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2 | ÚVO D
Milí spoluobčané,
neodvratně se opět blíží konec roku a s ním
by mělo přijít i nejkrásnější období, vánoční
svátky. V této době by mělo vše už začít
dýchat vánoční atmosférou a doprovázet
by je měl i, pro toto období tolik typický,
předvánoční shon. Nevím, jak to máte vy,
ale na mě zatím žádná vánoční atmosféra
nedolehla. Zato shon, ten je obrovský. Ale
bohužel se netýká Vánoc, ale spíše práce.
Doufám, že se to postupně změní a já
nějakou tu vánoční atmosféru nasaji. Třeba
se tak stane již při slavnostním rozsvěcení
vánočního stromu na našem náměstí, na
které vás tímto co nejsrdečněji zvu. Zatím
předpokládáme, že letos bude rozsvěcení o
něco méně komornější než v loňském roce
a společně si opět vychutnáme vystoupení
dětí ze základní a mateřské školy, stejně
jako svařák a vánoční dobroty. Ovšem jestli

k tomu nakonec opravdu dojde, to si zatím
netroufám odhadnout. Ale myslím, že na
neustálé změny jsme si už za ty dva roky
zvykli.
I když jsme v létě všichni tak trochu skrytě
doufali, že se všechno špatné blíží ke konci a
náš život se postupně vrátí do starých kolejí,
nestalo se tak. Jediné, co se vrátilo, je další
vlna omezení a restrikcí. Nechci se pouštět do
polemiky, kdo za to může, protože je to stejně
k ničemu. Vzájemné osočování vede pouze k
čím dál většímu rozdělování naší společnosti.
Nejsou tady žádné dvě nebo tři skupiny,
jsme tady pořád jenom „my“, jako celek.
Nepátrejme po tom, kdo má či nemá ke svým
rozhodnutím jaké důvody, má na ně právo,
ale zmobilizujme zbytky našich sil a snažme
se situaci zvládnout, a to hlavně ve zdraví a s
velkou mírou pokory a životního optimismu.
Buďme, prosím, navzájem ohleduplní, a to
nejen k rodině a našim nejbližším, ale i k těm
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ostatním. Sama vím, že je to někdy opravdu
těžké. Ale možná je tahle doba tou nejlepší
příležitostí, abychom tam někde uvnitř
sebe vydolovali alespoň kousíček lásky a
pochopení ke všemu a ke všem. Zloba a
nenávist jen prohlubuje vše špatné, ale ze
všeho nejvíc ničí nás samotné. Nesvádějme
naše chování na okolnosti dnešní doby. Doba
je přesně taková, jací v ní žijí lidé. Pracujme
na sobě, snažme se splnit si i ta nejskromnější
u...
smutk
přání a hlavně,Cdělejme
druhým, a to
esta zeradost
nejen o Vánocích.
Drazí spoluobčané, přeji vám, abyste strávili
klidný a pohodový závěr roku doma v kruhu
vašich nejbližších a přátel. Vše nepříjemné
nechte za dveřmi a vykročte šťastně do
nového roku 2022.
Monika Šlehobrová
starostka

Děkujeme Anetě a Honzovi Libosvárovým za vánoční strom,
který nám darovali, aby v letošním vánočním čase zdobil naše
náměstí.
Naše díky ale patří i všem ostatním, kteří se, jako každoročně,
postarali o to, že vše dopadlo na jedničku a strom se bez úhony
dostal až na náměstí.

OŘICKÝ
ODAJ
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Z činnosti městyse
Jak jsem již naznačila v úvodu zpravodaje,
sešlo se toho ke konci roku opravdu hodně a
pracovní tempo je zběsilé.
Bohužel největší starost nám stále přináší
realizace projektu v ulici Hrubínova,
kterou provází prakticky od samého
začátku komplikace, a to s firmou, která
zakázku ve výběrovém řízení vysoutěžila.
Přes opakovaná upozornění nebylo dílo
smutku... dokončeno v termínu stanoveném Smlouvou
o dílo, takže jsme museli přistoupit k uplatnění
sankcí, které z této smlouvy vyplývají, a to ve
formě finančního penále. Je to pro všechny
zúčastněné nepříjemná situace a nemáme
z ní radost. Pro nás bylo nejdůležitější,
aby dílo bylo včas dokončeno a stavba co
nejméně obtěžovala občany. Jenom doufám,
že až budete číst tyto řádky, bude realizace
projektu již ukončena. Tím bude za námi i
více jak půlroční omezení v ulici Hrubínova.
Do finále také dospěla i realizace akce
„Otevření nové expozice Městského muzea
v Netvořicích“, kterou finančně podpořilo
Ministerstvo kultury. Vzhledem k tomu, že se
blíží zimní měsíce, kdy je muzeum uzavřené,
tak se pustíme ještě do realizace nových
výstavních prostor v přízemí muzea. K tomu
přináší o něco více informací ve svém článku
dále ve zpravodaji místostarostka, která má
práce v muzeu na starosti.
Dokončeny byly také projekty v Základní
a Mateřské škole. Ve školní kuchyni došlo k
částečné obměně gastro vybavení, a to celkem
za cca 630 000,- Kč. Ve školce jsme v jedné
ze tříd měnili podlahovou krytinu a mobiliář
za cca 230 000,- Kč. Oba tyto projekty jsme
spolufinancovali finanční dotací z Programu
rozvoje venkova na období 2014 - 2020 ze
Státního zemědělského intervenčního fondu.
Jistě jste si všimli, jak krásně a úsporně v

Netvořicích a místních částech svítíme. Je to
díky tomu, že jsme ukončili realizaci projektu
„Městys Netvořice – snížení energetické
náročnosti“, spolufinancovaném z dotačního
programu EFEKT 2021 Ministerstva průmyslu
a obchodu. Vzhledem k rychle narůstajícím
cenám energií jsme rádi, že jsme výměnu
stihli, jak se říká „za pět minut dvanáct“, a že
instalací nového veřejného osvětlení dojde
k výraznému snížení spotřeby energie, a to
i přesto, že jsme navyšovali počet světelných
bodů tak, aby odpovídal normě.
To, že píšeme, že je projekt u konce ještě
neznamená, že je u konce vše, co je s ním
spojené. U konce je jen to, co je fyzicky vidět.
Nyní nás ale čeká dlouhá a méně záživná část,
kterou je administrativa s poskytovateli dotací
a zpracování závěrečných vyhodnocení
jednotlivých akcí.
I když se nahromadilo na konec roku
poněkud více práce než je běžné, protože
skončilo několik projektů naráz, tak ale
neplánujeme žádný výrazný odpočinek. Už
nyní při sestavování rozpočtu na rok 2022
máme jasnou představu, co chceme v příštím
roce stihnout. Naší prioritou je dokončení
oprav chodníků v ulici Zahradní a Západní,
dále projekt „Netvořice – oprava místní
komunikace ozn. 6c – Sídliště II a úprava
uličního prostoru“, na který podáme nyní
opakovaně žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Také čekáme na rozhodnutí,
zda jsme získali dotaci z Národní sportovní
agentury, a to na rekonstrukci kabin a tribuny
na fotbalovém hřišti, na kterém v příštím roce
dokončíme opravu obvodového oplocení.
Plánovaná je také oprava postranního
schodiště u Základní školy a výstavba
parkovacích míst podél spodního schodiště
pod školou.

