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ÚVODNÍ SLOVO

Milý spoluobčané,
blíží se závěr roku a s ním i Vánoce a novoroční oslavy. Adventní čas je asi pro většinu lidí tím nejkrásnějším
obdobím v roce. Na jedné straně šílenství v podobě shánění vánočních dárků, pečení cukroví a úklidu našich
příbytků, na druhé straně období, kdy se každý z nás snaží ukázat svoje lepší „já“. To „já“, které po celý rok
dříme, aby se právě o Vánocích ukázalo blízkým a známým v celé svojí kráse. Najednou začínáme být velkorysí,
vstřícní a ochotní pomoci. Jednoznačně se z nás stávají „kladní hrdinové“. Možná proto je většina adventního
času na televizních obrazovkách věnována pohádkám. Vysílají je pořád dokola a dokola a vůbec nám nevadí, že
pohádku vidíme třeba po dvacáté. I po jednadvacáté má své kouzlo. Každý přece chceme, aby dobro zvítězilo
nad zlem, aby slabší porazil toho silnějšího a hlavně, aby každý příběh skončil happyendem. Kéž by tomu tak
bylo i v běžném životě. V tom bohužel lidské příběhy nemají vždycky šťastný konec, dobro nevítězí nad zlem a
slabší neporáží toho silnějšího. Naopak. Vyhrávají tvrdé lokty, podrazáctví a neúcta ke všemu a ke všem. Jak je
to možné? Asi proto, že nežijeme pohádkový život, ale ten opravdový. Ale přece jenom bychom si, především
my dospělí, mohli z pohádek vzít nějaké to ponaučení v podobě moudrosti, se kterou k nám promlouvají. Proto
nám dovolte, převyprávět vám tři příběhy, chcete-li pohádky, které se nám zdají pro naši dobu a tento čas velmi
příhodné, a které máme rády.

Příběh první
Ve vesnici žil velmi chudý stařec, který měl tak nádherného bílého koně, že mu záviděli i králové. Králové mu
za něj nabízeli horentní sumy, ale ten muž jen říkal: „Pro mě to není kůň, ale člověk. Copak je možné prodat
člověka nebo přítele?“ Byl velmi chudý, ale svého koně by nikdy neprodal. Jednoho rána zjistil, že kůň není ve
stáji. Seběhla se celá vesnice a lidé říkali: „Ty hloupý starče. Bylo jasné, že Ti jednou Tvého koně někdo ukradne.
Měl si ho raději prodat. Taková škoda.“
„Chce to zachovat rozvahu“, prohlásil stařík. „Kůň prostě není ve stáji. To je fakt. Všechno ostatní jsou jen Vaše
úsudky. Nevím, zda je to štěstí nebo neštěstí, protože je to jen určitá situace. Kdo ví, co se stane zítra?“
Lidé se mu smáli. Vždycky si mysleli, že ten stařík je tak trochu blázen. Za patnáct dní se kůň náhle vrátil. A nejen
to. Přivedl s sebou tucet nádherných divokých koní. A lidé se znovu seběhli a říkali: „Měl si pravdu, starče. Nebylo
to neštěstí, ale velké štěstí.“
„I teď děláte ukvapené závěry“, prohlásil stařec. „Dá se jen říct, že kůň se vrátil. A kdo ví, zda je to štěstí nebo
neštěstí? Je to pouhá část děje. Čtete jen jedno slovo z celé věty. Jak můžete posuzovat celou knihu?“ Tentokrát
vesničané nic neříkali, ale v duchu si mysleli, že ten stařík nemá pravdu. V ohradě bylo přece dvanáct překrásných
koní.
Ten stařík měl syna, který začal koně trénovat. Za týden z koně spadl a zlomil si obě nohy. Lidé se znovu
shromáždili a hodnotili to. „Opět jsi měl pravdu, starče“, řekli. „Nebylo to štěstí. Tvůj syn teď nemůže chodit a v
Tvém věku Ti byl jedinou oporou. Takže si vlastně chudší než předtím“.
„Jste přímo posedlí posuzováním“, řekl stařec. „Zachovejte klidnou hlavu. Dá se jen říct, že můj syn si zlomil
obě nohy. Nikdo neví, zda je to štěstí nebo neštěstí. Život se skládá z jednotlivých úseků a nic víc nám nikdy
nenabídne“.
O pár týdnů později šla země do války a všichni mladíci z vesnice byli povoláni do armády. Nenarukoval pouze
starcův syn, protože byl zraněný. Lidé z vesnice naříkali, protože nebyla naděje na vítězství a všichni věděli, že
většina mladíků se nevrátí. „Měl si pravdu, starče. Bylo to štěstí. Tvůj syn je tu s Tebou, i když je mrzák. Naši
synové jsou navždy ztraceni“.
„Pořád něco posuzujete“, řekl stařec. „Člověk nikdy neví. Dá se jen říct, že Vaše syny odvedli do armády a mého
syna neodvedli. Jen Bůh ví, je-li to štěstí, nebo neštěstí“.
A tak je to i v životě. Ten, komu se stále něco líbí nebo nelíbí, nedokáže pochopit význam okolností a už předem
si zoufá. Ten, kdo si uchovává odstup, chápe okolnosti naprosto jasně a všechno je pro něj vždy nové a důležité.
Nic není takové, jak to na první pohled vypadá. Po smutku vždycky přichází radost, po radosti přichází smutek.
Ale když člověk přestane dělat rozdíl mezi radostí a smutkem, dobrým a špatným, dokáže se osvobodit. Vždycky
však máme možnost se rozhodnout, co uděláme a jak budeme reagovat na situaci, kterou považujeme za
problematickou. A následující příběh je toho nádhernou ukázkou.

Příběh druhý
Jednoho se spadl farmářův osel do studny. Zvíře celé hodiny naříkalo a zoufalý farmář se pokoušel vymyslet,
jak by ho vytáhl ven. Nakonec rozhodl, že osel je už starý, a že by studnu stejně brzy přestal používat. Takže
by nemělo ani cenu tahat osla ven. Farmář pozval sousedy, aby mu pomohli studnu zaházet. Všichni popadli
lopaty a začali na dno studny házet hlínu. Když si osel uvědomil, co se děje, začal nešťastně naříkat. Ale po chvíli

ÚVODNÍ SLOVO

3

se k překvapení všech najednou zklidnil. Farmář hodil dovnitř dalších pár lopat hlíny a pak se rozhodl, že se
podívá dovnitř. A doslova užasl nad tím, co spatřil. Pokaždé, když oslovi dopadla na hřbet hlína, udělal úžasnou
věc. Setřásl ji a postavil se na ni. Farmářovi sousedé dál házeli do studny hlínu a osel se na ni postavil a pomalu
stoupal nahoru. Brzy se tak dostal až k okraji studny a vyskočil ven.
A život na nás neustále hází hlínu a všelijakou špínu. Jde jen o to, zda ji dokážeme setřást, postavit se na ni a
dostat se ze studny ven. Věřte, že pokud se nevzdáme, jsme schopni se dostat i z těch nejhlubších studní.

Příběh třetí
Žena vyšla ze svého domu a viděla, jak před její zahradou sedí tři starci s dlouhými vousy. Neznala je, a tak řekla:
„My se sice neznáme, ale určitě máte hlad. Pojďte, prosím, do mého domu a já vám dám něco k snědku.“ Starci
se jí zeptali. „Je tam i pán tohoto domu?“ „Ne“, odpověděla žena, „ten tam není“. „V tom případě nemůžeme jít
dovnitř“, prohlásili muži. Když se večer vrátil manžel domů, žena mu vyprávěla, co se stalo. A on řekl: „Řekni jim,
že už jsem doma a pozvi je dovnitř!“ Žena vyšla ven a pozvala starce do domu. „Nemůžeme tam jít všichni tři
najednou,“ vysvětlili jí starci. „Proč?“ vyzvídala žena. V tu chvíli jeden z mužů vstal a ukázal na ty druhé dva a řekl:
„Tenhle se jmenuje Bohatství a tamten je Úspěch. Já se jmenuji Láska. Jdi dovnitř a zeptej se svého manžela,
koho z nás máš pozvat.“ Žena vešla zpět do domu a opakovala ta slova svému manželovi. Ten byl nesmírně
šťastný. „To je úžasné! V tom případě pozvi dovnitř Bohatství. Ať jde dál a naplní náš dům hojností“. Manželka s
tím ale nesouhlasila. „Můj drahý, proč raději nepozveš Úspěch?“ Rozhovor manželů poslouchala jejich dcera a
náhle zvolala: „A nebylo by lepší pozvat Lásku? Pak by byl náš dům plný lásky“. „Tak poslechneme naši dceru“,
řekl muž své manželce. „Jdi ven a řekni Lásce, ať je naším hostem“. Žena vyšla před dům a zeptala se starců.
„Který z Vás je Láska? Chceme, aby byl naším hostem“. Muž jménem Láska se postavil a namířil si to k domu. A
pak vstali i ti dva a vydali se za ním. Žena se jich udiveně zeptala: „Já jsem pozvala jen Lásku. Proč jdete i Vy?“
Starci jí jednohlasně odpověděli: „Kdybys pozvala Bohatství nebo Úspěch, dva zbylí by zůstali venku. Ale tys
pozvala Lásku a my jdeme tam, kam jde láska“. Kde je láska, je i bohatství a úspěch.

