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ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
snad ještě nikdy se mi tak těžko nehledala slova do úvodu našeho zpravodaje jako dnes. Od
druhé poloviny března, kdy se začalo vydání velikonočního zpravodaje připravovat, jsem psaní
úvodního článku oddalovala. Přála jsem si napsat, že máme všechno za sebou, že jsme to
zvládli, a že se zase můžeme naplno vrhnout do rozdělené práce. Tak to mi, bohužel, nevyšlo.
Stále jsme v nouzovém stavu, platí zákaz vycházení a chod naší země se zpomalil ne-li prakticky
zastavil. Platí to bohužel i o naší obci. Jste skvělí, jakým způsobem dodržujete přijatá opatření,
respektujete nařízení, ať už se jedná o nošení roušek, shromažďování nebo vzájemnou pomoc.
Jsem moc ráda, že ani Netvořice nejsou výjimkou v této, pro nás všechny složité a neznámé
době, a že také u nás se zvedla vlna solidarity a pomoci. Ať už se jedná o šití a distribuci roušek,
nákupy a zajištění potřeb pro seniory nebo dar 50 litrů desinfekce, do všeho jste se pustili po
hlavě. Moc si toho vážíme a je to obrovská motivace do další práce, protože je jasné, že jsme
na jedné lodi, a to v dobrém i v tom špatném. Ale jak už se stalo heslem dnešních dnů a bylo
mnohokrát řečeno „společně to zvládneme“.
Současná doba v karanténě prověřuje také naše vztahy v rodině. Víc, než kdy jindy zjišťujeme,
jakou máme každý odolnost proti ponorkové nemoci, schopnost zvládat stres a napětí a
řešit problémy pozitivně. Karanténa však také znamená, že trávíme více času se svými dětmi.
Pojďme si říci, že je to vlastně „fajn“. A tak jsme se díky této situaci pomyslně vrátili do školních
lavic a snažíme se z mozkových závitů vydolovat vše, co tam ze školních poznatků ještě zbylo,
abychom mohli statečně plnit roli „učitele“ a suplovat tak školní výuku. Je to namáhavé a
rozhodně většina z nás o tuto roli nikdy nestála stejně tak, jako naši potomci určitě nechtěli,
aby se učili doma, a ještě k tomu s vlastními rodiči. Ale „člověk míní a čas mění“. Takže se držte,
protože na konci z toho všichni vyjdeme jako vítězové, o tom jsem přesvědčena.
Události posledních dní chod naší obce určitě zpomalily, ale nezastavily. Většina naplánovaných
prací pokračuje dále, jen prostě v jiném režimu. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co jsme
v posledních měsících udělali a co je před námi (pokud to teda okolnosti dovolí). Po dlouhých
přípravách na projektové dokumentaci a vyřizování všech potřebných povolení jsme dokončili
a podali žádost o dotaci na opravu chodníku v ulici Hrubínova. V případě, že budeme úspěšní
a dotaci získáme, tak spustíme výběrové řízení. K vlastní realizaci by pak mělo dojít v roce 2021.
Ano, tak dlouho celý proces trvá.
Snažili jsme se vyřešit, a to na základě vašich podnětů, jakým směrem bychom rozšířili aktivity,
které by sloužily k trávení volného času mládeže a dospělých. Vzhledem k tomu, že naše aktivní
mládež toužila po vybudování „workoutového hřiště“ (to je vlastně taková venkovní posilovna),
využili jsme výzvu, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj a podali žádost o dotaci. Pro
zřízení workoutového hřiště jsme vybrali prostor na naučné stezce pod altánem. Co se právě
naučné stezky týká, tak tam máme ještě poměrně velké resty. Rozhodně zatím nevypadá
tak, jak jsme si na samém začátku představovali. Ale postupně to všechno dotáhneme. Nyní
se dokončuje výroba 10 nových informačních tabulí, takže během jara dojde k jejich instalaci.
Naši pracovníci se pustili do oprav ukotvení písmem, které se musí vyměnit všude, protože
původní řešení se ukázalo jako nedostatečné a bohužel i nebezpečné.
Každým dnem čekáme rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu „hasičské“ vodní nádrže.
Žádost jsme podali jak na Ministerstvo zemědělství, tak i na Středočeský kraj. Věříme, že
alespoň v jednom případě budeme úspěšní.
TJ Sokol ve spolupráci s námi a MAS Posázaví o.p.s. podal žádost o dotaci na rekonstrukci
vnitřních prostor sokolovny, část oplocení a opravu střechy v celkové výši cca 1 250 000,- Kč, a
to z dotačního titulu Program rozvoje venkova. Dotace je zhruba ve výši 80 %. Takže jim držme
palce, aby to vyšlo, protože sokolovna je jediným kulturním a společenským stánkem v obci,
který využívají nejen místní spolky a sportovci, ale slouží i k pořádání soukromých akcí. Toho
všeho jsme si vědomi, a proto plánované rekonstrukční práce podporujeme.
Světe div se, krajské komunikace se nám opět nikam neposunuly! Vše je nyní v rukou Úřadu
pro kontrolu hospodářské soutěže, který prověřuje průběh výběrového řízení zadaného
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Středočeským krajem. O celé situaci vás průběžně informujeme na našich webových stránkách
a budeme tak postupovat i nadále. Čas, který jsme těmito „tahanicemi“ získali, jsme využili na
přípravu oprav chodníků a začali vyměňovat obruby podél silnic. Postupně bychom se chtěli
pustit i do oprav chodníků. Jenom doufám, že je snad nebudeme mít opravené dříve, než
budou hotové silnice. Ovšem na paradoxy dnešní doby jsme si už zvykli, takže už nás nic moc
nepřekvapí. V kontextu současných dramatických událostí se stejně rozbité silnice ukazují jako
zcela něco nepodstatného, protože nám situace poopravila žebříček našich hodnot. A za to
buďme rádi!
V lednu letošního roku bylo dokončeno zpracování pasportu veřejného osvětlení. Mít
zpracovaný pasport je totiž podmínkou při podávání žádosti o dotaci na jeho rekonstrukci.
Všichni dobře víme, že v některých částech Netvořic a místních částech je veřejné osvětlení
ve špatném stavu a nasvícení veřejného prostranství je nedostatečné. Také náš správce
veřejného osvětlení zažívá občas velmi krušné chvilky, když musí bojovat se starými rozvody,
sloupy a světly. Tím spíš mu patří náš dík za jeho práci. Jsme si vědomi i nepříznivých dopadů
světelného smogu na lidské zdraví, a proto bychom chtěli, aby veřejné osvětlení bylo po
rekonstrukci nejen maximálně úsporné, ale i co nejméně zdraví škodlivé. V této oblasti je již
spousta nových technologických možností, takže pokud nám to naše finanční situace dovolí,
tak je určitě využijeme.
Velkou roli v našich plánech ale sehraje i budoucí ekonomická situace, která nemalou měrou
ovlivní rozpočet naší obce. Také u dotací nás určitě čekají změny. Předpokládáme, že se jejich
objemy výrazně sníží a některé možná budou zcela zrušeny.
Jak jste si jistě mnozí všimli, tak jsme v únoru spustili kompletní rekonstrukci kuchyně a
částečně i prostor samotné restaurace Na radnici. Vše běží podle plánu a do konce dubna
bychom měli předat opravené prostory novému nájemci. Tak snad se dveře restaurace budou
moci zase brzy otevřít veřejnosti. Až se tak stane, budeme vědět, že to nejhorší už je opravdu
za námi a je čas vrátit život do co nejnormálnějších kolejí. A k tomu „zajít si na dobré pivko“
určitě patří.
Současná situace omezila také veškerý kulturní a společenský život v Netvořicích. Dnes už
víme, že je velmi pravděpodobné, že se dvě největší jarní akce „Pálení čarodějnic“ a „Den
dětí“ v plánovaném termínu neuskuteční. To ale nevadí, protože si to všichni společně
určitě vynahradíme. Již nyní připravujeme ve spolupráci s TJ Sokol akci s názvem „Loučení
s prázdninami – možná koronavirovými“. A kdy to bude??? To nám ukáže teprve čas nebo
lépe řečeno koronavir. Bylo by nasnadě, kdyby se ráčil nějak stáhnout a přestal nám ztrpčovat
život, protože pokud to měla být pro lidstvo „výchovná lekce“, tak to snad pomohlo. Proto se
těšíme, že až to možnosti dovolí, tak se na této akci sejdeme v hojném počtu bez ohledu na
věk, protože na své si přijdou všechny věkové kategorie. Také o další společenské akce jako
je „Vítání občánků“ a „Posezení seniorů u příležitosti Dne matek“ nepřijdeme. Termín jejich
konání jenom přesuneme na dobu, kdy bude pro všechny společné setkávání zcela bezpečné.
Drazí spoluobčané,
dovolte mi závěrem poděkovat všem, kdo nám v těchto dnech zajišťují potřebné služby
v obci. Věřím, že budu vyjadřovat pocity nás všech, když ze srdce poděkuji prodavačkám
v Coopu, v řeznictví a v prodejně na náměstí. Stejně tak patří velký dík i našim hasičům,
kteří zajišťují služby pro seniory, kuchařkám ve školní jídelně za zajištění obědů, sociální
pracovnici za její služby a rozvoz léků i všem lékařům v Netvořicích, kteří se starají v těchto
dnech zejména o naše seniory. S poděkováním nesmím zapomenout ani na naše „šičky“,
které pro nás zajišťují dostatek roušek. Ale poděkování si zaslouží i všichni naši občané,
kteří ve svých zaměstnáních pomáhají udržovat chod našeho státu a dobrovolníci, kteří
nás kontaktovali s nabídkou pomoci. Jste pro mě všichni „hrdinové“, protože postavit se,
navzdory strachu a obavám, do pomyslné „první linie“ je bezesporu hrdinství. Díky za vše!
Monika Šlehobrová, starostka
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9.12.2019 a 2.3.2020
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• darovací smlouvu s HZS Středočeského kraje a poskytnutí finančního daru ve výši
25.000,-Kč (jedná se o finanční prostředky na nákup vysokotlakého kompresoru pro
chemickou službu k plnění dýchacích přístrojů a tuto službu budou využívat i hasiči
z Netvořic).
• rozpočet městyse na rok 2020 dle celkové hodnoty jednotlivých paragrafů. Rozpočet je
schválen jako rozpočet schodkový, schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z
předchozích let.
• stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r. 2020 jednotlivé paragrafy (resp.
celkovou hodnotu jednotlivých paragrafů). Změna mezi jednotlivými položkami daného
paragrafu je tedy změnou rozpisu rozpočtu, která je v pravomoci rady městyse.
• pro r. 2020 pravomoci rady k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, a to v rozsahu
podle předloženého znění (viz příloha).
• střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2021-2022.
• navýšení nájemného na obnovu a opravu vodohospodářské infrastruktury ze současných
50.000,- Kč/rok bez DPH na 65.200,-Kč/rok bez DPH.
• navýšení ceny vodného pro rok 2020 na částku 37,74 Kč/m3 + zákonná DPH.
• cenu stočného pro rok 2020 dle předložené kalkulace ve výši 0,-Kč/m3, a to z důvodu
dotace stočného po dobu připojování nemovitostí na kanalizační řad, tj. do 30.4.2020.
• podání žádosti o dotaci a spolufinancování akce „Workoutové hřiště v rámci stezkyPoznáváme Netvořicko od A do Z“ z dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
• doplnit do Programu rozvoje městyse Netvořice na období 2019–2020 dle předloženého
návrhu str. 42 - Opatření 3.2. Kulturní a společenské aktivity, aktivitu 3.2.3. Modernizace
sokolovny v rámci podpory spolkové a kulturní činnosti.
• doplnit do Programu rozvoje městyse Netvořice na období 2019–2020 dle předloženého
návrhu str. 38 - Opatření 2.1. Školství, aktivitu 2.1.3. Modernizace vybavení školní kuchyně.
• radním Bc. Miroslava Českého.
• navýšení neuvolněným členům výši měsíční odměny za výkon funkce s platností od
3.3.2020 v následujících částkách: člen rady: 4400,- Kč, předseda výboru, komise: 3300,Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1650,- Kč.
• poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 120.000,-Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č.3/2020 s TJ Sokol Netvořice.
• prodej části pozemku parc.č.510/1 v k.ú.Dunávice o výměře 125 m2 dle přiloženého
geometrického plánu za prodejní cenu 242,- Kč/m2 včetně zákonné DPH. Veškeré náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.
• prodej části pozemku parc.č. 501/1 v k.ú. Netvořice o výměře 44 m2 dle přiloženého plánku
za prodejní cenu 600,- Kč/m2 včetně zákonné DPH. Veškeré náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
• koupi části pozemku parc.č. 499 v k.ú. Netvořice o výměře 20 m2 za 600,- Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
• s platností od 1.5.2020 cenu stočného pro rok 2020 ve výši 36,97,- Kč/m3 + zákonná DPH
dle předložené kalkulace.
Neschvaluje:
• prodej či směnu části pozemku parc.č. 733/4 v k.ú. Netvořice ve vlastnictví městyse.

