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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
to nám ten čas ale rychle letí. Než
jsme se stačili pořádně rozkoukat a
přivyknout na chladné počasí, tak
už na dveře klepe nedočkavé jaro.
A to je dobře. S prvními slunečními
paprsky se do našich životů vrací
větší optimismus, díky kterému
vidíme některé problémy a situace
v úplně jiných barvách než během
zimy. Na chvíli se může z přebytku
slunce objevit i tolik pověstná
„jarní únava“, ale to jen na chvíli,
abychom se potom s daleko větší
chutí oddali všem radostem i
strastem, které nám život přináší.
Život prostě začíná být zase krásně
barevný. Pestrou mozaiku nám
přináší i každodenní chod v naší
obci. Během zimních měsíců jsme
pravidelně bojovali na silnicích s
rozmary počasí, které způsobovalo
jejich zhoršený technický stav.
Neustálé změny počasí si zahrávaly
především s překopy na silnicích,
které máme po celé obci z důvodu
výstavby kanalizace. Velmi jsme se
snažili, abychom je vyplnili vhodným
materiálem, který v nich alespoň
nějakou dobu vydrží, ale někdy to
bylo nad naše síly. I když někteří
řidiči nám to nijak neulehčovali a
svojí rychlou, bezohlednou jízdou
se na vymílání překopů hodně
podepsali. Jsou věci, které prostě
nejsme schopni ovlivnit. Pokud
někomu nestačí označení snížení
rychlosti na 30 km/hod. a cedule
s nápisem „projíždíte stavbou“ k
tomu, aby se začal chovat jinak, tak
k tomu není co dodat. Neovlivníme
ani prašnost. Prostě když je sucho,
tak se práší, stejně tak když prší,
je bláto. S tím nic nenaděláme.
Ale už máme před sebou jenom 7
měsíců a kanalizace včetně oprav
většiny silnic bude hotová. Tak se
ještě na tu dobu obrňte trpělivostí a
vydržte to s námi. Ale už je vidět to
pověstné „světlo na konci tunelu“. I
když je výstavba kanalizace a ČOV
samozřejmě naší prioritou, snažíme
se nezanedbávat ani další oblasti.
Zabýváme se projekty, které nás
zase posunou o krůček kupředu. A
pokud je možnost na tyto projekty
zažádat o dotaci, tak do toho
vždycky jdeme. Otázkou zůstává,

jak budeme s těmito žádostmi
úspěšní.
Ovšem
neztrácíme
optimismus a věříme, že v některých
případech
uspějeme.
Pokud
budeme 100% úspěšní, tak se
zlobit rozhodně nebudeme. A jaké
projekty bychom chtěli realizovat?
V této době máme podanou
žádost o dotaci z Fondu životního
prostředí a zemědělství na projekt
„Víceúčelová
nádrž
Netvořice“
(oprava hasičské nádrže). Pokud
nebudeme na Středočeském kraji
úspěšní, tak podáme tento projekt
ještě na Ministerstvo zemědělství,
kde by se měly dotační tituly
vypisovat v září letošního roku.
Dále jsme podali žádosti o
dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj na projekt „Oprava místní
komunikace v ulici Školní“ a projekt
„Odpočinková zóna Dunávice“. Ve
fázi přípravy je projekt „Stavební
úpravy chodníků v ulici Hrubínova
v Netvořicích“ na jehož realizaci
budeme žádat z Integrovaného
regionálního programu přes MAS
Posázaví. Dokončen je projekt
„Autobusový terminál Netvořice“,
jehož realizace by měla být součástí
oprav komunikací po výstavbě
kanalizace. Na jeho financování by
se měl podílet Středočeský kraj z
Fondu obnovy venkova. O tom, že
v našich plánech do budoucna není
pouze řešení infrastruktury obce
se můžete dočíst ve strategickém
dokumentu
Program
rozvoje
městyse Netvořice, jehož znění
bylo
schváleno
na
zasedání
zastupitelstva městyse 15.4.2019.
Zde se dočtete o plánovaných
rozvojových aktivitách v oblasti
technické a dopravní infrastruktury,
nemovitého majetku obce, školství,
sportu a volnočasových aktivit,
sociálních služeb, kulturních a
společenských aktivit, životního
prostředí a dalších. Dokument je
k dispozici na našich webových
stránkách a tvoří jakousi osnovu
našich plánů do dalších let. Víme, že
ne všichni budou s našimi plány a
vizemi souhlasit a třeba by to dělali
všechno jinak. Buďte si ale jisti, že
se vždycky snažíme, abychom při
výběru nutných oprav a investic do

našeho majetku postupovali jako
správný hospodář a preferujeme
akce, na které jsme schopni
získat peníze z dotačních titulů,
dokud je to ještě možné. Ale ani v
tomto směru to není jednoduchá
záležitost. Jedná se o případy, kdy
dotace, se kterou jsme počítali, na
daný rok vypsaná vůbec není a my
se musíme operativně rozhodnout,
který z vypsaných dotačních titulů
je pro nás vhodný a upřednostnit tak
akci, se kterou jsme počítali třeba až
v dalších letech. A získat dotaci, to
se rovná výhře v loterii. Jsme rádi,
že jsme v posledních letech měli
v tomto směru opravdové štěstí a
na všechny větší akce jsme dotaci
získali. Díky tomu se nám podařilo
naspořit slušné finanční prostředky,
které tvoří jakousi rezervu pro roky
další. Splátky úvěru, který jsme
si vzali na dofinancování akce
„ČOV a kanalizace Netvořice“ jsou
postaveny tak, aby bylo možné
úvěr bez větších problémů splácet
a zároveň zbyla i rezerva na rozvoj
naší obce a místních částí. Z důvodu
zvyšování úrokových sazeb jsme v
lednu letošního roku zafixovali na
sedm let úrokovou sazbu na výši
2,10 %. Další podmínky úvěrové
smlouvy se nemění, takže platí,
že je možné bez sankcí úvěr
umořovat mimořádnými splátkami.
Uvidíme tedy, jak se nám bude
finančně dařit a zda této možnosti
využijeme. V loňském roce sice
skončilo hospodaření městyse
v červených číslech, ale všichni
dobře víme, že je to zapříčiněno
výstavbou kanalizace a ČOV,
která je pro náš rozpočet opravdu
velkým soustem. Protože já osobně
nejsem příznivcem „červených
čísel“, budeme se snažit, abychom
v příštích letech hospodařili s
rozpočtem vyrovnaným nebo ještě
lépe přebytkovým. Přece jenom se
na takový výsledek „lépe kouká“,
umocněno pocitem, že se daří. I
když červená čísla loňského roku
nelze nazvat neúspěchem. Díky
jim budou mít totiž Netvořice, jako
jedna z posledních větších obcí v
okolí, vlastní ČOV a kanalizaci. A na
to jsme náležitě pyšní. Stálo nás to

ÚVODNÍ SLOVO

hodně úsilí, někdy jsme propadali
beznaději, ale nakonec to všechno
dobře dopadlo a se stavbou se
blížíme do finále. Možná i díky tomu,

že jsme nikdy nepřestali doufat a
nepřipustili jinou myšlenku, než
že ČOV a kanalizaci mít prostě
budeme. Opět jsme si v praxi
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ověřili, že „cíl je cesta“. Do cíle nám
sice ještě nějaký ten metr chybí,
ale věříme, že to tam dotlačíme ke
všeobecné spokojenosti.

Milí spoluobčané, jaro je tady a s ním i Velikonoce. Tak ať jsou to, pro nás pro všechny, ty nejkrásnější svátky v
roce. Ať Velikonoce splní naše očekávání a radosti ať máme na rozdávání. A pokud se v našem životě objeví
nějaký ten problém, tak si pamatujme, že když má problém řešení, je zbytečné si dělat starosti. A když
řešení nemá, starosti nepomohou.
S láskou a optimismem vstříc věcem příštím Vaše
Monika Šlehobrová
starostka

ZPRÁVY MĚSTYSE
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17.12.2018 a 21.1.2019
Zastupitelstvo:
Schvaluje mj.:
•
následující změny oproti předloženému návrhu rozpočtu na rok 2019:
§ 3113 6121 upravit na 320.000,-Kč
§ 6171 6121 upravit na 800.000,-Kč
§ 3315 5137 upravit na 0,-Kč.
•
rozpočet městyse na rok 2019 dle celkové hodnoty jednotlivých paragrafů. Rozpočet je schválen jako
rozpočet schodkový, schodek rozpočtu bude kryt schváleným a smluvně zabezpečeným úvěrem u České
spořitelny a přebytky hospodaření z předchozích let.
•
stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r. 2019 jednotlivé paragrafy (resp. celkovou hodnotu
jednotlivých paragrafů). Změna mezi jednotlivými položkami daného paragrafu je tedy změnou rozpisu
rozpočtu, která je v pravomoci rady městyse.
•
pro r. 2019 pravomoci rady k provádění jednotlivých rozpočtových opatření a to v rozsahu podle předloženého
znění (viz.příloha).
•
pravomoc hlavní účetní městyse provést rozpis schváleného rozpočtu pro rok 2019 v plném třídění rozpočtové
skladby dle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě, tzn. v podrobném členění na nástroje, prostorový původ
a účelový znak.
•
stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Netvořice § 3113 položka
5331 celkem 1.759.820,- Kč a dále účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524
(celkem), 558 (celkem).
•
stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Netvořice § 3111 položka
5331 celkem 668.300,-Kč a dále účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524
(celkem), 558 (celkem).
•
obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.1/2019 o poplatku za komunální odpad.
•
prodej pozemků parc. č. 275/43 o výměře 601 m2, parc. č. 275/42 o výměře 102 m2, parc. č. 340/2 o výměře
223 m2 vše v k.ú. Všetice. Prodejní cena 300,- Kč/m2 ke které bude přičtena zákonná DPH. Veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující, včetně případného vypracování smlouvy o smlouvě budoucí.
•
směnu pozemku parc.č. 1056/3 s pozemkem parc.č. 498/1 vše v k.ú. Netvořice. Směna pozemků bude
realizována bez doplatku. Cena směňovaných pozemků, stanovená odhadcem v čase a místě obvyklá je
300,- Kč. Veškeré náklady spojené se směnou hradí městys Netvořice. Tím bude vykompenzován 1 m2
pozemku, o který dostane městys více.
•
prodej pozemků parc.č. 661/19 o výměře 105 m2, parc.č. 669/6 o výměře 300 m2 vše v k.ú. Netvořice. Prodejní
cena 350,- Kč/m2, ke které bude přičtena zákonná DPH.
•
zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 971/21 o výměře cca 3.000 m2 v k.ú. Netvořice ve vlastnictví
městyse za část pozemku parc.č. 971/10 o výměře cca 100 m2 (viz. příloha č. 1) a pozemek parc.č. 1015/16 o
výměře 3.919 m2 v k.ú. Netvořice ve vlastnictví druhé strany.
•
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 122/8 v k.ú. Netvořice o výměře cca 71m2.
•
podání žádosti o dotaci na akci „Úprava veřejného prostranství Dunávice“ v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
•
podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace v ulici Školní“ v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, poskytovatel dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
•
navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019 dle předložené kalkulace provozovatelem vodohospodářské
infrastruktury VHS Benešov.
•
záměr zpracovat Program rozvoje městyse Netvořice období 2019 – 2025.
•
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č.0317080459/LCD z 18.5.2017 s Českou spořitelnou a.s..
Bere na vědomí:
•
informaci o nuceném přechodu všech akcií České spořitelny a.s. vlastněnými ostatními akcionáři na Erste
Group Bank AG.

