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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
rok 2019 se přehoupl do své druhé
poloviny. Máme tu léto, období
dovolených a s tím spojené
letní radovánky. Ale pro nás to
hlavně znamená, že se „konečně“
blížíme do finále výstavby ČOV a
kanalizace. S tím souvisí, jak jste
již zaznamenali, zahájení oprav
místních
komunikací.
Oprava
komunikací je zatím rozdělena do
dvou etap. Harmonogram prací
byl přizpůsoben kapacitním a
časovým možnostem společnosti,
která opravy provádí a zároveň i
pokračujícím pracím na výstavbě
kanalizace. Prostě to bylo nutné
zkoordinovat tak, aby bylo možné
Netvořicemi vůbec projet. Práce
na opravách byli zahájeny tam,
kde před dvěma lety výstavba
kanalizace začala a kde byl
předpoklad, že jsou komunikace
již dostatečně zhutněné a nehrozí
riziko propadu nad výkopem.
Druhá etapa oprav je nyní v
přípravě a měla by být zahájena
na konci srpna. Oprava místních
komunikací s sebou přináší i svá
úskalí. Jde především o napojení
jednotlivých
nemovitostí-vjezdů
na novou komunikaci. Tam, kde je
to možné se snažíme vlastníkům
nemovitostí vyhovět a spádovat
komunikace
tak,
abychom
eliminovali přívaly vod z dešťových
srážek. Věřte, že i přes veškerou
snahu, nemůžeme maximálně
vyhovět všem. To bychom potom
neměli silnice rovné, ale vypadaly
by jako tankodrom. Je zcela logické,
že každý majitel nemovitosti chce,
aby zrovna jemu k nemovitosti
voda netekla. Ovšem my zase
neuděláme nic s tím, že voda teče z
kopce. A s tím, že jsou některé domy
„utopené“ pod úrovní okolního
terénu již také nic neuděláme. Ani
my, ani současní majitelé. Tam,
kde se napojení vjezdu úplně
nezdařilo nebo zcela chybí, bude na
majitelích, aby si napojení upravili
podle nové komunikace. Ovšem
každý, kdo bude chtít nějakou
úpravu učinit, tak to musí nejdříve s
městysem konzultovat. Jde nám o
to, abychom se společně domluvili

na variantě, která bude přijatelná
pro obě strany, protože „lidové
tvořivosti“ tady máme všude až,
až. Dalším problémem, na který
jsme při opravách komunikací
narazili, je žalostný stav vpustí do
dešťové kanalizace. Je to věc, se
kterou jsme nepočítali, i když jsme
ji mohli předpokládat. Prakticky od
70. let, kdy se dešťová kanalizace
dělala, nedošlo k žádným větším
opravám. A podle toho její stav také
vypadá. Některé vpusti jsou zalité
do asfaltu, takže je vidět, že při
předchozích opravách komunikací
se s tím nikdo moc nemazal a zvolil
cestu nejmenšího odporu. Proto se
nedivte, že se opravy komunikací
protahují na dobu delší, než bylo
původně plánováno, ale musíme to
opravit, pokud možno, při jednom.
Opravit to ale se vším všudy, jak
by si většina z nás představovala,
to se opravdu nedá. Málokdo si asi
dovede představit, o jak finančně
náročnou záležitost se jedná.
Máme sice úvěr a nějaké naspořené
finanční prostředky, ale není
možné bezhlavě vše investovat
do oprav. Samozřejmě se jeví jako
velmi logické opravit to ve chvíli,
než budou všude nové povrchy.
S tím souhlasíme. Ale na druhé
straně jsme limitováni zákonem
o rozpočtové odpovědnosti. Celý
zákon je na stručné vysvětlení
poměrně složitý, ale vyplývá z něj,
že se prostě nemůžeme zadlužit
víc, než je zdrávo. Samostatnou
kapitolou oprav jsou komunikace
ve vlastnictví Středočeského kraje.
Jedná se o páteřní komunikace
procházející obcí. Zde je oprava
závislá na Krajské správě a údržbě
silnic. Přestože je zhotovitel stavby
kanalizace i my neustále urgujeme,
tak ještě nebylo vypsáno ani
výběrové řízení. Ale byli jsme
ubezpečeni, že se vše během
podzimu stihne, tak uvidíme. Nic
jiného s tím stejně dělat nemůžeme,
protože pokud chceme, abychom
měli tyto komunikace opravené
celoplošně, tak musíme vydržet.
Zbývá nám alespoň čas pustit se
do úprav komunikací a chodníků

v centru obce v prostoru u
autobusových zastávek tak, jak
je to zpracováno v projektové
dokumentaci
dopravním
inženýrem. Na tuto stavbu bylo
vypsáno výběrové řízení, které
vyhrála firma Šach stavební spol.
s r.o. Práce by měly být zahájeny v
polovině letošního srpna (určitě po
pouti) a budou spolufinancovány
z nárokové dotace Středočeského
kraje ze Středočeského fondu
Obnovy venkova. Bohužel, co se
nedá časově, technicky a hlavně
finančně zvládnout, je oprava
chodníků podél komunikací včetně
zelených pásů. Ale určitě s jejich
opravou a úpravou počítáme a na
přípravách intenzivně pracujeme.
Máme zpracovanou projektovou
dokumentaci
na
rekonstrukci
chodníku v ulici Hrubínova od
kostela až na konec Netvořic.
Částečně by měl být projekt řešen
z dotačního titulu Integrovaného
regionálního operačního programu
v rámci leaderu MAS Posázaví
„Bezpečná cesta do škol“, tak snad
se nám to podaří. Z Ministerstva pro
místní rozvoj jsme získali dotaci na
opravu komunikace v ulici Školní, a
to ve výši 2 930 192,-Kč. Tato suma
nám odlehčí z už tak velkého
objemu financí, který budeme
nuceni
na
opravu
místních
komunikací a chodníků vydat. I
když to některým nepřipadá, tak se
snažíme, aby se nám tady všem co
nejlépe žilo. Ale každý, kdo někdy v
posledních letech něco budoval, ví,
jaké problémy jsou s tím spojené.
Vše se prostě uhlídat v takovém
objemu nedá. A na komentáře
typu, „jak to může vypadat, když
to tady řídí převážně ženské“, na
ty už jsme si zvykli. Ono, když se
něco dělá „teoreticky a pusou“,
tak to každý zmákne raz, dva. Ale
praxe vypadá opravdu trošičku
jinak. Taky jsme to další volební
období tady mohli v klidu prosedět,
jenom si obec „činčat“- uklízet,
sázet kytičky …, pořádat kulturní
a společenské akce a rozdávat
úsměvy na všechny strany s tím,
jak nám to pěkně šlape. Prostě
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zvolit systém „kdo nic nedělá, nic
nezkazí“. Místo toho jsme se pustili
do něčeho, na co žádní zastupitelé
před námi „neměli odvahu“. Jenom
vyřízení
stavebního
povolení
včetně povolení na všechny
přípojky nám zabralo bezmála 2
roky. Přidělení dotace a získání
úvěru už jsme potom brali jako
„malý zázrak“. Ale asi opravdu
štěstí přeje připraveným. Ano,
máme z toho občas zamotanou
hlavu, protože vše nejde tak, jak
bychom si představovali. Věřte,
že až budeme dělat kanalizaci
podruhé, tak už to bude brnkačka.
Jsou ale i věci, které neovlivníme.
Jsme sice investorem, ale realizaci
stavby provádí firma, která vyhrála
výběrové řízení. My bychom,
teoreticky, měli jenom dohlížet,
zda je plněn harmonogram prací a
fakturován správný objem peněz,
aby vše vůči fondu, ze kterého
jsme dotaci získali, bylo správně.
Nemůžete se divit, že občas
některé změny, ke kterým dochází
„za pochodu“, nevíme. Prostě
nás o nich nikdo nestihl předem
informovat. Proto jsme rádi, když
se nás ohledně stavby na něco
zeptáte nebo nás upozorníte, co se
kde zrovna děje. Pak můžeme na
danou situaci okamžitě reagovat,
případně ji změnit. Stavba je
živý mechanismus, který musí
operativně reagovat na vzniklé

