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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
V NOVÉM ROCE 2019 PEVNÉ ZDRAVÍ, POHODU
A HODNĚ ŽIVOTNÍHO OPTIMISMU
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Milí spoluobčané,
otevíráte předvánoční vydání našeho zpravodaje, ve kterém vždy především rekapitulujeme a hodnotíme
končící rok. Letos bych ale přece jenom začala trochu jinak. Vzhledem k tomu, že podzim letošního roku
byl ve znamení komunálních voleb, chtěla bych Vám nejen jménem svým, ale i jménem všech zvolených
zastupitelů poděkovat za to, že jste nám v tak hojném počtu vyjádřili podporu. I když jste mohli vybírat
pouze z jedné kandidátky a bylo de facto rozhodnuto, stálo Vám za to k volbám přijít a vhodit do urny
svůj hlas. A toho si ceníme. Je to pro nás nový impuls pokračovat v započaté práci se stejnou chutí a
nasazením, jako tomu bylo v předchozích letech. Doufáme, že naše práce přispěje k Vašemu pocitu
spokojenosti, a to nejen s fungováním obce. Chtěli bychom se dopracovat k okamžiku, kdy budeme
všichni hrdi na místo, kde žijeme. Mně osobně je velkou ctí, že mohu pokračovat ve funkci starostky
městyse Netvořice. Stejně jako v předchozím volebním období jsme Vás seznámili před volbami s naším
volebním programem, aby bylo všem jasné, kam směřují naše kroky a jakým směrem chceme obec dál
rozvíjet. Věřím, že i současné zastupitelstvo je složeno z lidí, kteří jsou jak lidsky, tak i profesně připraveni
pracovat na rozvoji naší obce. Víme, že ne všichni nám fandí, ale to nás rozhodně neodradí. Kritika, ať už
oprávněná nebo neoprávněná, je tu od toho, aby nás nutila k zamyšlení, jak věci dělat lépe. Ale víme, že
všem se zavděčit nemůžeme, a tak k tomu také přistupujeme. Nemáme patent na rozum, jen se snažíme,
abychom obec posouvali dál a kroky, méně či více populární, k tomu patří. Za svými rozhodnutími si
stojíme. Všechna jsou z naší strany vedena s maximálním důrazem na prosperitu obce. I když, jak už
to v životě bývá, někdy se i my musíme smířit s kompromisem v zájmu kladného výsledku, neboť v té
chvíli se jiná varianta nenabízí. Na druhé straně jsme taky jenom lidé a děláme chyby. To je lidské. Ale
právě ty chyby nás posouvají dál a dávají nám možnost pracovně i lidsky zrát. Prostě, škola života. A ta je
k nezaplacení…
Právě blížící se konec roku mě nutí k zamyšlení, jak v téhle moderní, uspěchané době vytvořit kolem nás
atmosféru lásky a porozumění. Všichni se musíme stále učit vzájemné toleranci a respektu. Bez toho to
nepůjde. Jsme zvyklí kritizovat ostatní za jejich životní kroky a postoje. Ale takhle svoji vnitřní spokojenost
nenajdeme. Přitom pokud jsme spokojeni my, je spokojené i našeho okolí. Jenže co v nás vyvolává pocit
spokojenosti? Je to fungující rodina, děti, zdraví, dobré zaměstnání, nahromaděný majetek nebo snad
plné konto….? Na to je velmi těžké odpovědět. Každý máme jiný žebříček hodnot, jiné priority. To, co je pro
jednoho alfou a omegou života, je pro druhého věcí zcela nepodstatnou. Naslouchejme ostatním srdcem,
protože to dobré je v každém z nás. Lidský život je strašně krátký, a proto neztrácejme čas malichernostmi.
Využijme nadcházející vánoční čas k tomu, abychom alespoň trochu projevili „lásku k bližnímu“. Společně
se pojďme pokusit alespoň v tomto čase otevřít svá srdce a ukázat to lepší v nás.
Prožijte letošní Vánoce tak, jak nejlépe dovedete,
a ať se ten příští rok stane pro nás, pro všechny,
tím nezapomenutelným.
Životem ať Vás provází jen to dobré a nezapomeňte, že štěstí není záležitostí osudu, je to věc volby.
S láskou
Monika Šlehobrová

4

ZPRÁVY MĚSTYSE

A nyní přece jen trochu bilancování….
Pokračuje realizace našeho největšího projektu - výstavba kanalizace
a ČOV. Výstavba se už dotkla nás
všech. Komplikuje nám život, jízdu
a chůzi po obci. Přesto, že to není
jednoduché, jste úžasní. Zvládáte
to skvěle a máte pochopení se současnou situací. Za to vám patří velký dík. Snad se nám podaří dodržet
harmonogram a v druhé polovině
příštího roku začneme komunikace
postupně opravovat. Do té doby se
budeme snažit udržovat, ve spolupráci se zhotovitelem, komunikace sjízdné a schůdné. Uvidíme, jak
k nám bude v tomto směru shovívavá „paní Zima“. Bohužel je až nepochopitelné, že přes všechna upozornění a omezení rychlosti se najdou
řidiči, kteří tento stav nerespektují
a svým stylem jízdy zhoršují nejen
stav vozovky, ale zvyšují i hlučnost
při přejíždění překopů. Doufám, že
tato neohleduplnost je způsobena
řidiči, kteří naší obcí jen projíždějí,
a že místní řidiči ohleduplnost ke
svým spoluobčanům mají. Ve fázi
projednávání se stavebním úřadem
je žádost o územní rozhodnutí na
kanalizační přípojky, kterou hromadně za naše občany vyřizujeme.
Jde to pomalu, ale jistě. Těm, kteří
mají co dočinění se stavebními úřady nemusím vysvětlovat, že je to
běh na dlouhou trať.
Také v letošním roce se nám podařilo rozšířit náš rozpočet o dvě
nezanedbatelné finanční dotace,
tentokrát z dotačních titulů Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejdříve jsme dostali dotaci na
spolufinancování výstavby Kanalizace a ČOV v Netvořicích, a to ve
výši 2.222.508,- Kč. Druhá dotace
ve výši 2.000.000,-Kč je na projekt
„Výtlačný řad do vodojemu – Netvořice“. Jeho výstavbou dojde
k optimalizaci tlakových poměrů ve
vodovodní síti a prodloužení životnosti stávajících vodovodních řadů.
Zároveň bude zlepšena doprava a
kvalita pitné vody k Vám, ke spotřebitelům. Celkové rozpočtované náklady na tento projekt jsou ve výši
3.448.368,- Kč. Připravujeme i další
projekty, které bychom rádi realizovali. Jde o opravy chodníků, míst-