ZPRÁVY MĚSTYSE
•

5

protokol o kontrole provedené Státním fondem životního prostředí ze dne 20.12.2018, č.j. SFZP 099163/2018
k projektu „ČOV a kanalizace Netvořice“ realizovaném v rámci Operačního programu životního prostředí.

Vydává:
•
změnu č. 1 územního plánu Netvořice formou opatření obecné povahy (OOP), podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona, za použití § 54 odst. 2, ve spojení s § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a dále s § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve zně ní pozdějších předpisů.

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 5.11.2018 – 25.3.2019
Rada:
Schvaluje mj:
•
na základě předchozí inzerce, prodej nákladního automobilu AVIA, nosič kontejnerů, obchodní označení A
75 N CTS 5038, VIN TNAA1L000VA004610, rok výroby 1999, reg. značka 2SN-39-01 71803637 za 102.000,- Kč.
Prodej nákladního automobilu Avia nebude předmětem DPH, neboť nákladní automobil nebyl používán k
uskutečňování ekonomických činností městyse Netvořice.
•
uzavření smlouvy na odběr elektrické energie na období 1.12.2018 – 30.11.2020 se společností E.ON.
•
prodloužení smlouvy o dočasném užívání části pozemku parc.č.125 v k.ú.Netvořice o výměře 38 m2 od
1.1.2019 – 31.12.2019. Záměr změnit smlouvu byl vyvěšen na úřední desce od 24.10.-14.11.2018. Ve smlouvě
bude uvedeno, že v případě ukončení nájemní smlouvy, odstraní nájemce do termínu ukončení smlouvy
z pozemku i montážní buňku.
•
(a případné související přívody a rozvody), ve které podniká resp. ve které je obchod.
•
nákup odpadního kontejneru o rozměrech 4mx2mx1,5m od Pilnaj Cont s.r.o. za nejnižší nabídkovou cenu
39.000,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 47.190,- Kč.
•
rozpočet ZŠ na rok 2019. Neinvestiční příspěvek je schválen ve výši 1.759.820,-Kč.
•
rozpočet MŠ na rok 2019. Neinvestiční příspěvek je schválen ve výši 668.300,-Kč.
•
podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a závazku
spolufinancování projektu „Víceúčelová nádrž Netvořice“ z rozpočtu Městysu Netvořice ve výši uvedené v
žádosti o poskytnutí dotace.
•
podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - na rok 2019
a závazku spolufinancování projektu „Modernizace komunikačních prostředků JSDH Netvořice – II.etapa“.
•
poskytnutí neinvestiční dotace RUAH o.p.s. Benešov ve výši 10.000,-Kč.
•
poskytnutí neinvestiční dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Netvořice
•
ve výši 5.000,-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 5.000,-Kč.
•
připojení městyse Netvořice na internetový mapový server GObec pro města a obce od 1.5.2019. Cena za
připojení 1.400,-Kč/měsíc (bez DPH).
•
aby městys, v souladu s § 4 odst. 2 a § 5 odst.3 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, ocenil životní události svých občanů, např. narození dítěte, významné životní
jubileum atd., a to pořádáním akce „vítání občánků“ a gratulací spojenou s malým dárkem svým občanům
k významnému životnímu jubileu – 80, 85, 90 a více let.
•
zveřejnění dokumentu „Program rozvoje městyse Netvořice na období 2019-2025“ na úředních deskách
městyse Netvořice.
•
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Statim-babybox pro odložené děti ve výši 2.000,-Kč.
•
poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Netvořice ve výši 20.000,-Kč.
•
směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020.
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Zřizuje:
•
kulturní komisi složení: předsedkyně komise - zastupitelka Eva Mamiňáková, členky komise - Adéla Poláková,
Helena Mašková, Olina Marková, Stanislava Švecová
•
komisi pro územní plán ve složení: předseda komise Ing.arch.Lukáš Franěk, členové komise: Ing.arch.
Markéta Havlíková, Ing.arch.Lucie Ernestová
•
stavební komisi ve složení: předseda – Pavel Bron, členové – Ing.Miroslav Čáp, Jan Hájek
Projednala mj.:
•
návrh rozpočtu městyse na r. 2019 a schválila zveřejnit návrh rozpočtu městyse na r. 2019 na úřední desce a
v elektronické podobě. Jako závazné ukazatele rozpočtu v r. 2019 RM schvaluje stanovit jednotlivé paragrafy
(resp. celkovou hodnotu jednotlivých paragrafů).
Pověřuje mj.:
•
starostku jednáním s Římskokatolickou farností Týnec nad Sázavou o výši příspěvku na opravu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích, včetně případných kompenzací ze strany Římskokatolické farnosti.
•
starostku zahájením jednání s jednatelem společnosti Uniprag property s.r.o. o možnosti odprodeje
pozemku parc.č. 39 v k.ú.Maskovice ze strany městyse a zároveň možnost odkupu části pozemku parc.č.
43 v k.ú.Maskovice od Uniprag property s.r.o., a to z důvodu rozšíření účelové komunikace parc.č.35 v
k.ú.Maskovice
•
starostku zajištěním všech potřebných podkladů pro audit společnosti Ekokom dne 8.3.2019 od 9:00 hod.
za kontrolované období III. a IV.Q 2017 a I. a II.Q 2018.
•
starostku a Ing.arch.Lukáše Fraňka účastí na 23. kontrolním dnu realizace projektu „Studie odtokových
poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“ konaného dne 26.3.2019 od
14:00 hod. v historickém sále restaurantu Florián v Jílovém u Prahy - Posázaví o.p.s.
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 31.12.2018
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI:
VÝDAJE PO KONSOLIDACI:

SALDO:

61 698 381,62 Kč
70 665 503,91 Kč
-8 967 122,29 Kč

Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 31.12.2018:
Zůstatek účtu u České národní banky k 31.12.2018:
K 31.1.2018 byl úvěr na ČOV a kanalizaci čerpán ve výši:
Zůstatek úvěrového účtu u České spořitelny k 31.12.2018:

23 919 000,01 Kč
12 486 981,73 Kč
20 979 465,99 Kč
18 267 465,99 Kč

Upozornění
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Přípojky a jejich napojení na domovní části
Jak jsme vás již informovali v Netvořickém zpravodaji 2/2018, městys
Netvořice realizuje a také financuje, veřejnou část kanalizačních přípojek. Domovní (soukromá) část
kanalizačních přípojek je prováděna a financována vlastníkem nemovitosti. Domovní přípojky bude
možné napojit na veřejnou část až
po dostavbě stavby celé kanalizace,
tj. po 31.10.2019. Protože čas rychle
utíká, je nutné, aby si majitelé nemovitostí začali realizovat přípojky
ke svým nemovitostem a byli tak
schopni se po dostavbě celé kanalizace co nejdříve připojit.
Městys Netvořice nabízí realizaci
soukromé části přípojky firmami:
Zemní práce Radek Špička, 439 69
Tuchořice 50
IČ: 03061582, DIČ: CZ8802062962
TEL: 728 630 491

Laros Benešov) nebo firmy Zemní
práce Radek Špička, Lukáš Novák
nebo Lukáš Urban bude kontrola
před zásypem provedena jimi. Pokud nebudete mít provedenu tuto
kontrolu, budeme nuceni provést
kontrolu kamerovou zkouškou, a to
na vaše náklady.
Připojení nemovitostí bude možné
až po dostavbě kanalizačního řadu
a uvedení ČOV (čističky odpadních
vod) do zkušebního provozu. Předpokládaný termín přepojení cca
říjen-prosinec 2019. Do té doby by
měly být přípojky na soukromých
pozemcích již vybudovány.
Návod jak postupovat při výstavbě
domovní přípojky splaškové kanalizace