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 5.11.2019– 17.2.2020
Rada schvaluje mj:
• cenovou nabídku na výměnu obrub v ulici Pražská, Újezdská od firmy Petr Šach stavební
s.r.o. v celkové částce 677.500,81 Kč + zákonná DPH.
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cenovou nabídku na opravu chodníku v ulici Malostranská (podél č.p.81) a chodníkuparkovacích stání u sokolovny od firmy Petr Šach stavební s.r.o. v celkové částce
246.247,59 Kč + zákonná DPH.
pronájem vodní nádrže ve Všeticích – pozemek parc.č.19 v k.ú.Všetice panu V.M. za roční
nájemné 3.000,-Kč na období 1.1.2020 – 31.12.2024. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a
v elektronické podobě od 5.11.2019-25.11.2019.
prodloužení smlouvy o dočasném užívání veřejného prostranství – pozemek parc.č.125 o
výměře 38 m2 v k.ú.Netvořice p.D.P. na období 1.1.20120 do 31.12.2020. Záměr byl zveřejněn
na úřední desce a v elektronické podobě od 5.11.2019-25.11.2019.
finanční podporu pro Alternativa středočeské D3 ve výši 10.000,- Kč.
schvaluje přijetí dotace ve výši 1.113.000,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu, evidenční číslo:
FOV/OBV/039355/2019, název: „Autobusový terminál Netvořice“.

Pověřuje:
• místostarostku vydáním příslušného povolení k žádosti D.D. o povolení vykácení
náletových dřevin (stromů a keřů) na pozemku parc.č.103/2 v k.ú.Maskovice.

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 31.12.2019
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI:

58 710 783.60 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI:

81 926 820.35 Kč

SALDO:

-23 216 036.75 Kč

Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 31.12.2019:

23 420 114.38 Kč

Zůstatek účtu u České národní banky k 31.12.2019:

3 035 838.07 Kč

K 31.12.2019 byl úvěr na ČOV a kanalizaci čerpán ve výši:

36 650 465.45 Kč

Zůstatek úvěrového účtu u České spořitelny k 31.12.2019:

31 226 465.45 Kč

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Tak nám čistička zdárně běží,
napojeno je již přes 70% nemovitostí. Na čističce stále
vylaďujeme její bezproblémový provoz, protože jenom
„ostrý provoz“ ukáže, kde má
systém svoje slabiny. Jsou
to ale všechno pouze detaily, které vlastní provoz nijak
neovlivní. To, co nám dělá
opravdu vrásky na čele je
skutečnost, že i přes naše
důrazná upozornění, co je a
není možné do kanalizace
vypouštět, si s tím hodně lidí
vrásky rozhodně nedělá. Tak-

že v záchytném koši končí
hygienické ubrousky, vložky
a jiné „chuťovky“, a samozřejmě i tuky. Nikdo z vás si nedovede představit, jak obtížné a fyzicky náročné je tento
materiál ze záchytného koše
dostat. Vzhledem k tomu, že
záchytný koš stoprocentně
nezachytí vše, byli jsme nuceni nechat nainstalovat norné stěny, které mají zajistit,
aby se výše zmíněný materiál nedostal až k čerpadlům a
nepoškodil je. Ale ani norná
stěna nezajistí stoprocentní

nepropustnost. Takže apelujeme na všechny, kdo mají
dojem, že je to vlastně úplně
jedno, co do kanalizace vypustí, protože to tam „přece
vždycky vyhazovali“, aby se
začali chovat zodpovědně.
Opravdu není jedno, co do
kanalizace vypustíte! Pouze
tímto nezodpovědným přístupem zvyšujete náklady na
provoz ČOV a tím zvedáte i
cenu stočného všem ostatním. Veškeré provozní náklady se totiž promítnou do výše
stočného na příští rok.
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Takže ještě jednou připomínáme, co do kanalizace rozhodně nepatří:
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Vzhledem k současné situaci týkající se COVID-19 a s ní spojená vládní
opatření sdělujeme, že posunujeme termín připojení na kanalizaci
do 30.6.2020.
VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
Dne 18.9.2019 schválila Rada
městyse na svém zasedání
usnesením č.6 nový Řád veřejného pohřebiště městyse
Netvořice. Tímto krokem se
novelizují a upravují některá
ustanovení, aby byl Řád veřejného pohřebiště městyse
Netvořice v souladu s platnou legislativou a právními
předpisy. Vypracování nového řádu předcházela digitalizace všech hrobových
míst. To znamená, že všechna hrobová místa byla digitálně zaměřena tak, aby bylo
možné určit jejich skutečnou
rozlohu, a to v m2. Od velikosti hrobového místa se totiž
odvíjí poplatek, který bude
nyní správně účtován za m2,
nikoliv pouze za hrobové
místo, jak tomu bylo doposud. Poplatek za hrobové

místo se skládá ze dvou částí:
za nájem hrobového místa a
za hřbitovní služby. Právě na
nesprávné účtování poplatku za hřbitovní služby jsme
byli upozorněni Krajským
úřadem Středočeského kraje. Proto bylo nutné novelizovat Řád veřejného pohřebiště městyse Netvořice a
upravit výši tohoto poplatku.
Poplatek za hřbitovní služby
se tedy nově počítá z rozlohy
hrobového místa v m2, nikoli jen za hrobové místo. Co
to ve skutečnosti znamená?
Do 18.9.2019 byl poplatek za
hřbitovní služby 80,-Kč/rok/
hrobové místo. Po tomto
datu se cena za tyto služby
počítá podle nových pravidel, tj. dle rozlohy hrobu 80,Kč/m2/rok. Cena nájmu za
hrobové místo zůstala stej-

ná jako v minulých letech, tj.
10,-Kč/m2/rok Tato úprava se
postupně projeví ve všech
prodlužujících se smlouvách.
Samozřejmě, že tato změna
v konečném důsledku přinesla zdražení poplatku za
hrobové místo. Vzhledem
k tomu, s jakou nevolí se toto
zdražení u některých nájemců setkalo, podívejte se na
níže uvedenou tabulku, která je souhrnem příjmů a nákladů na správu veřejného
pohřebiště (konkrétně v roce
2018), abyste pochopili, že se
rozhodně u tohoto poplatku
nepohybujeme na horní hranici sazby. Počítáme s tím, že
je nutné na hřbitově provést
ještě řadu oprav, takže ze
strany městyse se určitě ani
v budoucnu nebude jednat o
výdělečnou záležitost.

Kalkulace ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa - náklady za rok 2018
Nákladová položka
Materiál: struny do křovinořezu, hrábě, rukavice
Opravy: oprava hřbitovní zdi

Částka
1 797,00 Kč
196 642,00 Kč

Pohonné hmoty: sekání trávy, údržba zeleně, vývoz odpadu
Vodné:

5 160,00 Kč
5 008,00 Kč

Likvidace odpadu: odvoz na skládku, skládkovné 22t
Software: hřbitovní agenda

25 520,00 Kč
4 183,00 Kč

Mzdové nákl: správa a údržba pohřebiště, uzavírání smluv atd.
Odpisy majetku: márnice, hřbitovní zeď
Poštovné: odesílání výzev, smluv atd.

40 200,00 Kč
432,00 Kč
144,00 Kč

Náklady za r. 2018 celkem

279 086,00 Kč

Výnosy za r. 2018 celkem - pronájem 570-ti hrobových míst

43 742,00 Kč

Rozdíl mezi výnosy a náklady za r.2018
Celková plocha všech hrobových míst: 2.048,79 m2
Kalkulace na 1 hrobové místo:
235.344,- / 2.048,79 m2 = 114,87 Kč/m2

-235 344,00 Kč
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V souvislosti s nově přijatými
opatřeními jsme přistoupili
k tomu, že od jara 2020 budou hrobová místa postupně
osazována novými čísly tak,

aby číslo hrobu bylo na první
pohled jasně patrné. Každé
číslo bude připevněno na čelní stranu hrobu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho

poškození, ale zároveň aby
číslo na hrobě drželo. Připevnění na silikon umožní, aby
mohlo být číslo kdykoliv bez
problémů odstraněno.

KNIHOVNA

Rozloučení s netvořickými čtenáři
„Vy jste tady pořád?!“ zeptala se mě letos v únoru jedna
čtenářka, která se do knihovny vrátila po více než deseti
letech. Přinutilo mě to zamyslet se nad tím, jak dlouho už
pracuji v netvořické knihovně a zda jsem se nestala inventářem k vyřazení… Mám
k tomu místu zvláštní vztah.
Už odmala jsem do netvořické knihovny chodila s babičkou. To ještě sídlila v budově
na opačné straně náměstí – u
kina. Dodnes si pamatuji specifickou vůni zatuchliny a prachu, vysoké regály plné knih,
barvu lina a podobu židle, na
které babička sedávala. Ráda
jsem listovala dětskými knihami a ábíčky a představovala si, jaké knihy si půjčím, až
budu umět sama číst. Právě
tehdy a tam se ve mně probudila duše knihovnice. Nestala
se ze mě jen vášnivá čtenářka,
měla jsem ráda knihy jako takové, pobyt v knihovně měl
pro mě odjakživa očišťující,
až relaxační účinky. S babičkou jsem chodila do knihovny
i v době dospívání, kdy jsem
jí pomáhala při nákupu knih,
a především při jejich řazení
do regálu. Babička pracovala
v knihovně neuvěřitelných 25
let. Vybavuji si přesně den, kdy
jsem za ní jako každý pátek
přijela, že půjdeme společně
do knihovny. Byla na narozeninové oslavě své známé, dala
mi svazek klíčů v hnědém
pouzdře a řekla, že dneska se

mnou nepůjde. To bylo v roce
2003. Od té doby jsem chodila častěji já než ona. Když
bylo potřeba, stále za mě zaskakovala, ale poté co došlo
k digitalizaci knihovny, její pomoc už nebyla možná. Práce
v netvořické knihovně pro mě
byla na dlouhou dobu největší vášní. Za dob studií jsem
se každý pátek těšila na to,
kdo večer přijde, co zajímavého četl, zda se mu líbilo to,
co jsem mu doporučila. Když
jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, byla pro mě
páteční dvouhodinovka příjemným vytržením ze stereotypu péče o děti a domácnost. Přesto jsem si ani v této
době nemyslela, že by ze mě
jednou mohla být knihovnice.
Velké městské knihovny pro
mě byly neosobní a pracovat
v nich mě nikdy nelákalo, práce v Netvořicích byla zase spíš
jen chvilková záliba. V roce
2007 jsem dostala nabídku
pracovat ještě v knihovně na
Hradištku. Ta v té době sídlila
na zámku, a kromě hezkého
prostoru neměla čtenářům
co nabídnout. Zastaralý knižní
fond, nepořádek a téměř žádní pravidelní čtenáři. To byla
pro mě výzva, a právě zde se
začal plnit můj sen. Za 13 let
se ze skladiště knih stalo kulturní a společenské centrum
obce, které v loňském roce
navštívilo 5 654 návštěvníků a
kde se konalo přes 80 akcí, od
programů pro batolata až po

univerzitu třetího věku. Stala
se ze mě knihovnice na plný
úvazek. Při pohledu na netvořickou knihovnu jsem začala
mít špatné svědomí. Připadalo mi, jako bych se starala o
dvě děti, jednomu zajišťovala
jen základní fyzické potřeby
a tomu druhému věnovala
veškerý čas a pozornost, aby
se rozvíjelo po všech stránkách. Jezdit v pátek navečer
do Netvořic mi dělá čím dál
větší problém, protože přibývá akcí, které na Hradištku
v pátek večer organizuji. Nastal čas přestřihnout pupeční
šňůru a předat knihovnu do
péče někomu jinému. Věřím,
že nová knihovnice Veronika Stejskalová dá knihovně
nový impuls a směr. Moji milí
čtenáři, budete mi chybět.
Na Hradištku není ani zdaleka takový vtipálek jako pan
Bazger, takový sympaťák jako
Martin a nikdo, koho bych si
přála za budoucího zetě tolik
jako Filipa. Bude se mi stýskat i po všech paní učitelkách,
které pamatují moji mámu
jako malou holčičku a které
mi neřeknou jinak než Lucinko, i po všech ostatních, kteří
chodili do knihovny s dobrou
náladou, kteří si se mnou rádi
popovídali a díky nimž mě
tato práce tolik bavila. Děkuji
za ty krásné roky s vámi.
Lucie Hašková