problémy. Víme, že zhoršená kvalita
vašeho života, kterou již druhým
rokem zažíváte, není příjemná. Ale,
na druhé straně, vede k pozitivním
změnám. Takhle to bylo v každé
obci, která si výstavbou kanalizace
prošla. Nebráníme se žádné kritice,
ale musí být konstruktivní. My
musíme na obec pohlížet jako
na celek a naše kroky, i když jsou
vedeny v zájmu obce, se nemusí
líbit všem. Místo toho, abyste se
nás na některé věci přišli zeptat,
posloucháte „hospodské klepy“.
Touto „potrubní poštou“ se k vám
ale nikdy nemohou nedostat
úplné a správné informace, protože
obsah těchto sdělení bývá často
vytržen z kontextu. Takže pokud
něco nevíte, vrtá vám to hlavou,
tak se normálně přijďte zeptat a
možná pochopíte, že naše kroky
nejsou tak „zcestné“, jak to na první
pohled vypadalo. Anebo je možné,
že vám dáme za pravdu a svůj
postoj změníme. Nikdo z nás nemá
patent na rozum, stejně tak jako
žádná věc nemá jen jedno řešení.
Vše je věcí komunikace a domluvy.
Snažíme se, aby naše rozhodnutí
nepostrádala logiku a zdravý selský
rozum. Ovšem legislativní nařízení
postrádají oboje. Takže pokud je
něco nařízeno „shora“, tak s tím nic
neuděláme. Bohužel v některých
našich rozhodnutích hrají svoji roli i
finance, protože rozpočet městyse
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není bezedný.
Nakonec bych ale chtěla ze srdce
poděkovat všem občanům a
hlavně těm, kteří jsou současné
nepříjemné období schopni zvládat
bez větších emocí a ví, že vše, co se
tady děje, je pro dobrou věc. Vážíme
si toho, protože je to opravdu
náročné období pro nás pro
všechny. Tak to s námi, prosím, ještě
vydržte až do toho pomyslného
„finále“. I když se obávám, že s
našimi plány a budovatelským
elánem se v budoucnu nějakým
dalším omezením nevyhneme.
Vážení spoluobčané, srdečně Vás
zveme na tradiční Netvořickou
pouť a děkujeme všem, kteří se na
její organizaci podílejí, ať už jsou
to Sokolové, Rodáci nebo spolek
Kolna. Snad už letos naposledy v
“bojových podmínkách“. Krásný a
pohodový zbytek prázdnin.
		

Monika Šlehobrová

Poděkování
Na konci června letošního roku odešla do důchodu naše kolegyně paní Václava Jašková. Děkujeme jí
za všechna ta léta, která pro městys obětavě pracovala. Přejeme jí do další životní etapy hlavně pevné
zdraví a Vendulko, ať si ten „zasloužený odpočinek“ ještě hodně dlouho v klidu užíváš.
Kolektiv pracovníků městyse Netvořice
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ZPRÁVY MĚSTYSE
Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15.4.,13.5. a 24.6.2019

Zastupitelstvo chvaluje mj.:
•
Program rozvoje městyse ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.
•
poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 120.000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
10/2019 s TJ Sokol Netvořice.
•
koupi části pozemku parc.č. 485 o výměře 112 m2 v k.ú. Netvořice. Kupní cena 50,- Kč/m2. Veškeré náklady
s prodejem hradí kupující.
•
zpracování územní studie plochy Z31 územního plánu městyse Netvořice.
•
podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích“ v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č.9 MAS Posázaví.
•
závěrečný účet městyse za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
•
účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2018.
•
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 200090-308-17 ČOV a kanalizace Netvořice.
•
doplnění rozpočtového opatření č.7/2019 - navýšení paragrafu 22125171 o částku 10.000.000,-Kč - oprava
komunikací po výstavbě kanalizace a ČOV II. etapa. O tuto částku se prohloubí i schodek rozpočtu městyse
na rok 2019. Tato částka bude kryta zapojením přebytku hospodaření z minulých let.
Ukládá:
•
starostce městyse zajistit vypracování Akčního plánu pro roky 2019-2021 v přímé návaznosti na schválený
Program rozvoje městyse a rozpočet městyse do června 2019.
Souhlasí:
•
s návrhem na vklad Územní studie plochy Z31 do evidence územně plánovací činnosti.
Rozhodlo:
•
že po uvedení kanalizace včetně čistírny odpadních vod do trvalého provozu (předpokládáno podzim 2020)
schválí a vydá dle § 10c zákona 565/1990 Sb. obecně závaznou vyhlášku o poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností připojení na kanalizaci vybudovanou městysem Netvořice (celé znění návrhu obecně
závazné vyhlášky si můžete přečíst na webových stránkách městyse v sekci Úřední deska)

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 29.4. – 8.7.2019
Rada schvaluje mj:
•
poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Maskovice ve výši 5.000,-Kč.
•
přijetí daru od Židovského muzea v Praze, jehož předmětem je darování dřevěných historických vitrín a
celoskleněných vitrín.
•
zvýšení kapacity školní družiny ze současných 58 účastníků na 87 účastníků. Nové oddělení vznikne nově v
kmenové třídě na malé budově školy.
•
zapůjčení vysokého kola výrobce Barták na výstavu „Dobrodružství cyklistiky-éra vysokého kola v Čechách“,
která se koná v Regionálním muzeu v Kolíně v termínu 16.7.2019-28.10.2019.
•
ošetření vzrostlých stromů před hřbitovem v Netvořicích, kterou provede firma Baobab-péče o zeleň s.r.o.,
a to v celkové výši vč. DPH - 55.370,- Kč. Ošetření může být provedeno i v dílčích částech dle naléhavosti.
•
změnový list č.1, který se týká změny střešní krytiny a klempířských prvků na budově ČOV. Navýšení ceny
oproti Smlouvě o dílo č.200090-308-17 je + 32.153,02 Kč.
•
vypsání výběrového řízení na akci „Autobusový terminál Netvořice“ a oslovení firem BES s.r.o.-IČ:43792553,
LAROS s.r.o. – IČ:49826514 a PETR ŠACH stavební s.r.o. – IČ:27106942
•
opětovné podání žádosti o dotaci na hasičské zásahové vozidlo – cisterna
•
na základě žádosti Mateřské školy Netvořice maximální výši školného na školní rok 2019-2020 ve výši 480,Kč/měsíc.
•
vítěze výběrového řízení „Autobusový terminál Netvořice“, kterým je Petr Šach stavební s.r.o., IČ 27106942 s
nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.912.583,07 Kč bez DPH.
•
vypsání výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace ulice Školní Netvořice“ a oslovení firem BES
s.r.o.-IČ:43792553, LAROS s.r.o. – IČ:49826514 a PETR ŠACH stavební s.r.o. – IČ:27106942

ZPRÁVY MĚSTYSE
•
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prodloužení smlouvy o dočasném užívání veřejného prostranství, tj. pozemku parc.č.77 v k.ú.Netvořice
výměře 55m2 ,a to na dobu od 1.1.2020 do 30.6.2020. Nájemné za celou dobu prodloužení nájmu bude
uhrazeno předem při podpisu Dodatku o prodloužení smlouvy.

Se seznámila:
•
s cenovým návrhem společnosti GPlus s.r.o. na vyhotovení pasportu hřbitova a doporučuje návrh k
projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. Celková cena pasportu činí 39.390,- vč. DPH.
Předává:
•
žádost Pragoprojekt a.s. o vydání závazného stanoviska na akci „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“ na
nejbližší zasedání zastupitelstva městyse Netvořice.
•
žádost Pragoprojekt a.s. o vydání závazného stanoviska na akci „„D3 0301-0303 Praha – Václavice“ na nejbližší
zasedání zastupitelstva městyse Netvořice.

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 30.6.2019
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI:
VÝDAJE PO KONSOLIDACI:

28 804 877,19 Kč
31 551 914,24 Kč
2 747 037,05 Kč

SALDO:
Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 30.6.2019:
Zůstatek účtu u České národní banky k 30.6.2019:
K 30.6.2019 byl úvěr na ČOV a kanalizaci čerpán ve výši:
Zůstatek úvěrového účtu u České spořitelny k 30.6.2019:

