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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
již téměř čtyři roky se třikrát ročně prostřednictvím Netvořického zpravodaje dozvídáte vše o naší činnosti
za uplynulé období, o dokončených a nových projektech i o plánech do budoucna. Informujeme Vás o
společenských, kulturních a sportovních akcích, které již proběhly, nebo které nás v následujícím období čekají.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec našeho volebního období, je správný čas začít trochu bilancovat a shrnout,
co uplynulé období pro městys Netvořice a spádové obce znamenalo.
Když se ohlédnu zpět, jak jsme koncem roku 2014 začínali, tak si říkám, jak ten čas rychle letí a na druhou stranu,
jak jsou ty čtyři roky krátká doba k uskutečnění všech našich plánů.
Věřte, že naše začátky nebyly vůbec jednoduché. Museli jsme se prokousat řadou neustále se měnících
legislativních nařízení, zákonů a požadavků, kterými byly a jsou obecní úřady neustále zahlcovány. A nebylo se
koho zeptat, s kým tuto problematiku prokonzultovat. Udělali jsme proto za minulostí tlustou čáru a začali jsme
se, s čistým stolem, věnovat přítomnosti. I díky naší hlavní účetní jsme se v tomto úřednicko-legislativním světě
poměrně rychle zorientovali a mohli se začít věnovat i rozvoji naší obce. Ani tady ovšem vše nešlo takovým
tempem, jaké jsme si představovali. Začali jsme narážet na spoustu (někdy nesmyslných) předpisů, zákonů a
nařízení, které nás v práci začaly brzdit. Pocítili jsme realitu každodenního života, kde „selský rozum“ dostává na
frak. Zde neplatí, jdi tou nejjednodušší a pokud možno nejlevnější cestou. Zde platí trochu jiná pravidla.
Řízení obce znamená proniknout současně do různých profesních oborů, ať už z oblasti stavebnictví, územního
plánování, životního prostředí, školství nebo muzejnictví. Přišlo nám tedy vhod, že zastupitelstvo městyse mělo
v tomto volebním období takové personální obsazení, které umožnilo čerpat zkušenosti napříč profesemi. To
bylo pro rozvoj městyse a realizaci naplánovaných projektů velkým přínosem.
Za velmi pozitivní považujeme neustále se prohlubující spolupráci mezi jednotlivými spolky a sdruženími, která
v naší obci působí. Většina jejich členů aktivně pracuje v rámci svého spolku, a to ve svém volném čase. Proto
jsme rádi, že dnes některé akce již pořádáme společně a tím se zvyšuje jejich úroveň. Ale vše je to především
o lidech, Podpořte proto jednotlivé spolky, ať už jsou to občanské sdružení Kolna, TJ Sokol Netvořice, SDH
Netvořice, Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích, Zahrádkáři, Myslivecký spolek nebo Včelaři v jejich
činnosti nebo ještě lépe, staňte se jejich členy a zapojte se do aktivní činnosti. Určitě Váš zájem uvítají. Vím, že
se k tématu fungování spolků často vracíme, ale pravdou je, že spolky vždy byly nedílnou součástí života v obci
a bylo by dobré tuto tradici zachovat. Ale bez zapojení nás všech to nepůjde.
Myslím, že právem můžeme říct, že je za námi úspěšné období, i když bylo pracovně velmi náročné. Víme, že
na začátku většina občanů pochybovala, že zvládneme řídit obec. Ale musíte uznat, že vše, co jsme na začátku
slibovali, jsme splnili. Něco šlo rychleji, něco pomaleji. Takový je život.
Ať už jste nám fandili, či nikoli, vždycky jsme se snažili, aby naše rozhodnutí byla prospěšná pro všechny občany.
Ale jak se říká: „není člověk ten, který by se zalíbil lidem všem“, a tak jsme se o to ani nijak důsledně nesnažili.
Systematicky jsme všichni pracovali na rozvoji obce a krůček po krůčku realizovali naše plány. A výsledky naší
práce jsou v obci vidět. Nebo alespoň kdo chce, ten je vidí.
Vše, co realizujeme, realizujeme pro Vás, občany Netvořic a okolních obcí, prostě pro nás pro všechny. I když to
bude znít asi jako klišé, chceme, aby se nám tady dobře žilo. Vaše spokojenost je pro nás tím hnacím motorem,
který nás žene kupředu, abychom se pokusili případně i v dalším období v této náročné, a někdy i možná trochu
nevděčné, práci pokračovat. Ale nás ta práce prostě baví.
											
								
Monika Šlehobrová
													
starostka
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29.3.2018 a dne 14.6.2018
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
•
Zpracování územní studie plochy Z15 územního plánu městyse Netvořice. Předpokládaná cena za zpracování
studie 56.300,-Kč.
•
Účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2017.
•
Převedení výsledku hospodaření ve výši 8.349.883,86 Kč v r. 2018 na účet 432 - výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
•
Závěrečný účet městyse za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 180.000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
12/2018 s TJ Sokol Netvořice (Rada městyse vyzvala TJ Sokol Netvořice k podání žádosti o dotaci z důvodu
dokončení kompletní rekonstrukce fasády budovy sokolovny, kterou z převážné části financoval TJ Sokol
Netvořice, a to včetně zateplení části stropu v přísálí a opravy komína. Tato akce je spolufinancována z dotace
Středočeského kraje. Rada městyse Netvořice navrhla TJ Sokolu Netvořice tuto možnost spolufinancování
a to vzhledem k tomu, že budova sokolovny navazuje na budovu muzea městyse, kde v současné době
probíhají rekonstrukční práce vč. opravy fasády budovy muzea, a ze strany rady městyse byl zájem, aby
celkový vzhled obou budov byl kompaktní. Původně TJ Sokol měl v úmyslu tuto stěnu rekonstruovat, až
budou mít zajištěny dostatečné finanční prostředky. Poskytnutí této dotace bude kompenzováno snížením
pravidelné roční dotace pro TJ Sokol v příštích letech. Výše tohoto snížení bude stanovena po vzájemné
dohodě obou stran.
•
Koupi pozemku parc.č. 146/5 o výměře 473 m2 v k.ú. Netvořice za cenu 50.000,- Kč. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s koupí pozemku.
•
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výtlačný řad do vodojemu – Netvořice“ ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství na rok 2018 a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu městyse
Netvořice ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
•
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výtlačný řad do vodojemu – Netvořice“ z výzvy č.2/2018 vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí - Národní program životního prostředí a zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu městyse Netvořice ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
•
Podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál v ulici Hrubínova“ z programu obnovy venkova 20172020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu městyse Netvořice ve výši uvedené v žádosti o
poskytnutí dotace.
•
Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 112/3, 119/4, 126/1, 146/4,
208/2 vše v katastrálním území Netvořice, zastavěných tělesy místních komunikací.
Rozhodlo mj.:
•
V souladu s ust. § 6 odst. (5) stavebního zákona za použití § 44 písmene a) a ve spojení s § 55 odst. (2) téhož
zákona o pořízení změny č. 1 územního plánu Netvořice zkráceným způsobem.

Bylo seznámeno:
•
Se zprávou o výsledku pořízení a prověření Územní studie plochy Z15.