ních komunikací a komplexní řešení náměstí. Dokončujeme projekt
na rekonstrukci hasičské vodní nádrže, na kterou bychom chtěli podat žádost o dotaci v lednu příštího
roku. Ve fázi zpracování projektové
dokumentace je i výstavba dopravního terminálu před stavebninami.
Pokud je to možné, u všech zamýšlených projektů budeme žádat o
dotaci.
V prosinci letošního roku by měla
být schválena změna územního
plánu č. 1, která řeší obchvat Netvořic, jako doprovodnou stavbu k dálnici D3 (tzn. obchvat bude realizován v případě výstavby dálnice D3).
Velký dík patří radnímu Ing.arch.Lukáši Fraňkovi, neboť má velkou zásluhu na tom, že je již tento projekt
ve fázi zpracování projektové dokumentace. Celou projektovou dokumentaci zpracovává firma Pragoprojekt a Lukáš Franěk s nimi úzce
spolupracuje. Obchvat řeší odklon
vozidel, které by projížděly centrem
naší obce po sjezdu z dálnice D3
u Dunávic a pokračovaly směrem
k silnici II/105, směr Neveklov, Slapy.
Ohlédnout se musím i za oslavami
100 let československé státnosti
v naší obci. Původně jsem se chtěla více rozepsat o tom, jak mě mrzí
velmi malý zájem místních občanů o program, který jsme k tomuto významnému dni připravili. Vše
ale popsal zcela výstižně pan Vach
ve svém článku dále ve zpravodaji.
Za jeho příspěvek mu děkuji. Mimo
jiné jsme pro zajímavost k tomuto
výročí vyhledali v kronikách záznamy, které popisují, jak tyto okamžiky
prožívali občané Netvořic před sto
lety. I přednáška PhDr. Tomáše Zouzala přinesla velmi neotřelý pohled
na události před sto lety. Musíme si
uvědomit, že svými životy v obci píšeme i její historii a všechny události jsou zaznamenávány v obecních
kronikách a uchovávány pro další
generace. Proto žijme u nás v Netvořicích tak, aby si za dalších padesát, sto let mohly další generace číst
o našem životě s pýchou a respektem. Ano, takové pocity jsem měla,
když jsem kroniky pročítala.

Mohu Vám slíbit, že dokonce tohoto
roku budou všechny kroniky v digitální podobě umístěny na web naší
obce, abyste se i Vy měli možnost
seznámit s naší historií.
		

Monika Šlehobrová
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Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 2.7.2018 do 22.10.2018
Rada:
Schvaluje mj.:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Prodloužení pracovního poměru stávající ředitelce mateřské školy Netvořice Jitce Povolné a to s účinností
od 1.8.2018 na dobu určitou 6-ti let.
Přijetí dotace ve výši 2.222.508,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „ČOV a kanalizace Netvořice“,
evidenční číslo projektu ISF/ŽIV/035305/2018.
Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Výtlačný řad do vodojemu – Netvořice“.
Žádost mateřské školy Netvořice o povolení výjimky o počtu dětí ve třídách pro školní rok 2018/2019
následovně: 1. třída: z 24 dětí na 27 dětí, 2. třída z 24 dětí na 25 dětí, 3. třída z 20 dětí na 22 dětí.
Výsledky výběrového řízení na akci „Výtlačný řad do vodojemu – Netvořice“, jehož vítězem je firma
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3.010.573,21 Kč vč. DPH.
Přijetí účelového finančního daru Women for Women, o.p.s. v rámci projektu „Obědy pro děti“ v celkové výši
14.640,-Kč na období 2018-2019.
Opravu domečku u muzea dle cenové nabídky ze dne 31.1.2018, tj. celková cena 43.150,-Kč.
Přijetí dotace ve výši 2.000.000,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výtlačný
řad do vodojemu – Netvořice“, evidenční číslo projektu FŽP/DVP/036024/2018.
Na základě doporučení likvidační komise prodej kabelů CYKY z majetku městyse za celkovou částku
50.000,-Kč + 21% DPH.
Poskytnutí dotace pro Babybox ve výši 2.000,-Kč.

Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 6.9.2018 a dne 29.10.2018
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezúplatný převod nově vybudované komunikace včetně pozemku parc. č. 984/24 v k.ú. Netvořice do
vlastnictví městyse Netvořice. Veškeré náklady spojené s převodem hradí darující.
Na základě předloženého plánu se stanovenými definičními čárami, název nově vzniklé ulice „Andělská“.
Na základě předloženého plánu se stanovenými definičními čárami, název nově vzniklé ulice „K Šibernému“.
Předsedou finančního výboru Jana Welsera.
Tříčlenný finanční výbor.
Členem finančního výboru Bc. Miroslava Českého.
Členem finančního výboru Bc. Pavlínu Havelkovou.
Tříčlenný kontrolní výbor.
Předsedkyní kontrolního výboru Helenu Maškovou.
Členem kontrolního výboru Ivetu Slancovou.
Členem kontrolního výboru Adélu Polákovou.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č.275/43, 275/42, 340/2 vše v k.ú. Všetice.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č.661/19 a parc.č.669/6 vše v k.ú. Netvořice.
Zveřejnění záměru směny pozemků parc.č.1056/3 a parc.č.498/1 vše v k.ú. Netvořice.

Volí mj.:
•
•
•
•
•

Starostou Moniku Šlehobrovou.
Místostarostou Ivanu Fulínovou.
1. radním Jiřího Gabriela
2. radním Ing.arch.Lukáše Fraňka
3. radním Jana Welsera

ZPRÁVY MĚSTYSE

6
Potvrzuje.:
•

Ve funkci určeného zastupitele pro územní plánování Ing. arch. Lukáše Fraňka, který zajištuje spolupráci s
pořizovatelem územního plánu městyse Netvořice.

Stanoví mj.:
•
•
•
•
•

V souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích svým neuvolněným členům měsíční odměny
za výkon jednotlivých funkcí v následujících částkách:
člen rady - 4.000 Kč,
předseda výboru nebo komise - 3.000 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 1.500 Kč.
V souladu s § 76 zákona o obcích, že členovi zastupitelstva městyse může být poskytnuta mimořádná
odměna za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů městyse. Návrh na poskytnutí
mimořádné odměny členovi zastupitelstva městyse musí být odůvodněn a projednám jako samostatný
bod programu jednání zastupitelstva městyse.

Zpráva hlavní účetní o hospodaření městyse k 30.9.2018
Plnění rozpočtu městyse k 30.9.2018:
Příjmy po konsolidaci: 		
44.275.737,88 Kč
Výdaje po konsolidaci:
		
55.582.242,98 Kč
Saldo:
		
-11.306.505,10 Kč
Zůstatek základního běžného účtu u České spořitelny k 30.9.2018: 			
Zůstatek účtu u České národní banky k 30.9.2018:
			
Zůstatek investičního účtu u České spořitelny k 30.9.2018:
		
K 30.9.2018 byl čerpán úvěr na ČOV a kanalizaci ve výši:

20.818.140,91 Kč
14.191.225,31 Kč
2.583,33 Kč
18.945.465,99 Kč

Komentář ke zprávám z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Netvořice
Dne 29.10.2018 bylo na ustavujícím
zasedání zastupitelstva zvoleno vedení městyse. Schvalováni byli starostka, místostarostka, členové rady
a předsedové výborů. Vzhledem
ke složení zastupitelstva nedošlo
k žádným převratným změnám. Jediné změny se týkají změn v organizaci práce a odměňování. Asi tou
nejzásadnější změnou je změna na
pozici místostarostky, která je nyní
funkcí uvolněnou tzn. jedná se o
práci na plný úvazek. Nejedná se o
žádnou „trafiku“, ale k tomuto kroku
jsme přistoupili po zralé úvaze, neboť objem práce se neustále zvyšuje, a to nejen po stránce legislativní.
Na dokončení čekají důležité projekty a stojí před námi nové výzvy.
To vše je časově velmi náročné. Provedenými organizačními změnami
zbyde i více času na operativnější
řešení problémů, které přináší každodenní chod městyse. Musíme si
uvědomit, že v posledních 4 letech
byly realizovány nebo se právě rea-

