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ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
rok, jeden rok…. Normálně bychom řekli „utekl jako voda“, ale o tom loňském se to říci
nedá. Projdu-li dobu od prvních dnů, kdy začala platit mimořádná opatření až po dnešek, tak musím říci, že máme za sebou dlouhý a náročný rok. Procházíme těžkým obdobím, na které jsme nebyli připraveni.
I když současná situace zatím nevykazuje známky nějakého výrazného zlepšení, tak
doufám, že už to pomyslné „světlo na konci tunelu“ začíná svítit. Zatím jen nepatrně a
s ostychem, ale je tam, já to cítím. Jedním z těch záblesků světla pro mě byla návštěva
očkovacího centra, kam jsem doprovázela maminku. Ochota zdravotníků a dobrovolníků
doprovázená jejich maximálním nasazením mě přesvědčily, že máme šanci.

Také my na obci nepřestáváme bojovat, i když naše možnosti, jak se zapojit do boje
s pandemií, jsou přece jenom omezené. Přes všechny pracovní povinnosti, které se týkají zajištění chodu obce, je pro nás jednou z hlavních priorit i nadále zajištění očkování
pro naše spoluobčany, a to jak přes centrální registr Ministerstva zdravotnictví, tak i ve
spolupráci s naší praktickou lékařkou. Chceme, aby očkování bylo zajištěno co nejrychleji. Také pravidelné testování pomocí antigenních testů bude pokračovat, protože ne
každý má možnost se nechat testovat ve svém zaměstnání. Jsem přesvědčena, že pravidelné testování je jednou z cest, jak
zabránit masovému šíření nemoci, a proto neváhejte a možnost testovat se přímo u nás využijte.
O obrázek na titulní stranu vydání tohoto zpravodaje jsme požádali Lucku Ernestovou z Maskovic. Její krásné obrázky vystihují pocity, nálady, vize a cesty nejen její, ale věřím, že i většiny z nás. Obrázek, který nám do zpravodaje věnovala, autorka
nazvala „Cesta ze smutku“ a doprovází jej tato slova: „Přijmi každý smutek a úzkost jako příležitost k tomu, aby ses něco o
sobě naučil. Hledej střípky radosti, které ti z něho pomůžou.“
Pojďme se těmito slovy inspirovat a vydejme se hledat střípky radosti v maličkostech, které nás potěší a udělají naše dny
zase hezčí a šťastnější. A právě jarní, probouzející se příroda a dny plné slunce jsou k takovému hledání jako stvořené, nemyslíte?
Krásně prožité Velikonoce a opravdu „pozitivní jaro“ vám všem přeje

Monika Šlehobrová
starostka

ZPRÁVY Z MĚSTYSE
Máme tady přicházející jaro a tak hned, jak nám to počasí dovolilo, zahájili jsme všechny práce přerušené příchodem zimy.
Naprostou prioritou bylo a je dokončení oprav krajských komunikací. Práce již pokračují také na dalších rozpracovaných
projektech, na úpravě veřejného prostranství v Dunávicích a na workoutovém hřišti, které je součástí sportovního areálu
fotbalového hřiště. Rozhodli jsme se, že „workout“ ještě rozšíříme o dětskou lezeckou stěnu, aby sportovní využití prostoru
sloužilo pro co nejširší veřejnost.
To, co nás v současné době trápí je i dětské hřiště, které má už svoje nejlepší roky za sebou. Celodřevěné hrací prvky jsou
sice krásné, ale pokud jsou ukotveny přímo do země, tak brzy dochází k jejich uhnívání. Tím se stávají nestabilní a tudíž nebezpečné. A to se právě na dětském hřišti stalo. Co půjde, tak zatím necháme opravit, ale pouze do té míry, aby byla oprava
rentabilní. Ve spolupráci s odborníky vybereme hrací prvky s delší životností a postupně začneme staré nahrazovat novými.
Až se vám dostane do ruky vydání tohoto zpravodaje, tak už budou pravděpodobně všechny asfaltové povrchy na krajských
komunikacích, kromě ulice Hrubínova, dokončeny. K pokládce povrchu v ulici Hrubínova dojde až po dokončení akce „Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova“, o které jsme vás informovali v minulých vydáních zpravodaje. Pokračují i opravy
dalších chodníků v obci. Jejich opravy naplánované na letošní rok vyjdou na více než 2 140 000,-Kč. Tím, že jsme v loňském
roce stihli vyměnit obruby u chodníků podél krajských komunikací, mohli jsme práce zahájit právě na těchto místech. Obyvatelé ulic Zahradní a Západní si na opravu chodníků budou muset počkat do příštího roku, neboť rozpočet městyse není
nafukovací. Chodníky u krajských komunikací dostaly přednost, neboť je nutné na těchto místech zajistit větší bezpečnost
chodců.
Víme, že neutěšený je i stav komunikací a chodníků na obou Sídlištích. S opravami chceme začít na Sídlišti II, kde je dlouhodobě problém s parkovacími místy. Dle návrhu projektanta dojde ke zrušení jednoho chodníku a rozšíření komunikace. Tím
se výrazně navýší počet míst pro parkování. Bude totiž možné parkovat po obou stranách komunikace. Stávající chodník
bude opraven a komunikace dostane nový povrch. Na tento projekt s názvem „Netvořice – oprava místní komunikace ozn.6c
– Sídliště II a úprava uličního prostoru“ jsme zažádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Náklady na opravu komunikace
bez chodníku jsou rozpočtovány na 3 006 327,- Kč, z toho dotace by měla být ve výši 2 406 059,- Kč.
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Žádost o dotaci jsme podali také na novou výstavní expozici týnecké kameniny v 1.patře našeho muzea. Nad akcí s názvem
„Otevření nové expozice Městského muzea v Netvořicích“ převzal záštitu ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek. V těchto
dnech čekáme na vyjádření hodnotící komise. Celkové náklady projektu jsou rozpočtovány na 1 193 362,50 Kč a výše požadovaného příspěvku z Ministerstva kultury je 835 000,- Kč.
V dubnu ještě podáme žádost o dotaci na nové vybavení školní kuchyně. O tomto záměru jsme se v loňském roce zmiňovali
několikrát, ale neustále docházelo z různých důvodu k posunutí termínu podání žádostí. Tak snad už to tentokrát vyjde.
Příslib dotace jsme už získali na rekonstrukci veřejného osvětlení, která se týká jak Netvořic, tak i všech místních částí. Dokončeno bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby a připravujeme potřebné podklady k vydání rozhodnutí od poskytovatele
dotace, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Realizace projektu by měla být zahájena v květnu letošního roku.
Toho, co máme pro letošní rok před sebou není vůbec málo. Jsme ale rádi, že se nám zatím daří plnit vše, k čemu jsme se před
volbami zavázali. Všechna naše rozhodnutí jsou motivována snahou neustále zlepšovat podmínky pro kvalitní život v naší
obci. Zároveň si ceníme i vaší podpory, protože ta je pro nás hnacím motorem do další práce. Děkujeme.

Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 7.12.2020 a 1.3.2021
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• rozpočet městyse na rok 2021 dle celkové hodnoty jednotlivých paragrafů. Rozpočet je schválen jako rozpočet schodkový, schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let
• střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2022-2023
• poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 115.700,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021 s
Posázaví o.p.s.
• navýšení ceny vodného pro rok 2021 na částku 35,94 Kč/m3 + zákonná DPH
• navýšení ceny stočného pro rok 2021 na částku 41,- Kč/m3 + zákonná DPH
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.3/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností připojení na stavbu kanalizace městyse Netvořice
• návrh Smlouvy o správě sportovního areálu a zabezpečení některých záležitostí s tím souvisejících s TJ Sokol Netvořice
• zpracování územní studie plochy Z19 územního plánu městyse Netvořice, které hradí v souladu se zákonem městys
Netvořice
• zpracování územní studie plochy Z61 územního plánu městyse Netvořice
• poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6/2021 s
TJ Sokol Netvořice
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Rozhodlo mj.:
• v souladu s ust. § 6 odst. (5) stavebního zákona za použití § 44 písmene c) o pořízení změny č. 2 územního plánu městyse Netvořice zkráceným způsobem, prostřednictvím zprávy o uplatňování územního plánu
Bere na vědomí mj.:
• informaci k návrhu na usnesení o pořízení změny územního plánu městyse Netvořice.
• informaci o rozhodnutí rady o uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti
• informaci o ukončení realizace akce „Autobusový terminál Netvořice“. Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu
Středočeského kraje
• informaci o ukončení realizace akce „Víceúčelová nádrž Netvořice – stavební úpravy“. Tato akce byla spolufinancována
z rozpočtu Středočeského kraje

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 14.12.2020 do 15.3.2021
Rada schvaluje mj.:
• výběr nejvýhodnější nabídky pro zhotovitele stavby na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013067“ dle doporučení hodnotící komise – jedná se o
nabídku účastníka zadávacího řízení č. 3 INVESSALES, spol. s r. o., se sídlem společnosti: Podskalská 22/1512, 128
00 Praha 2 - Nové Město, koresp. adresa: Trhové Dušníky 110, 261 01 Příbram, IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678
s nabídkovou cenou 5 499 371,- Kč bez DPH, tj. 6 654 238,- Kč včetně DPH.
• schvaluje, na základě žádosti nájemce J. H., dočasné snížení nájmu pronajatých prostor restaurace Na Radnici na částku 1.000,- Kč + zákonná DPH /měsíc, a to v období od 1.1.2021 do 31.3.2021
• vyúčtování finančního daru ve výši 25.000,-Kč poskytnutého HZS Středočeského kraje na základě darovací smlouvy
ze dne 20.3.2020 na spolufinancování nákupu vysokotlakého kompresoru
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ZPRÁVY Z MĚSTYSE
poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Maskovice ve výši 5.000,- Kč
poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Netvořice ve výši 5.000,- Kč.
směrnici č.2/2021 o postupech při zadávání veřejné zakázky
poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému ústavu TŘI, z.ú. Čerčany ve výši 3.000,- Kč
zadání zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníků v Netvořicích“, týkající se oprav chodníků v ulicích Neveklovská, Újezdská, Pražská, Malostranská
oslovení 3 firem při zadávání zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníků v Netvořicích“. Jedná se o firmy: BES
s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; Petr Šach stavební s.r.o., Dr.E.Beneše 198, 257 51 Bystřice, IČ:
27106942, Laros s.r.o., Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov, IČ: 49826514
bezúplatný pronájem (formou výpůjčky) části pozemku parc.č.395/3 v k.ú.Netvořice o výměře 0,69m2 pro instalaci
příjmového a výdejní Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.
vítěze nabídkového řízení na akci „Oprava chodníků v Netvořicích“ firmu Petr Šach stavební s.r.o., Dr.E.Beneše 198,
257 41 Bystřice, IČ:27106942 s nejnižší nabídkovou cenou 2.142.336,22 Kč včetně DPH

Pověřuje mj:
• starostku uzavřením darovací smlouvy s Alternativou středočeské D3 z.s. o poskytnutí finančního daru pro rok 2021
ve výši 10.000,- Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 31.12.2020
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

27 627 668.38 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

24 211 458.17 Kč

SALDO

+ 3 416 210.21 Kč

Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 31.12.2020
Zůstatek účtu u České národní banky k 31.12.2020
Zůstatek nesplaceného úvěru na kanaliz. a ČOV k 31.12.2020

20 889 188.67 Kč
6 710 152.85 Kč
28 514 465.45 Kč

UPOZORŇUJEME,
že na konci března 2021 skončil termín poplatkové povinnosti,
týkající se poplatků za odpad a za psa.
Vzhledem k tomu, že je stále dost těch, kteří tuto povinnost nesplnili,
žádáme, aby tak neodkladně učinili.
Pokud nestíháte přijít poplatky zaplatit v hotovosti na úřad,
je možné platbu provést i bezhotovostně.
Identifikační údaje nutné pro platbu získáte na tel: 317789203 - D.Žižková.
Děkujeme za pochopení.