Výrazně se také posunula jednání s
Arcibiskupstvím
pražským
ve
věci
bezúplatného převodu pozemků pod
hřbitovem a v jeho okolí. Na našem úřadě
se uskutečnila osobní schůzka s jejich
zástupci, kde došlo ke vzájemné dohodě,
že bezúplatný převod proběhne ve dvou
etapách. První část pozemků k převodu je
nyní již připravena a čeká na schválení na
Arcibiskupství pražském. Poté bude převod
předložen ke schválení také zastupitelstvu
městyse. Ve druhé etapě by mělo dojít k
převodu pozemku nad hřbitovem. Tento
pozemek je souladu s územním plánem
určen na budoucí rozšíření hřbitova.
Rok 2022 přinese ale také změny legislativní.
Nás všech se asi nejvíce dotkne změna v
systému odpadového hospodářství. Bohužel
se zde nevyhneme výraznému zdražení
za svoz a třídění komunálního odpadu.
Podrobněji o změnách, které tato novela
zákona přináší, se dočtete dále ve zpravodaji.
Vážení spoluobčané, doufám, že se celková
situace kolem restriktivních opatření začne
brzy zlepšovat a my si budeme moci na
příští rok naplánovat více společenských a
kulturních akcí a výletů. V současné době
se toho moc vymýšlet nedá, a tak jsem ráda,
že se do práce pustila naše nová knihovnice,
která přichází se zajímavými aktivitami, a to
nejen pro návštěvníky knihovny.
A na závěr si jen přejme, ať se momentální
zhoršující se situace uklidní natolik, abychom
mohli zrealizovat 27. 11. 2021 rozsvěcení
vánočního stromu a 4. 12. 2021 koncert
Moniky Absolonové v sokolovně.
Monika Šlehobrová
starostka

M UZE U M
Co se týká našeho Městského muzea,
je dokončena avizovaná rekonstrukce
výstavních prostor v prvním patře
financovaná z dotačního titulu „Nová expozice
Městského muzea v Netvořicích“ získaného
od Ministerstva kultury. Tyto prostory jsou
zaplněny především týneckou kameninou.
Rekonstrukce vedená profesionály ve svém
oboru se povedla a máme z ní opravdu radost.
Já osobně si myslím, že prostory rekonstrukcí
dostaly reprezentativnější vzhled, za který se
nemusíme stydět. Doufám, že stejný názor
se mnou budou sdílet i návštěvníci. Podařilo
se vkusně skloubit umístění celoskleněných

a dřevěných vitrín darovaných Židovským
muzeem tak, že máte pocit, že k sobě
odjakživa patří. A kamenina v nich jako kdyby
dostala jiný rozměr a neuvěřitelně „rozkvetla“.
Ale možná se na ni již dívám jinýma očima
a vy se mnou moje nadšení sdílet nebudete.
Chtěla jsem vám celý interiér nafotit a v
tomto vydání zpravodaje ukázat, ale to
by pro vás potom návštěva muzea nebyla
žádným překvapením. Vzhledem k tomu, že
rekonstrukce skončila na podzim a muzeum
se otevře až na jaře 2022 rozhodli jsme se, že
ještě přes zimu zrekonstruujeme dvě zadní
místnosti v přízemí, kde najde svoje místo

stálá expozice věnovaná vystěhování našeho
kraje za II. světové války. Myslíme si, že je to
téma, které je stále živé a zaslouží si, aby bylo
připomínáno. Takže přes zimu budeme pilně
pracovat, abychom vám na jaře ukázali naše
muzeum v co nejlepším světle. Očekáváme,
že se na jaře do našeho muzea pohrnou
davy Netvořáků, aby si oživili, jaké poklady
v muzeu máme. Budete moci i kritizovat, ale
jenom opravdu „maličko“. Stálo nás to totiž
hodně úsilí (mě teda určitě).
Ivana Fulínová
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Odpadové hospodářství
Od 1.1.2022 vstoupí v platnost nová odpadová
legislativa, jejíž součástí je novela Zákona o
místních poplatcích za komunální odpad.
Z tohoto důvodu jsme nuceni vydat novou
Obecně závaznou vyhlášku městyse
Netvořice za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci, a to s účinností od 1.1.2022.
Městys Netvořice již několik let účtuje
svoz odpadu v režimu „za nádobu“, kdy si

poplatník může vybrat velikost nádoby a
četnost svozů. V tomto směru tedy u nás ke
změně nedochází, neboť tento způsob nová
odpadová legislativa podporuje. Výraznou
změnou je ovšem výpočet místního poplatku
za svoz komunálního odpadu, do kterého se
nově musí promítnout celkové náklady za
odpadové hospodářství na území dané obce
včetně nákladů za tříděný odpad. Od těchto

x

cena
(0,60 Kč)
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nákladů se potom odečte částka, kterou
společnost EKOKOM obci za tříděný odpad
vrací. Maximální výše poplatku za litr odpadu
je zákonem stanovena na 1,- Kč.
V našem případě, po započtení celkových
nákladů a odečtení vratky od společnosti
EKOKOM za uplynulé období, vychází výše
poplatku za 1 litr kapacity nádoby na 0,60 Kč.

Výpočet ceny za odvoz komunálního odpadu v souladu s novou odpadovou legislativou je následující:
Objem nádoby
(80l, 120l, 240l)

NETVOŘICKÝ
ZPRAVODAJ
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u...
Cesta ze smutk

počet svozů za rok
(52x/týdenní, 39x/ kombinovaný,
26x/14-ti denní)

Vzhledem k tomu, že se jedná o výraznou změnu v navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu zvažte, a to s přihlédnutím k počtu členů
vaší domácnosti a současné produkci směsného komunálního odpadu, jakou velikost nádoby a frekvenci svozu na příští období, tj. rok 2022
preferujete.
Případnou změnu ve frekvenci svozu nebo velikosti nádoby je nutné nahlásit na úřad městyse nejpozději do 15.12. 2021, a to buď
telefonicky na tel. 601 386 314, e-mailem na info@netvorice.cz nebo osobně v úředních hodinách. V případě, že změna nebude včas
nahlášena, budou za vaši nemovitost platit údaje z roku 2021.
Ceník poplatků za komunální odpad platný od 1. 1. 2022
Nádoba 80 litrů
týdenní
2 496 Kč

14-ti denní

*kombinovaný

1 248 Kč

1 872 Kč

14-ti denní

*kombinovaný

1 872 Kč

2 808 Kč

14-ti denní

*kombinovaný

3 744 Kč

5 616 Kč

14-ti denní

*kombinovaný

1 152 Kč

X

14-ti denní

*kombinovaný

17 160 Kč

X

Nádoba 120 litrů
týdenní
3 744 Kč
Nádoba 240 litrů
týdenní
7 488 Kč
Sezóní svoz 1.4.-31.10. rekreční nemovitost
týdenní
X
Kontejner 1100 litrů
týdenní
34 320 Kč
* kombinovaný - 1. 5. - 30. 9. svoz 14-ti denní a od 1. 10. - 30. 4. svoz týdenní.