Souhlasí:
•
S realizací projektu „Sociální a komunitní práce pro oblast Týnecka“ na území městyse Netvořice.
Stanovuje:
•
Patnáct členů zastupitelstva městyse Netvořice pro volební období 2018 – 2022.
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Výběr usnesení ze zasedání rady městyse Netvořice od 5.3.2018 do 18.6.2018

Rada:
Schvaluje mj.:
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Kolna Netvořice ve výši 15.000,-Kč.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace RUAH o.p.s. Benešov ve výši 10.000,-Kč.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Netvořice ve výši 20.000,-Kč.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Netvořice, z.s, ve výši 5.000,-Kč.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů, z.s., Základní organizace Netvořice ve výši 5.000,-Kč.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace spolku Mezi řekami, z.s., Krňany 86 ve výši 10.000,-Kč.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace PhDr. Tomáši Zouzalovi ve výši 10.000,-Kč na sepsání a vydání knihy
s pracovním názvem „Na cvičišti SS“.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Maskovice ve výši 5.000,-Kč.
•
„Jarní úklid“ – svoz velkoobjemového odpadu ze spádových obcí městyse Netvořice. Svoz zajistí Technické
služby Benešov.
•
Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích ve výši 18.000,-Kč.
•
Opravu fasády vč. nového odvětraného soklu, parapetů a dozdění špalet u oken na budově muzea v celkové
výši 418.130,-Kč vč. DPH. Akci provede firma Sypos stavby s.r.o.
•
Podání žádosti o dotaci na hasičské zásahové vozidlo – cisterna.
•
Od 1.6.2018 navýšení počtu komunálních pracovníků ze 2 osob na 3 osoby.
•
Školné mateřské školy Netvořice pro školní rok 2018/2019 v max. výši 613,-Kč/žák.
•
Zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Netvořice ve výši 94.427,39 Kč. Rada městyse schvaluje převést část
hospodářského výsledku ve výši 16.060,- Kč do rezervního fondu ZŠ, do fondu odměn převést 24.000,-Kč a
částku 54.367,39 Kč převést zpět do rozpočtu městyse.
•
Zlepšený hospodářský výsledek MŠ Netvořice ve výši 109.072,52 Kč. Rada městyse schvaluje převést část
hospodářského výsledku ve výši 33.072,52 Kč do rezervního fondu MŠ a částku 76.000,- Kč zpět do rozpočtu
městyse.

Ruší:
•
Provozní řád víceúčelového hřiště u ZŠ v Netvořicích ze dne 18.2.2014 a schvaluje nový Provozní řád
víceúčelového hřiště u ZŠ v Netvořicích.

Zpráva hlavní účetní o hospodaření městyse k 30.4.2018
Plnění rozpočtu městyse k 30.4.2018:
Příjmy po konsolidaci:
9.188.387,82
Výdaje po konsolidaci: 14.213.881,80
Saldo:
-5.025.493,98
Zůstatek základního běžného účtu u České spořitelny k 30.4.2018: 		
Zůstatek účtu u České národní banky k 30.4.2018: 				
Zůstatek investičního účtu u České spořitelny k 30.4.2018: 			
K 30.4.2018 byl čerpán úvěr na ČOV a kanalizaci ve výši: 			

18.529.355,24 Kč
12.047.157,98 Kč
1.445,64 Kč
7.795.463,15 Kč
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Výstavba ČOV a kanalizace
Již osmý měsíc probíhá v Netvořicích výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod. V letních měsících
jsou práce omezeny, protože jedna
z firem, VHST, dokončuje svůj dříve
započatý projekt. Nicméně VHS Benešov v práci pokračuje dle plánu,
takže harmonogram výstavby je
dodržen. Stavební práce pokračují
také na čistírně odpadních vod. Ty
zajišťuje firma Zepris.
Při pravidelných kontrolních dnech
(ale nejen tehdy) opakovaně řešíme
se zhotovitelem špatnou úpravu
povrchu vozovek. Největším problém byl povrch ve velmi frekventované ulici Pražská, kde zhotovitel
upravil komunikaci po výkopu naprosto nevyhovujícím prašným povrchem. Na konci měsíce července
byla zjednána náprava a nevyhovující povrch byl nahrazen recyklátem,
který nám poskytla Krajská zpráva
a údržba silnic. Obyvatelům ulice
Pražská se ještě jednou omlouváme za velmi ztížené podmínky,
které ještě umocnilo neuvěřitelné
vedro prakticky bez deště. Nejen
krajské, ale i místní komunikace budou pravidelně opravovány a dosypávány. V případě zhoršení stavu ve
vaší ulici nás neváhejte kontaktovat,
aby zhotovitel mohl co nejdříve toto
místo opravit. Celková oprava krajských komunikací je plánována na
léto příštího roku. Tato oprava bude
z jedné poloviny hrazena Krajským
úřadem Středočeského kraje, druhá polovina vozovky bude z poměrné části hrazena z dotace a zbytek
musí uhradit obec. Ve stejné době
by měla začít také oprava místních
komunikací. V rozpočtu stavby je
zahrnuta oprava místních vozovek
v šíři provedeného výkopu. Zbylou
část nového povrchu komunikace
tak, aby byla opravena v celé své šíři,
bude hradit městys. Při sestavování rozpočtu městyse pro rok 2019
bude tedy třeba s touto položkou
počítat. Vzhledem k rozpočtované
výši nákladů na opravu místních
komunikací, bude pravděpodobně
nutné tyto opravy rozložit minimálně do dvou let. V návaznosti na tyto
opravy budou plánovány také opravy chodníků a dešťových kanálů. Na

tyto opravy bychom rádi využili příslušné dotace.
V průběhu stavby probíhá také
příprava odboček vlastních kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem, které jsou ukončeny
revizní šachtou. Tato odbočení a
konečná umístění revizních šachet
jsou s vlastníky jednotlivých nemovitostí na místě konzultována.
O možnosti realizace připojení nemovitosti Vás informujeme na této
a další straně.
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

napojení zkontrolovat pověřeným
zástupcem městyse (pro objednání kontroly kontaktujte starostku
městyse Moniku Šlehobrovou tel.:
731127120). Tato prohlídka je nutná
z důvodu kontroly, zda do kanalizační přípojky není napojen stávající septik nebo napojeno potrubí na
dešťovou vodu.
Pokud Vám domovní část přípojky
provádí některý ze zhotovitelů kanalizace (VHST, VHS Benešov) nebo
firma Zemní práce Radek Štička,
bude kontrola před zásypem provedena jimi. Pokud nebudete mít
tuto kontrolu, budeme nuceni provést kontrolu kamerovou zkouškou,
a to na Vaše náklady.
Povolení městyse k napojení obdržíte až po kolaudaci kanalizačního
řadu a uvedení ČOV (čističky odpadních vod) do zkušebního provozu.

Přípojky a jejich napojení

Postup při výstavbě přípojky

Jak jsme již dříve avizovali, městys
Netvořice realizuje a také financuje, veřejnou část kanalizačních přípojek. Domovní (soukromá) část
kanalizační přípojky je prováděna
vlastníkem nemovitosti. Tato část
bude napojena na veřejnou část až
po kolaudaci stavby celé kanalizace,
a to odbornou firmou za dohledu
provozovatele kanalizace. Přesto je
již možné stavbu této části realizovat.
Městys Netvořice nabízí realizaci
soukromé části přípojky firmou:
Zemní práce Radek Štička,
439 69 Tuchořice 50
IČ: 03061582, DIČ: CZ8802062962
TEL: 728 630 491
Firma Zemní práce Radek Štička
Vám před vlastní realizací předloží
cenovou nabídku, která bude vycházet z ceníku zveřejněného na
webových stránkách městyse Netvořice tak, aby byla cena pro všechny jednotná. Výsledná cena připojení se bude u každé nemovitosti lišit
podle náročnosti, délky přípojky a
množství použitého materiálu.
V případě, že si přípojku na vlastním pozemku budujete svépomocí, před zásypem je nutné nechat

