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Milí spoluobčané,
je léto, tradiční doba dovolených, prázdninových radovánek, posezení s přáteli při grilování a
konání společenských a kulturních akcí pod širým nebem. Letos je všechno ale přece jenom
trochu jiné. Ze všech stran jsme neustále bombardování informacemi o koronavirové hrozbě,
nových ohniscích nákazy, vzrůstajících počtech nakažených a s tím souvisejících opatřeních.
Všechna tato mediální masáž vede v důsledku k tomu, že je naše společnost současným
stavem velmi ovlivněna. A je úplně jedno, zda z nákazy máte strach nebo to příliš neprožíváte.
Psychiku každého to ovlivní tak jako tak. Během dovolené s rodinou, ze které jsem se před
pár dny vrátila, jsem zjistila, že se život u nás ani u našich nejbližších evropských sousedů
nezastavil. Naopak mě potěšilo, že se lidé opět baví, užívají si volné dny v přírodě nebo s přáteli
a čas běží prakticky jako dřív. Samozřejmě s tím rozdílem, že nakupovat chodíte s rouškou,
obsluhují vás číšníci v rouškách a neustále narážíte na stolečky s dezinfekcí. Myslím si ale, že
stojí za to respektovat zavedená opatření. Díky tomu už se snad nevrátíme k tvrdým restrikcím,
které jsme zažili na jaře letošního roku, a které měly, mají a budou mít pro celou společnost,
zejména z ekonomického hlediska, fatální následky. Nemluvím tady jen o astronomickém
zadlužení země, ale i sociálně-ekonomických dopadech na velkou většinu obyvatel. I městys
se bude muset s propadem ekonomiky nějak vyrovnat, protože už nyní je jasné, že nebudeme
v příštích letech pracovat se stejným objemem finančních prostředků, na který jsme byli zvyklí.
Jak velký propad to bude, ukáží následující období. A tak jsem ráda, že to hlavní, co jsme si
předsevzali na začátku volebního období, máme zdárně za sebou. Výstavba ČOV a kanalizace
sice městys zatížila cca 30 milionovým dluhem, ale pokud bychom ji nezrealizovali teď, neměli
bychom ji nikdy. Byla to prostě naše priorita. Prakticky 100% připojených nemovitostí mi
potvrzuje, že tohle cítíme všichni stejně. Přijměte tedy moje poděkování za skvělou spolupráci
při napojování nemovitostí na kanalizaci. Čistírna jede na plný výkon a zkušební provoz se
blíží ke konci. Na konci října podáme žádost o kolaudaci a dostaneme se tak do poslední fáze
realizace největšího projektu v historii naší obce. Úspěšnou cestu do finále nám stále komplikují
nedokončené povrchy krajských komunikací. Věřím, že i to se brzy vyřeší a nebudeme muset
posouvat termín dokončení.
I když to chvíli vypadalo, že se čas zastavil a všechny pracovní aktivity ustaly, tak už jsme
se zase dostali do tempa a pokračujeme v práci na ostatních projektech. Jak jste si mohli
všimnout, tak jsme zahájili opravu „hasičské“ vodní nádrže. Je to díky získané finanční dotaci
z Ministerstva zemědělství spolufinancované dotací ze Středočeského kraje. Výše dotace
bude ještě upřesněna, ale neměla by být nižší než 80% z celkových nákladů. Projekt realizuje
firma Greenman s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s nejnižší podanou nabídkovou cenou
1 569 942,12 Kč včetně DPH. U nádrže bude opraveno poničené zpevnění svahů, které je
tvořeno silničními a stropními panely. Opravy se dočká i horní část nádrže, jejíž břehy budou
opevněny záhozem z lomového kamene zapřeného za palisádový plůtek z fošen přibitých na
dřevěné kůly. Z nádrže budou také odstraněna různá spláví a naplavená zemina.
Byli jsme úspěšní a získali jsme dotaci na vybudování workoutového hřiště v Netvořicích a
dotaci na úpravu veřejného prostranství v Dunávicích. V době, kdy jsme podávali žádost na
workoutové hřiště, měli jsme pro realizaci vytipovánu plochu u altánu v rámci stezky. Vzhledem
k tomu, že se mezitím podařilo, a to po 30-ti letech snažení zejména ze strany TJ Sokol, získat
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatným převodem fotbalové
hřiště do vlastnictví městyse, rozhodli jsme se, že bude vhodnější výstavbu workoutového
hřiště zrealizovat v jeho areálu. Posilovací prvky tak budou moci využívat jak sportovci, tak i
ostatní návštěvníci hřiště. Z tohoto důvodu budeme nyní jednat s poskytovatelem dotace,
Ministerstvem pro místní rozvoj, o možné změně umístění posilovacích prvků, protože hřiště je
vhodnější lokalitou. Doufejme, že to poskytovatel dotace uvidí stejně jako my. Úprava veřejného
prostranství v Dunávicích by měla být realizována na podzim letošního roku. Jsem ráda, že se
do projektu zapojili také dunávičtí občané a společnými silami tak vytvoříme příjemné místo
pro trávení volného času.
Také sokolovna, v současné době jediné místo pro pořádání kulturních a společenských
akcí, se dočká další fáze oprav. Sokolové byli úspěšnými žadateli při podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova a díky tomu budou moci realizovat opravy v celkové výši 1.467
038,- Kč. Výše dotace je 999.998,- Kč. Spolufinancování projektu bude hrazeno z finančních
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prostředků TJ Sokol.
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a první školní den se nezadržitelně blíží.
Prodloužené prázdniny jsme využili ke kompletní opravě hlavního přístupového schodiště a
chodníku, který vede ke škole, školce a do přilehlého areálu. Schodiště bylo již dlouhodobě
v nevyhovujícím, resp. havarijním stavu, a to včetně kruhové podesty. I když jsme měli několik
návrhů, jak by šlo případně místo v okolí kruhové podesty změnit, rozhodli jsme se, že v tomto
případě nepůjdeme žádnou radiální cestou, ale ponecháme schodišti a kruhové podestě
původní tvar, který k naší základní škole historicky patří. Celkové náklady na opravu spodní a
horní části schodiště a podesty byly 825 516,72 vč. DPH. Cena za opravu spojovacího chodníku
mezi schodišti 335 215,74 Kč vč. DPH. Jak vidíte, jde o investovanou částku cca 1 160 000,Kč vč. DPH, a to není málo. Ještě nám chybí dodělat postranní schodiště z ulice Růžová, tak
doufáme, že najdeme v rozpočtu na příští rok dostatek peněz a dojde i k této opravě.
V jarních měsících jsme díky mimořádným opatřením přišli o několik společenských a
kulturních akcí. A tak bychom to chtěli, zejména dětem, nějak vynahradit. Proto uspořádáme
12.9.2020 na našem fotbalovém hřišti zábavné odpoledne plné her a soutěží zakončené
dětskou diskotékou. Ale mělo by to být příjemné odpolední a podvečerní setkání napříč všemi
věkovými skupinami, a tak je pro dospělé připraveno večerní posezení s kytarami. Na své si
přijdou i příznivci netvořického fotbalu, protože od 17:00 hodin sehrají naši „borci“ mistrovské
utkání. Už proto nemůžete na hřišti chybět, fandit se musí. A když se k tomu přidá ještě něco
dobrého na zub a zlatavý mok, je to značka „ideál“. Takže nezapomeňte, 12.9. se na hřišti všichni
sejdeme! Já tam teda rozhodně budu.
Milí Netvořáci i ti z okolních obcí, ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří jste se
jakoukoliv formou zapojili do pomoci v době nouzového stavu. Věřím, že už tuhle nepříjemnou
dobu máme definitivně za sebou a nic nebrání tomu, abychom se v nejbližších dnech společně
sešli na tradiční netvořické pouti, na kterou vás tímto všechny srdečně zveme.
Monika Šlehobrová, starostka
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27.4. a 22.6.2020
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• prodej pozemků par.č. 382/14 (61 m2) a parc.č. 382/1 (237 m2) vše v k.ú. Netvořice včetně
stávající nefunkční ČOV (bez technologie). Z tohoto důvodu je prodejní cena pozemků
stanovena na 1,- Kč (osvobozeno od DPH dle § 56 odst. 3 Zákona o DPH). K prodeji
pozemků dojde pouze za předpokladu, že se žadatel zaváže k likvidace stávající ČOV na
své náklady a pozemek nebude sloužit jako odstavná plocha ke komerčnímu parkování.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
• bezúplatný převod staveb ve vlastnictví TJ Sokol Netvořice (šatny a zázemí, toalety) na
pozemcích parc. č. 209, 210 v k.ú. Netvořice do vlastnictví městyse Netvořice. Veškeré
náklady spojené s převodem včetně znaleckého posudku na obě stavby hradí městys
Netvořice.
• schvaluje účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2019.
• převedení výsledku hospodaření ve výši 7 785 392,02 Kč v r. 2020 na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
• s platností od 1.7.2020 cenu stočného pro rok 2020 ve výši 36,97,- Kč/m3 + zákonná DPH
dle předložené kalkulace. Do té doby bude stočné dotováno městysem Netvořice.
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci NFV č. 1/2020 s TJ Sokol
Netvořice. Poskytnutá finanční výpomoc činí 1 000 000,- Kč.
• Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/
SBN/2827/2020-SBNM a pověřuje starostku podpisem této smlouvy (převod pozemkůfotbalové hřiště).
• podání žádosti o dotaci a závazek spolufinancování akce „Modernizace osvětlovací
soustavy městyse Netvořice vč. místních částí“ z dotačního programu EFEKT 2021 od
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Pověřuje:
• starostku jednáním o možnosti bezúplatného užívání a následného bezúplatného
převodu pozemků parc.č. 207, 209, 210 v k.ú.Netvořice, které jsou ve vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z
důvodu veřejného zájmu spočívajícím v podpoře sportu dle zákona 115/2001 Sb.
Souhlasí:
• s návrhem na vklad Územní studie plochy Z8 do evidence územně plánovací činnosti.