lizují investiční projekty a opravy za
bezmála 138.000.000,- Kč. Právě na
tyto akce byly získány dotace ve výši
cca 86.000.000,- Kč. A to není málo.
Další finanční částky byly investovány i do menších projektů a akcí.
Ale příprava každého jednotlivého
projektu s sebou přináší nemalé vynaložené úsilí. Nejde jen o zajištění
financování projektů. Jde i o následnou realizaci projektů až po jejich
správné závěrečné vyúčtování. Celý
tento proces je vždy během na dlouhou trať. Věříme ale, že i tato změna
přispěje k větší možnosti získání financí z dotačních titulů (dokud je to
ještě možné) a urychlí celý proces.
Jsme přesvědčeni, že tato změna
je krok správným směrem. V rámci
odměňování členů zastupitelstva a
rady došlo k navýšení jejich odměn.
To souvisí s rozhodnutím rady zrušit jednotlivé komise. Důvod tohoto
kroku je zcela prostý. Prakticky za
celé volební období jsme pomoc
komisí využívali pouze minimálně,

protože jsme byli schopni jednotlivé problémy řešit v rámci rady nebo
jsme, v případě potřeby, pouze tyto
problémy konzultovali s jednotlivými členy zastupitelstva v rámci
jejich odborností. Zároveň ale využijeme v odměňování možnost, kterou nám nově dává zákon, tj. zpětně odměňovat radní a zastupitele
za mimořádnou práci vykonanou
nad rámec jejich běžných činností.
Přijde nám to spravedlivější a více
motivační. Odměny tak budou vypláceny zpětně za odvedenou práci
nikoli, jako v minulosti, dopředu na
základě odsouhlaseného tarifu. Tím
vzniká možnost odměňovat i zastupitele, kteří se do práce pro městys
aktivně zapojují, ale podle starého
způsobu odměňování by na odměnu nárok neměli. Jediná komise,
která bude dál pokračovat ve své
práci, je komise kulturní. Asi nemusíme zdůrazňovat, že zachování
této komise je zcela na místě a to
vzhledem k počtu kulturních akcí,
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které během roku pořádáme. Komise doznala personálních změn,
nabrala svěží vítr do plachet a tak se
možná dočkáme i nějakých nových
kulturních akcí.
Schválené změny v organizaci prá-

ce a v odměňování nemusí být neměnné. Pokud dojde během volebního období k nějakým změnám
např. v objemu práce v jednotlivých
oblastech, můžeme na ně operativně reagovat.
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Zároveň velmi děkujeme paní Olze
Markové za práci, kterou pro městys odvedla jako dlouholetá předsedkyně kulturní komise. Oli, ať se
Ti daří a určitě s Tebou na našich
kulturních akcích dále počítáme!

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Úklidová štafeta
V říjnu jsme pořádali již 5. ročník
naší „Úklidové štafety“. Tím jsme se
připojili k celosvětové akci Ukliďme
svět, Ukliďme Česko. Pro ty, kteří o
této akci ještě neslyšeli, připomenu,
jak to děláme u nás, v Netvořicích.
Sejdeme se některou podzimní v
sobotu dopoledne na fotbalovém
hřišti a po menších skupinkách
odcházíme sbírat nepořádek, který
je u silnic v okolí Netvořic, Tuchyně,
Maskovic, Všetic a Dunávic. Pokud
se sejde více lidí, sbíráme nepořádek i u polních cest. V letošním roce
se nás sešlo cca 25, z toho polovina
dětí. A některé s opravdovým zapálením, což je dobrá zpráva pro budoucnost úklidové štafety. Sebrali
jsme nepořádek na mnoha místech,
ale některé cesty zůstaly bez úklidu.

Nemohli jsme je uklidit, protože nás
bylo prostě málo. Po skončení akce
se vždy sejdeme na hřišti a opečeme si buřty a hlavně si popovídáme
o našich „úlovcích“. Musím konstatovat, že na první „Úklidové štafetě“
se sešlo 54 občanů a za 5 let bohužel už jen polovina. Možná někteří
z Vás nabyli dojmu, že uklízet každý
rok není potřeba, protože odpad
nalezený podél cest se za těch 5 let
výrazně zredukoval. V prvním roce
jsme naplnili Avii a sebrali cca 360
kg odpadků a letos to bylo cca 200
kg. Ovšem i tak je to pořád hrozné
číslo. Vypadá to ale, že se naše snažení vyplácí, a že sběrem odpadu
naší zdevastované přírodě alespoň
trochu ulevíme. Ale nesmíme usnout na vavřínech a polevovat v na-

šem úsilí. Snad se někdy dožijeme
toho, že se účast na úklidové štafetě
stane pouze příjemnou společnou
procházkou po našem okolí, protože nebude co sbírat. Zatím se to
ovšem jeví jako utopie. Příjemným
zjištěním letošního ročníku byl i
fakt, že se úklidu v okolí Netvořic zúčastnili i občané z Třebsína. Akce se
jim líbila a možná jsme tím štafetu
předali do další obce. Závěrem bych
chtěla poděkovat všem účastníkům této akce a zejména těm, kteří
se účastní každý rok. I příští rok budeme pořádat další uklízecí akci a
tak věřím, že přijdete i Vy, kteří jste
zatím váhali.
		
		

Šárka Zemanová
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Naši prvňáčci

Fiktivní firmy

Vybrané názory žáků osmé třídy:

V pondělí 3. září 2018 jsme vítali
opět naše prvňáčky. Bylo jich celkem 19 a v převážné většině děvčata. Počasí tentokrát moc nepřálo, a
proto jsme zahájili pouze s prvním
stupněm v jídelně školy. V současné době máme listopad a prvňáčci
již pilně plní školní povinnosti pod
taktovkou paní učitelky Aleny Otradovcové. Přejeme jim, aby se jim líbilo, dařilo a chodili do školy rádi.

Dne 2. listopadu 2018 nás deváťáky
přišli navštívit studenti Obchodní
akademie Neveklov. No, a právě tito
studenti chodili devět let do naší
netvořické školy. Přišli prezentovat
svou školu, řekli nám spoustu zajímavostí o svém působišti a každý
chvíli vypravoval o svém studijním
oboru. Potom nám oznámili, že si
ve skupinách vyzkoušíme vytvořit
fiktivní firmu, kterou budeme sami
prezentovat. Rozdělili jsme se do
čtyř skupin po čtyřech členech. Sešly se skutečně pěkné nápady, které jsme hned realizovali na papír a
poté jsme je před ostatními prezentovali. A témata? Kavárna, čajovna,
prodej nábytku a prodej knih. Měli
jsme na to hodinu a půl, která nakonec všem stačila. Hodnotil se důvtip, vzhled plakátu a celkové prezentování samotné firmy. Tyto dvě
hodiny byly pro nás velmi poučné
a otevřely nám další obzory v rámci
výběru střední školy.

„Přednáška mě dohnala k tomu,
abych si dávala větší pozor. Překvapilo mě, že u všech fotek, co dávám
na síť, musím mít svolení vyfoceného člověka, jinak mi hrozí trestní
stíhání.“

Pohádkové odpoledne

Sobotní odpoledne se v areálu školy
neslo v duchu známých pohádkoAdéla Krňanská, Natálie Jirsáková,
vých postav. Na děti čekalo mnoho 			
9. ročník
zajímavých soutěží a také mnoho
cen, které si však musely zasloužit
díky svým sportovním a znalostním
dovednostem. Nechyběl tradiční
aitrack v tělocvičně, kde se děti patřičně vyřádily. Jedinečné počasí
ještě více podpořilo dobrou náladu
všech zúčastněných. Velké poděkování patří paní Kateřině Jaškové a
samozřejmě dalším rodičům, kteří
aktivně pomohli při přípravě i realizaci celé akce. Díky také našim
kuchařkám, žákům a všem sponzo- Bezpečně na internetu
rům této krásné akce.
24. a 25. října 2018 proběhla ve škole přednáška pana Martina Borského k tématu bezpečný internet.
Zúčastnili se jí žáci 4. – 8. ročníku.
Dozvěděli se, co je to vlastně internet, jak funguje a jaká jsou s ním
spojená úskalí. V několika velmi výmluvných a působivých filmových
ukázkách viděli, jaké nebezpečí jim
na internetu a hlavně na sociálních
sítích hrozí. Na základě toho se potom dověděli, jak se tomu mohou
bránit. Děti velmi pozorně poslouchaly a měly k tématu mnoho zajímavých poznámek a otázek.

