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Milí spoluobčané,
při psaní těchto řádků ještě nevím, co nás
koncem léta čeká. Užijeme si společně
naši tradiční Netvořickou pouť? Vrátí se
v září děti normálně do škol, případně za
jakých podmínek? Zvládneme vůbec prožít
klidnou dovolenou s rodinou a odpočinout
si po tak náročném období, aniž bychom
museli neustále sledovat zprávy co se mění,
povoluje nebo zakazuje? Zatím to vypadalo,
že virus je na ústupu, ale prezentované
nárůsty počtu nakažených, i když nijak
drastické, tady jsou. Proto si netroufám
odhadnout, co přijde.
Všechna ta mediální masáž kolem
koronaviru
najednou
utichla,
když
se Moravou prohnalo ničivé tornádo.
Katastrofa apokalyptických rozměrů, která
postihla obce na Moravě nám ukázala, jak
malicherné a někdy až sobecké, jsou naše
starosti, které každý máme. A přitom stačí
pár minut k tomu, aby člověk přišel opravdu
o všechno a musel bojovat o holý život. A
to je věc, kterou nikdo z nás nechce zažít.
Ale je vidět, že se v těchto vypjatých chvílích
dokáže náš národ semknout a nezištně
pomoci. Všem, kteří pomohli, ať už byla
jejich pomoc jakákoliv, patří velký dík.
Když se vrátím do naší obce, na ten náš
pomyslný „společný dvorek“, tak mám
v posledních letech pocit, že spousta z
nás začala vyznávat pravidlo „co patří k
mému domu je moje, ale do toho, co je za
plotem, mi nic není“. Ať se obec postará.
Takhle si to ale z dětství nepamatuji. Moje
vzpomínky jsou zcela jiné. Vzpomínám si,
jak jsme s babičkou uklízeli před domem,
čistili kanál a zametali naplavené kamínky
po dešti, sekali trávu v ulici, v zimě odklízeli
sníh. Na hřbitov si babička brala srp, aby
mohla obsekat trávu a uklidit kolem hrobu.
Rodina se zapojovala do dění v obci. O to
více vnímám, jak v současné době tato
vzájemná spolupráce chybí, jak se u většiny
z nás vytratil zájem o svoje okolí, o místo,
kde společně žijeme. Je opravdu správné

spoléhat, že obec všechno udělá? Jistěže
je jednodušší zavolat, že u nás ještě není
posekáno, že ještě není uklizený sníh před
naším domem. Nevyčítám, pouze konstatuji.
Chápu, že taková je doba. Trávíme spoustu
času v práci, a tak nám volný čas zabraly jiné
aktivity, abychom se odreagovali a trochu si
odpočinuli. Teď můžete správně namítnout,
proč byste to měli dělat, když se jedná o
pozemky obce a vám taky pozemky nikdo
neuklízí. V tom máte naprostou pravdu.
Jenom by to možná chtělo změnit trochu
úhel pohledu, aby se nám rozšířily obzory a
viděli jsme celou situaci v širším kontextu.
Vezměme si třeba letošní počasí, které je
ukázkovým příkladem toho, že je třeba věci
vnímat v souvislostech, neboť vše souvisí se
vším. Takže už od jara tady máme téma
„tráva, tráva a zase jenom tráva“. Roste všude,
zcela nekontrolovatelně, neboť má letos
vše, co ke svému životu potřebuje. Vodu
a slunce. K naší smůle, všeho je dostatek.
Takže v pondělí posekáte a v pátek už
můžete sekat znova. Je to děs, ale hlavně
pro naše komunální pracovníky. Těch „2,5
chlapa“ co tady máme, i když bude 8
hodin denně drandit se sekačkou nebo
přišpendleným křovinořezem na ramenou,
tak to prostě všechno nezvládne. Nejde
jen o sekání v Netvořicích. Jsou tady i naše
místní části, kam se dostanou pracovníci
opravdu sporadicky. A sekat náš hřbitov,
který je asi nejvíc pod drobnohledem, to
je opravdu „lahůdka“. Balancovat mezi
hroby s křovinořezem tak, aby nedošlo k
poškození hrobů, není žádná maličkost a
zabere podstatně více času než klasické
sekání. Každý soudný člověk pochopí, že v
těchto vedrech nikdo nemůže stát 8 hodin
na prudkém slunci, a ještě k tomu fyzicky
pracovat, to je o život. Chlapi, klobouk dolů,
co zvládnete ve svém, již „důchodovém
věku“, to by leckterý „mlaďas“ nedal.
Děkujeme!
Navíc sekání není jejich jedinou pracovní
náplní. I ostatních činností je opravdu dost.
Takže jak z té „šlamastiky“ ven? Ono zase
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těch možností tolik není. Budˇ všichni nějak
přehodnotíme svůj postoj k „moje/jejich“ a
budeme i prostor před našimi domy brát
za ten „svůj“ nebo nám nezbyde nic jiného
než zvýšit počet obecních pracovníků nebo
si např. na sekání najímat firmy. Všem ale
musí být jasné, že to s sebou přinese zvýšené
finanční nároky z našeho, už tak napnutého,
obecního rozpočtu. Ty peníze budou určitě
někde chybět. Nebude třeba na koupi
hracích prvků na hřiště, na pořádání výletů
pro seniory, rozšíření společenských prostor
na radnici nebo se nám bude pomaleji
umořovat dluh za výstavbu kanalizace.
No jo, ale kde vzít a nekrást. To by musely
přijít na řadu velmi nepopulární opatření
ve formě zvyšování poplatků. To ale nikdo
nechceme. Ani vy, ani my, i když je to
poměrně snadná cesta a možná se jí v
budoucnu nevyhneme. Zamysleme se tedy
nad tím, jestli ten kousek prostoru před
našimi domy každý nevezmeme „na milost“
a uděláme ho stejně hezký, jako ten „svůj“.
Najděme v sobě tolik tolerance a ochoty
si vzájemně pomoci dřív, než i nám tady
počasí a příroda ukáže, jak vypadá jejich
odvrácená tvář. Ale abychom nebyli pouze
kritičtí. Jsou mezi námi lidé, kteří tohle
všechno už celá léta obětavě dělají a za to
jim patří náš dík.

u...

Cesta ze smutk

A co napsat závěrem? Ráda bych napsala
to okřídlené přání „aby se život vrátil do
starých kolejí“, ale dobře vím, že tomu tak
nebude. Minulost už není možné vrátit a
budoucnost ještě nenastala, proto žijme
přítomností. Život je tady a teď. Tak si ho
užívejme plnými doušky, protože náš
současný život bude přesně takový, jaký si
ho uděláme.
Přeji vám hodně vzájemné lásky, tolerance,
dobré nálady a humoru, a to nejen pro
zbytek léta.
Monika Šlehobrová
starostka
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Chodníky
Konečně jsme se dočkali a komunikace
jsou po dlouhé době opravené, takže jsme
se mohli pustit do oprav chodníků. Jsme
rádi, že se podařilo v krátkém čase opravit
všechny chodníky podél frekventovaných
krajských komunikací v Netvořicích. Trošku
složitější je to v ulici Hrubínova, kde
nám práce postupují pomaleji, než jsme
očekávali. Pravdou je, že oprava těchto
chodníků je oproti zbytku obce poněkud
složitější. Součástí projektu je oprava,
případně vybudování nových dešťových
vpustí, obrub a opěrných zdí. Nově se

budují i bezpečné přechody včetně jejich
osvětlení. Nic to ale nemění na skutečnosti,
že bychom si představovali, že firma, která
vyhrála výběrové řízení, bude pracovat
s větším nasazením a zrychlí práci tak,
aby nejvíce frekventovaná ulice v obci
nebyla tak dlouho dopravně paralyzována.
Bohužel stav, kdy sjednané stavební práce
poněkud váznou, je realita současné doby.
Firmy vyhrávají zakázky, ale nemají na jejich
realizaci dostatečný počet pracovníků.
Balancují pak mezi jednotlivými stavbami a
vytloukají doslova „klín klínem“. Tím se práce

prodlužují, i když sjednaný termín předání
stavby se vždycky nějak stihne.
Na to, že je v ulici Hrubínova dlouhodobě
omezena doprava pomocí semaforu, tak
doplácí zejména občané z přilehlých ulic.
Každý, kdo to tady jenom trochu zná, si jimi
krátí cestu, protože se mu nechce čekat na
semaforech. Je to celkem pochopitelné,
proto prosíme obyvatele ulic, kterých se
to týká, o trpělivost. Jedná se o jednu z
posledních oprav, která takto výrazně omezí
plynulý chod obce.

3. Dotace na projekt „Vybavení školní
kuchyně ZŠ Netvořice“ z dotačního titulu
Program rozvoje venkova, který jsme
získali prostřednictvím MAS Posázaví. V
měsíci červnu proběhlo výběrové řízení,
jehož vítězem se stala firma GAMA
holding Praha a.s.. Celkové náklady na
obměnu gastro vybavení jsou 596 320,57
Kč, z toho výše dotace 475 320,-Kč.
Školníkuchyněprošlastavebnímiúpravami
v roce 2004, kdy byla provedena nová
elektroinstalace, rozvody vody a topení. V
té době bylo také částečně obměněno
nevyhovující gastro technologické zařízení.
Toto zařízení je již ale 16 let v plném
provozu, a i když na něm byla prováděna
pravidelná údržba a nutné opravy, je již
zastaralé a za hranicí svojí životnosti. Navíc
všechny prováděné opravy jsou, vzhledem
k jeho stáří, neekonomické. Nové gastro
vybavení přinese úsporu energií a zajistí
bezpečný a plynulý provoz školní kuchyně.
Bude tak připravena zvládnout i nárůst
připravovaných jídel, neboť v posledních
měsících dochází k navýšení počtu
strávníků.