26 167 124,34
22 923 706,84
36 650 465,45
32 582 465,45

Kč
Kč
Kč
Kč

Odpadové hospodářství
Kam s ním? Tuto otázku řešil už
Neruda ve svém fejetonu. My
ji řešíme každým rokem vždy
s příchodem léta, zejména s
příjezdem chalupářů. V této době
jsou totiž kontejnery na tříděný
odpad již druhý den po jejich
vyvezení opět plné. Zaplňují se i
prostory kolem nich. S frekvencí
svozu bohužel nic neuděláme, ten
je nastavený jako svoz týdenní.
Proto vás žádáme, abyste se
před tím, než půjdete něco do
kontejneru vyhodit, přesvědčili, zda
jsou nádoby prázdné. V opačném
případě potom zůstává odpad
kolem přeplněných kontejnerů. A v
případě, že je větrno, máme plasty
a papír po celých Netvořicích.
Řešením pro likvidaci např. větších
kartonů, polystyrenů a dalších
objemnějších odpadů je možnost
odvozu do sběrného dvora v
jeho otevíracích hodinách. V
mimořádných situacích je možné
se na nás obrátit, a pokud to bude

možné, rádi vám sběrný dvůr
mimořádně otevřeme. Určitě je to
lepší řešení, než odpad vysypat před
zavřenou bránu. Potom totiž zase
musí někdo jít a všechno uklidit.
Nechceme být jako „policajti“ a
prostor začít monitorovat. Jsme
snad všichni rozumní a kulturní lidé.
Dalším problémem je likvidace
bioodpadu. Tak jak nám ukládá
zákon, máme zřízeno místo pro
jeho ukládání, a to ve sběrném
dvoře. Chápeme, že někdy můžete
mít problém s tím, jak bioodpad do
sběrného dvora dopravit a zavoláte,
zda bychom ho nemohli odvézt.
V těchto, podotýkáme zcela
„výjimečných“ případech, jsme
ochotni vaší žádosti vyhovět. Ale
opravdu jen výjimečně. Kdyby měli
naši komunální pracovníci objíždět
všechny nemovitosti a svážet
trávu, tak by v letních měsících
nedělali nic jiného. Ale tohle
opravdu není jejich jedinou náplní
práce. Proto vás žádáme, abyste si

odvoz bioodpadu zajistili vlastními
silami. Řešením je i objednání
popelnic pro sběr bioodpadu
s týdenním sezónním svozem.
Vzhledem k rentabilitě svozu,
požadují Technické služby, aby byl
svoz zajišťován minimálně pro 10
nádob. Ty jsou poskytnuty zdarma,
poplatek za svoz je v souladu s
obecně závaznou vyhláškou, která
je uveřejněna na našich webových
stránkách.

Ekologické akce
Děkujeme
našim
myslivcům
za jarní úklid škarp a černých
skládek. I to je ukázka toho, že
jsou mezi námi lidé, kterým není
lhostejný stav našeho okolí. Pokud
mezi ně patříte i Vy, přijďte nás
podpořit na podzimní „úklidovou
štafetu“. O termínu jejího konání
budeme s předstihem informovat
prostřednictvím našich webových
stránek, vývěsek a mobisysu.
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ZPRÁVY MĚSTYSE

Muzeum
Je to již nějaká doba, co jsme vás
informovali o dění, které se týká
přestavby resp. oprav a uspořádání
našeho muzea. Zatím ale není
o čem informovat. Nikam jsme
se výrazně neposunuli. Pořád
pracujeme na věcech, které jsou
pro chod městyse důležitější, než
je zprovoznění muzea. Investovat
do něj můžeme až ve chvíli, kdy
ostatní rozdělané věci budou
hotové. Nejsme kulturními barbary
a i my chceme, aby se muzeum
otevřelo a zase sloužilo svému účelu
stejně, jako je to v jiných městech
a obcích. I když o výdělečnou
činnost se nebude jednat nikdy.
Muzeum bude třeba vždy dotovat.
S tím počítáme, ale pokud nové
uspořádání
expozice
zajistí
možnost pořádání tematických
výstav, které do našeho muzea
přilákají více návštěvníků, tak
budeme spokojeni. Jen v současné
době k dodělání chybí dvě věci: čas
a peníze. Ale zase tak úplně jsme se
neflákali. Podařilo se nám dokončit
akci „kulový blesk“. Díky ní naše
muzeum získalo hodnotný inventář
z Židovského muzea v Praze, které
rušilo svoji současnou expozici,
neboť jde do rozsáhlé rekonstrukce.

A protože se jedná o dar, tak
kromě investice do rozmontování,
zabalení, přestěhování a následné
smontování, jsme nezaplatili nic.
Z věcí máme obrovskou radost,
protože jsou krásné. A věřte, že se
jedná o dar, který má i vysokou
finanční hodnotu. Možná si někdo
řekne, že původní nábytek byl
ještě dobrý, a že je škoda, že
jsme ho „vyhodili“. To je jen úhel
pohledu. Nejen, že dispozičně již
nevyhovoval našim potřebám na
zatraktivnění interiéru, ale byl i v
takovém stavu, že investice do jeho
opravy a uzpůsobení by byla zcela
nerentabilní. Dalším problémem
je červotoč, kterým je veškerý
nábytek ve spodních prostorách
muzea prolezlý. Zbavit se červotoče
sice lze, ale za poměrně vysokých
finančních nákladů. A protože ani
nábytek v přízemních prostorách
muzea, až na výjimky, dispozičně
a kapacitně nevyhovuje, bude
zlikvidován. Ten nábytek, který
zůstane, bude muset projít, po
„červotočové kůře“, zrestaurováním.
A to také není „za hubičku“. Takže
„kde vzít a nekrást“? Například
opravu
elektrických
rozvodů
potřebuje
akutně
restaurace

Na radnici. A také se jedná o
poměrně vysokou investici. Navíc
jako majitelé objektu a zároveň
pronajímatelé máme ze zákona
povinnost mít rozvody elektřiny
v pořádku. A teď si položme
na misku vah, co je důležitější?
Zprovoznění muzea, které nám
finančně sice nic nepřináší, ale
ukazuje na naši kulturní vyspělost
a zároveň pomáhá rozšiřovat
povědomí o historii i současnosti
naší obce nebo, na druhé straně,
uzavření restaurace, která, jak
někdo může namítnout, slouží jen
určitému okruhu našich obyvatel
(když pomineme stravovací služby,
které poskytuje návštěvníkům
městyse). Tady se asi názory
budou rozcházet, protože každý
vidíme prioritu někde jinde.
Každopádně, my jsme se rozhodli,
že nejdříve dojde z rozpočtu
2020 k opravě elektroinstalace v
restauraci a teprve potom, pokud
nám to rozpočet dovolí, budeme
investovat dál do úprav interiérů
v muzeu. Ovšem, může se stát i
zázrak a peníze budou na obojí. Tak
se nechme se překvapit.
Ivana Fulínová

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Vítání občánků
Toto nedělní odpoledne 28.4.2019
jsme přivítali mezi občany naší
obce ty nejmenší, kteří spatřili
světlo světa teprve nedávno.
Tentokrát byla „porodnost“ nižší
než v předchozích letech, takže se
v prostorách zasedací místnosti
na našem úřadu nemuseli „malí
drobečci“ se svými rodiči příliš tísnit.
Jako tradičně přišly všechny potěšit
svým vystoupením děti z mateřské
školky. Po projevu starostky se
rodiče podepsali do pamětní knihy,
maminky dostaly kytičku, pro
miminko potom dárkový poukaz
a malou drobnost. Celou akci jsme
ukončili
společným
přípitkem
a milým povídáním. A koho že
jsme to vlastně mezi nás přivítali?

Čarodějnice
Tobiáše Bláhu, Annu Jircovou,
Václava Dlouhého, Jáchyma Jirce,
Matyáše Fulína, Elišku Noskovou
a Michala Šťastného. Tak ať se
vám daří a ať je pro vás život tou
pomyslnou „procházkou růžovou
zahradou“.

Večer 30.4.2019 byl dle tradice
zasvěcen
„pálení
čarodějnic“
chcete-li „Filipojakubské noci“.
Podle naší nové tradice jsme
nejdříve v podvečer postavili na
náměstí májku. Už problémy s
jejím stavěním resp. dopravením
na náměstí byly předzvěstí toho,
že letos vše nebude probíhat podle
našich představ. Už jsme na tom u
nás tak špatně, že nejsme schopni
dát dohromady potřebný počet
chlapů, kteří by přiložili ruku k dílu
a májku přinesli a postavili. Je to
smutné, pánové, ale ženské za vás
májku opravdu stavět nebudou!
Přes všechny peripetie se nakonec
všechno podařilo a májka zavlála.
Nikdo z nás ovšem netušil, že to