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 9.3.2020 do 24.6.2020
Rada schvaluje mj.:
• poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Netvořice z.s. ve výši 5.000,- Kč.
• poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích z.s. ve výši
10.000,-Kč.
• poskytnutí neinvestiční dotace spolku Mezi řekami z.s. Krňany ve výši 5.000,-Kč.
• poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Kolna Netvořice ve výši 15.000,-Kč.
• poskytnutí neinvestiční dotace RUAH o.p.s.Benešov ve výši 10.000,-Kč.
• prominutí nájmu na 3.čtvrtletí pro provozovatele lékařské ordinace v Netvořicích
společnosti G8 OPEN s.r.o. (Všeobecný lékař Prevent s.r.o.), a to v souvislosti s přijatými
karanténními opatřeními COVID-19.
• nákup nízkého kontejneru 3 m3 (3800x2000x500) MAN 10 od Pilnaj s.r.o.za 26.000,- Kč +
21% DPH.
• na základě žádosti Jiřiny Třískové a v souvislosti s COVID-19, posunutí termínu jednorázové
platby za pronájem veřejného prostranství ve výši 50.000,- Kč na akci „Netvořická pouť
2020“ do 3.8.2020.
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snížení školného za měsíce 3,4,5/2020 z důvodu uzavření Mateřské školy Netvořice
v souvislosti s COVID-19 následovně: 3/2020 školné snížené na 240,- Kč, 4/2020 školné 0,-,
od 25.5.-31.5.2020 školné 126,- Kč.
cenovou nabídku Petr Šach stavební s.r.o. na opravu vstupního schodiště včetně podest u
Základní školy Netvořice ve výši 682.245,22 Kč bez DPH (celková cena s DPH je 825.516,72
Kč).
školné v Mateřské škole Netvořice na školní rok 2020/2021 ve výši 497,- Kč/měsíc.
přijetí finančního daru na akci „Rozloučení s prázdninami 2020“ od společnosti VS Petrol
s.r.o. ve výši 2.000,- Kč a zároveň pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
přijetí věcného daru pro hasičskou záchrannou jednotku městyse Netvořice od pana
T.Z. Jedná se o 18 párů speciální obuvi v celkové hodnotě 63.000,- Kč a zároveň pověřuje
starostku podpisem darovací smlouvy.
podání žádosti o bezúplatný převod hasičské cisterny od HZS Středočeského kraje.
vítěze nabídkového řízení na akci „Víceúčelová nádrž Netvořice-stavební úpravy“,
kterým se stala firma GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, IČ: 24193259 s nejnižší
nabídkovou cenou 1.569.942,12 Kč včetně DPH.
podání odvolání proti Rozhodnutí o povolení výjimky podle ust. § 56 ZOPK ze zákazů
stanovených v ust. § 49 odst.1 ZOPK k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a v ust
.§ 50 odst. 1 a 2 ZOPK k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, které bylo vydáno
Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí dne 18.5.2020 pod
č.j.PK-ŽP/9985/20.
přijetí dotace ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Víceúčelová nádrž Netvořice-stavební úpravy“, ev. č. projektu
FŽP/RVN/040960/2020.
bezplatnou revizi stromů na území městyse, které firma Baobab péče o zeleň s.r.o.
v minulosti ošetřila.