4. Dotace na projekt „Stavební práce a
vybavení MŠ Netvořice“ z Programu
rozvoje
venkova.
Celkové
náklady
projektu jsou 185 961,- Kč, z toho výše
dotace 148 768,80 Kč. V současné době
probíhá nabídkové řízení na zhotovitele.
V rámci projektu dojde k pokládce nové
podlahy v jedné ze tříd MŠ, která bude
odpovídat hygienickým a bezpečnostním
požadavkům. Bude také pořízeno nové
vybavení do této třídy.

plné i proto, že u nás „svědomitě třídí“ i
přespolní. Snad se nám tento problém
podaří vyřešit přesunem sběrných nádob
na méně frekventovaná a známá místa, kde
nebudou tolik na očích. Jde nám hlavně o
to, aby sběrné nádoby sloužily primárně
pro potřeby našich občanů a bylo možné
kolem nich udržet odpovídající pořádek a
čistotu.

likvidací tohoto odpadu, a to zejména za
dopravu. Do budoucna se ale musíme
zamyslet nad tím, jakým způsobem změnit
podmínky
odběru
velkoobjemového
odpadu v našem sběrném místě. Do
té doby, než vyřešíme, kam se bude
velkoobjemový odpad odvážet, žádáme
všechny, aby respektovali dočasné zastavení
jeho odběru a nenechávali jakýkoliv odpad
před uzavřeným sběrným místem.

Dotace
Jarní období pro nás bylo, co se dotací týká,
úspěšným obdobím. Podařilo se nám získat
dotace hned v několika případech:
1. Dotace na akci „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení v
městysi Netvořice a místních částech“
od Ministerstva průmyslu a obchodu, a to
z dotačního titulu EFEKT 2021. Proběhlo
výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma
SIEMENS a.s. Celková cena za dílo je 3 326
986,- Kč, z toho výše dotace 1 663 493,Kč. Dne 2.6.2021 byla zahájena realizace
akce a potrvá přibližně do konce září
letošního roku.
2. Dotace od Ministerstva kultury na projekt
„Nová expozice Městského muzea
v Netvořicích“, a to v 1. patře našeho
muzea. Také u tohoto projektu jsme již
dokončili výběrové řízení a byly zahájeny
realizační práce. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Marcel Pígl z
Ratibořických Hor, která se specializuje na
realizace výstavních prostor nejen v České
republice, ale i v Evropě. Celková cena za
dílo je 1 190 447,61 Kč, z toho výše dotace
752 000,- Kč.

Bohužel jsme prozatím byli neúspěšní se
žádostí o dotaci na opravu chodníků a
komunikace na Sídlišti II, ale nevzdáváme
se. Žádost podáme znovu a pokud opět
neuspějeme, tak využijeme nárokovou
dotaci od Středočeského kraje ve výši
1 000,-Kč na občana.

Odpad
Není to jen údržba zeleně, co nás delší
dobu trápí. Velkým problémem je i
problém s odpady. Od nového roku vešel
v platnost nový zákon o odpadech. Podle
něj má každá obec limit, kolik může
jeden obyvatel ročně vyhodit směsného
odpadu. Když ho obec, jako celek překročí,
doplácí na to všichni. Vůbec si nemyslím,
že málo třídíme. O tom ostatně vypovídají
pravidelně přeplněné sběrné nádoby na
tříděný odpad, a to hned jeden nebo dva
dny po jejich vývozu. Problémem je, že
při třídění nerespektujeme, co do které
nádoby patří a narveme tam vše, co se
nám doma nehodí. Navíc by to chtělo dát
si trochu práce s tím, aby to, co vyhazujeme,
mělo co nejmenší objem. V některých
případech to lze jen těžko dodržet, ale co
se týká např. papírových krabic, tak tady
je to pouze lenost, krabici roztrhat nebo
alespoň rozložit. Pouhým rozložením
tak zbyde v kontejneru více prostoru,
aby mohli něco vyhodit i ostatní. Sběrné
nádoby jsou pravděpodobně okamžitě

Dalším, a ne zrovna malým problémem, je
likvidace velkoobjemového odpadu. Jak jste
možná již zaznamenali, tak jsme dočasně
přerušili jeho odběr. Důvodem je zaplnění
kapacity skládky v Přibyšicích, která nám
tento odpad přestala přijímat. Naše sběrné
místo nemá takovou kapacitu, abychom
zde mohli tento odpad dlouhodoběji
skladovat. Nyní jednáme s firmou COMPAG
Votice s.r.o. o ukládání odpadů na jejich
skládce TKO Votice. Po uzavření smlouvy
bude možné vyvážet odpad i na tuto
skládku. Jedno je ale jisté. Opět narostou,
a ne malou měrou, náklady spojené s

Likvidace odpadu je a do budoucna bude
velkým problémem. My, stejně jako ostatní
obce a města, se budeme muset s novelou
o odpadech nějak vypořádat. Nebude
to vůbec jednoduché a bude nás to stát
nemalé finanční prostředky z rozpočtu.
Snažme se proto omezit produkci
veškerých odpadů. Bylo by skvělé, kdyby se
nám to podařilo, protože potom bychom
nemuseli zvyšovat poplatky za jejich svoz.
Jak se s tím popereme, to ukáže až čas.
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Na to, že je v ulici Hrubínova dlouhodobě
omezena doprava pomocí semaforu, tak
doplácí zejména občané z přilehlých ulic.
Každý, kdo to tady jenom trochu zná, si jimi
krátí cestu, protože se mu nechce čekat na
semaforech. Je to celkem pochopitelné,
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to týká, o trpělivost. Jedná se o jednu z
posledních oprav, která takto výrazně omezí
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ponechání na místě se vedou, a to nejen
mezi obyvateli náměstí, letité debaty. Vysoký
strom, a lípa obzvlášť, to je nádhera, ale
nesmí svým vzrůstem a zdravotním stavem
ohrožovat svoje okolí. O tom, abychom mohli
takový strom porazit, ale nerozhodujeme
sami. Abychom dostali povolení ke kácení,
musíme mít v ruce pádné důkazy o tom, že
je strom svému okolí opravdu nebezpečný.
Na doporučení Odboru životního prostředí
MěÚ Benešov jsme se rozhodli, že necháme
zpracovat odborný posudek soudním
znalcem, z něhož by mělo být patrné, v
jaké kondici se stromy nacházejí a jaké jsou
možnosti řešení. Jde zejména o tzv. tahové
zkoušky, které zjistí, co strom při extrémních
výkyvech počasí vydrží. Vzhledem k tomu,

že jedna taková zkouška stojí v rozmezí
8.000,- Kč až 12.000,- Kč za jeden strom (a
vzrostlých lip je na náměstí 14), tak bude
muset dojít k určité selekci, které lípy budou
této zkoušce podrobeny, abychom vydané
finanční prostředky měli rozpočtově kryty.
Ať už dopadne výsledek jakkoli, lípy, které
na náměstí zůstanou, budou muset projít
radikálním „zkrášlovacím“ řezem, kdy se jim
jejich koruna výrazně zkrátí. To se bude týkat
i ostatních lip, myslíme tím, těch výrazně
mladších. Doufejme, že do konce srpna
budeme mít v ruce potřebné posudky,
abychom znali stav věci a mohli podniknout
další potřebné kroky.

Probíhají jednání s Arcibiskupstvím
pražským, a to ve věci bezúplatného
převodu veřejného pohřebiště a přilehlých

pozemků do majetku městyse. Pokud se
nám podaří pozemky získat, rádi bychom
rozšířili veřejné pohřebiště o klidovou zónu

s kolumbáriem a rozptylovou loučkou.

Jak je z předchozího výčtu projektů
patrné, že je před námi v dalším půlroce
hodně práce. Současně připravujeme ale i
podklady pro projekty na další roky. Většina
z nich je shrnuta v našem strategickém
dokumentu Program rozvoje městyse
Netvořice na období 2019-2025, který
průběžně aktualizujeme. Nahlédnout do
něj můžete na našich webových stánkách.
Dnes už víme, že za region Posázaví
jsme byli, spolu se 3 dalšími obcemi,
vybráni a získali jsme příslib financování
záměru v rámci programové strategie ITI
(Integrovaná územní investice). V našem

případě byl vybrán projekt „Revitalizace
netvořického náměstí“. Pokud připravíme a
včas předložíme projektovou dokumentaci,
tak dojde k financování tohoto záměru v
rámci výše uvedené programové strategie
ITI. V současné době jsme ve fázi výběru
zpracovatele studie. Než nový vzhled
náměstí spatří světlo světa, je před námi
ještě dlouhá cesta. Vzhledem k tomu,
že se jedná o centrum obce, nechceme
nic uspěchat. Musíme se, spolu se
zpracovatelem studie, zamyslet nad tím,
kam umístit parkovací stání s využitím
stávajících ploch, zeleň včetně lipové aleje a

odpočinkové zóny. Samozřejmě nesmíme
zapomenout, že se zde každoročně koná
pouť a musí tedy zůstat zachovány i
prostory pro umístění atrakcí.
Tak snad jsme při našem výčtu
rozpracovaných a budoucích projektů
na žádný nezapomněli. Není vždy úplně
jednoduché všechno časově skloubit, ale
na to jsme si zvykli. Jsme rádi, že se nám
daří naše sliby plnit, a že s dotacemi je nám
„paní Štěstěna“ stále nakloněna. Bez nich
by se vše dělalo podstatně pomaleji, někdy
i vůbec.

u...