KNIHOVNA
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Přivítání s netvořickými čtenáři
Lucie Hašková ve svém rozloučení prakticky vše o netvořické knihovně napsala.
Jen bych, jako nová knihovnice, chtěla dodat, že místní
knihovnu v Netvořicích máme
již od roku 1896. Od té doby
už ale uplynulo mnoho času
a knihovna si prošla velkými
změnami. Mezi ty poslední
lze zařadit například přechod
na lepší knihovní systém Clavius, nové vybavení a samozřejmě každoroční doplňování knihovního fondu novými

knižními přírůstky. Jsem velice ráda, že naši netvořickou
knihovnu přebírám v nově
zrekonstruovaném prostředí
se zavedeným systémem a
určitým řádem. Mou snahou
bude pokračovat v knihovnické práci, a to nejen v podobě
výpůjček, ale i v získávání nových knižních titulů, konání
různých přednášek, besed,
menších tematických výstav
a akcí nejen pro děti, ale také
pro dospělé. Takže pokud budete mít jakékoliv nápady a

náměty koho byste zde chtěli
slyšet hovořit, ráda Vaše nápady uvítám. Už se těším na
všechny z vás, kdo knihovnu
navštěvujete. Všem ostatním
přeji, pokud možno, krásně
prožité velikonoční svátky
a doufám, že se od dubna
2020, každý pátek od 17:00 do
19:00 budu v místní knihovně
setkávat i s vámi.
Veronika Stejskalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení občané,
dovolte, abych Vás v tento pro
nás všechny velice náročný
čas seznámila s činností školy
v uplynulém období. Bohužel 11.března se škola pro naše
žáky uzavřela podobně jako

všechny ostatní školy v České republice. Tým pedagogů
naší školy však nezahálí. Je
neustále se žáky v kontaktu
prostřednictvím webových
stránek naší školy a snaží se
alespoň částečně nahradit
prezenční výuku ve škole. Ne-

víme, jak dlouho tento stav
bude trvat, ale pevně věřím,
že společnými silami a svou
vlastní zodpovědností tuto
výjimečnou situaci zvládneme a COVID-19 porazíme.
Mgr. Ludmila Vodehnalová

Výběr některých akcí školy
1. Besedárium ve IV.třídě

využíval vlastních speciálně
vyrobených pomůcek, které
Žáci čtvrté třídy si 21. února dětem evokovaly prostředí
2020 ověřili, že dosud získané vesmírné lodi a dokreslily atvědomosti i dovednosti mají mosféru dobrodružné cesvelkou cenu a dají se použít ty. Děti se musely vypořádat
různým způsobem. Besedá- s praktickými záležitostmi,
rium je vzdělávací program jako je rozbor atmosféry plapro školy, který byl hrazen net, příprava letu a jeho správz projektu MAP II – POSÁZA- né načasování, řešení krizové
VÍ o.p.s. Program „Houstone, situace během letu (porucha
máme problém“ vzal děti na dat, pláště lodi a jiné) a bylo
dobrodružnou, a především docela možné, že se setkají
matematickou
vesmírnou i s mimozemšťany. Všechny
misi. Čtvrťáci se stali astro- tyto úkoly byly cílené na vynauty na dobrodružné a pro užití aritmetiky (sčítání, odlidstvo zásadně důležité vý- čítání, násobení), geometrie
pravě do vesmíru. V dopro- (práce s tvary, poznávání rovodu odborně vycvičených vinné geometrie i 3d objekpilotů absolvovali objevitel- tů, tvorba a přeměna tvarů,
skou cestu, jejímž cílem bylo práce s obsahem i obvodem).
nalézt planetu, kam se lidstvo Součástí aktivit byly i slovní
mohlo přestěhovat. Program úlohy, strategické plánování,

využití kombinatoriky a pravděpodobnostních jevů. Byly
využity také prvky dramatické výchovy, imaginace, sociální výchovy i mezipředmětové vztahy. Nechyběly prvky
environmentální výchovy, poznatků o vesmíru a Sluneční
soustavě. Žáci pracovali převážně ve třech skupinách, ve
kterých velice dobře spolupracovali a pomáhali si. Jednotlivé činnosti je zaujaly a
vtáhly do děje vesmírné mise.
Tyto činnosti přesně vystihly
schopnosti, znalosti a dovednosti čtvrťáků. Všem čtvrťákům bych přála, aby se tento program vyzkoušeli. Pan
lektor vedl jednotlivé aktivity
s velkým nadšením, které se
promítlo i do výsledků práce
jednotlivých skupin.
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Domnívám se, že se dětem 3. Projekt Fitness
BESEDÁRIUM velice líbilo.
Ve středu 18.12.2019 proběhl
Mgr. Jana Bernardová v 7. třídě projektový den „Fitness v životě staršího školáka“
pod vedením instruktorky fitness Lucie Zámostné a třídní
učitelky Anety Fuchsové. Cílem projektu bylo seznámení
žáků se sportovním a životním stylem fitness s důrazem
na upevnění správných zásad
zdravého cvičení a význam
pravidelného cvičení a správ2. Projektový den s hasiči
ného životního stylu na zdraví
jedince. V první části se děti
Dne 24.1.2020 navštívili žáci 1. ve skupinkách seznamovaly
třídy hasičskou zbrojnici v Ne- s důležitými tématy, vyhledátvořicích. Cílem bylo seznámit valy informace a poté je preděti s prací profesionálního zentovaly svým spolužákům.
hasiče. Projekt byl zaměřen V dalším bloku jsme se přenejen na práci hasiče – zá- sunuli do tělocvičny a tam se
chranáře, ale i na zásady po- věnovali praktické části, a to
žární bezpečnosti a poskyto- ukázce fitness tréninku. Děti
vání první pomoci. Dětem se měly možnost se vyzkoušet
věnovali pan Jakub Český a cviky s různými pomůckapan Ondra Sedlák – profesio- mi (TRX popruhy, posilovací
nální hasiči z Jílového u Prahy. gumy, gymball míče, činky a
Děti se seznámily s hasičskou jiné) a cvičení při hudbě, nevýzbrojí a výstrojí, samy si vy- chyběl ani závěrečný strečink.
zkoušely použité zásahové V závěrečné části proběhla
helmy a kabátu. Děti získaly reflexe, žáci si sami zhodnotili
a objevily mnoho užitečných přínos nově nabytých inforinformací, které mohou vy- mací pro další život a společužít v praktickém životě. Do- ně se shodli na tom, že se jim
zvěděly se, co všechno obná- den moc líbil a po cvičení se
ší práce hasičů, jak správně cítí mnohem lépe než před
nahlásit požár, jak se správně tím.
chovat při dopravní nehodě. Dále zjistily, jaká jsou důMgr. Aneta Fuchsová
ležitá telefonní čísla a jak si
je zapamatovat. Děti si také 4. Soutěž v anglickém jazyce
prohlédly vybavení hasičské
zbrojnice včetně techniky. V měsíci únoru proběhla školProjektový den se velmi líbil. ní kola Olympiády v anglicVelké poděkování patří hlav- kém jazyce. Žáci uplatnili své
ně organizátorům celé akce znalosti a konverzační dovedpanu Jakubovi Českému a nosti, mluvili na zadané téma
panu Ondrovi Sedlákovi. Bez a reagovali na otázky kladené
jejich aktivní přípravy a účas- porotcem. V 7. ročníku zvítězil
ti by tato výborná vzdělávací Richard Havelka, v 8. ročníku
akce nemohla proběhnout.
byla vítězkou Nguyen Thi Dai
Trang a v 9. ročníku Valentina
Olga Marková Roušarová. Všem zúčastněným gratulujeme k tomu, že

ukázali své schopnosti v mluveném projevu. Žákyně Nguyen Thi Dai Trang postoupila
do okresního kola, které se
konalo 19.2. v Benešově a v silné konkurenci obsadila 15. –
16. místo. Též gratulujeme a
přejeme hodně další chuti do
studia angličtiny.
PaedDr. Milena Holcnerová
5. Lyžařský výcvik 2020
V termínu 5.1. – 11.1.2020 se
konal tradiční lyžařský výcvik
žáků sedmého ročníku a také
nás posílili někteří osmáci.
Opět jsme týden trávili v příjemném prostředí penzionu
U Hrocha v Horním Maxově.
Přály nám kupodivu i sněhové podmínky, čerstvě napadlo 15 cm sněhu, takže jsme
mohli využít i běžecké lyže
a uspořádat závod. Bohužel
celý výcvik nám letos narušila
vysoká nemocnost účastníků výcviku. Pevně věřím, že
alespoň ti zdraví si celý pobyt
na horách náležitě užili. Velké
poděkování patří sponzorům
(SRPDŠ, Galmet Netvořice) a
všem, kteří o naše lyžaře celý
týden pečovali – paní Blance
Merunkové, panu Petru Vodehnalovi, paní Elišce Kašákové. Tak za rok opět U Hrocha…
Mgr. Ludmila Vodehnalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na školské konferenci v Benešově se hovořilo o tom,
jak přilákat děti ke knihám…
O tom, jak podpořit zájem
dětí o knihy, jak je přilákat do
knihoven a co obecně ovlivňuje čtenářskou gramotnost
hovořili účastníci kulatého
stolu, který se uskutečnil 12.
března v Benešově v rámci
konference „Škola základ života! Platí to i dnes?“ První
konferenci o vzdělávání, spojenou s burzou učebnic a her
pořádala společnost Posázaví
o.p.s. ve spolupráci s městem
Benešov jako jeden z výstupů Místního akčního plánu
vzdělávání II ORP Benešov
(MAP). „Akce, kde se setkávají kantoři a zaměstnanci
z více škol velmi podporuji. U
této navíc oceňuji tématiku,
ten neformální kulatý stůl o
čtenářské gramotnosti. Diskuse svědčila o tom, že je co
probírat,“ řekl benešovský
místostarosta Zdeněk Zahradníček. Mrzela ho jen nižší
účast ovlivněná mimořádnou
situací v ČR, kterou vyvolalo
šíření koronaviru. Pořadatelé
kvůli tomu museli omezit počet účastníků akce. Ředitelka
ZŠ Netvořice Ludmila Vodehnalová představila projekt
Regionální učebnice, kterou
společně tvoří učitelé a žáci
pěti posázavských základních
škol. „Cílem je podpořit vztah
dětí k regionu a jeho historii,“ uvedla. Dosud se podařilo
zpracovat historii a významné osobnosti, nyní se mapu-

jí významné budovy. Žádná
kapitola ale podle Ludmily
Vodehnalové není uzavřená a
bude se průběžně doplňovat.
Recept na to, jak zaujmout
malé čtenáře, představila ředitelka Městské knihovny Benešov Hana Zdvihalová. Ředitelka Mateřské školy Bystřice
Kateřina Reifová zase prozradila, co ovlivňuje čtenářskou
gramotnost u předškolních
dětí a jak ji rozvíjet. „Nejdůležitější je podnětné rodinné
prostředí, takže to, jaký vztah
budou mít děti ke čtenářské
gramotnosti, záleží hlavně na
rodině. Škola by měly být vnímána jako doplňková služba
rodiny, jako odborné pracoviště, které nabízí rodinám spolupráci, pomoc a poradenství.
My se snažíme dětem, které
nepocházejí z úplně podnětného prostředí, nabízet aktivity, které budou vyrovnávat
jejich šance na to, aby mohly ke čtenářské gramotnosti
mít blíže, než mají z rodiny,“
uvedla Kateřina Reifová. Využívají k tomu klasické aktivity – hlavně práci s knihami a
textem, hlasité čtení a předčítání, dramatizaci, improvizaci
a relaxační techniky, kde děti
vybízejí k tomu, aby pojmenovávaly nějaké jevy, emoce
a ztvárnily je výtvarným projevem nebo pohybem těla.
„Chceme, aby si vymýšlely
vlastní příběhy, takže podněcujeme jejich fantazii, aby do
budoucna našly ke čtenému
textu vztah,“ dodala Kateřina
Reifová Posázaví o.p.s.
Na závěr smutné konstatování Školní areál je rozsáhlý
a jeho údržba velice náročná a nákladná. Naším cílem
je, aby areál sloužil jako odpočinková zóna pro všechny
věkové kategorie našich občanů. Bohužel neustále čelíme problémům, kdy mládež
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a někteří občané nedodržují pravidla! Několik příkladů
hovoří za vše: Zákaz vstupu
psů? Je mnoho jedinců, kteří tyto cedule zřejmě nevidí!
Zákaz kouření v areálu? Tady
platí to samé s dodatkem, že
nejvíce nedopalků se nachází
v okolí víceúčelového hřiště,
které je snad určené ke sportu?! Ani žáci si neuvědomují,
že na hřiště se chodí v odpovídající obuvi, nejezdí se
po umělém povrchu na kole
apod. Produkty vypěstované
na školním pozemku sklízí a
ničí kdosi, kdo nemá s jejich
pěstováním a péčí absolutně nic společného. Zkracovat
si cestu přes školní pozemek
se stalo všedností. Vrcholem
je večerní pobyt našich bývalých nebo současných žáků
na pozemku s ohníčkem a
hudbou v době, kdy máme
navíc všichni dodržovat pravidla vydaná vládou ČR. A co alkohol? Samozřejmě také není
výjimkou! A kdo to uklidí? No
přece školník, učitelé se žáky,
možná ředitelka. A popelnice na tříděný odpad? Jsou
určené především pro potřeby školy, nicméně chápu, že
obyvatelé žijící v blízkosti školy tyto nádoby využívají. Ale
proč nechávají odpad vedle
nich? Proč ty krabice nesešlapou, proč nám odpadky lítají po celém areálu? Prostředí
v okolí školy věnujeme čas i
o víkendech, neřešíme svůj
volný čas ani peníze! Ale jak
nás to má bavit, když zpětná
vazba je takto negativní???
Zmínila jsem pouze část problémů, které nás tíží. A přitom
by stačilo tak málo: chovat
se normálně a zodpovědně.
Máte svoji obec rádi? Pevně
věřím, že ano, chovejme se
tedy podle toho.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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V lednu jsme začali s ekoprogramem, který byl rozdělen
do čtyř bloků: Malý a velký,
Noc a den, Od severu k jihu,
Člověk a zvířátko. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých
věcí. Během programu si zahrály hry, povídaly si a vždy
si něco vyrobily. Každá třída
v průběhu roku plní své cíle
dle svého zpracovaného školního vzdělávacího programu,
každá třída má své individuální zaměření. Nejmladší děti
se seznamují s barvami, geometrickými tvary a učí se poznávat přírodu a věci kolem
nás. Soustavně dbáme na
slušné chování a zdvořilostní
návyky. Ve 2. třídě Berušek
jsme se kromě oblasti psychologické,
interpersonální
a sociálně kulturní zaměřili
hlavně na oblast biologickou,
která souvisí s projektem Lokomoce v MŠ a environmentální, ve které podporujeme
u dětí kladný a zodpovědný
vztah k přírodě a jejím zákonitostem. S předškoláky jsme
si v lednu povídali o sněhu a
mrazech. I přesto, že počasí
venku tomu moc nenasvědčovalo, vše se zvládlo a děti
toho hodně věděly. Seznámily se s dalšími pohádkovými
postavami – s Křemílkem a
Vochomůrkou. V únoru jsme
se s Kocourem Mikešem vydali na karneval. V březnu nás
Maxipes Fík provedl znaky
jara, připomněli jsme si zví-