OŘICKÝ
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 8. 2021
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• podání žádosti o dotaci a spolufinancování akce „Rekonstrukce • „Plán rozvoje sportu městyse Netvořice na období 2021 – 2030“
kabin, Netvořice“ z dotačního titulu z programu Národní sportovní
zpracovaný podle § 6 odst.2 zákona o sportu.
agentury, Kabina 2021 – 2025.
Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 12. 7. 2021 do 8. 11. 2021
Rada schvaluje mj.:
ve výši dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 25.1.2021. Zhotovitel
• Smlouvu o ukládání odpadů na skládce S-003 TKO Votice s
bude o této skutečnosti informován dopisem odeslaným do jeho
Compag
Votice
s.r.o.
schránky.
smutku... • poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů • datové
ceník služeb a poplatků knihovny městyse Netvořice platný od roku
Netvořice ve výši 25.000,- Kč.
2022.
• smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č.90 v k.ú.Netvořice o • poskytnutí neinvestiční dotace RUAH o.p.s. Benešov ve výši
výměře 28 m2 s nájemcem Jaroslavem Hertlem, IČ: 40875679,
20.000,- Kč.
Andělská 320, Netvořice. Doba nájmu: 1.7.2021 – 30.9.2021, měsíční
nájemné 1.000,- Kč + zákonná DPH a pověřuje starostku jejím Rada neschvaluje mj.:
podpisem.
• nabídku Vantage Towers (nástupce společnosti Vodafone) na
• vítěze cenového marketingu na akci „Vybavení MŠ Netvořice“:
odprodej pozemků v k.ú.Netvořice na nichž se nachází základnová
Makra Didakta s.r.o., IČ: 27916758, Drahelická 162, 288 02 Nymburk
stanice veřejné sítě elektronických komunikací a zároveň
s nejnižší nabídkovou cenou 43.063,-Kč vč. DPH
nedoporučila tuto nabídku k projednání na zasedání zastupitelstva.
• vítěze cenového marketingu na dodávku a montáž podlahových • žádost Invessales spol. s r.o. o prodloužení termínu dokončení
krytin pro MŠ Netvořice: Martin Karas, IČ: 45062285, Líšno 101, 257
stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova, Netvořice“,
51 Bystřice, s nejnižší nabídkovou cenou 185.961,39 Kč vč. DPH
neboť žádost nebyla podána v termínu, tzn. před uplynutím termínu
• nabídku firmy Dědic Elektromontáže s.r.o na osvětlení fotbalového
pro dokončení stavby daného Smlouvou o dílo ze dne 25. 1. 2021
hřiště v počtu 8 světel. Celková cena svítidel včetně montáže bude
max. 48.000,- Kč.
Pověřuje mj.:
• počty dětí ve třídách MŠ Netvořice pro školní rok 2021/2022 • starostku dořešením žádosti městyse Netvořice o bezúplatný
následovně: 1. třída navýšení z 24 dětí na 27 dětí, 2. třída navýšení z
převod hřbitova a přilehlých pozemků od Arcibiskupství pražského
24 dětí na 25 dětí, 3. třída navýšení z 20 dětí na 22 dětí
a odpověď o počtu kněžských hrobů na místním hřbitově.
• cenovou nabídku č.2021/NT10.001 od Yunex s.r.o. na 1 ks veřejného • starostku, aby zahájila jednání o zlepšení poskytovaných služeb
osvětlení (stožár a světlo) včetně instalace pod schodištěm k
společností Všeobecný lékař s.r.o. nebo o možnosti změny
základní škole umístěné v travnatém zálivu, ve výši 55.633,- Kč bez
provozování ordinace praktického lékaře v Netvořicích s jiným
DPH
lékařem či společností.
• účtování penále za nedodržení termínu dokončení stavby s • starostku dořešením převodu pozemků pod netvořickým hřbitovem
účinností od 6.10.2021, a to zhotoviteli stavby Invessales spol. s r.o.
od Arcibiskupství Pražského.
na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích“
Plnění rozpočtu městyse k 30.6.2021
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

28 441 121.59 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

25 578 489.96 Kč

SALDO
Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 31.10.2021

+ 2 862 631.63 Kč
20 534 210.45 Kč

Zůstatek účtu u České národní banky k 31.10.2021

5 746 218.92 Kč

Zůstatek účtu „stočné“ u České spořitelny k 31.10.2021

1 180 147.59 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru na kanalizaci a ČOV k 31.10.2021

26 254 465.45 Kč
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Léto a podzim utekly jako voda a už se nám
blíží Vánoce. Během uplynulých 3 měsíců
jsme v knihovně nezaháleli a máme tu pro
vás opět nějaké novinky, ale i souhrn akcí
uplynulých.
První, co bychom vám rádi doporučili jsou
nové tipy na čtení, které naleznete i u
nás v knihovně. Pro milovníky mrazivých
detektivek máme v nabídce knihy od Shari
Lapeny. Kanadská spisovatelka ve svých
detektivních příbězích pro své čtenáře
přináší plno napětí, nečekaných zvratů a
psychologických myšlenek. Znát ji můžete
díky jejím debutovým titulům Manželé od
vedle nebo Někdo cizí v domě. V knihovně
pro vás máme připraveny její novinky
Nevítaný host (2019), Jeden z nás (2020) a
Její konec (2021).
Nesmíme vynechat ani nabídku oblíbených
knih s milostnou tématikou. Jednou z
nejpůjčovanějších novinek je Kniha tužeb.
Tento dojemný román je o snech, touhách,
přátelství a síle ženy změnit svět. Dalšími
oblíbenými tituly jsou knihy ze série o
Bridgertonových
sledující
jednotlivé
osudy sourozenců a jejich milostné životy
ve viktoriánské Anglii. První díl této knižní
série byl i zfilmován, a to formou seriálu.
Sledovat ho můžete na internetové televizi
Netflix. V příštím roce se pak můžete těšit na
zfilmovaný druhý díl.
Líbit by se vám také mohly tituly jako Příběh
Arthura Truluva (citlivý román o třech
lidech, kteří po ztrátě blízkého hledají cestu
z osamělosti k novému štěstí), Kde zpívají
raci (příběh opuštěné dospívající dívky učící
se důvěřovat lidem, s vykreslením nádherné
přírody, a to vše na pozadí záhadné vraždy
s překvapivým koncem) nebo Zuzanin dech
od českého spisovatele Jakuba Katalpa
(historický, místy až mrazivý, ale dechberoucí
a nezapomenutelný román o lásce a síle
překonat osud).
A aby toho nebylo málo chystáme pro vás
tituly i od dalších oblíbených českých autorů,
jako například nový román 15 roků lásky
od Patrika Hartla, Vieweghův román Dula
nebo fenomenální kniha o Opravdových
zločinech od Lucie Bechynkové, která zaujala
posluchače především svými podcasty
(online audio epizodami).
Pro malé děti je připravena kniha Zámek
princezny Čurbesky, ve které se na
jednotlivých stránkách někam zatoulaly

různé předměty a není tak úplně jednoduché
je najít. Starším dětem nabízíme dobrodružný
kočičí příběh Kočičí válečníci. Z žánrů pro
kategorii mladí-dospělí zde máme fantasy
příběh Všechny skryté dary nebo milostný
román Bez dechu.
Z naučné literatury doporučujeme k přečtení
knihu Proč spíme, která vám odpoví na
všechny otázky týkající se spánku a jeho
vlivu na vaše zdraví. Dozvíte se ale i další
zajímavosti, které se týkají např. snění.
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knižní burzy, a to za symbolickou cenu. K
mání byla také semínka z naší Semínkovny,
ta samozřejmě zdarma. Obě tyto akce
byly součástí celorepublikové akce Týden
knihoven.
Všem dárcům semínek mnohokrát děkujeme.
S akcí nekončíme, takže zájemci stále mohou
semínka do knihovny darovat.

u...
Cesta ze smutk

Na konci října jsme rozšířily knižní tituly i o
výměnný soubor z Benešova, takže pokud si
nevyberete knížku v naší knihovně, možná
vás zaujmou knihy zapůjčené.
A co se dělo v podzimním čase v knihovně?
Na začátku září jsme zase trochu zapracovali
na zútulnění knihovny a rozvěsili nějaké
plakáty po stěnách. Koncem září proběhlo
vyhlášení soutěže za splněné stezky, které
jste po Netvořicích mohli vídat a plnit během
jarních měsíců. Výhercům ještě jednou
gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.