!!! Důležité je, aby do nové kanalizační přípojky byly svedeny pouze
Zemní práce Lukáš Novák, Rado- odpady z kuchyně, koupelny, prášovice 6, 257 51 Bystřice
delny, WC a podobně z vaší nemoIČ: 02112302
vitosti.!!!
TEL: 607 205 564
Do stávající dešťové kanalizace
potom zůstanou napojeny pouze
Zemní práce Lukáš Urban, Tomice vody dešťové ze střešních svodů a
II 93, 257 53 Olbramovice
záchytných žlabů před vjezdem do
IČ: 71283242
garáže.
TEL: 739 632 015
Tyto firmy vám před vlastní realiza- Upozornění:
cí předloží cenovou nabídku, která
bude vycházet z ceníku zveřejněné- 1. Při stavbě kanalizační přípojky je
ho na webových stránkách městy- nutno respektovat Zákon o územse Netvořice tak, aby byla cena pro ním plánování a stavebním řádu
všechny jednotná. Výsledná cena č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), to
připojení se bude u každé nemo- znamená, že každá přípojka musí
vitosti lišit podle náročnosti, délky mít projekt, příslušné povolení od
přípojky a množství použitého ma- stavebního úřadu. To vše pro Vás již
teriálu.
vyřídil hromadně městys Netvořice
V případě, že si přípojku na vlast- a to včetně projektu. Náklady s tím
ním pozemku budete budovat spojené uhradil občanům městys
svépomocí, před zásypem je nut- Netvořice.
né si nechat napojení zkontrolovat 2. Na základě tohoto povolení, můpověřeným zástupcem městyse žete zahájit výstavbu domovní části
(pro objednání kontroly kontaktujte splaškové kanalizační přípojky a její
starostku městyse Moniku Šlehob- napojení na revizní šachtu před dorovou tel.: 731127120). Tato prohlídka mem viz. informace výše.
je nutná z důvodu kontroly, zda do 3. Revizní šachtu před domem
kanalizační přípojky není napojen (umístěnou na hranici pozemku
stávající septik, nebo např. potrubí resp. před nebo za plotem) si hradí
na dešťovou vodu.
každý vlastník nemovitosti sám a to
Pokud vám domovní část přípojky na základě faktury vystavené měsprovádí některý ze zhotovitelů ka- tysem Netvořice. Rozdíl v účtované
nalizace (VHST, VHS Benešov,
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 informováni zhotovitelem
stavby.
4. 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 (Vaší nebo sousedovi) 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
zásad pro budování domovních
přípojek splaškové kanalizace:
a)Každá nemovitost smí mít pouze
jednu nově vybudovanou domovní přípojku na odpadní splaškovou
vodu. Více domovních přípojek se
povoluje ve výjimečných, předem
schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní
překážky bránící jinému technickému řešení apod.).
b)Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v
jednotném sklonu. Pro připojení
na veřejnou část kanalizace již jsou
nebo budou zřízeny před každým
domem čistící revizní šachty. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.
c)Do přípojky se nesmí vypouštět
odpadní vody z žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., § 18 odst. 4
a jeho novela č. 76/2006 Sb.) Potrubí musí žumpu obejít nebo jí projít.
Staré žumpy a septiky se vyčerpají
a zasypou nezávadným materiálem
(pískem, štěrkem apod.). Obsah
žumpy musí být vyčerpán fekálním vozem. Případně budou žumpy a septiky využity k jiným účelům
(např. k zachycení dešťových vod).
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d)Uvedení přípojky (po jejím napojení na veřejnou splaškovou
kanalizaci) do provozu může být
zahájeno až na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem, tj.
městysem Netvořice. Předpokládáme, že bezprostředně po zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod se na novou
kanalizaci připojí většina domácností. Stav ideál bude, pokud se
napojí všichni.
e)V případě, že k napojení nemovitosti nedojde ve stanoveném termínu tj. do 31.12.2019, a to z důvodu, který neleží na straně městyse
Netvořice, bude napojení v dalších
termínech pro majitele nemovitostí
zpoplatněno dle schválené obecně

závazné vyhlášky.
f)Vzhledem k tomu, že nám zákon
neumožňuje jednotlivé majitele nemovitostí nutit k připojení na novou
splaškovou kanalizaci, upozorňujeme, že pokud k připojení ve stanoveném termínu nedojde, bude muset městys Netvořice přistoupit k
nepopulárním opatřením, které se
dotknou nepřipojených nemovitostí resp. jejich majitelů. Těmito opatřeními jsou: předložení odborného
posudku na funkční nepropustnost
jímky či septiku, výpočet četnosti
vyvážení dle objemu jímky či septiku a počtu členů domácnosti. Podle tohoto výpočtu se pak bude řídit
i pravidelné předkládání dokladů o
četnosti vyvážení. Vše budeme řešit

ve spolupráci s odborem životního
prostředí městského úřadu Benešov.
g)Apelujeme proto na všechny
obyvatele městyse Netvořice resp.
majitele jednotlivých nemovitostí, aby zvážili připojení na novou
splaškovou kanalizaci bezprostředně po jejím uvedení do zkušebního provozu (ten bude trvat
12 měsíců) a pomohli nám tak vyzkoušet vybudovanou kanalizační
síť a ČOV při co největším zatížení.
Zároveň nám tímto krokem dáte i
zpětnou vazbu, že úsilí, které jsme
k vybudování tak rozsáhlého a finančně náročného díla vynaložili,
hodnotíte kladně, a že je splašková
kanalizace pro vás přínosem.

snažit, abychom objednávali sáčky,
které budou k životnímu prostředí
šetrnější. Existují i sáčky, které se po
čase rozpadnou vlivem přidaných
chemických látek. V tomto případě
ale nemůže být o ekologii ani řeč,
právě naopak. Kousky rozpadlého
mikrotenu jsou pro životní prostředí paradoxně větším problémem
než mikroten vcelku. Jak je vidět,
neshodnou se ani odborníci, takže názor na to si musí udělat každý
sám. Samozřejmě bychom mohli
přijmout i jiná opatření, např. koupit
sáčky papírové. Vše je ale otázkou
ceny. Jeden papírový sáček, který je
možné ke koši pověsit, stojí 1,42 Kč/
kus. Jen pro porovnání sáčky mikrotenové, které nyní používáme, stojí
0,19 Kč/kus. A to je opravdu velký
rozdíl. Protože třeba na Sídlišti I. byla
po instalaci koše spotřeba 100 sáčků za 3 dny. Kdyby měly sáčky mizet
tímto tempem, tak je nebudeme
stačit objednávat. Pokud se blíže seznámíte s problematikou používání
sáčků, tak zjistíte, že stav ideál neexistuje. Všude se sice píše, že existují biologicky rozložitelné sáčky, které nezatěžují životní prostředí, jsou
tedy plně ekologické. Vyrábějí se ze
stoprocentně rozložitelných škrobů,
nejčastěji kukuřičného nebo bramborového. V současné době se u

nás ale nevyrábějí, neboť o ně nebyl
zájem. I varianta používání výrazně
dražších papírových sáčků je prý na
ústupu a to vzhledem k tomu, že i
toto používání má svá úskalí. Zásadní problém je v jejich omezené použitelnosti. Člověk k sebrání exkrementu nutně potřebuje obě ruce,
což je se psem na vodítku mnohdy
problém. Nehledě na to, že téměř
nikdo špatně skladný sáček, navíc
i s lopatičkou, v kapse či kabelce
nenosí. A pejsek, jako naschvál, jen
zcela výjimečně vykoná svou potřebu přímo u výdejního zásobníku
těchto sáčků. Navíc sebrat z trávy
exkrement, někdy i trošku řidší, do
papírového sáčku je prakticky nemožné. Takže, ať se to někomu líbí
nebo ne, v Netvořicích zatím zůstaneme u mikrotenových sáčků, stejně tak jako 95% měst a obcí v České republice. Nebo o tom můžeme
dále diskutovat a dopracujeme se k
nějaké variantě, která bude vyhovovat všem. To se pravděpodobně ale
neobejde bez výraznějšího zvýšení
poplatku za psy.
				
Ivana Fulínová
		
místostarostka

Pejskaři
Vzhledem k požadavkům řady obyvatel městyse Netvořice byly instalovány koše na psí exkrementy, a to
na Mírovém náměstí, Sídlišti I a Sídlišti II. Součástí těchto košů jsou mikrotenové sáčky, které jsou pejskařům k dispozici, aby mohli po svých
miláčcích uklidit. Další koš bude v
nejbližší době ještě umístěn u hasičské nádrže. Důvodem tohoto
rozhodnutí je skutečnost, že někteří
pejskaři venčící zde svoje čtyřnohé
miláčky, po nich zapomínají uklízet. Musí si ale uvědomit, že tento
prostor slouží převážně malým hasičům k aktivním tréninkům. Není
jim samozřejmě příjemné, když se
po rozbalení hadic na travnatém
pozemku hadice obalí psím lejnem.
To by asi vadilo každému bez ohledu na to, jaký má ke psům vztah.
Proto žádáme všechny pejskaře,
aby důsledně po svých miláčcích
uklízeli, a to po celých Netvořicích.
Další výtka, kterou jsme obdrželi,
se týkala používání mikrotenových
sáčků, které jsou součástí těchto
odpadkových košů. Setkali jsme se
i s názorem, že by bylo možná lépe
nechat exkrementy na zemi, než je
sbírat do mikrotenu. Chápeme, že
nejedná o nejekologičtější řešení, a
že šlápnutí do exkrementu je vlastně ekologické. Proto se budeme
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Den s první pomocí

Ptáci na obzoru

V pondělí 7.1.2019 se pro žáky deváté třídy uskutečnil projektový den
o poskytování první pomoci. Žáci
se od profesionálního záchranáře
dozvěděli mnoho o zachování základních životních funkcí člověka
před příjezdem sanitky. Učili se, které informace poskytnou při volání
na linku 155 a jak budou následně
postupovat. Nacvičili si prakticky
zprůchodňování dýchacích cest,
umělé dýchání, srdeční masáž a
stavění masivního krvácení. Nově
získané vědomosti si pak ověřili v
písemném testu, kde odpovídali na
deset otázek.
		
Mgr. Z.Cudlín

V pondělí 7. 1. 2019 přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program
byl zaměřen na dravé ptáky žijící v
naší přírodě. Součástí programu
bylo představení změn v přístupu
lidí k ochraně volně žijících ptáků a
zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině.
Žáci se seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody,
proč v naší krajině ubývali, nebo jak
člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých
energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání
bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených
jedinců, žáci si mohli dokonce některé jedince i pohladit. Dále jsme
mohli pozorovat vycpaniny ptáků a
ochočené živé jedince káněte lesního, poštolky obecné, sokola stěhovavého a luňáka červeného.
Mgr. A.Fuchsová

Skvělý lyžarský výcvik
Ve dnech 6.1. – 12.1. 2019 se zúčastnily žáci 7. ročníku a několik žáků 8.
ročníku lyžařského výcviku v Horním Maxově v Jizerských horách.
Letos byly výborné sněhové podmínky, děti si vyzkoušely běžkové i
sjezdové lyže. Týden byl plný akcí,
soutěží a zábavy – určitě to stálo za
to !!! Nezvyklé sněhové podmínky
nás také dva dny odřízly od okolního světa, autobusy nejezdily a my
nemohly do Jablonce nad Nisou na
plavecký bazén. Ale našli jsme si náhradní řešení – pěší pochod a v cíli
výborný pohár na Bramberku! Tak
opět za rok …
Mgr. L.Vodehnalová

