítit i ve vztahu
Kazachstán – Čína, které je hlavně
v pohraničních územích. Turistika
v tomto pásmu je prakticky nemožná.
Věřme tomu, že příroda má svou
sílu a že se dokáže nepřízni lidského
činění ubránit.
Po skončení přednášky si vzal slovo
Radek Klempera, posluchač přednášky, který se svým přítelem projel
autem přes Rusko až do Kazachstánu a zpět. Ten doplnil přednášku manželů Krejčích o své poznatky.
Ty se týkaly přírody, pamětihodností, stavu silnic a toho, jak se chová
kazachstánská policie, včetně výše
pokut, které za různé přestupky
museli zaplatit. Z toho vyplynulo to,
že Kazachstán je policejním státem
s tvrdou represí. Tento závěr tak
trochu potvrdila i přítomná Kazaška Daricha Moravčíková, která bydlí v Nové Vsi u Lešan. Ta již nežije
v Kazachtánu více jak 16 let, ale ví,
že se ze země většina Rusů odstěhovala a že se muslimské náboženství začíná více prosazovat i ve vztazích mezi lidmi. Například - žena
nesmí přijít na muslimský hřbitov.
Byla ráda, že si mohla připomenout
svoji rodnou vlast a poděkovala za
pozvání.
Přednáška manželů Krejčích byla
velmi podnětná a nečekaně se rozvinula do zajímavých podrobností.
Každý posluchač přednášky si jistě
přišel na své.
Děkujeme všem.

průmyslové zázemí jak v minulosti , tak ve své současnosti mohla
vytvořit mnoho historických památek, o které je schopna se v současnosti také postarat.
Na snímcích jsme viděli architekturu Bologně, Ferrari, Parmy a hradu
Canosa. Viděli jsme, jak se dají udržovat a obnovovat památky v tak
tektonicky nestabilní zóně, jakou je
severní Itálie.
S Radkou jsme mohli navštívit
i památky, které jsou obyčejným
turistům nepřístupné. Právě ty se
otevírají jen pro objednané odborné návštěvníky. Díky tomu a její přirozené zvědavosti jsme viděli ještě
mnohem více. Přednáška byla velmi kvalitní a zajímavá.

Španělsko

Čtvrtá cestovatelská přednáška.
Ze své cesty po jižním Španělsku nám Vlasta a Václav Bobkovi
10.2. 2018 ukázali největší turistické
atrakce tohoto území.
Procestovali s cestovní kanceláří nejnavštěvovanější místa. Jako
zkušení cestovatelé nám ve svém
podání zprostředkovali vlastní postřehy. Tak jsme viděli zajímavou
architekturu, hlavně kostely s bohatou výzdobou, kterou si Španělsko v barokní době jako koloniální
mocnost mohla dovolit, všudy- přítomné zlato, sochařskou výzdobu a
množství náboženských obrazů od
největších umělců té doby.
To by nebyli ani Bobkovi, aby nám
neposkytli velké množství informací o místních tržnicích a gurmánských specialitách. Samozřejmě
nechyběly příležitostné informace o
místní kultuře, církevních svátcích,
oslavách a floře a o výskytu všemožných druhů kaktusů.
Viděli jsme mořské pobřeží plné
přepychových hotelů a luxusních
pláží. Nechybělo ani atraktivní a
turisticky velmi navštěvované průmyslové zařízení na výrobu soli
Itálie
z mořské vody. Dozvěděli jsme se,
jak je to s Málagou a Trianou, měsTřetí přednáška 24. 2. 2018. Radka ty známými ze staré písně.
Kovářová nám představila sever- Ochutnávkou sušených kobylek
ní část průmyslové Itálie z pohledu z jedné španělské tržnice tato předznalce výtvarného umění.
náška skončila. Všichni to přežili.
Severní část Itálie s ohledem na své

SPOLEK RODÁKŮ
Milí spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s činností
Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích pro rok 2018. Jedná se o
akce, které mají svoji již několikaletou tradici.
Dne 13. 1. 2018 proběhl, v součinnosti s TJ Sokol Netvořice, tradiční ples,
který byl velmi hojně navštíven a
hodnocení těch, kteří se zúčastnili,
bylo kladné.
Dne 24. 3. 2018 jsme podnikli výpravu za vzácnou květinou „Kandík psí
zub ‘‘ na Medník. Vyšli jsme z Třebsína od „Zvoničky“ ve 13,30 hod. a
krásnou procházkou podél Sázavy
jsme došli až na Medník. I když nás
cestou neprovázelo sluníčko, počasí
k nám bylo vlídné. Celkem se pochodu zúčastnilo 30 výletníků a 6
psů, a nikdo určitě nelitoval. Za odměnu obdrželi účastníci pamětní
list, který jim bude účast na letošním pochodu připomínat.
Dne 7. 4. 2018 proběhne valná hromada Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Místo konání je,
jako již tradičně, v Základní škole
Netvořice od 9,30 hod. Z programu
valné hromady vybíráme:
- přednáška pana Václava Cílka
- vystoupení žáků ZŠ
- seznámení s činností spolku za rok
2017 a výhled na rok 2018,
- debata účastníků a závěrem přátelské posezení.