USKUTEČNĚNÉ AKCE
není nadlouho. Oslavy se přesunuly
na fotbalové hřiště, kde mezi
dětmi probíhala soutěž o nejhezčí
masku čarodějnice, čaroděje či
jinou magickou postavu. Masek
se sešlo dost a tak bylo z čeho
vybírat. Po setmění jsme zapálili
hranici, opekli si vuřty a oddávali se
čarodějnickému veselí. Atmosféra
byla skvělá a pěkně jsme si to
užili. S dobrým pocitem jsme tedy
uléhali ke spánku. Jenže tradice
jsou tradice. To, že se u nás už
přestávají dodržovat, neznamená,
že je jinde nedodržují. Prostě
a jednoduše, májku nám „dle
tradice“ ukradli! A důvod? Zcela
prostý. Nikdo ji nehlídal. Chlapi,
je úplně jedno, kdo ji bude hlídat,
hasiči – nehasiči. Jen to chce se
trochu „kousnout“, domluvit se
mezi sebou a nějak se tady tu
jednu jedinou noc v roce vystřídat.
Občerstvení je pro vás vždycky
připraveno, takže „nasucho“ tady
určitě sedět nebudete. Možná by
to chtělo vysvětlit mladší chlapské
generaci, co se za tímhle rituálem
vlastně skrývá, aby si to vzali za své
a do budoucna jsme tuhle ostudu
už nezažili. Tady nám při hlídání
nepomůžou žádné zařízení gps
a ostatní moderní technologie,
tady se to prostě musí „odsedět“.
Korunu celé té ostudě nasadili
naši „recesisti“, když uřízlý vršek
májky vyšperkovali postavičkou
„teletubees“. Nemáme jim to za zlé,
recese je recese, ale příště by mohli
svoje snažení přece jenom napnout
jiným směrem. Doufáme, že se
příští rok tahle situace již opakovat
nebude, a že se tady najdou ti
„opravdoví chlapi“, kteří májku
dovedou ohlídat. Minimálně, je to
výzva. Uvidíme, jak se „pochlapíte“!
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Den dětí

Setkání seniorů
V sobotu 11.5.2019 proběhlo, jako
každoročně,
setkání
seniorů
spojené s oslavou Dne matek.
Vyhrazená místa v sokolovně se
prakticky naplnila. Ženy měly nad
muži převahu, ale na to jsme si
už zvykli. Nějak jsou ženy v tomto
směru aktivnější, možná mají větší
potřebu se scházet. O program se
postaraly děti z mateřské a základní
školy a ze strany obecenstva byly
za svá vystoupení odměněny
dlouhotrvajícím
potleskem.
Potom už byl čas na přátelské
povídání mezi přítomnými. Kromě
dobré nálady se servírovalo i
občerstvení a nějaká ta sklenička
vínka. Odpoledne při klábosení
rychle ubíhalo a už tady bylo
netrpělivě očekávané vystoupení
„Chářovických
ochotníků“
s
komponovaným
zábavným
programem. A můžeme říci, že to
byl opravdu „zlatý hřeb“ sobotního
odpoledne. Klobouk dolů před
těmito amatéry, protože to zahráli
přímo skvěle.
Pořad byl velmi
zábavný a nikdo určitě nelitoval, že
si na jejich vystoupení počkal. Jsme
zvědavi, čím nás překvapí příště.
A vy, kdo jste se podívat nebyli,
to berte jako výzvu, že se občas
vyplatí, jak se říká „zvednout zadek“
a vyrazit za „kulturou“.

Sobota 1.6.2019 se nesla ve znamení
oslav Dne dětí. Na netvořickém
fotbalovém hřišti se tentokrát,
možná i díky skvělému počasí,
sešlo opravdu hodně dětí. Členky
kulturní komise pro ně připravily
stanoviště se specifickými úkoly,
které děti postupně musely splnit.
Splněný úkol znamenal razítko
do kartičky. Po nasbírání plného
počtu razítek byly děti odměněny
drobným dárkem, sladkostí a
zmrzlinou. Pro další rozptýlení
měly obří nafukovací skluzavku,
malování
obličejů
a
házení
balónků
naplněnými
vodou.
Zlatým hřebem celého odpoledne
bylo, jako vždycky, stříkání hasičské
pěny. Oblíbená kratochvíle se
odehrávala pod taktovkou našich
hasičů. I kdyby celý rok s ničím
„nebodovali“, tak tady mají body
jisté. Totiž nadšení, které v dětech
stříkání pěny vyvolává, je nedozírné.
Je krásné pozorovat rozzářené
dětské obličeje, které se dovedou
radovat z každé maličkosti. Škoda,
že se tato schopnost s přibývajícím
věkem ztrácí a k vykouzlení
úsměvu už nám nestačí pouze
maličkosti, ale potřebujeme víc
a víc. Možná bychom se nad tím
„dospěláckým“
životem
měli
zamyslet a hledat inspiraci u těch
nejmenších. Každopádně to bylo
oboustranně příjemně strávené
odpoledne. A kdo nechvátal domů,
vydržel i na fotbalový zápas našich
borců s borci z Bukovan. I tady byl
důvod k úsměvu…
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Orvieto
8.6.2019 jsme přivítali účastníky již
12. ročníku štafety „Corpus Domini“
z Prahy až do italského Orvieta.
Poutníci dorazili v podvečer
ke Kočce za komínem, kde jim
poskytla ubytování paní Jindra
Šmídová. Po krátkém oddechu si
pro nás připravil hlavní organizátor
pochodu
Vladimír
Drábek
promítání a poutavé vyprávění
o Indii, kterou již poněkolikáté
navštívil. Jeho vyprávění o běžném
životě Indů bylo vskutku úchvatné.
Ráno 9.6.2019 vyrazila hrstka

netvořických dobrovolníků spolu
s poutníky po turistických trasách
směr Neveklov. Nechodíme po
těchto turistických trasách moc
často, tak jsme byli překvapeni,
jak krásnou krajinou v našem okolí
vedou. Když jsme dorazili do cíle,
předali jsme pomyslný „štafetový
kolík“ neveklovským a poobědvali
společně v restauraci Bernard.
Nejenom díky skvělé společnosti
a krásnému počasí jsme všichni
mohli konstatovat, že tohle nedělní
dopoledne stálo opravdu zato a ten,

kdo s námi vyrazil, určitě nelitoval.
Kéž by se nás těchto akcí účastnilo
víc! Ale tomu se nedá poručit, to se
musí chtít.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Šerpování

Žáci 1. a 4. ročníku v Loutí

Ve čtvrtek 23.5.2019 proběhlo šerpování žáků deváté třídy. Počasí
nám přálo, tak se vše odehrálo před
budovou naší školy. Po slavnostním
nástupu zahrála Eliška Kašáková
na harmoniku a pak si všichni společně zazpívali dvě písně za doprovodu kytary, na kterou hrál Matěj
Kolář. Po projevu paní ředitelky došlo k vlastnímu šerpování a předání pamětního listu. Zároveň jsme
se o každém z nás něco dozvěděli
– kde bude pokračovat ve studiu,
jaké jsou jeho koníčky, co hezkého
o něm spolužáci napsali. Následoval projev paní starostky a třídního
učitele Zdeňka Cudlína. Pak nás
zástupci třídy Adéla Krňanská a David Štika seznámili s tím, co nám za
těch devět let utkvělo nejvíce v paměti a jak sami cítíme poslední rok
školy. Pro každého učitele jsme měli
připravený malý dárek – jeho předání jsme doprovodili nějakou vtipnou
vzpomínkou. Následovalo bohaté
pohoštění, které jsme pod vedením
paní Jitky Stibůrkové přichystali ve
školní kuchyňce. Akce byla úžasná,
všem děkujeme.
			
Žáci IX. třídy

Ve dnech 29.5.-31.5.2019 si užily pobyt v Loutí naše dvě třídy – první
a čtvrtá, se svými učitelkami. Celý
pobyt provázely soutěže, hry, sportovní aktivity a také táboráky s kytarou a zpěvem. Velké poděkování
patří oběma paní učitelkám – Aleně Otradovcové a Olze Markové za
plné nasazení, přípravu celé akce
a ochotu uspořádat vícedenní akci
pro žáky naší školy. Díky i všem
ostatním, kteří napomohli hladkému a úspěšnému průběhu tohoto
projektu.
Mgr.Ludmila Vodehnalová

s úsměvem na rtech v budoucnu
vzpomínat. Po odběhnutí probíhala ještě doprovodná soutěž, kde
mohly děti závodit za jednotlivce a
vyhrát další zajímavé ceny. Pro zúčastněné žáky připravily paní učitelky občerstvení. Domácí koláče přišly dětem po fyzické aktivitě vhod,
stejně jako melouny, po kterých se
skoro zaprášilo. Tímto děkuji všem,
kdo se na spolupráci podílel.