Jak jednoduché, jak prosté. A tak je to v životě se vším. Život je strašně jednoduchý.
To, co ho dělá složitým, jsme my sami. Proto nám dovolte, popřát nám všem,
abychom o těchto Vánocích měli při výběru dárků šťastnou ruku. Návod máme.
Jak je vidět, s láskou nemůžeme sáhnout vedle a určitě bude tím nejkrásnějším
vánočním dárkem. Ať máme všichni lásky opravdu dost i v celém roce 2020, a ať
ji doprovází bohatství a úspěch. A když se přidá pevné zdraví, určitě se nikdo z nás
nebude zlobit.
To Vám ze srdce a s láskou přejí
					
		

Monika Šlehobrová a Ivana Fulínová
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Milí spoluobčané,
tak jako všichni, i my se každoročně
v
posledním
předvánočním
zpravodaji ohlížíme za rokem
uplynulým.
Bilancujeme,
kam
nás posunuly naše úspěchy a jaké
ponaučení si vzít z proher, ať už
vlastních nebo těch cizích. Zároveň
vám nastiňujeme naše plány a
aktivity do roku příštího. Letošní
příspěvek nebude výjimkou.
Všichni máme za sebou velmi
náročné dvouleté období výstavby
kanalizace. Víme, že to nebylo
vždycky snadné a častokrát jste
museli „zatnout zuby“ a obrnit
se
velkou
trpělivostí.
Někdo
nepříjemné situace zvládal s
přehledem, pro někoho byly
stresující. Ale můžete si být jisti, že
jsme se opravdu snažili. Jen to ale
vždycky nevyšlo na „první dobrou“.
Nyní je stavba u konce, z ulic mizí
bagry, nákladní auta. Dokončují
se opravy místních komunikací a
zase se pomalu chod naší obce
vrací do klidnějších kolejí. To, že
máme opravené všechny místní
komunikace, je třešnička na dortu,
se kterou jsme vůbec nepočítali. V
plánu bylo je opravit až v roce 2020
a letech následujících. Alespoň
to trochu vyváží skutečnost,
že nedošlo letos k opravám
komunikací krajských. Asi to tak
mělo být. Můžeme si teda říct, že
kanalizace a ČOV jsou z naší strany
hotové a teď už je budování na
vás. Snažte se proto co nejdříve
na kanalizaci připojit a plně začít
využívat její služby. Kdykoliv se nás
obraťte, pokud budete mít v tomto
směru nějaký dotaz nebo problém.
Rádi vám pomůžeme.
Jak jsem již uvedla, bohužel nám
zůstane do příštího roku rest v
podobě neopravených krajských
komunikací. Již o tom bylo hodně
řečeno a napsáno. Několikrát jsme
se vám snažili tuto, i pro nás velmi
nepříjemnou,
situaci
vysvětlit.
Proto nemá cenu se k tomu stále
vracet. Jen se, prosím, obrňme
všichni trpělivostí a vydržme.

Za nás vám slibuji, že budeme
Krajskou správu a údržbu silnic
neustále bombardovat, aby byl
nově stanovený termín, jaro 2020,
dodržen. Přes zimu nám bohužel
nezbyde nic jiného než dosypávat,
dosypávat a dosypávat. Snad ještě
nikdy jsme si tolik nepřáli, aby
k nám byla zima milostivá, tzn.
pokud možno bez sněhu a srážek,
teploty ideálně lehce pod nulou.
Utopie, ale snad budeme vyslyšeni.
Při procházce našimi ulicemi je
zřejmé, že toto není jejich finální
podoba. Ještě nás čeká dosypání
krajnic recyklátem a úprava ploch
zeleně a zelených pásů podél
místních komunikací. Samozřejmě
s tím souvisí i opravy chodníků,
které jsou všechny opravdu v
žalostném stavu. Než ale započne
oprava krajských silnic, chceme
stihnout výměnu obrubníků v ulici
Pražská, Újezdská a Neveklovská.
A jak se ukazuje, „všechno zlé, je k
něčemu dobré“. Pokud bychom
totiž realizovali opravy krajských
silnic v plánovaném termínu,
nebylo by možné tuto výměnu
časově zvládnout.
A co dalšího pro příští rok ještě
plánujeme?
Chceme
opravit
chodník v ulici Hrubínova, a to v
celé jeho délce. V současné době
máme již zpracovánu projektovou
dokumentaci včetně stavebního
povolení. Vzhledem k tomu, že se
jedná nákladnou akci s rozpočtem
9 000 000,- Kč, budeme podávat
žádost o dotaci z Integrovaného
regionálního
programu
přes
MAS Posázaví z dotačního titulu
„Bezpečná cest do škol“. Maximální
výše dotace je 3 500 000,- Kč. O
konečné výši našich investovaných
finančních prostředků rozhodne
výběrové řízení na zhotovitele. Ale
v tuto chvíli musíme do rozpočtu
na rok 2020 počítat s částkou
dle zpracovaného rozpočtu, to
je minimálně 5 500 000,- Kč. Při
realizaci oprav chodníků v ulici
Hrubínova počítáme s tím, že dojde

i k opravě schodiště k Základní a
Mateřské škole.
V říjnu letošního roku byla podaná
žádost
na
stavební
úpravy
víceúčelové (hasičské) nádrže. V
případě, že budeme úspěšnými
žadateli, tak se do oprav určitě v
příštím roce pustíme.
Od února 2020 jsme připraveni
začit s opravou přízemí budovy
radnice. Ty se dotknou hlavního
vestibulu,
veřejných
toalet,
přilehlých a sklepních prostor. V
neposlední řadě dojde i k opravám
prostor restaurace Na Radnici. Tuto
rozsáhlou opravu nám umožnila
i skutečnost, že stávající nájemce
restaurace podal výpověď o
ukončení nájmu k 31.1.2020.
Budeme tedy opravovat prázdné
prostory, což je ideální stav. Pokud
půjde vše podle plánu, restaurace
se opět otevře v dubnu - květnu
2020. Záleží ale i na tom, jak rychle
se podaří sehnat nového nájemce.
Budeme se snažit, aby k tomu
došlo co nejrychleji, protože víme,
že fungující hospoda na vesnici
patří.
Naším
cílem
nejsou
jenom
„budovatelské aktivity“. Chceme,
aby si obec zachovala i kulturní
a společenský život. Proto nás
velmi mrzí, že musel být, z důvodu
havarijního stavu kostela, zrušen
vánoční koncert Bohuše Matuše.
Tím, že pro pořádání vánočních
koncertů je atmosféra kostela
jedinečná, nechtěli jsme koncert
narychlo přesouvat do sokolovny.
Tady bychom totiž v současné
době vytvářeli vánoční atmosféru
opravdu velmi ztěžka. Protože víme,
že uzavření kostela je dlouhodobou
záležitostí, bude využití sokolovny
pro pořádání kulturních akcí
jedinou možností. Proto plánujeme
ve spolupráci s TJ Sokol Netvořice
úpravu jeviště tak, aby bylo pro
pořádání kulturních akcí vyhovující
a důstojné. Pomoci by k tomu
měly i dotace z Programu rozvoje
venkova. Sokolové, s naší pomocí,
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budou o tyto dotace žádat
prostřednictvím MAS Posázaví.
Doufejme, že budou úspěšní a
vzhled interiéru sokolovny a jeviště
dozná v příštím roce takových
změn, které zatraktivní pořádané
akce. Ale ani sebelepší kulturní
stánek nebude fungovat, pokud se
akcí nebudete účastnit vy, občané.
Víme, že to, co táhne, jsou známé
osobnosti, ať už zpěváci, herci
nebo sportovci. Budeme se snažit,
abychom alespoň 1x za rok k nám
nějakou takovou osobnost přilákali.
Ale každá taková „celebrita“ si za

svoje vystoupení nechá řádně
zaplatit. To je v pořádku, proti tomu
nic nemáme. Ale na druhou stranu
musíme vědět, že se takový koncert,
divadelní představení nebo beseda
divácky obsadí, umělec nebude
vystupovat před poloprázdným
sálem a my nevyhodíme pouze
finanční prostředky. Někdy ale
i představení ochotníků může
přinést bezvadný kulturní zážitek.
Toho jsou dokladem vystoupení
ochotnických spolků, které u nás
vystupovaly v posledních letech.
Takže uvidíme, jaké možnosti
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se nám s opravou sokolovny
naskytnou, a pak už bude záležet
jenom na nás všech, jestli dáme
kultuře u nás „zelenou“.
Jak je vidět, ani v příštím roce se
nudit nebudeme. Doufáme, že se
nám vše podaří zrealizovat, a to bez
větších komplikací. I když, pokud
se nám vše nedaří podle plánu,
tak je alespoň na facebooku o čem
psát. Už se ale těšíme na dobu, kdy
budeme moci napsat, že nemáme
„do čeho píchnout“.
Monika Šlehobrová

Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16.9.2019
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
•
„Smlouvu o dílo o zajištění servisní činnosti při provozu splaškové kanalizace a ČOV Netvořice“ a pověřuje
starostku podpisem smlouvy s VHS Benešov s.r.o.
•
v rámci zahájení zkušebního provozu ČOV a kanalizace Netvořice měření odvádění odpadních vod
dvěma způsoby: dle množství odebraných vod zjištěných na vodoměru a dle směrných čísel. Způsob
měření odpadních vod u jednotlivých odběratelů bude uveden ve Smlouvě o odvádění odpadních vod do
jednotné kanalizace.
•
provozovat ČOV a kanalizaci v rámci hlavní činnosti městyse.
Bere na vědomí:
•
zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu městyse a stavu peněžních prostředků na
bankovních účtech k 31.8.2019.
•
informaci o ukončení realizace akce „Výtlačný řad do stávajícího VDJ Netvořice“. Tato akce byla
spolufinancována z rozpočtu Středočeského kraje.

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 22.7. – 30.10.2019
Rada schvaluje mj:
•
výsledky výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace ulice Školní, Netvořice“. Vítězem se stala
firma BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov - IČ 43792553 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3.458.920,Kč bez DPH.
•
nákup pánve do školní jídelny Základní školy Netvořice v celkové částce 130.000,- Kč včetně dopravy a
montáže.
•
výjimku pro Mateřskou školu Netvořice spočívající v počtu žáků v jednotlivých třídách následovně: 1.třída –
z 24 dětí na 27 dětí, 2.třída – z 24 dětí na 25 dětí a 3.třída – z 20 dětí na 22 dětí.
•
s účinností od 2.9.2019 ceny za palivové dřevo – samovýroba následovně:
akát, třešeň, habr, bříza, dub, buk, javor – 350,- Kč/m3
smrk, borovice, lípa, vrba, olše – 200,- Kč/m3
•
Řád veřejného pohřebiště a ruší tímto platnost původního Řádu veřejného pohřebiště ze dne 2.7.2008.
•
vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa a ruší tímto platnost původního vzoru smlouvy.
•
Nařízení městyse č.1/2019, kterým se stanovují max. ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s
pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště.
•
aby byla vodní nádrž ve Všeticích parc.č.19 v k.ú.Všetice o rozloze 1.320 m2 i nadále nabízena k pronájmu
za minimální roční nájemné ve výši 3.000,- Kč (osvobozeno od DPH). Tato podmínka o výši nájmu bude i
součástí vyvěšeného záměru pronájmu. Doba pronájmu 5 let.
•
finanční vypořádání dotace pro rok 2019 předložené příjemcem RUAH o.p.s.Benešov.
•
podání žádosti o dotaci na vodní nádrž Netvořice na Ministerstvo zemědělství.

ZPRÁVY MĚSTYSE
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•

nabídku č.2, týkající se dodání, montáže a softwarové instalace pro doménové, souborové a aplikační
řešení MS Windows Server 2019 v ZŠ Netvořice. Cena vč.dph činí 80.200,- Kč včetně instalace a nastavení
serveru. Dodavatel: Ondřej Paluska, Západní 273, 257 44 Netvořice, IČ: 88175154. Podmínkou je, že dodavatel
poskytne na software 3-letou záruku.

Neschvaluje:
•
prodloužení smlouvy na pronájem rybníka na pozemku parc.č.6 v k.ú. Dunávice. Rybník bude sloužit k
užívání obyvatelům obce Dunávice a hasičům městyse Netvořice jako nádrž na vodu.
Pověřuje:
•
p.Burdovou a p.Žižkovou provedením finanční kontroly ZŠ a MŠ za období leden-září 2019 a to nejpozději v
termínu do 19.12.2019.
•
starostku podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje spočívající v
platbě poplatku ve výši 500,-Kč bez DPH/rok za každou umístěnou sběrnou nádobu na použitý rostlinný
olej.

SALDO:

KNIHOVNA
Výběr z českých novinek Před
koncem roku jsme vyčerpali
poslední finance na nákup knih
a obohatili tak regály v knihovně
o zajímavé novinky. Protože rádi
podporujeme kvalitní české autory,
jejichž díla v reklamním boji na
knižním trhu často zapadnou,
zaměřili jsme se především na jejich
tituly. Koho v poslední době oslovila
kniha „Dědina“ od P. Dvořákové, ten
si jistě nenechá ujít její nový román
z lékařského prostředí „Chirurg“.
Pro
čtenáře
cestopisů
jsme
pořídili novinku autora zábavných
cestopisů L. Zibury „Prázdniny v
Evropě“. Fanoušky V. Vondrušky
potěší jeho nový přírůstek z
detektivní řady o Oldřichovi z
Chlumu nazvaný „Právo první noci“.

Plejádu českých autorů svedla
dohromady i povídková kniha z
edice Listen „Rodinné povídky“. V
českých vodách jsme zalovili také
při výběru knih pro děti. Hitem
loňského roku se stal dobrodružný
román pro starší děti V. Matochy
„Prašina“, kterému v těchto dnech
vychází po nevídaném úspěchu
druhý díl. My zatím máme jen první.
Při výběru knih jsem neodolala
ani horké novince od Pavla Čecha,
jehož knihy si (nejen) v Netvořicích
získaly srdce nejednoho čtenáře,
a to jak dětského, tak dospělého.
Momentálně jim zcela propadl Filip,
tipuji, že knihu „O Červenáčkovi“ si
půjčí jako první právě on. Vlastně
jako druhý, já už ji měla. Jeden
pravidelný návštěvník knihovny se

se mnou naposledy rozloučil svým
osobním mottem: „Mějte se jak
chcete, hlavně dobře.“ Dovolím si
malou parafrázi: Čtěte si co chcete,
hlavně čtěte!
Lucie Hašková,
knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení školního roku

Umíme se hýbat a padat?

Nový školní rok je v plném proudu
a s ním také noví žáci – naši prvňáčci, na které jsme se moc těšili. Škoda toho nepříznivého počasí, které
nám v září zabránilo v tradičním
slavnostním zahájení před budovou školy. Nicméně i v jídelně jsme
nové kamarády důstojně přivítali.
Všem 24 prvňáčkům a ostatním
žákům, kteří k nám nastoupili, přejeme hodně úspěchů, nových kamarádů a pevně věříme, že se jim v
naší škole bude líbit.

V rámci rozvoje sportu dětí připravil
dne 9.10.2019 Odbor školství, kultury a sportu města Benešov ve
spolupráci s Pulse fitness pro žáky
1. stupně sportovní akci s názvem:
„Učíme se hýbat, učíme se padat“.
Žáci si vyzkoušeli za spolupráce
zkušených trenérů mnoho pohybových aktivit. Děkujeme Městu
Benešov za možnost zúčastnit se
tohoto zajímavého projektu.
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Pevně věřím, že zařazení tohoto tématu pomůže nejen ve zdárném
dokončení posledního ročníku školy, ale hlavně při nástupu na střední
školu a začleňování se do nového
kolektivu.

Přijeli Pernštejni
Umělecká agentura Pernštejni z
Pardubic nám v letošním školním
roce představila svůj program s historickou tématikou. Tentokrát jsme
se vrátili do období renesance. Žáci
byli aktivně zapojeni do celého programu a výlet do historie byl pro
všechny velice poučný a atraktivní.