4. 11. 2021 navštívily knihovnu děti ze školní
družiny ZŠ Netvořice. Společně jsme se vydali
do země příběhů. Podle návodných obrázků
musely děti postupně složit celý příběh a
uhádnout název pohádky. O každé knížce
i jednotlivých pohádkách jsme si potom
společně povídali. Akce se všem moc líbila a
my už se teď těšíme na jejich další návštěvu.

7. 10. 2021 proběhlo v knihovně čtení s
Mateřskou školkou. Do knihovny zavítaly
postupně 2 třídy. Děti dostaly krásné záložky
v podobě soviček a sluníček a měly možnost
zvolit si knížky, ze kterých chtěly číst.
Jednoznačným vítězem byla dobrodružná
knížka Strašidýlko Stráša od Aleny
Mornštajnové a také část příběhu o Kátě a
Škubánkovi od Hany Lamkové. Dětem se
příběhy tak moc líbily, že si knížky půjčily i do
školky.

15. 10. 2021 proběhlo „podzimní tvoření“. Účast
byla vysoká a děti tvoření opravdu nadchlo.
Každý si pak domů odnášel vlastnoručně
vyrobený svícínek, osobní záložku do knížky
a také podzimní dekorace do bytu v podobě
překrásných „provázkových“ dýní (viz.foto).
A protože jim tvoření šlo pěkně od ruky,
mohly si za odměnu vybrat knížky z naší

V závěru roku nás však ještě pár akcí čeká.
Proto bychom vás rádi pozvali na vánoční
tvoření dárečků. Záměrně vám neprozradíme,
o jaké dárečky půjde a má to svůj důvod.
Pokud byste totiž chtěli svými výtvory
obdarovat svoje blízké, tak by to pro ně mělo
být opravdu překvapení. Akce se bude konat
3. 12. 2021 od 15:00 do 19:00 v prostorách
místní sokolovny. I když je akce primárně
určena dospělým, přijít mohou i rodiče s dětmi.
Aby se ale akce konala, je nutné, abychom se
sešli v minimálním počtu 8 osob. Maximální
počet je potom stanoven na 20 osob. Pokud
máte zájem se akce zúčastnit, neváhejte a
přihlaste se buď přes tel.číslo 601 386 314,
e-mail: knihovna.netvorice@email.cz nebo
osobně každý pátek v knihovně. Přihlášky
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jsou závazné. Vstupné je dobrovolné a bude
použito na materiál pro příští akce. Těšíme se
na všechny účastníky.
Poslední naší akcí v tomto roce je adventní
soutěž o knížky jak pro dospělé, tak i pro
děti, které navíc mohou soutěžit i o hračky.
Každý týden, počínaje pondělím 22. 11. 2021
budou u nás na Facebooku připraveny 2
soutěžní otázky na knižní témata – jedna pro
smutku... dospělé, jedna pro děti. Na odeslání odpovědi
budete mít čas vždy do sobotních 17:00

hodin aktuálního týdne. Odpovědi zasílejte
do zpráv Facebooku nebo na email knihovny
(knihovna.netvorice@email.cz). Následující
den (adventní neděli), vyhlásíme vítěze.
Mnohokrát děkujeme všem účastníkům
jednotlivých akcí a také městysu Netvořice,
Základní a Mateřské škole Netvořice za
pomoc při jejich zabezpečení.
Pro informaci s předstihem uvádíme, že
knihovna bude v pátek 3. 12. 2021, 24. 12. 2021

a 31. 12. 2021 uzavřena.
Závěrem bych vám všem chtěla poděkovat za
vaši přízeň. Přeji vám klidné a ničím nerušené
vánoční svátky, hodně zdraví a pohody v
novém roce, ve kterém se na vás budu moc
těšit při setkání v naší knihovně.
Veronika Stejskalová, knihovnice
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Co nového v základní škole...
Zahájení školního roku
Krátce se vrátím na počátek školního roku.
Byli jsme moc rádi, že zahájení školního roku
2021/2022 mohlo proběhnout venku před
školou. Přivítali jsme celkem 25 prvňáčků.
Dnes na začátku listopadu již umí některá
písmenka, čtou slabiky, slova, dokonce i krátké
věty a počítají do pěti. Postupně se sžívají s
kolektivem, spolupracují mezi sebou, mají
vytvořené základní návyky, s paní učitelkou
mají krásný vztah, mám z nich skutečně
velkou radost. Trochu se potýkají s virózami,
takže dost chybí a musí učivo dohánět, ale
pevně doufám, že se situace zlepší.
Počet žáků na škole každoročně přibývá,
letos jsme se dostali na číslo 216! Díky tomu
trochu bojujeme s prostorem. Snažíme se

Expedice Karakoram
V loňském roce jsme se poprvé vydali
do pohoří Karakoram na dobrodružnou
expedici. Letos v září jsme tuto báječnou akci
zopakovali – navíc s účastí skoro všech dětí
6. až 9. tříd.
Expedice Karakoram je dobrodružná
adrenalinová soutěž v lanovém centru. Její
hlavní přínos je v tom, že přirozenou cestou
rozvíjí vzájemnou spolupráci a důvěru mezi
dětmi. Vše je umocněno překonáváním
adrenalinových překážek, které jsou zavěšené
na lanech ve výšce 12 m nad zemí. Na první
pohled by se mohlo zdát, že jde pouze o
sportovní aktivitu. Díky týmové spolupráci,
překonávání strachu a plnění logických úloh
však přináší daleko víc – poznání sama sebe i
svých možností v kontextu zodpovědnosti za
výsledek celého týmu. Uplatní se zde tak jak
sportovci, tak i děti, kterým pohybové aktivity
nejsou úplně vlastní.
Naprosto s plnou vážností říkám, že

totiž předměty (hlavně jazyky) dělit tak, aby
měli žáci možnost více komunikovat a rozvíjet
svůj ústní projev. Učíme díky tomu v místnosti
ZUŠ, ve školní družině či cvičné kuchyňce,
zkrátka tam, kde to jen trochu jde. V první
řadě nám jde o kvalitní vzdělávání našich
žáků a tomu podřizujeme naprosto všechno.
A právě vzdělávání podporují projekty z
MŠMT, které využíváme (Šablony II, Šablony
III). Díky nim se mohou pedagogové vzdělávat
a mohou více sdílet své zkušenosti. Žákům
zajišťujeme v rámci volnočasových aktivit
čtenářský klub, deskové hry, prostřednictvím
kterých je vedeme k rozvoji logického a
strategického myšlení, rozvíjíme ICT ve
vzdělávání – nákupem mobilních IT učeben
s cílem rozvoje digitálních kompetencí a
kreativity žáků, realizujeme projektové dny