Touto zprávou doplňujeme pro Vás
důležité informace o průběhu výstavby kanalizace a především
pokyny pro připojení Vašich nemovitostí na veřejnou část nově budované splaškové kanalizace v obci.
Odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační přípojkou
do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající dešťové
kanalizace zůstanou napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů
a záchytných žlabů před vjezdem
do garáže.
Postup při výstavbě domovní přípojky splaškové kanalizace:
1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou odbočky pro napojení jednotlivých objektů a veřejná
část domovní přípojky zakončená
osazenou revizní šachtou. To znamená, že každý objekt bude mít
zřízeno své místo pro napojení odpadních vod z kuchyně, koupelny,
WC. Prodloužení přípojky od revizní šachty do objektu a propojení na stávající domovní odpady je
záležitostí vlastníka domu.
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2. Při stavbě kanalizační přípojky je
nutno respektovat Zákon o územním plánování a stavebním řádu
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), to
znamená, že každá přípojka musí
mít projekt, příslušné povolení
od stavebního úřadu To vše pro Vás
nyní hromadně vyřizuje městys Netvořice.
3. Projekt kanalizační přípojky
pro každý dům nechal městys vypracovat oprávněným projektantem Ing. Ladislavem Hostašou. Náklady s tím spojené hradí občanům
městys Netvořice.
4. Na základě tohoto povolení, můžete zahájit výstavbu domovní části
splaškové kanalizační přípojky a její
napojení na revizní šachtu před domem. Občané budou o možnosti
připojit se na dokončenou hlavní
stoku v dostatečném předstihu informování.
5. Revizní šachtu před domem
(umístěnou na hranici pozemku
resp. před nebo za plotem) si hradí
každý vlastník nemovitosti sám, a to
na základě faktury vystavené městysem Netvořice. Rozdíl v účtované
ceně spočívá v tom, zda máte osazenu revizní šachtu s pojezdovým
poklopem či nikoli (šachta s pojezdovým poklopem je dražší). Cena
se může lišit i z důvodu náročnosti osazení šachty. O ceně za revizní
šachtu včetně osazení jste předem
informování zhotovitelem stavby.
6. Stavbu soukromé přípojky je
možné zadat buď zmiňované odborné stavební firmě, nebo si ji
může stavebník postavit svépomocí s odborným dozorem. Nutné je
však dodržení technických zásad
pro budování přípojky a to zejména v případě, že přípojka vede na
Vašem pozemku ve vzdálenosti od
studny kratší než 12 metrů. Technické parametry získáte na základě
písemné žádosti od zpracovatele
projektové dokumentace městyse Netvořice (písemnou žádost je
možné zaslat na email
starostka@netvorice.cz
nebo doručit na úřad městyse).

Několik důležitých technických Dopravní situace
zásad pro budování domovních
přípojek splaškové kanalizace:
Letošní léto se asi zapíše tučným
písmem do naší historie jako „léto
A. Do domovní přípojky splaškové objížděk“. Snad nikdo z nás nepakanalizace smí být odváděny pouze matuje, že by výjezd z obce byl tak
odpadní splaškové vody z domác- komplikovaný, a to doslova všeností (kuchyně, koupelny, prádelny, mi směry. K dlouhodobé uzavírce
WC, apod.).
dunávické hráze se v květnu letošního roku přidala uzavírka v KamenB. Každá nemovitost smí mít pouze ném Přívoze, která měla skončit
jednu nově vybudovanou domov- 19.6.2018. I přes náš výslovný nesouní přípojku na odpadní splaškovou hlas byla tato uzavírka prodloužena
vodu. Více domovních přípojek do 31.8.2018, a tak objízdná trasa
se povoluje ve výjimečných, pře- pro všechna vozidla vedená přes
dem schválených, případech (např. Hostěradice napomáhá k ještě větmimořádně rozlehlý objekt, zvláštní ší devastaci již velmi rozbité silnice
překážky bránící jinému technické- v Maskovicích. A tomu jsme chtěli
mu řešení apod.).
zabránit. Jízda směrem na Prahu se
ještě více zkomplikovala od 9.7.2018,
C. Trasu domovní přípojky je vhod- kdy došlo k uzavírce obce Hradišťné volit přímou, co nejkratší a v jed- ko, a to do 4.11.2018. Delší objízdná
notném sklonu. Pro připojení na ve- trasa vedená po úzkých cestách
řejnou část kanalizace již jsou nebo je tady alespoň vykompenzovábudou zřízeny před každým do- na překrásným výhledem do údolí
mem čistící revizní šachty. Přípojka směrem ke Štěchovické přehradě
musí být provedena jako vodotěs- a opravdu stojí za to. Plánovaná
ná.
uzavírka mostku ve Všeticích byla
posunuta na termín od 1.8.2018 do
D. Do přípojky se nesmí vypouštět 28.10.2018. Pro cestu do Neveklova
odpadní vody z žumpy nebo septi- a např. Novou Živohošť si tedy buku (zákon č. 274/2001 Sb., § 18 odst. dete muset v tomto období zvolit
4 a jeho novela č. 76/2006 Sb.) Po- jinou trasu. Aby toho nebylo málo a
trubí musí žumpu obejít nebo ještě více se nám jízda v okolí zneprojít. Staré žumpy a septiky se vy- příjemnila, došlo k uzavírce křižovatčerpají a zasypou nezávadným ma- ky pod hotelem v Týnci nad Sázateriálem (pískem, štěrkem apod.). vou, kde se od 2.6.2018 do 10.9.2018
Obsah žumpy musí být vyčerpán buduje nový kruhový objezd. Profekálním vozem. Případně budou voz je řízen pomocí semaforů, ale
žumpy a septiky využity k jiným vzhledem k hustotě provozu si
účelům (např. k zachycování dešťo- zde někdy pěkně dlouho postojíte.
vých vod a jiné).
V termínech 11.8.-12.8., 18.8.-19.8. a
6.9.-9.9.2018 nebude touto křižovatUvedení přípojky (po jejím na- kou možné projet vůbec, protože v
pojení na veřejnou splaškovou těchto dnech dojde k uzavírce úplkanalizaci) do provozu může být né. Jistě bude vyznačena objízdná
zahájeno až na základě uzavřené trasa, díky níž Vám na tachometru
smlouvy s provozovatelem.
přibude nějaký ten kilometr navíc.
Ale moc se neradujte, protože až
Závěrem Vás chceme znovu po- skončí na začátku září výstavba tožádat o maximální vstřícnost, po- hoto kruhového objezdu, mělo by
chopení a také spolupráci. Pro za- dojít k opravě silnice v Podělusích,
hájení zkušebního provozu nové která je opravdu v dezolátním stačistírny odpadních vod bude tře- vu. Takže potom nám zbyde cesta
ba na novou kanalizaci připojit co na Benešov přes Soběšovice, do
nejvíce domácností.
Týnce nad Sázavou přes Krhanice.
Zda k této opravě ale nakonec dojde a jak dlouho bude trvat, to zatím
nevíme.