Preventivní projekt
Pohádkové odpoledne
V sobotu 14.9.2019 proběhla v areálu školy již opakovaně úspěšná akce
pro děti, kterou připravily obětavé
maminky z SRPDŠ. Na děti zde čekalo 10 stanovišť s různými úkoly.
Za jejich splnění dostaly drobnou
sladkou odměnu. Navíc se mohly
zúčastnit i dalších soutěží, například
v pití limonády o závod, zaskákat si
v nafukovacím hradu, stříkat z vodní pistole a pochutnat si na nabízených dobrotách. Vyvrcholením bylo
slosování tomboly o krásné ceny.
Dobrá nálada všech návštěvníků
byla ještě podpořena hezkým počasím, které opravdu ideálně vyšlo.

V úterý 22.10.2019 proběhl v deváté
třídě preventivně – vzdělávací projekt na téma „Manipulace a alkohol“.
Deváťáci dokázali sami formulovat
všechna nebezpečí, která souvisí s
požíváním alkoholu a následnou závislostí na něm. Společně jsme pak
probrali i trestně-právní rovinu požívání alkoholu osobami mladšími 18
let, ale i nabídnutí alkoholu dětem
a mladistvým. V další části projektu
jsme zhlédli vzdělávací film od Davida Vígnera „Na hraně“. Film pojednává o vlivu manipulace vrstevníky
na chování a jednání jednotlivců,
kteří se nechají svými spolužáky
ovlivnit. Následně jsme se rozdělili
do skupin pro zpracování otázek na
téma „Co je to manipulace“ a „Jak
rozeznat manipulátora“. Poté zástupce z každé skupiny prezentoval
před ostatními výstup jejich práce.

Slovo ředitelky
Vážení čtenáři Zpravodaje, do konce kalendářního roku nás čeká ještě spousta akcí, na které se pečlivě
připravujeme. Jedná se především
o tradiční vánoční výstavu organizovanou ve spolupráci se SRPDŠ,
mikulášskou nadílku, o předvánoční projekty v některých třídách ve
spolupráci s rodiči našich žáků, dále
exkurzi do EKOcentra Vlašim v rámci projektu MAP II, prezentace vybraných středních škol v regionu a
také projekt Hasík. Můžeme se těšit
na předvánoční koncert žesťového
kvarteta BrassFive, vánoční koncert
ZUŠ, vánoční besídky v jednotlivých
třídách a školní družině apod. No a
po novém roce? Hurá na hory! Sedmáci se již moc těší!
Dovolte mi popřát Vám krásné a
klidné Vánoce, hodně zdraví a optimismu v novém roce 2020.
Mgr.Ludmila Vodehnalová a kolektiv zaměstnanců ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřskou školu navštěvuje v současné době 74 dětí, což je plný počet její kapacity. Do třídy soviček
je zapsaných 27 dětí ve věku 5-6
let. Do Berušek chodí 25 dětí, jsou
to děti 4-5 leté. Třídu Sluníček navštěvuje 22 nejmladších dětí. Ani o
prázdninách paní učitelky nezahálely a vytvořily nové třídní vzdělávací
programy. Třídu předškoláků bude
každý měsíc provázet pohádková
postava z večerníčku, využijeme interaktivní tabuli a na večerníčky se
podíváme. Na závěr každého měsíce děti dostanou magnetku s pohádkovou postavou. Třídu Soviček
již navštívil Krteček, Kmotra liška a
v listopadu přijela Veselá mašinka.
V prosinci nás navštíví pejsek s kočičkou, s nimiž společně oslavíme
Mikuláše a Vánoce. Ve třídě Berušek jsme se v třídním vzdělávacím
programu zaměřili na řečový rozvoj,
pohybové dovednosti a výtvarné
aktivity. Celý rok nás budou provázet berušky a broučci v různých
ročních obdobích. Nejmladší děti
„Sluníčka“ se na začátku roku seznámily s denním režimem školky,
naučily se pobývat ve třídě společně s kamarády a zvykly si na odloučení od rodičů. Dětem pomáhá při
vzdělávání příroda a její živly, které

se prolínají celý rok. Již na začátku
září se nám naplno rozjel plavecký
výcvik v Benešově. Jezdí celkem 40
dětí a všechny děti, i když se zprvu
trošku bály, jezdí z lekcí nadšené a
spokojené. Některé už plavou bez
pomůcek. Na závěr plaveckého výcviku obdržely všechny děti „Mokré
vysvědčení“. Naše mateřská škola
je zapojena do projektu Lokomoce. Cílem projektu je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které
ho mají mnohem méně, než měli
jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořily a pak i
udržely správné pohybové vzory,
návyky a především správné držení
těla. Paní učitelky absolvují školení,
kde se s konkrétními cviky seznámí
a obdrží výukové materiály k vedení cvičení. Projekt bude ukončen v
červnu příštího roku. Od začátku
roku probíhá ve školce kroužek anglického jazyka, který vede lektorka
paní Macháňová, dále kroužek taneční průpravy, který zajišťuje paní
Stibůrková a řečový kroužek, který
vede paní učitelka Žižková. V září
děti shlédly pohádku O sedmi trpaslících, v říjnu si vyzkoušely, jaký
mají rytmus při akci bubnování a
podívaly se na pohádku O statečné
Margitce. Hned na začátku listopa-

du jsme se šli podívat do základní
školy na ukázku dravců a společně
s hasičem panem Šebkem jsme
si připomněli preventivní požární
ochranu s programem Hasík. Další listopadovou akcí byla návštěva
letiště Václava Havla v Ruzyni, kterou jsme uspořádali pro dvě třídy.
Byl to jiný výlet, než na jaký jsme
byli doposud zvyklí. Děti si ho užily,
dozvěděly se spoustu zajímavého a
podívaly se i tam, kam se jinak nesmí. Pro některé děti byl zážitek o to
větší, že vůbec poprvé viděly letadla z takové blízkosti. Ani v prosinci
nebudou děti zahálet. Čeká je plno
vystoupení s vánoční tématikou.
Společně s předškoláky rozsvítíme
vánoční strom na netvořickém náměstí a zazpíváme u betléma, který
každoročně připravuje před svým
domem paní Jindra Šmídová. Za
odměnu za dětmi do školky zavítá
sférické kino a divadélko s Vánoční
pohádkou. Všechny děti nakonec
rozzáří úsměvy svých maminek a
tatínků na Vánoční besídce v mateřské škole, na kterou se pilně i se
svými učitelkami připravují. Přejeme všem krásné vánoční svátky a
spoustu dětských úsměvů v následujícím roce.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

TJ SOKOL
Zdravím všechny čtenáře Netvořického zpravodaje. V pár větách Vás
seznámím s fungováním sokolského spolku v Netvořicích. Sportovní
činnost Ve fotbale máme přihlášena tři mužstva, a to starší přípravku,
mladší žáky a mužstvo dospělých.
Starší přípravku vede Dan Čermák,
mladší žáky Monika Charvátová a
mužstvo dospělých trénuje Slávek
Hertl. Trenérům dětských oddílů
pomáhají také rodiče. U mužstva
dospělých bych chtěl zmínit i Vítka Berku, který každý hrací víkend
ve spolupráci s trenérem mužstva
musí dát dohromady kádr na hrací
den. A to opravdu není jednoduché.
Stolní tenis v posledních letech zaznamenal na okrese velký rozmach.
V dnešní době je na okrese pět soutěží a také turnajová soutěž dětí. My
se můžeme pochlubit tím, že máme
zastoupení ve čtyřech okresních
soutěžích a také v soutěži dětí. Samozřejmě i tady musím uvést alespoň pár jmen, díky kterým je stolní
tenis v současné době v Netvořicích
tam, kde je. Jedná se o vedoucího
Mirka Čiperu, který má na starosti
kompletní agendu, a dále jednotlivé
vedoucí mužstev – Zdeněk Ošmera,
Petr Vodehnal, Richard Havelka st.
a Karel Šméral st., který vede oddíl dětí. Tréninky dětí probíhají pod
vedením dvojice Zdeňka Ošmery a
Mirka Čipery. V letošním roce jsme
neprováděli žádnou větší investiční
činnost. Připravujeme podání dotace na Středočeský kraj, kde je vypsán projekt na Podporu kulturních
zařízení a na Ministerstvo školství a
mládeže, které podporuje dětskou
a mládežnickou sportovní činnost.
Podrobněji Vás budeme informovat v příštích číslech Zpravodaje,
až po úspěšném získání dotačních
prostředků. Závěrem děkuji všem,
kteří se chod Sokola starají ve svém
volném čase. Ať je to sportovní činnost, zajišťování a zabezpečování
kulturních akcí i fungování klubovny na hřišti.
Přeji Vám krásný adventní čas, vánoční svátky plné klidu a pohody a
mnoho zdraví v novém roce 2020.
Se sokolským pozdravem NAZDAR!
Pavel Bron

