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ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
dovolte mi pár úvodních slov v tomto předvánočním čase. Doba, ve které se nacházíme
není nakloněna veřejnému dění a akcím, na nichž bychom se mohli potkávat, pohovořit,
vyměňovat si názory a radovat se z běžného dění. Proto jsem ráda, že alespoň k rozsvěcení
našeho vánočního stromu došlo v době „dočasného“ uvolnění restrikcí. Mohli jsme se tak na
chvíli sejít a popovídat si, i když s rouškou na ústech a daleko od sebe. A věřte mi, že promlouvat
k vám v té chvíli po vlnách obecního rozhlasu bylo pro mě velmi neosobní. Chyběl tomu ten
lidský kontakt, vánoční atmosféra a šum hlásků našich nejmenších, kteří se připravují na svoje
vystoupení. Ano, to všechno mi chybělo, a tak doufám, že se tahle doba už nikdy nevrátí, a že
za rok už rozsvěcení stromu proběhne bez restrikcí a omezení.
Ano, letos je všechno jiné. Nic není jako dřív, ztrácíme jistotu ze známého a obvyklého. Pandemie
covidu všechno změnila. Všeobecně se rozšiřuje nálada naštvanosti, rozladění a vzdoru. Je to
pochopitelné, vyplývá to ze situace, která není pro nikoho z nás lehká. Ztrácíme svoje jistoty,
na kterých jsme si zakládali. Říká se, že člověk potřebuje těžké časy, aby objevil svoji sílu, poznal
sám sebe i své okolí. Jedině tak zjistíme, že tam, kde se nám zdá, že oslabujeme, ve skutečnosti
posilujeme. Větší těžkost života obvykle není v tom, co chceme, ale v tom, co potřebujeme.
Síla, kterou bychom si přáli mít, se totiž nerodí ve snadných chvílích. Snadné chvíle nás naopak
činí změkčilými. Abychom si to, co má skutečnou hodnotu, uvědomili, musíme o to obvykle
přijít. Pak se naučíme vnímat hodnotu toho, co máme ještě v té chvíli, kdy to máme, a ne až
ve chvíli, kdy o to přijdeme.
Naučme se proto hledat pozitivní maličkosti ve chvílích, kdy vidíme jen tmu. Všechno, i to
nejhorší v životě, má svůj pozitivní smysl, i když ho v té chvíli neumíme najít. Chce to jen čas,
abychom se na vše podívali s odstupem a větším nadhledem. Potom uvidíme, že vše není jen
černé nebo bílé, že po bouřce vždycky vyjde slunce, a že každá těžká rána osudu je vyvážena
okamžiky radosti a štěstí. Zatím nevíme, co nám tahle „rána osudu“ chce vlastně říct. To vše
ukáže teprve budoucnost. Za mě doufám, že si všichni srovnáme žebříček životních hodnot
a začneme si více vážit života. Některé věci jsme brali jako samozřejmost, a teď vidíme, že až
tak samozřejmé zase nejsou. Buďme proto vděčni za dar života a konejme tak, abychom si na
konci naší cesty mohli říct: „nežil jsem nadarmo.“
Drazí spoluobčané, ať už budou v období Vánoc a oslav příchodu Nového roku platit jakákoliv
opatření, nenechme se tím otrávit. Vytvořme si v našich rodinách „ostrůvky“ lásky, pohody
a štěstí, které nám dovolí zapomenout na momentální těžkosti života a vytvoří pomyslný
„most“ do roku příštího. Ten ať je potom opravdu „nový“. Kromě lásky, štěstí, pevného zdraví a
vzájemného porozumění v něm nesmí chybět osobní svoboda pro nás pro všechny.
To vám všem ze srdce přeje

Monika Šlehobrová, starostka
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.9.2020
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu 11782 – Podpora
rozvoje regionů 2019+, identifikační číslo 117D8210H4364 na akci „Úprava veřejného
prostranství Dunávice“,
• příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu 11782 – Podpora
rozvoje regionů 2019+, identifikační číslo 117D8210H5362 na akci „Workoutové hřiště v
rámci stezky „Poznáváme Netvořicko od A-Z“ v městysu Netvořice na parc.č. 829/2 k.ú.
Netvořice,
• podání žádosti o dotaci na akci „Úprava expozičních a výstavních prostor muzea v
Netvořicích“, kterou poskytuje Ministerstvo kultury,
• podání žádosti o dotaci a spolufinancování akce „Modernizace vybavení školní kuchyně“
z dotačního titulu Program rozvoje venkova článek 20, Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven, Mateřské a Základní školy,
• Statut Městského muzea v Netvořicích s účinností od 15.9.2020,
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.1/2020 - Požární řád obce,
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.2/2020 o stanovení podmínek pro
pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v souvislosti s jejich konáním,
• darovací smlouvu o bezúplatném převodu osobního automobilu Škoda Felicia Combi,
SPZ 3SE 6541 z majetku městyse Netvořice do majetku města Buštěhrad.