Cesta ze smutk

Lípy na náměstí
Počasí posledních týdnů nám ukázalo, že i
to, co se zdá stabilní a trvalé, může vzít za
určitých okolností za své. Konkrétně tím
myslíme lípy na netvořickém náměstí. Při
bouřce a prudkém dešti na konci června se
jedna z lip vyvrátila. Díky Bohu tak šikovně, že
neponičila žádný dům, pouze opětnou zeď.
O její likvidaci se postarali naši a jílovští hasiči.
Do té doby jsme se všichni domnívali, že lípy
jsou sice staré, ale ve výborné kondici. I když
před několika lety proběhla jejich sanace
(ořezání a zpevnění korun), asi to nestačilo.
Ukázalo se totiž, že spadlá lípa měla kořeny
napadené dřevokaznou houbou, a přitom
při pohledu z venku se jevila jako naprosto
zdravá. Víme, že lípy mají své zastánce i
odpůrce a o jejich poražení nebo naopak
Veřejné pohřebiště

Plnění rozpočtu městyse k 30.6.2021
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

17 578 757.26 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

11 823 178.60 Kč

SALDO
Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 30.6.2021
Zůstatek účtu u České národní banky k 30.6.2021
Zůstatek účtu „stočné“ u České spořitelny k 30.6.2021
Zůstatek nesplaceného úvěru na kanalizaci a ČOV k 30.6.2021

+ 5 755 578.66 Kč
22 337 951.60 Kč
8 178 546.23 Kč
737 303.66 Kč
27 158 465.45 Kč
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.6.2021
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• závěrečný účet městyse za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením bez výhrad
• účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2020
• převedení výsledku hospodaření ve výši 6.078.256,11 Kč v r. 2021
na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních
období
• aktualizovaný Program rozvoje městyse. Netvořice na období
2019 – 2025
• spolufinancování projektu „Stavební práce a vybavení MŠ
Netvořice“. Celkové předpokládané náklady 185 961,- Kč vč.
DPH. Výše dotace 80%, podíl vlastních zdrojů 20%
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 39 v k. ú
Maskovice o výměře 456 m2, který je ve vlastnictví městyse
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.3/2021 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rozhodlo mj.:
• v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona zařadit
do změny č. 2 územního plánu Netvořice žádosti navrhovatelů
číslované jako příloha č.3,6,7,8,10 s tím, že podmiňuje zařazení
požadavku jednotlivých žadatelů do změny úhradou podílu
nákladů na její zpracování
Bere na vědomí mj.:
• zprávu finančního výboru č.j. FV – 01/2021 ze dne 24.5.2021

Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 29.3.2021 do 2.7.2021
Rada schvaluje mj.:
• zadání zakázky malého rozsahu na akci „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení v městysi Netvořice“, týkající se
veřejného osvětlení v městysi Netvořice a jeho místních částech
• Směrnici č.3/2021 k testování zaměstnanců městyse Netvořice
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s účinností od 30.3.2021
• na základě ústní žádosti nájemce, dočasné snížení nájmu
pronajatých prostor restaurace Na Radnici na částku 1.000,- Kč
+ zákonná DPH /měsíc, a to v období od 1.4.2021 do 30.6.2021
• Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolním
vzdělávání pro školní rok 2021-2022 Mateřské školy Netvořice
• vítěze nabídkového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení v městysi Netvořice“, kterým se stala firma
Siemens Mobility s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 2.994.888,33
Kč bez DPH
• ukončení smlouvy o užívání veřejného prostranství – část
pozemku parc.č.125 v k.ú.Netvořice s D. P., a to k 30.6.2021
• na základě žádosti M.H., vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku parc.č. 125 v k.ú. Netvořice, a to od 1.7.2021 do
31.12.2022.
• školné Mateřské školy Netvořice na školní rok 2021-2022 ve výši
456,- Kč/měsíc.
• zadání zakázky malého rozsahu na akci „Otevření nové expozice
Městského muzea v Netvořicích“
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.3.2021 - Opravy
chodníků v městysu Netvořice s navýšením původní částky
o částku 118.305,- Kč. K navýšení ceny došlo z důvodu opravy
„trojúhelníku“ na křižovatce ulic Pražská a Sídliště I a instalaci
palisád v ulici Pražská před č.p. 127 z důvodu zabezpečení svahu
proti posunu.
• bezúplatnou pomoc JSDH Netvořice spočívající v zajištění vody
pro zázemí účastníků na akci „Memoriál generála G.A.Custera“
ve dnech 18.-22.8.2021 ve Všeticích, Radějovicích a Benešově
a bezplatné propagaci této akce v Netvořickém zpravodaji
č.2/2021
• vítěze nabídkového řízení na akci „Nová expozice Městského
muzea v Netvořicích“, kterým se stal Marcel Pígl, Vřesce 2, 391
43 Ratibořské Hory, IČ 63266652 s nejnižší nabídkovou cenou
1.190.447,61 Kč.
• žádost Regionálního muzea v Kolíně o zapůjčení vysokého
kola Barták a vysokého kola neznámého výrobce z Anglie z
důvodu možnosti pořízení fotografií do katalogu k putovní
výstavě „Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách“ a
pověřuje místostarostku vyřízením žádosti
• žádost Mateřské školy Netvořice o prázdninách, a to v následujícím
režimu: 1.7.-16.7.2021 otevřeno, 19.7.-20.8.2021 zavřeno – úklid,
výměna podlahových krytin, malování obou tříd, 23.8.-31.8.2021
– otevřeno
• zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Netvořice za rok 2020 ve výši
259.984,06 Kč.

• převést část hospodářského výsledku ve výši 9.984,06 Kč do
rezervního fondu ZŠ a částku 250.000,- Kč převést zpět do
rozpočtu městyse.
• zlepšený hospodářský výsledek MŠ Netvořice za rok 2020 ve výši
78.850,57 Kč.
• převést část hospodářského výsledku ve výši 3.850,57 Kč do
rezervního fondu MŠ a částku 75.000,- Kč převést zpět do
rozpočtu městyse.
• uzavřít Smlouvu o dočasném užívání veřejného prostranství na
pronájem části pozemku parc.č.125 v k.ú.Netvořice o výměře
38 m2 s nájemcem p.Marií Hroníkovou, trvale bytem Sídliště
I. č.p.209, Netvořice. Pronájem bude sjednán na dobu od 1. 7.
2021 do 31. 12. 2022, roční nájemné činí 5.200,- Kč.
• fakturaci částky 5.000,- Kč + zákonná DPH za akci technická
podpora nadměrného nákladu společnosti Kámen Zbraslav, a.s.,
IČ: 01820460 zajišťovaného jednotkou JSDH Netvořice
• zadání zakázky malého rozsahu na akci „Vybavení kuchyně ZŠ
Netvořice“
• vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc.č.90 v
k.ú.Netvořice o výměře
• 28 m2. Nájemce restaurace Na Radnici si tímto rozšíří venkovní
posezení. Doba nájmu od 1.7.2021 do 30.9.2021, měsíční
nájemné 1.000,-Kč + zákonná DPH.
• vítěze nabídkového řízení na akci „Vybavení kuchyně ZŠ Netvořice“,
kterým se stala firma GAMA HOLDING Praha s.r.o., Budějovická
220, 252 42 Jesenice, IČ: 26467259 s nejnižší nabídkovou cenou
596.320,57 Kč vč. DPH.
Pověřuje mj.:
• starostku, aby prověřila na VHS Benešov s.r.o., zda návrh smlouvy
Pragoprojekt a.s. související se stavbou úseku „D3 0301 * 0303
Praha – Václavice“ dálnice D3 k podpisu (SO 303-343 Úprava
vodojemu Netvořice) je obsahově v souladu se zájmy městyse a
zda je ze smlouvy patrné, že zůstane zachován vodojem městyse,
který bude sloužit pouze pro potřeby obyvatel městyse a nebude
na něj připojen nový přivaděč. Po zjištění všech skutečností bude
návrh smlouvy předložen k projednání na nejbližší zasedání
zastupitelstva.
• místostarostku odpovědí na žádost MěÚ Týnec n/Sáz. o
součinnost ve věci stavby zabudovaných ocelových sloupků na
pozemku parc.č.102/1 a 103/2 v k.ú.Maskovice, kterou provedli–V.
K., D. D. (zast. J. D.)
• místostarostku, po prostudování všech relevantních podkladů,
případnou odpovědí na dopis KÚ Plzeňského kraje-odbor
životního prostředí k akci „Stavba „D3 Přivaděč Týnec nad
Sázavou“ – výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště
chráněných druhů živočichů“, týkající se vyjádření k podkladům
pro vydání rozhodnutí.
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Tak to konečně začalo. Dlouho plánovaná
rekonstrukce výstavních prostor v 1.
patře našeho muzea je v plném proudu.
Pracujeme na ní s o to větší chutí a radostí,
protože jsme na ni obdrželi dotaci ve
výši 752.000,- Kč z celkových nákladů
1.190.447,61 Kč. Pro rozpočet to alespoň
nebude taková „rána“ a uspořené prostředky
budeme moci v příštím roce investovat
jinde. Nebo je investujeme do úpravy
přízemních prostor v muzeu, uvidíme. Vše
záleží na vývoji ekonomické situace našeho
státu, na to, kolik peněz obdržíme ze
státního rozpočtu. Prioritou pro nás ovšem
zůstává zachování schopnosti splácet úvěr,
který máme, a to i v letech budoucích
bez ohledu na to, jak na tom bude stát.
Proto musí být všechny opravy a investice
plánovány s rozmyslem, abychom předešli
případným negativním dopadům na náš
rozpočet.
Ale zpátky do muzea. Nejdřív jsem si
myslela, že vám v tomto čísle zpravodaje