řátka na farmě a blíže se seznámili s řemesly a povoláními okolo nás. Společně s paní
Hamajdovou si děti prošly
znaky jednotlivých měsíců a
zazpívaly si tematické písničky. Viděly pohádku o Zahradníku Rudolfovi a při dalším
divadle v mateřské školce se
seznámily se Skřítkem, který to nevzdal. Paní učitelky
protáhly svá těla na dalším
školení z projektu Lokomoce,
do kterého se naše školka na
podzim zapojila.

týdne všech dvacet dva dětí
udrželo rovnováhu na lyžích
a sjelo svah. Více než polovina dětí se proháněla na velké sjezdovce, kde nechyběl
tradiční skokánek. Na závěr
kurzu, sice špinavé, ale spokojené, si došly děti pro medaile.

Závěrem bych Vám chtěla
oznámit, že 13. května 2020
by se měl konat od 10:00
do 15:00 hodin zápis dětí do
mateřské školy na školní rok
2020/2021. Uvidíme, jaká budou v té době platit vládní
nařízení ohledně COVID-19.
V případě, že by tato opatření neumožnila klasický zápis
dětí, uskuteční se tento zápis
bezkontaktní formou. O vývoji situace Vás budeme na
našich stránkách aktuálně informovat. Ať už zápis proběhne jakoukoliv formou, už teď
Na začátku března jezdily děti se na všechny nové děti moc
již podeváté na lyžařský kurz těšíme.
do Chotouně u Jílového. Podmínky byly letos spíše bahni- Krásné jaro přeje
té než sněhové, ale děti předkolektiv učitelek ze školky
vedly, že to pro ně není vůbec
žádná překážka a na konci

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Netvořice, Školní 191, Netvořice 257 44
IČ: 70996857, tel.: 602 503 366

Mateřská škola v Netvořicích oznamuje,
že se dne 13.5.2020 od 10:00 do 15:00 hodin uskuteční
v budově mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
na školní rok 2020-2021 s nástupem od 1.9.2020.
Formuláře žádostí k přijetí dětí do MŠ se budou vyplňovat
v den zápisu přímo v MŠ nebo jsou k dispozici na
www.msnetvorice.cz
K zápisu s sebou přineste:
• občanský průkaz (k ověření trvalého pobytu)
• rodný list dítěte
• cizí státní příslušníci doloží doklad „Oprávnění
k pobytu v ČR“
Všechny žádosti budou posuzovány dle kritérií
stanovených mateřskou školou (k dispozici při zápisu).
Jitka Povolná, ředitelka MŠ Netvořice

K výše uvedenému oznámení sdělujeme, že pokud budou dne 13.5.2020
platit taková vládní nařízení ohledně COVID-19, která nám neumožní
uskutečnit zápis do mateřské školy klasicky, uskuteční se tento zápis
bezkontaktní formou. Jakou bude mít bezkontaktní forma zápisu podobu se
dozvíte až před plánovaným termínem zápisu na www.msnetvorice.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Začátek roku byl u hasičů, stejně jako v předchozích letech,
v podání tradičních akcí. První
akcí byla oslava masopustu,
která se konala 18.ledna. V dopoledních hodinách proběhl
průvod masek po Mírovém
náměstí zakončený, dle zvyklostí, zastřelením medvěda
Míši, krávy Bětky a koně Karla
před budovou radnice. Úřad
městyse se chopil vyhlášení
nejhezčích
dětských
a
dospělých masek a předání
cen těmto maskám. Poté byly
na řadě vepřové hody v sokolovně. Zabíjačková polévka,
jitrnice, jelita, ovar, tlačenka,
čerstvé řízky a mnoho dalších
pochoutek si bylo možné na
místě zakoupit. Celým dnem
provázela kapela Strážovanka. Doufáme, že se vám akce
líbila a že se na ní setkáme i
v příštím roce. V sobotu 20.
února se v sále místní sokolovny konal hasičský ples. K tanci a poslechu hrála Toulavá
kapela. Na hosty čekalo „po
hasičsku“ vyzdobené prostředí a bohatá tombola. Děkujeme všem, kteří se plesu
zúčastnili. Doufáme, že jste se
dobře bavili a že se v příštím
roce na plese znovu setkáme.
7. března jsme pro hasičky,
přítelkyně a manželky našich
hasičů uspořádali v hasičské
zbrojnici posezení u příležitosti oslavy Mezinárodního
dne žen. A to vlastně byla
poslední akce, která proběhla, protože potom už
přišla vládní opatření v souvislosti s koronavirem. Takže
níže uvedené akce jsou spíše
výčtem toho, co jsme plánovali a co se asi vůbec neuskuteční. Ale pro případ, že by
se život zase vrátil do „starých
kolejí“, tak ať víte, co by se
mělo konat. Dne 11. dubna o
bílé sobotě měl proběhnout
tradiční sběr železného šrotu.
Tak to už dnes víme, že opravdu neproběhne. 18. dubna
byl vypsán náhradní termín
podzimního kola hry Plamen v Teplýšovicích. I když

se naši mladí hasiči do doby
omezení shromažďování pilně připravovali, tak tady bezpečně víme, že se akce také
neuskuteční. Pravděpodobně neproběhne ani jarní kolo
této soutěže, naplánované na
2. května také do Teplýšovic.
Ani v letošním roce bychom
vás nechtěli ochudit o rybářské závody. Takže pokud
dojde ke zrušení omezení je
jejich termín naplánován na
9. května u požární nádrže.
S přicházejícím jarem se blíží
i začátek přípravy soutěžních
družstev na sportovní sezónu.
Družstva mužů a žen by mělo
čekat jako první základní kolo
soutěže v požárním sportu okrsku Vysoký Újezd, a to
16.května u nás v Netvořicích.
I zde je uskutečnění závodů
s velkým otazníkem. I když
máme naplánováno koncem dubna kácení a přípravu májky, tak vlastně vůbec
nevíme, jestli nějaké pálení
čarodějnic proběhne. Ale i
tak avizujeme, že pokud by se
akce uskutečnila, rádi uvítáme pomoc od kohokoliv, ale
hlavně od mladých chlapů, ať
už jsou členy nějakého spolku
či nikoliv. Prostě potřebujeme
silné chlapské ruce! Kdo bude
mít zájem s májkou pomoci,
neváhejte mě kontaktovat na
tel. 721169472. V plánu máme
také uskutečnění dalšího
ročníku Neckyády, která by se
měla konat 20. června. To už je
snad termín, kdy je šance, že
se akce uskuteční. Budeme
se teda těšit na zajímavá plavidla, která se po nádrži projedou a doufáme, že se zde
potkáme v hojném počtu. Ale
jak jsem zmínil v úvodu, jsou
to jen plánované termíny akcí
a uskuteční se pouze za předpokladu, že pomine vládní
opatření proti šíření COVID-19.
Pokud se tak nestane, budeme se snažit, aby se neuskutečněné akce mohly konat
v náhradním termínu. Pokud
to nevyjde, budou pro letošní
rok zrušeny.

Činnost zásahové jednotky
Zásahová jednotka má za
sebou v prvním čtvrtletí
poměrně velké množství
výjezdů, které byly převážně
způsobeny vichřicí Sabina 10.
a 11. února. Jednalo se o popadané stromy na silnice, které
bránily provozu na pozemních
komunikacích a poničené
střechy domů. V těchto dvou
dnech jednotka zasahovala
celkem u 13-ti několikanásobných zásahů, a to převážně
v okolí Netvořic, Slap, Rabyně, Měřína, Dunávic, Chrášťan
či Krňan. Dále pak byla jednotka vyslána k požáru lesa
na Větrově, což bylo posléze vyhodnoceno jako planý
poplach. V pátek 13. března
odstraňovala jednotka spadlý
strom na silnici u Všetic. Členové jednotky se pravidelně
scházejí, aby udržovali provozuschopná všechna zásahová
vozidla a vybavení. V měsíci únoru jsme se zúčastnili
cyklického školení velitelů u
HZS Benešov. Zásahovou jednotku bychom rádi rozšířili
o nové členy. Podmínkou je
minimální věk 18 let a chuť
pomáhat druhým. Případní zájemci se mohou hlásit
u Miroslava Šebka na tel.č.
607 612 691. Závěrem bych
vám chtěl popřát mnoho
zdraví a pokud možno klidné
prožití jara a Velikonoc.
		

Martin Šebek

TJ SOKOL
Co se událo za čtyři měsíce

tady pro ně snažíme my, obec
a ostatní spolky něco udělat.
Největší podporou a motivací
je pro nás spolkaře, pro naši
práci, právě co nevětší účast
našich spoluobčanů. Nebo
přijďte sami s nějakými nápady a návrhy, kterými by se
dalo něco zlepšit. Anebo se
rovnou přijďte zapojit mezi
nás. Uvítáme jakoukoliv aktivitu a pomoc. Budete opravdu vítáni!

V zimním období probíhaly soutěže stolního tenisu, ve
kterých máme čtyři družstva. Dále se celou zimu konaly
fotbalové tréninky dětí. Děti
trénovaly většinou venku na
hřišti u školy nebo, v závislosti na počasí, v tělocvičně.
Dále ve spolupráci se školou
probíhaly tréninky a soutěže
atletiky a sportu pro všechny. V současné době, kdy píši
tyto řádky, jsou všechny jarní Co nás čeká
sportovní soutěže odloženy…
Ve čtvrtek 30. dubna by se
Z kulturní činnosti
měly, jak už je tomu u nás
zvykem, pálit čarodějnice na
V měsíci lednu a únoru pro- místním fotbalovém hřišti.
běhly v sokolovně dva ple- V tuto chvíli nikdo z nás nesy. Nejprve společenský ples tuší, jak to bude… V lednu
Sokola a Rodáků, poté ples jsme podali žádost o dotaci
hasičský. Když vezmeme na Středočeský kraj na koupi
v úvahu, že právě v těchto nového traktoru na údržbu
dnech byly v okolních ob- travnatých ploch. Doufejme,
cích pořádány další kulturní že budeme úspěšní a kouakce, tak oba naše plesy byly pi nového stroje v hodnotě
slušně navštíveny. Na každý cca 130.000,- Kč nebudeme
se sešlo okolo 200 hostů. muset financovat ze svého.
Poslední únorovou sobotu se Dále jsme do konce března,
konal dětský karneval, který jak jsem již psal v minulém
každoročně pořádá SRPDŠ číslo, podali žádost o dotační
při ZŠ a MŠ a jak je již jeho titul na poslední etapu optradicí, návštěvnost byla vy- rav v sokolovně v hodnotě
soká. V sobotu 7. března ve 1.500.000,- Kč. Největšími pospolupráci s kulturní komisí ložkami těchto oprav je doměstyse proběhlo v soko- koupení zbylých židlí, rekonlovně divadelní představení strukce umýváren v přízemí a
Občanské vzdělávací jedno- nová střecha nad přední částí
ty „Komenský“ z Chocerad. sokolovny. Tyto práce se buChoceradští k nám zavítali již dou realizovat jedině, bude-li
po čtvrté a jsme tedy jejich projekt úspěšný a hodnota
pravidelnou štací. Tentokrát příspěvku v uznatelných náse nám představili divadelní kladech bude 80% celkového
hrou Karla Millöckera Vod- rozpočtu. Další, snad radostník Apajuna. Škoda jen, že se nou, zprávou je řešení pozemnesešlo víc diváků, kteří by ků pod fotbalovým hřištěm,
je podpořili. Už teď se těší- které se táhne od roku 1991.
me, co si pro nás připraví na Nechci předbíhat, ale snad
příští rok. Na všechny akce, se věci pohnou a pozemky se
abych tak řekl, chodí většin- dostanou do vlastnictví obce,
ou stejné divácké osazenstvo, i když ne zadarmo. Tak uvidístejné tváře. Bylo by hezké, me, jak to dopadne.
kdyby ze svých kutlochů vylezli také ostatní Netvořáci Co se nám povedlo
a nežili jenom prací, televizí
a počítačem a stále dokola Jak jste si jistě všimli, ve sponěkoho nekritizovali, když se lupráci s obcí se povedlo vy-
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budovat parkovací místa okolo hřiště v ulici Ke Stadionu.
Bylo provedeno připojení
objektu sokolovny na kanalizaci a městský vodovod. Do
zahájení soutěží by mělo být
hotovo také nové oplocení
v ulici Ke Stadionu a provedeno připojení odpadních vod
ze hřiště na kanalizaci.
Zrušená pozvánka
V sobotu 4. dubna se měla konat v místní sokolovně volební
valná hromada TJ Sokol Netvořice. Z důvodu vyhlášení
nouzového stavu se termín
ruší a překládá na podzim letošního roku. S podzravem a
přáním pevného zdraví všem
			