KNIHOVNA
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Jaro je tu a s ním i pár novinek z knihovny...
Od 19.2.2021 je opět možné si půjčovat knihy v místní knihovně, stále
však platí, že jen přes výdejní okénko,
a to každý pátek od 17:00 do 19:00.
Pokud tedy ještě nemáte doma svůj
oblíbený titul, přijďte si ho k nám vypůjčit. Nadchnout vás může pár našich
novinek, jako třeba románová sága
Venkovské sídlo od oblíbené německé
autorky Anne Jacobs, případně humorné povídky Zážitky z karantény a Zoufalé ženy dělají zoufalé věci od Haliny
Pawlowské. Někteří z vás nepohrdnou
napínavými detektivními příběhy například od Jo Nesba - Království nebo
od slovenského spisovatele Roberta
Bryndzy - Kanibal z Nine Elms nebo
Mlha nad Shadow Sands. Samozřejmě
zde máme i dvě novinky od oblíbeného
českého autora historických detektivních románů Vlastimila Vondrušky.
Nové knihy naleznete i v oddělení pro
děti a mládež. Zde je k půjčení například komiks o oblíbených postavičkách
ze Čtyřlístku, Dědečkové od Pavla Čecha, napínavá knižní série Prašina od
Vojtěcha Matochy nebo dívčí román
Kluk od vedle od Kasie West.
Z naučné literatury jsou pro vás připraveny knihy z našeho kraje. Vzpomínková kniha na Rudolfa Strimpla nebo
místa, vám tak známá v publikaci Mezi
Vltavou a Sázavou. Některé z vás může
potěšit i životopisná kniha o známém
českém režisérovi Pavlu Juráčkovi od
Dani Horákové.
Posledním knižním lákadlem může být
seznam deseti nejčtenějších knih za
minulý rok v naší knihovně. Rozhodně
vám doporučujeme se na něj zajít podívat na všechny naše internetové stránky, anebo rovnou do knihovny. Ráda
vás všechny uvidím.
Mimo nákupu a půjčování knih, probíhají i v této době akce pořádané naší
knihovnou. První větší akcí je Trénink
paměti na dálku, kdy si můžete potrénovat vaši pravou i levou mozkovou
hemisféru. Strach z tréninku mít nemusíte, protože vaše výsledky nikdo hodnotit nebude. Jde čistě o to, abychom
vám v této době přinesli trochu zábavy
a potěšení. Jednotlivé úkoly můžete plnit postupně nebo na přeskáčku a vše
si také sami vyhodnotíte. Správné odpovědi ke kontrole jsou zasílány vždy
s dalšími materiály, pro které si stále
můžete zajít osobně do knihovny nebo

vám je na požádání zašleme. Tato akce
potrvá až do konce dubna.
Druhou naší novinkou jsou knižní výzvy
na letošní rok. Do výzev se mohou zapojit jak děti, tak i dospělí. Opět je jen
na vás kolik knih a z jakých témat se
rozhodnete přečíst a jaký cíl si chcete
splnit. Knižní výzvy naleznete na našich
sociálních sítích, případně si je můžete
stáhnout z odkazu na webových stránkách knihovny. Samozřejmě se nám na
konci roku nezapomeňte pochlubit s
vašim výsledkem.
Další naší novinkou je iniciativa Semínkovna, kterou spouštíme od poloviny
dubna. Jde o jednoduché a rychlé sdílení osiva na zahrádky a balkony. Semínka jsou výhradně bio, sebraná z neinvazivních rostlinek, které pěstujete
na vašich zahrádkách. Pár semínek už
máme pro vás přichystáno a vybrat si je
můžete přijít k nám do knihovny. Vždy
ale maximálně 2-3 sáčky na osobu.
Podmínkou této iniciativy je, že po sklizni přinesete část nových sebraných semínek, abychom je mohli předat dalším
zájemcům a udrželi tak výměnu bio semínek mezi zájemci stále v běhu. Není
nutné donést vždy stejná semínka. Důležité je, aby pytlíčky, které donesete,
byly řádně popsány – název rostlinky,
místo a rok sběru. Budeme moc rádi,
pokud se k nám připojíte již nyní. Takže
pokud máte nějaká nepotřebná semínka z vašich zahrádek či zahrad (např.
kopr, dýně, rajčata, okurky, cukety, sálat
nebo jiná) k nabídnutí do Semínkovny,
velice to oceníme. Nosit můžete i cibulky a hlízy rostlin. Děkujeme!
Abychom nezůstali jen u akcí pro dospělé a mládež, připravili jsme také
soutěž pro ty nejmenší. Ti mají za úkol
nakreslit obrázky na téma jaro a Velikonoce. Podepsané obrázky potom
přinesou k nám do knihovny v otevíracích dnech (každý pátek: 17:00 - 19:00
nebo každé úterý 13:00 - 14:00) nebo
je vhodí do naší schránky. Sladká odměna ty nejmenší malíře a malířky
rozhodně nemine! Ze všech malířských výtvorů potom uděláme malou
výstavku. Zapojit se mohou ale i starší
sourozenci, rodiče nebo prarodiče. Pokud se vám nechce zrovna malovat, tak
nám posílejte na naše sociální sítě nebo
e-mail knihovny fotografie vašich rozkvetlých zahrad nebo velikonoční dekorace. Zkrátka vše, co vám v této době
dělá radost. My vaše fotografie rádi