ukážeme grafický návrh, jak budou nové
výstavní prostory vypadat. Ovšem potom by
to pro vás nebylo žádné překvapení a navíc,
papír někdy snese víc než realita. Proto ještě
vše necháme zahalené rouškou tajemství a
budeme se těšit, že vás výsledná expozice
příjemně překvapí. Zatím jenom můžu
uvést, že v prostorách se bude nacházet
výhradně týnecká kamenina, doplněná
o naše dva unikáty – vysoká kola. Něco
málo se zde objeví i z krajového oblečení a
dobového vybavení.
Čím více se v muzeu pohybujeme, tím více
nás nepřestává překvapovat, jaké „poklady“
tady máme. O týnecké kamenině jsme
věděli, je zapsána v Centrální evidenci
sbírek, stejně jako sbírka mincí, takže ji
samozřejmě nelze unikátnost upřít. V
posledních letech ale stále častěji projevují
muzea z celé republiky zájem o zapůjčení
našich vysokých kol, a to v rámci výstav,
které pořádají, a které se tématikou kol
zabývají. Naše vysoká kola se objeví nově
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i v katalogu sbírek k putovní výstavě
„Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola
v Čechách“. To je přítomnost a území České
republiky. V minulosti se ale objevil i článek
o vysokém kole Barták v zahraničním tisku,
resp. ve sborníku přednášek na ICHC –
15. Mezinárodní konferenci o historii kol
v roce 2004, která se konala ve Vídni. A
protože nám přijde velmi zajímavé, co o
našem kole napsal autor článku Jan Králík,
spisovatel a velký znalec historických kol,
nabízíme jeho doslovný překlad včetně
použitých fotografií. Tímto zároveň autorovi
děkujeme, že nám materiály poskytl, a to
včetně cenných rad a poznatků.

u...

Cesta ze smutk

Tak si pěkně počtěte a na originál se
přijďte do našeho muzea určitě podívat. Až
otevřeme, jste srdečně zváni!
Ivana Fulínová
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Vysoké kolo Barták
Před dvanácti lety jsem se rozhodl
obeslat všechna muzea v České
republice s dotazem, zda mají ve svých
sbírkách historická jízdní kola. Trvalo půl
roku, než jsem od všech dostal odpověď.
Nakonec jsem počítal. Ponechme
stranou soukromé sbírky a kolekci
Národního technického muzea. Kromě
nich existuje v České republice 80 muzeí,
která vystavují nebo mají v depozitáři
historické kolo. Jsou to muzea městská,
regionální a krajská, výjimečně zaměřená
i tematicky. Z odpovědí vyplývá, že
celkem v nich jsou 3 stroje typu draisiny,
29 kostitřesů, 9 tricyklů, 106 vysokých
kol (z toho 20 Kohoutů) a 14 bezpečníků,
tedy 171 exponátů. Byl jsem pyšný, že
jsem získal kompletní přehled o stavu
historických kol u nás. Samozřejmě jsem
se mýlil, samozřejmě jsem kompletní
přehled neměl a zřejmě dodnes nemám.
Však jsem se o tom brzy přesvědčil.
Ejhle Netvořice
Projížděl jsem městečkem Netvořice. Bylo
horko a na náměstí otevřená hospoda,
takže jsem neodolal, opřel jsem kolo a dal
si pivo. A jak jsem ho pil, od vedlejšího stolu
slyším debatu místních chlapíků o jakési
pušce, která je v jejich muzeu. Přisedl jsem
k nim a hned jsem se dozvěděl, že tam
mají i nějaký starý křáp, kostitřas nebo co.
Nebudu to protahovat. Za čtvrt hodiny
jsem našel paní s klíčem, která nechala
vaření a šla mi otevřít. To, co jsem tu spatřil
stálo za to. Pod schody stálo vysoké kolo,
takřka kompletní, bez gum, bez laku, celé
s povrchovou korozí, ale nepoškozené.
Chyběl jen jeden drát, lehce byl poškozený
levý pedál. Na první pohled mě kolo zaujalo
řídítky s pákami a jedním táhlem, spojeným
s levou klikou. Celý mechanismus sloužil k
tomu, aby jezdec mohl při jízdě do vrchu
využít i síly paží.
Všemi čtyřmi
Jak systém pracoval? Řídítka jsou upevněna
na čepu. Při běžné jízdě po rovině jsou
pevně aretována ve vodorovné pozici. Od
levého řídítka vede na levé straně táhlo,
které je na čepu připevněno k zalomené
hřídeli předního kola, na které je také levá
klika. Při jízdě s pevně uchycenými řídítky
se horní konec táhla volně posouvá nahoru/
dolů v pouzdře, které je upevněno pod
levým řídítkem. Když jezdec chce „šlapat“ i
rukama, zmačkne na řídítkách levou páku.
Tím řídítka odjistí a ta se mohou v kloubu
na hlavě kývat nahoru dolů. Páka současně
zasune do pouzdra malý čep, který
zapadne do táhla. To se v pouzdře až dosud
volně pohybovalo nahoru/dolů. Jakmile čep
do táhla zapadne, táhlo se pevně spojí s
řídítky a začne působit podobně jako na
kolech parní lokomotivy. Síla rukou, které
kývají řídítky nahoru a dolů, se přes táhlo
přenáší na zalomenou hřídel předního kola.

Aby jezdec nemusel páku k řídítkům stále
tisknout, lze ji zajistit železným háčkem,
který je otočně uchycen těsně u dřevěného
madla.
Když jsou řídítka pevně zaaretovaná, drží je
ve vodorovné poloze vzpěra, přišroubovaná
na horním konci levé strany přední vidlice.
Na této vzpěře je vyraženo „PATENT“, avšak
bez čísla patentu. Kolo nemá ani žádné
výrobní číslo.
Ponechme stranou, jak bylo celé zařízení
účinné, a zda si jím jezdec opravdu pomohl.
Osobně si myslím, že moc ne, zejména
proto, že celý přídavný mechanismus
výrazně zvyšuje váhu kola.
Jak daleko?
Další zajímavostí je počítač ujeté vzdálenosti
na hřídeli předního kola. V principu je to
jednoduché zařízení. Na hřídeli je jemný
závit, do něhož zapadá kolečko s vnějším
ozubením. Kolečko se při jízdě otáčí a
pohání přes převody dvě ručičky, které na
ciferníku indukují ujetou vzdálenost. Počítač
visí díky své váze pod hřídelí. Držák, na němž
je počítač na hřídeli zavěšen, nedovolí, aby
se posouval v zatáčkách do stran. Počítač
je na držáku uchycen excentricky, takže jej
lze páčkou od závitu oddálit nebo naopak
přiblížit, aby zoubky zapadly do závitu.
Šikovný Barták
Kdo je výrobcem tohoto kola? Pamětníci
potvrdili, že kolo sem někdy v šedesátých
letech věnovala rodina pana Jana Bartáka
z nedaleké obce Neveklov. Kdo to byl Jan
Barták?
Jak známo, za dob monarchie bylo
zvykem, že mnozí mladí muži odešli po
vyučení do světa sbírat zkušenosti ve svém
oboru, zkrátka se vydali na zkušenou,
nejčastěji do Rakouska, mnohdy do Vídně.
Nejlepším vysvědčením o jejich nově
nabytých dovednostech v řemesle pak
býval vlastní výrobek. Podobné to bylo s
Janem Bartákem z nedalekého Neveklova.
Byl to šikovný a úspěšný chlapík. Vydal se
do Vídně, a když tam skončil svoji praxi u
vyhlédnutého mechanika, zhotovil si sám
vysoké kolo, na němž se údajně vrátil někdy
v polovině 80. let 19. století. Léta pak kolo
odpočívalo na půdě pod střechou, až se
nakonec dostalo do muzea v Netvořicích.
Kolo na medaili
O přesném datu vzniku kola můžeme
spekulovat, ale nebudeme daleko od
pravdy, když řekneme, že vzniklo nejpozději
v polovině roku 1886. To proto, že se o
kole dochovala zmínka v týdeníku Tábor z
28.srpna 1886. V článku nazvaném Krajinská
řemeslnicko-průmyslová výstava v Táboře
se doslova praví: „Jan Barták, zámečník z
Neveklova, zdokonalil bicykl velocipéd a
vystavil jej. Je to práce důmyslná a dokonalá.
Udělena stříbrná medaile výstavní“.
Údaje jsem zjistil od pravnuka Jana