S nejlepšími časy v týmové soutěži
doběhly týmy:
1. ETE s časem 27 minut (Nejedlo Tadeáš, Koudelová Ester, Šebková Eli)
2. Bratři ve zbrani 01 s časem 30 minut (Loužecký Vítek, Doležal Aleš)
Dětský den 3.6.2019
3. Evžen je(e)1 s časem 32 minut
(Kaňák Dominik, Hanák Ondřej,
Letos, už počtvrté v řadě, se konal Šméral Adam)
v rámci dětského dne orientační
běh. Závod je každoročně určen pro Výsledky individuální soutěže – Pažáky 6. – 8. ročníků a je dětmi ne- měťové pexeso:
trpělivě očekáván. Zvolila jsem opět 1. Zvěřina Jakub s časem 9 minut
jinou trasu, dlouhou necelé 2 km, 2. Koudelová Ester s časem 10 mikterá vedla lesními cestami v okolí nut
rozcestí v Háji. Celkem vyběhlo 19 3. Šebková Eli a Kerlický Lukáš s čatýmů a na kontrolních stanovištích sem 11 minut
plnily děti zadané úkoly. Za každou
Mgr. Aneta Fuchsová
chybně zodpovězenou úlohu se jim
přičítaly trestné minuty. Jako každoročně nám v lese některé týmy
zabloudily. I přes starostlivé nabídky
spolužáků na jejich záchranu jsme
vyčkali jejich návratu, a nakonec se
oba dva ztracené týmy vrátily na
trasu a samy našly správnou cestu k
cíli. Určitě na svoje bloudění budou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dětský den s mladými hasiči

Výlet na Povltavskou stezku

Dětský den probíhal ve znamení
krásného počasí a samozřejmě celé
řady akcí. Hned po ránu se nám
představili netvořičtí mladí hasiči.
Měli připraveny zajímavé soutěže a
předvedli i ukázku zásahu při požáru. Moc děkujeme Ivetě Slancové a
Evě Mamiňákové za přípravu celé
akce. Následovaly hry pro 1. stupeň,
které si pro mladší děti připravili deváťáci.
Mgr.Ludmila Vodehnalová

Dne 29.5.2019 se žáci 6. a 9. ročníku vypravili na turistický výlet Povltavskou stezkou. Sraz byl v časných
ranních hodinách, ale ani to děti
neodradilo a účast jsme měli téměř
stoprocentní. Autobusem jsme dojeli na zastávku Nová Rabyně a pěšky vyrazili podél Vltavy do Třebenic
a dále po turistické stezce směrem
do Štěchovic. Počasí nám přálo, a i
když jsme nesli pláštěnky, nemuseli
jsme je použít. Bylo po dešti a díky
tomu jsme měli možnost pozorovat zástupce našich obojživelníků
– mloka skvrnitého. Některé děti viděly toto překrásné zvíře poprvé a
měly z toho velký zážitek. Trasa našeho výletu měřila téměř 12 km a na
závěr si dal každý zaslouženě něco
na zub v cukrárně nebo pizzerii ve
Štěchovicích. Domů jsme se vrátili
spokojeně unavení a se spoustou
zážitků.
Mgr. Aneta Fuchsová

Bubnování pro život
Dne 22.5.2019 proběhl v osmé třídě projektový den „Bubnování a
klíčové dovednosti pro spokojený
život“ pod vedením Lucie Ernestové a Davida Chába. V průběhu šesti
vyučovacích hodin žáci absolvovali
zážitkové hraní na bubny, přednášku a diskusi na téma – zdraví, zdravá
strava, pohyb v našem životě, práce s dechem proti stresu a trémě a
typy na zvládání prokrastinace. Na
závěr si osmáci vyzkoušeli i meditaci a projekt ukončili společným přípitkem.
Z názorů žáků:
„Bylo to skvělé, úplně něco jiného,
než jsme ve škole dosud měli. Bylo
to víc pohodovější a klidnější. Hodně mě zajímaly typy na dýchání a
hraní na bubny…“
„Moc jsme si to užili, nejvíce se mi
líbilo dýchání. Bylo to fakt užitečné,
využiji to v běžném životě a hlavně
při sportu.“
„Bylo to fajn. Dozvěděli jsme se
mnoho nových věcí. Nejvíce mě zaujaly typy na správné dýchání – můžeme se tak zklidnit, ale i připravit
na výkon.“
		
Mgr. Jana Plachá
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Muzeum smaltu
Závěrem školního roku navštívili žáci devátého ročníku muzeum
smaltu v Netvořicích. Muzeum je
úžasné, s jedinečnou atmosférou.
„Moc děkujeme tímto paní Šmídové, že nás ochotně přijala a její nenásilný výklad byl pro nás velice zajímavý a inspirativní.“
			
Žáci IX. třídy

Pasování na čtenáře
Dne 10.6.2019 jsme se vydali do
knihovny, kde jsme se zúčastnili
„pasování na čtenáře“. Paní knihovnice Lucie nás přivítala v dobovém
oblečení. Žáci museli plnit úkoly:
opravit popletený název pohádky
a přečíst báseň. Po splnění úkolů
složili čtenářský slib a byli pasováni
na čtenáře. Návštěva knihovny se
dětem líbila. Někteří žáci již knihovnu navštívili s rodiči, pro některé to
byla návštěva první a doufejme, že
ne poslední. Po návratu do školy
na nás čekalo sladké překvapení –
„pohádkový dort“ ve tvaru našeho
slabikáře. Děkujeme všem maminkám, které nám toto překvapení
připravily a paní knihovnici za uvedení do království čtenářů.
Alena Otradovcová

Gymnastická akademie
Poslední středu školního roku se
tradičně koná gymnastická akademie, čili vystoupení našich dětí
v rámci gymnastiky a tanečních
kroužků. Ne jinak tomu bylo i letos.
Ani velmi teplé počasí neodradilo
diváky ani cvičenky a cvičence a
akce se velice povedla. Poděkování patří především Jitce Stibůrkové
za přípravu všech účinkujících. Tak
opět za rok …
Mgr.Ludmila Vodehnalová
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Slohová práce žáků 9.ročníku na téma: Co mi dala (vzala) netvořická škola
Když se kteréhokoliv žáka zeptáte,
co mu vzala škola, první, co ho napadne je spousta hodin drahocenného času, který by zajisté využil
zcela jinak, např. s kamarády. Když
se ale na to podívám z jiného úhlu
pohledu, tak nám toho škola jednoznačně více dala, než vzala. Osvětlila
nám zapeklité klikyháky, kterým se
říká písmenka. Ty jsme se naučili i
přečíst, a aby toho nebylo málo, zapletlo se nám do toho i sčítání, odčítání a násobilka. Devět let jsme zde
odtrpěli s myšlenkou, že ve světě
dospěláků je to lepší. Teď však, když
tu sedím a tohle všechno sepisuji, mi dochází, že to tu nebylo zase
tak špatné. Už jenom učitelský sbor,
který se za každou cenu snaží udělat toto místo ještě lepším. Vím to, i
když my žáci to nedostatečně oceňujeme. Díky babičce jsem to pochopila – neustálé úpravy školních
pozemků a celého areálu školy jsou
neskutečně náročné. I my jsme se
mohli zapojit. Například když byla
uspořádána brigáda na pomoc s
výsadbou labyrintu. Ani my žáci
jsme nechtěli zůstat pozadu, a tak
ti z nás, kteří oplýváme nadáním
pro hudbu a recitaci, jsme připravovali každoročně program pro členy
spolku rodáků z Netvořic. Když o
tom tak přemýšlím, bude se mi po
tom všem stýskat – po hlučných
přestávkách, po učitelích, a hlavně po mých spolužácích, kteří se
za těch devět let stali mou druhou
rodinou. Chtěla bych poděkovat
všem, co jsem tu potkala, protože
právě oni ze mě udělali to, co jsem
teď. Děkuji.
Eliška Kašáková
Naše škola se nachází nedaleko Benešova. Každý si zde má možnost
vybrat v rámci volnočasových aktivit to, co ho baví, ať už je to sport
nebo příroda. 1. září 2010 jsme nastoupili do první třídy, kde jsme našli hodně kamarádů a kamarádek.
Paní učitelky se nám pěkně střídaly
a v páté třídě jsme se museli rozloučit s některými kamarády a na
jejich místo přišli zase jiní. Také jsme
tento rok dostali nového a hlavně hodného pana učitele Zdeňka