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 13.7.2020 do 30.11.2020
Rada schvaluje mj.:
• poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Netvořice ve výši 20.000,- Kč,
• cenovou nabídku na opravu spojovacího chodníku mezi vstupními schodišti u ZŠ
v Netvořicích od firmy Petr Šach stavební, s.r.o. ve výši 335.215,74 Kč,
• smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu se
společností Help tex, z.s.,
• bezúplatný převod os. automobilu VW Caravelle od HZS Středočeského kraje pro potřeby
JSDH Netvořice formou darovací smlouvy. Zůstatková cena automobilu je 234.712,50 Kč,
• pronájem části pozemku parc.č.90 a 869/1 v k.ú.Netvořice před radnicí na netvořickém
náměstí nájemci restaurace Na radnici panu J.H. od 14.8. do 16.8.2020 za částku 1.000,Kč/den + zákonná DPH,
• vypracování studie architektonického a výtvarného řešení a vizualizace 1.patra a
přístupového schodiště Městského muzea v Netvořicích, která bude sloužit jako podklad
pro žádost o dotaci. Studii zpracuje Ing.arch.J.Špaček za nabídkovou cenu 47.000,- Kč,
• podání výpovědi s E.ON Energie a.s. o ukončení smluvního vztahu o dodávkách elektrické
energie s tříměsíční výpovědní lhůtou. Důvodem je výrazné zvýšení smluvních cen.
Městys bude hledat jiného dodavatele s příznivější cenovou nabídkou,
• přijetí účelově určeného finančního daru od Women for women o.p.s. v rámci projektu
„Obědy pro děti“ pro ZŠ Netvořice. Jedná se o úhradu stravného ve školní jídelně pro 1
žáka ve školním roce 2020/2021 ve výši 5.760,- Kč,
• pro MŠ Netvořice výjimku v počtu dětí na třídách ve školním roce 2020/2021: 1.třída – z 24
dětí na 27 dětí, 2.třída – z 24 dětí na 25 dětí, 3.třída – z 20 dětí na 22 dětí,
• vítěze nabídkového řízení na akci „Úprava veřejného prostranství Dunávice“ firmu
BAOBAB péče o zeleň s.r.o., IČ 26150646 s nejnižší nabídkovou cenou 247.355,20 Kč vč.
DPH,
• vítěze nabídkového řízení na akci „Workoutové hřiště v rámci stezky Poznáváme
Netvořicko od A-Z“ firma Enuma Elis s.r.o., IČ 01688260 s nabídkovou cenou 280.792,60 Kč
vč. DPH,
• uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie od 11/2020 na 3 roky se společností Česká
energetická budoucnost s.r.o.,
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vítěze uspořádání zadávacího řízení v rámci podlimitního řízení na akci „Stavební úpravy
chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích“ firmu Stavební poradna, spol. s r.o. s nabídkovou
45.000,- Kč + zákonná DPH,
na základě žádosti nájemce nebytových prostor restaurace Na Radnici J.H., odpuštění
nájmu za měsíce 10,11,12/2020, a to v souvislosti s opatřeními Covid-19,
pro rok 2021 výši paušálu 10.000,- Kč za dítě navštěvující Mateřskou školu Netvořice
s trvalým pobytem v obci, která má s Městysem Netvořice uzavřenou dohodu o vytvoření
společného školského obvodu mateřské školy,
pro rok 2021 výši paušálu 12.000,- Kč za dítě navštěvující Základní školu Netvořice
s trvalým pobytem v obci, která má s Městysem Netvořice uzavřenou dohodu o vytvoření
společného školského obvodu mateřské školy,
finanční pomoc pro Sdružení hasičů Čech a Moravy-okresní sdružení Benešov na
zabezpečení krajské soutěže pro mladé hasiče pro rok 2021 ve výši 1.000,- Kč,
nabídku Josefa Hovorky na opravu hromosvodů ZŠ Netvořice v celkové výši 157.394,21 Kč
vč. DPH,
nabídku Josefa Hovorky na opravu hromosvodu na budově Městského muzea včetně
nového uzemnění v celkové výši 19.570,66 Kč vč,
úpravu a zpevnění recyklátem cesty ke studním Netvořice v lokalitě Jedlice za částku
66.600,-Kč bez DPH, která byla z velké části zničena těžkými vozidly při těžbě dřeva
v lokalitě Jedlice, kterou provádělo Arcibiskupství pražské,
poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů, z.s., Základní organizace Netvořice
ve výši 15.000,-Kč,

Pověřuje mj:
• místostarostku vydáním povolení pro Základní školu Netvořice ke kácení 7 kusů suchých
bříz v areálu školy,
• starostku odpovědí firmě GeoTec-GS s.r.o.,která bude provádět monitorovací práce stavu
podzemních vod v okolí projektované stavby dálnice D3 0301-0303 od 11/2020 do 10/2022
s četností 1x za měsíc s tím, aby byl městys předem informováni, kterých studní se
monitorování bude týkat, aby mohli být občané o této skutečnosti informován,
• p. Burdovou a p. Žižkovou provedením finanční kontroly ZŠ a MŠ za období leden - září
2020, a to nejpozději v termínu do 22.12.2020,
• starostku, aby nárokovala u Arcibiskupství pražského uhrazení minimálně 50% z částky
tj. 33.300.- Kč bez DPH z úpravy a zpevnění cesty do Jedlice, která byla zničena těžkými
vozidly při těžbě dřeva v této lokalitě, a kterou Arcibiskupství pražské provádělo.

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 30.11.2020
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

25 341 022.85 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

19 610 924.49 Kč

SALDO
Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 30.11.2020
Zůstatek účtu u České národní banky k 30.11.2020
Zůstatek nesplaceného úvěru na kanaliz. a ČOV k 30.11.2020