„Překvapilo mě, že když se připojím
k internetu, tak mě stále někdo sleduje.“
„Internet a všechny sociální sítě jsou
velkým nebezpečím pro každého
z nás. Všichni totiž mohou vidět
všechno, co na sítě dáváme. Velmi
na mě zapůsobil příběh, který ukazoval, jak negativní reakce od známých i neznámých lidí na sociální
síti mohou člověka dovést k sebevraždě.“

Projekt Hasík
Předpokládaný systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou
ověřenou efektivitou působení na
děti s řadou funkčních evaluačních
nástrojů. Je určen pro žáky 3. a 6.
tříd. Dne 2. listopadu 2018 se konala 1. část této osvěty, kterou vlastně
projdou postupně všichni žáci školy. Projekt vede velice úspěšně už
mnoho let náš bývalý žák – instruktor Martin Šebek. V části druhé, 16.
listopadu 2018, navštívili žáci novou
hasičskou zbrojnici v Netvořicích.
Určitě to pro ně byl velký zážitek.
Na závěr Vás srdečně zveme na
tradiční vánoční výstavu v naší
škole, která se letos koná 30. listopadu v 15:30 a pozor – je to pátek!
Budeme se na Vás těšit.
		

Kolektiv pedagogů

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Naše aktivity
Letošní školní rok začal 3. září. Přivítali jsme v mateřské škole celkem
74 dětí. V provozu jsou tři třídy po
22, 25 a 27 dětech. Než jsme se stačili rozkoukat, začal nám 12. září plavecký výcvik. Účast dětí na plavání
je velká a jsme nadšeni, jelikož víc
jak polovina dětí krásně plave ve
velkém bazénu bez pomoci a do
konce výcviku se ještě určitě zlepšíme. Během září v mateřské škole
hrálo dvakrát divadélko a koncem
měsíce jsme vyrazili do zoologické
zahrady v Táboře. Počasí nám celkem přálo a výlet byl moc pěkný.

Od října nám začaly kroužky anglického jazyka a tanečky, které vedou zkušené lektorky. Od listopadu
přibyde kroužek nápravy řeči, který povede logopedická asistentka
paní učitelka Pavlína Žižková. 23. a
25. října tvořili dětičky spolu s rodiči
ve školce podzimní dekorace. Strávili jsme spolu příjemné odpoledne a pevně věříme, že se program
líbil jak dětičkám, tak i maminkám
a tatínkům, kteří se sešli v hojném
počtu. Podzim nám rychle utíká a
nyní nás čekají přípravy na zimní
období, kde bude pro nás důležité

rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí v Netvořicích a vánoční besídka u nás v mateřské škole.
Učíme se spoustu básniček a písniček a některé z nich Vám brzy děti
zazpívají na rozsvěcení vánočního
stromu. Doufáme, že se Vám budou líbit a zpříjemníme Vám sobotní podvečer.
Všem přejeme příjemný adventní
čas a krásné a veselé Vánoce.
Učitelky MŠ Netvořice

KNIHOVNA
Čtení na dlouhé zimní večery
Pokud si nevíte rady, jak využít
dlouhý zimní čas strávený v teple
domova, doporučujeme sáhnout
po dobré knize. Přinášíme pár tipů,
při kterých se zaručeně pobavíte,
nebo vás bude mrazit, podle toho,
jak je komu libo.
Malou vzpomínku na léto a pohodový čas si dopřejte s knihou Ivanky
Deváté „Kde spí lufťáci“. Nenechte
si ujít ani nový román české autorky
Petry Dvořákové s názvem „Dědina“, třeba proto, že reálně zobrazuje

život na současné české vesnici. A
třetí doporučení z domácí literatury se týká Kláry Janečkové a jejího
napínavého románu „Pád do tmy“.
Pokud prahnete po dobré detektivce nebo thrilleru, jistě vás uspokojí
další kniha Bernarda Miniera „Kruh“,
Michela Bussiho „Nepouštěj se mé
ruky“ nebo první díl trilogie Dot
Hutchison „Sběratel motýlů“. Hledáte-li knihy, které vás místo odpočinku nutí k zamyšlení, doporučuji
autorku Jodi Picoult. Ve svých

příbězích se dotýká témat, o kterých není jednoduché číst, natož
mluvit. Rozhodně vás donutí o nich
alespoň přemýšlet. K půjčení jsou
její knihy „Vypravěčka“ a „Je to i můj
život“.
Knihovnu můžete navštívit každý
pátek od 17 do 19 hodin. Určitě narazíte na knihu, která bude pro vás
tou pravou.
Lucie Hašková

TJ SOKOL
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Ohlédnutí

Blíží se opět konec roku, adventní a
vánoční čas. Vše, co jsme měli naplánováno na letošní rok, je splněno, ale o tom už jsem Vás informoval v minulých číslech Zpravodaje.
Jsem rád, že se provedené práce
povedly a jejich výsledky jsou vidět.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se starají o chod sportovních klubů,
zejména trenérům a jejich pomocníkům, u mládeže také rodičům
jednotlivých hráčů. U mužstva fotbalistů musím vyzdvihnout po delší
době úspěšnou podzimní brigádu
na hřišti. Dále chci poděkovat manželům Vopičkovým, kteří se starají o
zázemí, jak hřiště, tak i sokolovny.
Závěrem Vám všem přeji krásné a
ničím nerušené prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2019.
Se sokolským pozdravem
„NAZDAR!“ - Pavel Bron

Fotbal - děti
Do letošní sezony jsme přihlásili
dvě družstva mládeže - mladší přípravku pod vedením Ondry Mrakeše a mladší žáky pod vedením
Franty a Dana Roušarových. Mladší
přípravka hraje turnajový systém
a odehrála pět turnajů, ve kterých
reprezentovala náš klub velmi dobře, v celkovém hodnocení obsadila
druhé místo. Na jaře ji čekají fotbalová klání s ostatními mužstvy,
která skončila na obdobné pozici.
Mladší žáci hrající okresní přebor
začali velmi dobře a hned první zápas na domácí půdě zvládli a zvítězili. Poté ale přišla herní krize a
nadlouho také žádné vítězství. Již
před začátkem soutěže jsme věděli,
že budeme mít problém na trenérském postu a také ten problém nastal. Franta a Dan Roušarovi skončili
a museli jsme je nahradit. Naštěstí
zde máme člověka, který fotbalem
žije a nenechá nás na holičkách, a
tím je paní Monika Charvátová. Převzala mužstvo po 4. kole a odehrála
s ním podzim. Před posledním kolem jsme na 10. místě z dvanácti a
získali jsme 7 bodů. Na závěr bych
chtěl poděkovat Frantovi a Danovi

Stolní tenis
Roušarovým za jejich práci a všem
trenérům a rodičům, kteří s fotbalem pomáhají.
David Hokr