Bartáka, muže stejného jména. A také to,
že pradědeček prý chtěl vytvořit vysoké kolo
s volnoběžkou, která by se dala zapínat a
vypínat podle povahy terénu. K tomu se ale
už nedostal.
Že pradědeček byl šikovný chlapík potvrdil
i starosta Neveklova. Všichni v okolí prý u
něho kupovali pumpy na vodu. Starý pan
Barták je vyráběl tak dokonale, že desítky
let fungovaly den co den, aniž by vyžadovaly
jakoukoli údržbu. A nakonec jsem získal
ještě něco: fotografii vysokého kola pana
Jana Bartáka, jak vypadalo, když bylo nové.
Bohužel byl jeho tvůrce pyšný jen na to
kolo, nikoli na sebe, a tak nechal u fotografa
zvěčnit pouze svůj stroj – on sám bohužel
na žádné dochované fotografii není. Na
obrázku je na řídítkách cosi, co by mohlo
vypadat jako medaile, kterou Barták získal
na výstavě v Táboře. Je to ale jen domněnka,
z obrázku se nic konkrétního vyčíst nedá.
Nakonec ještě maličkost. Obec Netvořice se
rozhodla, že Bartákovo kolo nechá vyčistit,
zrestaurovat a nakonzervovat. Polovinu
částky uhradila obec Netvořice, druhou
polovinou přispělo Ministerstvo kultury ČR.
Dnes tedy máme tři druhy záběrů: jeden z
doby, kdy kolo vzniklo, další z poloviny 90.
let minulého století, jak jsem ho v muzeu
našel, a jeho současný stav, v jakém ho tam
dnes můžete spatřit.
Text: Jan Králík, 2004
Foto: archiv autora
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Úžasné knižní novinky
a knihovní akce
I když jsou prázdniny v plném proudu a času
na čtení mezi výlety, prací a dovolenými není
tolik, máme pro vás pár skvělých tipů na
letní odpočinkové čtení, které najdete u nás
v knihovně. První knižní titul, který bychom
vám rádi představili je kniha Za pět let od
autorky Rebeccy Serleové – jde o oddechový
příběh plný lásky, přátelství, emocí a snů o
budoucnosti. Tento příběh vás rozhodně
chytne a už nepustí. Pro náročnější čtenáře
prahnoucí po napětí a troše toho strachu,
máme knihu Krize od Felixe Francise.
Děj vás vtáhne do stájí v Chadwicku, kde
vypukl požár, při kterém zemřelo šest velmi
cenných koní. Harrison Foster, krizový ředitel
londýnské firmy specializující se na právní
záležitosti zjišťuje, že pravděpodobně nešlo
jen o obyčejný požár, ale o promyšlený
zločin. Posledním naším tipem je kniha
pro filmové fanoušky a milovníky psů. Kniha
Gump – pes, který naučil lidi žít od Filipa
Rožka vám zlomí srdce. Příběh o cestě
plné překážek a pastí, o lásce, naději, psí
obětavosti a moudrosti, vám jistě otevře oči.
Titul je doplněn akvarelovými ilustracemi
a fotografiemi lidí a psů, kterými se autor
inspiroval. Podle této knihy byl natočen i
film, který můžete od konce července vidět
v kinech. U nás v knihovně si na své přijdou i
děti, pro které jsou nachystány také novinky.
Lákadlem mohou být knihy o zvířátkách,
například Strach má velké uši anebo Příběhy
slepičí babičky.
Pokud máte i vy nějaký hezký tip na knihu,
kterou byste rádi u nás v knihovně našli,
napište nám nebo se za námi zastavte. Rádi
se inspirujeme.
Mimo tyto knižní tituly nám na konci
června dorazily i knihy z výměnného fondu
z Benešova. Vybírat můžete ze 100 knih
různých žánrů. Případně si můžete přijít
vypůjčit i nejnovější časopis Propamátky.
Najdete tu hezké články s inspirací, kam
vyrazit na výlety. Určitě je tedy z čeho vybírat.
Během jarních měsíců se u nás v knihovně
sešlo i mnoho darovaných knih od vás.
Školní četba je studenty stále žádaná, a
proto jsme moc rádi a děkujeme vám,
že knihy nosíte. Stále však některé tituly
hledáme. Pokud některý z nich doma máte
a chtěli byste ho naší knihovně věnovat,
určitě to oceníme. Slibujeme, že se o něj
hezky postaráme. Navíc knihy, spadající do
povinné školní literatury, můžete v knihovně
celkem jednoduše najít. Všechny jsou totiž
nově opatřeny štítky „školní četba“. Pro ještě
větší přehlednost jsme oštítkovali i básnické
sbírky. Nově tedy pod zelenou barvou a se
štítkem „poezie“ najdete i tyto knihy.
Dalším zkrášlovacím procesem u nás v
knihovně prošla také holá místa na stěnách.
Nad kufrem (knihovní knihobudka) v chodbě
jsou vystavena poděkování od letošních
druháčků, kteří se zúčastnili „pasování“.
Moc si toho vážíme! V knihovně je pak nad
stolem umístěn nový knižní plakát ke Dni
knihoven, který jsme dostali jako dárek od
Městské knihovny Benešov.

že si to děti užily stejně jako my, a že za námi
do knihovny opět brzy, například se svými
rodiči nebo prarodiči, dorazí. Budeme se na
vás těšit. Zároveň děkujeme všem, kteří nám
pomohli výše uvedené akce zabezpečit, ať
už je to vedení Mateřské či Základní školy
nebo městys Netvořice.

u...

Cesta ze smutk

Když už se zmiňujeme o dětech, musíme
se pochlubit již zmíněným pasováním
prvňáčků a druháčků, které se uskutečnilo
na konci školního roku. Jsme velice rádi, že
nám stále se zmírňující pandemie umožnila
tuto akci uspořádat. Všechny děti byly velmi
šikovné. Pomohly nám najít schované
pohádkové postavičky a také abecedu,
kterou zvládly nejen složit, ale také správně
odříkat. Moc hezky jsme si s nimi popovídali
o pohádkách a příbězích, které děti zbožňují.
Za jejich šikovnost a pomoc při hledání, byly
všechny děti odměněny knížkou a musely
slíbit, že se vždycky ke knížkám budou hezky
chovat. Tento slib nám také v knihovně
podepsaly. Jako dárek jsme od školáčků
dostali obrázky s pohádkovou tématikou.
Všechny obrázky máme vystavené a vy si
je můžete přijít prohlédnout k nám do
knihovny. Druhou mini výstavu obrázků (z
jarní soutěže) můžete vidět na vývěsce vedle
autobusové zastávky.

Pár dní po pasování jsme u nás přivítali také
předškoláčky. Společně jsme se vrhli do
skládání pohádkových puzzle, abychom se
poté přesunuli do knihovny, kde proběhlo
pro děti čtení o Medvídkovi Pú a jeho
přátelích. Za správně složené puzzle dostaly
děti odměnu v podobě omalovánky krtečka.
Všechny návštěvy, ať už předškoláků, prvňáků
nebo druháků byly moc krásné. Doufáme,

A aby těch akcí nebylo málo, tak jsme se
jako zástupci knihovny zúčastnili i Dětského
dne, pořádaného dne 19.6.2021 na
fotbalovém hřišti. O tom, že paměť dětí je
až neskutečná jsme se přesvědčili při mini
hře, kdy jsme dětem na pár minut ukázali
pohádkové postavičky, které jsme posléze
zakryli. Ovšem děti nám je v mžiku všechny
správně vyjmenovaly. Druhou hrou, tentokrát
pro starší a odvážné, byl Harry Potter kvíz. I v
něm se dětem dařilo. Kvíz je stále k dispozici
v knihovně a pokud si na něj troufáte,
tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet svoje
znalosti. A je úplně jedno, jestli patříte mezi
skalní fanoušky Harryho Pottera nebo celého
kouzelnického světa. Odměnou pro vás jistě
bude dobrý pocit, že jste tuto výzvu zvládli.
Poděkování patří také všem, kteří se
zúčastnili jarního tréninku paměti na dálku.
A účast byla opravdu hojná. Věřte, že my i
paní lektorka z toho máme velkou radost
a doufáme, že tuto akci budeme moci
uskutečnit i někdy příště.
A pokud máte rádi výzvy a přes léto jste se
vrhli do čtení kupy knih, nezapomeňte se
zúčastnit našich knižních výzev, které máme
sestavené nejen pro dospělé, ale také pro
děti. S vyplněným seznamem, který je ke
stažení na našich webových stránkách, se
nám přijďte do knihovny určitě pochlubit.
Je možné, že vás za vaše „knihomolství“
odměna nemine.
Poslední připomenutí se týká rostlin. I
nadále k nám můžete přijít pro semínka ze
Semínkovny, pár je jich pořád ještě k mání.
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Zároveň však už můžete nosit vaše sebraná semínka ze zahrádek a balkonů. Přijímáme semínka všech rostlin – květin i zeleniny. Jenom
prosíme o označení místa sběru, rok a také název rostliny. Předem mnohokrát děkujeme za vaši spolupráci a budeme se těšit.
Tak to by bylo za knihovnu asi vše. Doufám, že si léto a prázdniny užíváte plnými doušky, a že se spolu ve zdraví všichni sejdeme na netvořické
pouti. Samozřejmě vás všechny ráda uvidím v naší knihovně, protože i přes léto máme otevřeno každý pátek od 17:00 do 19:00 hodin.
Tak brzy na viděnou.
Veronika Stejskalová, knihovnice
Malá ochutnávka z knihy Filipa Rožka,
Gump – Pes, který naučil lidi žít
Nebe nade mnou vypadalo jak modrá díra. Díval jsem se na ně skrz roztrženou deku, kterou přes nás ten chlap přehodil.
Vozejk drkotal po dlažbě a pomalu padala tma. Jedna lampa, druhá lampa, třetí lampa, řada lamp nad hlavami zakryla nebe.
Dojeli jsme k popelnicím a ten puch mi skoro zastavil srdce. Chlap se naklonil dovnitř a vytáhl kus nedojedenýho chleba.
„Moc na mě nekoukej, něco si musím najít k večeři, když tu svou dám teď tobě.“ A vytáhnul z kapsy kus gumový hnědý tyčinky.
Vy lidi tomu říkáte párky. Vonělo to, a tak jsem se nerozmejšlel a začal to žrát. Hltal jsem to tak, že jsem zapomněl i kousat. Takže
hned potom, co jsem to všechno sežral, jsem to hned vyblil. Štěňata totiž nemůžou párky. Ale to je vám jako hladovýmu štěněti
opravdu jedno. A tak, jak jsem ty vyblitý kousky před sebou viděl, tak jsem je znovu sežral. Podruhý už ve mně zůstaly, ale začaly
mě dost tlačit v břiše.
Ten chlap měl dobrý srdce, ale zřejmě neměl nikdy žádnýho psa a o štěňatech toho opravdu moc nevěděl.
Protože když ten vozík sebou trhnul, tak jsem ty párky neudržel podruhý. Jenže místo předem jsem je tentokrát pustil zadem.
Tak už vím, jak bezdomovec prodává štěňata. Prostě si sedne a dá tě před sebe s cedulí: prodám za cokoliv.
Přišla ženská a s ní silná vůně, bylo to jak kýbl vovadlejch kytek s vodou, která už se začíná kalit. Na tu nikdy nezapomenu!
„Ten nalevo je hezčí,“ a ukázala na mě.
Ale když se ke mně naklonila, řekla:
„Ježíši, fuj, ten smrdí, není nemocnej? Dejte mi toho druhýho. Starej nám před měsícem chcípnul, a nikdo nám teď nehlídá zahradu.“
Dala chlapovi jeden papírek, chytla ségru za kůži na krku a nesla ji pryč.
„No neboj, tebe už neprodám, stejně smrdíš tak, že by tě nikdo nekoupil.“ Podíval se na mě chlápek a už jsem zase poskakoval na vozejku.
Pak strčil ten papírek do kapsy a jeli jsme dál.
Vy lidi ve svým světě žijete neustálým vyměňováním, každej den vyměňujete, papírky za jídlo, papírky za věci, za všechno, a někdy
mám pocit, že je vyměňujete i sami za sebe. To my psi neděláme, my tyhle papírky vůbec nepotřebujeme, pro nás nejsou důležitý.
Jídlo si pes obstará vždycky a pak už schází jenom láska a na ni jsou tyhle papírky krátký. My psi nežijeme život vyměňováním, my
totiž když si vybereme, tak už nevyměníme. Je to takovej zvláštní pocit u srdce, přichází s důvěrou, a když tu důvěru v nás člověk
jednou zaseje, tak ani bolest, ani zklamání, ani mlácení nám lásku k člověku nedokáže vzít … My prostě nevyměňujeme …
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Výběr několika akcí spojených s koncem
školního roku 2020/2021
„Jarní příroda nás volá“ a my jdeme na
Vidrholec – 31. 5. 2021, ŠD I. oddělení
Užili jsme si nádherné odpoledne v přírodě.
U rybníka jsme pozorovali ryby, jak se
vyhřívaly na sluníčku. Cestou jsme poznávali
stromy, keře a ostatní rostliny. Také jsme
nezapomněli na zvířátka, která žijí v lese a
na lukách. Samozřejmě jsme neopomenuli,
jak se máme v přírodě chovat. Po vydatné
svačince jsme si v lese pohráli a vůbec se
nám nechtělo zpět do školy.
Jarmila Jelínková