+ 5 730 098.36 Kč
22 312 232.04 Kč
7 081 139.38 Kč
28 740 465.45 Kč
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Přestože to vypadá, že se,
podle nařízeného snížení počtu úředních hodin, aktivita
na úřadu městyse utlumila,
není tomu tak. Po několika
pokusech o doporučovaný
„homeoffice“ jsme se opět
všichni vrátili do svých kanceláří na radnici s konstatováním, že je pro nás pracovní
prostředí důležité a mnohem
více motivační než „jídelní stůl
doma v kuchyni“.
A kam jsme se během posledních pěti měsíců pracovně posunuli? Během podzimu proběhly stavební úpravy
na „hasičské“ vodní nádrži.
Jsme rádi, že jsme měli štěstí na výběr zhotovitele a s firmou Greenman s.r.o. byla
skvělá spolupráce. V jarních
měsících budou ještě jednou
provedeny terénní úpravy
v okolí nádrže a pak už se do
ní vrátí zase ryby. V kamenných březích po obou stranách nádrže bylo vytvořeno
přírodní schodiště tak, aby byl
zajištěn bezpečný vstup do
vody, např. při koupání. Také u
dalších dvou projektů, na které jsme v letošním roce získali
dotaci, byla zahájena realizace. Jedná se o úpravu veřejného prostranství v Dunávicích
a workoutové hřiště ve sportovním areálu u fotbalového
hřiště v Netvořicích. Obě akce
budou, vzhledem k zimnímu
období, pokračovat až na jaře.
Termín ukončení u obou projektů je stanoven na duben
2021. Další radostnou zprávou je, že během podzimu
došlo, po všech peripetiích,
k podepsání smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic
na opravu všech krajských
komunikací v Netvořicích, a
že se tak blížíme s opravami
komunikací do finále. Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období se bohužel ne-

stihne položit nový povrch
v ulici Újezdské, ale její stav
je vcelku uspokojivý, takže
jednu zimu ještě, doufejme,
vydrží. Stejně je na tom ulice
Břežanská. Opravy obou komunikací jsou naplánovány
na jaro 2021. Možná někoho
zarazilo, že oprava ulice Hrubínova není finální. A máte
pravdu, není. Důvodem je blížící se zahájení oprav chodníků v ulici Hrubínova, a to po
celé její délce od kostela až
na křižovatku s ulicí Břežanská. Na tuto akci jsme získali
dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP).
V listopadu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav
chodníků, které nyní bude na
IROP odesláno ke kontrole a
pak už nic nebrání podpisu
smlouvy s vítězem a zahájení
realizace. Práce začnou již během zimního období, pokud
to počasí dovolí. Po dokončení oprav chodníků teprve dojde k položení poslední vrstvy
asfaltu v ulici Hrubínova, a to,
jak jsme uvedli výše, na jaře
2021. Ale nejen chodník v ulici Hrubínova se dočká opravy.
Postupně počítáme s opravou všech stávajících chodníků. Prioritu budou mít chodníky v centru městyse, které
jsou nejvíce frekventované.
S jejich opravami začneme
již v příštím roce. V letošním
roce jsme pracovali na podkladech pro podání žádosti o
dotaci v rámci projektu „Modernizace veřejného osvětlení v Netvořicích“. Důvodem
jsou nejen neosvětlená místa
v obci nebo nevhodně řešené
stávající osvětlení, ale zejména výměna světel za světla
moderní, která přinesou výraznou úsporu spotřeby elektrické energie, jejíž cena se
neustále zvyšuje. Žádost o
dotaci byla podána v říjnu letošního roku a my nyní čeká-
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me na vyhodnocení našeho
projektu. Při opravách místních komunikací po výstavbě kanalizace nebyla opravena komunikace na Sídlišti II.
Nezapomněli jsme na ni, ale
bylo to záměrně. V té době
totiž začali obyvatelé sídliště
řešit možnost navýšení parkovacích míst v této lokalitě.
Vzhledem k tomu, že nakonec nedošlo mezi jednotlivými společenstvími ke vzájemné dohodě, tak jsme se do
toho vložili my. Nechali jsme
vypracovat projekt na opravu
silnice a navýšení parkovacích
stání, který bude podkladem
pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj. To by, v případě získání dotace, přispělo 80% spoluúčastí. Součástí oprav komunikace je také plánovaná
oprava chodníku, který je ve
velmi špatném stavu.
Naší prioritou ale není jen
dopravní infrastruktura. Nezapomínáme ani na školství.
Po velmi nákladné opravě
schodišť a chodníku u hlavního vstupu do Základní a
Mateřské školy jsme již spolu
s oběma ředitelkami začali
plánovat další nutné opravy
a modernizace obou budov
včetně celého areálu školy a
školky. Jako velký problém
společně vidíme skatepark,
který již delší dobu neslouží jako sportoviště, ale schází se zde „naše mládež“ za
účelem, který má ke sportování hodně daleko. Z tohoto
sportu nikomu svaly rozhodně nenarostou. Bohužel, po
jejich návštěvách a „sportovní
činnosti“ je opravdu co uklízet. Střepy, prázdné lahve a
ostatní bordel na sportoviště
opravdu nepatří. Někdo také
vylomil a zdemoloval dveře
od přilehlého skladu a vytvořil si zde jakési „doupě“.
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Navíc došlo i poničení skateboardových ramp. Proto jsme
je museli, a to i z důvodu nevyhovující revize, dočasně
uzavřít. O dalším osudu skateparku, jako takového, se
ještě rozhodne. Areál ale dál
bude sloužit dětem, jenom
bychom chtěli, aby byl určen
opravdu ke sportování nebo
odpovídající zájmové činnosti. To, co se tam děje teď
se nedá zájmovou činností
nazvat, a to ani v případě, že
budeme mít obě oči zavřené.
Takže o tom, co tam nakonec
vznikne, budeme ještě s vedením Základní a Mateřské
školy diskutovat. Je spousta
nápadů na realizaci sportovních a volnočasových aktivit.
Důležité je si ale uvědomit,
že po jejich realizaci přichází
nekonečná údržba a opravy,
a to především díky neukázněnosti a lhostejnosti jejich
uživatelů. Bylo by skvělé, kdyby si někteří naši, zejména
mladší, spoluobčané více vážili toho, co máme a co jsme
si vybudovali. Jde o to, že pokud něco vybudujeme, mělo
by to plnit svůj účel. Není naším záměrem, aby vše bylo