Pavel Bron

Stolní tenis
O stolním tenisu se píše velice dobře, v současné době
skončily soutěže, které byly
jako ostatní sporty, ukončeny
předčasně. Do konce soutěží
zbývala tři kola. Našich pět
mužstev si v soutěžích vedlo velice dobře. A mužstvo
pod vedením Zdeňka Ošmery skončilo v Okresním
přeboru 1 na osmém místě a
zajistilo si v klidu pokračování
v této soutěži. B mužstvo
pod vedením Petra Vodehnala v OP 3 po horším podzimu, ale lepší druhé polovině
soutěže, skončilo na pěkném
bramborovém čtvrtém místě
v soutěži. C mužstvo pod vedením Richarda Havelky si
v OP 4, do které postoupilo,
vedlo velice dobře a skončilo na 5. místě. D mužstvo
pod vedením Karla Šmerala
st., kde hrají po jeho boku ti
nejmladší, a po vydařených
výkonech se zastavilo v tabulce na krásném čtvrtém
místě. Pak máme ještě E
mužstvo, kde se hraje turnajovým způsobem přebor žactva, které skončilo na
krásném druhém místě hned
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za mužstvem Vlašimi. Nejvíce nastupovali žáci v sestavě
Novotný Aleš, Šméral Adam
a Skalický Dominik. Na našich
nejmladších je znát již několikaletá náročná příprava pod
vedením Zdeňka Ošmery a
Míry Čipery, kteří se dětem
obětavě věnují. Hlavně děti
tréninky pod jejich vedením
baví a úspěchy jsou vidět už i
v soutěžích a na jednotlivých
turnajích, kde se hráči Netvořic umísťují na předních
místech. V prosinci jsme pořádali Vánoční turnaj neregistrovaných, který je určen široké
veřejnosti. Turnaj je již pravidelnou sportovní událostí
v předvánočním období a
je hojně navštěvován. Účast
byla opět vysoká, dokonce
se zúčastnilo i 9 žen. Proto
jsme rozdělili kategorie na
ženy, které hrály samostatně,
a muže, kteří byli v počtu 24.
Turnaj byl hrán způsobem –
rozdělení losováním do skupin, kde hrál každý s každým,
a následně z každé skupiny
byli dva postupující, kteří se
již zařadili do vyřazovacích
bojů v pavouku. V kategorii
žen vyhrála Blanka Kerlická a
v kategorii mužů byl vítězem
Pavel Šembera. Všem zúčastněným se turnaj určitě líbil a
bylo to příjemné zpestření
předvánočního shonu. V lednu se jako každoročně konal
turnaj Velká cena Netvořic.
Tento turnaj je pro hráče registrované. Letos se opět
sešla hojná účast, cca 30
hráčů stolního tenisu. Hrálo
se v kategorii dvouher, kde
zvítězil David Škvor z Petroupimi a na druhém místě náš

hráč Zdeněk Ošmera. Ve čtyřhrách vyhráli domácí Standa
a Petr Netolických. Za organizaci turnaje patří dík vedoucímu stolního tenisu Miroslavu Čiperovi. Letošní soutěže
stolního tenisu skončily a těšme se na podzimní zahájení
sezóny.
		

Závěrem zbývá, než popřát
Vám všem v těchto dnech
hlavně zdraví a doufám, že se
ještě letos sejdeme na fotbale v Netvořicích u udírny klobásek a na dobrém pívečku.
SPORTU ZDAR (krtkovi zmar)
		

Martin Vopička

Pavel Bron Mladší žáci

Fotbal A – mužstvo
Pro začátek dobrá zpráva.
Letos jsme ještě neprohráli!
Hlavně to bude tím, že jsme
ještě nesehráli ani jeden
zápas. Měli jsme hrát přátelák
v Uhříněvsi proti místnímu
mančaftu v sobotu 14.3., ale
díky té čínské „chřipajzně“ se
vše zrušilo. V neděli 15.3. jsme
chystali brigádu na jarní sezónu, ale ta byla také vzhledem
k situaci zrušena. Jediný, kdo
na zákaz „vylejzání“ kašle, je
pan „Krtek“. Tímto mu pěkně
děkujeme za provzdušnění
naší travnaté plochy (hajzle
jeden). Mladí fotbalisté měli
už hrát první utkání v sobotu
21.3. doma se Sokolem Velíš.
Termíny zápasů se zatím jen
pohybují v oblasti teorií. Před
těmito opatřeními se pravidelně scházeli na středečním
fotbálku na umělce u školy.
Od února jsme přidali i tréninkové dávky. Ovšem zajímavý asi bude první jarní
zápas naší vrcholové (věkové)
třídy, když všichni fotbalisté
zralejšího věku přes měsíc
nebudou vůbec v pohybu.
To bude fotbálek, panečku,
když už nebudeš mít sílu ani
na skluz. Panenkovské retro!

Mladší žáci mají za sebou
vydařenou zimní přípravu,
kterou poprvé absolvovali formou tří tréninků týdně
(2x venku na hřišti s umělým
povrchem a +1x v tělocvičně).
Zatížení zvládli všichni statečně a konečně jsme se
scházeli i v dostatečném
počtu, neboť se k nám
připojili tři noví hráči ročníku 2008. Na závěr přípravy
jsme se zúčastnili halového
turnaje v novém sportovním
areálu v Říčanech. Přes obavy
ze silné konkurence a nulové
herní praxe jsme aktivní hrou
zaskočili soupeře a překvapili
sami sebe 3. místem a ziskem
bronzových medailí. V krátkém sledu jsme byli díky tomuto výkonu pozváni ještě
jednou, ale to se nám již tolik
nedařilo a v ještě silnější konkurenci pražských týmů jsme
obsadili 5. místo. Od března
jsme se s tréninky přesunuli již na travnaté fotbalové
hřiště, kde zatím bojujeme
spíše s krtky a rozmary počasí.
Vzhledem k současné situaci není jasné, kdy začne jarní
část soutěže.
Monika Charvátová

SRPDŠ
Na letošním karnevale se bavilo 250 účastníků. Hry, soutěže se sladkou odměnou,
občerstvení i bohatá tombola
a rej masek, to vše čekalo na
děti i jejich rodiče na tradičním velkém dětském karne-

valu. Již tradiční dětský karneval v režii výboru SRPDŠ
za podpory pedagogů ZŠ a
MŠ Netvořice a rodičů se konal v sobotu, v den „přestupného roku“, 29.2.2020 v sále
místní sokolovny v Netvoři-

cích. Letošní téma bylo „Pestrobarevný karneval“ a také se
to doslova v celé sokolovně
barvami jen hemžilo. Soutěže
byly i touto „barevnou“ tématikou ovlivněny. Již při příchodu děti obdržely na ruku

SRPDŠ
barevný identifikační samolepící náramek, který pak
výtečně využily při dětských
hrách. Díky barevnému odlišení na náramku bylo vidět,
kdo už se do hry zapojil a
kdo nikoliv, takže bylo možné
spravedlivě děti prostřídat a
zapojit tak úplně všechny. A
mít na ruce samolepící náramek, to byl i parádní zážitek
pro všechny přítomné, hlavně pro ty nejmenší. Letošní
výzdoba byla neskutečně
nádherná. Nejen, že čítala
500 kusů balónků, z toho 200
kusů naplněných heliem, ale
celý sál byl navíc odekorován
papírovými výrobky žáků naší
školy. Obrovské díky patří
Olince Markové a jejím prvňáčkům za pestrobarevné
šašky a dále pak Anetě Fuchsové za výrobu papírových řetězů, které zdobily každý kout
v sále. Nechybělo ani tradiční
vyhodnocení masek. Odměnu získalo celkem 20 masek
ve dvou věkových kategoriích. Každá oceněná maska
dostala dětské „šampíčko“ a
kornout bonbónů. Letos jsme
soutěžili různých kategoriích
např. nejbarevnější maska,

nestrašidelnější maska a nejhezčí maska domácí výroby.
Jelikož ale bylo velmi těžké
rozhodnout mezi všemi tak
krásnými maskami o těch opravdu nej, tak byly spravedlivě
odměněny i všechny ostatní
děti, které v masce přišly. Odměnou jim byl bonbónový
kornout. V letošní tombole
bylo na 700 cen a hlavní tombola měla výhry v celkové
hodnotě 15.000,-Kč. To vše
je zásluhou našich sponzorů,
kteří do tomboly přispěli.
Jejich podpory si nesmírně
vážíme a moc jim za ni děkujeme. S moderováním karnevalu nám pomohla bývalá
žákyně ZŠ Netvořice Nikola Hokrová. Letošní taneční
vložka pro naše nejmenší byla
pod taktovkou Katky Jaškové
a Jany Riepuly. S celým hudebním odpolednem nám
pomáhal Christoph Wagner. Nesmíme zapomenout
poděkovat i Sandře Mazzetti
za výtečné domácí zákusky,
které pro nás vyrobila, a které
spolu s dalšími sladkostmi vyrábí ve své vlastní výrobně u
nás v Netvořicích. Účast na
letošním dětském karnevalu
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byla opravdu vysoká. Moc za
ni děkujeme, protože je to ta
nejlepší odměna za spoustu
času, který jeho přípravě
věnujeme. I díky tak vysoké
účasti mohlo být do fondu MŠ
Netvořice připsáno 3.000,Kč a do fondu SRPDŠ při ZŠ
v Netvořicích 22.700,- Kč.
Doufáme, že se přes 250 lidiček opravdu dobře bavilo,
stejně jako my.
Kateřina Jašková,
předsedkyně SRPDŠ
při ZŠ Netvořice

SPOLEK KOLNA
V letošním roce jsme opět
uspořádali řadu cestopisných přednášek. Návštěvnost
bývá standartně kolem 15-30
účastníků. Záleží na tématu.
Rekordní zájem byl o Severní
Koreu a západní pobřeží USA.
Las Vegas
V sobotu 8.1.2020 proběhla
v Netvořicích U Kočky za komínem, Pražská 13 přednáška
Matúše Škoríka z Maskovic.
Každá přednáška v dlouholeté historii našeho spolku měla
specifické rysy přednášejícího. Povídání o cestování pojal
Matúš osobitým způsobem.