Fotbal – dospělí
Do jarní části soutěže jsme vstoupili
se změnou na trenérských pozicích.
Hlavním trenérem se stal Slávek
Hertl, hrajícím asistentem je Radek
Vanta. Po odchodu Honzy Břicháčka do Maršovic se o chod týmu stará Vítek Berka. Další změna nastala
ve složení týmu. Po delší odmlce se
k fotbalu vrátili Lukáš Mamiňák, Jakub Karpov a Lukáš Novák.
Příprava začala třetí týden v červenci. Kdo si myslel, že první trénink
bude „seznamovací“, byl po pár minutách vyveden z omylu. Slávek s
Radkem připravili a stále připravují
kvalitní, vydatné a zábavné tréninky. V přípravě jsme odehráli tři přátelské zápasy - s Popovicemi, Úročnicí a tradičně o pouti s Hradišťkem.
Do konce podzimní sezony zbývají
dva zápasy. Momentálně nám patří 9. místo se sedmi body. Za dvě
výhry, jednu remízu a pět proher je
skóre 12:24, teda nic, na co bychom
mohli být pyšní. Zvláště dávání gólů
nám dělá velký problém. Naopak
docházka týmu je výborná. Na tréninky a zápasy se scházíme v dostatečně velkém počtu, což je výrazná
změna oproti minulým sezónám.
Výjimkou bylo derby v Lešanech,
kam jsme vyjeli jen ve dvanácti lidech a kvůli zranění jsme dohrávali
v devíti hráčích. Na zimní přestávku
plánujeme uspořádat soustředění,
kde zapracujeme nejen na kondici,
ale také na stmelení týmu. K trénování využijeme prostory místní
sokolovny, okolní kopce a umělou
trávu na hřišti u zdejší Základní školy. Doufám, že změna bude vidět a
my se společně odrazíme k lepším
výsledkům.
Na závěr nesmíme zapomenout na
Vás, na naše skvělé fanoušky. Tímto
bychom Vám chtěli poděkovat za
Vaší velkou podporu, která neustává, ani když se nám moc nedaří.
Vítek Berka

Stolní tenisté mají v okresní soutěži
odehraná úvodní kola.
Letos jsme přihlásili o jedno družstvo navíc. V družstvu „D“ pod vedením Karla Šmérala st. dostává
příležitost hlavně naše mládež.
Družstvo „C“ bychom rádi viděli
o třídu výš a věřím, že i za pomoci
zkušeného Pavla Brona z družstva
„B“ se povede postoupit do IV. třídy.
Béčko má letos silné družstvo, a i
když jsme prohráli s Olbramovicemi B, máme na to být ve IV. třídě
do třetího místa. Do sestavy „A“ se
posunul ke svému otci Jan Ošmera
a mužstvo pod vedením Petra Vodehnala hraje I. třídu, kterou se nám
podařilo vyměnit s Mračí. Již první
kola naznačila, že se nebude hrát
jen o záchranu.
Tímto bych Vás chtěl pozvat na
domácí zápasy našich hráčů, kde
bude k vidění kvalitní stolní tenis.
Termíny zápasů budou na vývěsce
TJ Sokol.

Pozvánka
V sobotu 22.12.2018 od 14:00 hodin
se ve zdejší sokolovně uskuteční
tradiční Vánoční turnaj pro neregistrované hráče.
Přijďte si v předvánočním shonu zahrát nebo alespoň zafandit, všichni
jste srdečně zváni.
V sobotu 26.1.2019 se koná V. ročník
Velké ceny Netvořic, určeného pro
hráče okresního přeboru.
Za oddíl stolního tenisu
Míra Čipera

DOBROVOLNÍ HASIČI
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Co nového u hasičů
Ani v uplynulém období hasiči nezaháleli. Pojďme si nyní stručně
připomenout, jaké akce a soutěže
absolvovali. Poslední červencovou
sobotu jsme uspořádali pro děti
stanování u požární nádrže. K večeři si děti opekly špekáčky a poté je
čekal velmi oblíbený bobřík odvahy.
Všechny děti ve stanech vydržely až
do rána a stanování se jim velice líbilo.
O týden později 4. srpna 2018 se
naše sportovní družstvo mužů zúčastnilo noční soutěže BN ligy v požárním útoku v Načeradci, odkud si
odvezlo třetí příčku. 1. září 2018 jsme
uspořádali tradiční Neckyádu, již 16.
ročník. Bohužel nám počasí moc
nepřálo. Pokud se nepletu, tak letos
v září v Netvořicích pršelo jen jeden
den, a to právě o Neckyádě. Naštěstí
závodníky deštivé a chladné počasí neodradilo. K vidění bylo několik
velmi podařených netradičních plavidel i pády do vody při překonávání vratké lávky. Novinkou letošního
ročníku byl stánek prevence hasičů
Středočeského kraje, kde byl dětem
k dispozici patron prevence dráček
Hasík se svými instruktory. Děti si
mohly malovat v hasičských omalovánkách a také si domů odnést
upomínkové předměty v podobě
skládaček hasičských aut, vystřihovánek apod.
Po skončení Neckyády se naši muži
vydali na noční soutěž v požárním
útoku do Jankova. Zde se povedlo
vše na jedničku a výsledkem byla
nejvyšší příčka a cenné body do celkového hodnocení ligy. 8. září 2018
se družstvo žen zúčastnilo memoriálu Františka Procházky a Václava Chalupeckého v Divišově. Naše
ženy zde obsadily 4. pozici. 15. září
2018 vyrazili muži na další kolo BN
ligy do dalekých Daměnic, kde se
vždy soutěží “pouze na 2B“. Požární
útok byl moc hezky rozběhnutý, jen
do pravé proudnice se voda jen tak
sunula. Výsledkem byla třetí pozice.
Poslední letošní soutěž mužů proběhla 22. září 2018 ve Všechlapech.
Přestože se zde běhá do mírného
kopce, muži si zde stanovili nový
osobní rekord v kategorii PS12, který tentokrát stačil na druhou příčku.

V sobotu 13. října 2018 se u požární nádrže uskutečnilo podzimní
kolo soutěže mladých hasičů a dorostu okresu Benešov v ročníku
2018/2019. Na všechny soutěžící čekal závod požárnické všestrannosti
(dále jen ZPV), který závodníky vedl
místní krajinou s krásným výhledem do okolí, kde každý plnil úkoly
na šesti stanovištích. V ZPV startovalo celkem 83 hlídek a jednotlivců v různých věkových kategoriích.
Náš sbor zde měl tři želízka v ohni.
Družstvo mladších dětí obsadilo 3.
místo. Ve starší kategorii družstvo
Netvořice A obsadilo 9. příčku a Netvořice B 7. pozici. Kategorie starších dětí ještě plnila požární útok
CTIF. Zde naše družstva obsadila 8.
a 6. místo. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o velkou okresní akci, které
se zúčastnilo cca 400 soutěžících,
patří velké poděkování všem, kteří se jakkoliv zasloužili o přípravu
a hladký průběh soutěže. 20. října
2018 se naše družstvo mužů zúčastnilo slavnostního vyhlášení Benešovké hasičské ligy v požárním útoku, které se konalo ve Vilicích. Naši
muži v letošním ročníku absolvovali
celkem sedm z deseti možných
soutěží ligového seriálu, z toho šest
v kategorii PS12, kde pokaždé skončili “na bedně“. Dvakrát obsadili třetí pozici, dvakrát druhou a dvakrát
zvítězili. Výsledkem bylo konečné
třetí místo.
27. října 2018 jsme se zúčastnili oslav
výročí 100 let založení republiky.
Asistovali jsme u sázení lípy v areálu základní školy a dále mimo jiné
i kladení věnce u památníku padlých na místním náměstí. Již za sebou máme preventivní program
Hasík, který jsme pro letošek rozšířili. Tradičně jsme navštívili žáky
základní školy a letos poprvé jsme
zavítali také do mateřské školy. Na
oplátku poté pozveme děti na prohlídku naší zbrojnice. 17. listopadu
2018 proběhla výroční valná hromada, která se letos poprvé bude
konat v naší hasičské zbrojnici. Byla
to naše letošní poslední plánovaná
akce. Vzhledem k nedostatku dešťových srážek a tím způsobeným
suchem, jsme zrušili výlov požární

nádrže. Doufáme, že příští rok nám
příroda nachystá lepší podmínky
pro slovení naší nádrže.