uzavřené a nikdo k tomu neměl přístup. Naší představou
(možná trochu naivní) je, aby
vše bylo, pokud možno, přístupné všem. Ale to bychom
se k těm věcem museli chovat tak, jako kdyby byly naše
vlastní. Doma si taky nikdo
svévolně neničí to, co si vybuduje. Naopak, snaží se, aby
mu to co nejdéle vydrželo.
Kde se tedy bere ten rozdílný přístup k věcem vlastním
a společným? U toho společného k tomu někteří přistupují dle hesla „z cizího krev
neteče“, on to někdo opraví.
Z vlastní kapsy si peníze nikdo
nechce vytahovat, z té obecní
je to jedno. Jenže v obecním
rozpočtu jsou finanční prostředky nás všech a musíme
s nimi smysluplně hospodařit. A zbytečné opravy jsou
pro nás vyhozené peníze, které potom chybí někde jinde.
Takže doufáme, že se ti, kteří
mají potřebu neustále něco
devastovat nad sebou zamyslí, protože není normální lidskou vlastností devastovat,
ale naopak budovat. Ale pokud tak činíte pouze z dlouhé
chvíle a nemáte, jak se říká

„do čeho píchnout“, tak se na
městysu zastavte, rádi vám
tento čas smysluplně vyplníme. Práce je tu opravdu dost.

Sokol by z vlastních příjmů
jen těžko opravy a rozvoj areálu financoval. Na opravy a
investice jim určitě bohatě
stačí sokolovna. I na příkladu
letošního roku vidíme, že pokud přijde nějaká mimořádná situace, tak příjmy z plesů
a zábav jsou prakticky nulové.
A to jsou akce, ze kterých TJ
Sokol vše financuje. A tak se
dostáváme k tomu, že takhle
je to určitě dobře. Nejsme tak
velká obec, abychom si tady
mohli hrát na nějaké striktní
„moje-tvoje“. Je potřeba, abychom spojili svoje síly a snažili

se posunout opravy a rozvoj
celého areálu dál. Vzhledem
k tomu, že městys nemá „lidskou kapacitu“ na to, aby se o
celý areál celoročně staral, budou to právě „Sokolové“, kteří
jej budou, na základě servisní
smlouvy, celý i nadále spravovat. Nic významného se tedy
nezmění. Dál budete vídat
známé postavičky, jak areál
udržují a zvelebují. Na městysu potom zůstane zajistit
rozsáhlejší opravy a investice.
K tomu se budeme snažit využít příslušné dotační tituly,
dokud se tato možnost ještě

Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto
o pořízení změny č.2 územního plánu městyse Netvořice.
O možnosti a podání žádosti
o změnu budeme veřejnost
informovat prostřednictvím
webových stránek městyse
a aplikace Mobisys. O tom, co
budeme moci v naší obci a
místních částech vylepšovat
a zkrášlovat rozhodne, bohužel, finanční situace. Je zřejmé, že současný stav bude
mít také dopad na rozpočty
místních samospráv. Naší prioritou zůstává i nadále bezproblémové splácení úvěru
na ČOV a kanalizaci. Budeme
se snažit i vše ostatní zvládnout tak, abychom dál postupovali v našich plánech, který
je ještě pořád dost. Možná to
nepůjde tak rychle, jak jsme
si představovali, ale ne vždy
rychlejší znamená lepší.
Monika Šlehobrová,
starostka

Fotbalové hřiště
Tak už to máme černé na bílém. To, o co se dlouhá desetiletí usilovalo, se stalo skutkem.
Pozemky pod fotbalovým hřištěm, respektive celým sportovním areálem včetně budov
jsou již ve vlastnictví městyse
Netvořice. Velmi oceňujeme
přístup našich „Sokolů“, protože darovat vlastní majetek,
to chce pořádný kus odvahy.
Víme, že v současné době to
bylo jediné správné a smysluplné řešení, ale teprve budoucnost ukáže, jestli jsme
se nemýlili. Na druhé straně
všem musí být jasné, že TJ

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
vůbec nabízí. Někdo může namítnout, že toho má městys
k opravám a údržbě poměrně hodně, ale musíme si uvědomit, že sportovní areál využívají, kromě fotbalistů všech
věkových skupin, i ostatní
občané. Pořádáme tady Den
dětí, Pálení čarodějnic a vlastně prakticky všechna hromadná setkání občanů, protože jiný, takhle velký prostor
se zázemím tady prostě nemáme a ani mít nebudeme.
Věříme, že když spojíme svoje
síly a budeme mít potřebné
finanční prostředky, tak každý rok v areálu něco opravíme nebo vybudujeme. Za pár
let bychom tady mohli mít
areál, který bude chloubou
obce, a ve kterém se všech-

ny věkové kategorie budou
moci dostatečně „vyřádit“. Ale
to je před námi ještě dlouhá
cesta. Takže se nyní soustřeďme na to, o čem víme, že se
na hřišti změní. Na základě
získané dotace jsme sem
přesunuli výstavbu workoutového hřiště, které mělo být
původně realizováno v rámci
naučné stezky na „staré Všetické“. Jeho součástí bude i
malá horolezecká stěna, která
vznikne na betonové stěně u
asfaltového hřiště. Takže na
jaře už budou moci všichni, ať
už mladí nebo ti dříve narození, chodit posilovat do venkovní posilovny. Snad se nám
tím podařilo splnit přání těch
občanů, kteří po „workooutu“
několik let marně volali. Víme,
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že opravu by nejvíce potřebovalo oplocení areálu a kabiny,
ale na to si budeme muset
počkat. V příštím roce je zatím v plánu oprava chodníku kolem hřiště, a to v rámci
oprav všech chodníků v obci.
Prostě nepůjde všechno ráz
na ráz, ale postupně. Uvidíme,
jak se bude vyvíjet ekonomická situace v naší zemi, neboť
to se odrazí i na našem obecním rozpočtu. Tak si přejme,
ať je propad veřejných financí
co nejnižší a my budeme mít
možnost financovat vše, co
k rozvoji obce potřebujeme. A
fotbalový areál k tomu určitě
patří.
Ivana Fulínová,
místostarostka

Žádáme majitele nemovitostí, kteří ještě nemají s městysem uzavřenu
Smlouvu o odvádění odpadních vod, aby se ozvali na tel.číslo 731 127 120 a
domluvili si termín podpisu smlouvy.
Urychlíte tak proces dokončení připojení na ČOV. Děkujeme.