zveřejníme a připojíme k naší výstavě.
Tato soutěž trvá až do 7. května 2021.
Budeme se těšit, že se zapojíte!
S naší poslední výzvou oslovujeme
všechny, kteří chtějí darovat knihy. Do
naší knihovny sháníme povinnou četbu.
Jedná se o knihy z našeho seznamu,
který naleznete na našich sociálních sítích a také na webu knihovny. Knihy by
měly být v neporušeném stavu. Pokud
byste chtěli darovat i jiné knižní tituly je
nutné, abyste nám svoji nabídku nejdříve zaslali na náš e-mail. Musíme zjistit,
jestli to nejsou knihy, které již v knihovně máme. Děkujeme za vaši vstřícnost
a zároveň pochopení.
Budeme také velice rádi, pokud nás
budete i nadále sledovat na našich sociálních sítích. Zde vám poskytujeme
nejvíce informací o chodu knihovny a
plánovaných nebo probíhajících akcích.
Dále se zde dozvíte i jaké knižní novinky v naší knihovně máme nebo od nás
dostanete tip, co stojí za to si přečíst.
Samozřejmě zde naleznete i materiály
ke stažení, jako např. výše zmíněnou
knižní výzvu 2021. Některé informace
o akcích a chodu knihovny naleznete
stále také na vývěsce městyse.
Přeji všem krásné Velikonoce a hlavně
plno zdraví.
Veronika Stejskalová, knihovnice
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Učitelé předávají žákům znalosti rou učitele. V distanční výuce je ideální
kombinace těchto dvou variant. Učitelé
a dovednosti tak trochu jinak…
Po roce pandemie bohužel dále pokračujeme s občasnými přestávkami v distanční výuce. Stala se naší naprosto
běžnou každodenní součástí vzdělávání. Dlouhodobě se snažíme směrovat
k tomu, aby škola byla pro děti a jejich
učitele místem, kde se jim dobře učí.
Učitelé jsou průvodci svých žáků. Snaží se jim vytvářet prostředí pro učení a
přenášet na ně odpovědnost za učení
tak, aby výuka probíhala zejména ve
vyučovacích hodinách a na konci školní
práce se objevilo něco, co je důkazem o
osvojení učiva. V rámci distanční výuky
se učitelé snaží děti rozdělovat do skupin, získávat okamžitou zpětnou vazbu.
Realizují tzv. synchronní a asynchronní
výuku. Synchronní výuka probíhá v přítomném čase mezi učitelem a žákem.
Při asynchronní výuce zadává učitel
žákům promyšlenou práci. Zde je nutná větší samostatnost žáka, schopnost
učit se něčemu novému a plnit zadání,
které procvičuje již osvojené učivo. Je
to vlastně samostatné učení s podpo-

udělali obrovský pokrok, osvojili si nejrůznější technologie k podpoře výuky.
Microsoft Teams nám umožňuje využívat různé kanály, skupiny. Bohužel, jak
se online doba prodlužuje, děti ztrácejí
motivaci, jsou touto podobou výuky
unavené, i učitelé jsou unaveni, trvá
to zkrátka moc dlouho. Ani pro rodiče není tato situace jednoduchá. Jejich
děti nechodí do školy, na tréninky ani
na kroužky. Často musí svým dětem
pomáhat s technikou, někdy i s učivem.
Do toho vaří, uklízí, řeší spory o prostor,
wi-fi, snaží se pracovat formou home
office, a tak často padají tzv. na ústa.
Pro učitele, kteří mají své vlastní děti
školou povinné, není vůbec jednoduché kombinovat distanční výuku svých
žáků s distanční výukou svých vlastních dětí. Často se připravují na druhý
den i v nočních hodinách, což je vyčerpávající.

perme se s nástrahami této pandemie.“
Klidné Velikonoce a pevné zdraví přeje
Mgr. Ludmila Vodehnalová

Distanční výuka může být
i zábavná…
I v rámci distanční výuky lze žákům
práci zpříjemnit. Ve třetí třídě se na kamerách během angličtiny objevily jiné
obličeje než běžně. Bylo se na co dívat.
Některá „zvířátka“ si žáci s paní učitelkou pojmenovali v angličtině a především se celá hodina nesla v duch dobré
nálady a radosti.
Ing. Klára Hlaváčková

Co říci na závěr? „Držme si všichni společně palce, aby se vše vrátilo do normálu. Do té doby však vydržme a po-

Základní škola Netvořice, okres Benešov, Školní 171, Netvořice

Zápis do I. třídy

Zápis proběhne vzhledem k bezpečnostním opatřením
distanční formou ve dnech 7. 4. – 16. 4. 2021
Veškeré podrobnosti k zápisu jsou k dispozici na
webových stránkách školy: www.zsnetvorice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V předjaří jsme se přes všechny peripetie s karanténami dětí a personálu
snažili v naší mateřské škole co nejpřirozeněji navázat na předvánoční vyučovací období. Bohužel nám letos nevyšlo „Hravé lyžování“ na Chotouni, ale
zato jsme si s dětmi po několika letech
užili bohatou sněhovou nadílku přímo
v okolí školky. Chodili jsme bobovat,
stavěli sněhuláky, pořádali koulovačky,
poznávali stopy zvířátek…

Od 1. března v mateřské škole probíhá distanční výuka. Předškoláci ji mají
povinnou a ani děti z mladších tříd nepřijdou zkrátka. Paní učitelky pro ně
připravují hravé a poučné úkoly, aby jim
zpestřily pobyt doma s rodiči nebo prarodiči. Každý týden děti obdrží „školkovou poštou“ nový sešit s úkoly. Podle
zpětné odezvy od rodičů se na něj těší,
dokonce nám posílají fotky, jak pilně pracují. Do některých úloh se musí