Expedice Karakoram patří k velice úspěšným
činnostem, které ve škole probíhají. Jsem
moc rád, že se jí zúčastňujeme a že má u dětí
velmi pozitivní ohlas.
David Gajdošík,
Karakoram

organizátor

Expedice

ve škole i mimo školu, exkurze a další aktivity
čerpané z těchto projektů.
Učitelský sbor je stabilizovaný, na prvním
stupni si paní učitelky vedou své třídy
zpravidla po celý 1. stupeň. Na druhém stupni
učí kvalifikovaní a aprobovaní pedagogové a
jsem moc ráda, že jsme pro m
u... získali
utkškolu
ze s naši
Cesvtasoučasné
i učitele – muže,
době dokonce
tři! Je to dobré jak pro žáky, tak i pro celý
pedagogický sbor!
Na závěr jedno tajné přání nás pedagogů:
„Chceme učit po celý školní rok prezenčně a k
tomu ještě jako bonus pevné zdraví pro naše
žáky, jejich rodiny a také pro nás!“
Za pedagogický
Vodehnalová

sbor

Mgr.

Ludmila
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Spaní ve škole – 9. ročník
Návrat do školy po prázdninách jsme se
rozhodli, že si v 9. ročníku zpříjemníme, a
tak jsme si hned na pátek 10. 9. naplánovali
akci Spaní ve škole. Tentokrát jsme se ve
domluvili, že hlavní náplní bude vaření
smutku... třídě
a společné promítání filmu.
Tipů na recepty bylo více, ale nakonec
zvítězila příprava hamburgerů. Před
samotným vařením jsme společně tvořili
vlaječky na hamburgery, kterými jsme je
chtěli nakonec nazdobit a vyfotit do soutěže
o nejlepší hamburger ve třídě.
Školní výlet: 6. ročník
Ve středu 13. října jsme se ráno sešli před
školou a společně s pátou třídou jsme vyrazili
autobusem směr Praha – naše hlavní město.
Autobus nám zastavil na domluveném místě
a my jsme vyrazili objevovat krásy Prahy.
Vše nám popisovala milá paní průvodkyně.
Nejprve jsme navštívili Pražský hrad. Tam
jsme viděli Jelení příkop. Museli jsme také
projít kontrolou policie. Pozorovali jsme
hradní stráž a prošli se po všech nádvořích
hradu. Na třetím nádvoří nás zaujal válečný
žulový sloup, nazývaný také Obelisk. Je to
vysoký štíhlý čtyřboký jehlan postavený jako
památník obětem první světové války. Také
jsme si ukázali kanceláře pana prezidenta.
Poté následovala prohlídka Katedrály svatého
Víta. Tam nás zaujala krásná okna, která byla
Velká rodinná rada v 5. ročníku
Ve středu 13. 10. proběhlo v páté třídě
Besedárium s názvem programu Velká
rodinná rada. Děti formou fiktivních rodin,
Emzáků, Zombíků, Vampírů, Superhrdinů,
Mumiů, sestavovaly domácí rozpočet a řešily
různé finanční situace. Například babička
Alžběta Vampírová se musela uskrovnit,
přestat pít víno, aby do rodinného rozpočtu
ušetřila několik tisíc ročně. Rodina Emzáků
zbankrotovala, protože si dopřávala luxusu
a nepočítala peníze. Děti se shodly se na
tom, že není jednoduché sestavit rozpočet,
aktivně utrácet a zároveň šetřit nebo být
připraven na nenadálou situaci. Velká rodinná
rada jim pomohla se zorientovat ve finanční
gramotnosti.
Ing. Jarmila Králová

Kluci se přípravy hamburgerů zhostili jako
naprostí odborníci a všechny nás ohromili
svým kuchařským uměním. Školou se linula
vůně a deváťáci si společné vaření báječně
užívali. Po dobré večeři jsme se odebrali do
třídy a společně jsme koukali na kultovní film
Vřískot. Následovala schovávaná po škole a
večerka. Společně jsme spali ve své kmenové
třídě. Ráno jsme vše uvedli do původního
stavu a odešli trochu unaveni, ale spokojeni
do svých domovů.
Mgr.Aneta Fuchsová

vyplněna barevnými skly. Bylo tam i jedno
okno, a to bylo vyplněné příslovími např: „Buď
tady pro nás Anděli.“ Viděli jsme i varhany,
které byly nově opravené. Byl tam i krásný
oltář. Prohlédli jsme si dřívější mapu Prahy, na
které jsme zjistili, že Prahu dřív obklopovalo
Staré a Nové město. Jako další tam byla
okénka do místnosti, ve které jsou uschovány
korunovační klenoty. Z venku byla katedrála
strašně velká. Byly na ní i dvoje hodiny, ty
nahoře ukazovaly hodiny, a ty dole minuty.
Po prohlídce chrámu sv. Víta, Petra a Pavla
jsme se vydali do Vladislavského sálu, který
jsme si prošli a dozvěděli jsme se, že zrovna
tady se odehrála pražská defenestrace. Z
Vladislavského sálu jsme šli do Kaple sv.
Jiří, kam jsme si sedli do prvních třech lavic
a paní průvodkyně začala vyprávět o svaté
Ludmile. Když dovyprávěla, šli jsme se

podívat na její pomník. Abychom se prošli a
trošku nám vyhládlo, následovala procházka
Zlatou uličkou. Tam byl zajímavý obchod se
suvenýry. Pak jsme šli dál rovinkou, po které
jsme došli do takového sklípku, kam vedly
docela dlouhé schody.
Jako odměna před závěrem výletu byl
McDonald’s. Tam si každý dal, na co měl
chuť. Cestou k autobusu jsme šli i přes Karlův
most. Je to nejstarší kamenný most v ČR,
který nechal postavit Karel IV. Potom jsme
sešli z Karlova mostu a viděli jsme tam zlaté
sochy. Těm si každý sáhnul na zadek, protože
to prý přináší štěstí. Poslední zastávkou byla
Lennonova zeď, před kterou jsme se společně
vyfotili.
žáci Tomáš Jirsák, Filip Dvořák
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Adaptační a ozdravný pobyt žáků VII.
třídy
V polovině října zavítali žáci 7. ročníku až do
dalekých Jeseníků na svůj týdenní adaptační
a ozdravný kurz. Hlavním cílem bylo poznat
se navzájem v jiném než jen školním
prostředí, zažít se při jiných aktivitách než
nabízí klasické školní prostředí.
Na svou týdenní misi jsme vyrazili v neděli
10. října 2021 a to netradičně – vlakem. Cesta
byla dlouhá, ale inspirující. Objevili jsme, že i
cesta může být cíl a může tak nabídnout řadu
poznání.
Na chatu, kde jsme byli ubytováni, jsme z
nádraží museli ještě cca hodinku dojít. Ano,
všechno s sebou, pěkně na zádech a po
svých. Po ubytování jsme si zahráli pár her a
šli spát.
Další den nás čekala vymetená obloha se
spoustou sluníčka. Tento krásný den byl