Pověřuje:
• Jana Welsera, aby projednal aktuální situaci kolem lesů ve vlastnictví městyse se
současným lesním hospodářem. Na základě výsledku tohoto jednání budou radou přijata
případná další opatření týkající správy lesních pozemků.
• místostarostku vydáním závazného stanoviska dle §8, odst.6. zákona 114/1992/ Sb. na akci
„D3 0301 – 0303 Praha-Václavice“ (doplněná žádost) – Pragoprojekt a.s.
• starostku udělením souhlasu zřizovatele KÚ Středočeského kraje se zapojením Mateřské
školy Netvořice, příspěvkové organizace do projektu „Obědy do škol ve Středočeském
kraji III“ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na
pozici partnera s finančním příspěvkem na školní rok 2020/2021, a to do 31.5.2020.
• starostku zasláním dalších podkladů Ministerstvu zemědělství-odboru vody v krajině a
odstraňování povodňových škod na akci „Víceúčelová nádrž Netvořice – stavební úpravy“,
které povedou k vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
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PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 30.6.2020
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI:

12 422 341.85 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI:

10 854 029.01 Kč

SALDO:

+ 1 568 312.84 Kč

Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 30.6.2020:

22 837 734.67 Kč

Zůstatek účtu u České národní banky k 30.6.2020:

3 524 989.32 Kč

Celková výše čerpaného úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV:

36 650 465.45 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru na kanaliz. a ČOV k 30.6.2020:

29 870 465.45 Kč

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Dnem 30.6.2020 skončila
možnost připojení na novou
splaškovou kanalizaci bez následného účtování zhodnocovacího poplatku. Aby ale
nedošlo ke špatnému výkladu předešlé věty, toto osvobození se netýká všech nemovitostí, i když se v termínu
připojily. Jaké podmínky bylo
nutné splnit, aby se na nemovitost osvobození vztahovalo
už jsme zde několikrát popisovali, takže o tom každý dobře věděl.

ní zhodnocovacího poplatku
žádné výjimky nepřipouští.
Víme, že samotné připojení
bylo mnohde pro majitele nemovitostí technicky a finančně náročné. Doufáme ale, že
to vykompenzuje komfort,
který připojení na kanalizaci
skýtá. Jen si propočtěte, kolik na stočném za rok ušetříte oproti vývozu jímky (tedy
za předpokladu, že jste jímku
vyváželi pravidelně, a ne třeba 1x do roka nebo vůbec).

platí jak ze zastavěného, tak i
nezastavěného pozemku tvořícího se stavbou jeden funkční celek). Takže pokud víte, že
budete plátcem tohoto poplatku a nemáte v současné
době dostatek finančních
prostředků, tak nás neváhejte
kontaktovat a určitě společně
najdeme nějaké schůdné řešení. Obrátit se na nás samozřejmě můžete i v případě, že
nemáte zcela jasno, zda se na
vás placení zhodnocovacího
poplatku vztahuje.

Z celkového počtu 307 přípojek je jich k dnešnímu dni připojeno 298, a to je skvělé. Ta
hrstka nepřipojených k tomu
má své, více či méně pochopitelné, objektivní důvody. Ať
už je ale důvod nepřipojení
v termínu jakýkoliv, musejí počítat s tím, že se placení
zhodnocovacího
poplatku
nevyhnou. Předběžně schválený návrh vyhlášky o účtová-

Pokud by někdo z vás, kteří se
úhradě zhodnocovacího poplatku nevyhnete, neměl dostatek finančních prostředků
na jeho úhradu, určitě je možné si s městysem dohodnout
splátkový kalendář. Chápeme, že jeho výše není zrovna
malá. U rezidenčních (obytných) staveb nebo staveb pro
rodinnou rekreaci může být
až 40.000,- Kč (poplatek se

Jak jsme již mnohokrát avizovali, ti, kdo se nepřipojili nebo
se v nejbližší době nepřipojí musí počítat s následnými
kontrolami způsobu a frekvence vyvážení jímek.
V současné době pracujeme
na smlouvách o odvodu vody
do jednotné kanalizace. Jako
podklad nám slouží vaše odevzdané přihlášky odběratele.
Čekali jsme také až nabyde

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Městským úřadem Benešov, odborem životního prostředí schválený „Kanalizační řád splaškové kanalizace
pro městys Netvořice“ právní
moci. K tomu již došlo, takže
nic nebrání tomu, abychom
postupně se všemi smlouvy uzavřeli. Takže vyčkejte, až
bude vaše smlouva připravena, vyzveme vás k jejímu
podpisu.

letošek přibližně zaplatí. Převážná většina připojených má
odběr podle stavu vodoměru,
takže kolik naměří vodoměr
je podkladem i pro stočné.
U domácností, které účtují podle směrných čísel (mají
jak připojení na vodovod, tak
i vlastní studnu) se bude vycházet ze zákonem stanovené, spotřeby, která je 36 m3
za osobu/rok. Výše ceny stočného v dalších letech bude
Cena stočného je pro rok ovlivněna nejen vývojem cen
2020 (resp. od 1.7.2020) stano- za materiál a služby, které
vena dle předběžných propo- s provozem ČOV souvisejí, ale
čtů na částku 40,67 Kč/m3 vč. i tím, jak zodpovědní budeme
DPH. Tak si lehce může každý my všichni. Je třeba si uvědospočítat, kolik za stočné pro mit, že není možné do odpa-
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du spláchnout vše, na co jste
byli zvyklí v případě klasické
jímky. Více jak půlroční provoz
naší ČOV ukazuje, že je mezi
námi dost těch, kteří si s tím,
co do odpadu vypouštějí
nebo házejí, hlavu rozhodně
nelámou. Chceme věřit tomu,
že je to dáno pouze počátečním nepřizpůsobením se novým podmínkám vypouštění,
a že se to do budoucna zlepší
(i když zatím tomu nic nenasvědčuje). Chovejme se proto
všichni zodpovědně, aby se
nám náklady za stočné nezačaly šplhat do astronomických výšin.