Blíží se závěr roku a s tím spojené i bujaré veselí doprovázené
odpalováním zábavní pyrotechniky.
Apelujeme na všechny, aby se ke svým sousedům chovali ohleduplně a
odpalování omezili tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu
(22:00 až 6:00 hod.).
Zároveň, pokud budou v tomto směru vydána jakákoliv
vládní nařízení, aby se jimi řídili. Děkujeme za pochopení.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

1.9.2020 byl zahájen nový
školní rok v MŠ. Nastoupilo celkem 74 dětí. Maličkých
nováčků přišlo 22, ve třídě
Berušek je 27 předškoláčků,
ve třídě Sluníček je 25 dětí.
Začátek školního roku začal
slibně, nové děti se dobře za-

daptovaly a odloučení od rodičů zvládly v krátké době na
jedničku. Vzhledem k těžké
době Covidu-19 musela být
MŠ bohužel na 14 dní zavřená, ale i my jsme se se vším
zdárně popraly. Po dvou týdnech jsme děti opět přivítaly

a navázaly jsme s nimi tam,
kde jsme skončily. Doufáme,
že si v této době udržíte optimistickou náladu a prožijete
vánoční svátky v poklidu a ve
zdraví.

lečných, ve skupinách či individuálně. Jsou uplatňovány
prvky formativního hodnocení, pozitivní motivace a zpětné vazby. Nejtěžší to mají žáci
první a druhé třídy. Učí se zde
základy, které mají především
dovednostní charakter. Na
nich pak stojí celé další vzdělávání a výraznější nedostatky
se mohou s dítětem táhnout
celou školní docházku a nepříznivě ovlivňovat vzdělávací výsledky. Přestože učitel
vyučuje online, nejedná se o
zcela plnohodnotnou náhradu školní docházky. A zde se
výrazně uplatňuje role rodiče,
který se musí více seznámit
s probíranou látkou, musí se
zamýšlet nad způsoby učení
dítěte, na opakované neporozumění látce apod. Je to i pro
rodiče nová situace, se kterou
se musí „poprat“. Důležitá je
součinnost všech zúčastněných stran v distanční výuce,
to znamená učitel-žák-rodič.
Ráda bych poděkovala všem
učitelům, kteří pracují s maximálním nasazením, a i v těchto obtížných podmínkách se
snaží posunout žáky v rámci

vzdělávacího procesu dál.

Kolektiv zaměstnankyň MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Distanční výuka je v současné době skloňována ve všech
pádech. Má své příznivce i
odpůrce, nicméně je tady
s námi, okolnosti to vyžadují
a žáci, učitelé i rodiče se s tím
musí nějakým způsobem vypořádat. Je naprosto jasné, že
učení doma nemůže být plnohodnotnou náhradou prezenčního vzdělávání. Koronavirus vzal dětem jejich třídní
hrátky a kontakty s kamarády. Naštěstí jsou děti flexibilní. Prostor k tomu jim dává
distanční vzdělávání proudící
digitálním prostorem. Skutečně většina vzdělávacích
aktivit se po zavření škol přesunula právě na internet. Většina škol pracuje v Microdoft
Teams a výjimkou není ani
naše škola. V období distanční výuky pracují v tomto prostředí všechny třídy. Zapojení
žáků je povinné a zároveň stoprocentní. Podmínky pro distanční vzdělávání mají všichni
(v některých případech jsme
zapůjčili žákům tablet či notebook). Výuka probíhá především v dopoledních hodinách
formou videokonferencí spo-

Opatření se nám mění každou chvíli, ale jsme moc rádi,
že 18.listopadu jsme mohli
opět přivítat naše prvňáčky v rámci prezenční výuky.
30.listopadu byl otevřen celý
první stupeň a v rotačním
cyklu i stupeň druhý. Blíží se
vánoční prázdniny a v souvislosti s tím bych chtěla vyslovit
velké přání do nového roku:
Pevné zdraví všem a zaplněné školní lavice našimi žáky!
Mgr.Ludmila Vodehnalová

Soptíkovo dopoledne
10. 10. 2020 - I.oddělení školní družiny „Víte, kdo je to
SOPTÍK?“ Soptík je malý dráček, jehož snem je stát se
hasičem. My jsme také takoví dráčci a abychom věděli,
co vše musí hasiči umět a co
k tomu potřebují, tak jsme se
šli podívat přímo k nim. Pan
Šebek a pan Český nám vše
vysvětlili a ukázali.
Jarmila Jelínková a děti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Spaní ve škole
Koncem loňského školního
roku přišli školáci díky koronavirové epidemii o veškeré akce ve škole. Proto jsme
si ještě před odchodem na
prázdniny s loňskými sedmáky slíbili, že hned, jak to půjde,
si to vynahradíme a uspořádáme spaní ve škole. A tak se
v pátek 4.9.2020 před školou
sešli chlapci a dívky 8.ročníku,
v ruce měli karimatky a spacáky a plni očekávání si šli do tělocvičny nachystat místo, kde
společně stráví noc. Program
jsme měli na nabitý. Poté, co
jsme si nachystali místo na
spaní, vyrazili jsme procházkou přes Háj ke studánce U
Kapličky. Cestou jsme sbírali listy ze stromů, které jsme
měli v plánu využít při přírodopisu na výrobu naučných
karet k poznávání našich
stromů. Kousek od studánky
jsem pro osmáky připravila
týmovou soutěž v pohybovém pexesu. V náhodných
týmech děti hledaly dvojice
stejných karet rozmístěných
po stromech. Po skončení
závodu jsme vyrazili zpět ke
škole. Cestou vzali kluci dřevo
na oheň a naučnou stezkou
za hlučného doprovodu bojových pokřiků a písní jsme
se vraceli ke škole. Po návratu
jsme rozdělali oheň, opékali jsme buřty a po setmění si
zahráli turnaj v nočním kroketu. Vítězem nočního turnaje
v kroketu se stal tým Jakuba