Mladší žáci
Po loňské „zahřívací“ sezóně se
mladší žáci obuli do letní přípravy s
nebývalým zápalem. Většina dětí se
na hřišti scházela i o prázdninách a k
fotbalovým tréninkům se přidávaly i
výlety na kolech. Od září jsme začali
trénovat třikrát týdně a naším cílem bylo zlepšení individuální techniky i kombinační hry a uplatnění
zlepšených dovedností v utkáních.
Start podzimní části okresní soutěže zastihl tým v dobré formě a drželi
jsme se v popředí tabulky. Pak však
přišlo několik těsných a smolných
proher, zaviněných naší největší slabinou, totiž malým počtem hráčů.
Hromadící se absence na trénincích
i zápasech, ať již vinou zranění (bohužel dlouhodobě vyřadilo našeho
nejlepšího hráče Jakuba Šemberu,
aspirujícího na nejlepšího střelce
celé soutěže), nemocí, termínových
kolizí s dalšími zájmovými sporty či
z rodinných důvodů, nás dostávají
do situace, kdy máme problém postavit dostatečný počet hráčů do
zápasů. Pokud zvládneme poslední kola, zastaví se náš propad na 9.
místě tabulky (ze 14 týmů). Mysleli
jsme si na lepší umístění, ale čeká
nás ještě jarní část soutěže, ve které budeme mít možnost ukázat, co
opravdu umíme. Po krátkém odpočinku začne pro hráče zimní příprava na hřišti a v tělocvičně. Věřme, že
se nám podaří kluky a děvčata znovu o kousek posunout jak herně,
tak výsledkově a v neposlední řadě i
„početně“. Do budoucna si pak přejme, aby se fotbalem (nebo třeba i
jiným sportem) děti bavily, aby jim
zůstala touha zlepšovat se a radost
z pohybu jim vydržela co nejdéle.
Monika Charvátová

Starší přípravka
Tým starší přípravky v novém soutěžním ročníku převzal trenérsky
Dan Čermák. Novinkou je i herní
systém, kdy se hraje vždy jedno
kolo v jednom hracím dnu. V naší
skupině je 13 týmů, tudíž 12 hracích
dnů a k tomu 2x týdně trénink, to
je 13 týmů, tudíž 12 hracích dnů a k
tomu 2x týdně trénink, to už je po-
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řádný kus volného času, který Dan
věnuje přípravě fotbalových nadějí
Netvořic. Tímto bych chtěl Danovi
poděkovat za všechny rodiče. Soutěž pro nás nezačala přívětivě, jako
prvního soupeře jsme poslední srpnovou sobotu přivítali mužstvo SK
Benešov. Na našich nadějích byl
vidět přehnaný respekt za soupeře.
Poté následovalo několik kol, kde se
hrál vyrovnaný fotbal a nám chybělo jen trochu více fotbalového štěstíčka. První výhru se naším hráčům
podařilo urvat na hřišti soupeře TJ
Úročnice a hned v následujícím
kole jsme vyhráli i v Krhanicích. Další dvě kola jsme si vybrali plný pytel
smůly a dvakrát za sebou prohráli.
V posledním kole před uzávěrkou
zpravodaje jsme se rozešli smírně se
spojeným týmem Přestavlk a Čerčan. Závěrem děkuji všem našim
hráčům a jejich rodičům za podporu. Všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Honza Welser

Fotbal muži
Muset napsat zprávu o současné
situaci A týmu je jako muset jít k
zubaři a možná ještě horší. Nacházíme se na 7. místě s 9 body. Asi historické minimum ve IV. Třídě. Sice
nás čeká ještě zápas s Neveklovem
B, ale tam se bodový zisk rozhodně nečeká. Dvě výhry na začátek
byl dobrý start do sezóny, ale pak
už mimo tří remíz nic. V současné
tabulce jsou tři až čtyři dobrá mužstva, ale se zbytkem bychom měli
vyhrávat. Nejhorší jsou dvě domácí
porážky za sebou. Tým z Pecerad a
Chotýšan B nás shodně porazily 1:2
a úplně překopaly naše slibně se vyhlížející umístění. Jsme 6 bodů od
naprostého dna fotbalu u nás. Dalším takovým našim standardem,
který nás sráží dolů, jsou pouhé
čtyři odehrané zápasy bez obdržené červené karty!!! Doufejme, že
se přes zimu něco vylepší (přístup
k tréninkům, posily atd.) nebo to
bude pořád ta samá bramboračka.
Chtěl bych psát pozitivnější články
o našem fotbale, ale to zatím nejde.
Martin Vopička
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TJ SOKOL

Stolní tennis
Sezóna stolních tenistů je v plném
proudu. V okresním přeboru máme
opět přihlášena čtyři družstva a je
odehrána třetina zápasů. Áčko se
drží v OPI ve středu tabulky. Béčko
je v OP3 předposlední, ale pevně
věřím, že i za vydatné pomoci Ríši
Havelky ml. Se zvednou. Céčko postoupilo do OP4. Jako nováčci v této
soutěži hrají výborně a odměnou
jim je čtvrté místo. Déčko pod vedením Karla Šmérala st. je tvořeno
převážně jen z dětí a jsou v OP5 zatím pátí. Letošní novinkou je regionální přebor žactva, kde máme jedno družstvo. Po prvním kole máme
ze tří zápasů plný počet bodů.
Závěrem Vás srdečně zvu na Vánoční turnaj pro neregistrované
hráče, který se koná 21.12.2019 od
14,00 hodin v naší sokolovně.
Míra Čipera

Oddíl sportovní gymnastiky
Oddíl sportovní gymnastiky v naší
asociaci má především díky ZŠ Netvořice dlouholetou tradici a obliba tohoto sportu neustále roste. V
říjnu roku 2012 byl založen závodní
oddíl ASPV Netvořice, který se věnuje především přípravě závodnic a
nácviku společných skladeb i jiných
vystoupení. Od října roku 2013 funguje také Přípravka sportovní gymnastiky pro nejmenší děti, které se
zde učí hravou formou správným
návykům, procvičují prvky gymnastické průpravy i základní akrobacie. Zpočátku zde cvičilo 11 dětí
z místní mateřské školy, nyní je zde
evidováno cca 22 dětí, z nichž většina dojíždí z okolních obcí – např.
Břežan, Lešan, Jílového, Kamenné-

ho Újezdce, Kamenného Přívozu,
Prosečnice a Týnce nad Sázavou.
V loňském školním roce pracovalo v závodním oddíle 10 závodnic
a nejlépe nás stále reprezentovala
nejstarší a nejzkušenější závodnice
Andrea Stibůrková, která absolvovala již 8x republikové finále SG a
téměř na každém ze závodů sbírala cenné kovy. Během loňské sezóny jsme se zúčastnily především
těchto závodů: listopad – Špindlerovští mušketýři ve Vrchlabí (gymnastický čtyřboj) – závody nejen
jednotlivců, ale i družstev v duchu
hesla: Jeden za všechny, všichni za
jednoho, prosinec – Mikulášské závody v Týnci nad Sázavou – kladina,
prostná a šplh, leden – Dobříšský
čtyřboj na Dobříši – klasický čtyřboj
dle pravidel ASPV, březen – Bělský
jarní čtyřboj v Bělé pod Bezdězem
– poprvé v březnu 2014 s výborným
výsledkem, duben – Krajský přebor
ASPV v Týnci nad Sázavou – s možností postupu na Republikové finále, květen – Republikové finále SG
ASPV v Doubí u Třeboně – zastoupeno naší účastí již 6 let. Na většině
závodů se nám tedy podařilo sbírat
cenné kovy a ani loňský rok toho
nebyl výjimkou. Stále se nám daří
držet krok a laťku s takovými oddíly jako je TJ Tourist Říčany, SK Velká
Ohrada, Sokol Mladá Boleslav a oddíly z Dobříše, Týnce nad Sázavou,
Bělé pod Bezdězem, Štětí, Benátkami nad Jizerou, Tlučnou, Chotěboří
a nově i GymClub Dobřichovice, a
to i vzhledem k rozdílům v materiálně technickém vybavení. Největším úspěchem loňského roku
byla opětovná účast naší nejstarší
závodnice – Andrey Stibůrkové na
květnovém Republikovém finále
Sportovní gymnastiky v Doubí u
Třeboně. I zde se Andrejce velice