Dětský den 1. 6. 2021

Dětský den 1. 6. 2021 – 4. a 5. třída

S roční přestávkou jsme navázali na tradici
naší školy a díky rozvolnění koronavirových
opatření jsme mohli opět uspořádat dětský
den s orientačním během pro celý druhý
stupeň.
Závodu se zúčastnili žáci 6. – 8. ročníku,
deváťáci nám pomáhali s realizací závodů
a kontrolovali plnění úkolů na stanovištích
v doprovodné logické a paměťové soutěži.
Závod měl dvě části. Hlavní náplní byl závod
týmů v orientačním běhu. Žáci obdrželi na
startu mapky s vyznačenými kontrolami a za
úkol měli v co nejlepším čase oběhnout 11
kontrolních stanovišť. Na každém stanovišti
měli stránku z komiksového příběhu, kterou
si měli pečlivě přečíst a v cíli odpovídali na
otázky k textu.
Po doběhnutí nachystaly paní učitelky pro
žáky bohaté pohoštění ve formě domácích
moučníků a melounů.

Čtvrťáci a páťáci se vydali na školní pěší výlet
za poznáním okolních přírodních krás a
„zdolali“ část „Posázavské stezky“, která vede
z obce Třebsín do Pikovic. Poté následovala
cesta na autobusový spoj do nedaleké obce
„Hradištko“. Celá procházka se protáhla na
úctyhodných 12,5 kilometru. Počasí nám
přálo a dobrá nálada nikomu nechyběla.

S nejlepšími časy doběhly týmy:
1. GHLAINI (Jan Šteflíček, Anna Riepula,
David Vilkner) s časem 34:44.
2. Divočina (Milan Švec, Vojtěch Krejčí,
Mikuláš Franěk) s časem 36:05.
3. TWIN (Aneta Bartáková, Elen Bartáková)
s časem 37:00.
Druhá část závodu byla zaměřená na logický
úsudek a paměť. Žáci luštili šifry, skládali
tangramy, řešili hlavolamy. Výsledný čas se
sčítal a nejlepší soutěžící byli odměněni.
S nejlepšími výsledky se umístili:
1. Anna Havelková, 8. ročník
2. Aleš Novotný, 8. ročník
3. Mikuláš Franěk, 7. ročník
Aneta Fuchsová

u...

Cesta ze smutk

Jarmila Králová, Lenka Perničková
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Učíme se zachraňovat aneb jak na „ První
pomoc “
Dne 7. 6. 2021 měla čtvrtá a pátá třída
naučný program o zdravovědě. Žáci se
dozvěděli, jak se zachovat při ztrátě vědomí,
popálení, pádu z výšky, alergické reakci a
při dalších akutních situacích, kdy je každá
vteřina vzácná a může zachránit život. Každý
žák si vyzkoušel resuscitaci bezvládné osoby
na zkušebním panákovi Adamovi. Všichni
byli moc šikovní a můžeme věřit, že v
případě potřeby dokáží zavolat na linku 155
a dát první pomoc postiženému.
Jarmila Králová, Lenka Perničková

Výlet do Země ráje v Kovářově

Tradiční šerpování žáků 9. ročníku

24. 6. se vydala čtvrtá a pátá třída na výlet do
Kovářova. Žáci navštívili středověkou vesnici,
kde byli poučeni o dřívějších zvycích a životu
za dob Keltů (např. mletí obilí, pečení chleba,
pěstování léčivých bylin, tkaní látek, chytání
ryb, stavění obydlí a dalších zajímavostí).
Velký úspěch měla také kilometrová stezka
naboso, kterou si prošli dokonce dvakrát.
Na závěr si žáci vytvořili amulet pro štěstí
a ochranu, který si někdejší obyvatelé této
oblasti také vyráběli. Po dřevěném bludišti
a několika těžkých přírodních hlavolamech
se všichni příjemně unaveni a se spousty
zážitky vrátili do svých domovů.

Dne 17. června proběhlo v krásném
prostředí školního areálu šerpování žáků
9. ročníku. Počasí bylo tradičně skutečně
letní, a tak posezení ve stínu stromů bylo
velice příjemné. Základní školu opouští 17
absolventů. Všichni měli velké štěstí, že i v
této nelehké covidové době se dostali na
školy, kam si podali přihlášku.
Tak šťastný start do nové životní etapy !!!

Jarmila Králová, Lenka Perničková

Školní výlety
Všechny třídy absolvovaly v červnu školní
výlety: 1. ročník navštívil zámek Jemniště,
žáci 2. a 3. ročníku strávili příjemný den ve
vojenském muzeu v Lešanech. Čtvrťáci a
páťáci se ocitli na jeden den ve středověku
(Kovářov, viz. článek výše). Šesťáci pojali
školní výlet sportovně, jejich pěší túra vedla
Hornopožárským lesem v okolí Krhanic.
Sedmáci navštívili památky v Kutné Hoře
a žáci 8. a 9. ročníku navštívili Mirákulum v
Milovicích.

Pedagogický sbor ZŠ Netvořice
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Konec školního roku v mateřské škole se
nám přece jen trochu rozvolnil, a tak jsme s
dětmi mohli uskutečnit několik akcí.
V místní knihovně nám Veronika Stejskalová
připravila poutavý program, kterým děti
vtáhla do světa knih.
Předškoláci navštívili základní školu, kde je
paní ředitelka provedla celou budovou a
viděli práci žáků na některých třídách. Děti
měly možnost seznámit se se svou budoucí
paní učitelkou.
S radostí jsme s dětmi uvítali možnost po
dlouhé době vyrazit na školní výlet do ZOO
v Táboře, kde si děti poslechly povídání o
zvířátkách a pohrály na místním dětském
hřišti. Vrátily se utahaní, ale šťastní a plní
dojmů.
Na Mezinárodní den dětí nás přivítala paní
cukrářka Sandra v netvořické cukrárně, kde
si každý pochutnal na sladké dobrotě a
džusíku.
A v neposlední řadě proběhlo na školní
zahradě závěrečné rozloučení s předškoláky.
Společně s rodiči, sourozenci a příbuznými
jsme prožili s dětmi vystoupení, které se
jim moc povedlo. Každý budoucí školák
dostal šerpu, vzpomínkovou fotoknihu a
malý dárek. Mnohým z nás ukápla slzička,
protože, co si budeme povídat, za tři roky
nám dětičky přirostly k srdci a do školy je
vypouštíme jako svoje vlastní.
Na všechny akce nám přálo i počasí a tak
jsme si alespoň trochu vynahradili vše, co
se v posledním roce nemohlo uskutečnit.
Všichni doufáme, že od září nám bude
výuka probíhat v normálních podmínkách.

u...