Zaměřil se na to, aby posluchače uvedl do atmosféry,
která s místem jeho návštěvy souvisí. Město Las Vegas
představil v jeho podstatě a
v rysech, které k němu patří.
Město v poušti je svým vybavením zaměřeno k tomu, aby
vydělávalo. Hazardní hry a lidské živočišné pudy z části návštěvníků umějí udělat závislé
slabochy. Je to svět odtržený od reality. Napodobeniny
historických měst, Benátek,
Říma, Paříže, iluze egyptské
říše, obří ruské kolo, atrakce
na Eiffelově věži, socha Svobody – to vše ve službách města
vydělává peníze. S tím souvi-

sí i perfektní zákaznický bezchybný servis služeb. Matúš se
v tomto městě představil jako
zástupce české firmy Maxim
Prague nabízející služby v cestovním ruchu. Jeho postřehy
z Ameriky se netýkaly jenom
Las Vegas, ale i Hooverovy
přehrady, Grand Canyonu,
řeky Colorado a dálnice Route 66. Zážitky vlastními slovy
popsal. Dovedl je posluchači
srozumitelně vysvětlit, a ještě
je dokázal historicky zařadit
tak, aby bylo jasno, proč a za
jakých souvislostí se tak stalo. K tomu použil statistické a
technické údaje. Nezapomněl
ani na chování místní policie,
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cizinecké policie, popsal práci úředníků na letišti. Přiblížil
potencionálním zájemcům
o cestování do Ameriky úskalí, na která by mohli narazit.
Uměl také vyhodnotit výhody
cestování letadly z různých letišť v Evropě a poskytl i cenové relace včetně zapůjčení
osobních vozů a s tím spojené nutnosti platných dokumentů. Přednáška byla velmi
konstruktivní a praktická. Nebyla dlouhá a unavující. Opravdu byla velice zdařilá. Děkujeme.
Z Vancouveru
do San Francisca
O své zážitky z cesty po Americe se 1. února 2020 podruhé
podělil Matúš Škorík. Ve svých
přednáškách dovede být
originální svým přístupem
k předávání informací ze svých
cest. Ani v tomto případě nezklamal a svou přednášku
předvedl v osobitém duchu.
Cestu z Vancouveru do San
Francisca a zpět do Vancouveru naplánoval tak, aby cesta trvající devět dnů zapadla do předem vytvořeného
harmonogramu.
Organizačně byl schopen propočítat
náročnost 3000 km dlouhé
trasy s tím, co chce za devět
dnů vidět. Byl schopen propočítat možná rizika a časové
ztráty, popřípadě předvídat
i nečekané překážky vzniklé
na cestě. Vůz Cadillac, který
si na cestu půjčil, splnil svou
spolehlivostí to, co si předsevzal. Štěstí přeje připraveným.
Pobřeží Pacifiku, které kopírovali při cestě na jih, jim ukázalo nepřikrášlenou přírodu,
kterou lidé nestačili zcivilizovat. Z přednášek, které jsme
již zažili, víme, že toto pobřeží
není pro lidi ničím vlídným.
Majáky na pobřeží varují lodi
před ztroskotáním, protože
přežít v tomto prostředí není
pro lidi jednoduché. Matúš
to projel bez problémů. Do-

jeli do San Francisca, města
plného rozporů. Proti sobě
stojí průmysl, příroda, životní
prostředí. Zálivu u San Franciska dominuje Alcatraz, pevnost, později nejobávanější
vězení Ameriky a nyní největší turistická atrakce. Cesta zpět, cesta „vnitrozemím“
byla díky vlídnějším přírodním podmínkám pro Matúše
možností navštívit přírodní
parky se sekvojemi, lávové
jeskyně a vodopády. Návrat
do Vancouveru byl v souladu s jeho propočty, a tak se
mohl zúčastnit seminářů pro
řídící počítačové manažery.
Matúšovy schopnosti řídit se
osvědčily jak v praxi, tak i teoreticky na jeho semináři. Program, který si vložil do pracovní náplně služební cesty,
byl náročný. Tím, že vše byl
schopen stihnout, potvrdil
svoje manažerské schopnosti. To, že se uměl o svoje zážitky s ostatními podělit, je jen
ukázkou toho, o čem mluvím.
Děkujeme za přednášku.
Geocaching
Třetí cestovatelská přednáška
se konala 8.2.2020. Jiří Bobek
nás na ní seznámil s tím, co
je a jak funguje geocaching.
Kolébkou této hry jsou Spojené státy americké. Podle
navigace GPS se dají najít
různé schránky. Lidem, kteří
se touto činností zabývají se
v Čechách říká „kačeři“. Kešky
– schránky mají pět obtížností.
Pět obtížností v návaznosti na
okolní terén a pět obtížností
v nalezení schránky. Schránky
jsou řazeny podle velikosti. Ta
může mít obsah i několik litrů,
ale může být veliká i jen několik centimetrů. Podstatou
této hry je soutěživost, která
je uspokojena jen tím, že
„Kačer“ najde to, co chtěl, tedy
kešku. Jiří Bobek má velkou
úspěšnost v jejich hledání. Na
kontě má asi 16 500 nálezů
v různých obtížnostech. Má
na kontě kešku, která je pod-

le nadmořské výšky nejnižší,
tj. u Mrtvého moře, a také
nejvyšší – někde v Andách.
Kešky jsou umísťovány do různých obrazců a také bývají
v kruzích po jednom stupni
až do 360 stupňů. Při hledání
kešek se hledač seznamuje
s prostředím, krajinou, ale i se
zeměmi. Hledání je náročné,
a to nejen na čas. Jiří Bobek
nám na mnoha fotografiích
ukázal krajiny, ve kterých
kešky nalezl. Ukázal nám i to,
jak neobvykle bývají kešky
maskovány a jak je náročné
je najít, ale i otevřít. Přednáška byla jednou z těch, které
dokazují, že zájmy lidí jsou
napojeny i na rychlý rozvoj
techniky, která dokáže zaujmout. Jiří Bobek nám na konci přednášky slíbil, že nám na
vlastivědné procházce v nejbližším okolí Netvořic ukáže
kešky, které vlastnoručně vytvořil, a ještě je stačí udržovat.
Děkujeme za pečlivě připravenou přednášku, která se
vymykala svou náplní přednáškám ostatním.
Etiopie
Čtvrtá cestovatelská přednáška se uskutečnila 22.2.2020.
O Etiopii nám přišel vyprávět
geolog Richard Hons. Jeho
cesta spojená s hledáním
nerostných surovin pro soukromou firmu znamenala
velké odříkání. To souviselo
s dvouměsíčním pobytem
v odlehlé části jihozápadní
Etiopie. Současná Etiopie a
Jemen mají společnou minulost. Spojuje je pověst o královně ze Sáby. Od této královny
a jejího vztahu s králem Šalamounem v desátém století
před naším letopočtem se na
území Etiopie datují královští
potomci ze Šalamounova
rodu. Tento rod na tomto
území panoval až do poloviny
dvacátého století. Při rýžování
zlata na říčce Omo pracovali hlavně členové místního
kmenu Surmů. Tento kmen

SPOLEK KOLNA
lovců a pastevců žije z toho,
co jim zdejší příroda poskytne. Pro ozdoby těla používají
uměle vytvořené jizvy, které si
způsobují sami nařezáváním
kůže. Do rtů a do uší si vkládají
kostěné a dřevěné destičky.
Ale i do tohoto kmene dorazila civilizace. Ta se projevuje
tím, že dospělý muž musí
vlastnit samopal značky Kalašnikov. Směnný obchod se
uskutečňuje hlavně pomocí
narýžovaného zlata. Podmínky k životu v této zemi si
členové geologické expedice
vyzkoušeli na vlastní kůži. Jídlo jim připravoval jejich kuchař
z místních surovin a někdy se
také stravovali u domorodců.
Vodu pili pro jistotu jen balenou. Přes všechnu opatrnost
se pan Hons nakazil malárií,
kterou se mu podařilo vyléčit.
Dalším nebezpečím byli krokodýli. Tuto situaci pomáhali
ohlídat domorodí Surmové. Ti
včas varovali před nebezpečími, jako byla ostatní zvířata,
ale také členové nepřátelských kmenů. Nebezpečí zde
bylo na programu každého
dne. Práce v takových podmínkách zaslouží obdiv, ta
bez určitého stupně odvahy ovšem není možná. Panu
Honsovi patří poděkování za
to, že se s námi o svoje zážitky
z Etiopie přišel podělit. Přejeme mu při jeho dalších cestách hodně úspěchů a hodně
štěstí.
Severní Korea
Pátá přednáška proběhla dne
8.3.2020. O Severní Koreji
nám přišel přednášet Martin
Klimenta. Svoje zážitky získal
ze čtyř návštěv této země.
Provázel zde malé skupinky
anglicky hovořících turistů.
Turistika je v Koreji organizována národní společností,
která je zcela v područí státní ideologie. Turista je v Koreji
pod drobnohledem státních
orgánů a tajných služeb. Turista se nemůže po zemi vol-

ně pohybovat, musí se nechat provázet jen na místa,
která agentura předem určí.
Program je zcela v kompetenci korejských průvodců,
kteří určují, co má a může
zahraniční turista vidět. Je po
něm vyžadována absolutní
poslušnost a plnění pokynů.
V případě porušení předem
nařízených směrnic dochází
k sankcím, které jsou finančně
náročné, ale mohou být i daleko tvrdší. Klást některé ze
zakázaných otázek a fotografovat něco, co není dovoleno, je velkým prohřeškem,
který se musí složitě řešit.
V Koreji žije kolem 25 miliónů
obyvatel. V zemi je rok 104.
Ten se počítá od doby narození velkého vůdce Kim Ir-sena. Země je neustále ve válce.
V současnosti panuje v zemi
jen příměří s Jižní Korejí. Větší
část aktivních obyvatel země
je v armádě. Vojenská služba
je u děvčat pětiletá a u chlapců trvá patnáct let. Sochy a
obrazy státníků se musí v Koreji velmi uctívat. K tomu jsou
nuceni i zahraniční turisté.
Porušení a nějaké zneuctění
těchto symbolů je hodnoceno jako zločin. V zemi vládne
Kim Čong-um a jeho armáda.
Svou vládu si zajistil tím, že
všechny svoje potencionální
konkurenty nechal pozabíjet.
Turista je v zemi opečováván.
Je o něj postaráno, co se týče
jídla, ubytování a ochrany
s velkou pečlivostí. Turisté jsou vítáni proto, že stát
potřebuje jejich dolary a eura.
Vše se platí v hotovosti a za
neuvěřitelně velké ceny. Když
dodržíte všechna nařízení,
tak uvidíte krásnou přírodu,
spoustu pomníků, hranici
s Jižní Koreou, krásná města
a vesnice s minimem občanů
a dopravních prostředků.
Uvidíte také pár udržovaných
buddhistických staveb. Ale
do styku s obyčejnými lidmi
se nedostanete. Korea je zemí
totalitní. Pracuje se šest dnů
v týdnu. Volný čas lidí je or-
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ganizovaný, včetně tanečních
zábav a kondičních cvičení.
Děti v pionýrských šátcích pochodují do škol v trojstupu a
při tom si zpívají budovatelské
písně pod dohledem učitelů
a vojáků. Není lehké v takové
zemi žít. Ti, co se nepodřídí
jednotné ideologii skončí
v táborech k tomu určených,
ale ty neuvidíte. Děkujeme
panu Klimentovi za jeho povídání, které bylo ještě daleko
pestřejší, než jsem popsal.
Recenze k přednáškám
zpracoval Gabriel Vach
Touto dobou vás obvykle ve
zpravodaji informuji o našich
plánech. Ale člověk míní, vyšší
moc mění. Další naší akcí by
měl být májový výlet (16.5.),
pokud to okolnosti dovolí, a
na srpen chystáme Pouťové
dvorky. To už snad bude nejhorší za námi.
Přejeme všem, abychom
to společně zvládli s co nejmenšími ztrátami. Situace
nás vybízí ke vzájemné sousedské výpomoci a posílení
vztahů, tak toho využijme.
Za Spolek KOLNA vám přeji
zdraví a optimismus
Jindra Šmídová

20

SPOLEK RODÁKŮ

Vážení spoluobčané, dovolte
nám, abychom vás jménem
Spolku rodáků a přátel muzea seznámili s předpokládaným plánem akcí a činností spolku na letošní rok.
První akcí spolku byla spoluúčast na zajištění a průběhu plesu v polovině ledna.
Již tradičně se ples vydařil, i
když účast byla menší než
předešlé roky. Druhou akcí
byla valná hromada spolku,
která se konala dne 22.2.2020,
jako již tradičně, v prostorách
naší základní školy. Na valné
hromadě byl zvolen nový výbor a Ing. Jiří Stibůrek přednesl vizi naší činnosti pro další
roky. Protože činnost spolku
je neuspokojivá, výbor na valné hromadě přednesl návrh
akcí a činností, které by měly
vést ke zlepšení naší práce. Chceme především spolupracovat se základní školou na organizování pochodů
po stopách historie našeho
kraje.
Od této spolupráce si slibujeme zvýšení povědomí mladých lidí o historii naší obce a okolí. Chceme
dále pokračovat v podpoře
vydávání různých publikací
s historickou tématikou, vztahující se k Netvořicím a okolí.
Dále se výbor spolku zavá-

zal uskutečnit v součinnosti
s městysem Netvořice zájezd pro členy spolku a občany
Netvořic zaměřený na historickou tématiku kraje. Výbor
zajistí i posezení členů spolku. Důvodem organizování
těchto posezení je prohloubení větší spolupráce všech
našich členů a vzájemné poznání. Akce spolku, která byla
naplánována na 21.3.2020 Pochod za kandíky a Medník
se z důvodu opatření v souvislosti s koronavirem nemohla uskutečnit. Jak to vypadá,
tak stejný osud potká i naši
další každoroční jarní akci
„Cesta do středu království českého“. I tady asi dojde
k jejímu zrušení. Pokud by se
ale život vrátil do té doby do
normálnějších nebo dokonce normálních kolejí a společenské akce byly opět povoleny, tak se sejdeme 25.4.2020
v 9: 00 hodin před muzeem
a do středu království českého vyrazíme. Co se týká již
výše zmiňovaných pochodů
s dětmi ze základní školy,
tak termíny budeme během
roku upřesňovat, a to i s ohledem na současnou dramatickou situaci a na učební plány
naší školy (pokud ovšem
školy nezůstanou zavřené až

do září). Snad se nám podaří
alespoň bez problémů zorganizovat tradiční pouťové
posezení s dechovou hudbou Týnečanka u sokolovny
během Netvořické pouti. Na
přelomu srpna-září bychom
chtěli uspořádat pochod
v okolí konopišťského zámku
a na Chvojen a v říjnu uskutečnit posezení členů našeho
spolku. Během podzimu by
měl proběhnout i výše avizovaný zájezd po historických
památkách
Středočeského
kraje. Konkrétní cíl naší cesty stejně jako termín bude
zájemcům včas oznámen.
Dále žádáme členy spolku o
sledování informací a fotografií ve vývěsce u nové autobusové zastávky u stavebnin,
kde se včas dozvíte, jaké akce
a kdy se budou konat. Také
zde chceme vystavovat různé fotografie z historie společenských a kulturních akcí,
výstavby a proměny Netvořic
a okolí. Za všechny rodáky
přejeme všem lidem hlavně
pevné zdraví v tomto nelehkém čase a taky tu pověstnou kapičku štěstí a až to situace dovolí, přijďte podpořit
naše akce.