KNIHOVNA
Po převzetí knihovny po bývalé knihovnici jsem se velmi těšila na návštěvníky a
čilý čtenářský ruch. Bohužel,
pandemie zasáhla i do chodu
místní knihovny.
Po jejím květnovém znovuotevření bylo nutné dodržovat
předepsané postupy při půjčování a vracení knih. Vrácené
knížky čekala vždy několikadenní karanténa, do knihovny
se mohlo pouze v rouškách.
Nyní se již všechno vrátilo do
zajetých kolejí, takže očekávám, že si čtenáři cestu do
knihovny opět najdou. Není

přeci nic lepšího, než si na
období dovolených půjčit nějakou bezvadnou knihu a relaxovat při čtení. Jaký to bude
žánr, to už záleží jenom na
vás. I když možná nejste žádnými „knihomoly“, tak přečíst alespoň jednu knihu za
rok, to by mohl „dát“ každý. A
čas dovolenkového lenošení
k tomu přímo vybízí. Nejde o
to přelouskávat nějakou těžkou klasiku, ale naopak zvolit nějaký odlehčený žánr, při
kterém vaše mysl pookřeje a
bezvadně zrelaxuje. Už bylo
dost čtení novinových titulků
na téma koronavir, je třeba se

posunout dál a zvolit si nějaké
optimističtější čtení.
A věřte, že je z čeho vybírat.
Naše knihovna získala mnoho nových knih v rámci výměnného fondu z Městské
knihovny Benešov. Současně
byly také pořízeny nové knihy
nákupem. Seznam novinek
naleznete na pravidelně aktualizované stránce knihovny. I do budoucna se chystá
v knihovně několik, snad už
pouze pozitivních, změn. O
těch ale zase příště.
Veronika Stejskalová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Každý rok jsme se touto dobou ohlíželi za uplynulou sportovní sezónou, sčítali úspěchy
a neúspěchy a radovali se
z vydařených akcí. V letošním
roce tomu tak bohužel není.
V minulém čísle zpravodaje
jsme s velkou opatrností psali o akcích, které bychom rádi

uspořádali, bohužel se nám
z těchto akcí nepodařilo uskutečnit ani jednu. Doufáme
v lepší zítřky a věříme, že druhá polovina roku 2020 bude
ve všech ohledech lepší. Když
už se zdálo, že bychom mohli
uspořádat další ročník Neckyády, dostali jsme zprávu, že

během letních měsíců proběhne oprava požární nádrže.
A tak jsme 13. června namísto Neckyády uspořádali výlov
požární nádrže. Účast nebyla
valná, ale i tak si to všichni užili. Všechny ryby, raky a škeble
jsme vysbírali a převezli do
azylu do okolních rybníků.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Oprava požární nádrže je
v tuto chvíli již v plném proudu a my se těšíme, že po jejím
dokončení budeme moci třeba uspořádat nějakou hezkou
akci opět u opravené a plné
vodní nádrže. Pokud nám to
situace umožní, rádi bychom
v měsíci září uspořádali sběr
železného šrotu. O přesném
termínu vás budeme informovat prostřednictvím facebookového profilu, mobisys a
také naší nástěnky u masny.
Nyní krátce o zásahové jednotce městyse Netvořice.
V době nejpřísnějších opatření způsobených pandemií
COVID-19, jsme zajišťovali nákupy nejstarším obyvatelům
Netvořic a okolních osad a
také rozvozy obědů ze školní
jídelny. Stále jsme však byli
připraveni kdykoliv vyjet na
pomoc ostrému zásahu.
Je tu jedna věc, která nás vů-

bec netěší a tím je parkování u hasičské zbrojnice. Parkovací stání u zbrojnice jsou
vyhrazena pro členy JSDH
Netvořice, kteří v případě mimořádné události ve většině
případů přijíždějí ke zbrojnici ve svých osobních vozech,
potřebují rychle zaparkovat,
převléknout se a co nejrychleji vyrazit na místo zásahu.
Vámi zaparkované vozy nám
tak způsobují mnoho komplikací. Chápeme, že často
prázdné parkoviště u zbrojnice k zaparkování opravdu
láká, je ale nutné si uvědomit,
komu je určené a jaké důsledky mohou z vašeho jednání vyplynout.

•
•
•

•

•
•
•

7. dubna – požár klestí
v Břežanech
19. dubna – požár keřů a
trávy v Blaženicích – planý
poplach
21. dubna – požár trávy a
křoví u Vojtěchova způsobený pádem drátů elektrického vedení
24. dubna – technická pomoc – spadlý strom přes
cestu na „staré všetické“
silnici
2. května – požár chaty
v Neveklově
8. května – požár lesního
porostu nedaleko Slapské
přehrady – planý poplach
4. června – požár klestí
v Břežanech

V poslední době jednotka vy- Závěrem bych vám chtěl pojížděla k těmto mimořádným přát mnoho zdraví, klidné
událostem:
prožití léta a dovolených.
• 13. března – technická pomoc - nakloněný strom
Martin Šebek
přes silnici u Všetic