Zásahová jednotka
V uplynulých měsících nezahálela ani zásahová jednotka městyse
Netvořice. Pečlivě se staráme o naši
novou zbrojnici, její okolí a samozřejmě i o naši techniku a vybavení. Podařilo se nám získat dotaci na
pořízení dvou nových kapesních
radiostanic a také na montovanou
“buňku“ na uložení překážek, která bude instalována za hasičskou
zbrojnicí.
V uplynulém období jednotka vyjížděla k těmto mimořádným
událostem:
30.7.2018 - požár lesa u Nebřichu
5.8.2018 - technická pomoc – spadlý strom přes silnici II/105 u odbočky
k Tuchyni
19.8.2018 -požár travního porostu u
Hostěradic
20.8.2018 - požár lesa u Nedvězí
29.8.2018 - technická pomoc –
spadlý strom přes silnici v Netvořicích
18.9.2018 - planý poplach
Závěrem přeji všem občanům
klidné prožití blížícího se adventu
a mnoho štěstí do nového roku
2019.
Martin Šebek
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Spolek Kolna v roce 2018
Tradiční náplní zimního období jsou
sousedské cestovatelské přednášky. Letos jich proběhlo šest. Zprostředkovaně jsme navštívili Kostariku, Kazachstán, ostrovy Singapur a
Bali, Itálii a Španělsko. Kouzlo přednášek spočívá v tom, že přednášejícím je známá osoba přístupná
zvídavým dotazům, a že přednáška
probíhá v domácí atmosféře našeho spolku. Všem přednášejícím děkujeme za pečlivost přípravy přednášek a ochotu podělit se o vlastní
zkušenosti. Rádi uvítáme každého,
kdo by se s námi chtěl o své zážitky
z cestování v příštím roce podělit.
Jarní výlet proběhl v květnu. Cílem
byl hrad Sion, Kutná Hora a především soukromé muzeum vojenské
techniky v Jindicích. Majitel muzea
nám dovolil prohlédnout si vojenská bojová vozidla i zevnitř. Toho
využili nejen muži, ale i děti a ženy.
Tím se prohlídka nečekaně protáhla. V červnu proběhlo Šnekobraní.
Ochutnávka pečených hlemýžďů,
šneků sladkých i slaných, hlemýždí soutěž a závodění pro děti i dospělé. V srpnu jsme opět uspořádali
tradiční pouťové Netvořické dvorky.
I letos byla návštěvnost vysoká. Akci
hodnotíme jako velice povedenou, i
když organizačně velmi náročnou.
Doufáme, že i návštěvníci odcházeli
spokojení. Plánovaný podzimní celodenní výlet do Kutné Hory se měl
uskutečnit v říjnu. Toto královské
město má určitě co nabídnout zájemcům o památky, kulturu a historii. Bohužel pro malý počet zájemců
jsme ho museli zrušit, což nás mrzelo.
Před námi je 5.12.2018 Mikulášská
obchůzka, ta je na objednávku pro
všechny zájemce o její netradiční
pojetí. V sobotu 8.12.2018 U Kočky
za komínem pořádáme Vánoční
jarmark, který ukončíme v 17:00
hodin rozsvícením našeho velkého
Netvořického betlému. 24.12.2018
– na Štědrý den – připravíme pro
zájemce Betlémské světlo. To bude
připraveno po celý den u našeho
betlému a můžete si ho odnést do
svých domácností.		

Netvořické dvorky 2018

Přípravě dvorků věnuje spolek
pravidelně spoustu času. Zajištění samotné akce předchází výroba
dárků pro návštěvníky, tím bylo přišívání knoflíků na kartonové destičky s předtiskem. Výroba 750 kusů
zabrala jedno celé odpoledne. Na
práci se podíleli členové výboru a
jejich nejbližší rodinní příslušníci
spolu s nadšenci, kteří spolu s námi
věří, že práce spolku má smysl. Pro
letošní Dvorky byly zajištěny tyto
atrakce. Mletí mouky, pečení placek, malování na přežahnutou keramiku, vyřezávání dřevěných plastik,
truhlářská dílna s výrobou malých
dřevěných vozidel, keramická dílna
s tématem domácích zvířátek. Pro
malé děti se ručně otáčel malý kolotoč s nápaditými figurkami, v provozu byl kozí taxík, který tahali mladí
tatínkové, dračí střelnice, zmrzlinář
spolu s kominíkem. Tento program
doplňoval vodní rybolov. Tradičně
se návštěvníci mohli vyfotografovat před starou Tatrou a v dobovém
ateliéru, tentokrát v příjemném prostředí pod ořechem mezi stromy.
Tam se také mohli odvážlivci svézt
na visuté kladce a na elektrickém
samohybu. Celý program byl ještě
rozšířen o pouťové tradiční prodeje s ručně vyráběným zbožím. Nechyběl ani prodej medu, česneku a
brambor. Slosování vítacích lístků ve
dvou slosování přineslo mnoho radosti. Mezi návštěvníky se rozdělilo
24 hodnotných cen. Největší zájem
byl o živé kachny, kohouty a králíky.
I trhovci se v tombole prezentovali
svým zbožím. U Vachů bylo možno
se podívat na výstavu k padesátiletému výročí obsazení Československa, které provedl Sovětský svaz a
jeho spojenci 21.8.1968. Muzejíčko
smaltu mělo zdarma pro návštěvníky komentované prohlídky. Prodávaly se tradiční koláče, okurky
rychlokvašky. Naši členové a dobrovolní nadšenci zajišťovali vítání
návštěvníků, vydávání vítacích lístků, občerstvení ve vegetariánském
bufetu. Ani klasičtí gurmáni nepřišli zkrátka. Kotlety, zelný salát, párky, pivo Ferdinand, chleba s cibulí
a škvarkovou pomazánkou, káva. I
Starostka spolku – Jindra Šmídová voda v tom horku chutnala. K dobré

náladě hráli muzikanti z Kocábky za
řízení pana Šímy. Při letošních dvorcích bylo velké teplo – teplota se
pohybovala okolo 35°C. Přesto bylo
rozdáno 1466 vítacích lístků, což vykazuje slušnou návštěvnost. S návštěvností byli spokojeni i prodejci.
Trh se uzavřel po 17.hodině. Skončil
náročný den.
					