structor spadlých na dno úlu.
V laboratoři spočítají počet
roztočů v zaslaných vzorcích a
tím se tak určí míra napadení
včelstev roztoči v předjarním
období. Po mnoha létech jsou
letošní výsledky vyšetření
velmi příznivé. Z celkem 410
včelstev umístěných na 26
stanovištích je 11 stanovišť
zcela bez roztočů, na dalších
12 stanovištích je výskyt roztočů v řádu jednotek, zbylé
3 stanoviště mají v průměru
1,4 roztoče na včelstvo. Je
třeba ale přistupovat k těmto optimistickým výsledkům
obezřetně. Doufejme, že se

v našem regionu nepotvrdí
ztráty včelstev, avizované
z mnoha oblastí ČR, přičítané
zejména varroázu doprovázejícímu onemocnění – viróze tzv. „deformovaných křídel“. Virózu však léčit nelze,
musíme se proto zaměřit na
vytvoření co nejlepších podmínek pro vylíhnutí dostatku kvalitních dlouhověkých
včel, tzn. včel, které zajišťují
chod včelí kolonie od minulého podletí až do března
– dubna běžného roku. Mezi
zásadní podmínky, které toto
umožňují, a které výrazně ovlivňují celkovou kondici

Výbor spolku

VČELAŘI
Práce včelaře se neřídí podle kalendářního roku. Včelaři
začíná rok v červenci – srpnu
v tzv. „podletí“, to je obdobím
krmení včelstev, léčením včelstev, líhnutím dlouhověkých
včel, vlastně přípravou včelstev na zdárné přezimování.
Toto jsou základní předpoklady úspěšného chovu včel. Nicméně, letošní kalendářní rok
včelaři také začali, jako obvykle, na konci ledna odběrem
vzorků zimní měli. Zimní měl
tvoří zbytky voskových víček
ze zásobních buněk, zásob
pylu, ale i event. uhynulých
samiček roztoče Varroa de-

VČELAŘI
včelstev, patří dostatečná,
druhově pestrá včelí pastva.
Jak říká Ing. Dalibor Titěra,
pracovník Výzkumného ústavu včelařského v Dole, cituji:
„Včelí pastva je dnes nerovnoměrná v prostoru a v roční
době, velké procento plochy
neposkytuje včelám pastvu žádnou. Chybějící nektar
nahrazujeme včelám cukrem, v situaci, kdy chybí pyl,
plnohodnotnou náhražku pro
včely nemáme“. Tyto „civilizační vymoženosti“ ale můžeme všichni společně alespoň
částečně korigovat. Vysazujme v zahrádkách a zah-

radách nektarodárné rostliny,
keře a dřeviny. Nepreferujme
„urnové háje z thují“ podél
plotů, nesekejme neustále
trávníky na minimální výšku bez možnosti jakéhokoliv
květu. Chvályhodným příkladem byla iniciativa paní Zemanové a starostky paní Šlehobrové, které v roce 2017 a
2018 zorganizovaly výsadbu
nektarodárných dřevin (lípy,
moruše atd.) v okolí Netvořic.
Část mladých stromků sice
vzala za své „péčí“ vandalů,
ale cca polovina vysazených
stromků zdárně roste. Na
počátku února t.r. proběhla

Výroční členská schůze naší
ZO. Obligátní program VČS
byl zpestřen volbou nového
výboru spolku pro nadcházející pětileté období. Výbor byl
zvolen ve staronovém složení:
přítel Petr Vodehnal st. – předseda, př. Antonín Tůma st. –
jednatel, př. Marie Mrakešová
– pokladní, př. Ing.Jiří Soudný
– nákazový referent. Žádný
příliv „nové, mladé krve“ do
spolkových funkcí se nekonal,
ale zase nic tak neobvyklého
to není.
Antonín Tůma, jednatel ZO

MYSLIVECKÝ SPOLEK
POZVÁNKY
Vážení spoluobčané, dovolte
nám, abychom vás v pár řádcích seznámili s děním našeho
mysliveckého sdružení. Nejsme totiž jen ti, kteří střílí
po všem, co se kde mihne,
jak si někteří myslí. Snažíme
se především o les a přírodu
pečovat a starat. Celou zimu
pravidelně přikrmujeme zvěř,
jak srstnatou, tak pernatou.
Krmíme kachny na rybnících,
monitorujeme stavy zvěře
a vedeme statistiku počtu
a zdravotního stavu zvěře…
Nyní jen letmý přehled naší
práce. Poslední říjnový víkend
se konaly volby do výboru
MS Netvořice, při nichž došlo
k jistým změnám ve vedení
sdružení. Následovala hlavní
lovecká sezóna s naháňkami
na černou a honem na drobnou zvěř. Svatý Hubert a svatá
Diana k nám byli někdy více
nakloněni a jindy zase svou
přízní spíše zdrženliví, ale i to
k myslivosti patří. Stejně tak
k myslivcům patří, aby zlepšovali životní podmínky zvěři
drobné a spárkaté přikrmováním a tím se pokusili zamezit škodám na zemědělských
plodinách a lesních porostech. S uplynulým rokem
jsme se rozloučili 31.12.2019

společným opékáním vuřtů
v Háji na „Křižatkách“. Mezi
plánované akce na první třetinu roku patří výroční členská
schůze, sběr odpadků podél
silnic v katastru obce, sběr
kamene na polích, údržba
a oprava mysliveckých zařízení a příprava dřeva pro obcí
pořádané pálení čarodějnic.
Kterou z těchto akcí, a hlavně kdy budeme moci zrealizovat, to závisí na přijatých
opatřeních státu ve spojitosti
s koronavirem. Nyní je tu však
jaro a s ním se v přírodě objevují i první mláďata. Prosím, nesahejte na ně! Nejsou
opuštěná! Nechoďte ani do
jejich těsné blízkosti! Jejich
rodiče si buď někde poblíž
hledají potravu anebo jste je
právě vyplašili a oni netrpělivě v blízkém úkrytu vyčkávají,
aby se mohli bezpečně
k mladým vrátit. Příroda to
má skvěle vymyšlené a zvěř
se umí báječně maskovat a
v porostu „ztratit“ (na rozdíl od
lidí). Proto vás prosíme, abyste při vycházkách se svými
čtyřnohými kamarády měli
na paměti, že se pohybujete
v domově zvěře a podle toho
se chovali. Neplašte zvěř. Nepouštějte psy na volno, pro-
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tože pokud vyženou matku
od mláděte, může to mít katastrofální dopad. Tím, že máte
psa na vodítku, chráníte nejen bezpečnost zvěře a svého
mazlíčka, ale pohybujete se
v intencích zákona. Žijme
v souladu s přírodou, určitě se
nám to v budoucnu vyplatí.
Za podporu našeho spolku
děkujeme i obci Netvořice.
Věříme, že i nadále bude naše
spolupráce probíhat na tak
pozitivní úrovni jako dosud.
V letošním roce oslaví životní
jubileum pan Pavel Hruška.
Tímto mu za celý spolek přejeme pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Za MS Netvořice
místopředseda Martin Petrlík
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OBEC BLÍŽE K LIDEM

TISKOVÁ ZPRÁVA Z REGIONU POSÁZAVÍ

Projekt Obce blíže lidem pomáhá řešit těžké životní situace
Otázky zadluženosti, bydlení, odborné psychiatrické péče nebo opatrovnictví nejčastěji řešily v
uplynulých pěti měsících terénní sociální pracovnice společnosti RUAH o.p.s. V rámci projektu Obce
blíže lidem poskytují tuto službu od loňského září v 24 posázavských obcích, v nichž žije na 34 000
obyvatel. Dosud je kontaktovalo 139 klientů, 28 z nich využilo jednorázové poradenství a zbývajícím
pomáhají opakovaně. Sociální pracovníci projektu úzce spolupracují se sociálním odborem města
Benešov.
„Překvapilo mě množství lidí, kteří nás oslovili, a to jsme teprve na začátku. Je z toho vidět, že tato
služba v regionu chyběla, že klienti pomoc jinde nenašli,“ řekla ředitelka společnosti RUAH o.p.s.
Marta Vacková. Velice si váží pomoci a spolupráce s obcemi a městy, na jejichž území službu
poskytují, a to zejména Týnce nad Sázavou, který je „podržel“ už během přípravy realizace projektu.
Dvakrát totiž bez úspěchu žádali o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí, možnost financování se
nakonec otevřela na platformě Místní akční skupiny Posázaví (MAS).
„Začínali jsme původně se sociální poradnou, kterou jsme otevřeli ve spolupráci s RUAH o.p.s.
Chyběla ale práce v terénu, takže když jsme zjistili, že je možné si pořídit i terénního sociálního
pracovníka a ‘našly‘ se na něj přes MAS Posázaví peníze, šli jsme do toho. Řekli jsme si, že by bylo
dobré zasáhnout širší oblast, podařilo se oslovit okolní starosty… a rozběhl se velmi zajímavý projekt,
který tady skutečně chyběl a neměl žádnou alternativu,“ uvedl týnecký starosta Martin Kadrnožka. Už
sociální poradna podle něj indikovala první starosti a potíže obyvatel – jednalo se převážně o dluhy,
mezery byly také v komunikaci s ohroženou skupinou obyvatel.
V současnosti je podle Martina Kadrnožky největším problémem nedostatek sociálního bydlení. „Když
víme, že tady existuje člověk, který se najednou ocitne na ulici, ale sám si s tím neporadí, tak bychom
ho měli aspoň na chvíli ubytovat a pak pro něj shánět nějaké dostupné bydlení. A tady jsou služby
poskytovatelů sociálních služeb naprosto nezbytné a klíčové,“ dodal. V těchto případech se podle něj
ukazuje, jak je důležité, aby obec měla nějaké „pohotovostní“ byty. Absenci sociálního bydlení pociťuje
i Jan Mikulanda, starosta Přestavlk u Čerčan, kde žije kolem 370 obyvatel. „I u nás v obci jsou lidé,
kteří by sociální byt potřebovali, protože se dostali do situace, kdy už nezvládají platit klasické
bydlení,“ dodal.
Podle ředitelky Posázaví o.p.s. Bohunky Zemanové by sociální bydlení mohlo být jedním z témat
Strategie rozvoje regionu na roky 2021–2027, která se v současnosti připravuje a do jejíž přípravy by
se měly obce a města aktivně zapojit. Protože pouze projekty, které budou v souladu se Strategií,
potažmo s rozvojovými plány jednotlivých obcí, budou mít šanci ucházet se o finanční zdroje z
evropských operačních programů. Aktualizaci Strategie připravuje Posázaví o.p.s., která zajišťuje
finanční a administrativní náležitosti MAS.
Do projektu Obce blíže lidem jsou zapojeny obce z Týnecka, Bystřicko-Neveklovska, Čerčanska a
Sázavska. Nejčastějšími problémy klientů se ukázaly být dluhy, chudoba, nedostatek peněz nebo
problémy s bydlením. Terénní sociální pracovnice řeší také osamělost seniorů v bariérovém prostředí,
psychiatrickou nemoc, ohrožení výchovy a vývoje dětí nebo záležitosti opatrovanců. Podle statistiky
sociálních problémů žije v dotčeném regionu 2 720 lidí v soudem nařízených exekucích, 6 500 seniorů
nad 65 let, 340 lidí čekajících na umístění do zařízení sociálních služeb, 160 uživatelů drog, 490 lidí
bez domova a 680 rodin se závislými dětmi ohrožených chudobou.
Další informace jsou na www.obceblizelidem.cz
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Marta Vacková, ředitelka RUAH o.p.s., tel.: 773 628 142, e-mail: vackova@ruah-ops.cz