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Byl začátek března roku
2020 a děti z mateřské školky zhlédly divadélko Pasáček
vepřů. O týden později se život
v mateřské školce zastavil. Ani
naší školce se nevyhnula bezpečnostní opatření Covidu 19,
a proto byla od 16. března uzavřená. V době zavření školky
paní učitelky ani ostatní zaměstnankyně nezahálely. Byl
proveden úklid společných
prostor a desinfekce hraček.
Paní učitelky pravidelně vkládaly na webové stránky školy
pozdravy dětem a úkoly, které měly plnit. Pro předškoláky nachystaly paní učitelky
tašku plnou překvapení. Obsahovala pexeso, společenskou hru Bingo, pastelky a
připravený pracovní sešit, ve
kterém byly úkoly, které by
měly děti zvládnout při zápisu do základní školy. Na konci
května se naše školka v omezeném režimu opět otevřela.
Přihlášených dětí bylo méně.
Děti byly rozděleny do tří
skupin, které se nepotkávaly
v MŠ ani na zahradě. Každá
skupinka měla svůj prostor. I
přes bezpečnostní opatření a
situaci okolo nás se nám povedlo předškolákům uspořádat akce, které jsou již u nás
ve školce tradicí. Jedinou akcí,
která se nekonala, byla noc
ve školce. Předškoláci nebyli

ochuzeni ani o tablo, na které
se všichni moc těšili. Paní učitelky si děti samy vyfotografovaly, vyvolaly fotografie a nic
nebránilo tomu tablo vystavit.
Vzhledem k situaci, která byla,
mají děti společnou fotku i
v rouškách jako památku na
tuto dobu. Odpoledním dobrodružstvím pro předškoláky
byla cesta za pokladem na
písmenkové stezce. Pro děti
byl připraven úkol u každého
písmenka. Někde děti hned
obdržely odměnu (omalovánky, bublifuk, vařečku od paní
kuchařek). U písmenka P děti
poznaly skřítka Písmeňáčka,
který jim prozradil, že ztratil
poklad. Poklad byl objeven
před koncem stezky, ale otevřen byl dětem až po splnění
všech úkolů. Na závěr děti čekala sladká odměna z pokladu a opékání vuřtů u altánku.
Děkujeme zřizovateli městysu Netvořice, který nám vyšel vstříc a odpoledne uzavřel
stezku pro veřejnost. Poslední letošní akcí bylo slavnostní rozloučení s předškoláky.
Počasí nám přálo a my jsme
společně s dětmi mohli v půl
čtvrté přivítat úvodní básničkou rodiče a ostatní příbuzné na zahradě mateřské
školy. Zazpívali jsme písničku
Hop, hop, ve které nechyběla
zmínka o tom, že jsme byli tří-

9

da Soviček a píseň Prázdninová, ve které jsme shrnuli celý
pobyt v naší školce. Poté byl
každý předškolák slavnostně
ošerpován. Během předání
dárečku dětem paní učitelky
seznámily rodiče s anketou,
která proběhla na závěr školního roku. Děti odpovídaly na
otázky, co se jim ve školce líbilo, co jim chutnalo, s čím a
s kým si nejraději hrály. Na závěr paní učitelky popřály dětem samé jedničky a rodičům
mnoho úsměvu na rtech při
plnění školních povinností.
Informace o zápisu dětí na
školní rok 2020/2021
V letošním roce přišlo k zápisu 27 dětí. Zápis se konal bez
osobní účasti rodičů a dětí ve
dnech 4.5.2020 až 13.5.2020.
Od 1.9.2020 bude přijato 22
nových dětí. Pět dětí nebylo
přijato z důvodu plné kapacity školy. Šlo o děti, které mají
bydliště mimo spádovou oblast Netvořic. Mateřskou školu bude navštěvovat v dalším
školním roce 74 dětí.
Přejeme všem krásné prázdniny, spoustu sluníčka, a hlavně hodně zdravíčka.
Kolektiv učitelek
z mateřské školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis do I. třídy

vající kolektiv pedagogických
pracovníků. Všichni se těšíme
V uplynulém školním roce na nový školní rok a pevně věproběhl v měsíci dubnu zá- říme, že výuka bude probíhat
pis do 1. ročníku pro školní standardně bez jakýchkoliv
rok 2020/2021 vskutku netra- omezení.
dičně. Příčinou byl COVID-19.
Budoucí prvňáčci byli ochu- Šerpování deváťáků
zeni o přímý kontakt s učiteli,
staršími kamarády, neviděli Moc jsme se báli, zda se vůsvou budoucí třídu. Zápis byl bec budeme moci s našimi
totiž na základě doporuče- absolventy rozloučit. Situace
ní ministerstva zdravotnictví nebyla dobrá, odložené přibezkontaktní. Pevně věřím, že jímací zkoušky až na červen,
vše vynahradíme naši žákům distanční výuka, stále se měv novém školním roce. Každo- nící bezpečnostní opatření
pádně v první třídě přivítáme v rámci COVIDU-19. Nakonec
1. září celkem 26 žáků. To není vše dobře dopadlo a my jsme
malé číslo. V netvořické škole mohli zrealizovat ve školním
zaznamenáváme v posled- areálu dne 17. června důstojné
ních letech silnou populační rozloučení s našimi deváťáky,
vlnu, počet žáků stoupá ka- kterých bylo celkem 24! Poždým rokem. V novém škol- časí nám tradičně přálo, akce
ním roce to bude kolem 210 se zúčastnilo mnoho diváků
žáků. Z tohoto důvodu jsme z řad rodičů, známých a karozšířili již v loňském roce ka- marádů našich žáků. Pozvápacitu školní družiny na tři ní přijali i zástupci městyse
oddělení pro celkem 87 dětí. – paní starostka Monika ŠleZvyšuje se také počet peda- hobrová a paní místostarostgogických pracovníků, neboť ka Ivana Fulínová. Loučení je
narůstá počet odučených ho- vždy těžké. Pevně věříme, že
din díky dělení tříd na menší se budou všichni žáci do naší
skupiny v rámci výuky cizích školy rádi vracet. Přejeme jim
jazyků, informatiky či pracov- dobrý start do následujícího
ních činností. Pedagogický studia, pevné zdraví a štěstí
sbor se nám průběžně mění v nové životní etapě.
především díky odchodu kolegů do starobního důchodu. Distanční výuka
Snažíme se získat pro tuto náročnou práci především mla- Ještě nedávno nás ani v dudé učitele a omladit tak stá- chu nenapadlo, že budeme