ZPRÁVY MĚSTYSE
A jaká překvapení si pro nás ještě na letošní léto a podzim Krajská
správa a údržba silnic přichystala?
Asi tím nejpříjemnějším překvapením je, že po několika letech neustálých urgencí dojde k opravě silnice v Maskovicích až k Tomkovce.
Již bylo vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele stavby a podepsána
smlouva o dílo, tak doufáme, že to
letos opravdu „klapne“. Z dotačních
titulů by měla být opravena silnice
105/II (přeložka), a to od maskovické
křižovatky po horní odbočku na Tuchyň. Zatím nemáme žádné zprávy
o termínu této opravy, tak jen doufáme, že s tím nezačnou třeba o
pouti. Výše uvedené uzavírky jsou
pouze ty, o kterých víme, o kterých
nás někdo informoval. Pak jsou ale i
takové, o kterých nás nikdo neinformuje a prostě silnici zavře, jako se to
stalo při pokládání nového povrchu
v Soběšovicích. Nejen, že jsme tuto
informaci nedostali my, jako obec,
ale nedostala se ani k dopravcům,
takže autobusy vesele vyrazily ráno
po svých pravidelných trasách. Ten,
kdo tuto uzavírku plánoval, nepovažoval za nutné termín opravy těm,
kterých se to nejvíce týká, vůbec
sdělit. Sdělil to pouze na Ředitelství
silnic a dálnic. Tam je to určitě hodně zajímá. V rámci výstavby čistírny
odpadních vod dojde ještě k uzavírce „esíčka v Podměstě“, a to z důvodu položení elektrické přípojky
a propojení kanalizačního potrubí
s ČOV. Uzavírka je naplánována od
cca 10.9.2018 po dobu 14-ti dnů. Určitě budete o této uzavírce informováni s předstihem. Když ke všem
uzavírkám a objízdným trasám přidáme ještě naši rozkopanou obec,
tak to chce opravdu pevné nervy.
Ale je třeba vidět to „světlo na konci
tunelu“ a doufat, že tyhle nepříjemnosti jsou opravdu pouze dočasné.
		

Ivana Fulínová

Městské muzeum
I když jsme předpokládali, že se
muzeum otevře na „Netvořickou
pouť 2018“, nestane se tak. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po zralé
úvaze. Nemá cenu nic uspěchat a
„tlačit na pilu“, protože jsme to slíbili.

Důvodem odkladu je náročnost rekonstrukce výstavních prostor, která nepostupuje tak rychle, jak jsme
předpokládali. Opět se ukazuje, jak
velký je rozdíl mezi teorií a praxí. Na
začátku jsme si vůbec nedovedli
představit, jakou časovou náročnost představuje „pouze“ přestěhování exponátů z jedné místnosti
do druhé, abychom mohli nechat
prostory vymalovat a položit nová
lina. Vzhledem k tomu, že při každé
sebemenší akci uvnitř muzea musí
být přítomen někdo z vedení městyse (převážně místostarostka nebo
starostka), tak se práce musí dlouhou dobu dopředu plánovat, a i tak
dochází k různým časovým prodlevám v důsledku změny pracovního
programu. Naše přítomnost je důležitá z důvodu ochrany exponátů,
ať už se to týká jejich rozbití nebo
případné ztráty. Po výměně oken,
instalaci tepelného čerpadla a otopné soustavy, má muzeum již i novou
fasádu. Fasáda má odvětraný sokl,
který zajistí snížení vlhkosti v přízemí. Uvnitř je vymalováno a ve spodních prostorách jsou položena nová
lina, kancelář byla vybavena novým
nábytkem. Ve výstavních prostorách v 1. patře dochází k vyklízení týnecké kameniny z muzejních vitrín
do krabic, její podrobné popisování
a ukládání do depozitu, aby mohly být vyměněny stávající vitríny za
modernější, lépe uzamykatelné a
přístupné. Je to všechno velmi pomalá práce a musíme pracovat s co
největší opatrností, aby nedošlo ke
znehodnocení exponátů. Navíc tuto
činnost provádíme pouze v termínech, kdy nemáme žádné jiné pracovní povinnosti. Snažíme se k činnostem, které se týkají vnitřních
oprav a nejsou technicky náročné,
využívat i naše komunální pracovníky, abychom ušetřili finanční prostředky. Ovšem i oni jsou, vzhledem
k ročnímu období, plně vytíženi.
Snažíme se k muzeu přistupovat
velmi citlivě, ale bez razantnějších
zásahů ve vnitřním uspořádání
se to neobejde. V současné době
pracujeme s architektkou na nové
koncepci výstavních prostor (zatím
pouze v 1. patře), aby se prostor stal
variabilnějším a kromě stálé expozice týnecké kameniny v něm byl i
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prostor pro pořádání tematických
výstav, které by do muzea přilákaly
více návštěvníků. Pravdou je, že se
někomu může zdát, že by se peníze
investované do muzea mohly utratit jiným způsobem, protože to není
zrovna malá částka. S tím nic nenaděláme. Řadu let se do muzea neinvestovalo prakticky nic, takže se
to teď sečetlo. Ale i v dalších letech
budou investice nezbytné. Když
pomineme skutečnost, že nám zákon ukládá se o muzejní sbírky řádně starat, tak je tu i další hledisko.
Tím hlediskem je přístup k historii
naší obce a okolí. Jde o jakýsi odkaz, který nám naši předci předali,
a my v tomto odkazu chceme pokračovat. Proto by měla být i v dalších letech z rozpočtu vyčleněna
částka na to, aby se v průběhu několika let podařilo muzejní sbírkový
fond uvést do odpovídajícího stavu
a muzeum se stalo chloubou naší
obce.
		

Ivana Fulínová

Upozornění
V souladu se zákonem o GDPR byli
příjemci zpráv (aktualit) z webových stránek městyse Netvořice
18.6.2018 vyzváni k vydání souhlasu
s přijímáním těchto zpráv. Tyto aktuality jsou rozesílány zaregistrovaným emailem.
Pokud jste souhlas s příjmem zpráv
nepotvrdili, je nutné se opět zaregistrovat na našich webových
stránkách. Také noví zájemci, si
mohou prostřednictvím registrace,
zažádat o příjem aktualit z našich
webových stránek.
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Projekt OP VVV
V letošním školním roce byla ZŠ
Netvořice zapojena do evropského
projektu OP VVV – SC2/5 Zvýšení
kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Jednalo se o
spolupráci mezi učiteli z praxe, akademickými pracovníky (Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Karlovou
univerzitou a Technickou univerzitou Liberec), pracovníky NNO, případně i studenty. Samotný projekt
se týkal oblasti Člověk a příroda,
konkrétně vyučovacího předmětu zeměpis. Výstupem byly tři dílčí
projekty.
První projekt nesl název Zeměpisná poloha a čas a uskutečnil
se 23.3.2018. Této části se věnovali
žáci šestého ročníku. Pracovali ve
dvojicích na pracovním listu. Otázky byly koncipované na opakování
učiva z prvního pololetí a motivační
úvodem pro další učivo, tedy Afriku. Druhého projektu Přístrojová
měření v geografii, který proběhl
25.5.2018, se opět účastnili žáci šestého ročníku. Na tento den přijely
tři studentky z Pedagogické fakulty JČU, přivezly tři přístroje – anemometr, hlukoměr a půdní sondu.
Pomocí anemometru si žáci změřili
sílu větru, s hlukoměrem vyzkoušeli intenzitu svého hlasu a pomocí půdní sondy zjistili, jaká půda se
vyskytuje v okolí školy. Do třetího
projektu s názvem Dopady lidské
činnosti na životní prostředí se zapojili žáci devátého ročníku pod
vedením paní učitelky Fuchsové a
Zrzavecké. Žáci nejprve zhlédli film
s názvem - Co se nenosí, v němž viděli různé strany oděvního průmyslu, od pěstování bavlníku, procesu
tvorby džínsů v těžkých podmínkách a za minimum mzdy dělníků,
k přemrštění množství oblečení v
obchodech a jeho plýtvání. Poté
vyplňovali pracovní list s názvem Je
na čase zapátrat v šatníku. Úkoly se
týkaly životního cyklu oděvů, kde
se měli žáci zamyslet, jaký je vývoj,
získávání surovin, výroba produktu,
distribuce, prodej, užití a ukončení
životnosti trička, džínů, trekových
bot a flísové mikiny. Další úkoly se

Dětský den
věnovaly například nákupní strategii nebo práci se školním atlasem.
Posledním úkolem si žáci vyzkoušeli nasazení dělnic, pracujících až
14 hodin denně, kdy měli za pět
minut našít pět knoflíků. Celého
projektu se účastnil Mgr. Jiří Rypl,
Ph.D., který má projekt na starosti a
jednotlivé projekty monitoroval.