Skvělý lyžarský výcvik

Zuby a dentální hygiena
V pátek 22. 2. 2019 proběhl v sedmé
třídě projekt na téma Zuby a dentální hygiena. Paní MUDr. Marie Kolářová seznámila děti během čtyř
vyučovacích hodin se studiem a
profesí stomatologa. Žáci se dozvěděli, k čemu zuby potřebujeme, co
naše zuby ohrožuje, proč zuby bolí,
jak se k zubům chovat, aby co nejdéle vydržely a jak vzniká zubní kaz.
Viděli instruktážní kartáčky k čištění
zubů, ukázky chirurgických a vyšetřovacích nástrojů, ukázky pomůcek
dentální hygieny, vzorky výplňových materiálů, modely zubních náhrad fixních i snímatelných a kostru
lebky. Žáci se dozvěděli, jak správně
zuby čistit (dentální hygiena) a také
souvislost mezi nesprávnou péčí o
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zuby a vznikem gingivitidy a zubního kazu. Zároveň byli upozorněni na
riziko vzniku zánětu dásní v období
puberty a s tím souvisejícím zubním kazem i rizikem úrazu zubu v
tomto věku a možnostmi nápravy a
léčby. Tímto děkujeme paní doktorce za spousty zajímavých informací.
Mgr. P.Zrzavecká

Dětský karneval
Na letošním karnevalu se to opět
po roce přímo hemžilo nádhernými
pohádkovými postavami.
Nedělní odpoledne si užili jaksepatří děti i rodiče. Soutěže v režii
Nikoly Hokrové, dále tanec, vystoupení tanečního kroužku Jitky Stibůrkové, balonky, bohatá tombola
a další aktivity všech organizátorů
z řad maminek SRPDŠ a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zajistili
příjemné odpoledne pro všechny
zúčastněné. Velký dík patří naprosto všem, kteří přispěli do tomboly a
těm, kteří se podíleli na organizaci
této bezvadné akce.
Mgr. L.Vodehnalová
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Cestování s T.Kubcem
Již poněkolikáté navštívil naši školu
pan Tomáš Kubec, který se s našimi žáky vždy úžasně podělí o zážitky ze svých cest. 11. března to byla
konkrétně prezentace pro 1. stupeň
na téma: České zvyky, a to známé i
ojedinělé. Tradice v České republice
nejsou jen historií, ale stále živým
dědictvím. Stačí se vydat mezi masopustní masky na Vysočinu, nebo
poznat o Velikonocích netradiční
Vodění Jidáše, případně vynášení
smrtky, pletení pomlázky a malování kraslic. Ve Vlčnově již tradičně
v květnu vyjíždí Jízda králů, naopak
v červnu jinde slaví Slunovrat. O vinobraní není nouze o zábavu, stejně jako při tradičních hodech, nebo
výlovech rybníků. A k prosinci patří
nejen čert a Mikuláš, ale na Valašsku pověstné čertí průvody, stejně
jako na Šumavě divoké Lucie.
Žáci 2. stupně si také přišli na své
– vydali se obrazně na Galapágy -

ráj zvířat. Velice poutavým způsobem vyprávěl pan Kubeš o vodním
i suchozemském životě zvířat na
ekvádorském souostroví osmnácti sopečných ostrovů ve východní
části Tichého oceánu asi 1000 km
západně od pobřeží Ekvádoru. Jsou
proslulé pouze na těchto ostrovech
žijícími, zvláštními druhy zvířat,
např. prehistoricky vyhlížejícími ještěry a obřími suchozemskými želvami.
Mgr. L.Vodehnalová

V tělocvičně bylo hlučno
Ve čtvrtek 7.března se tělocvična
„třásla v základech“.
Bubnovalo
současně téměř 100 bubnů a bubínků. Nádherné představení našich hostů s aktivní účastí všech
žáků! Děkujeme Lukáši Kocourkovi
a jeho týmu! Myslím, že děti 1. i 2.
stupně si tento program náležitě
užily a staly se na okamžik součástí
obrovského hudebního tělesa.
Mgr. L.Vodehnalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V novém roce jsme hned na za- karneval. Všechny děti měly krásné
čátku ledna navštívili ZŠ, kde děti masky, soutěžily, tancovaly a užily si
mohly vidět ukázku dravců. Dozvě- hezké dopoledne.
děly se zajímavé informace a byly
zodpovězeny všechny jejich zvídavé otázky. Ve druhé polovině ledna jsme absolvovali lyžařský kurz.
Počasí nám přálo a sněhové podmínky byly tentokrát vynikající. Děti
byly plné energie a všechno zvládly
na jedničku.

19. února pro děti připravil Mgr. Sedláček besedu s Policií ČR, kde se
děti mimo jiné naučily, jak se chovat
v různých situacích při ohrožení. V
únoru jsme také připravili ve školce

Začátkem března přijela do MŠ paní
Hamajdová zahrát divadlo o malíři
Barvičkovi. Na divadlo k nám přišli
i žáci 1. třídy ZŠ, takže se nás sešlo
opravdu hodně. Paní Hamajdová
zapojila do hry děti a celé divadlo
doprovázela hezkými písničkami.
Po celé jaro nás čeká též spousta
aktivit, jako další bloky Ekoprogramu, divadla a výlety. Nejdůležitější
událostí však pro nás byla oslava 50.
výročí od otevření mateřské školky
v Netvořicích. Ta proběhla v sobo-

tu 13.4.2019 od 14:00 hodin v areálu naší školky. I když bylo poměrně
chladné počasí, sešlo se nás opravdu hodně. Přišli nejen pamětníci,
kteří výstavbu školky pamatují, zástupci střední generace, ale i mladí,
kteří školku sami před nějakou dobou navštěvovali a dnes sem chodí
i jejich děti. Program, který byl pro
návštěvníky připraven, zahájila ředitelka školky paní Jitka Povolná.
Ve svém povídání zrekapitulovala
historii školky od jejích úplných začátků až do dnešní doby. Přítomné
seznámila i s programem slavnostního dne. Na ní navázala svým příspěvkem starostka městyse Netvořice paní Monika Šlehobrová. Ta,
mimo jiné, citovala ze záznamů netvořické kroniky, které s výstavbou
školky nějak souvisí. A tak jsme se
dověděli, že i v 70. letech minulého
století bojovali s nedostatkem pracovních sil a školku stavěli převážně důchodci. Pamětník, pan Josef
Vrbovec, který má na úspěšném
dokončení školky velký podíl, nám
tuto skutečnost potvrdil. To nás

MATEŘSKÁ ŠKOLA
utvrzuje v tom, že historie se opravdu opakuje, protože v dnešní době
také chybí „ruce na práci“. Rozdíl je
v tom, že dnes už neseženete na
práci ani důchodce. Starostka zároveň poděkovala i ředitelce naší
školky, paní Jitce Povolné, která je
ve své funkci neuvěřitelných 27 let.
Má tak výrazný podíl na tom, jak
naše školka dnes funguje. Program,
který následoval, si pro návštěvníky
připravily děti z jednotlivých tříd, od
těch nejmenších až po předškoláky.
Děti se svými učitelkami nacvičily
vystoupení, která byla plná písniček
s velmi nápaditými a někdy i poměrně složitými tanečními choreografiemi. Ale všechny věkové skupiny dětí se tohoto úkolu zhostily na
jedničku s hvězdičkou. Z dětí sršel

elán, který byl přímo nakažlivý. Za
jejich zdařilá vystoupení jsme pro
ně za odměnu připravili diskotéku,
klaunské vystoupení spolu s modelováním balónků a dalšími aktivitami. Jen škoda, že počasí nebylo
trošičku přívětivější, aby atmosféru
sobotního odpoledne dokreslilo
svými slunečními paprsky. Když se
děti oddávaly radovánkám, dospělí
si mezitím mohli prohlédnout budovu školky. A to nejen tu původní.
Všichni si mohli všimnout, jak krásnou školku máme. Kromě pěkného interiéru se spoustou hraček
pro jednotlivé věkové kategorie je
vybavena i moderními hracími a
výukovými prvky. Ty v dětech pomáhají rozvíjet jejich kreativitu a
zároveň je nenucenou formou při-
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pravují na přechod do základní školy, kde postupně vymění „hraní“ za
„učení“. Ve školce byla připravena
i výstava fotografií. Jejich zhlédnutí vykouzlilo na obličeji nejednoho
návštěvníka úsměv. Někdy ovšem
i hlasitý smích. To, když se dotyčný
nebo dotyčná na fotografii poznali
a nostalgicky zavzpomínali na „časy
dávno minulé“. Jsme rády, že pozvání na toto mimořádné odpoledne přijaly i bývalé paní učitelky a
bývalí zaměstnanci. Se všemi jsme
tak mohli společně zavzpomínat na
jejich působení v naší školce. Bylo
to opravdu milé a přátelské setkání.
Věříme, že ten, kdo si v sobotu odpoledne udělal čas, nelitoval.
			
Kolektiv MŠ
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Z naší činnosti

Sokolovna

Krátce úvodem o sportovní a kulturní činnosti za uplynulé první
čtvrtletí roku 2019.
V lednu a únoru proběhly v sokolovně dva plesy – Zabíjačkový (za
spolupráce Sokola a Rodáků) a Hasičský. 16. února se konal tradiční
dětský maškarní karneval. Všechny akce byly hojně navštíveny. Tím
chceme poděkovat jak jednotlivým
organizátorům za jejich práci, tak
i všem, kteří nás svou účastí přišli
podpořit. Právě to je ta nejlepší odměna pro organizátory.
V sobotu 16. března k nám již potřetí
zavítal ochotnický divadelní soubor
z Chocerad, tentokrát s představením Čertův švagr. Představení navštívilo asi 100 lidí, z toho polovina
dětí. Doufáme, že jste byli s výkony
ochotníků spokojeni a těšíme se, co
si pro nás připraví na příští rok.

V letošním roce jsme u Krajského
úřadu Středočeského kraje podali žádost o dotaci na rekonstrukci
osvětlení sálu a umyváren v suterénu budovy sokolovny. Uvidíme,
jak budeme u tohoto dotačního
programu úspěšní. To se dozvíte v
příštím čísle Zpravodaje.
Dále, ve spolupráci s městysem,
pokračujeme na získání pozemků
fotbalového hřiště do vlastnictví
městyse, aby bylo možné zahájit
některé nutné investice do fotbalového areálu.