Gabriel Vach

Zamyšlení nad oslavami 100
let republiky v Netvořicích
Úvodem bych chtěl předeslat, když
se v roce 1982 slavilo sto let Sboru
dobrovolných hasičů v Netvořicích,
několik mladých členů sboru při rozbalování hasičského praporu z roku
1900 řeklo, to až se bude slavit dvě
stě let založení hasičů, to už tady asi
nebudeme. Ty děti si takovou situaci uvědomovaly a logicky dospěly
k názoru, že tomu tak bude. Oslavy
sta let SDH si určitě vryly do paměti. Právě paměť je medium, které je
nepřenosné a v naší paměti zůstává a z těchto vzpomínek můžeme
čerpat celý život. Jaké vzpomínky
budou mít lidé, kteří se žádných
oslav sta let republiky v Netvořicích
nezúčastnili? Nebudou mít žádné
vzpomínky. Co budou říkat svým
potomkům, až dozrají do let, kdy
by měli říkat něco chytrého a motivujícího svým vnoučatům? Budou
říkat, díval jsem se na televizi, jak se
slavilo v Praze, protože v Netvořicích
pršelo, tak jsme nikam nešli. Připravit takové oslavy dá hodně práce, to
dokáže ocenit jen ten, kdo někdy
něco organizoval. Když ale na dobře
připravený a do detailu naplánovaný program dorazí mizivé množství
občanů, tak je to smutné. Naskýtá
se otázka, zaslouží si tito lidé svobodný demokratický stát se všemi
výhodami samostatného suverénního společenství? V Netvořicích na

KOLNA
pomníku padlých z druhé světové války je 22 fotografií lidí, kteří
v této válce padli. Mezi nimi nejsou
ruští, francouzští a italští legionáři
a ti, kteří se stali nezvěstnými. Právě lidskými životy byla vykoupena
naše samostatnost, kterou dokázali ocenit vrstevníci těch, kteří v boji
za samostatnost zahynuli. Všemi
současnými sdělovacími prostředky jsme manipulováni do role pasivních účastníků současnosti. Ty
nás diskrétně informují o tom, že na
současnosti nemůžeme nic změnit. Kromě této verze je ještě zdůrazňováno rozdělování na ty či ony,
nebo na to či ono. Rozděl a panuj,
to platí stále. Kdyby naši předkové byli pod podobným tlakem, tak
bychom tady asi my nebyli. Proto
musíme pěstovat lásku k vlasti, národu, jazyku, k jeho historii, která je
tím, co nás poučí pro naše budoucí
rozhodování. Nenosí se být VLASTENCEM, ale má-li český národ přežít současnou GLOBALIZACI, musí
se semknout a této tyranii se bránit.
Jednou z akcí byl koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, který se

konal 27.10.2018 v rámci oslav založení svobodné republiky. Byl jedním z koncertů, který byl opravdu
na úrovni. Eva-Maria Tockner z Rakouska – flétnistka, Přemysl Kšica
– varhany a Jan Žďánský – violoncell se představili repertoárem z děl
Františka Bendy, Bedřicha Smetany, Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Stamitze a dalších. Dlouho v netvořickém kostele nebyla
předvedena tak velkolepá klasická
hudba. Konec programu vyvrcholil varhanní improvizací Přemysla
Kšicy na téma naší národní hymny.
Program sice doprovázely technické problémy, ale s těmi si interpreti
hravě poradili. Problémy s účastí na
kulturních akcích jsou slabinou naší
obce. Přes všechnu péči starostky
a její zástupkyně se jim nedostává
podpory hlavně ze strany samotných zastupitelů naší obce. Právě
tito zastupitelé by měli být těmi,
kteří ostatním občanům ukazují
svým příkladem, jak by se měl chovat kulturní člověk.
Gabriel Vach
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SPOLEK RODÁKŮ

Vážení spoluobčané,
všem, kteří jste přišli na pouťovou
akci pořádanou naším Spolkem rodáků, poslechli si dobrou dechovku
a ochutnali pivečko, velmi děkujeme. Věříme, že se tato akce stane
tradicí pouťové neděle, a že účast
občanů bude co největší.
Dne 17. listopadu 2018 proběhla
akce pod názvem „KONOPIŠŤSKÝ
POCHOD – CHVOJENSKÁ PROCHÁZKA“, kterou zajišťoval pan Jiří
Stibůrek a pan Jiří Horečka. Sraz byl
u hotelu Nová Myslivna na Konopišti. Sešlo se nás asi 30. Po dobrém
obědě a krátkém posezení jsme

kolem dvanácté hodiny vyrazili k
pomníku padlých Američanů, kde
jsme vyslechli něco o jeho zajímavé historii. Kolem Konopišťského
rybníka jsme Ferdinandovou cestou pokračovali až na Chvojen. Tady
proběhla naplánovaná prohlídka
kostela sv. Jakuba a Filipa s odborným výkladem pana Potůčka z Rytířského Řádu sv. Václava, který se
o kostel stará. Kromě historie kostela jsme se dověděli i to, že se jedná
o silnou energetickou oblast, kde
můžete načerpat pozitivní energii.
A tak jsme všichni poctivě „čerpali“.
Další možnost zlepšení fyzičky skýtal výstup na věž kostela, ze které je

nádherný výhled do kraje. Zpátky
jsme se vraceli po druhé straně Konopišťského rybníka a do cíle, který byl opět u hotelu Nová Myslivna,
jsme dorazili kolem 15:30 hodin. Někteří z nás v akci ještě pokračovali v
klubu Hubert, kde jsme pochod zakončili přátelským posezením. Akce
se opravdu vydařila, a to nejen díky
překrásnému počasí.
Spolek rodáků a přátel muzea přeje všem našim občanům veselé
Vánoce a štěstí a zdraví v příštím
roce.
Za spolek rodáků Josef Havlíček

VČELAŘI
Rok 2018 jsme zahájili Výroční
členskou schůzí dne 11.2.2018. Kromě obligátních bodů programu
VČS byly od každého včelaře vybrány vzorky zimní měli na zjištění četnosti výskytu roztoče Varroa
destructor. Bohužel, po zpracování vzorků v laboratoři Státního
veterinárního ústavu v Praze, byly
na některých stanovištích zjištěny nadlimitní počty roztočů. Tito
včelaři potom museli provést dodatečné jarní ošetření svých včelstev tzv. „nátěrem včelího plodu“ a
následnou fumigací. Jarní sezona z
pohledu včelařů nijak nevybočila z
trendu posledních let. Od poloviny
dubna nastalo nadprůměrně teplé a suché počasí. Téměř najednou
rozkvetly trnky, rané třešně, švestky,
rychle se přidaly další druhy ovoc-

ných stromů a na začátku května
i hlohy a kaštany. Díky teplému a
velmi suchému počasí se období
bohaté pastvy pro včely velmi zkrátilo. Již ve 3. dekádě května proto
včelaři přikročili k vytáčení květového medu. Stejný ráz počasí trval
i nadále, extrémně brzy rozkvetly i
lípy, a tak již na konci června snůška
nektaru v podstatě skončila. Stále
velmi žádaný tmavý, „lesní“ (přesněji medovicový) med letos opět
nebyl. Ani z hlediska chovatelského
nebyl průběh letošního roku příliš
úspěšný. Chovatelům matek a těm,
kteří se zabývají tvorbou „oddělků“
(tzn. nových, mladých včelstev), se
dařilo jen se střídavými výsledky.
Za zmínku stojí jediné pozitivum –
byl to „nerojivý“ rok. Z výše uvedených důvodů samozřejmě nastala

letos dříve než jiné roky i naprosto
zásadní činnost v tzv. včelařském
„podletí“, a to krmení včel. Medné
zásoby, které si včely na jaře a počátkem léta vytvoří, ale které jim
včelař při vytáčení medu odebere,
jim zase musí vrátit zpět formou cukerného roztoku. Jinak by včely pochopitelně do příštího jara nepřežily. Díky účelové dotaci, poskytnuté
našemu spolku městysem Netvořice, jsme uspořádali dne 24.8.2018
zájezd na výstavu Země živitelka v
Českých Budějovicích. Mikrobus byl
téměř plný, množství exponátů obrovské (letošní výstava vzhledem k
100. výročí vzniku ČR byla koncipována skutečně velkoryse), spokojenost účastníků jednoznačná. A ještě vtipná glosa jednoho z účastníků
na závěr: „a dokonce jsme viděli,

VČELAŘI
jak vypadá pořádný déšť“ (ten den
odpoledne se nad výstavištěm přehnala silná bouřka s lijákem). Dne
8.9.2018 se konala členská schůze
ZO, na které včelaři odevzdali žádosti o dotaci na svá „zazimovaná“
včelstva. Aktuálně obhospodařuje-

me přes 400 včelstev, tzn. důležitá
opylovací činnost včel je v našem
regionu spolehlivě zajištěna. Nyní
ještě zbývá dokončit pravidelné
preventivní léčení k tlumení varroázy, jinak do včel stažených do zimního sezení již včelaři nezasahují.
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Důležité je umožnit včelám klidné,
nerušené zimování. Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a úspěšný rok 2019, přejí všem spoluobčanům včelaři z Netvořicka.
				