vyučovat žáky formou distanční výuky, tedy na dálku.
Začátky v měsíci březnu nebyly jednoduché ani pro nás,
ani pro naše žáky a jejich rodiče. Aktuální situace vyžadovala zcela nové přístupy, nové
metody práce, zkrátka učili
jsme se všichni za pochodu.
Zpětně hodnotím toto období pozitivně. Neočekávaná
situace donutila nás i žáky
osvojit si pracovat v různých
online prostředích. Učitelé
využívali jednak svých stávajících znalostí spojených s digitálními technologiemi, ale
zároveň si osvojovali další aplikace (před. Microsoft Teams),
které usnadňovaly komunikaci se žáky, realizovali videokonference apod. Důležitá
byla individuální komunikace
s každým žákem, která umožňovala využití prvků formativního hodnocení. Distanční
výuka byla dobrovolná, nicméně 90 procent žáků naší
školy se do ní více či méně zapojilo. Byla to zajímavá zkušenost, ale přesto pevně věřím,
že se k této variantě výuky nebudeme muset opět vracet.
Nic nenahradí tradiční výuku.
Takže na závěr:
V září na shledanou!!
Mgr. Ludmila Vodehnalová
a kolektiv pedagogů

TJ SOKOL
Zdravím všechny čtenáře
Netvořického zpravodaje.
Co nového se za poslední tři
měsíce událo? V lednu byl
vládou vyhlášen nouzový stav
kvůli pandemii koronaviru, a
tak byly ukončeny všechny
sportovní aktivity, jak na úrovni mistrovských soutěží, tak i
na tréninkové bázi. Až do odvolání byla uzavřena všechna
sportoviště. Soutěže stolního
tenisu byly ukončeny tři herní kola před koncem s tím, že
nikdo nepostupuje ani nesestupuje. Jarní soutěže venkovních sportů, což se u nás
týkalo zejména fotbalových
soutěží, byly bez náhrady zrušeny. Také nikdo nesestupuje
a ani nepostupuje.
Fotbalové hřiště
Musím vás informovat, že konečně, po třicetiletém úsilí
mém a mých předchůdců ve
vedení TJ Sokol ve věci získání
pozemků do našeho vlastnictví od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM), došlo ke konečnému řešení. Ve spolupráci
s městysem byly provedeny
příslušné kroky, které bylo
nutné udělat, abychom pozemky získali do vlastnictví.
Podmínkou ÚZSVM bylo, že
vlastníkem všech pozemků
a budov bude jediný vlastník, a to městys Netvořice.
Ten je pro ÚZSVM spolehlivým garantem, a tudíž mohou být pozemky převedeny
bezplatně. Jelikož se jednalo
opravdu o jedinou možnost,
jak pozemky bezplatně získat, převedla TJ Sokol budovy
a pozemky na městys. Další podmínkou bezúplatného
převodu byla i skutečnost, že
pozemky musí i nadále sloužit
svému účelu, tj. jako sportoviště. Až dojde k faktickému