Fotbal
V zimní přestávce probíhaly pravidelné tréninky jednotlivých mužstev. Starší přípravka pod vedením
Moniky Charvátové trénovala nejprve venku, jak jen to počasí dovolilo, a
následně v tělocvičně školy. Mladší
přípravka pod vedením Ondry Mrakeše měla zimní tréninky v sokolovně. Mužstvo dospělých od února
provádělo tvrdou zimní přípravu
pod vedením trenéra Slávy Hertla
(první přípravný zápas s týmem
Lešan skončil gólovou přestřelkou
(4 : 4). Doufejme, že se všichni dobře připravili na jarní soutěže, ve kterých získáme nejen nějaké ty body,

ale hlavně budeme mít radost z
převedené hry.

Stolní tenis
Stolním tenistům pomalu končí
sezóna. A-mužstvo pod vedením
Zdeňka Ošmery skončilo v okresním přeboru první třídy na předposledním místě a zahraje si baráž s
Petroupimí o setrvání v této soutěži.
B-mužstvo pod vedením Míry Čipery skončilo po vyrovnaných výsledcích na čtvrtém místě v okresním
přeboru třetí třídy. Naše C-mužstvo
pod vedením Richarda Havelky
skončilo na krásném druhém místě
a zahraje si baráž o postup do vyšší
soutěže. Naši nejmladší pod vedením Karla Šmérala předváděli pěkné výkony a vyzkoušeli si letos prvně boje o soutěžní body a v soutěži
skončili na devátém místě. Sezónu
ukončíme koncem dubna oddílovým turnajem.
M.Čipera – stolní tenis
V úterý 30. 4. od 19 hodin se na netvořickém fotbalovém hřišti, za spolupráce všech spolků a městyse,
koná „ Pálení čarodějnic“. Bude připraven bohatý program.
Se sokolským pozdravem,
starosta TJ P.Bron

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Poslední den měsíce prosince roku
2018 je daleko za námi, uzavřel svou
kapitolu, ale život a činnost MS běží
dále a bude pokračovat v roce 2019.
Skončila hlavní lovecká sezóna hony na drobnou zvěř a hlavně naháňky na černou, se vším všudy, co
to obnáší. Se starým rokem jsme se
rozloučili, po malé odmlce, tradičně
silvestrovským setkáním v “Hájí” při
hezkém povídání a opékání špekáčků. Věřím, že v této tradici budeme
pokračovat i v dalších letech. Pokračovalo přikrmování veškeré zvěře a
to jednotlivě anebo společně. Bohužel zaostal odlov a to z různých
důvodů. V únoru se sešel výbor MS,
který se zabýval hlavně přípravou

Výroční členské schůze, která se
uskutečnila dne 31.3.2019. Bylo již
tradičně o čem diskutovat, ale hlavně se nastínilo v čem pokračovat a
na co se hlavně zaměřit. Vše ukáže
čas a nadšení pro společného koníčka-myslivost. S příchodem jara
se probouzí život v naší překrásné
přírodě, ze zimovišť se vracejí tažní
ptáci, ožívají potoky, řeky a rybníky
kachním životem..... je hezké to vše
pozorovat. Ze společenského života v MS nemůžeme zapomenout
na oslavu životního jubilea našeho
nejstaršího člena pana V. Slabého,
která se uskutečnila v prosinci roku
2018. A také jubileum našeho dlouholetého předsedy J.Břicháčka,

které oslavil v březnu 2019. Členové přejí oběma oslavencům hlavně
pevné zdraví a mnoho mysliveckých úspěchů a zážitků!
Hezké Velikonoce všem přejí členové MS Netvořice.
Za MS Netvořice zapsal výbor MS

KOLNA
Ovarobraní
Parta lidí ze spolku Kolna-Netvořice
se schází, aby si pohovořili a společně přemýšleli o tom, co se dá ve
spolkové práci zlepšit. Tentokrát se
sešli 9.3.2019 na „Ovarobraní“. Nápadů se zrodilo mnoho. Jistě tím naše
příznivce potěšíme.

Ochotníci v sokolovně
Občanská vzdělávací jednota „Komenský“ z Chocerad se představila
16.3.2019 v sokolovně v Netvořicích
s pohádkou pro děti i dospělé s názvem „Čertův švagr“. Úřad městyse
garantoval pro děti vstup zdarma.
Ostatní platili 50,-Kč. Je dobře, že do
Netvořic přichází ochotníci z okolí
se svými vystoupeními. I v Netvořicích mívalo amatérské divadlo vždy
mnoho příznivců. Dokonce se zde
i divadlo provozovalo. Na kulturní,
spolkové a společenské činnosti se
podílely rody Vopičků, Stránských,
Dolejšů, Zapletalů, Blábolilů, Svašků, Vrbovců, Adamů, Netolických,
Dejnožků, Řikovských, Šťástků,
Němců a mnoha dalších. I zástupci
těchto rodů jsou v současném zastupitelstvu obce a je dobře, že nezapomínají na své kořeny a kulturu,
která je spojovacím článkem našich vztahů. Diváků přišlo tentokrát
mnoho. Židle se do sálu musely doplňovat. Představení začalo přesně
v 17 hodin. Předně chci poděkovat
těm hercům, kteří se představení
zúčastnili. Sokolovna v Netvořicích
nemá ideální akustiku. To nám potvrdil i Pavel Šporcl při svém koncertu. Herci proto museli vyvinout
maximální úsilí, aby jim bylo rozumět. Bylo to jistě namáhavé, ale jen
jedinci to svým hlasovým rozsahem
občas nezvládli. Nutno ovšem ocenit to, že všichni nasadili maximum
svých sil. Divadelní hra podle Karla
Chvalovského byla takovým muzikálem. Hodně se zpívalo a zvukový
doprovod byl citlivě přikompono-

ván. Osvětlení odpovídalo dramatizaci na scéně. Kulisy byly poměrně
složité, ale v přestávkách mezi obrazy to kulisáci zvládli. Předobrazy na
forbíně diváky v této době originálně bavily. Zajímavé je to, že děti, a
bylo jich tam dost, nerušily. Tradice
čertů a Mikuláše je u nás stále dodržována a z toho mohl vzniknout
tento respekt. Prostě při vystupování čertů a knížete pekel bylo v sále
respektované ticho. Děj pohádky
byl srozumitelný. Selský synek Petr
si po službě v pekle vysloužil knížecí
dcerku Angelinku, a stal se dobrým
pánem svého lidu. V pohádce se
hodně mluvilo o lásce k rodné zemi,
o jejím hájení, o dobru a trestání zla.
Tyto ideje nikomu neublíží. Děti to
jistě v podvědomí chápou a určitě
jim to dá něco do života. Na režijním
a technickém zabezpečení tohoto
představení se podílelo 8 lidí a samotný výkon předvedlo 16 herců. Je
vidět, že tito ochotníci divadlo dělají
z lásky a jejich výkony jsou upřímné
a od srdce. Budiž jim za to dík.
G.Vach
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velmi bizardně. Do areálu dojížděla
nejdříve na kole a později na místa
vzdálenějších památek si najímala
motorové taxi. Další její cesta vedla
na jih Kambodže. Tam jela místním
autobusem mezi obyčejnými lidmi.
V této oblasti navštívila farmu, kde
se pěstuje pepř, ananas, káva, čaj.
Viděla, jak se chová bourec morušový, jak se stáčí a barví jeho vlákno,
ze kterého se tká hedvábí. Na tržištích se setkala se spoustou prodejců a živnostníků. Nebála se vydat
ani do volné přírody, do pralesa.
Pozůstatky válečného konfliktu za
Rudých Khmérů a možnost nastražených min zde stále zůstává. Jako
turistce se jí však nelíbil nepořádek,
který všude panuje. To se projevilo
i na plážích určených ke koupání.
V Thajském zálivu plave spousta
plastového odpadu, který pláže
znehodnocuje. To je jen daň za přepych, který naše civilizace přináší.
Místní obyvatelé se s tím ještě nenaučili žít. Trochu jí to pokazilo celkový dojem z Kambodže.

Přednáška - Kambodža
Kambodžu navštívila letecky Renata Londzinová. Ve svém vyprávění
o svém putování se zaměřila na to,
aby nám zprostředkovala své dojmy a pocity z návštěvy této země.
Ta byla dříve francouzskou kolonií,
ve které převládalo buddhistické
náboženství. Právě na památkách
spojených s buddhismem stojí větší část turismu. Přiletěla do malého
města Siem Reap, kde měla zamluveno ubytování na tři dny. Toto
město je nedaleko areálu církevních
staveb Ankor Vat. Symbol těchto
staveb je i na vlajce kambodžského
království. Zajímavostí této země je
i to, že jejich král Norodom Sihamoni kromě cizích jazyků ovládá i češtinu. Na fotografiích z Ankor Vatu
jsme viděli mnoho zajímavých staveb s bohatou figurální výzdobou.
Rozsáhlé komplexy staveb jsou
stále udržovány a neustále restaurovány. Vegetace mezi těmito stavbami je mnohdy silnější a daří se jí
do těchto památek vrůstat. Spojení
historických staveb a bujné vegetace působí v mnoha případech

Přednáška - Nepál
Na úvod si pro nás paní Lucie Ernestová připravila krátké video z
Nepálu. To nás uvedlo do jejího třítýdenního pobytu v subtropickém
listopadovém podnebí, do krajiny
lemované nejvyššími vrcholky himalájských hor. Po tomto sedmiminutovém úvodu nám promítla ještě
mnoho fotografií, které dokumentovaly její další pobyt. Jeden týden
věnovala studiu jógy a dva týdny
poznávání Nepálu. Na svou cestu
se odvážně vypravila sama a po příletu do hlavního města Káthmádú
si jej prohlédla s pomocí najatého
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KOLNA

mladého průvodce. S ním projela
město na malém motocyklu. Tak se
jí podařilo poznat mnohá neznámá
zákoutí města, obchody, památky
a mnoho obyčejných lidí. Potom se
přesunula do předem objednaného
hotýlku, který byl v centru bujné zelené subtropické vegetace. Tam se
seznamovala s jí podobnými turisty
z různých zemí. Podnikala výlety do
krajiny, kterou měla pečlivě prostudovanou s pomocí internetových
map – seznam.cz – www.mapy.cz.
Prozradila nám, že tyto mapy jsou
svým zpracováním nejlepší. Navštívila mnoho malebných výhledů do
otevřené krajiny s pohledem na jezera a věnce zasněžených vrcholů
osmitisícovek. Viděla upravená políčka v kopcovitých terasách, pěstování a sklízení rýže, kávy, ovoce a
zeleniny. Lidé jsou v Nepálu velmi
pracovití, nutí je k tomu touha přežít drsné podmínky, které zde pro
život nastavila příroda. Přesto dokážou být optimističtí a radost ze života jim září z očí. I k těžké práci jsou
čistě a pestře oblečeni a dokonce
se zdobí náušnicemi, náramky a
náhrdelníky. Jistě tomu napomáhá místní náboženství, kterým je
hinduismus. Oči Buddhy jsou namalovány všude a mlýnky s texty
modliteb jsou ve všech chrámech.
Náboženství tohoto druhu je pro
život velmi praktické a lidi posiluje.
O studiu jógy nám paní Ernestová
nic neřekla. Je to asi složitější a pro
cestovatelskou přednášku se tato
pracovní náplň nehodí. Cesta zpět
byla dramatická, ale do Káthmándú
se k odletu letadla dostavila včas.
Vše dopadlo dobře, a tak může paní
Ernestová vzpomínat na Nepál jen
v dobrém.
G.Vach