Ukázka úkolů distanční výuky
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s dětmi zapojit i rodiče, což je přínosné pro společně strávený čas. Všichni doufáme, že se opět brzy sejdeme
v mateřské škole při společných hrách
a práci.
Přejeme všem klidné a slunečné velikonoční svátky.
Učitelky MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis do mateřské školy v Netvořicích
na školní rok 2021/2022
Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů do MŠ
ze dne 5.3. 2021 se bude
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 konat
bezkontaktně (bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ).
Zápis se uskuteční v souladu s právními předpisy v termínu

od 2. května 2021 do 16. května 2021

Podání žádosti:
1. do datové schránky školy - Mateřská škola Netvořice 2k6kuqy
2. poštou na adresu: Mateřská škola Školní 191, 257 44 Netvořice
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
na info@msnetvorice.cz nebo msnetvorice@centrum.cz
(nelze jen poslat prostý email!)
4. osobní podání: vložení do poštovní schránky, která je v areálu
mateřské školy
K zápisu je nutné doložit:
1. Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání do MŠ vyplněnou,
podepsanou zákonnými zástupci
2. Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování
3. Rodný list dítěte - kopie
4. U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s
povoleným pobytem delším než 90 dnů
Žádost o přijetí dítěte do MŠ a formulář pro praktického dětského
lékaře k očkování budou ke stažení na www.msnetvorice.cz
nebo osobně k vyzvednutí v MŠ.
Ředitelka mateřské školy pošle na Vámi uvedený e-mail registrační
číslo dítěte. Tím dojde k potvrzení přijetí Žádosti.
Zahájení přijímacího řízení začne dne 16.5. 2021.
Jitka Povolná, ředitelka MŠ Netvořice

TJ SOKOL
Nazdar sokolíci!
Už rok (s krátkou přestávkou) trvá zákaz
sportovní činnosti. My ale nezahálíme
a toto období jsme se rozhodli využít
na rekonstrukci vnitřních prostorů naší

sokolovny. V současné době se blížíme
do finále rekonstrukce obou kluboven,
šaten a sociálních zařízení v suterénu.
Také byly repasovány parkety a v rámci
snížení energetické náročnosti bylo vyměněno osvětlení v sále. Sál a přízemí

9

jsou navíc nově vymalovány. Částečně
jsme také obměnili stoly a židle.
Opravdu se máte na co těšit!
Pavel Bron

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Co nového u hasičů?
Za normální ch okolností bychom v tuto
chvíli hodnotili hasičský ples, oslavy
masopustu a jiné akce, které pro jsou
toto období tradiční. Začátek tohoto
roku je ale specifický, a tak jsme se museli bez těchto akcí obejít. Nesmutníme,
naopak hledíme vpřed a těšíme se na
akce, které nás čekají, a pevně doufáme, že se nám je podaří všechny uspořádat a společně se s vámi setkat. Čeká
nás velikonoční sběr železného šrotu,
výlov rybníka v Dunávicích, rybářské
závody a Neckyáda. Aktuální informa-

ce k plánovaným akcím naleznete na
našem facebookovém profilu nebo ve
vývěsce u místního řeznictví.
I v této době je zásahová jednotka městyse Netvořice nepřetržitě připravena
na výjezd k mimořádným událostem.
Zde je seznam letošních výjezdů naší
jednotky:
• 11. ledna – požár sazí v komíně
v Netvořicích
• 14. ledna – technická pomoc – vyproštění zapadlého autobusu nedaleko Břežan
• 27. ledna – požár sazí v komíně
v bytovce v Netvořicích

•
•
•
•

4. února – technická pomoc – spadlý strom přes silnici u Maskovic
14. února – požár rodinného domu
v Krňanech
17. února – požár osobního automobilu ve Všeticích
7. března – požár nízké budovy na
Nové Rabyni

Závěrem přeji všem pevné zdraví a co
nejpříjemnější prožití Velikonoc.
Martin Šebek

MYSLIVECKÝ SPOLEK
POZVÁNKY
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s děním v mysliveckém sdružení. Loňský rok nám
moc nepřál, a tak jsme se sešli pouze
dvakrát, a to vždy jen v jednací místnosti městyse Netvořice u krátkého
schůzování. Při brigádách jsme se zaměřili hlavně na opravu mysliveckých
zařízení. Jarní brigáda na sběr odpadu proběhla v malých skupinách. Rok
2020 nás ochudil o společné lovecké
akce. Vládním nařízením sice nebyly
myslivecké akce zakázány, ale členská

základna rozhodla o zrušení tradičních
naháněk v Háji a Babského honu. Tím
jsme zvěři dopřáli klid v honitbě. Přikrmováním jsme se snažili zvěři přilepšit,
a když padla sněhová pokrývka bylo
krásné pozorovat podle stop, jak zvěř
ví o každém krmném zařízení. Když
půjdete procházkou v Háji uvědomte
si, že jste na návštěvě v domově srny,
bachyně prasete divokého, zaječky,
lišky, slepičky bažanta, jejich mláďat
a mnoha dalších zvířat. Stejně jako vy
nechcete být rušeni při přijímání potravy nebo při odpočinku, tak ani zvěř

nechce být rušena ve svém životním
rytmu. Při procházce Hájem se chovejte tiše, mějte psa na vodítku a pokuste se splynout s přírodou. Odměnou
vám pak může být okouzlující pohled.
Mějte na paměti, že osamocené mládě
není opuštěné, proto na něj nesahejte!
Za podporu našeho spolku děkujeme i
městysu Netvořice. Věříme, že i nadále
bude naše spolupráce probíhat na tak
pozitivní úrovni jako dosud.
Za MS Netvořice Martin Pertlík,
místopředseda