Dne 21. 4. 2018 máme naplánovánu
akci „Cesta do středu království českého“. Sraz účastníků v 9,00 hod. u
domečku u netvořického muzea.
Vycházet budeme v 9,30 hod. po
trase Nedvězí, Slapy, převoz přes Vltavu, Rovínek, střed království českého, Lahoz. Ukončení pochodu
cca v 16,00 hod.
Dne 28. 4. 2018 máte možnost se
s rodáky zúčastnit vycházky k lesní kapličce v Háji, která bude tento
den vysvěcena pražským biskupem. Upřesnění času konání a způsobu dopravy na webových stránkách městyse.
Mimo uvedené akce připravujeme
pouťový Jarmark u sokolovny, kde k
poslechu bude hrát v neděli hudba
„Týnečanka“. Další akcí bude podzimní pochod v okolí Konopiště a
Benešova. Spolek by chtěl zajistit i
konání několika zajímavých přednášek, a to hlavně o historii Netvořic
a blízkého okolí.
O těchto připravovaných akcích se
dozvíte v dalším vydání Netvořického zpravodaje, na stránkách městyse nebo na stránkách Spolku rodáků.
Spolek rodáků má i jasnou představu, kam by se měla ubírat jeho činnost v dalších letech. Chceme podporovat setkání členů spolku na již
uvedených akcích a také pomáhat
se zmapováním historie netvořicka a podpořit vydávání publikací s
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touto tématikou. Zájmem spolku je
i obnova zapomenutých míst s různou tradicí. Jde např. o instalování
laviček v přírodě, čištění a údržba
blízkého okolí. Můžeme uvést, že již
došlo k instalaci lavičky na cestě do
Jedlice a v těchto místech došlo i k
obnovení lávky přes Brejlovský potok včetně jeho částečného vyčištění. Na těchto akcích se podílel hlavně Jiří Horečka. Jirko, děkujeme!
Spolek má v plánu pro tento rok začít evidovat veškerou dokumentaci
od vzniku založení Spolku rodáků.
Tato akce je závislá na vstřícné pomoci městyse Netvořice, který nám
přislíbil prostory pro uložení evidované dokumentace. Věříme, že by
se z této dokumentace dala udělat
zajímavá výstava o historii vzniku
Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích.
Spolek by chtěl zintenzivnit činnost
v obci, ale problémem zůstává zapojení mladších členů a získávání
členů nových. Většina stávajících
členů je v pokročilém věku, trpí již
stařeckými neduhy a těžko se tak
mohou intenzivněji zapojovat do
aktivní činnosti spolku. Proto Vás
tímto vyzýváme, přijďte na naše
akce a staňte se členy Spolku rodáků. Velmi rádi Vás uvítáme v našich
řadách.
za Spolek rodáků
Josef Havlíček

SPOLEK PŘÁTEL KOSTELA
Vážení čtenáři zpravodaje,
rád bych Vás informoval o aktivitách
Římskokatolické farnosti Týnec nad
Sázavou a Spolku přátel kostela.
Odbor výstavby Městského úřadu
Týnec nad Sázavou vydal souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru dle stavebního zákona,
který podal v zastoupení farnosti
pan Roman Lutz, odborný stavební technik vikariátu Benešov. Jedná
se o první etapu statického zajištění
provedením sanace prasklin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato
náročná stavební akce bude vyžadovat stavbu lešení uvnitř kostela,

provedení restaurátorského průzkumu vnitřních omítek a případné
zpracování restaurátorského záměru. Dále se provede statický a stavebně technický průzkum, včetně
zjištění konstrukčního uspořádání
kleneb. Praskliny budou vyčištěny a prohozeny maltou s obsahem
cementu, jednotlivé cihly budou
vyklínovány, po dokončení klínování kleneb na spodním líci bude rub
kleneb z podkroví očištěn a sanován stejným způsobem.
Zahájení, postup, rozsah a dokončení stavebních a restaurátorských
prací bude záviset na finančních
prostředcích. Zatím byly podány
dvě žádosti o dotace.