Cudlína, za kterého jsme moc rádi
a děkujeme mu, že to s námi vydržel až do samého konce. Pan učitel nás naučil spoustu nových věcí
z matematiky, dějepisu nebo také,
jak se máme chovat ve společnosti,
na výletě apod. Byl pro nás po celou dobu jako druhý otec. Ty čtyři
roky utekly jako voda v řece a my si
půjdeme každý svou cestou, kterou
jsme si vybrali. Přesto, že nám škola
vzala hodně našeho volného času,
tak nám naopak dala základy do
života a mnoho přátel. Ztratili jsme
stud mluvit před lidmi, zvýšilo se
nám sebevědomí. Na školu budu
rád vzpomínat i na ty blbosti, které
jsme s klukama vymýšleli, aby nás
nikdo neviděl …
Vojta Kubásek
Pamatuji si to, jako by to bylo včera,
když jsem nastupovala do první třídy. Úplně první den jsem se bála, ale
zároveň jsem se těšila na paní učitelku a na to, co všechno budeme
dělat. Na naší škole se mi vždy líbilo,
že starší ročníky připravovaly akce
pro ty mladší – např. dětský den,
zápis prvňáčků, někteří chodili i na
dětský karneval. Máme zde hrozně
moc kroužků, na které se můžeme
hlásit – například tanečky, gymnastiku, keramiku a spoustu dalších.
Každoročně tu bývá i akademie pro
širokou veřejnost. Jezdíme s učiteli
na různé výlety, chodíme kreslit ven
apod. Naše škola je výjimečná, nevím čím, ale je! Těším se na školu
novou, ale zároveň se mi odtud nechce. Školní prostředí v Netvořicích
mi dalo moc přátel – lidi, na kterých
mi hrozně záleží.
Natálie Jirsáková
Do netvořické školy chodím druhým rokem, tedy od sedmé třídy.
Neměla jsem dostatek času poznat
zde všechny lidi už od první třídy,
ale i tak mě do kolektivu velmi dobře přijali. Na této škole jsem velmi
dobře poznala pár lidí, se kterými
jsem ve třídě a trávím s nimi pomalu každý den. Jsem moc ráda,
že mi dali šanci je poznat. I když to
byly pouhé dva roky, mám přesto s
těmito kamarády krásné zážitky, na

které jen tak nezapomenu. V naší
škole jsme se toho hodně naučili.
Od vzdělání až po pochopení rolí
v kolektivu. Naučili jsme se různá
pravidla, která musíme dodržovat, i
když na to mnoho jedinců v deváté
třídě už kašle. Ale i když ta pravidla
nedodržujeme a hodně dětí si myslí, že nám to jen tak prochází, tak to
je velký omyl. Žákovská plná poznámek a doma jedna facka za druhou!
Naštěstí to není můj případ. Raději
vždy zklidníme naše nastartované
hormony, protože nám to za to nestojí. V naší třídě spolu vycházíme
velmi dobře a dost často se shodneme, ale není to vždycky tak lehké,
zkrátka žádná procházka růžovým
sadem. Chvíli nám trvalo naučit se
spolu vycházet, ale zvládlo se to.
Jsem ráda, že každý s každým vychází. Za mě si myslím, že mi toho
naše škola dala strašně moc. Dala
mi vzdělání, kamarády, zážitky, zkušenosti … Ale nejen to! Zažila jsem
tu i hádky kvůli blbostem, následná usmíření, první lásky, první zklamání. Někdo si může myslet, že je
to málo, ale pro mě to znamená
hrozně moc. Úplně neuvěřitelné
množství věcí, co mi dala naše malá
netvořická škola. Myslím, že na ni
budu vždy s láskou vzpomínat.
Tereza Hertlová
Co mi dala škola? Především kamarády, se kterými jsem se tu
seznámila při nástupu na druhý
stupeň. Jelikož jsem se do této
oblasti zároveň přistěhovala, bylo
to pro mě v ten moment strašně
rychlé. Všechno bylo najednou tak
nové a neznámé. Moji kamarádi z
1. stupně bývalé školy ode mě byli
na kilometry daleko. I přesto jsem
se těšila, co nového mě čeká. První
den školy v Netvořicích si pamatuji
– shromáždili jsme se před školou,
proběhl proslov paní ředitelky, přivítali jsme prvňáčky a potom jsme
byli rozděleni podle ročníků a třídní si nás odvedli do tříd, kde jsme
se seznámili všichni navzájem. Za
začátku jsem si se svými spolužáky moc nerozuměla, ale po čase to
bylo čím dál lepší. Nakonec jsem
poznala každého z nás. Někdy se
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samozřejmě objevily chvíle, kdy se
někdo s někým nebavil. Na druhou
stranu jsem si jistá, že se na své spolužáky mohu vždy spolehnout. Také
jsem moc ráda, že jsem měla možnost navštívit Anglii, její památky
a zajímavosti a k tomu přebývat u
místních rodin, což celý pobyt ještě
zpestřilo. Jsem ráda, že se nám snaží učitelé vyhovět a pomoci, občas
si myslím, že si to ani pořádně neuvědomujeme. Jediná věc, která mě
v tuto chvíli napadá a co mi trochu
scházelo, jsou „vícedenní výlety“. Na
závěr chci konstatovat, že jsem moc
ráda, že jsem mohla chodit do netvořické školy a vídat se s kamarády,
spolužáky a učiteli, na které nezapomenu a se kterými se budu vídat
určitě i v budoucnu.
Pavla Vopršalová
Škola mi začala cosi dávat již v září
2010, kdy mi nadělila spoustu nových a milých přátel. Tento způsob
nadílky pokračoval i na druhém
stupni, kdy nám do třídy přišli noví
kamarádi. Netvořická škola mi dala
také mnoho zkušeností ve sportu
a ve vědomostních soutěžích. Ve
sportu to byla například házená,
fotbal, florbal či futsal. Často jsme
dokázali získat přední příčky. U vědomostních soutěží to byly například chemické, zeměpisné nebo
matematické olympiády. Nikdy nezapomenu na výlety, které jsem zde
zažil s přáteli, se kterými se budu
muset již brzy loučit. Byly to výlety,
exkurze, kulturní akce apod. Úplně
nejlepší byl určitě zájezd do Anglie,
kde jsme se s kamarády ještě více

sblížili a společně jsme prožili nezapomenutelné chvíle. Díky této škole budu pokračovat v dalším studiu
na gymnáziu, kam jsem chtěl jít už
od 5. ročníku. Zažil jsem tu mnoho
chvil, kdy jsme se hodně nasmáli, a
i když se to učitelům někdy nelíbilo, nedělali nám problémy. Kdybych
byl typický puberťák, tak napíšu
něco v tom smyslu, že mi škola vzala dětství, ale již nyní si uvědomuji,
že mi ho naopak zpříjemnila.
Lukáš Šlehobr

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi na závěr několik slov.
Máme za sebou další školní rok
2018/2019. Byl velice náročný, ale
zároveň krásný a osobně jej považuji za jeden z těch úspěšnějších a
zajímavějších. Projekt Šablony II financovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy nám umožnil další vylepšení výukového prostředí pro naše žáky. Jedná je především o mobilní PC třídu (tablety),
dovybavení školní knihovny novými
tituly knih, větší finanční podpora
pro volnočasové aktivity žáků nadaných i žáků s různými vývojovými
poruchami. Byly realizovány projektové dny ve spolupráci s odborníky
a zástupci z řad rodičů, žáci absolvovali díky projektu besedária, exkurze apod. Dále se nám podařilo
navýšit kapacitu školní družiny ze
stávajících 58 dětí na 87 s platností
od 1.9.2019. Budou tedy v provozu tři
oddělení určené pro žáky 1. – 4. ročníku, podle potřeb rodičů i pro žáky
5. ročníku. Nové oddělení školní dru-
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žiny bude působit v kmenové třídě,
kterou v průběhu prázdnin vymalujeme, vybavíme novým nábytkem
a kobercem. Školu opustilo celkem
18 žáků IX. třídy a také jedna žákyně 5. ročníku, která přechází na osmileté gymnázium do Benešova. K
zápisu do I. třídy přišlo přes 30 dětí,
do školy jich nastoupí 25, což není
nízký počet, ale máme z toho obrovskou radost. Chtěla bych využít
této příležitosti a poděkovat našemu zřizovateli – městysu Netvořice
za výbornou spolupráci a podporu
a dále všem svým zaměstnancům:
•
Pedagogickým pracovníkům
– za píli, snahu vnést do školy
něco nového jako jsou moderní způsoby výuky, realizace zajímavých projektů, ochota věnovat se žákům ve svém volném
čase, vícedenní akce, vedení
kroužků v rámci volnočasových
aktivit našich dětí, potřeba stále
se vzdělávat atd.
•
Panu školníkovi – za práci v
areálu školy nad rámec svých
pracovních povinností, za jeho
ochotu pomoci vždy, všude a
všem,
•
Paní účetní – za trpělivost a
zdravý nadhled v souvislosti s
nesmírnou byrokracií ve školství,
•
Provozním zaměstnancům za
vytváření příjemného prostředí
v prostorách školy,
•
Kuchařkám za pestrý jídelníček
a velkou pomoc v rámci všech
akcí školy.
Krásný zbytek léta přeje
Ludmila Vodehnalová
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Před koncem školního roku nás čekala spousta akcí. Druhou květnovou neděli děti ze školky vystoupily v
sokolovně u příležitosti oslav ke Dni
matek. Nacvičili jsme s dětmi krátké vystoupení, které se nám povedlo. Zanedlouho poté jsme odjeli na
Atletické závody do Vlašimi, na které jsme se pilně připravovali. Snaha
se, k naší radosti, vyplatila, protože
děti obsadily krásné třetí místo. 7.
června předškoláci spali ve školce,
zahráli si na piráty a na konci cesty plné úkolů našli bohatý poklad.
Po cestě všem vyhládlo, a tak přišly
vhod opečené vuřty. Na závěr večera se nad školkou rozsvítil krásný
ohňostroj. Předposlední červnový
týden jsme se rozloučili s předškoláky při slavnostním šerpování. Nevynechali jsme ani školní výlety. Navštívili jsme Vodní dům a Včelí svět
v Hulicích, kde měly děti připravenu
prohlídku s tvořivým programem.
Začátkem června jsme byli s dětmi v Sázavě. V místním klášteře na
děti čekala spousta zážitků. Pohádkové postavy provedly své skupiny
různými soutěžemi a zábavnými