převodu pozemků na městys
bude možné využít dotační
tituly na obnovu areálu, který finanční podporu určitě
potřebuje. S městysem, jako
vlastníkem, máme určitě větší šanci, že na vhodné dotační
tituly dosáhneme. Nakonec
ještě pro informaci, správcem
celého areálu i nadále zůstává
TJ Sokol.
Sokolovna
Jak víte, sokolovna na rozdíl od areálu hřiště již využívá dotačních titulů a je to na
venkovních i vnitřních prostorách vidět. Jedna asi z posledních finančních podpor, o
kterou jsme tentokrát žádali
u Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
byla vypsána v rámci podpory kulturních zařízení. Byli
jsme úspěšní, a tak nás čeká
generální oprava sociálního
zařízení v prostorách suterénu budovy, opravy obou kluboven, šatny a výmalba sálu.
Také budou dokoupeny nové
dřevěné židle. Ve venkovních
prostorách bude dokončena
oprava oplocení a pokládka nové střešní krytiny nad
přední částí budovy. Cena celého projektu je 1.467.038,- Kč.
Z této částky je podpora ze
Zemědělského intervenčního fondu ve výši 999.998,- Kč.
Zbytek částky bude dofinancován z finančních prostředků Sokola.
Aby byl tento projekt úspěšný
spolupracujeme s městysem
a místní akční skupinou MAS
Posázaví, která pro nás zajišťuje administrativní činnost
s fondem. Touto cestou jim
všem děkuji za výdrž, protože
administrativní práce je velmi
složitá a náročná u každého
projektu.
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Na závěr musím popřát všem
v této nelehké době hlavně
pevné zdraví a doufat, že se
všechno brzy vrátí do normálu, aby mohly začít podzimní
sportovní soutěže dle herních
termínů.
V pátek 14.8.2020 od 19:00
hod. přivítáme na zahradě u
sokolovny kapely Elán Revival
a ABBA World Revival.
Pavel Bron
Fotbal
Posledně jsem vyslovil přání,
abychom se brzy opět sešli na
fotbale, ale kvůli nám všem
známé situaci se soutěže na
jaře nedohrály. Přesto po určitém uvolnění zákazů jsme
začali chodit hrát fotbálky a
poté si i vyřídili nějaké přáteláky. S tím nebyl v této situaci
velký problém, neboť každý
si už konečně chtěl zahrát
fotbal. Přátelská utkání jsme
začali ve Václavicích prohrou
5:2. Doma s nimi už to bylo o
něco lepší, i když opět prohra
1:2. Potom jsme porazili Bukovany 6:1 a remizovali s Maršovicemi B 2:2. V Jílovém s místním B mužstvem jsme vyhráli
4:2 a v Jablonné 6:4. Závěrem
následoval turnaj v Peceradech, který se hrál 2x25 minut
na celé hřiště. V úvodu jsme
smolně (jelikož utkání bylo
vyrovnané) prohráli s domácími 2:0. Pak jsme zvítězili s Kamenným Přívozem 3:0. V posledním zápase jsme podlehli
až v druhém poločase jasnému favoritovi turnaje, Krhanicím, 5:2. Na turnaji jsme obsadili 3. místo a pro pohár
došla za potlesku naše hrající
kapitánka Karolína Vopičková.
Takže nakonec jsme si zahráli
stejně, jako kdyby ani soutěž
nezrušili, ne-li více. Nyní nás
po malé přestávce čeká
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příprava a pohárový zápas na dotáhneme úspěšně nějaké brzy na shledanou na netvoNetvořické pouti.
rozjednané posily a přístup řickém fotbale.
k zápasům i tréninkům (vždy
Pokud se soutěž na podzim velká účast) bude jako při ko- Sportu zdar!			
znovu rozjede, naším cílem je rona krizi, tak to není nemožumístnění do 3. místa. Jestli né. Tak snad teď už opravdu
Martin Vopička

VZPOMÍNÁME
8.5.2020 uběhlo 75 let od chvíle, kdy byl na konci 2.světové války německými vojáky zastřelen
u Maskovic pan František Hudera z Netvořic. Bylo mu 61 let.
K tomu to výročí byl na tomto místě obnoven křížek, na jehož renovaci se podílela rodina
Huderova, za Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích pan Jiří Kubásek.

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MUZEA V NETVOŘICÍCH VE SPOLUPRÁCI S MĚSTYSEM NETVOŘICE

VÁS ZVOU
V SOBOTU

19.9.2020 NA ZÁJEZD PO KRÁSÁCH NAŠÍ ZEMĚ
CÍLEM JE NÁDHERNÝ
ZÁMEK ČERVENÁ

a PROVAZNICKÉ

LHOTA

MUZEUM V DEŠTNÉ

Program:
7:00 hod.
10:00 hod. – 12:30 hod.
12:45 hod. – 14:30 hod.
14:45 hod. – 16:15 hod.
18:30 hod. – 19:00 hod.

odjezd autobusem z netvořického náměstí
prohlídka zámku Červená Lhota
oběd v restauraci
(konzumaci si hradí každý účastník sám)
prohlídka Provaznického muzea v Deštné
příjezd na netvořické náměstí

Zájezd včetně vstupů na zámek a do muzea je pro účastníky zdarma.
Závazné přihlášky přijímá městys Netvořice telefonicky - D.Žižková, tel.601386314,
e-mailem: info@netvorice.cz nebo osobně v úředních hodinách na úřadu městyse.
Zájezd se uskuteční v případě účasti alespoň 30 osob.

INZERCE
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NABÍZÍM RŮZNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
obklady koupelen
pokládku podlah
montáž sádrokartonu
montáž dveřních systémů Eklisse
kamenné obklady
imitace litého betonu
a další zednické práce včetně rekonstrukce bytů „na klíč“.
Vše ve špičkové kvalitě.
V případě zájmu volejte: tel. +420 608 052 786

DŮLEŽITÉ INFORMACE

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 6.11.2020
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.2 - srpen 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.

14. 8.

pátek od 19.00 h

Žízeň
ABBA World Revival
a Elán Revival

Účinkují:

Vstupné 250,- Kč, vstupenky v místě.

Zahrada u sokolovny

Pouť
Netvořice