I v případě získání dotací bude třeba tyto doplnit dalšími finančními
zdroji.
Koncem roku 2017 proběhla prohlídka inventáře kostela, kterou provedl diecézní konzervátor a
kancléř Metropolitní kapituly u sv.
Víta v Praze Vladimír Kelnar. Tato
prohlídka byla zaměřena především
na oltář ze zámecké kaple sv. Víta
v Lešanech. Tento oltář byl v době
ukončení působení pana faráře Antonína Křiklána převezen do kostela
v Netvořicích a uložen v zadní části, čímž byl zachráněn, neboť stav
kaple v Lešanech byl před koupí
panem Ladislavem Truhlářem naprosto desolátní.
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SPOLEK PŘÁTEL KOSTELA

Je třeba uvolnit zadní část kostela
pro přípravu sanačních prací. Proto
jsme navrhli navrácení oltáře zpět
do kaple v Lešanech. K 1. 3. 2018
byla s panem farářem Bedřichem
Vymětalíkem provedena úprava inventáře a oltář byl vyňat z evidence
farnosti a zapsán opět na původního vlastníka, tj. Metropolitní kapitulu u sv. Víta v Praze. Po dohodě
se současným majitelem zámku
panem
Ladislavem
Truhlářem
bude podepsána v průběhu března
(dubna) smlouva o výpůjčce mezi
kapitulou a vlastníkem. Uvažuje se
i o znovuvysvěcení zámecké kaple,
v případě dohody s majitelem objektu by bylo možné ji využívat i pro
obřady v době hlavních církevních
svátků. Tak by kaple mohla též sloužit jako náhradní svatostánek v případě, že by si postup prací v kostele
v Netvořicích vyžádal jeho dočasné
uzavření.
Jednáme s panem farářem o možnosti využití části fary v Netvořicích
pro účely činnosti spolku. Dalším
záměrem je rekonstrukce budovy
tak, aby v budoucnu mohla být více
využívána např. jako informační a
kulturní centrum města a okolí.
Do konce března připravujeme ve
spolupráci s panem farářem pro-

řezání stromů před kostelem, čímž
bude omezeno množství listí a zlepšena bezpečnost při silném větru.
Spolek podporuje i ochranu krajiny
a přírody v okolí a spolupracujeme s
Alternativou D3.
Na transparentním účtu spolku
je zůstatek 59.200,- Kč. Příspěvky
návštěvníků vánočního koncertu
činily 3.300,- Kč. Děkujeme všem,
kteří v rámci této kulturní akce přispěli. Část příspěvků od dárců byla
v roce 2017 určena i účelově na zajištění přemístění svatovítského oltáře zpět do kaple v Zámku Lešany.
V letošním roce budeme usilovat

o rozšíření fundraisingu k doplnění prostředků na rozsáhlou opravu
kostela.
Kontakt pro zájemce o spolupráci a pomoc při získávání finančních dárců je fdolezal@centrum.
cz,+420725190128 (SMS).
V případě, že budete chtít přispět finančním darem, číslo transparentního účtu je 2801093787/2010 – Fio
banka, a.s.
Ing. František Doležal, předseda

VČELAŘI
V úvodu příspěvku o činnosti včelařů ZO Netvořice se vracím ještě
do minulého roku. Díky účelové finanční dotaci, poskytnuté zastupitelstvem z rozpočtu městyse, jsme
dne 25.8.2017 uspořádali zájezd na
výstavu Země živitelka v Českých
Budějovicích. Objednaný mikrobus
byl plný, počasí krásné, velké množství exponátů nejen zemědělské
techniky, ale i potřeb pro včelaře.
Všichni účastníci zájezd hodnotili
velmi pozitivně.
Dne 11.11.2017 se uskutečnila pro členy odborná přednáška učitele včelařství přítele P. Štoncnera na téma
„Ošetřování včelstev během kalendářního roku“. Rovněž tato akce
proběhla úspěšně.
Jinak v průběhu října až prosince jsme se věnovali povinnému,
bohužel každoročně se opakujícímu, ošetření včelstev k tlumení
tzv. „varroázy“. Loňský rok byl kli-

maticky pro množení roztočů „Varroa destructor“ poměrně příznivý,
množství roztočů ve včelstvech
bylo vyšší, což potvrdilo i laboratorní
vyšetření vzorků zimní měli odebrané z úlů v průběhu ledna t.r. Na stanovištích, kde byl zjištěn nadlimitní
počet roztočů, budeme muset v
březnu – dubnu léčení opakovat.
Výskyt varroázy ale není problém
jen našeho regionu, je to problém
prakticky v celé ČR.
Dne 11.2.2018 se konala Výroční členská schůze naší ZO. Jednání proběhlo se standardním programem,
k 1.2.t.r. má ZO 20 řádných (kmenových) členů, kteří na celkem 26 stanovištích obhospodařují přes 400
včelstev. Z uvedených čísel vyplývá,
že tzv. „zavčelení“, tj. počet včelstev
na 1 km čtvereční, je v našem regionu velmi dobré. Včely jsou své
opylovací povinnosti schopné beze
zbytku splnit. Zbývá jen doufat, že i