POZVÁNKYJARNÍ ÚKLID
Pokud vedou trasy vašich procházek
do okolí Netvořic, tak jste byli jistě nemile překvapeni stejně jako my, kolik
odpadu se opět objevilo podél komunikací, na lesních a polních cestách. Jako
každoročně naše myslivecká sdružení
plánují v měsíci dubnu „jarní úklid“. My
na něj navážeme podzimní úklidovou
štafetou, do které se mohou zapojit
všichni.
Stejně tak se všichni můžeme zapojit do

aktivity, kterou vyhlásil spolek Ukliďme
Česko, a kterou výstižně nazval „Ukliďme si za humny“. Tato výzva je přizpůsobena současné koronavirové situaci,
kdy není povoleno pořádat hromadné
akce. Je to ideální příležitost, jak se opět
po dlouhé době dát dohromady a uklidit společně (ale přitom každý zvlášť)
ve svém nejbližším okolí, chtělo by se
téměř říci „před vlastním prahem“. Stačí si na vycházku do probouzející se
přírody vzít rukavice a tašku a občas
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procvičit ztuhlá záda shýbnutím se pro
odpadek. S plnými pytli se netahejte
a nechte je na místě. Jenom nám dejte vědět, abychom je mohli z určeného
místa odvézt.
Děkujeme
Městys Netvořice
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ZAJÍMAVOSTI

Se Zdeňkem Sternbergem o lásce k sokolnictví
Jak jsme vás informovali v minulém
čísle Netvořického zpravodaje společnost Posázaví o.p.s. vydala na konci
loňského roku rozšířenou verzi knihy
Zdeňka Sternberga Sokolnictví. Populární publikace, která byla první knihou
v naší literatuře věnovanou jednomu z
nejstarších způsobů lovu, vyšla poprvé
před více než 50 lety. Rozšířená reedice Zdeňka Sternberga potěšila, i když
se z ní radoval jen krátce – letos v lednu zemřel. Publikace je velmi zdařilá,
a i když nejste zrovna zarytí fandové
sokolnictví určitě obohatí vaši domácí knihovnu. Se souhlasem Posázaví
o.p.s. si dovolujeme přetisknout úvodní
rozhovor z nové publikace, v němž Zdeněk Sternberg prozradil, jak se k sokolnictví dostal, co pro něj znamenalo, jaké
dravce měl, kdo mu pomáhal… a ještě
mnohem víc.

ho století v Německu, kde to bylo už
poměrně rozšířené. Malíř Renz Waller
tam vydal sokolnickou knihu, kterou mi
strýc později daroval. Bedřich spravoval majetek své manželky v Bavorsku,
své dravce ale přemístil na velkostatek
své matky v Chotělicích.
Zabýval se někdo v rodině sokolnictvím před ním?
Ne, nikdo, jenom on.

Kdo Vás přivedl k sokolnictví?
Začal jsem se sokolnictvím zabývat už
velmi brzy, a sice jako kluk, řekněme v
polovině 30. let minulého století. S rodiči jsem občas zajížděl do Chotělic u
Nového Bydžova ke strýci Bedřichu
Mensdorff-Pouillymu. Ten byl výkonným sokolníkem, samozřejmě jsem se
k němu přidal a on mě infikoval tím
nadšením pro sokolnický lov. Strýc se
pak velmi snažil, aby mě v tom zájmu
udržel. A taky mí první dravci pocházeli
přímo od něj, ty on mě daroval.

Odkud tedy čerpal zkušenosti? Dostupná literatura přece chyběla.
Jak už jsem se zmínil, čerpal informace
hlavně z Německa, ale tam odborné
literatury taky nebylo moc. Ten Renz
Waller ho seznámil s nějakými dalšími
sokolníky a od nich získával zkušenosti. Tady to bylo úplně neznámé, vůbec
nikdo o tom neměl ani tušení, akorát
doktor Brdička v Říčanech, ale to nebyl sokolník a články, které publikoval,
nesplňovaly výkon praktického sokolnictví. Strýc Bedřich napsal dva docela obsáhlé články do tehdejší Stráže
myslivosti, to byl časopis myslivců za
první republiky, a tam poprvé popisoval
sokolnictví, a to bylo jediné faktické, co
měli sokolničtí začátečníci k dispozici.
Když jsem se pak scházel s Kumberou,
který přiváděl další mladé zájemce, bavili jsme se o tom, já jsem jim vykládal o
tom i onom a vzešel z toho požadavek,
abych něco napsal. Nechtěl jsem ovšem
psát obsáhlou monografii, začal jsem
jenom stručně nějaká témata. Někteří
pak začali hovořit o tom, aby se sokolnictví prohlásilo za legální způsob lovu,
jako součást myslivosti. Povedlo se jim
založit Klub sokolníků – to se odehrálo
v Opočně, tam jsem byl u toho. Přijeli
zahraniční hosté taky z Německa, Rakouska a asi dva dny tam lovili s dravci.
Začalo se to šířit a já jsem pak byl stále více pobízen ostatními, abych něco
napsal. Tak jsem to začal psát, opatřil
jsem si nějakou literaturu, hlavně z Německa, taky z Anglie mi jeden můj přítel
poslal nějaké věci. Vycházel jsem hlavně z vlastní zkušenosti, protože jsem
měl několik jestřábů. Nikdy jsem neměl
sokola, protože sokol v době, kdy tohle
vzniklo, byl absolutně nedostupný, myslím, že byla známa tři hnízdiště v Čechách. Strýc Bedřich ale sokola měl a
předváděl mi s ním to krouživé čekání
na kořist a další krásné věci.