dařilo, a to i přesto, že byla ostaršena do kategorie dorostenek a obsadila velice zasloužené 12. místo a
celé družstvo dorostenek pak místo
4. Děvčatům za výborné výkony a
skvělou reprezentaci moc děkuji a
přeji další sportovní úspěchy i letos,
i když vzhledem k výběru střední školy zřejmě nebude možné v
gymnastice pokračovat. Kromě závodní činnosti se oddíl SG i Přípravka věnuje také nácviku pódiových
skladeb a společných vystoupení
k různým příležitostem např. Sportovní akademii – naposledy v červnu 2019, kde opět dívky předvedly
jednotlivé sestavy, společnou skladbu i řadu skoků z malé trampolíny.
Pro naše dívky jsme opět pořádali
ve spolupráci s gymnastickými oddíly ze Špindlerova Mlýna a Brna-Prštic tradiční letní gymnastické
soustředění, a to právě v budově a
tělocvičně ZŠ Netvořice, kde dívky
nejen pilně trénovaly gymnastiku,
ale trávily zde celý týden při různých
aktivitách. Závažným problémem
našeho oddílu však nadále zůstává
nedostatek trenérů, a to především
k pokrytí kapacity zájemkyň o závodní oddíl. Z tohoto důvodu bude
v letošním roce omezena závodní
činnost a dívky mají možnost nadále navštěvovat pouze školní kroužek a kurzy Akrobacie JS. Závěrem
bych chtěla poděkovat našim gymnastkám za jejich výborné výsledky
a svědomitou práci. Přeji jim a všem
sportovcům z Netvořic i nadále
spoustu úspěchů, píle a radosti ze
sportu i krásné zážitky z kolektivní
práce. Vám všem přeji krásné dny a
spoustu energie k dalším aktivitám.
Jitka Stibůrková
trenérka ASPV Netvořice

DOBROVOLNÍ HASIČI
Co nového u hasičů
Ani v uplynulém období hasiči nezaháleli. Pojďme si nyní stručně
připomenout, jaké akce a soutěže
absolvovali. Poslední červencovou
sobotu jsme uspořádali pro děti
stanování u požární nádrže. K večeři si děti opekly špekáčky a poté je
čekal velmi oblíbený bobřík odvahy.
V sobotu 14. září se sportovní družstvo žen zúčastnilo 28. Memoriálu
Františka Procházky a Václava Chaloupeckého v areálu ploché dráhy v
Divišově. Naše ženy obsadily čtvrtou pozici. Pátého října bylo naplánováno a také připraveno podzimní kolo soutěže mladých hasičů a
dorostu v Teplýšovicích. Z důvodu
velmi nepříznivého počasí byla tato
soutěž zrušena. Náhradní termín je
plánován na duben příštího roku.
25. října jsme asistovali zástupcům
úřadu městyse při kladení věnce
u památníku padlých na místním
náměstí. Z ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy jsme koncem října obdrželi velmi příznivou
zprávu. Z dotačního programu „Můj
klub 2019“ jsme získali dotaci ve výši
44.000,- Kč na pořízení stolů a židlí
do naší klubovny v hasičské zbrojnici. V sobotu 9. listopadu proběhl
výlov požární nádrže. Všichni jsme
se těšili, jak nám asi ryby po těch
dvou letech od posledního výlovu
narostly a jaké „poklady“ letos požární nádrž vydá. I přes velmi deštivé počasí jsme byli s akcí spokojeni.
Vylovených ryb bylo k našemu překvapení dost a některé byli i dost
velké. Návštěvnost byla mizivá, ale

to se dalo, vzhledem k nepříznivému počasí, čekat. Již jsme si letos
zvykli na to, že co akce, to špatné
počasí. Tak jen doufáme, že se to
příští rok změní a za naši snahu při
pořádání akcí budeme odměněni
přívětivějším počasím. V pondělí 18.
listopadu jsme společně s dráčkem
Hasíkem navštívili děti v mateřské
a základní škole v Netvořicích, abychom si s dětmi povídali o požární
ochraně. Dětem bylo formou her a
zábavného povídání sděleno co je
prací hasičů, jak nahlásit požár, co
dělat v případě požáru, jaké jsou
zásady rozdělávání ohňů v přírodě
a mnoho dalších užitečných informací. Všechny děti byly moc šikovné, a tak jsme rozdali plno dárků
s hasičskou tématikou (papírové
skládačky aut, pexesa, omalovánky, rozvrhy aj.). Při druhé návštěvě,
která proběhne 28. listopadu v hasičské zbrojnici, si ověříme, co si děti
zapamatovaly a ještě si s nimi popovídáme o dalších věcech z požární
ochrany. Program Hasík CZ probíhá
na základní škole v Netvořicích již
deset let, v mateřské škole druhým
rokem. Jsem velmi rád, že se tato
preventivní činnost těší velkému
zájmu nejen z řad dětí.
Nyní krátce o zásahové jednotce
městyse Netvořice V uplynulých
měsících nezahálela ani zásahová
jednotka městyse Netvořice. Pečlivě se staráme o naši novou zbrojnici,
její okolí a samozřejmě i o naši techniku a vybavení. V současné době
dokončujeme chodníček k nové
„buňce“ za zbrojnicí. V srpnu naše
jednotka strávila téměř dva víkendy
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na akcích ve Všeticích. Tou první byl
hudební festival Krásný ztráty, kde
naše jednotka od pátku do neděle
prováděla požární dohled a zároveň
zajišťovala zásobu vody do sprch.
Druhou akcí byl Memoriál generála
Custera, kde jsme taktéž prováděli
požární dohled a zajišťovali dopravu
vody. Obě tyto akce se obešly bez
vážnějších incidentů.
V uplynulém období jednotka
vyjížděla k těmto mimořádným
událostem:
12. srpna – požár lesního porostu ve
Všeticích, 28. srpna – technická pomoc – záchrana kocoura ze střechy
rodinného domu ve Všeticích, 2. září
– technická pomoc – odstranění nahnutého stromu v Netvořicích – planý poplach, 15. září – požár polního
porostu nedaleko Všetic, 30. září
– technická pomoc – odstranění
spadlých stromů visících na kabelech, které hrozily pádem do vozovky u Dunávic.
Závěrem přeji všem občanům klidné prožití blížícího se adventu a
mnoho štěstí do nového roku 2020.
Martin Šebek

ZAHRÁDKÁŘI
Zájezd
na
výstavu
Čimelice
2019 Letošní zájezd na výstavu
Čimelice 2019 pořádaný Českým
zahrádkářským svazem základní
organizace Netvořice byl jako vždy
plně obsazen. Nejvíce bylo našich
žen, které dbají o naše zahrady
a předzahrádky. Na výstavě byly
snad všechny dostupné květiny,
sukulenty, bonsaje, vodní rostliny
atd. Některé rostliny jsme viděli
poprvé a pár účastníků zlákaly k
nákupu i přesto, že se zatím neví

jak je pěstovat. Zahrádkář je člověk
vynalézavý a učenlivý, proto jim
přejme „ať to roste“. Bylo dobře,
že jsme se soustředili pouze na
výstavu, aby si ji všichni užili. Zkrátka
stárneme a mladí zatím nedorostli
do správného věku zahrádkáře.
Zájezd byl pořádán za finanční
pomoci OÚ Netvořice, kterému
tímto děkujeme. Děkujeme též
všem účastníkům za pohodový
průběh zájezdu. ČSZ ZO Netvořice
přeje v roce MMXX zdraví, štěstí

a splnění všech přání občanům
Netvořic.
Za ČZS ZO Netvořice předseda
Václav Bobek
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KOLNA