Házená
Ve dnech 4. a 5. června bylo v netvořické škole rušno. Opět po roce
se zde konalo pod hlavičkou ASŠK
okresní kolo v házené děvčat a
chlapců. Turnaje se zúčastnilo po
oba dny 6 družstev z benešovského okresu. Ani vysoké letní teploty
neodradily jednotlivé týmy ve sportovním nasazení. Hrálo se s maximálním úsilím v duchu fair play a
výkony jednotlivých škol byly velice
vyrovnané. V Netvořicích se snažíme udržovat tradici této jedinečné
míčové hry a zároveň pro ni získávat další zájemce z řad našich svěřenců. Jsme moc rádi, že můžeme
právě v tomto sportu konkurovat
podstatně větším školám.
V letošním roce to skončilo neuvěřitelně! Všem patří obrovský DÍK –
našim děvčatům, chlapcům, trenérům, organizátorům !!!
Výsledky Okresního kola v házené
dívek v Netvořicích – 4. 6. 2018
1. ZŠ Netvořice
2. ZŠ Benešov Dukelská
3. ZŠ Benešov Karlov
4. ZŠ Týnec nad Sázavou
5. ZŠ Benešov Jiráskova
6. ZŠ Krhanice
Výsledky Okresního kola v házené
chlapců v Netvořicích – 5. 6. 2018
1. ZŠ Benešov Dukelská
2. ZŠ Netvořice
3. ZŠ Benešov Jiráskova
4. ZŠ Týnec nad Sázavou
5. ZŠ Benešov Karlov
6. ZŠ Krhanice

V pátek 1. 6. 2018 se pro 6. až 8. ročník pořádal dětský orientační běh.
Tématem celého dopoledne byl
Jaroslav Foglar. Téma se vybralo
v souvislosti 111. výročí narození Jaroslava Foglara. Celkem 18 týmů
vyběhlo po stopách Rychlých šípů
do okolí lesa V Háji. Děti se snažily
zaběhnout v závodě co nejlepší výsledky, po doběhnutí odpovídaly na
otázky, které se týkaly komiksu ze
stanovišť. Poté měly za úkol rozluštit šifry, ve kterých byly zakódovány
názvy knih od Jaroslava Foglara.
Plnili se bobříci, vázaly se uzly. Pro
žáky bylo připraveno občerstvení,
domácí buchty, melouny a sladké
odměny. Nejlepší týmy si odnášely diplomy, medaile a věcné ceny.
Akce se vydařila, bouřky se nám vyhnuly a děti odcházely do školy příjemně unavené.

Strážci památek
Také v letošním roce se naše škola
zúčastnila dějepisné soutěže „Strážci památek“, organizované společností Posázaví. Tématem ročníku
2018 byla detektivní povídka ztvárněná ve formě příběhu nebo kresleného komiksu.
Tentokrát soutěžily žákyně osmého
ročníku, které si vybraly jako dějiště
příběhu Vysoký Újezd s jeho krásným kostelem a tajemnou podzemní chodbou. Vymyslely napínavý příběh, nakreslily komiks, vše
doplnily ukázkami z kroniky Vysokého Újezdu a domalovanými obrázky.
Práce se jim velice vydařila a nakonec skončily na krásném druhém
místě.
Úspěšný tým: Eliška Kašáková, Eliška Kopecká, Barbora Slabihoudová,
Pavla Vopršalová
Poznámka: Celý text příběhu je
k dispozici na: www.zsnetvorice.cz
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Šerpování absolventů

Sloní papír

Sportovní akademie

Krásné slunečné počasí provázelo
tradiční šerpování našich deváťáků.
Dne 14.6. se oficiálně loučilo 19 žáků
se základní školou. Akce se zúčastnili zástupci městyse, SRPDŠ, pedagogičtí pracovníci a v neposlední
řadě rodiče našich žáků. Nechyběl slavnostní dort a pohoštění pro
všechny přítomné.
Vše nejlepší na další cestě životem,
pevné zdraví a hodně úspěchů
všem absolventům!

Sloní papír, to je nový program, který nabízí pražská zoo pro veřejnost a
spolu s 8. ročníkem jsme se vypravili si výrobu ručního papíru vyzkoušet na vlastní kůži. Do Prahy jsme
vyrazili v pondělí 25.6 linkovým autobusem směr Budějovická a dále
pak s přestupem na metro a další
autobus do Troji. Cesta příjemně
utekla a procházkou po zoo jsme se
dostali k nové budově papírny pod
Gočárovými domy. Cestou jsme si
společně prohlédli různé výběhy
a pavilony a těšili se na praktickou
část exkurze. Výroba sloního papíru
je běžný postup na Srí Lance nebo
na Filipínách a odtud ji ošetřovatelé
přivezli i do Prahy. Propraný a vydesinfikovaný sloní trus se posílá na
obohacení do papírny Velké Losiny,
tam jej vysuší, a jako drť podobná
popcornu se vrací a používá jako
základ pro výrobu papíru. Žáci namočený substrát přenášeli na síto
a dále na plátýnka, z nich pomocí
lisu vyždímali přebytečnou vodu
a archy poté sušili na fotografické
leštičce. Dozvěděli jsme se také i
některé zajímavosti z chovu slonů.
Program byl velmi zajímavý, ale i zábavný. Děti si z programu jako suvenýr odnášeli vlastnoručně vyrobený
sloní papír. Domů jsme se vraceli
unavení, spokojení a se spoustou
zážitků.

Po roce bylo opět na co koukat –
nadšené cvičenky i cvičitelka, krásné kostýmy a celková pozitivní nálada doprovázely celou tradiční akci.
Představila se gymnastická přípravka, taneční kroužek a všechny gymnastky ze školního kroužku i ASPV
při TJ Netvořice. Všechny vystoupení doprovázel vděčný potlesk všech
diváků, kterých se sešlo tradičně
velmi mnoho.
Poděkování patří především všem
účinkujícím, dále cvičitelce Jitce Stibůrkové, která děvčata velmi zodpovědně připravila a všem
ostatním, kteří nějakým způsobem
pomohli při realizaci akce.

Bowling
Ve středu 20.6. si vyrazil 9. ročník
s paní učitelkou Anetou Fuchsovou
zahrát bowling. Poukaz na bowling
dostali deváťáci na rozloučenou od
Městyse Netvořice. Tímto bychom
chtěli jménem žáků poděkovat za
pěkný a užitečný dárek.
Na výlet jsme vyrazili pěšky přírodou přes Šiberný vrch a dále na
Vensov. Cesta nám krásně utekla,
cestou jsme potkali zástupce našich beznohých ještěrek, slepýše
křehkého. Přesně v 11 hodin jsme
dorazili na místo a mohl začít turnaj.
Vyhlásili jsme dva turnaje. Jedním
byl souboj jednotlivců a poté se hrál
i souboj družstev. Všichni si tento
příjemný den náležitě užili.