věnován výstupu na nejvyšší vrchol Moravy
– na Praděd. Zpočátku to vypadalo, že výstup
údolím Bílé Opavy snad ani nezvládneme.
Převýšení bylo pořádné, ale sluníčko nás
táhlo výš a výš. Na konec jsme náročný
výstup zvládli.
Následují den se počasí změnilo a pořádně
se ochladilo. Trasa naší túry byla taky opačná.
Autobusem jsme se tentokrát vyvezli nejvýš,
kam to šlo a pak se vydali po svých opět k
Pradědu. Následně jsme sestupovali. Trasa
vedla přes horskou chatu Švýcárna a hluboké
údolí se spoustou vodopádů. Ten největší se
jmenoval příznačně – Vysoký vodopád.
Pěkné překvapení nás čekalo hned po
výstupu z autobusu. Byl to první letošní sníh.
Další den pršelo a pršelo. Nám to ale nevadilo.
Dopoledne jsme věnovali hrám a odpoledne
skvělému koupání na bazéně v Bruntále.
Následující den byl vskutku zajímavý. Naše
kroky nás dovedly do Velkých Losin na
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exkurzi do místní papírny, kde se dodnes
vyrábí papír ručně.
Následně nás čekal „vrchol“ našeho pobytu
– exkurze do přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé Stráně. To bylo velice zajímavé i
poučné. Není se čemu divit – tato vodní
elektrárna patří k největším v Evropě. Její
největší zajímavostí je to, že je prakticky celá
vybudována uvnitř kopce. Krásně tak zapadá
do nádherného prostření CHKO Jeseníky.
utku... divů
I proto vyhrála
sta zeos7mnejlepších
Ceanketu
České republiky.
Poslední den byl již tradičně věnován úklidu a
cestě vlakem zpět.
Děkuji žákům 7. ročníku za smysluplně
strávený týden, který nás obohatil množstvím
nových podnětů a poznání.
David Gajdošík, třídní učitel
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Po prázdninách jsme ve školce přivítali
nejmenší děti v nově zrenovované třídě. Díky
dotaci je třída Berušek nově vymalovaná, má
nové lino, nový koberec i nábytek a vypadá
moc pěkně. Děti přišly po prázdninách do
školky natěšené a mateřská škola pro ně
připravila hned od začátku školního roku
pestrý program. V září jsme využili hezkého
počasí a vyrazili jsme na výlet s prostředními
a předškolními dětmi. Děti jely z Benešova
smutku... vláčkem do Konopiště. Zde dětem dělali
společnost u svačiny pávi a následně si
každý vybral zmrzlinu podle svého výběru.
Procházkou jsme pokračovali z Růžové
zahrady k zámku, kde si pochutnával na
dobrotách medvěd Jirka, kolem celé obory až
na parkoviště, odkud nás odvezl autobus zpět
do Netvořic. Hned další týden přijeli herci do
mateřské školy s krásným představením o
zvířátkách. Divadlo se hrálo venku a dětem
se moc líbilo. 19. září předškolní děti přivítaly
nové občánky Netvořic písničkami, které
si pro ně nacvičily. Na konci září proběhl
v mateřské škole hravou formou výukový
program o třídění odpadu. V říjnu navštívila
třída Soviček a Sluníček místní knihovnu, kde
jim slečna Stejskalová přečetla několik úryvků
z různých dětských knížek. Při odchodu děti
dostaly malý dárek. Ve druhé polovině října
měla třída předškoláků v mateřské škole
zábavné odpoledne při tvoření s rodiči,
ostatní třídy budou mít tvoření s rodiči v
prosinci. Nyní máme hodně nepřítomných
dětí, protože jsou nemocné a my jim přejeme
brzké uzdravení a těšíme se na ně. Před
Vánocemi nás čeká spousta práce, ale i
zábavy.

Přejeme všem klidné svátky plné radosti a
pohody a pevné zdraví v novém roce.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Netvořice.

TJ S O KO L
Stolní tenis
Natěšení, po bezmála dvou letech půstu,
vstoupili stolní tenisté do soutěžních utkání.
Těšili se o to víc, jelikož je v sokolovně mimo
jiné nově natřená protiskluzová podlaha a
nové osvětlení.
Úvodem sezóny jsme uspořádali oddílový
turnaj, po jehož ukončení proběhla oslava 60.
narozenin našeho dlouholetého člena Jiřího
Kubáska.
Do soutěží v rámci okresu máme přihlášeno
pět družstev.
Naše Áčko slavilo první výhru v sezóně a
naznačuje, že nebude v nejvyšší okresní
soutěži (OP1) hrát jen o záchranu. Doporučuji
Vám přijít se podívat na některý jejich páteční
zápas. Je k vidění kvalitní a napínavý stolní
tenis. Kapitán Zdeněk Ošmera svým zápalem

pro hru doslova strhává ostatní ke skvělým
výkonům.
S Béčkem, které vedu, bych chtěl letos z
OP3 postoupit. Po čtyřech kolech ztrácíme
dva body na vedoucí Mrač. V družstvu hrají
výborné zápasy junioři Richard Havelka ml. a
Aleš Novotný, který nám pomáhá jako čtvrtý
hráč v sestavě.
Céčko pod vedením Richarda Havelky st.
hraje opět v OP4. Richard má tento rok silné
družstvo a úvodní zápasy naznačily, že bude
v tabulce hodně vysoko. Jsou také dva body
za prvním týmem z Pyšel. Za Céčko hraje
jediná žena našeho oddílu Lucie Ernestová,
která si převážně v mužské soutěži vede
dobře.
Naše čtvrté družstvo hraje taktéž soutěž
OP4, vedoucím je Karel Šméral st. Tento tým
je složen převážně z mládeže. Letos ještě

nemohl pro zranění nastoupit Adam Šméral.
V rámci okresu se hraje regionální přebor
žáků, do kterého jsme také přihlášeni a
začleňujeme do něj všechny naše mladé
hráče. Věřím, že je to pro ně dobrá zápasová
zkušenost a pro nás velký příslib do
budoucna. S tréninkem dětí a jejich zápasy
mi velice pomáhá p. Svoboda.
Pokud to situace dovolí, budeme opět pořádat
18. 12. „Vánoční turnaj pro neregistrované
hráče“ a po novém roce „Velkou cenu
Netvořic“.
Závěrem bych chtěl veřejně poděkovat
všem brigádníkům za pomoc při opravách v
sokolovně.
Za oddíl stolního tenisu Míra Čipera
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A mužstvo fotbal
Po koronavirové přestávce se opět rozjel
kolotoč fotbalových soutěží v celé republice.
Ovšem tato krize se podepsala i na naší
soutěži IV. třídy okresu Benešov.
Po dlouhé odmlce od fotbalu se některá
mužstva už nedala dohromady a ze tří skupin
se udělaly pouze dvě, takže v A skupině
máme nyní 14 mužstev z minulých deseti.
Navíc čtyři obce se spojily po dvou týmech.
Tudíž více zápasů a vzdálenější trasy na ně.
V neděli 31. 10. jsme vyhráli v Olbramovicích
Mladší žáci
Loňskou sezónu, která se zpočátku vyvíjela
pro naše nejmladší svěřence skvěle (tehdy
ještě kluci hráli v kategorii starší přípravky),
zastavila pandemická situace okolo COVIDU.
Návrat na hřiště se povedl až ke konci jara
2021 a na našich nejmladších fotbalistech byl
vidět tento více jak půl roku trvající výpadek.
Na přípravu do sezóny 2021/2022 byl před
námi úkol dát kluky zpět dohromady a začít
je připravovat na fotbal o věkovou kategorii
výše. Na hřišti se snažíme scházet třikrát