programy. Děti se svezly na ponících, zhlédly historické divadélko,
představení šermíře a v krásném
prostředí kláštera jsme strávili příjemný den. Počasí nám přálo a děti
si odnesly hezké zážitky. Po dobu
dvou let probíhal na naší mateřské
škole projekt „Voda jako nezbytná
součást našeho života“. Po dva roky
jsme se při vzdělávacích i zájmových činnostech snažili dětem poučnou a hravou formou vštípit, jak
je voda pro život na Zemi důležitá, a
že je třeba s ní šetřit a pečovat o ni.
Zásady ochrany životního prostředí,
výskyt a koloběh vody v přírodě, to
vše bylo dětem vysvětlováno při zaměstnáních ve třídě, při divadelním
představení pro všechny třídy MŠ a
při výukových ekoprogramech ekocentra. Ekologické myšlení dětí se
prolínalo během všech činností v
MŠ jako například třídění odpadu,
šetření vodou … Se skupenstvím a
vlastnostmi vody se děti seznámily
během pokusů při zaměstnáních a
třeba i v zimě při pobytu venku a při
lyžařském a plaveckém výcviku. Při
návštěvě u hasičů jsme se dověděli

o důležitosti vody při hašení požárů,
a proč se staví nádrže a přehrady k
zadržování vody. Poznatky v praxi
si děti ověřily při hrách s vodou na
školní zahradě nebo při návštěvě
Vodního domu v Hulicích. Hodnocení celého projektu proběhlo v
rámci MŠ zdokumentováním celého projektu fotografiemi ze všech
akcí. Ty si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách. I veřejnost jsme do tohoto projektu
zapojili, a to díky rodičům, kteří se
účastnili akce Loučení s předškoláky. Tady děti s pomocí rodičů plnili
různé „vodní úkoly“ a museli se dostat k víle Voděnce, které pomohli
vyčistit studánku. Z celého projektu
byly vybrány fotografie, které jsme
posléze prezentovali na výstavě k
oslavě 50 let MŠ. Velký dík patří paní
učitelkám, které projevily po dobu
dvou let, kdy projekt trval, bezmeznou trpělivost a nadšený přístup k
práci, a to nejen při výrobě originálních pomůcek. Teď je období
prázdnin a celý kolektiv MŠ vám
přeje krásné a prosluněné léto.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

ZAHRÁDKÁŘI
Zájezd na výstavu Čimelice 2019
Český zahrádkářský svaz základní
organizace Netvořice pořádá letos
zájezd na zahradnickou výstavu v
Čimelicích. Výstava se koná jednou
za dva roky. V roce 2017 jsme pořádali na tuto výstavu také zájezd,
který byl plně obsazen a účastníkům se líbil. V letošním roce počítáme pouze s návštěvou výstavy a
vynecháme ostatní aktivity. Důvod
je prostý, dáváme větší prostor výstavě. Zájezd pořádá za finanční
pomoci OÚ Netvořice. Cena zájez-

du je 100,-Kč za osobu, v ceně není
zahrnuto vstupné, které si každý
hradí sám. Zájezd se koná v pátek
23. srpna 2019. Odjezd v 7:30 hod. z
autobusové zastávky Netvořice. Je
už pouze několik volných míst, proto neodkládejte přihlášky. Přihlášky
a platby přijímá Václav Bobek ulice
Nová 2016.
Za ČZS ZO Netvořice předseda
Václav Bobek

KOLNA
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Jarní výlet
V sobotu 18.5.2019 v 9:00 hodin
vyrazil náš spolek na tradiční jarní
výlet. Autobus odjížděl od stavebnin v Netvořicích se čtyřiceti třemi
turisty. Cestou od první zastávky,
kterou byly Strnadice u Maršovic,
jsem informoval o zajímavostech
v krajině a o historii míst, kterými
jsme projížděli. Strnadice – Retroautomuzeum pana Kucharského – nás očekávalo. Personál muzea dokonce otevřel o půl hodiny
dříve, než měl. Prohlídka exponátů
byla zároveň vzpomínkou na to, co
kdo z nás pamatoval. Auta ve sbírce
byla jako nová a bylo se na co dívat.
Děti, které s námi jely, měly pro výlet stanovené drobné úkoly, které
plnily. To druhé, co je zaujalo, byla
malá šlapací autíčka, na kterých se
mohly do sytosti vyřádit. Jako zajímavost uvádím, že muzeum vzniklo zcela bez jakýchkoliv dotací. Ještě
jsou nadšenci, kteří dokážou dělat
něco pro radost jiných. V cestě jsme
pokračovali a cílem byly Votice. I na
této cestě je spousta zajímavostí, o
kterých se dá pohovořit. V klášteře
svatého Františka jsme byli očekáváni. V úvodu nás jeho zaměstnanci

stručně seznámili s historií kláštera.
Ke zhlédnutí byla výstava o tom, jak
probíhala kolektivizace zemědělství a zabírání majetku takzvaných
– KULAKŮ. Dokumenty předkládaly fakta o zmanipulovaných soudních procesech. Na panelech nainstalovaných v celách a chodbách
mnichů jsme se seznámili s průběhem bitvy u Jankova v roce 1645.
Také jsme si prohlédli dokumenty
o životě v klášteře, o význačných
osobách ve Voticích, jejich životě a
osudu. Klášter také vystavoval rozsáhlou krásnou kolekci dětských
hraček, kočárků a panenek Anny
Čermákové z Benešova. Cestou do
restaurace Modrá kočka pana Mudry jsme prošli původně františkánský hřbitov a prohlédli jsme si kopii
Božího hrobu. Na náměstí jsme
smočili ruce ve fontáně zbudované
ze staré kašny a obdivovali sochy
Maxmiliána Brokofa a bratrů Jiříků
v Mariánském sousoší. V restauraci
jsme měli dopředu objednané jídlo. Každý dostal, co si objednal. Vše
proběhlo bez problémů. Návštěvu
vyhlídkové věže nám zprostředkoval pan Mudra. Po prohlídce hodi-

nového stroje a shlédnutí na město
z perspektivy jsme odevzdali klíč do
restaurace a zaplatili vstupné. Cesta
do Moravče u Slapska trvala dvacet
minut. Kovář Dobeš nám ve stručném výkladu popsal to, co musel
prodělat, když sháněl dotace na výstavbu rozhledny a kovářského muzea. O své sbírce dokázal poutavě
vyprávět a uměl vysvětlit, co a jak
kováři v minulosti museli umět. Ve
vyhlídkové věži nás očekávala jeho
maminka a ta nám ukázala, co je na
horizontu k vidění a jak kovářsky důležité dokumenty jsou ve věži vystaveny. Po společném fotografování s
kovářem Dobešem u paty rozhledny a po rozloučení jsme odjížděli
k Netvořicím. Cestou přes Miličín,
Olbramovice, Bystřici, Benešov, Konopiště, Chvojen a Václavice jsme si
ještě něco k historii pověděli. Soutěž pro děti se vyhodnotila během
cesty domů. Čokoládové medaile
byly sladkou tečkou za dětským
úsilím. V 18:30 jsme byli bez problémů v Netvořicích. Počasí nám přálo
a myslím, že se i výlet podařil.
Gabriel Vach
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KOLNA

Spolek KOLNA vás zve na třinácté

NETVOŘICKÉ
DVORKY
tradiční jarmark
v prvorepublikovém stylu
v neděli 18. srpna
od 9 do 17 hodin
na netvořických dvorcích
mezi kostelem a hřbitovem
české řemeselné stánky
rukodělné dílny pro každého
živý jazz a divadlo
portraitní fotoatelier
kavárna a občerstvení
vetešnictví a muzeum smaltu
jarmareční tombola

Možná přijde i kominík! Vstupné dobrovolné.