Šembery, gratulujeme! Vítězné týmy dostaly diplom
a drobnou odměnu. Ve dvanáct hodin následovala večerka. Někdo usnul hned, ale
někdo nespal skoro vůbec.
V sobotu ráno jsme uklidili
tělocvičnu, zahráli si ještě vracečku a spokojeně unavení
jsme odcházeli domů. Akci si
všichni užili. Věřím, že budeme na společně prožité chvíle dlouho vzpomínat. Děkuji
dětem za skvělou atmosféru
a všem, kteří se na přípravě
podíleli, především své rodině za pomoc s přípravou a organizaci celého večera, panu
učiteli Gajdošíkovi za spolupráci, maminkám za upečení
a přípravu občerstvení, Míše
Mamiňákové a také Tomáši
Ernestovi za zapůjčení loučí
na noční turnaj v kroketu.
Mgr. Aneta Fuchsová

Projektový den
Dne 18.9.2020 se konal projektový den, do kterého se
zapojili žáci 2.,3.,5. a 8.ročníku. Projektový den se skládal
z různých aktivit. Děti vyráběly ptačí pítka, montovaly ptačí
budky, tvořily z papíru a pro
všechny byl projektový den
doplněn zajímavou přednáškou s ukázkou živých jedinců.
Téma besedy bylo zaměřené
na aktuální informace o změnách v chování ptáků v důsledku prudkých klimatických
změn. Žáci se dozvěděli, jaký
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vliv má sucho a teplo na migraci, potravní nabídku nebo
hnízdění ptáků. Projektovým
dnem nás provázeli odborníci
z praxe z ústavu Ornita a dětmi velice oblíbený chovatel a
filmový poradce Viktor Čahoj,
který program jako tradičně
doplnil ukázkami živých ochočených ptáků a poutavým
vyprávěním o jejich životě.
Děti měly možnost vidět na
vlastní oči živého čápa, vlaštovku, husy bernešky a všemi známou „Hedviku“ z filmu
Harry Potter, tedy sovici sněžnou.
Mgr. Aneta Fuchsová

Expedice Karakoram
Expedice Karakoram je týmová soutěž v lanovém centru Praha, které se začátkem
října zúčastnilo na 40 dětí 6.
a 8.třídy ZŠ Netvořice. Soutěž
stimuluje výpravu na nejvyšší vrcholky světa-třeba zrovna do pohoří Karakoram (to
je v Asii, nejvyšší vrcholek je
známá K2). Úkolem šestičlenných týmů bylo překonat co
nejvíce lanových překážek,
natažených cca 10 m nad
zemí. Ty navíc měly různou
obtížnost na zdolání. Ale soutěž nebyla jen o lezení. Body
se daly získat i dalšími aktivitami, které rozvíjely vzájemnou spolupráci, důvěru, logické uvažování a rozhodování.
Velká část doprovodných aktivit směrovala na odbojovou
činnost za II. světové války.
Nejlepších výsledků tak dosahovaly ty týmy, které se mezi
sebou dokázaly domluvit a
vymyslet co nejefektivnější
taktiku a zapojit hlavu, v kombinaci s obratností, odvahou
a schopnost překonat sama
sebe. Řeknu vám, když jsme
přicházeli k lanovému centru, tak jsem zaslechl i hlášky
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typu: „To je nějaké malé…“, Čekal jsem to vyšší…“. To ale trvalo je do vylezení na první překážku. Jó-z výšky vše vypadá
úplně jinak…! Navíc se vše na
lanech pořádně houpe. Někteří to napoprvé i vzdali. O to
více si ale cením toho, že překonali strach (který je naprosto přirozený) a pustili se i do
dalších překážek. Naše první
zkušenost v lanovém centru
byla podpořena i doslova vý-

stavním počasím-vymetená
obloha a nádherně teplý den.
To se projevilo i v bodovém
hodnocení, kde týmy žáků ZŠ
Netvořice dosáhly skvělých
výsledků, z mého pohledu až
nečekaných! Zúčastněným
dětem děkuji za pěkné okamžiky při smysluplně strávené týmové soutěži. Mám z vás
radost!
Mgr. David Gajdošík

TJ SOKOL
Čas plyne jako voda a od pouti
a příjemného léta tady máme
opět předvánoční čas, a tudíž
další vydání Zpravodaje. Shrnu letošní rok docela v krátkosti, abych se neopakoval.
Po jarním vládním omezení
proběhlo docela normální
léto, včetně zahájení fotbalových soutěží dospělých i dětí,
které začaly v plánovaném
termínu. Do začátku října
probíhaly sportovní soutěže
dle harmonogramu, pak byly
dle nařízení vlády opět přerušeny. U mužstva dospělých
byla soutěž skoro dohrána,
kromě jediného utkání, které pravděpodobně bude dohráno v jarních termínech.
U mužstva dospělých byla
soutěž skoro dohrána, kromě
jediného utkání, které pravděpodobně bude dohráno
v jarních termínech. U mládežnických soutěží byla odehrána asi polovina podzimní