Za ZŠ Netvořice: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Mgr. Aneta Fuchsová,
Mgr. Pavla Zrzavecká
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti z mateřské školy ve druhém
pololetí školního roku 2017/18 navázaly na lyžařský výcvik plaveckým
kurzem v Benešově.
Vyšel na nás jarní termín kurzu, od
března do května. O plavání je mezi
rodiči i dětmi velký zájem, proto
jsme rádi, že mohou jezdit od loňského roku dvě skupiny dětí. V jedné
skupině je 20 dětí. Každou hodinu
plaveckého výcviku na nás čekaly
moc hodné paní instruktorky, které hravou formou pomohly dětem
nebát se vody. Děti si vyzkoušely
základy plavání a s pomůckami dokázaly „plavat“ i ve velkém bazénu.
Poslední hodinu dostaly zasloužený
diplom a všichni se těšíme na další
plavání, které začne již v září tohoto
roku.
Od podzimu jsme s předškoláky
trénovali na Krajské atletické závody ve Vlašimi. Využívat k tréninku
jsme mohli prostornou zahradu u
MŠ a tělocvičnu a hřiště u ZŠ, což
nám poskytlo výborné zázemí pro

naši přípravu.
Samotné závody se konaly 29.5. a
dětem přijeli fandit i někteří rodiče a prarodiče. Počasí nám přálo a
konkurence byla letos opravdu velká. Děti soutěžily s nadšením a do
svých výkonů daly vše. Zúčastnilo
se 13 družstev a my jsme se letos
umístili na 10. místě. Děti si přivezly
diplomy, věcné ceny a krásné zážitky z vlašimského stadionu.
V pátek 25. května proběhlo v MŠ
loučení s předškoláky. Zúčastnili se
ho rodiče, prarodiče i sourozenci.
Děti jim předvedly krátké vystoupení a poté už došlo na samotné šerpování a rozdávání upomínkových
dárků.
Nostalgii pak vystřídalo veselí na zahradě MŠ, kde měly děti připravené
různé úkoly, které musely splnit,
aby pomohly víle Vodněnce zachránit studánku s vodou. Celý příběh
i úkoly se vztahovaly k projektu
„Voda jako nezbytná součást našeho života“, který na naší MŠ ten-

to a příští školní rok probíhá. Když
se děti rozloučily s rodiči, čekalo je
opékání vuřtíků, zpívání s kytarou,
promítání pohádky, která dostala
nejvíce hlasů, ohňostroj a nakonec
spaní v MŠ, což je každým rokem
pro děti největší zážitek. Ráno po
snídani jsme si ještě pohráli na zahradě a už přicházeli první rodiče.
Ke konci roku jsme navštívili farmu
Blaník. Celý den děti pobyly v přírodě, kde plnily různé úkoly v rámci
Blanického desetiboje a velice se
jim líbil křest malého králíčka. Další
akcí byla návštěva Vojenského muzea v Lešanech. Děti si prohlédly
vojenskou techniku. Na závěr je čekalo překvapení, svezly se v obrněném transportéru.
Celý školní rok byl pro děti pestrý,
ale i náročný, pro jim přejeme krásné prázdniny a těšíme se na nový
školní rok.
Kolektiv zaměstnanců z MŠ

KNIHOVNA
Pár slov o knihovně
Na konci školního roku se v knihovně uskutečnily dvě akce pro místní
děti. První z nich byla návštěva dětí
z mateřské školy. Společně jsme si
přečetli knihu Kamil neumí lítat –
příběh o špačkovi, který se místo
výuky létání raději věnoval četbě
knih. Mezi řádky jsme narazili na
téma úcty k druhému, přátelství
a ochoty pomoci někomu, kdo se
ocitl v nouzi. Tradiční akcí bylo pasování prvňáčků na čtenáře, při
které děti předvedly nejen to, jak
krásně se během první třídy naučily číst, ale především musely velmi
zapojit svou fantazii, neboť královně
Písmenkového království se schoval
pasovací meč, a tak musela rychle
improvizovat a najít náhradní řešení. Nevěřili byste, k čemu všemu
se hodí jeden srolovaný plakát…!
Kam zmizel pravý meč, je dodnes
záhadou. Pokud vás zajímá, co je
v knihovně nového ke čtení, mám
pro vás několik tipů. Pro ty, které
zajímá místní historie, jistě potěší
nová kniha o Vysokém Újezdu,

kterou vydalo sdružení Mezi řekami.
Mě například překvapily fotografie
tamějších chalup z roku 1942, nečekala bych, že se téměř nelišily od
chalup, jaké dnes známe ze skanzenů. Doškové střechy byly běžnou
krytinou… Další výlet do historie
můžeme podniknout s Oldřichem
z Chlumu v nové detektivce V.Vodrušky – Dračí náhrdelník. Napětí si
užijeme v novém thrilleru J.Nesba –
Mackbet, v knize Někdo cizí v domě
od S.Lapeny nebo v novince od
R.Bryndzy – Do posledního dechu.
Nový román napsal i slavný Dan
Brown, a sice knihu s názvem Počátek. Knihy zaměřené na rodinné
vztahy napsaly dvě české autorky
– Slepou mapu od A.Mornštajnové
tvoří tři povídky popisující osudy tří
generací žen na pozadí velkých dějin. Novinka od P.Soukupové – Nejlepší pro všechny je dějem i postavami propojen s knihou Kdo zabil
Snížka?, kterou autorka napsala pro
děti. Pokud letos nevyrážíte nikam
daleko na dovolenou,

můžete cestovat alespoň s knihou.
Vtipným průvodcem může být třeba L.Zibura, který vás vezme Pěšky
mezi buddhisty a komunisty.
Ať jedete kamkoli, mějte šťastnou
ruku při výběru knihy. Hezký zbytek
léta!
		

Lucie Hašková

TJ SOKOL
Sokolovna
Jak jste si jistě všimli, od jara probíhaly práce na rekonstrukci sokolovny. Byla dokončena výměna oken,
oprava komína, zateplení a pokládka nové krytiny na střeše přísálí a
kompletní oprava fasády. V původním plánu však nebyla zahrnuta
oprava fasády západní strany sokolovny. Vzhledem k tomu, že zároveň začala probíhat i oprava fasády
muzea, byla, po dohodě s městysem a za jeho finančního přispění,
provedena oprava i této strany budovy. Tímto bych chtěl poděkovat
za podporu spolku Sokola ze strany
městyse.
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lupráci se Základní školou v Netvořicích plánujeme otevřít oddíl badmintonu.

Pouť
Zveme Vás na pouťovou taneční
zábavu se skupinou KEKS. Hraje se
v sobotu 18.8.2018 od 20,30 hod.
v zahradě u sokolovny.
Sport
V neděli bude zahrada patřit tradičnímu jarmarku, který pro Vás přiDo nového ročníku fotbalových pravil Spolek rodáků.
soutěží jsou přihlášena tři družstva.
Dvě žákovská a mužstvo dospělých. Všichni jste srdečně zváni.
Do soutěží stolního tenisu jsme le- Se sokolským pozdravem „Nazdar“
tos přihlásili čtyři družstva. Je to o
jedno více než loni. Od září ve spo- 			
Pavel Bron