Starší žáci
Sezóna 2021/2022 u starších žáků málem ani
nezačala. Z důvodu covidových opatření, kdy
děti neměly šanci sportovat, plno z nich na
fotbal zanevřelo. Ti, co zůstali fotbalu věrní,
to ale nevzdali a přivedli mezi nás nové, ale
i staronové posily. Na konci podzimního kola
máme za sebou 7 výher, 2 prohry, 1 remízu a
bojujeme o přední příčky v tabulce.
Karel Bečkovský
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B a postoupili na 6. místo. Z 12. zápasů máme
6 výher, 4 remízy a 2 prohry. Skóre 30 : 16 a
22 bodů.
Nebýt nešťastného prohraného (2:3) zápasu
se slabými Maršovicemi B a nepochopitelného
výpadku v druhém poločase v předposledním
Jankově (3:3 při vedení 1:3), tak jsme byli na
třetím místě.
Jinak byl podzim vcelku vydařený a výkony
i výsledky slušné. Poslední zápas nás čeká
v sobotu 6. 11. od 14 hodin na hřišti Jiskry
Struhařov. S druhým celkem tabulky bude
jakýkoli bodový zisk úspěchem.

Náš tým je nyní v této nelehké době celkem
konsolidovaný a doufám, tomu bude i v jarní
části soutěže. Všechny statistické údaje,
tabulka, výsledky a střelci (Vít Berka je
zatím na krásném 8. místě s 9 vstřelenými
brankami, ovšem na ŽK vítěz) budou po
ukončení soutěžního poločasu vyvěšeny na
nástěnce Sokola Netvořice.

týdně na trénink a většinou v sobotu máme
soutěžní hrací den. Začátek sezóny byl
pro nás nepříznivý. Nepřál nám los, změna
velikosti hřiště a herního systému, ustrašenost
ze soupeřů atd., toto je na sportu krásné, že
se dá vymyslet desítky výmluv, proč jsme se
herně i výsledkově trápili. Postupem času
byl vidět herní posun a sehranost kluků. V
průběhu podzimu jsme dokázali hrát stále
vyrovnanější zápasy se soupeřem a ke konci
podzimní části jsme oslavili i dvě výhry.
Ve sváteční den 28. září jsme byli pozváni na
jednodenní turnaj konaný TJ Ruzyně a ani

zde jsme určitě neudělali ostudu, když jsme
dokázali hrát vyrovnané zápasy se soupeři,
kteří mají širší hráčskou základnu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým
svěřencům a jejich rodičům za podporu.
Všem příjemné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok.

SPORTU ZDAR!
Martin VopičkaCesta

Do jarní části soutěže
SPORTU ZDAR!
Honza Welser

ze smutku...
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Činnost oddílu sportovní gymnastiky ASPV Netvořice
Sportovní gymnastika v Netvořicích má
především díky ZŠ Netvořice dlouholetou
tradici a obliba tohoto sportu neustále roste.
Od října roku 2012 také výborně fungoval
závodní oddíl ASPV Netvořice, který se
věnoval především přípravě závodnic
a nácviku společných skladeb i jiných
smutku... vystoupení. Ten bohužel – doufejme, že
dočasně - ukončil svou činnost v září 2019,
a to především z personálních a technických
důvodů. Dívky a chlapci tak mají nadále
možnost navštěvovat pouze školní kroužek
Sportovní gymnastiky a jako náhrada
závodního oddílu SG byla dětem nabídnuta
možnost docházet na kurzy Akrobacie JS,
které probíhají vždy jednou týdně a brzy si
našly spoustu zájemců, nejen mezi místními
dětmi.
Zároveň i nadále fungovala Přípravka
sportovní gymnastiky pro nejmenší děti, která
zahájila svou činnost již v říjnu 2013. Zde se
děti učí hravou formou správným cvičebním
návykům, procvičují prvky gymnastické
průpravy i základy akrobacie. Zpočátku
zde začínaly cvičit převážně děti z místní

mateřské školy, nyní sem dojíždí také děti z
okolních obcí – např. Břežan, Lešan, Jílového,
Kamenného Újezdce, Kamenného Přívozu,
Prosečnice i Týnce nad Sázavou.
V loňském školním roce 2020/2021 však
školní kroužek SG svou činnost nezahájil a
nerozjela se ani Přípravka SG, a to vzhledem
ke koronavirovým opatřením, jelikož byly
pozastaveny nebo omezeny veškeré
sportovní aktivity. Zahájeny byly pouze kurzy
Akrobacie, ale opět s omezením a pouze do
října 2020. Cvičit jsme nezačali ani na konci
školního roku, kdy s určitým omezením
by cvičení již možné bylo, ale vzhledem
k proticovidovým opatřením a obsazené
tělocvičně to bylo technicky náročné.
Jedinou aktivitou tohoto roku tedy zůstala
alespoň uspořádání Letního gymnastického
soustředění 2021, tentokrát formou
příměstského tábora, a to právě pro všechny
zájemce o tento krásný sport v budově a
tělocvičně ZŠ Netvořice, kde dívky nejen
pilně trénovaly gymnastiku a tanec, ale
trávily zde celý týden při různých aktivitách.
Díky výpomoci a trenérské účasti naší
bývalé gymnastické reprezentantky Andy
Stibůrkové, která nyní již 3. rokem studuje
na Taneční konzervatoři, nacvičily dívky opět

krásnou taneční choreografii s gymnastickými
prvky. Tu předvedly na závěr soustředění
pozvaným rodičům a kamarádům, stejně
jako akrobatické kousky na nafukovací dráze
Airtrack, ale i na prostných a lavičkách. Z
tělocvičny v Netvořicích jsme si letos odváželi
opět spoustu nových dovedností a krásné
zážitky.
Závažným problémem našeho oddílu SG
nadále zůstává nedostatek trenérů k trvalé
činnosti, a to především k pokrytí kapacity
zájemkyň o závodní oddíl. Z tohoto důvodu
bude nadále pozastavena závodní činnost
SG a dívky mají možnost navštěvovat pouze
školní kroužek a kurzy Akrobacie JS.
Závěrem bych ráda poděkovala všem
gymnastkám za jejich svědomitou práci a
nadšení pro sport, stejně jako rodičům za
velkou podporu. Přeji všem sportovcům
nejen z Netvořic i nadále spoustu úspěchů,
píle a radosti ze sportu i krásné zážitky z
kolektivní práce.
Vám všem přeji krásné dny a spoustu zdraví i
energie k dalším aktivitám.
Stibůrková Jitka – ASPV Netvořice
trenérka II. třídy + rozhodčí VG, trenérka SPV,
PD+RD, MTPF III. třídy + HVDT