části soutěže. Uvidíme, jak se
bude pokračovat na jaře. Přáli
bychom si, aby byla obnovena v dohledné době alespoň
možnost tréninkové přípravy.
Ve stolním tenisu byla odehrána dvě soutěžní kola a
tím byla soutěž zatím zrušena. Z kulturní činnosti nám
vyšly během léta dvě akce.
Tou první byl tradiční koncert
skupiny Keks, jako vždy hojně
navštíven. O pouti se konal
koncert skupin ABBA Revival a Elán Revival, kde byla
účast návštěvníků o něco nižší. Možná to bylo zapříčiněno i
nepřízní počasí, ale ti, co přišli,
tak si myslím, že se dobře bavili, a děkujeme jim za účast.
Jak jste si mohli všimnout, na
začátku listopadu započala
jedna z posledních oprav sokolovny. Zahájena byla oprava
střechy přední části budovy
a dále budou probíhat opravy ve vnitřních prostorách.

Jedná se o rekonstrukce kluboven, šatny a sociálního zázemí v suterénu budovy. Na
další etapu oprav jsme získali
finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova.
Co na závěr? V předvánočním zpravodaji vás každoročně s Rodáky zveme na společný ples, který se bohužel
v příštím roce konat nebude.
I kdyby vládní nařízení byla
volnější, nevěřím, že by v této
nelehké době byl důvod k akcím ve vnitřních prostorách
pro více osob. Doufejme,
že se do jara situace uklidní
a něco vymyslíme.
Všem přeji krásný adventní
čas, klidné vánoční svátky, a
hlavně mnoho zdraví v roce
2021.
Pavel Bron

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Z důvodu neustále se měnících nařízení ohledně shromažďování se tradiční
„NOVOROČNÍ POCHOD KE STUDÁNCE“ organizovaně NEUSKUTEČNÍ.
Děkujeme za pochopení.

KNIHOVNA
Je to celkem nedávno, co jsem
naposledy psala svůj příspěvek ohledně místní knihovny
do zpravodaje. Léto i podzim
nám utekly jako voda a ani ne
za pár dní tu máme krásný
adventní čas. I přes toto těžké
období, které zde opět nastalo, bylo možné do knihovny
zavítat i v počátečních fázích
zavedení nouzového stavu.
To bohužel ale netrvalo dlouho, a i já jsem byla nucena
knihovnu uzavřít a zrušit tak
akce s dětmi, které byly již
delší dobu naplánované. Velice mě to mrzí, ale chápu,
že to bylo nezbytné. Není to
však tak, že by se v knihovně
během těchto dnů nic nedělo. Naopak, proběhla dlouho
plánovaná revize knihovního fondu, takže v současné
chvíli je většina knih správně
a elektronicky zaevidována.
Došlo jen k malým opravám
nebo k vyřazení. Až půjdete
do knihovny, tak si yyřazené

knihy můžete prohlédnout v
„retro kufru“, který je jednou
z našich novinek. Je umístěn
v chodbičce před knihovnou,
takže ho nemůžete minout.
Další novinkou, která byla pro
knihovnu vytvořena jsou sociální sítě, na kterých nás můžete sledovat i vy. Pravidelně
se zde přidávají tipy na čtení,
novinky a akce v knihovně,
aktuality a také nové knižní
tituly, které nám do knihovny dorazily. Samozřejmě sem
můžete vkládat i své žádosti
o prodloužení vašich výpůjček, dotazy na provoz knihovny, ale i na knižní a neknižní
tituly. Ráda vám na vše odpovím. Na závěr bych na vás,
naše čtenáře, měla prosbu.
Byla bych velice ráda, kdyby
se ti z vás, kteří mají u sebe
vypůjčené knížky minimálně
půl roku a déle, ozvali a zažádali si o jejich prodloužení, ať
už přes Facebook, Instagram,
e-mail nebo webové strán-

ky městyse. V případě, že tak
neučiníte, je třeba, abyste po
znovuotevření knihovny vypůjčené tituly neprodleně
vrátili zpět. Děkuji za pochopení. Knihovna je v současné
době znovu otevřena, takže
se na vás budu těšit každý pátek od 17:00 do 19:00 hodin.
Uvidíme, jak dlouho to vydrží.
Doufám, že už napořád. Během adventní doby vám přeji hodně klidu, štěstí, radosti,
lásky a samozřejmě pevné
zdraví. Pod stromečkem potom soustu knih a do nového
roku jen to nejlepší.
Veronika Stejskalová
Facebook:
Knihovna Netvořice
Instagram:
@knihovnanetvorice
E-mail:
knihovna.netvorice@email.cz
WEB: https://www.netvorice.
cz/nase-knihovna

SPOLEK KOLNA
V letošním roce přerušil naši
plánovanou činnost koronavirus. Z výletů a letního jarmarku sešlo. Počítali jsme, že do
podzimu se vše uklidní, ale
opak je pravdou. Byli jsme
nuceni zrušit také Vánoční
jarmark, který má už v adventním čase v Netvořicích
své místo. Přesto jsme rádi
alespoň trochu přispěli ke
sváteční vánoční atmosféře
v naší obci instalací tradičního
Netvořického betlému, který
se letos musel obejít bez slavnostního rozsvícení a bez vystoupení našich předškoláků.
Abychom zachovali alespoň
něco málo ze zaběhlé tradice
vánočního jarmarku, přichystali jsme pro vás u betlému,
na svátek sv.Barbory, větvič-

ky „barborek“. Mohli jste si je,
stejně jako během jarmarku,
vybrat a odnést domů. Slibujeme také, že pokud do Česka dorazí Betlémské světlo,
opět ho pro vás na Štědrý
den přivezeme. Bude připraveno v Pražské ulici 13, abyste
si ho mohli odnést do svých
domácností. Na začátek roku
2021, pokud nám to celková zdravotní situace povolí,
plánujeme naše cestopisné
přednášky.
Za Spolek Kolna vám přejeme
ZDRAVÍ, poklid v duši, rodinnou pohodu a lepší rok 2021.
Jindra Šmídová
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ZAJÍMAVOSTI