Cesta ze smutk

Přejeme všem příjemné a slunečné léto
plné krásných zážitků.
Učitelky MŠ

TJ SOKOL
Co je nového u “SOKOLÍKŮ”?
Jelikož byla z důvodu pandemie všechna
sportoviště uzavřena, sportovní činnost byla
značně omezena.
Stolní tenisté, zejména ti nejmenší, začali od
května alespoň jednou týdně trénovat pod
trenéry Mírou Čiperou a Zdeňkem Ošmerou
a po dlouhé pauze se na tréninky velmi těšili.
Doufám, že se i po tak krátké tréninkové
době dostali do formy, kterou měli před
covidem. Do soutěží jsou přihlášena čtyři
mužstva, tak doufejme, že se po roční pauze
začne na podzim znovu hrát.
Od května se začali pravidelně scházet na
trénincích také fotbalisté, jak dospělí, tak i
děti. Děti sehrály asi dva přípravné zápasy
a vyzkoušely si, jak jsou na soutěžní zápasy
připraveny. Mužstvo dospělých sehrálo dva
přípravné zápasy s mužstvem Maršovic a
každý tým využil své domácí prostředí.
Do soutěží jsou přihlášena dvě mužstva dětí
a jedno mužstvo dospělých, tak doufejme,
že se od půlky srpna budeme pravidelně
scházet na zápasy dětí i dospělých. Už teď
se kromě fotbalu těšíme také na výborné
klobásky a vychlazené pivko.

V sokolovně se pokračovalo ve stavebních
pracích, které byly ukončeny na konci dubna.
A co všechno jsme do jara opravili? Jak víte,
na podzim byla provedena výměna střešní
krytiny nad přední budovou. Ve vnitřních
prostorách proběhla rekonstrukce kluboven
v přízemí a v patře. V klubovně v patře bylo
při stavebních pracích zjištěno poškození
stávajícího prkenného záklopu a propadu
škvárové výplně do stropní trámové dutiny.
Bylo tedy nutné odstranit celou betonovou
mazaninu včetně škvárové výplně, udělat
nový rošt a na něj položit podlahu z OSB
desek. Jako finální povrch byla zvolena
podlahová krytina z vinylového PVC.
V sále bylo vyměněno stávající osvětlení za
nové s nižší spotřebou a vyšší účinností světla.
Došlo k opravě obložení včetně nátěru,
výmalbě sálu, přebroušení parket a jejich
nátěru novým voskem. Kompletně byla
opravena i šatna. V suterénu budovy máme
za sebou rekonstrukci stávající umyvárny
a prádelny v jednom. Zde byly provedeny
kompletní bourací práce, a to včetně
podlahy. Ta byla následně oddrenážována,
odizolována a vylita novým betonem. Nové
jsou i obklady včetně zařizovacích předmětů
a dlažby. Novotou září i výmalba. Část

chodby do kotelny jsme přepažili a tím
vznikl v suterénu budovy pěkný čistý prostor.
Kompletní výměny se dočkaly i rozvody
vody a elektřiny. Rekonstrukcí prostor jsme
zde získali další zázemí, jak pro kulturní, tak
i sportovní činnost. Venku bylo dokončeno
oplocení a podezdívka včetně pokládky
venkovní zámkové a žulové dlažby.
Do sálu jsme dokoupili 140 ks nových židlí,
po kterých jste již dlouho volali. Nyní je tedy
kapacita nových dřevěných židlí od domácí
firmy Ton (klasika je prostě klasika), celkem
250 ks.
Jak vidíte, i období pandemie může být k
něčemu dobré. My jsme ho využili k uzavření
vnitřních prostor sokolovny, abychom mohli
provést další etapu rekonstrukce jediné
společenské a sportovní budovy v naší obci.
Za plného provozu by byly všechny tyto
práce podstatně složitější.
Závěrem bych vás všechny rád pozval na
koncert oblíbené kapely KEKS, 14. srpna v
zahradě u sokolovny.
Pavel Bron
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Život se nám pomalu, ale jistě vrací k
normálu a my máme velkou radost, že
se nám v uplynulém období podařilo
uspořádat několik tradičních akcí.
O velikonoční sobotě jsme provedli sběr
železného šrotu v Netvořicích a přilehlých
osadách. Velmi děkujeme všem, kteří nám
darovali svůj kovový odpad a podpořili tím
náš sbor.
V dubnu jsme vylovili rybník v Dunávicích,
kde během rekonstrukce netvořické požární
nádrže, měly přechodný domov ryby, raci a
škeble. Všechny tyto vodní živočichy jsme
vrátili zpět do požární nádrže a ještě k nim
zakoupili nové rybí kamarády.
V plánu jsme měli také rybářské závody, ale
rozhodli jsme se je přesunout na 18. září.
Koncem června jsme po roční přestávce
uspořádali Neckyádu. V letošním roce se
konal závod netradičních plavidel, ve kterém
jsme viděli několik velmi pěkných kousků.

Na souši dále probíhaly soutěže pro děti
i dospělé. Na závěr jsme pro děti vytvořili
pravou hasičskou pěnu.
Zásahová
jednotka
zaznamenala
v
uplynulém období zvýšený počet zásahů.
Nejhorší situace nastala po bouři 24. června,
kdy krátce po půlnoci vyjela jednotka k
čerpání vody ze zatopeného hotelu na
Měříně. Cestou na místo zásahu musela
jednotka odstranit deset stromů, které
byly spadlé přes celou šíři komunikace.
Po dokončení zásahu na Měříně jednotka
dále odstraňovala několik desítek spadlých
stromů na pozemní komunikace v
Netvořicích, nedaleko Dunávic, Rabyně,
Všetic, Tuchyně, u Vojtěchovského mlýna
a Maskovic. Po návratu na základnu v
dopoledních hodinách se několik členů
jednotky po probdělé noci rozjelo do svých
zaměstnání. Zbytek jednotky poté řešil další
spadlé stromy u Tuchyně a v Nové Rabyni.

Jednotka dále vyjížděla k těmto zásahům:
- 8. dubna – požár chaty v Nové Rabyni
- 6. května – technická pomoc – odstranění
stromu přes silnici nedaleko Všetic
- 9. května – požár olejového transformátoru
v Týnci nad Sázavou
- 9. května – technická pomoc – odstranění
stromu přes silnici z Netvořic do Vysokého
Újezdu
- 14. května – technická pomoc – čerpání
vody ze zatopených sklepů v Netvořicích
- 10. června – technická pomoc – odstranění
stromu přes silnici nedaleko Vojtěchova
- 25. června – technická pomoc – odstranění
stromů na cestě do Jedlice, do lesa Háje
a na “staré všetické“ silnici.
- 29. června – technická pomoc – spadlé
dráty telefonního vedení v Jablonné
nad Vltavou, odstranění spadlých stromů
nedaleko Tuchyně, Blaženic a Všetic.
- 29. června – technická pomoc – odstranění
spadlých větví na komunikaci u hřbitova v
Netvořicích
- 2. července – technická pomoc – nakloněný
sloup el. Vedení v Maskovicích
Závěrem přeji všem klidné prožití léta.
Martin Šebek
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Co nového se dělo u mladých hasičů v
jarních měsících? Již od začátku dubna jsme
se začali scházet u požární nádrže a pilně
jsme se připravovali na novou sezónu. A aby
se nám dobře běhalo, museli a chtěli jsme
přidat ruku k dílu a většina mladých hasičů
se zúčastnila první jarní brigády. Vysbírali
se kamínky, uklidili stráně, posekala tráva. I
přesto, že jsme „malí“ udělalo se kus práce a
bylo za námi krásně uklizeno. Někteří z nás
si vyzkoušeli poprvé nové dovednosti jako je
sekání trávy a sekání sekerou. Za odměnu
dostal každý vuřta nebo párek dle jeho
libosti.
Na konci dubna již od brzkého rána u
požární nádrže vrčela požární mašina. To
proto, že jsme trénovali požární útoky. Ani
dopolední ošklivější počasí nám nevadilo.
Všichni jsme trénovali s chutí a úsměvem.
Ti nejmenší z našeho družstva se s vodou v
hadicích setkali poprvé. Na závěr si všechny
děti z nejmladšího družstva vyzkoušely
nanečisto jak se hasí oheň a na chvilku vzaly
do ruky proudnici.
V neděli 6. června proběhlo na vlašimském
stadionu okresní jarní kolo hry PLAMEN. Za
přísných hygienických opatření, dodržování
rozpisu a pravidel … i tak jsme byli rádi, že
se to povedlo, a že jsme na soutěž mohli
vyrazit. Děti neudělaly ostudu. Soutěžilo se
ve třech disciplínách – požární útok, štafeta
dvojic a štafeta 4x60m. Kategorie STARŠÍ A
nakonec po součtu podzimního a jarního
kola obsadili 9.místo, STARŠÍ B 5.místo.
Kategorie MLADŠÍ jarní kolo neměla, a tak