Bedřich Mensdorff-Pouilly začal psát
novodobou historii sokolnictví…
Strýc Bedřich se se sokolnictvím setkal
náhodnou někdy v 20. letech minulé-

Jací dravci k lovu byli tehdy rozšířeni?
Strýc měl na nízký lov jestřába, to bylo
velice rozšířené, protože to bylo v době,
kdy byli všude ještě divocí králíci, kteří

Je příjemné podzimní odpoledne a pod
okny starobylého hradu, jenž od věků
nese jméno ještě staršího českého rodu
Sternbergů, se rozkládá nádherná krajina mého rodného kraje. Hrad Český
Šternberk se vypíná na ostrohu nad
řekou Sázavou, a tvoří tak neodmyslitelnou dominantu Posázaví.
V útulné místnosti s historickým mobiliářem jsem spolu se štábem připraven
na kameru zaznamenat rozhovor, jenž
by měl zachytit vzpomínky jednoho ze
zakladatelů Klubu sokolníků v tehdejším Československu. Zvuk blížících se
kroků a cvaknutí velké kliky na dubových dveřích mi dávají jasně na zřetel,
že sjednaná schůzka s hrabětem Zdeňkem Sternbergem právě začíná. Usedáme ke stolu s připravenou kávou a já,
značně nervózní, listuji papíry s připravenými otázkami.

teď neexistují. V Chotělicích byl listnatý
les, samé duby, a v něm spousty králíků. Strýc měl pověstnou samici Medusu, která docílila za odpoledne 18 králíků, to bylo podívání. Šel s ní do revíru,
kde byly 30–40leté duby, pustil Medusu, ta zahřadovala na nějakém dubu, on
šel se psem, vyhnal králíka a ona šup
dolů a uchvátila králíka, on ho vzal, dal
jí malou odměnu… Pak se používali krahujci, to bylo spíš na vrabce někde na
dvoře. Nebo se pamatuju, že jsem měl
poštolky, tady blízko Čejkovic vyorávali
brambory strojem, kterému se říkalo čert, a to lítaly brambory a mezitím
myši, tak to bylo něco pro poštolku. Byl
jsem poblíž a ona vždycky šup a tu myš
uchvátila.
Byl strýc ve styku s dalšími evropskými sokolníky?
Stýkal se převážně s těmi německými,
tady to bylo novum, úplně neznámé,
myslím, že o to ani nebyl zájem. Ten nastal až teprve potom, když vyšly ty jeho
články, tak pár se jich na to nachytalo,
právě ti mladí páni. Jednomu z nich, než
jsem emigroval v roce 1968, jsem dal
svoji sokolnickou knihu, pak už jsem se
s ním ale nikdy nesešel.
Jak jste choval dravce – na posedech,
nebo v komorách?
Měl jsem oboje. Posedy samozřejmě normálně venku a na hradě Český Šternberk byla sokolnická komora
– tam, kde je teď vinárna, jsem míval v
zimě dravce.
Jaký byl tehdy vztah ostatních šlechtických rodů a rodin k sokolnictví?
Myslím, že indiferentní. Podívat se, to je
zajímalo, ale jinak nevím o nikom z našich známých, že by se nějak angažoval
v sokolnictví.
Sokolnictví jste znal od svého strýce
a z literatury. Jaké byly Vaše začátky?
Jak se pamatuji, tak to bylo velké zklamání. Strýc mi přivezl krásného jestřába, já jsem s ním začal chodit ven a docela se to dařilo, a pak prostě jednoho
dne jsem nějak nedával pozor a on mi v
lese zbloudil. Já jsem ho zoufale hledal,
ale nenašel. Asi za tři dny hajný Zvára
přišel na lesní úřad žádat o zástřelné,
protože střelil dravce, a ten tehdy platil
za škodnou. A tím zastřeleným dravcem byl můj jestřáb.
Jestřáb byl tedy Vaším prvním, kolik
dravců jste ale měl?
Nevím kolik, moc ne, nějaké tři

ZAJÍMAVOSTI
čtyři jestřáby a asi zrovna tolik krahujců
a poštolek. Měl jsem velmi záslužnou
pomocnici, protože sokolnictví vyžaduje činnost téměř po celý den. Tak mě
pomáhala moje mladší sestra Karolína,
která se pro to taky trochu nadchla a
zastupovala mě, když jsem tu nebyl,
takže jsme to zvládali společně.
Podporovali Vaši rodiče tuto zálibu?
Přímo nepodporovali, ale samozřejmě
to tolerovali, zajímali se o to, ale ne nějak aktivně.
Jaké byly za komunismu podmínky
pro sokolnictví?
V době komunismu byly velmi omezené. Za první republiky ještě byly velice
dobré, protože za prvé byla zvěř, byly
koroptve – jenom jako příklad tady při
koroptvích honech na podzim kolem
Šternova a Divišova se střelilo přes tisíc
koroptví. Dneska když vidíte z auta někde na podzim koroptve, tak zastavíte
a koukáte se, co to je. Prostě nejsou. O
králících už jsme hovořili – zmizeli úplně. Bažanti, pro jestřáby velice výhodní, byli dřív v divoké přírodě všude, teď
nejsou, chovají se jenom v líhni a pak se
vraždí, když sotva dokážou vzlítnout.
Jak vzpomínáte na začátky sokolnického klubu?
Byl jsem ve styku se Svatoplukem
Doubravou, ten už umřel, ten se velmi
o to zajímal, potom s tím Kumberou,
pak byl doktor Vlasák, byl tajemníkem
na přírodovědecké fakultě, to byl taky
nadšený sokolník. No a pak byli takoví,
kteří se tím přímo nezabývali, ale velmi intenzivně to podporovali a účastnili
se. Pak se to začalo trošičku infikovat