DOBROVOLNÍ HASIČI
Jaro u hasičů
Stejně jako každý rok, bylo i letošní jaro plné hasičských soutěží.
Tou první bylo jarní kolo soutěže
mladých hasičů, které se konalo
28.dubna v Krhanicích. Děti bojovaly ve čtyřech disciplínách: požární útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta
požárních dvojic a požární útok.
V ročníku 2017/2018 se v kategorii
mladších umístilo družstvo Netvořice na krásném 4. místě. V kategorii starších naše družstva vybojovala
9. a 14. příčku. V sobotu 19. května
se v Lešanech konalo základní kolo
soutěže v požárním sportu. Naše
ženy obsadily celkovou druhou pozici a v běhu na 100 m překážek obsadila Věra Marková 1. příčku a Eva Mamiňáková 2. místo. Družstvo mužů
zvítězilo. V běhu na 100 m překážek
zvítězil Leoš Mamiňák a Jiří Doležal
obsadil 3. pozici. Obě naše družstva
zároveň zvítězila v pořadové přípravě. Vzhledem k tomu, že naši muži
zvítězili potřetí za sebou, putovní
pohár jim již zůstal. 15. června jsme
pro náš kolektiv mládeže uspořádali
výlet do Duhového parku v Třebovli.
Dětem se akce moc líbila. O prvním
prázdninovém víkendu se družstvo
mužů zúčastnilo prvního a druhého
kola Benešovské hasičské ligy v požárním útoku. V sobotu 30. června
jsme s časem 24 vteřin

obsadili 19. místo. V neděli 1. července jsme provětrali PS 12 a s časem
29 vteřin obsadili druhé místo a
připsali si body do celkového hodnocení. 14. července jsme se zúčastnili dalšího kola Benešovské hasičské ligy, které se tentokrát konalo
v Chářovicích. V kategorii PS 12 jsme
s časem 27 vteřin zvítězili a připsali si tak čtyři cenné body do celkového hodnocení. Soutěží do konce
ročníku bude ještě mnoho. Aktuálně vede náš tým BN ligu v kategorii
PS 12. Poslední červencovou sobotu
proběhlo již tradiční stanování dětí
u požární nádrže a všichni si to náležitě užili. Ani v letošním roce Vás
neochudíme o „Neckyádu“, která se
bude konat 1. září u požární nádrže.
A letos se budeme snažit tuto akci
ještě vylepšit. Neváhejte a sestrojte
si netradiční plavidlo nebo přijďte
soutěžit v disciplínách suchou nohou přes rybník. Budeme se na Vás
těšit.
Nyní krátce o zásahové jednotce
městyse Netvořice. Zásahová jednotka městyse se pravidelně jednou měsíčně schází a udržuje techniku a vybavení. Ve zbrojnici se nám
již podařilo zprovoznit dlouho očekávaný sušák na hadice. Jak jste si
jistě všimli, od jara je zbrojnice ozdobena novým nápisem. Udržujeme

pravidelně pořádek ve zbrojnici i
kolem ní.
V uplynulém období jsme vyjížděli
k těmto mimořádným událostem:
7.4.2018 – technická pomoc, spadlý
strom přes elektrické vedení v Netvořicích, 6.5.2018 – požár lesa u Májové vyhlídky, 13.6.2018 - technická
pomoc, vyčištění zabahněné silnice
u Tuchyně, 21.6.2018 – technická pomoc, spadlé stromy přes silnici na
Vojtěchově.
Závěrem Vám přeji příjemné prožití
letních prázdnin a hezkou dovolenou.
			

Martin Šebek
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KOLNA

Jarní výlet do Jindic
V sobotu 19. května 2018 v devět hodin Spolek Kolna – Netvořice vyrazil,
tentokrát s autobusem ČSAD Benešov a řidičem Janem Synovcem,
směr – Sion. Zájem o výlet byl tentokrát větší, než jsme mohli uspokojit. Jedna skupina jela i osobním
autem. Na začátku jsme museli vyřešit jen ozvučení autobusu, protože zabudovaný mikrofon nestačil.
Jsme totiž zvyklí být informováni
o zajímavostech míst, kterými projíždíme a na která jedeme. Podle
potoka Vrchlice jsme za krásného počasí došli na zříceninu hradu
Sion. Toto kultovní místo je krásně
upravené a důstojně reprezentuje
památku na obránce hradu a Jana
Roháče z Dubé. Další zastávkou

byla Kutná Hora. Vystoupili jsme u
chrámu svaté Barbory a mohli jsme
si prohlédnout chrám a jeho okolí.
Jezuitská kolej a město jsou opravdu atraktivní a stojí za delší návštěvu. V 13,30 hodin nás v Jindicích
čekal oběd. Restauratér, podnikatel pan Fanta se svým personálem,
nás obsloužili ke všeobecné spokojenosti. Vřele doporučujeme jejich
restauraci i jiným návštěvníkům
(603 917 155). Po předešlé dohodě
nám náš známý, pan Jiří, připravil
k prohlídce svou soukromou sbírku
obrněných vozidel. On a jeho kamarád, sběratel, odpovídali na všetečné dotazy dospělých i dětí. Nikdo
jim nebránil v tom, aby si prohlédli
vozidla zvenku i zevnitř. Hlavně

děti prošmejdily tanky ve všech jejich zákoutích. Podle instrukcí pana
Masopusta byly děti vybaveny baterkami, které řádně využily. Dokonce i tady čekalo na návštěvníky
malé pohoštění. Paní Nasťa pro nás
upekla výborné ořechové rohlíčky.
Všichni si to užívali a ukončení návštěvy se stále odkládalo. Až společná fotografie u průzkumného
tanku byla tím správným zakončením návštěvy. Rozloučení bylo velmi srdečné a přátelské. Ještě jednou velice děkujeme. Cesta domů
proběhla bez problémů a komplikací. Výlet se podařil. V Netvořicích
jsme byli v devatenáct hodin.
			
			
Gabriel Vach

SPOLEK RODÁKŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás seznámit s činností
Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích za období jaro 2018 a též se
zajištěním akce „Pouťové posezení
s hudbou“.
Dne 21.4.2018 se uskutečnil tradiční
pochod do středu království českého. Sraz účastníků byl v domečku
v zahradě městského muzea v 9,00
hodin. Po malém občerstvení a
společném focení účastníci v celkovém počtu 60 členů i hostů a 5
pejsků vyrazili na zmíněný pochod.
Počasí bylo nádherné, nálada výborná. První zastávka byla v hospodě v Nedvězí, kde jsme splnili pitný

režim a přísun potravin. Poté se pokračovalo Pexovým luhem, Rabyní
až k přehradě. Odtud byl zajištěn
převoz člunem hasičů Netvořic na
Rovínek. Cesta z Rovínku nás dovedla až ke kamenům, které označují střed království českého. Po
kratičkém zastavení jsme vyrazili
do Lahoze, kde náš pochod skončil.
V místní příjemné hospůdce jsme
načerpali zpět ztracené síly a domů
nás dopravili opět netvořičtí hasiči, kterým chceme ještě jednou za
tuto pomoc poděkovat.
O pouti, v neděli 19.8.2018, pořádáme přátelské posezení s hudbou
„Týnečanka“ v areálu zahrady u so-
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kolovny. Program začíná v 10,00
hod. a předpokládaný konec hudební produkce cca v 17,00 hod.
Bude zajištěno občerstvení, stánky,
soutěže pro děti a prodej tradičních
koláčů a okurek. Prosíme, přijďte
podpořit tuto akci. Chtěli bychom
se vrátit k tradici, kdy na pouti hrála u sokolovny dobrá dechovka, lidé
se dobře bavili a byli spokojeni. Věříme, že vyjde počasí a akce bude
úspěšná. Pokud ano, budeme se
snažit, aby se toto posezení opakovalo i příští rok.
S přáním krásného zbytku léta
					