se jí započítává výsledek z podzimního kola.
Netvořičtí nejmladší SOPTÍCI vybojovali
3.místo.
Ve čtvrtek 10.června jsme se odpoledne sešli
u hasičské zbrojnice a vyrazili směr Krkonoše
– penzion Stará škola ve Strážném. Rodiče
se s námi museli rychle rozloučit, protože ve
chvíli našeho odjezdu měli dobrovolní hasiči
opravdový výjezd a rodiče museli uvol nit
cestu před hasičárnou. Měli jsme to tedy se
vším všudy. Viděli jsme výjezd trambusu ke
spadlému stromu.
Cesta do Krkonoš byla dlouhá, ale plná
smíchu. Po příjezdu do penzionu jsme
se ubytovali a vybalili kufry. Po vydatné
snídani formou švédských stolů nás hned
v pátek ráno nás čekal výšlap na Sněžku.
Cesta bylo krkolomná, ale zvládli jsme jí. Na
Růžové hoře jsme si dali malé občerstvení a
lanovkou vyjeli až na vrchol naší hory Sněžky.
Tam jsme se potkali s našimi nejmladšími
účastníky, kteří důvodu zranění jeli lanovkou
od zdola až nahoru. Cestu dolů jsme jeli
lanovkou všichni. K pozdnímu obědu
jsme si pochutnali na kuřeti na paprice s
těstovinami.
V sobotu ráno jsme vyrazili do Krkonošského
muzea ve Vrchlabí. Prohlídka byla zajímavá
a my si poté dali na náměstí zmrzku a v
parku svačinu. Po příjezdu na chatu jsme
ve venkovní pergole obědvali párky a vuřty.
Odpoledne jsme vyrazili na dětské hřiště ve
Strážném a na limonádu. K večeři jsme měli
rizoto. Protože se blížil den odjezdu naše
vedoucí nám nachystali diskotéku. Před
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diskotékou nechybělo hodnocení pobytu
a předání malých cen. Všichni účastníci
dostali diplom za absolvování výšlapu na
Sněžku. Poté se hodnotil úklid a neúklid
pokojů a na závěr si děti pomocí hlasování
zvolily největšího smíška a největšího jedlíka.
Nejmladší účastníci dostali dáreček za
statečnost. Někteří z nich byli poprvé bez
maminek a tatínků a zvládli to bez slziček.
My jako vedoucí jsme se dočkali od dětí
velkého překvapení a za odměnu jsme od
každého dostali kytičku. Moc nás to potěšilo.
Diskotéka byla fajn, děti si to moc užily. Jak
malé, tak ty větší. V neděli po snídani jsme
poklidili pokoje, zabalili věci a vyrazili domů.
Jako bonus si některé děti dojely pro
odměnu při vyhodnocení soutěže Požární
ochrana očima dětí – okresní kolo.
Předání cen se konalo v Čapím hnízdě. Po
vyhodnocení měly děti i jejich doprovod
zaplacenou prohlídku ekocentra. Kategorie
ZŠ 1 Janoušek Jan 1.místo, Kategorie ZŠ 2
Jirsák Tomáš 1.místo, Kategorie ZŠ 3. Mikuláš
Franěk 1.místo a Martin Trojánek 3.místo,
kategorie ZŠ 4 Eva Šméralová 1.místo a Aleš
Novotný 2.místo.
Ukončení sezóny tentokrát proběhlo v
Restauraci na radnici. Děti si daly limonádu
a pohár, poté jim byly předány odměny a
medaile.
Všem dětem i jejich rodičům děkujeme za
spolupráci.
Krásné léto všem
Iveta Slancová a Eva Mamiňáková
Vedoucí mládeže
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Spolek KOLNA vás zve po loňské nucené přestávce na další Netvořické dvorky.
Jarmark se letos odehraje pouze na dvorku U Kočky za komínem se vším, co k jarmarku patří a co nám situace dovolí. Těšte se na příjemnou
atmosféru, stánky s řemeslným zbožím, živou muziku a další. Přijďte se potěšit, popovídat, nakoupit a posedět.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za Spolek KOLNA
Jindra Šmídová
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Po opravdu dlouhé době nám to situace
dovolila a měli jsme možnost se společně
sejít. Akce nazvaná „Oslava Dne dětí“ se
konala 19.6.2021 od 14:00 hodin na našem
fotbalovém hřišti a z jejího průběhu bylo
jasné, že nám všem společné setkávání
opravdu chybělo.
I když jsme před konáním akce měli částečné
obavy, jestli se opatření zase nezpřísní
nebo nebude mezi lidmi panovat obava z
účasti na hromadné akci, tak už na samém
začátku oslav bylo jasné, že si můžeme
klidně oddechnout. Sešlo se nás, a hlavně
dětí, opravdu dost. Tentokrát se vydařilo i

počasí a sluníčko na nás svými paprsky fakt
nešetřilo. My dospělí jsme možná horkem
omdlévali, ale dětem vysoké teploty zase
tolik nevadily. Nebo alespoň takový to na
nás dělalo celé odpoledne dojem. Všechny
děti, od těch nejmenších až po ty starší, se s
nebývalým zájmem vrhly na plnění úkolů na
jednotlivých stanovištích. Odměnou za jejich
snahu, znalosti a někdy i odvahu jim byl malý
dárek, lentilky a zmrzlina. Kdo chtěl, mohl si
ještě projet slalomovou dráhu na koloběžce
nebo se svézt na skluzavce. Všichni jsme se
dobře bavili i při vystoupení kouzelníka, který
nás vtipně vtáhl do světa triků a kouzel. Pak

NETVOŘICKÝ
ZPRAVODAJ
DUBEN 2021 | ROČNÍK XXI | WWW.NETVORICE.CZ

došlo i na „klasiku“ - házení vodních koulí,
které nikdy nikoho nezklame. A v počasí,
které v sobotu panovalo, to byla přímo
povinnost „nezůstat suchý“. A jaká by to byla
oslava Dne dětí, kdyby na ní chyběla „pěna“?
Naši hasiči opět nezklamali a toto potěšení
všem, bez rozdílu věku, dopřáli.
Tak snad se tahle „první setkávací vlaštovka“
povedla a už nic nebude bránit tomu, aby
se život zase přiblížil tam, kde ho chceme
mít. Aby to byl zase život bez zákazů, příkazů
a všemožných omezení. Život, který nám
dovolí ho žít, a ne v něm přežívat.
Krásné a pohodové léto všem!
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PRAŽSKÝ VÝBĚR
MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE
MINUS 123 MINUT / KRAUSBERRY
LAURA A JEJÍ TYGŘI / TERNE ČHAVE
ROMAN DRAGOUN AND HIS ANGELS
KATEŘINA MARIE TICHÁ A BANDJEEZ

LILI MARLENE / JAN BURIAN / COLORFUL PEOPLE
SUNFLOWER CARAVAN / RENE TROSSMAN
ALTERNATIVNÍ SCÉNA VŠETICKÁ JÍZDA
KILL THE DANDIES! / JIŘÍKOVO VIDĚNÍ / DO ŘADY!
LAHKÁ MÚZA / NAUZEA ORCHESTRA / MAGNETIK
NEVIDIM / PIGSTYLE / EDITH / CUK LETU

Mediální
partneři:

www.krasnyztratyvsetice.cz
KZ2021_A2_C.indd 1

12.07.2021 17:19:22
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XVIII. MEMORIAL
GENerála G.A. CUSTERA
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PROGRAM
Benešov

Ctvrtek 19. 8. 2021

13:30 Tažení kavalerie Benešovem z vrchu Tuškov v Konopišťském parku
na Masarykovo náměstí a zpět

Všetice

Pátek 20. 8. 2021

PARTNEŘI

15:00 Trénink manévrů
20:00 Hudba a tanec

Sobota 21. 8. 2021

8:00 Budíček, prezentace, příprava
10:30 Do sedel! – zavelí generál pěti švadronám kavaleristů,
následuje přehlídka švadron a manévry za doprovodu
vojenské kapely
11:30 Jezdecké hry
13:30 Oběd a polední přestávka
15:30 18. letní tažení kavalerie
Po odjezdu jízdních jednotek následuje ukázka indiánských válek, navštívit
můžete vojenské ležení či indiánský tábor, shlédnout westernovou show,
navštívit kreativní dílny či vystřelit si z luku.
18:00 Návrat vítězných jednotek
20:00 Večerní program – udílení vyznamenání, povýšení nebo degradace,
grilování, hudba a tanec s country kapelou
Vstupné dobrovolné. Více na WWW.CUSTER.CZ

MĚSTYS

NETVOŘICE

CKÝ
DAJ
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W.NETVORICE.CZ

mutku...

Vážení rodiče,
městys Netvořice si vás a vaše miminko dovoluje pozvat na

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
které se koná v sobotu 19.9.2021 od 14:00 a 16:00 hodin v prostorách našeho úřadu.

Prosíme o potvrzení účasti do 3.9.2021 na tel: 317789203, 601386314 – D.Žižková
Vítání se týká dětí narozených od 15.3.2019 do 31.7.2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji.
základ daně

sazba DPH

cena s DPH

formát A4

800 ,-

21%

968 ,-

formát A5

400 ,-

21%

484 ,-

formát A6

200 ,-

21%

242 ,-

Uzávěrka příštího čísla Netvořického zpravodaje je 5. 11. 2021
Žádáme přispěvovatele o dodržování termínu uzávěrky Netvořického zpravodaje. Příspěvky
zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny. Fotografie a tabulky k příspěvkům zasílejte v
příloze mimo text. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky
po konzultaci s autorem.
Netvořický zpravodaj – č.2 – červenec 2021. Vydává městys Netvořice pro obyvatele Netvořic,
Dunávic, Maskovic, Všetic, Tuchyně a Lhoty, IČ 00232360. Evidence MK ČR E 10735. Náklad
530 výtisků – zdarma. Redakce: Ivana Fulínová, Monika Šlehobrová, Petra Burdová. Grafická
úprava: Petr Novák. Elektronická podoba zpravodaje na: www.netvorice.cz. Za informace
uvedené v článcích jsou odpovědni jejich autoři. Fotografie jsou z archivu městyse Netvořice
nebo přispěvovatelů.