politikou, a to já už jsem pak stejně z
toho odešel, nebo osud mě odtamtud
odstranil.
Co Vás na sokolnictví bavilo?
Na prvním místě byl vždycky zážitek.
Nelovili jsme pro kořist, ale pro radost
z toho leteckého umění dravce. Takže
to byly samozřejmě hlavně krásné lety
útočné a krouživé nebo podobné věci.
Proč jste se přestal zabývat sokolnictvím?
Příčinou byla emigrace. Zajímavé je, že
jsem tu knížku o sokolnictví dopsal ještě předtím, než jsem opustil republiku,
měl jsem hotový rukopis, byl jsem ve
stálém styku se zemědělským nakladatelstvím.
Paní doktorka, která to se mnou vyřizovala, byla velice slušná, příjemná paní,
která se moc snažila, protože vydat
tehdy nějakou knížku, a ještě k tomu s
mým jménem, bylo trochu nezvyklé. Já
jsem rukopis odevzdal v červnu nebo
červenci 1968 a v srpnu jsem emigroval. Byl jsem tady odsouzen za nedovolené opuštění republiky a paní doktorka
v nakladatelství celou dobu zatajovala,
že jsem utekl, a knihu vydala. Přes své
známé z československého vyslanectví
ve Vídni mě pak informovala, že přijede
do Vídně a přiveze mi autorské výtisky.
Sešli jsme se před hlavním vchodem do
chrámu sv. Štěpána, ve starém středu
města. I když hodně riskovala, přivezla mně asi deset knížek. Pak jsem s ní
šel na oběd, ona pak zase jela zpátky
domů.
Stýkal jste se potom ještě s jinými sokolníky?
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Ne, tím to úplně skončilo. O Vánocích
jsem jen napsal lístek Kumberovi. Ten
mi také přišel pogratulovat, když jsem
slavil 90 let. Jinak nemám vůbec žádné
kontakty. Ze současného vedení sokolnického klubu za mnou asi dvakrát
nebo třikrát přišli, abych se nějak aktivně angažoval, ale to už nejde. Ztratil
jsem už se sokolnictvím přímý kontakt.
Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Pelíšek
Kniha Zdeňka Sternberga je pro
sokolníky jednou z nejdůležitějších
publikací. Představuje kus evropské
sokolnické historie. Výpravná publikace vyšla v exkluzivním rozšířeném
vydání u příležitosti 10. výročí zápisu českého sokolnictví na seznam
nehmotného kulturního dědictví
UNESCO.
Jádrem publikace je kniha Sokolnictví, v níž Zdeněk Sternberg na
základě vlastních zkušeností podrobně popsal zákonitosti lovu zvěře pomocí cvičených dravců. Editor
Jaroslav Pelíšek knihu doplnil o kapitoly z novodobých dějin. V rozšířeném vydání knihy je velké množství
barevných fotografií a autorských
kreseb Petra Indí Straky.
Knihu si lze objednat na http://dmo.
posazavi.com/cz/Shop.aspx nebo
info@posazavi.com. Prolistovat ji je
možné na https://tourist.posazavi.
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AKCE

Od 1.dubna můžeš s rodiči, babičkou, dědečkem
nebo kamarády vyrazit na

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stezka začíná před mostkem u rybníka Blábolák
Má 11 zastávek, na kterých budeš plnit úkoly
Je dlouhá 1,5 km
Dá se zvládnout i s terénním kočárkem
Ke splnění úkolů potřebuješ pouze dobrou náladu
Udělej si fotku z plnění úkolů nebo nakresli obrázek co se Ti na stezce líbilo a
přines je do knihovny
Odměna Tě nemine
Prosím, buď ohleduplný k přírodě a informační tabulky nenič
Pokud uvidíš, že nějaká „tabulka“ není v pořádku, tak mě
informuj na email: evaucitelka@seznam.cz

AKCE

TRASA PRO MLADŠÍ DETEKTIVY

TRASA PRO STARŠÍ DETEKTIVY

s lehčími otázkami

s těžšími otázkami

startuje tam, kde začíná cesta

má svůj začátek nad vodojemem a

do Jedlice a po ní dojdeš až k cíli

pokračuje po cestě na kopec Šiberný

•

je dobré si s sebou vzít tužku na zapisování kódů

•

herní kartičku si okopíruj nebo ji najdeš v plastovém pouzdře vždy na začátku trasy

•

výsledný tajemný kód zadej na www.zahada-ztracene-školy.webnode.cz/aXXXXXXXXXX
a pokud je kód správně, zobrazí se na mapě ztracená škola

•

kartičku s kódem dones do knihovny, kde obdržíš Osvědčení o detektivní zkoušce a
také něco sladkého na zub

•

z doručených kartiček proběhne po ukončení hry losování o malé ceny

Prosíme, buď během cesty ohleduplný k přírodě a nenič otázky!!!
Veškeré náměty, připomínky a odezvy uvítáme na adrese: evaucitelka@seznam.cz
Na stejnou adresu napiš i v případě, že bude s nějakou kartičkou něco v nepořádku.
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Městys Netvořice,
spolu se všemi spolky a zájmovými sdruženími,
přeje všem radostné prožití velikonočních svátků, pohodu a hlavně pevné zdraví.

VZPOMÍNÁME
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Zapalujeme svíčku všem,
kteří odešli.
Je to to jediné, co pro ně
můžeme dnes udělat …
… a snad ještě vzkaz.
Měli jsme vás rádi a navždy budeme …

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 9.7.2021
Příspěvky předávejte na úřad – ve formátu doc (word), typ písma Montserrat, velikost písma 10, řádkování 1,00, zarovnané
do bloku na levém i pravém okraji. Fotografie a tabulky k příspěvkům zasílejte v příloze mimo text. Žádáme přispěvovatele
o dodržování termínu uzávěrky Netvořického zpravodaje. Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny. Redakční
rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem.
Netvořický zpravodaj - č.1 - duben 2021. Vydává městys Netvořice pro obyvatele Netvořic,
Dunávic, Maskovic, Všetic, Tuchyně a Lhoty, IČ 00232360. Evidence MK ČR E 10735. Náklad
520 výtisků - zdarma. Redakce: Ivana Fulínová, Monika Šlehobrová, Petra Burdová. Grafická úprava:
Martin Fulín. V elektronické podobě je zpravodaj na adrese: www.netvorice.cz. Za informace uvedené
v článcích jsou odpovědni jejich autoři. Fotografie jsou z archivu městyse Netvořice a přispěvovatelů.
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