Přednáška - Indonésie

Přednáška - Namibie

V roce 2015 navštívila Veronika Netolická Indonésii a nyní se přišla s
námi podělit o své zážitky. Podařilo
se jí zakoupit finančně výhodnou
letenku do indonéské Jakarty. Letecká linka měla čtyřiadvacetihodinové mezipřistání v Dubaji. Tak
si mohla prohlédnout i toto město
ve Spojených arabských emirátech, moderní město postavené
významnými architekty nejmodernějšími technologiemi – město
budoucnosti. Lidem zde pomáhá
technika, která v těchto pro život
nepříznivých podmínkách umí pomoci přežívat. Klimatizace, zavlažování, kultura a automobilismus
lidem poskytuje nebývalý komfort.
Otázkou zůstává na jak dlouho. Veronika letěla na svůj první výlet na
východ do Indonésie, kde se setkala se sobě rovnými vrstevníky. Spojovalo je mládí a touha po poznání
nových kultur a systémů, na kterých fungují východní kultury. Svoje
zážitky si v průběhu cesty zaznamenala do cestovního deníčku, ty nám
předčítala, a tak nám mohla přetlumočit své emotivní zážitky. Fascinovalo ji nekonfliktní sžívání různorodých náboženství. Žijí zde z 86%
muslimové, ale ani menšiny, jako
jsou hinduisté, buddhisté, křesťané
a další, zde nejsou ohrožováni. V Indonésii žije asi čtvrt miliardy lidí na
17 508 ostrovech. Zdejší lidé si i přes
rozdílnou životní úroveň váží jeden
druhého. Nadevše uctívají své hosty a dokážou si uchránit svou kulturu, přírodu a zvyky. V době své
přítomnosti v Indonésii se Veronika
naskytla k oslavám Dne nezávislosti, svátku, který je pro ně velmi důležitý, a jsou na něj pyšní. Spřátelila
se s lidmi, u kterých bydlela, a dceru
Miju z této rodiny přivítala nedávno
i v Praze. Přátelství s mladými lidmi
z Vietnamu také udržuje, vzpomíná
na přátele z Japonska, Rakouska,
Německa, Polska a na mnoho dalších. Na těchto přátelských vztazích
budují dnešní mladí lidé nový svět.
Je to možná trochu nadnesené, ale
věřme tomu, že to dnešnímu světu
pomůže ke vzájemnému pochopení.
G.Vach

Tomáš Ernest je pro nás již známým
cestovatelem. Se svou manželkou
Luckou nás již před časem seznámili s Kostarikou a Indonésií. Namibii však tentokrát Tomáš navštívil
spolu se třemi kamarády. Všichni
jsou vášnivými fotografy a všichni
se podíleli rovným dílem na ná-kladech výpravy. Pronajatým autem
se systémem, který umožňuje stanování na střeše au-tomobilu, se
14 dnů pohybovali v pouštích, přírodních rezervacích a na farmách,
které se živí tím, že chovají exotická
zvířata. Svoje zážitky dokázal Tomáš
posluchačům zajímavě převy-právět. Znal spoustu rostlin a zvířat,
které prezentoval perfektně provedenými fotografickými záběry. Na
fotografiích byli v přírodním prostředí zachyceni lvi, sloni, žirafy, pakoně, zebry, různé druhy antilop a
mnoho jiných živočichů. Dostalo se
nám i poučení o tom, jak museli dodržovat různá přísná nařízení a jak
se chovat v rezervacích. Cestovatelé
navštívili i kulturní památky chráněné Unescem. Prohlédli si malby
pravěkých lovců, které jsou staré
několik tisíc let, nejen na skalách
ve volné přírodě, ale i rezervacích.
Prostřednictvím fotografií jsme se
podívali na západní pobřeží Namibie, kde je rozsáhlá pouštní oblast
omývaná Atlantic-kým oceánem.
Tuto oblast jsme si mohli prohlédnout i ze záběrů pořízených z vrtulníku. Fotografie byly fascinující, jak
svým provedením technickým, tak
i záběry, které připomínaly svou barevností abstraktní obrazy. V tomto absolutně nemožném životním
prostředí si slastí života užívaly velké
lachtaní kolonie, které se dokázaly
přizpůsobit a přežívají zde snad právě proto, že zde nejsou lidé. Všichni
čtyři cestovatelé se z Namibie vrátili
domů šťastně a ve zdraví.
G.Vach

Přednáška - Francie
O cestování po Francii nám povídal
Jiří Bedrník. Přednášku sice připravoval i s Jindrou Šmídovou, ale ta
ochořela, a tak se bez ní musel obejít. Do Francie jeli vlastním autem

KOLNA
Fordem, které měli upravené jako
obytný vůz, měli tak zajištěný malý
a skromný komfort. Svou trasu si
naplánovali tak, aby se vyhýbali velkým turistickým centrům. V tomto
prostředí měli usnadněný pobyt i
tím, že se Jirka umí dobře domluvit
francouzsky. Při promítání obrázků
z cest nám Jiří uměl popsat, co vidíme a odkud to je, jak se to jmenuje
a čemu to sloužilo. Tak jsme viděli,
jak se chovají ústřice a co taková
práce obnáší. Viděli jsme i zázemí
této nelehké práce a i to, že Francouzi nejsou tak úplně pořádní. Jiná
krajina, než na kterou jsme zvyklí,
je bohatá na románskou, gotickou
až renesanční architekturu. Baroko zde není. Kostely jsou jako malé
pevnosti a jejich vnitřní výzdoba je
malovaná na deskových obrazech,
které pokrývají celé stropy a stěny.
Architektura ve městech si i v současnosti uchovává tradiční vzhled
a navazuje na to, co ji spojuje s historií. Zvláštností jsou tesařské práce
a hrázděné zdivo, staré lázně a prádelny. Kolorit měst doplňují tržiště
s prodejem masa, ústřic, zeleniny a
všeho možného. Při svém cestování
narazili Jirka a Jindra i na poutníky,
kteří šli do Santiaga de Compostela. S touto tradiční cestou je spojen
i velký byznys s ubytováním a dalšími potřebami pro poutníky. Setkali
se s Katalánci, s Basky, s obyčejnými
lidmi. Krajina je vybavena spoustou
informačních tabulí, podle kterých
se může turista orientovat. Z cesty
po Francii se šťastně vrátili domů,
jejich pohledy z cest je po týdnu
dohonily, ale pokuta za rychlou jízdu ve Francii na ně doma již čekala.
Tak to ve světě chodí. Děkujeme za
zajímavé povídání z cest.
G.Vach

Přednáška - Mexiko
Vlasta a Václav Bobkovi se přišli podělit o své zážitky z cesty po Mexiku. Cestovali s agenturou skoro tři
neděle. Z Paříže do Mexika letěli 11
hodin. Navštívili turisticky nejzajímavější místa. Výstavné kostely a
chrámy křesťanské civilizace stály
většinou v blízkosti zbytků starých
indiánských památek. Navštívili také mnoho pyramid, pohřebišť
a rituálních staveb. Ty byly z velké
části nalezeny v pralesích Mexika a
jistě to dalo mnoho práce je z dravé
vegetace vyprostit. Manželé Bobkovi nás seznámili se soudobou
architekturou současných měst, s
prostředím na trzích, tržnicích, gastronomií, s místními zvířaty a květinami. Uviděli jsme také bájný mexický kamenný kalendář a mnoho
muzejních exponátů z doby před
španělskou kolonizací. Nescházel
ani tradiční pohled na 5426 metrů
vysokou sopku světa Popocatepetl.
Seznámili nás s tím, jak se tradičně vyrábí klasická kořalka Tequila
a Mezcal, jak se od sebe liší druhy
agáve, z kterých je vyráběna. Ukázali nám i několik fotografií z vesnic,
kde žijí lidé, kteří se zabývají zemědělstvím. Žádný přepych to není.
Cesta po Mexiku končila na Yucatánu, odkud se letecky vrátili do hlavního města a potom šťastně domů.
G.Vach

Oznámení
Každý rok organizujeme výlety za
poznáním krás naší země. Tentokrát
navštívíme Strnadice u Maršovic,
kde je muzeum starých automobilů. Prohlédnout si můžete asi 140
automobilů, ve kterých jste možná
kdysi jezdili i vy. Ve Voticích navští-
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víme nově rekonstruovaný klášter
svatého Františka, dále skleníky, kde
je motýlárium, ptáci s hendikepem
a výstava sbírek motýlů. Na hřbitově je stará kopie Božího hrobu, který stojí v Jeruzalémě. V restauraci
bude pro naše návštěvníky zajištěn
oběd a po obědě se podíváme do
věže kostela svatého Václava, který funguje jako rozhledna. Tam si
zblízka prohlédneme krásný věžní
hodinový stroj. Výlet se uskuteční
v sobotu 18.5.2019. Odjíždíme autobusem v 9:00 hodin od prodejny
stavebnin. Předpokládaný návrat je
v 18:00 hodin. Výlet je určen pro širokou veřejnost, zajímavý pro rodiče
s dětmi a nenáročný pro starší občany. Za autobus budou platit pouze dospělí 100,-Kč. Cestou budete
seznamováni s historií kraje.
Přihlásit se můžete do 1.5.2019 na
tel. 732282911 u Gabriela Vacha.