		
Josef Havlíček

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Rok 2018 vstoupil již do své druhé
poloviny, času prázdnin a dovolených. Jak rychle uteklo šest měsíců, tak plynul i život a chod MS se
všemi chvílemi radosti, zklamání a
také smutku. Máme za sebou březnovou Výroční členskou schůzi, která proběhla velice klidně a kladem
bylo přijetí dvou nových členů, a to
po velice dlouhé době od posledního přijetí. Můžeme si jen přát, že
budou pro MS přínosem a rychle
se zapojí do celkového dění našeho
spolku.
V květnu se také konala výborová
a ihned poté členská schůze. Jsem
rád, že v diskuzi zaznělo jedno slovíčko a tak diskuze trvala téměř 3
hodiny, do které se zapojili všichni
přítomní.
Je zcela jasné, že pokračoval odlov

zvěře, a to dle zákona. Od poloviny
května začal odlov srnců dle pokynů hospodáře.
Poté následovalo období, které my,
myslivci, nemáme rádi, a to sekání
travnatých porostů. Znovu se potvrdilo, že zcela nefunguje spolupráce
a je škoda zmařených životů srnčat.
Přitom stačí velice málo, zvednout
telefon a zavolat... (snad příště???).
Brigádnická činnost probíhala pod
vedením pana M. Filipa – sběr odpadu podél silnic, příprava dřeva
na čarodějnice, výstavba nových
sedaček nebo posedů a jejich celková údržba, sběr kamene a další
potřebné práce. Práce je mnoho a
uvidíme, zda vše dokončíme, protože celkové hodiny přibývají, ale sil
nám ubývá.
Dne 22.6.2018 jsme se rozloučili v

obřadní síni v Benešově s naším
dlouholetým členem panem Janem Novotným z Benešova u Prahy. Děkuji členům, řečníkovi panu
JUDr. Vosáhlovi a trubačům Lč
2.-Konopiště pod vedením pana
Stejskala.
Plánů a úkolů do budoucna je hodně a uvidíme, jak se se vším vypořádáme. Je před námi příprava členské a výborové schůze, zabezpečení
krmiva a hlavně příprava na hlavní
loveckou sezónu - hony, naháňky.
Členové MS Netvořice přejí všem
hezkou dovolenou a dětem v září
dobré vykročení do nového školního roku.
		

Za MS Netvořice
Josef Břicháček - předseda
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USKUTEČNĚNÉ AKCE

Kaplička se studánkou v Háji u Netvořic září novotou
Po dokončené rekonstrukci, kterou zajistila Metropolitní kapitula u
sv. Víta v Praze, proběhla 28.4.2018
pro Netvořice historicky mimořádná akce – vysvěcení kapličky
„Studánka“ v lese Háj. Znovuvysvěcení kapličky se setkalo s velkým
zájmem místních občanů, který
nás mile překvapil a potěšil. I přes
velmi teplé počasí se pochodu ke
kapličce zúčastnilo hodně lidí. Pro
fyzicky méně zdatné zajistili odvoz
až na místo naši hasiči. Další zájemci se vypravili ke kapličce i „po vlastní ose“.
Kapličku vysvětil děkan Metropolitní kapituly Ondřej Pávek, který přijel
v doprovodu svých spolupracovníků. Součástí asi hodinového programu bylo, kromě vlastního vysvěcení, i vystoupení bývalého žáka naší
školy, Vojty Kluvance, který zahrál
sólo na trubku. Z úst starostky jsme
se dověděli něco o historii kapličky,
kterou sepsal pro příští generace
zástupce rodáků pan Jaroslav Dušek. Jen pro připomenutí citujeme
část z jeho textu: „Pro Netvořické je
kaplička „Studánka“ hodně důležité

místo. V době vystěhování za 2. světové války poskytla kaplička úkryt
místním lidem, kteří sem ze strachu i s dětmi několikrát utekli. Pramenitá voda i kaplička jim vždycky
posloužily. Po válce používali zdejší vodu lesní pracovníci, myslivci,
houbaři a výletníci. V současnosti
její voda pitná není, může však posloužit k ochlazení nebo očistě obličeje a rukou“. Zbylý text si můžete
přečíst na dveřích kapličky. Alespoň
budete mít důvod se ke kapličce
vypravit.

ní obraz Madony a na kamennou
desku umístěnou uvnitř nechal vytesat: „V upomínku zesnulé manželky věnuje Augustin Sýkora. R. 1936.“
Byl to krásný a mimořádný den, který jsme si všichni náležitě užili. Celkový dojem bohužel zkazila skutečnost, že lavice, které jsme připravili
pro méně fyzicky zdatné účastníky,
nám někdo do druhého dne z lesa
ukradl. Co to může být za člověka,
kterému stojí za to něco takového
udělat? Možná se, a to velmi mylně,
domnívá, že žijeme v komunismu,
a že je všechno všech. Lavice, které
byly součástí pivních setů, nám pro
tuto příležitost zapůjčili sokolové.
Po dohodě s nimi jsme zakoupili 5
nových pivních setů, které si budeme mezi sebou, tak jako doposud,
vzájemně půjčovat. Snad nám vydrží déle. Ovšem peníze, které se do
nákupu setů investovaly, mohly být
využity jinak, třeba při některé akci
pro naše děti.

Pro Ty, kteří o historii kapličky zatím
vůbec nic nevědí, přikládáme další
informace:
Studánka ležící v lese asi tři kilometry od Netvořic byla v minulosti pro
svoji vynikající vodu a polohu oblíbeným cílem vycházek místních
občanů. Chodívala k ní z Netvořic i
manželka pražského krejčího paní
Sýkorová, která na svém smrtelném
loži požádala manžela, aby se o studánku postaral. Augustin Sýkora v
upomínku na svoji zesnulou man- Nenechavcům bychom chtěli ježelku nechal nad studánkou posta- nom vzkázat, že Boží mlýny melou
vit v roce 1936 kapličku, zakoupil do ...v tomto případě dvojnásob.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
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Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic probíhalo tentokrát jinak. Netradičně jsme
začínali v 18:00 hodin na náměstí stavěním máje. K tomuto kroku
jsme přistoupili po zkušenostech

z loňského roku, kdy o půlnoci bylo
těžké sehnat fyzicky zdatné a střízlivé dobrovolníky. Velký dík patří také
Jirkovi Gabrielovi a Kubovi Českému
za důmyslný vynález, který stavění

máje výrazně zjednodušil a urychlil.
Stavění se zúčastnilo hodně lidí a
všichni si tuto novinku pochvalovali,
a tak tady máme novou tradici.

I následné veselí probíhalo ke všeobecné spokojenosti a všichni si to náležitě užili.

16

USKUTEČNĚNÉ AKCE

Den matek
Každoroční oslava Dne matek připadla letos na 12. květen. Po velmi
hezkém a nápaditém vystoupení
žáků a žákyň z Mateřské školy bylo
pro přítomné připraveno divadelní
představení – komedie Jaroslava
Koloděje „Postel pro anděla“. S našimi seniory jsme prožili, tak jako
každoročně, velmi příjemné odpoledne.

Vítání občánků
V sobotu 5.kvěna přivítala starostka
městyse tyto nové netvořické občánky: Český Matěj, Buřič Miroslav,
Štíchová Ema, Maissner Adam, Mihalčík Jakub, Mamiňák Matouš, Slepičková Eliška. Jako již tradičně si rodiče převzali pro miminko pamětní
list a dárkovou peněžní poukázku.
Maminky dostaly malou kytičku.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Pochod Praha - Orvieto
Letošní pochod Praha – Orvieto připadl na neděli 20.5.2018, takže jsme
účastníky nevítali v tak hojném počtu jako v minulých letech. Zázemí
jsme tentokrát nalezli u paní Jindry Šmídové, která připravila všem i
malé občerstvení. Všichni účastníci
byli doslova nadšeni z krátké prohlídky jejího „Muzejíčka smaltu“. Byl
to pro ně nezapomenutelný zážitek.
Za vše jí patří ještě jednou náš dík.

Den dětí
Letošní Den dětí se vydařil a to nejen díky krásnému počasí.
Mimořádně velká účast a spokojenost našich nejmenších byla dobrým znamením, že práce, kterou
přípravám a organizování oslav Dne
dětí věnujeme, se vyplácí.
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Sázení stromků se vydařilo...

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 2.11.2018
Příspěvky předávejte na úřad – ve formátu doc (word), typ písma Arial, velikost písma 10, 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.2 - srpen 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.

POZVÁNKY
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sobota od 20 hod. – pouť

zahrada u Sokolovny – za nepříznivého počasí sál

18. 8. NETVOŘICE