ALTERNATIVA D3
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Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v našem regionu dělá velmi málo.
Potřebná opatření se buď nerealizují vůbec, nebo jen pomalu. Místo práce na reálných
zlepšeních Středočeský kraj neustále propaguje problematickou a předraženou dálnici
D3, jejíž projekt je v rozporu s oficiální Dopravní politikou ČR. Poslední doklad podivné
krajské dopravní politiky přišel letos v únoru. Po téměř třiceti letech čekání se tehdy Olbramovice dočkaly stavebního povolení silničního obchvatu. Tuto zprávu Krajský úřad
Středočeského kraje hrdě uveřejnil v médiích – bohužel už zapomněl dodat, že Řízení
o vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu bylo přerušeno a stavět se tudíž jen tak
nebude. Problém je mj. v pasivitě Středočeského kraje při výkupu pozemků pro potřebné stavby. Sporné pozemky mohl kraj vykoupit (není vázaný tabulkami ŘSD) a postoupit
ŘSD. Rozdíl v cenách by nebyl pro krajský rozpočet rozhodně nic neúnosného. Jenže se
zdá, že Středočeský kraj v čele s hejtmankou Jermanovou, jež je horlivou propagátorkou středočeské D3, olbramovický obchvat, potažmo situace místních obyvatel, vůbec
nezajímá. V dubnu loňského orku hejtmanka podepsala memorandum o urychlení
výstavby D3 a D4 – bohužel nepodepsala (a ani neiniciovala) žádné memorandum o
zlepšení neúnosné situace v dopravním koridoru silnice I/3. Za cenu četných omezení
občanů a za velké peníze se zde provádí drobné změny (značení apod.), zatímco zásadní opatření, která by zlepšila průjezdnost a bezpečnost provozu a ulevila okolním obcím, prostě chybí. Všichni při tom víme, že klíčové problémy jsou na této silnici právě
v Olbramovicích, Benešově a Miličíně a dále v nedostatečné dopravní kapacitě mezi
Benešovem a Mirošovicemi. Jaká další důležitá zlepšující opatření – kromě řešení v Olbramovicích, Benešově či Miličíně – připadají v úvahu? Jde o dostavění nájezdů, sjezdů
a mimoúrovňových křižovatek v celé trase frekventované silnice I/3 (měly by nahradit
stávající nebezpečné „T“ křižovatky), změnu uspořádání jízdních pruhů na 2 + 2 oddělené
svodidlem v úseku Benešov-Mirošovice (právě zde je totiž zhruba dvojnásobná dopravní
intenzita oproti jižní části silnice I/3 v našem kraji) a obchvat u Křešic na silnici I/18 v blízkosti spojení obou silnic u Olbramovic. Nejde jen o opomíjení modernizace I/3, které
by mohlo dopravní problémy regionu rychle vyřešit, a o protěžování problematické středočeské D3, jejíž výstavba (dojde-li k ní) se ztrácí v budoucnosti. Rozporuplná je i celá
koncepce. Středočeský kraj podporuje navýšení automobilové dopravy vedené do Prahy prostřednictvím středočeské D3, ale současně plánuje její omezení (podílí se na projektu omezení automobilové dopravy v hlavním městě (https://polad-prahu.mngsocial.
cz/). To odporuje i Dopravní politice ČR – vrcholnému vládnímu strategickému dokumentu resortu. Na tuto situaci samozřejmě doplácejí místní obyvatelé.
Za spolek Alternativa středočeské D3 Pavel Šidák
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VŠEOBECNÝ LÉKAŘ
Když se nakazíte nemocí COVID-19, neznamená to, že zemřete!
Ano, COVID-19 je nepříjemné onemocnění, které je často provázeno zvýšenou teplotou,
výraznou dušností a kašlem.
Ano, COVID-19 má horší průběh zejména u starších občanů, lidí s dlouhodobě slabší imunitou
a u lidí s chronickým onemocněním.
Zda se nakazíte, záleží na Vaší imunitě, Vaší fyzické kondici, a také na Vašem celkovém
psychickém zdraví.
Většina lidí nemoc COVID-19 překoná tím, že ji normálně vyleží, vyléčí se z ní a může
pokračovat v plnohodnotném životě. Existuje i mnoho lidí, která se COVID-19 nakazí a nemá
přitom vůbec žádné příznaky. Znamená to, že celá řada z nás, která se s COVID-19 už potkala
nebo se teprve potká, si ničeho zvláštního ani nevšimne.
Jistě namítnete, že například v Itálii v důsledku pandemie umírají lidé po stovkách každý den.
Ano, je to tak. Uvědomme si ale, že tam zkolaboval celý lékařský systém, a proto lidé umírají
sice v důsledku COVID-19, ale na úplně jiná onemocnění, která teď nikdo neléčí (např. srdeční
selhání, záněty apod.). I přesto se tisíce lidi v Itálii z COVID-19 uzdravili.
Epidemie tu byly odjakživa a lidstvo se s nimi vždy vypořádalo. Nejohroženější skupinou
obyvatel při epidemiích vždy byli, a bohužel jsou i nyní, senioři. Proto bychom měli být
ohleduplní především k nim, zejména těm pobývajícím v Domovech seniorů, dodržovat
pravidla karantény a další epidemiologická opatření, abychom neohrozili jejich zdraví.
Za celou naši společnost Vás vyzývám zejména ke klidu. Neustálý strach a panika Vašemu
zdraví rozhodně neprospěje.
Společně to zvládneme!
Jak se chovat v případě, že se v obci vyskytnou pozitivní případy COVID-19?
·
● Dodržujte karanténu! A snažte se co nejméně vycházet z Vašich obydlí
● Velmi důležitá je hygiena! Pokud musíte jít ven (na nákup, pro léky, k lékaři), vždy
pouze s rouškou a rukavicemi.
● Po návratu domů látkovou roušku a rukavice vyvařte a vyžehlete. Jednorázovou
roušku a rukavice vyhoďte v uzavřeném igelitovém sáčku do odpadu, umyjte si
důkladně ruce a vydezinfikujte.
● Rouška nebo jakákoliv ústenka (vlastní výroby, šátek atp.) musí těsně přiléhat k
obličeji a zakrývat nos a ústa tak, aby vzduch neproudil mezerami mezi látkou a
obličejem! Dýchá se pouze skrz látku.
● Myjte si často ruce! Zejména pokud saháte na předměty, jichž se dotýkali ostatní
(klika, vstupní dveře do domu, zvonky). Jedno mytí rukou by mělo trvat minimálně 40
sekund. V činžovních domech doporučujeme tyto dotykové věci pravidelně dezinfikovat
(alespoň třikrát denně).
● Při pobytu na zahradě či balkóně - pokud jste sami a nejste v kontaktu s cizí osobou,
nemusíte roušku a rukavice mít. Je naopak prospěšné dýchat zdravý vzduch.

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Pokud jsou Vaši sousedé COVID-19 pozitivní, mohou tedy normálně větrat, naopak
je to pro jejich uzdravení prospěšné a Vás tím neohrozí.
Pokud je Váš soused COVID-19 pozitivní, neznamená to, že je to vyvrhel, který
Vás chce nakazit. Pomozte mu a když jdete nakupovat sobě, doneste nákup/léky i
jemu. Vše předejte bezkontaktně - postavte mu věci například před dveře.
Omezte sociální kontakty na minimum. Vše vyřizujte telefonicky nebo emailem.
Pokud je COVID-19 pozitivní pacient nebo pacient čekající na výsledky COVID-19
testů v karanténě, musí zůstat v karanténě i osoby, které s ním žijí společně v
domácnosti.
Dodržujte na ulici odstup od ostatním alespoň dva metry.
Pokud máte, nechte si odpařovat pro podporu imunity vonné oleje. Vhodný je
eukalyptus, tymián, ravensara nebo citron.
Zvyšte přísun vitamínů, zejména vitamínu C, ovoce, zeleniny.
V případě teploty nad 37,4℃ nebo kašle nebo dušnosti volejte lékaři pro konzultaci.
Nikdy nechoďte do ordinace bez předem provedené telefonické domluvy s lékařem.
Přijďte až na konkrétní domluvený čas.

Pokud jste se nakazili, v klidu si lehněte, odpočiňte si, hodně spěte, pijte čaj a zvyšte přísun
vitamínu C. Zdravotní stav konzultujte s lékařem. Chovejte se jako byste měli chřipku, proces
léčby je totiž srovnatelný.
Máte dotazy? Zřídili jsme pro Vás LINKU POMOCI PRO SENIORY. Jsme tu pro Vás.
Neváhejte a zavolejte, poradíme Vám a pomůžeme. Vše je zdarma.
Tel.: 771 141 479, 771 142 509, 771 143 539, 771 143 659
S přáním pevného zdraví,
prim. MUDr. Olga Janovská a lékaři z ordinace v Netvořicích
www.vseobecnylekar.cz

LÉKAŘ,
KTERÝ
NASLOUCHÁ

LINKA POMOCI PRO SENIORY
Společně situaci zvládneme
Zajistíme Vám:
•
•
•
•
•
•

zdravotní a ošetřovatelskou péči
recept na Vaše léky (jako zprávu do Vašeho mobilu nebo přímo dovoz léků
k Vám domů)
poradíme Vám jak správně nosit ochranné pomůcky (roušky, rukavice, …)
řekneme Vám jaká jsou aktuální pravidla vycházení a karantény
poradíme Vám jak se chovat ke COVID-19 pozitivním lidem
nebo s Vámi probereme Vaše starosti a obavy

Na návštěvu za Vámi domů můžeme poslat zdravotní sestřičku z Vaší ordinace.
Samozřejmě vybavenou ochrannými pomůckami, aby neohrozila Vaše zdraví.
Naše služby jsou zdarma a jsou určeny pro naše registrované pacienty,
ale i pro ostatní občany. Jsme připraveni pomoci každému.

771 143 539
771 143 659
771 142 509
771 141 479

S přáním pevného zdraví, prim. MUDr. Olga Janovská a lékařky z ordinace v Netvořicích
www.vseobecnylekar.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE - COVID-19

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PRO SENIORY A POTŘEBNÉ
NÁKUPY:
Po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s COVID -19 nabízíme
seniorům starším 65 let, držitelům ZTP či zdravotně znevýhodněným, kteří
nemohou vycházet ze svých domovů nákup základních potravin a drogistického
zboží.
Nákup objednávejte na telefonních číslech: 604 439 615, 607 612 691
VYZVEDÁVÁNÍ LÉKŮ:
Speciální službou pro seniory a chronicky nemocné je také vyzvedávání léků
v lékárně a jejich donáška domů. Tuto službu zajistí terénní sociální pracovnice
Hana Kronovetrová, kterou mohou zájemci v této věci kontaktovat přímo na
telefonním čísle 733 741 028.
STRAVOVÁNÍ:
Městys Netvořice ve spolupráci se školní jídelnou zajišťuje rozvoz teplých jídel.
Cena oběda je 60,-Kč. V případě zájmu volejte na tel.: 721 517 887. Platba bude
probíhat zpětně podle množství odebraných obědů. Služba je poskytována pro
občany Netvořic a jejich místních částí.
OCHRANNÉ POMŮCKY:
V případě potřeby roušek či jiných ochranných pomůcek volejte na
tel. 731 127 120 nebo 777 244 633.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Monika Šlehobrová, starostka - 731 127 120
Ivana Fulínová, místostarostka - 777 244 633
Miroslav Šebek, velitel JSDH - 607 612 691

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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OZNAMUJEME, ŽE Z DŮVODU STÁLE PŘETRVÁVAJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH
OPATŘENÍ PRODLUŽUJEME LHŮTU PRO ZAPLACENÍ

POPLATKU ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
POPLATKU ZA PSY

DO 30.4.2020.
PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU JE ÚHRADA MOŽNÁ POUZE
BEZHOTOVOSTNĚ.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO DRUH PLATBY NÁS KONTAKUTUJTE NA
TELEFONNÍM ČÍSLE 601 386 314, KDE VÁM BUDE SDĚLENO ČÍSLO ÚČTU,
VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL A VÝŠE POPLATKU.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji
sazb a D PH
Form át A4

80 0 ,-

21%

968,-

Form át A5

4 0 0 ,-

21%

4 84 ,-

Form át A6

20 0 ,-

21%

24 2,-

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 17.7.2020
Příspěvky předávejte na úřad – ve formátu doc (word), typ písma Montserrat, velikost písma
12, řádkování 1,00, zarovnané do bloku na levém i pravém okraji. Fotografie a tabulky k
příspěvkům zasílejte v příloze mimo text. Žádáme přispěvovatele o dodržování termínu
uzávěrky Netvořického zpravodaje. Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny.
Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci
s autorem.
Netvořický zpravodaj - č.1 - duben 2020. 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.