„Matka příroda“ bude také pozitivně
spolupracovat.
V diskuzi na uvedené schůzi rovněž
zazněla pochvala zastupitelstvu
městyse za zorganizování výsadby
nektarodárných dřevin, (lípa, moruše atd.) v okolí Netvořic, provedené
v loňském roce. Pokud by se podobná akce konala i letos, část včelařů by se jí aktivně zúčastnila.
Věříme, že včelstva úspěšně překonala období silných mrazů v 2. dekádě února až zač. března t.r. a netrpělivě očekáváme příchod sluníčka,
tepla, vůní a barev. Příchod jara, ročního období, které mají rády nejen
včely, ale určitě i my všichni.
Antonín Tůma, jednatel ZO ČSV

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Poslední plánovaná naháňka proběhla dne 26.12.2017, se kterou můžeme být spokojeni, ale znovu jsme
zaznamenali kladnou a bohužel i
zápornou stránku těchto akcí.
Se závěrem roku 2017 v honitbě
padl poslední výstřel, utichl štěkot
loveckých psů a hlas honců, struč-

ně řečeno, skončila hlavní lovecká
sezóna.
Na začátku roku 2018 jsme se především zaměřili na přikrmování
veškeré zvěře a hlavní pozornost
výboru MS směřovala k přípravě
Výroční členské schůze na konci
měsíce března a také přípravě bri-

PLÁNOVANÉ AKCE
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gádnické činnosti.
Hezké Velikonoce všem přejí členové MS Netvořice
					
Josef Břicháček
předseda
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PLÁNOVANÉ AKCE

Pozvánka
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat na slavnostní vítání občánků, které se koná dne

5.5.2018 od 15:00 hodin v prostorách našeho úřadu
Městys Netvořice
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 27.4.2018 na tel: 317789203, 601386314 – pí. Jašková

PLÁNOVANÉ AKCE
Místní spolky ve spolupráci s městysem Netvořice
Vás srdečně zvou
na společnou akci, kterou je

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Koná se 30.4.2018 od 19:00 hodin
na hřišti TJ Sokol v Netvořicích

Program: POZOR - v 18:00hodin stavění obecní májky na náměstí
soutěž o „nejhezčí čarodějnici“
zábava pro děti
soutěže pro dospělé od 19:30 hodin
zapálení hranice
opékání vuřtů

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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PLÁNOVANÉ AKCE

POZVÁNKA NA POSEZENÍ SENIORŮ
při příležitosti Svátku matek a žen
12.5.2018 v Sokolovně od 15:30 hodin
Program:
15:30 - vystoupení dětí z mateřské a základní školy
16:00 - přátelské posezení s hudbou a občerstvením
17:00 - divadelní představení „POSTEL PRO ANDĚLA“,
na které jsou srdečně zváni občané všech
věkových skupin
Těšíme se na hezké odpoledne a setkání s Vámi
Městys Netvořice

INZERCE

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

KANCELÁŘ V TÝNCI NAD SÁZAVOU, ING. FR. JANEČKA 68

nabízí - cestovní pojištění
pojištění vozidel
pojištění domů a domácností
pojištění odpovědnosti včetně myslivosti
pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
provozní doba: pondělí – pátek: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
sobota: 8.00 - 11.30
telefon: 317 701 522, 603 101 046

INZERCE
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nový ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji

sazb a D PH
Form át A4

80 0 ,-

21%

968,-

Form át A5

4 0 0 ,-

21%

4 84 ,-

Form át A6

20 0 ,-

21%

24 2,-

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 13.7.2018
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

Netvořický zpravodaj - č.1 - březen 2018. Vydává městys Netvořice pro obyvatele Netvořic, Dunávic, Maskovic, Všetic,
Tuchyně a Lhoty, IČ 00232360. Evidence MK ČR E 10735. Náklad 520 výtisků - zdarma. Redakce: Ivana Fulínová, Monika
Šlehobrová, Petra Burdová. Grafická úprava: Martin Fulín. V elektronické podobě je zpravodaj na adrese: www.netvorice.cz.
Za informace uvedené v článcích jsou odpovědni jejich autoři. Fotografie jsou z archivu městyse Netvořice a přispěvovatelů.

DS Ludvíka Němce Bystřice z. s.

komedie Jaroslava Koloděje

kde: Sokolovna Netvořice
kdy: 12.5.2018 od 17:00 hod.
Režie, úprava, scéna: Marie Neradová

vstupné zdarma

Hrají: Pavel Babiš, Martina Bártová, Růžena Dvořáková,
Markéta Gajdošová, Rudolf Hampl, Nikola Jirovská,
Václav Kladiva, Marie Neradová, Vladimír Švarcbek
Realizace scény: Václav Kladiva se souborem
Hudba a zvukové efekty: Michal Jirovský
Světla, zvuk: Marek Velebil, Jaroslav Nerad
Inspice, text: Alena Filipová