SPOLEK RODÁKŮ

Pořádání této akce je pro Spolek rodáků organizačně a finančně značně náročné, a proto věříme, že hlavně starší občané Netvořic a okolí
přijdou a svou účastí odmění těch
několik členů spolku, kteří tuto akci
zajišťují. Věříme, že se budete dobře bavit a strávíte příjemné chvíle s
dobrou muzikou a přáteli. Přijďte a
prožijte příjemný den na netvořické
pouti, jste srdečně zváni!
Připomínáme, že v říjnu letošního
roku se bude konat II. ročník pochodu na konopišský Chvojen. Přesné datum konání pochodu bude
oznámeno s dostatečným předstihem. Pochod je fyzicky nenáročný
a je zpestřen zajímavým výkladem

pana Potůčka o historii chvojenského kostela. Zúčastnit této akce se
tedy mohou všechny věkové kategorie. Pojďte s námi a nebudete litovat!
Plánovaný zájezd pro členy spolku
jsme po dohodě s úřadem městyse
Netvořice odložili na jaro 2020, stejně jako i plánovanou výstavu fotografií a přednášku. Důvodů přeložení je několik. Hlavním důvodem je
pracovní vytížení členů spolku, kteří
akce zajišťují. V případě výstavy fotografií je za odsunutím termínu
skutečnost, že se nám nepodařilo
od občanů sehnat žádné fotografie,
takže není co vystavovat. Znovu vás
proto žádáme, zda byste se doma
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nepodívali do svých alb a nenašli
tam dobové fotografie z různých
sportovních, společenských a kulturních akcí vztahující se k Netvořicím. Fotografie vám po naskenování ihned vrátíme, takže se nemusíte
obávat, že o ně přijdete. Pomozte
nám svým příspěvkem k uspořádání výstavy, která by mohla být zajímavá, neboť by zachycovala část
historie Netvořic a okolí.
Ještě jednou vás co nejsrdečněji
zveme na pouťové posezení s dechovkou a přejeme krásný zbytek
léta.
Spolek rodáků

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Tak jako každým rokem se v měsíci březnu, dle plánu, konala Výroční členská schůze našeho spolku.
Bylo konstatováno, že naše práce
má mnoho kladů, ale i nedostatků
a pouze se potvrdila slova zpravodaje lesa – paní sojky, za doprovodu starého jezevce a kmotry lišky.
Oznámení hospodáře, že z důvodu
pracovního vytížení ve funkci končí, mnohé překvapilo a jiné potěšilo
(bohužel, tak to v životě chodí). To
však vůbec neznamená, že se činnost našeho spolku zastavila, anebo

že končí. Hned na Výroční členské
schůzi bylo stanoveno, co bude po
té následovat. Věřím, že určený člen
má dost času na řádnou přípravu
mimořádné členské schůze, která
se jistě uskuteční před hlavní loveckou sezónou, a to v měsíci říjnu.
Bude ho to stát mnoho času a hlavně trpělivosti sladit stanovy s provozním řádem a další potřebné věci
nutné pro konání již zmíněné schůze. Od měsíce dubna byla činnost
zaměřena hlavně na brigádnickou
činnost. Sbírali jsme kamen, odpad

podél silnic, opravovali a přestavovali myslivecká zařízení. Také jsme
řešili otázky s vlastníky pozemků v
lokalitě Vojtěchov. K odlovu zvěře
dle zákona lze říci, že bychom si jistě
představovali jiné výsledky, ale bohužel stále platí, že „kdo nechodí do
lesa, neloví“.
Přejeme všem hezký zbytek prázdnin a dovolenou
Za MS Netvořice předseda
Josef Břicháček
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TJ SOKOL

Zdravím všechny čtenáře Netvořického zpravodaje. Rok utekl jako
voda, letní prázdniny se lámou do
druhé poloviny a opět se blíží pouť.

Co nás čeká
Po opravách sokolovny se nyní budeme věnovat více fotbalovému
hřišti a budovám na něm. Připravujeme projekt opravy stávajících kabin a zvažujeme možnost přístav-

by. Dále je potřeba provést opravu U stolního tenisu jsme letos přihláoplocení a ve spolupráci s vedením sili čtyři družstva.
obce bude provedeno zpevnění
ploch pro parkování v ulici U Sta- Pozvánka
dionu. Doufejme, že se nám podaří
zdárně provést naplánované práce. V pátek 16.8.2019 se v zahradě sokolovny uskuteční pouťová taneční
O sportu
zábava se skupinou KEKS, hraje se
od 20:30 hodin.
Do nového ročníku fotbalových Se sokolským pozdravem Nazdar!
soutěží jsou přihlášena tři mužstva. 					
Dvě žákovská a mužstvo dospělých.
Pavel Bron

DOBROVOLNÍ HASIČI
Jaro u hasičů
Stejně jako každý rok, bylo i letošní jaro plné hasičských soutěží.
Tou první bylo jarní kolo soutěže
mladých hasičů, které se konalo 4.
května v Čechticích. Děti bojovaly
ve čtyřech disciplínách: štafeta 4 x
60 m, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic a požární útok. V ročníku
2018/2019 se v kategorii mladších
umístilo družstvo Netvořic na krásném 3. místě. V kategorii starších
naše družstva vybojovala 3. a 9. příčku. Všem patří velké poděkování za
úsilí a vzornou reprezentaci sboru.
Jako poděkování byly děti pozvány
na pohár do restaurace Na radnici. V
sobotu 18. května se v Krňanech konalo základní kolo soutěže v požárním sportu. Naše ženy obsadily celkovou první pozici. Ženy předvedly
nejrychlejší požární útok a nejlepší
pořadovou přípravu. V běhu na 100
m překážek obsadila Eva Mamiňáková 1. příčku. Družstvo mužů také
zvítězilo. Muži obsadili druhé místo
v požárním útoku a ukázali nejlepší
pořadovou přípravu. V běhu na 100
m překážek zvítězil Leoš Mamiňák
a Jiří Doležal obsadil 2. pozici. Ve
dnech 6. – 9. června se kolektiv mladých hasičů zúčastnil soustředění
v Krkonoších. Děti absolvovaly pěší
túru, výlet do skláren v Harrachově,
kde si sami vyzkoušely foukání skla
a jiné. Na závěr byla pro děti připravena diskotéka. Letos poněkud netradičně, ale cíleně, jsme Neckyádu
přesunuli na konec června. Konala
se 22.6.2019. Přesunutí bylo hlavně z

důvodu kvality vody v nádrži, která
v posledních letech koncem srpna
nebyla dobrá. Jak ale bývá v posledních letech zvykem, opět nám
příliš nepřálo počasí. I tak se u požární nádrže sešlo několik pěkných
plavidel i odvážlivých soutěžících v
běhu po lávce a jízdě na trakaři. Na
závěr byla pro všechny přítomné
připravena nadýchaná, pravá hasičská pěna. Doufáme, že se všem
Neckyáda líbila a budeme se těšit
příští rok v podobném termínu.

•
•

1.7.2019 – technická pomoc – popadané stromy po prudké bouřce v Netvořicích a okolí
8.7.2019 – požár trafostanice ve
Všeticích

Z uvedeného výčtu vyplývá, že většina výjezdů za uplynulé období
byla k požárům. Buďte proto, prosím, obezřetní při jakékoliv manipulaci s ohněm, a to zvláště v nadcházejících měsících, kdy je velké
sucho a i malá nepozornost může
způsobit velké škody nejen na maZásahová jednotka
jetku, ale i na zdraví. Zvláště sledujte
výstrahy ČHMÚ a HZS StředočeskéZásahová jednotka městyse se pra- ho kraje týkající se zvýšeného nevidelně jednou měsíčně schází a bezpečí vzniku požárů, prudkých
udržuje techniku a vybavení. Vedle bouřek, zákazu pálení apod.
zbrojnice nám již vyrostl nový kontejner na uložení nářadí a masek, Závěrem Vám všem přeji příjemné
který byl pořízen z dotace Minister- prožití zbytku prázdnin a hezkou
stva školství, mládeže a tělovýchovy. dovolenou
V měsíci srpnu bude naše jednotka
provádět požární dohled a asistenci
Martin Šebek
na dvou akcích ve Všeticích. První
bude 9.-11.8.2019 hudební festival
a druhou akcí bude ve dnech 23.25.8.2019 bitva generála Custera.
Věříme, že se obě akce obejdou bez
větších komplikací.
V uplynulém období jsme vyjížděli
k těmto mimořádným událostem:
•
3.4.2019 – požár domu ve Stranném
•
5.4.2019 – požár zahradního
domku na Závisti
•
19.4.2019 – požár balíků slámy v
Bělici
•
25.4.2019 – požár lesního porostu ve voj. muzeu v Lešanech

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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UPOZORNĚNÍ

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 4.11.2019
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.2 - srpen 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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INZERCE

POZVÁNKY

19

zahrada u Sokolovny – za nepříznivého počasí sál

16. 8. NETVOŘICE
pátek od 20 hod. – pouť