Antonín Tůma, jednatel ZO

SPOLEK PŘÁTEL KOSTELA
Vážení čtenáři zpravodaje,
v březnu t. r. jsem Vás informoval o
stavebním záměru oprav kostela.
V srpnovém Zpravodaji spolku jste
se mohli při netvořické pouti seznámit s novými skutečnostmi.
Ministerstvo zemědělství poskytlo
na opravu kostela účelovou dotaci ve výši 300.000,- Kč. První fáze
oprav si vyžádá náklady ve výši necelých 500.000,- Kč. Z prostředků
farnosti bude možné hradit cca
100-150.000,- Kč. Při setkání členů
spolku a na jednání rady spolku,
které se konalo v průběhu pouti
v Netvořicích dne 19. srpna 2018, byl
schválen příspěvek spolku ve výši
50.000,- Kč. Během pouťového víkendu se v rámci otevření kostela
v sobotu a neděli vybralo na údržbu
a opravu kostela celkem 4.680,- Kč.
Pouťové Dvorky se velice vydařily a
tímto děkuji spolku KOLNA za organizaci a spolupráci.
Se zahájením oprav kostela se počítalo již na podzim tohoto roku,
avšak odborná stavební firma
může provádět vnitřní práce až
v zimním období. Dle informace
stavebního technika vikariátu Benešov lze předpokládat zahájení
prací začátkem roku 2019. Současně je třeba hledat prostředky na financování další etapy oprav kostela,
především na 1. část obnovy krovu a
střechy. K dalším žádostem o dotace musí být zpracována projektová
dokumentace.
V dubnu tohoto roku byla podepsána smlouva o výpůjčce oltáře ze
zámecké kaple sv. Víta v Lešanech
mezi Metropolitní kapitulou u sv.
Víta v Praze a vlastníkem Zámku v
Lešanech panem Ladislavem Truhlářem. Dne 12. května 2018 byl oltář
převezen do Lešan. Vladimír Truhlář zajistil základní ošetření oltáře
a jeho osazení na původní místo.

Zámecká kaple se opět může od účet oprav kostela 1.400,- Kč. Všem
lešanské pouti 15. června 2018 po- dárcům děkujeme. V prosinci jsme
chlubit úplným mobiliářem.
připraveni pomoci s organizací adventního koncertu Yvetty Blanarovičové a budeme se těšit na dobu
vánoční.
S větším úsilím musíme hledat
sponzory a další zdroje financování
oprav kostela. Velice si vážíme jakékoliv pomoci při údržbě kostela
a jeho okolí a děkujeme všem občanům městyse, kteří se do těchto
činností zapojují.
Kontakt pro zájemce o spolupráci
a pomoc při získávání finančních
dárců je fdolezal@centrum.cz,
+420 725190128 (SMS).
V případě, že budete chtít přispět
finančním darem, číslo transparentního účtu je 2801093787/2010
– Fio banka, a.s.
František Doležal

Na setkání členů a rady spolku byla
schválena změna sídla spolku na
adresu fary Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou, ulice Hrubínova č. p. 57 v Netvořicích. Po nahlášení změn a zapsání do rejstříku
spolků, bude na dveřích fary umístěna schránka pro korespondenci a
následně projednáváno další využívání nemovitosti.
Při oslavách 100 let české státnosti dne 27. října 2018 se v kostele rozezněly krásné tóny našich varhan
při koncertu mistra Přemysla Kšici
doprovázeného flétnou a violoncellem. Toto důstojné zakončení oslav
bylo zároveň další prezentací našeho kostela. Po koncertu přibylo na
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USKUTEČNĚNÉ AKCE

Po Netvořické pouti rychle přichází
krásný podzim a začíná hlavní část
lovecké sezóny – hony, naháňky a
hlavně vrcholí příprava na nadcházející zimní období. Plán úkolů, který jsme si zadali, byl velice obsáhlý
a po pravdě musím přiznat, že ne
vše se nám podařilo splnit podle
našich představ. Navázali jsme i na
nové věci, o kterých jsme si mysleli,
že jsou samozřejmostí, ale opak je
pravdou. Velký nedostatek máme
v účasti na členských schůzích MS

Netvořice, což vede k velkému zamyšlení a přijmutí takových opatření, která povedou ke zlepšení.
Termíny naháněk jsou 1.12.2018 a
26.12.2018, vždy od 9:00 do 15:00
hodin. Nahánět se bude v lesním
porostu Háj.
Hezké vánoční svátky a šťastný
nový rok 2018 přejí všem členové
MS Netvořice
předseda Josef Břicháček

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Prodej vánočních kaprů
Prodej vánočních kaprů se uskuteční v Netvořicích na
náměstí v sobotu 22.12.2018 od 8:00 do 13:00 hodin a v
neděli 23.12.2018 od 8:00 do 13:00 hodin.

Prodej vánočních stromků
Stejně jako v uplynulých letech, i v letošním roce bude
zajištěn prodej vánočních stromků. O zahájení prodeje
a prodejní ceně stromků vás budeme včas informovat.

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 15.3.2019
Příspěvky předávejte na úřad – ve formátu doc (word), typ písma Montserrat, 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.3 - listopad 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

Rozsvícení
TRADIČNÍ

VÁNOČNÍHO STROMU

01.12.2018
16:30 hodin

Na náměstí u Radnice. Vystoupí
žáci Základní a Mateřské školy.
Vánoční koledy si společně
zazpíváme s uměleckým sdružením
„Umělci z lidu“.
Již tradičně zpestří adventní
atmosféru vánoční trh. Podávat se
budou teplé nápoje a občerstvení.
Nezapomeňte, že i letos budeme
vybírat penízky pro děti z dětského
domova Racek.

Přijďte s námi příjemně strávit
první adventní podvečer…
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POZVÁNKY

POZVÁNKY
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Advent
v Netvořicích
30.11.2018

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

01.12.2018

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

16:00 hodin

16:30 hodin

02.12.2018

pořádá SRPDŠ při ZŠ Netvořice v budově
Základní školy

na náměstí u Radnice, doprovodný program,
charitativní sbírka pro dětský domov Racek

17:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT YVETTY BLANAROVIČOVÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích

07.12.2018

ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN

08.12.2018

VÁNOČNÍ JARMARK

návštěva Míšně a vánočních trhů

10:00 hodin

na dvoře u Kočky za komínem – návrat k tradicím

24.12.2018

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

01.01.2019

NOVOROČNÍ PROCHÁZKA KE STUDÁNCE

13:30 hodin

vánočních svátků

jako každoročně u Kočky za komínem

sraz na náměstí, po procházce příjemné posezení
v sokolovně