Co se letos dělo v KOLNĚ?
Spolek tradičně pořádá sousedské
cestovatelské přednášky. V lednu
až březnu jich proběhlo celkem
šest. S manžely Bobkovými jsme
se podívali do Mexika, s Tomášem
Ernestem do Namibie, Kambodžou
nás provedla Renata Lodzinová, Nepálem Lucie Ernestová. Do Indonésie nás vzala Veronika Netolická
a jižní Francii přiblížil Jiří Bedrník.
Březen byl ve znamení Ovarobraní.
V květnu jsme pořádali autobusový zájezd. Pro tyto výlety vyhledáváme zajímavá místa v regionu.
Tentokrát jsme jeli do strnadického
Retromuzea automobilů. Odtud
do Vlašimi. Navštívili jsme klášter
svatého Františka, Boží hrob na
místním hřbitově a věž kostela sv.
Václava s rozhledem na město. Po
obědě jsme se přesunuli do Moraveče, kde stojí soukromá rozhledna
s Muzeem kovářství. Muzeem nás
provedl sám pan majitel. Výlet se
vydařil po všech stránkách. Červen
přinesl Šnekobraní. Závody šneků, posezení s ochutnávkou všeho
dobrého včetně pečených hlemýžďů. Měsíc srpen pro Kolňáky už 11 let
znamená pouťový jarmark. Zhruba
14 dnů před jarmarkem se sejdeme na Knoflíkování a společně s
dobrovolníky přišijeme knoflíky na
cca 800 vítacích kartiček. Každý
přinese něco dobrého a užijeme si
společné odpoledne. Tyto kartičky s knoflíkem pro štěstí dostávají
návštěvníci u vchodu Netvořických
dvorků. Jarmark Netvořické dvorky je naší nejnáročnější akcí. Nebýt
dobrovolných pomocníků, nezvládli bychom ji. Tímto bych jim chtěla
opravdu moc poděkovat. Jarmark
je výborně navštěvován a lidé se
každým rokem vrací ve větším počtu. Řemeslné stánky a řemeslné
dílny, divadlo, losování vítacích lístků, fotoateliér, kvalitní občerstvení
a také atmosféra 30. let 20. století.
Vše, co k jarmarku patří. V září jsme
v rámci podzimního výletu pěšky
navštívili lom v Teletíně s odborným
výkladem geologa Richarda Honse.
Společně jsme poseděli u ohníčku,
občerstvili se a vrátili do Netvořic. V
říjnu proběhla Valná hromada spolku. V prosinci plánujeme Mikuláš-

skou obchůzku s hodným čertem
a laskavým Mikulášem. V sobotu 7.
prosince proběhne Vánoční jarmark
U Kočky za komínem a tentýž den
rozsvítíme betlém. Poslední akcí
je dovoz Betlémského světla, které opět bude pro všechny zájemce
připraveno 24.12. po celý den u Netvořického betlému (ulice Pražská
13, pod hřbitovem). Chci poděkovat
za porozumění pro činnost našeho spolku vedení obce, které nás
všestranně podporuje. Děkuji také
„kolňákům“ za práci ve spolku a jejich rodinám za podporu, a hlavně
dobrovolníkům, kteří nám nezištně
pomáhají ve svém volném čase. Vážíme si toho.
Jménem spolku KOLNA přeji „Netvořákům“ všechno dobré v dalším
roce. Zdraví, radost a spokojenost.
Ať se nám všem v Netvořicích hezky žije. Na shledanou na některé
naší akci v příštím roce. Informace
najdete na www.kolna-netvorice.cz
nebo na našich dvou nástěnkách.
Za spolek KOLNA,
Jindra Šmídová

Valná hromada

Spolek KOLNA je jediným spolkem
v Netvořicích, který na valnou hromadu kromě svých členů zve své
přátele a spolupracovníky, kteří pomáhají při organizaci našich kulturních a společenských akcí. Společné setkání je jakýmsi ohodnocením,
odměnou za práci. Krátká procházka ke křížku u Jiráskovy lípy před samotnou schůzí uvolní komunikační
bariéry. 26.10.2019 ve 13:30 jsme zasedli v restauraci Na Radnici, kterou
jsme měli na odpoledne zamluvenou. Výhodou našeho spolku je,
že naše děti a vnoučata jsou již na
našich schůzích přítomny a podílejí se skromně i na programu schůze. Můžeme předpokládat to, že se
jim tyto zkušenosti v životě hodí.
Starostka spolku Jindra Šmídová
v krátkém vystoupení shrnula naši
dosavadní práci a nastínila nám, co
se ještě připravuje. Všem přítomným poděkovala za pomoc, všechny ženy dostaly červenou růži za
práci a za trpělivost se svými muži.
Pokladník Václav Bobek nás jen se-

známil s tím, že hospodaříme dobře
a na společný oběd jsme si vydělali. Zdravici čestného zakládajícího člena přednesl Jiří Černohlávek
osobně. Po kávě a zákusku jsme se
společně vyfotografovali v portálu
bývalé restaurace U Platilů. Vše proběhlo bez problémů a ke vší spokojenosti všech.
G.Vach

Výlet do teletínského lomu
28.9.2019 na svatého Václava v 10
hodin jsme vyšli po staré silnici z
Netvořic, prošli jsme okolo hřbitova, k Jiráskově lípě s naší lavičkou,
minuli jsme Běsnou horu, za lesem
jsme překročili silnici 105 a vešli do
dalšího lesa. U silnice na Krňany,
kde je hájenka Tomkovka, jsme si
připomněli pana nadlesního a malíře Františka Liebla, který zde žil až
do svého odchodu do důchodu v
roce 1970. Pokračovali jsme lesem
k Chlístovskému rybníku, tam jsme
si odpočinuli, posvačili a potom
jsme pokračovali k chlístovskému
poplužnímu dvoru, kde hospodařil
od roku 1895 do roku 1919 Rudolf
Strimpl, zakladatel jahodářství v
našem kraji. Cestu jsme přerušili v
teletínských lomech, z kterých se
těžil kámen na dostavbu Štěchovické přehrady do roku 1943 a do roku
1953 na dostavbu Slapské přehrady.
Richard Hons, geolog, nám zasvěceně povyprávěl o místních horninách, které se v lomech nacházejí.
V lomech jsme si opekli špekáčky,
občerstvili jsme se přivezenými nápoji a pokračovali v cestě na Větrov.
Cestou kolem kamenného bludiště,
které se nachází na okraji Větrova,
jsme sešli do Netvořic. Po 14 kilometrech jsme byli doma. V tu dobu
začalo pršet. Společně jsme výlet
vyhodnotili a rozešli se do svých domovů. Výletu se zúčastnilo 31 lidí a
jeden pes.
G.Vach

KOLNA

Čeká na Vás výtvarná vánoční dílna nejen pro děti, můžete nakoupit
rukodělné dárky místních výrobců,
čerstvé vánoční dobroty, po roce
zase zkusit vánoční zvyky, ochutnat teplé domácí občerstvení, nebo

navštívit výstavu betlémů. Proběhne také tradiční losování vítacích
lístečků o hezké ceny přímo pod
stromeček… Po ukončení jarmarku
(kolem 16:30) nám s rozsvícením
Netvořického betlému pomohou
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děti z Mateřské školy. Přijďte se setkat se známými, popovídat a užít si
sváteční pohodovou atmosféru se
vším, co k tomu patří.
Na jarmark Vás srdečně zve
Spolek KOLNA.
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POSÁZAVÍ

Netvořice jako součást Posázaví
pomáhají s rozvojem regionu
MAS, MAP, LEADER, SCLLD, PRV,
IROP, OP Z… že vám ty zkratky nic
neříkají? Nevadí. Zjednodušeně řečeno za nimi můžete vidět rozvoj regionu, ve kterém žijeme. Pojítkem
výše uvedených termínů je pak
společnost Posázaví o.p.s. – nezisková organizace, která 16 let zastřešuje rozvojové aktivity v kraji, kterému
dala jméno řeka Sázava, a k němuž
se aktivně hlásí i Netvořice. Velkou
devizou Posázaví je soudržnost –
lidé se zde dokáží domluvit a udělat
něco nejen ve prospěch svůj a své
obce, firmy, spolku nebo organizace, ale hlavně ve prospěch celého
regionu. Daří se to i díky podpoře,
kterou místní aktéři vyjadřují společnosti Posázaví o.p.s. Způsob jejího financování a s ní spojeného rozvoje regionu se v roce 2014 změnil.
Ještě více byla posílena nezávislost
na dotacích a příjmy byly rozloženy
na více zdrojů. Jedním z nejsilnějších je podpora ze strany místních
aktérů, především obcí a měst. „Co
za to?“, slyšíme často. Tady je odpověď: Prostřednictvím Posázaví o.p.s.
nebos její pomocí tečou do regionu
dotace – v uplynulých šesti letech
před 500 miliónů korun! A „ukrojily“
si z nich i Netvořice.
Strategie komunitně vedeného
rozvojového regionu (SCLLD)
Veškeré rozvojové aktivity vycházejí
z SCLLD, která se tvoří na šest let a
na její přípravě se podílejí místní ak-