Pouťové dvorky
Dále chystáme netvořické Pouťové dvorky, které letos proběhnou v
neděli 18. srpna. Pokud máte chuť
pomoci nám organizačně, pomoc
určitě uvítáme. Podrobnosti opět
naleznete na našem webu, kde jsou
fotografie ze všech našich akcí.
Na vaši účast na našich akcích se
těší Spolek KOLNA
					
		
J.Šmídová
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Činnost hasičů
Začátek roku byl u hasičů, stejně
jako v předchozích letech, v podání
tradičních akcí.
První akcí byl hasičský ples, který
se konal 9. února v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu tentokrát
hrála Toulavá kapela. Na hosty čekalo hasičsky vyzdobené prostředí
a bohatá tombola. Děkujeme všem,
kteří se jej zúčastnili. Doufáme, že
jste se bavili a že se v příštím roce na
plese znovu setkáme. V sobotu 2.
března jsme uspořádali oslavu masopustu. V dopoledních hodinách
proběhl průvod masek po mírovém
náměstí, zakončený dle zvyklostí
zastřelením medvěda Míši, krávy
Bětky a koně Karla před budovou
radnice. Úřad městyse se chopil
vyhlášení nejhezčích dětských i dospělých masek a předání cen těmto
maskám. Poté byly na řadě vepřové hody v sokolovně. Zabíjačková
polévka, jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, čerstvé řízky a mnoho dalších
pochoutek si bylo možné na místě
zakoupit. Celým dnem provázela
Lešanská kapela. Doufáme, že se
Vám akce líbila a že se na ní setkáme i v příštím roce.

9. března jsme pro hasičky, přítel-

kyně a manželky našich hasičů
uspořádali v restauraci Na Radnici
posezení u příležitosti oslavy mezinárodního dne žen. Ve dnech 30.
a 31. března jsme byli na výletě ve
vinném sklípku v Perné na Moravě.
V současné době se připravujeme
na sběr železného šrotu, který proběhne tradičně o „Bílé sobotě“, 20.
dubna.
Ani v letošním roce Vás neochudíme o rybářské závody. Budou se konat 27. dubna u požární nádrže.
Koncem minulého roku se nám podařilo získat dotaci na montovaný
sklad na uložení nářadí. Ten plánujeme v jarních měsících postavit za
hasičskou zbrojnicí.
S přicházejícím jarem se blíží začátek přípravy soutěžních družstev
na sportovní sezónu. Rádi bychom
doplnili naše sportovní družstva novými muži a ženami. Jedinou podmínkou je dovršení věku 15 let. Zájemci o tento sport se mohou hlásit
u Miroslava Šebka, tel.: 607 612 691.
Nabízíme neobyčejné sportovní
zážitky a spoustu zábavy. Jako první nás čeká v květnu základní kolo
soutěže v požárním sportu okrsku
Vysoký Újezd. Také mladí hasiči se
pečlivě připravují. 5. května je čeká
jarní kolo hry Plamen v Čechticích.
Plánujeme již také další ročník Neckyády, který jsme se rozhodli přesunout na 22. června a to hlavně kvůli
kvalitě vody v požární nádrži, která v posledních ročnících na konci
prázdnin nebyla zcela vyhovující.
Těšíme se na zajímavá plavidla, která se po nádrži projedou, a doufá-

me, že se zde setkáme v hojném
počtu.
Nyní krátce o zásahové jednotce
městyse Netvořice
Zásahová jednotka má za sebou
v prvním čtvrtletí poměrně velké
množství výjezdů, které byly převážně způsobeny silným větrem.
Členové jednotky se pravidelně
scházejí, aby udržovali provozu
schopná všechna zásahová vozidla a vybavení. V měsíci dubnu se
účastní školení velitelů a strojníků.
13. dubna se naše jednotka zúčastní
odborné přípravy jednotek v Dolních Kralovicích v počtu 5+1.
I v zásahové jednotce bychom rádi
přivítali nové členy. Podmínkou je
minimální věk 18 let a chuť pomáhat druhým. Případní zájemci se
také mohou hlásit u Miroslava Šebka.
Za uplynulé období jsme řešili tyto
mimořádné události:
8. ledna – spadlé stromy přes silnici
a telefonní kabely u Dunávic
3. února – mnoho spadlých stromů
po silném sněžení u Všetic, nedaleko čerpací stanice v Netvořicích, v
okolí Rabyně. Jednotka zasahovala
téměř celý den
4. března – požár suché trávy a lesního porostu u Maskovic
4. března - spadlý strom na silnici u
Tuchyně
10. března – spadlé stromy u odbočky na Tuchyni a nedaleko Břežan
Závěrem všem přeji příjemné
prožití Velikonoc.
Martin Šebek

JARNÍ ÚKLID
V rámci minimalizace černých skládek a pomoci našim občanům při jarním úklidu v letošním roce opět zajišťujeme svoz velkoobjemového odpadu pro místní části městyse Netvořice. Kontejner bude přistaven v těchto
termínech:
6.5. – 12.5.2019		
13.5. – 19.5.2019
20.5. – 26.5.2019
27.5. – 2.6.2019
3.6. – 9.6.2019		

Dunávice
Maskovice
Lhota
Tuchyně
Všetice

Do kontejnerů je zakázáno ukládat stavební suť a nebezpečný odpad.

SPOLEK RODÁKŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám seznámit vás s akcemi
našeho Spolku rodáků a přátel muzea v tomto roce.
Dne 23.3.2019 se konal další ročník
„Pochodu za kandíky na Medník“.
Vyšli jsme v 13:30 hod. z Třebsína a
trasa pochodu byla Medník, místo
s výskytem kandíků, sestup a procházka Posázavskou stezkou s návratem zpět do Třebsína. Sešlo se
nás tentokrát cca 40. Počasí nám
opravdu přálo, a o to byl příjemný
pocit ze smysluplně stráveného sobotního odpoledne ještě umocněn.
Jen kandíků začíná být opravdu
poskromnu. Podařilo se nám objevit pouze 2 rostlinky. Tak doufejme, že se jejich výskyt zase zvýší,
aby pochod za kandíky nemusel
být za pár let pouze historií. Dne
6.4.2019 proběhla v Základní škole
Netvořice valná hromada našeho
spolku. Před samotnou valnou hromadou proběhla tematická přednáška Mgr. Jana Víznera o netvořické tvrzi a promítání dokumentu
o historii Netvořicka. Po dobrém
obědě začal samotný program valné hromady. Probírali jsme činnost
našeho spolku a jeho další směřování. Velký problémem je členská
základna, která je sice papírově poměrně široká, ale aktivních členů
je poskromnu. To je dáno i vyšším
věkovým průměrem našich členů.

Proto velmi rádi uvítáme v našich
řadách mladé, kteří svojí aktivitou
pomohou spolek rozhýbat. K tomu
by mohly přispět i některé společné akce pořádané s ostatními spolky, které v obci působí. Tradičně se
také uskuteční 27.4.2019 pochod
„Do středu království českého“. Sraz
je v 9:00 hod. v zahradě netvořického muzea. Vyrazíme v 9:30 hod.
a půjdeme po trase: Jedlice – Nedvězí – Stará Rabyň – převoz lodí na
Rovínek – střed království českého
a končit budeme v Lahozi. Přidejte
se k nám a určitě nebudete litovat.
Když se vydaří počasí, je to nezapomenutelná procházka. Spolek
rodáků, ve spolupráci s městysem
Netvořice, bude 24.5.2019 od 18::00
hod. pořádat v zasedací místnosti
úřadu městyse tematickou přednášku o historii netvořicka. K této
přednášce připravujeme výstavku
dobových fotografií a dokumentů,
které bude možné si prohlédnout
během přednášky 24.5.2019 nebo v
sobotu dopoledne 25.5.2019 v prostorách budovy městyse. Z toho
důvodu prosíme občany netvořicka, kteří nějaké dobové fotografie
a dokumenty mají, zda by nám je
zapůjčili. Vše si ofotíme a originály
ihned vrátíme. Jde nám především
o fotografie a dokumenty z různých kulturních, společenských a
sportovních akcí, výstavby Netvořic,
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dobové fotografie krajiny atd. V případě, že budete ochotni nám tyto
materiály zapůjčit, kontaktujte pana
J.Havlíčka, tel. 604651332 nebo úřad
městyse. Ve spolupráci s městysem
Netvořice plánujeme i uspořádání
zájezdu s tematikou historie Středočeského kraje, a to na podzim letošního roku. O cíli zájezdu a termínu
konání budete včas informováni na
webových stránkách městyse a vývěskách. I v letošním roce bude náš
spolek pořádat tradiční pouťovou
akci v zahradě netvořické sokolovny. K poslechu bude hrát dechová
hudba Týnečanka. Prodávat se budou pouťové koláče, tradiční okurky
a připraveno bude i další občerstvení. V měsíci říjnu 2019 se bude konat II.ročník „Pochodu na Chvojen“.
Všichni, kdo jsme se zúčastnili I.
ročníku tohoto pochodu, jsme akci
hodnotili velmi kladně. Jenom doufáme, že účast bude větší, a že tato
„příjemná vycházka“ rozšíří počet
našich tradičních akcí. Termín pochodu bude včas oznámen.
Vážení spoluobčané a členové spolku, velmi rádi vás uvítáme na výše
uvedených akcích a doufáme, že je
svojí účastí podpoříte. Určitě nebudete zklamáni, a pokud vyjde i počasí, tak prožijete vždy nezapomenutelný den.
Spolek rodáků
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SPOLEK PŘÁTEL KOSTELA

Vážení čtenáři zpravodaje,
na konci loňského roku jsme se
mohli společně setkat při návštěvě
našeho kostela, kdy hlavní událostí
byl velice úspěšný vánoční koncert
Yvetty Blanarovičové. Letošní rok
jsme zahájili realizací první etapy
oprav kostela. Na webových stránkách městyse jsme Vás informovali
o skutečnosti, že kostel byl od 7. ledna 2019 uzavřen. Stavbu lešení v interiéru kostela a následnou opravu
a statické zpevnění kleneb klínováním prováděla stavební firma Votická stavební spol. s r.o. Práce probíhaly podle plánu a byly ukončeny
22. února 2019. Děkuji všem, kdo se
podíleli na úklidu kostela po ukon-