Znovu vychází jedinečná kniha Zdeňka Sternberga Sokolnictví
Dokonalá učebnice i kronika doby – tak lze charakterizovat knihu Zdeňka Sternberga Sokolnictví. Přestože vyšla poprvé před více než 50 lety, na popularitě neztratila. V rozšířené verzi ji
nyní vydává Posázaví o.p.s. Ke koupi bude po 16. prosinci 2020 ve vybZAJÍMraných knihkupectvích. Objednat ji lze také na info@posazavi.com.
„Kniha Zdeňka Sternberga je pro sokolníky jednou z nejdůležitějších publikací. Nic lepšího
dosud v češtině napsáno nebylo a domnívám se, že už ani nebude. Představuje kus evropské
sokolnické historie,“ řekl editor knihy a zakladatel Falconia clubu Jaroslav Pelíšek. Výpravná publikace vychází v exkluzivním rozšířeném vydání u příležitosti 10. výročí zápisu českého sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Původně měla být pokřtěna na
jaře v rámci mezinárodního sokolnického setkání, které připravovala Správa Pražského hradu
ve spolupráci s Falconia clubem. Akci i vydání knihy tehdy překazila koronavirová pandemie.
„Vydat knihu Sokolnictví pro nás byla pocta. Zdeněk Sternberg patří k významným osobnostem regionu Posázaví a velice si vážíme jeho podpory. Spolupracujeme s ním už více než 15 let,
společně jsme realizovali řadu zajímavých projektů. Kniha je tak zároveň naším poděkováním
za jeho přízeň,“ uvedla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Jádrem publikace je kniha Sokolnictví, která byla první knihou v naší literatuře věnovanou
jednomu z nejstarších způsobů lovu. Zdeněk Sternberg v ní na základě vlastních zkušeností
podrobně popsal zákonitosti lovu zvěře pomocí cvičených dravců. Věnuje se v ní historii sokolnictví, popisuje dravce vhodné k lovu, předkládá podrobný rozbor obecných zásad sokolnického výcviku.
Editor knihu doplnil o kapitoly z novodobých dějin. Připomíná mimo jiné založení Klubu sokolníků při Československém mysliveckém svazu v roce 1967, zápis českého sokolnictví jako
nehmotného kulturního dědictví UNESCO v roce 2010, znovuzrození výškového sokolnictví v
českých zemích nebo biologickou ochranu letišť. Představuje klub Falconia, Dům sokolníka
na Pražském hradě i pomyslnou síň sokolnické slávy. V rozšířeném vydání knihy o 280 stranách je velké množství barevných fotografií a autorských kreseb Petra Indí Straky.
Sokolnictví patří k nejstarším památkám na seznamu UNESCO – umění lovu s dravými ptáky
je staré více než 5 000 let. V některých dobách bylo nejpoužívanějším způsobem lovu, v jiných
bylo zase nedílnou součástí nejvyšší politiky. Draví ptáci byli nejcennějším platidlem králů a
dodnes jsou symboly mnoha národů.
V českých zemích má sokolnictví tradici dlouhou téměř 1 500 let. Tuzemští chovatelé dravých
ptáků jsou celosvětově uznávanými kapacitami, jejich svěřenci se honosí mnoha úspěchy a
tituly. Čeští sokolníci také aktivně spolupracují s ochránci přírody na návratu ohrožených ptáků
a dravců zpět do volné přírody.
Informace o prodeji jsou na info@posazavi.com nebo tel.: 731 612 436.
Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová, zemanova@posazavi.com, 723 881 081
Jaroslava Tůmová, tumova@posazavi.com, 602 216 637

ZAJÍMAVOSTI

Falconia club

UNESCO 2010–2020

ˇ ZÁPISU
10. VÝROCÍ
ˇ
CESKÉHO
SOKOLNICTVÍ
DO UNESCO

Exkluzivní reedice knihy Zdeňka Sternberga SOKOLNICTVÍ
právě v prodeji!
• rozšířené vydání, 280 stran, formát A4
• rozhovor s autorem původního vydání
• kompletní dochovaný článek – Fridrich Mensdorff-Pouilly
Sokolnictví – Stráž myslivosti 1929
• doplněno o barevné fotografie a originální kresby Petra Indí Straky
a mnoho dalšího
Cena
500 Kč

Objednávejte na http://dmo.posazavi.com/cz/Shop.aspx
nebo na info@posazavi.com.
Případné další informace na tel.: 731 612 436.

Městys Netvořice,
spolu se všemi spolky a zájmovými sdruženími,

		

přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků,

			

do nového roku 2021 spokojenost, hodně životního optimismu,
a hlavně pevné zdraví.
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INZERCE

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!
∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

KONTAKT PRO
BENEŠOV A OKOLÍ:

Jana Kotrlová
tel.: 734 672 498
benesov@dementia.cz

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
NA NETVOŘICKÉM NÁMĚSTÍ

ÚTERÝ 22.12.2020

8:00 – 16:00 HOD.

STŘEDA 23.12.2020

8:00 – 16:00 HOD.

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 12.3.2021
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.3 - prosinec 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.