téři (metoda zvaná LEADER). Mezi
aktivní patří i netvořická starostka
Monika Šlehobrová, která je členkou Dozorčí rady Posázaví o.p.s., ale
hlavně Programového výboru MAS
Posázaví. Je tak vlastně u zdroje informací a v srdci dění – spolurozhoduje o tom, do jakých oblastí dotace
poputují, a jakým směrem se bude
ubírat rozvoj regionu. V současnosti
se realizuje SCLLD 2014-2020 a Místní akční skupina (MAS) Posázaví (respektive Posázaví o.p.s., která koordinuje její činnost) v rámci ní rozdělí
přes 160 miliónů korun. S jejich pomocí se už vybudovaly nebo vybudují chodníky, turistický altán, lesní
stezka, odborné učebny ve školách,
modernizovalo se sociální zázemí
hostelu a provozovna na zpracování
masa, rozšířily sociální služby v regionu… Dotace se rozdělují v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV),
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost
(OP Z). Dostane se i na Netvořice,
které jsou členem MAS Posázaví od
roku 2013. Ve spolupráci s Posázaví
o.p.s. městys připravuje výstavbu
chodníků s pomocí dotace z IROP
a s dalšími projekty bude žádat o
finanční podporu z PRV. Letos se
Netvořicím ve spolupráci s Posázaví o.p.s. podařilo získat finance z
ministerstva pro místní rozvoj na
opravu místních komunikací a ze
Středočeského kraje na autobusový
terminál a komunikační prostředky
pro hasiče. Ve hře je ještě dotace

na úpravu veřejného prostranství v
Dunávicích.
Zacíleno na školství
Zbývá objasnit poslední z výše uvedených zkratek – MAP. Jedná se o
Místní akční plán vzdělávání, který
realizuje Posázaví o.p.s. a je plánován do roku 2022. Přihlásilo se do
něj 42 mateřských, základních a
základních uměleckých škol z území obce s rozšířenou působností
Benešov. Jsou mezi nimi i mateřská
a základní škola z Netvořic. Cílem
MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání
podporou spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů, včetně organizací neformálního vzdělávání, a
také investicemi. Jeho součástí jsou
vzdělávací a informační akce pro
pedagogické pracovníky a ředitele
škol. V rámci MAP také vzniká regionální učebnice, kterou iniciovala
ZŠ Netvořice a na jejíž přípravě se
spolu s pedagogickými pracovníky
podílejí samotní žáci. Do projektu
se zapojilo pět pracovních týmů –
ZŠ Netvořice, ZŠ Neveklov, ZŠ Křečovice, ZŠ Krhanice a ZŠ Týnec nad
Sázavou. Publikace bude školáky
i veřejnost seznamovat s historickými, geografickými a kulturními
poměry v kraji mezi řekou Vltavou
a Sázavou. Učebnice pro všechny
věkové kategorie žáků bude potenciálně využitelná napříč učebními
předměty.
Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME PANÍ VENDULCE JAŠKOVÉ ZA VÁNOČNÍ STROM, KTERÝ
NÁM DAROVALA, A KTERÝ BUDE V LETOŠNÍM VÁNOČNÍM ČASE ZDOBIT
NAŠE NÁMĚSTÍ.
STEJNÝ DÍK PATŘÍ I PANU ROSTILAVU NOVOTNÉMU, BEZ JEHOŽ VSTŘÍCNÉHO PŘÍSTUPU BYCHOM STROM NEMOHLI NIKDY ODVÉZT. NECHAL
SI TOTIŽ ZNIČIT ČÁST ZAHRADY, A TO BY KAŽDÝ NEUDĚLAL. ANO, TAK
NÁROČNÉ LETOS BYLO DOSTAT VÁNOČNÍ STROM NA NÁMĚSTÍ.
NAŠE DÍKY ALE PATŘÍ I PANU LIBORU FÍLOVI, JANU WELSEROVI A DALŠÍM, KTEŘÍ SE, JAKO KAŽDOROČNĚ, POSTARALI O TO, ŽE VŠE DOPADLO
NA JEDNIČKU. PROSTĚ – KDO UMÍ, TEN UMÍ!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nová služba v naší obci je tu pro každého, kdo potřebuje pomoct.
Od října v naší obci působí terénní a komunitní sociální pracovník, na kterého se můžete obrátit
v náročné životní situaci. Pomůže vám zorientovat se v možnostech řešení, bude s vámi hledat tu
nejlepší cestu ven z problémů a bude při vás stát, dokud nezvládnete vše sami.
Kdy se na něj můžete obracet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máte problémy s dětmi a jejich výchovou, zdravím?
Někdo v rodině vážně onemocněl a nevíte, jak zvládnout sami péči?
Nevíte, jak zvládnout ztrátu partnera?
Bojíte se o své bydlení, nebo jste ho ztratili?
Perete se se závislostí?
Omezuje vás zdravotní postižení a potřebujete podporu?
Jste osamělí a život je pro vás nesnesitelně těžký?
Máte potíže s financemi a chybí vám peníze na důstojný život?
Propustili vás z vězení a jste plni obav, jak se vrátit mezi lidi?

V každé situaci jde hledat řešení a ve dvou se hledá určitě lépe. Využijte pomoc odborníka, který vás
v tom nenechá.
Najdete ho v kanceláři každou středu od 13 do 16 hod nebo na telefonu 733 741 028 a může přijet za
vámi domů.
Jméno pracovníka - Hana Kronovetrová
Adresa kanceláře – K Náklí, 257 41 Týnec nad Sázavou
Telefon – 733 741 028
Mail – tynecko@obceblizelidem.cz
www.obceblizelidem.cz

Projekt Obce blíže lidem – rozvoj terénní a komunitní
sociální práce ve venkovských lokalitách
CZ03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854

Projekt byl podpořen v rámci spolupráce MAS Posázaví.
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PŘÁNÍ

PŘEJEME
POHODOVÝ VÁNOČNÍ ČAS

VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Prodej vánočních kaprů
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Prodej vánočních stromků

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve dnech 21.12., Stejně jako v uplynulých letech, i v letošním roce bude
22.12. a 23.12.2019 vždy od 8:00 do 15:00 hodin na ne- zajištěn prodej vánočních stromků. O zahájení prodeje
tvořickém náměstí.
a prodejní ceně stromků vás budeme včas informovat.

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 15.3.2020
Příspěvky předávejte na úřad – ve formátu doc (word), typ písma Montserrat, velikost písma 10, řádkování 1,00,
zarovnané do bloku na levém i pravém okraji. Fotografie a tabulky k příspěvkům zasílejte v příloze mimo text.
Žádáme přispěvovatele o dodržování termínu uzávěrky Netvořického zpravodaje. Příspěvky zaslané po tomto
termínu nebudou zařazeny.
Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem.
Netvořický zpravodaj - č.3 - listopad 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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POZVÁNKY
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ

„NOVOROČNÍ POCHOD KE STUDÁNCE“
VYRÁŽÍME, JAKO VŽDYCKY,

1.1.2020 VE 13,30 HODIN
Z NETVOŘICKÉHO NÁMĚSTÍ.

PŘIJĎTE, AŤ TOUTO PŘÍJEMNOU PROCHÁZKOU SPOLEČNĚ
OSLAVÍME ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU 2020.
PO NÁVRATU SPOLU JEŠTĚ POSEDÍME „PĚKNĚ V TEPLE“
PŘI SKLENIČCE NĚČEHO HŘEJIVÉHO V NAŠÍ SOKOLOVNĚ.

POZVÁNKA

TJ Sokol Netvořice a Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích

Vás srdečně zvou na

9. ZABIJAČKOVÝ PLES

v sobotu 11.1.2020 od 20:00 hodin v místní sokolovně
Hraje taneční skupina UNIGENA
Předtančení: Taneční škola SALTA J. a K. Maršálkových

Tradiční bohatá tombola!
Vstupné: 150,- Kč
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Sobota 30. 11. 2019
od 16:30 hodin na náměstí u Radnice.
Program:
• vystoupení žáků základní a mateřské školy
• tradiční vystoupení „Umělců z lidu“
• vánoční recitál Leony Šenkové
Podávat se budou teplé nápoje a občerstvení.
Proběhne i každoroční charitativní sbírka pro děti z dětského domova Racek,
takže si nezapomeňte doma penízky.
Těšíme se na vás.