čení prací, aby bylo možné v neděli
3. března 2019 kostel otevřít pravidelnou mší svatou. Po závěrečném
vyúčtování činí částka za provedení
oprav v první etapě celkem 513.000,
Kč. Spolek přátel přispěl částkou
50.000, Kč, která byla převedena
na účet farnosti. Díky dárcům, kteří
přispívali v druhé polovině loňského
roku na transparentní účet spolku,
nebo své příspěvky darovali do kasičky v kostele, bude možné přispět
na další etapu oprav. V současné
době je již zpracovávána projektová
dokumentace na první část obnovy krovu a střechy, aby bylo možné
požádat o další účelové dotace. Věříme, že nezbytné náročné stavební

opravy budou pokračovat. Těmito
akcemi však záchrana dominanty města zdaleka nebude končit.
Následně bude potřebné opravit a
obnovit interiér kostela. V letošním
roce plánujeme provést ochranu
proti dřevokazným škůdcům v lavicích a ostatním inventáři. Při stavebních pracích byl potvrzen havarijní stav barokní kazatelny a obnovu
si vyžádají i hlavní a boční oltáře. Za
účasti restaurátorů bude provedena kontrola a následná oprava.
V případě, že budete chtít přispět finančním darem, číslo transparentního účtu je 2801093787/2010 – Fio
banka, a.s.
F.Doležal

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě
tisíců lidí ve všech koutech republiky (přibližně 50 000 dobrovolníků).
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a díky věrným koordinátorům, koledníkům
i dárcům byla uspořádána už po
sedmnácté. Výtěžek sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Sbírku můžete podpořit finančním
darem do pokladničky koledníků,
dárcovskou SMS nebo zasláním pe-

něz na účet sbírky. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky
musí být dospělá osoba vybavená
průkazem koledníka. Koleduje se
první dva týdny v lednu, u nás v
Netvořicích o víkendu co nejblíže
svátku Tří králů. Letos obcházeli koledníci o víkendu 5. – 6. ledna, a především v sobotu je čekalo větrné a
deštivé počasí. Děti z 1. a 5. třídy ZŠ
byly moc statečné a po právu jim
patří velké poděkování. Moc děkuji
všem, kdo do sbírky přispěli, v kasičkách bylo napočítáno 18 100 Kč!
Dárci byli odměněni tradičním cukříkem, kalendáříkem a v případě
zájmu též požehnáním nade dveře.
Kdo daroval peníze jiným způsobem, může si u mne tuto odměnu
vyzvednout. A ještě jedno velké poděkování patří dobrým lidem, kteří

podarovali drobnou sladkostí i koledující děti! Radost nám dělali lidé,
kteří už na nás čekali, a písnička koledníků je opravdu potěšila.
V příštím roce bude sbírka probíhat
o víkendu 4. – 5. ledna. Moc bych
uvítala, kdyby se mi ozvali dobrovolníci, děti, ale i dospělí, kteří by
byli ochotni v Netvořicích nebo i v
okolních obcích koledu obcházet. V
prosinci mne kontaktuje koordinátorka, která potřebuje vědět počet
skupinek, tedy počet pokladniček a
průkazů a také počet dětí, pro které
má Charita malý dáreček.
Další informace na internetových
stránkách www.trikralovasbirka.cz
S.Švecová
Tel. 721 517 887
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Místní spolky ve spolupráci s městysem Netvořice
Vás srdečně zvou na společnou akci

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
dne 30.4.2019 od 19:00 hodin na hřišti TJ Sokol v Netvořicích

od 18:00 hod. - stavění obecní májky na náměstí
Program: Soutěž o „nejhezčí čarodějnici“, zábava pro děti
Soutěže pro dospělé od 19:30 hodin
Zapálení hranice, opékání vuřtů

Občerstvení zajištěno
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Ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji

sazba DPH
Formát A4

800,-

21%

968,-

Formát A5

400,-

21%

484,-

Formát A6

200,-

21%

242,-

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 12.7.2019
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.1 - duben 2019. 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.
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ROZHOVOR

„JDE PŘEDEVŠÍM O MUZIKU…“
Na začátku března jste byl v rámci předávání cen Anděl 2018 uveden do Síně slávy. Jak toto krásné ocenění
vnímáte?
Michal Prokop: Moc si toho vážím, za celou svou více než padesátiletou kariéru jsem zas tak mnoho cen
nedostal, i když vlastně jedna cena tuhle moji dráhu zahájila – to bylo v prosinci 1967, na 1. Československém
beatovém festivalu. Síň slávy cen Anděl je celoživotní ocenění, ale odpočívat zatím nehodlám.
Co vše plánujete v letošním roce. Čeká vás hodně koncertování?
MP: Kromě běžných koncertů jak s Framus Five, tak s triem s Lubošem Andrštem a Honzou Hrubým,
připravujeme hlavně festival Krásný ztráty Live ve Všeticích a zároveň chystáme reedici našeho posledního
alba „Sto roků na cestě“ na vinylu, doplněnou o živé bonusy některých písní, nahraných na prvním ročníku
toho festivalu v roce 2016 v Lokti. Rádi bychom právě na festivalu ve Všeticích tento vinyl pokřtili. A s tím
taky souvisejí ještě další dvě věci, které se letos připravují, ale z pověrčivosti o tom zatím konkrétně hovořit
nechci. Nechte se překvapit.
Festival Krásný ztráty live pořádáte již potřetí. Letos se akce poprvé odehraje tady u nás ve Všeticích. Proč jste
zvolili zrovna toto místo?
MP: S tím nápadem za mnou přišel můj promotér David Gaydečka. Věděl, že se tady už dřív pořádaly
podobné akce menšího rozsahu, že je to zajímavé místo a že je u majitele objektu chuť do takové věci s
námi jít. Byl jsem se tam podívat a moc se mi ten prostor Statku Všetice líbí. Je to nová výzva zkusit si
jakýsi Woodstock v českých poměrech, na rozdíl od minulých dvou ročníků, které se konaly v zavedených
přírodních amfiteátrech v blízkosti českých hradů.
Jak vnímáte předchozí dva ročníky festivalu, jaká tam panovala atmosféra a jací byli diváci?
MP: Oba ročníky byly moc fajn. Skvělá atmosféra, vnímaví lidé v hledišti, kteří přesně věděli, na co jdou.
Nebyl to takový ten „fesťák“, kam se lidi jezdí opíjet a zařádit si. Na festivalu Krásný ztráty Live vždy šlo a
určitě zase půjde především o muziku. Tomu odpovídá i výběr účinkujících.
Na festivalu si zahrajete s oběma svými formacemi. Na co se návštěvníci mohou těšit z Vašeho repertoáru?
Budete hrát nové věci, nebo i legendární hity?
MP: Samozřejmě obojí. S kapelou to bude průřez naší letitou tvorbou, s triem je to trochu jinak, tam se
repertoár s Framusem protkne jen málo, jde o setkání tří výrazných individualit, jsou tam velké plochy pro
improvizaci mých dvou virtuozních kolegů, každé vystoupení je trochu jiné, hodně záleží na momentální
atmosféře a invenci.
Kdo bude mezi dalšími účinkujícími a podle jakého klíče jste tyto hosty vybíral?
MP: Především je třeba říci (jak často uvádějí politici...), že dramaturgie festivalu není jen mou záležitostí,
je to práce celého kolektivu lidí, kteří mají s pořádáním hudebních festivalů, jako je třeba pražský festival
Metronome, velké zkušenosti. Já pochopitelně do toho taky mám co říci. Chceme, aby festival byl setkáváním
muzikantů různých generací, aby to nebyla jen náhodná snůška těch, kteří zrovna „táhnou“ a mají náhodou
čas. Jde o lidi, kteří s tou českou rockovou muzikou nějak významně pohnuli, nebo hýbají, nebo o kterých
si myslíme, že mají takový potenciál pro budoucnost. Budou tam staří pardálové jako Vláďa Mišík a Etc…,
krásný projekt Pocta Petru Skoumalovi, z těch o něco mladších pak David Koller s kapelou, Vlasta Redl, z
mladých třeba Zrní, nebo Never Sol, ale taky Laura a její tygři, Lenka Dusilová, MCH Band a řada dalších.
Zahrajete si s někým z nich?
MP: Ano. Chystám se k tomu.
Chystáte pro návštěvníky i nějaká další překvapení?
MP: Něco už jsem naznačil výš, ale ještě se nechte překvapit. Těším se moc!
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ZPĚVÁK MICHAL PROKOP ZVE NA FESTIVAL KRÁSNÝ ZTRÁTY LIVE DO VŠETIC!
David Koller, Vlasta Redl, Michal Prokop & Framus Five, Vladimír Mišík, Lenka Dusilová, Laura a její tygři a
mnoho dalších se sejdou 9. a 10. srpna na festivalu Krásný ztráty live ve Všeticích. Garantem a spolupořadatelem
festivalu je známý zpěvák a moderátor Michal Prokop, který byl za svou výjimečnou hudební kariéru nedávno
uveden do Síně slávy hudebních cen Anděl. Michala Prokopa proslavily hity Kolej Yesterday nebo pořad České
televize Krásný ztráty a na festivalu vystoupí nejen se svou kapelou Framus Five, ale na podiu se exkluzivně
ve Všeticích objeví i společně s Davidem Kollerem a dalšími účinkujícími. Více informací o festivalu najdete na
www.krasnyztratyvsetice.cz.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA! Pro obyvatele Všetic, Netvořic, Radějovic, Tuchyně, Tuchyňské Lhoty, Maskovic, Dunávic
a také Neveklova přichystali pořadatelé speciální zvýhodněné vstupenky na festival. Limitovaný počet
dvoudenních vstupenek za 590,- Kč lze od 1. dubna zakoupit v květinářství Netvořice nebo v infocentru Neveklov.

Michal Prokop, Joe‘s Garage
a Statek Všetice uvádějí

Michal Prokop & Framus Five
David Koller / Vlasta Redl & kapela
Zrní / Lenka Dusilová (sólo)
The PRIMITIVES Group / Vladimír Merta
Vladimír Mišík & Etc… / Pocta Petru Skoumalovi
Laura a její tygři / Faela! / Sunflower Caravan
Lili Marlene / Never Sol / Vees
Marcus Jurkovič & Motion food
Všetická jízda!

MCH Band / Jiříkovo vidění / Stinka / Dick Savage / Edith
Permon Balet Superstar / Pig style / Nauzea Orchestra / Kill the Dandies
Stockholme Syndrome

Statek Všetice, 9.-10. 8. 2019
www.krasnyztratyvsetice.cz

Hlavní mediální partneři

Mediální partner

Partner

Vstupenky v prodeji v síti