Život se v uplynulém období poměrně vrátil
k normálu a my jsme rádi, že se nám podařilo
uspořádat několik akcí, které byly v minulých
letech samozřejmostí.
Koncem července jsme pro děti uspořádali
třídenní stanování u požární nádrže. Během
tohoto víkendu jsme s dětmi podnikli pěší
výlet do vojenského muzea v Lešanech, kde
se děti mohly svézt historickou vojenskou
technikou. Po setmění nechyběl ani bobřík
odvahy. Všem zúčastněným se stanování
líbilo a my jej rádi uskutečníme i v příštím
roce.
V sobotu 18.září se u požární nádrže konaly
rybářské závody pro děti i dospělé. Byli
jsme velmi potěšení hojnou účastí převážně
místních obyvatel. Některým se rybaření
dařilo více, některým méně, nicméně
doufáme, že se všem akce líbila.
Druhého října se v Teplýšovicích konalo
podzimní kolo soutěže mladých hasičů. Náš
sbor do soutěže vyslal tři družstva. Dvě
družstva mladších a jedno družstvo starších
dětí. V kategorii mladších jsme obsadili 9. a
12. místo. Ve starší kategorii naše družstvo
obsadilo 4. pozici.
23. října proběhlo v Samechově Hasíkovo
dobrodružství, kterého se náš kolektiv

mladých hasičů také zúčastnil.
20. listopadu proběhne v hasičské zbrojnici
výroční valná hromada sboru, která tentokrát
zhodnotí uplynulé dva roky a projedná plány
na rok příští.
Pokud nám to protiepidemická opatření
nezhatí, rádi bychom během podzimu opět
uspořádali návštěvu Hasíka ve druhé a šesté
třídě základní školy v Netvořicích.
Zásahová jednotka městyse se pravidelně
schází z důvodu odborného proškolování
všech členů. Nejvíce času nám však zabírá
péče o naši techniku a vybavení. Zvlášť naše
cisterna vyžaduje speciální péči, aby byla
akce schopná.
V neděli 19. září se v pravé poledne naše
jednotka připojila minutou ticha k uctění
památky tragicky zemřelých hasičů z JSDH
Koryčany.
Zvýšený počet zásahů zaznamenala naše
jednotka 21.října, kdy v důsledku silného
větru řešila za celé odpoledne několik
zásahů. Jednalo se o spadané stromy přes
komunikace nedaleko Tuchyně, Lešan,
Břežan a Maskovic. Dále jednotka vyjela
k utržené části střechy v areálu vojenské
zotavovny na Měříně.
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Jednotka dále vyjížděla k těmto zásahům:
9. července – technická pomoc – odstranění
stromu přes silnici nedaleko Dunávic
13. července – technická pomoc – odstranění
stromu přes silnici u obce Chrášťany
14. července – technická pomoc – nebezpečí
zatopení chat nedaleko Jablonné nad Vltavou
16. července – technická pomoc – odsranění
stromu přes silnici z Netvořic na Vysoký
Újezd
u...
e smutk
16. září – technická
– odstranění
Cesta zpomoc
stromu přes silnici v Maskovicích
17. září – požár osobního automobilu v
Krňanech
Závěrem přeji všem občanům klidné prožití
svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a
spokojenost v roce 2022.
Martin Šebek
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Vystěhovaným územím aneb po stopách
Netvořáků za války
Na podzim roku 1941 bylo v Berlíně
rozhodnuto, že v naší krajině vznikne cvičiště
pro Waffen-SS. Obce mezi Vltavou a Sázavou
čekalo vystěhování, mezi nimi také Netvořice.
Na připomenutí 80 let od těchto událostí
pořádal netvořický spolek rodáků v sobotu
11. září 2021 pochod „Vystěhovaným územím
smutku... aneb po stopách Netvořáků za války“.
Tento pochod byl první akcí pořádanou
nejmladší částí členstva Rodáků. Po dlouhé
koronavirové přestávce bylo třeba opět
obnovit kulturní činnost této nejstarší
rodácké organizace v České republice. Trasu
Netvořice, Vysoký Újezd, Krňany, Třebsín,
Hradištko a Štěchovice připravil Matěj Langer,
který také vedl výpravu. Průvodní slovo měl
historik Tomáš Zouzal. Finanční zajištění akce
vzal na sebe starosta rodáckého spolku Jiří
Stibůrek.
Celá trasa měla zhruba 18 km. Počasí na
sobotní den nám přálo, nicméně v počátcích
plánování byl strach z vydatných přeháněk,
které by způsobily horší prostupnost terénem.
Nejtěžší úsek přes Teletínské vodopády jsme
proto nakonec ponechali na dobrovolnosti
každého a bylo možné se mu vyhnout. Cesty
vedly přes lesy, houští, potůčky, kamenité
cesty, narazili jsme i na jistá převýšení, takže
fyzické námahy bylo dost, ale pro zdravého
člověka šlo o příjemný výlet.
Start akce se odehrával před budovou
radnice v Netvořicích v 10:00. Bylo zde

Před netvořickou radnicí byla možnost vidět
vyhlášky, noviny a jiné dokumenty z doby
2. světové války. Na snímku vlevo vyhláška
nařizující vystěhování Netvořic do 1. dubna
1943.

možné vidět původní vyhlášku o vystěhování
Netvořicka z roku 1942 (vypůjčili jsme si ji z
muzea), poslechnout si čtení o této době z
netvořické kroniky i vidět dobové fotky z
Netvořic. Za asistenci při přípravě materiálů
děkujeme paní starostce Monice Šlehobrové
a paní místostarostce Ivaně Fulínové.
Po úvodu a seznámení s osnovou akce, kterou
představil Matěj Langer, se celá skupina
vydala směr Vysoký Újezd. Hlavní roli hrál
čas, který určoval tempo pochodu. Jednalo
se o načasování příchodu na záchytné
body, kam mohli dorazit i ti, kteří se nemohli
kompletně zúčastnit z důvodu nedostatku
času či fyzické zdatnosti.
Ve Vysokém Újezdě náš čekala prohlídka
gotického kostela za doprovodu varhan a
výkladu Václava Šmeráka (předsedy sdružení
Mezi řekami). Václav Šmerák hovořil o historii
Újezda a na jeho slova navázal Tomáš Zouzal
připomínající vystěhování obce roku 1942.
Poprvé zde veřejnosti ukázal dosud neznámé
fotografie zachycující netvořického faráře
Stanislava Staňka, vystěhování Netvořic či
rozloučení s lidmi z Újezda při posledních
bohoslužbách.
Újezdský kostel jsme opouštěli před
polednem. Skupina účastníků se odtud
přesunula na autobus, který je následně
odvezl do Krňan, kde byl záchytný bod v
místní hospůdce. Musíme konstatovat, že
se jednalo o velice příjemnou zastávku s
dobrým jídlem a krásně oroseným, chmelově
hořkým pivem. Dva z účastníků si cestu
ještě prodloužili a šli z Újezda do Krňan

pěšky kolem Teletínských vodopádů. Po
obědě následovalo pár slov o netvořické
škole, přesunuté za války do Krňan, četly se
vzpomínky Josefa Duška a prezentovaly se
fotografie ze čtyřicátých let. Jeden ze členů
výpravy, který k nám přijel z Bystřice, zde
ukázal také kopie dokumentů a mezi nimi i
osobní kartu příslušníka Waffen-SS.
Dle předpovědi mělo pršet, ale bylo nám
přáno, takže za slunného odpoledne jsme
došli z Krňan do Třebsína, kde následovala
další pitná přestávka a doplnění tekutin v
místní malé hospůdce. Po tomto občerstvení
výprava statečně pokračovala, až došla k
památníku nad Hradištkem. Hovořilo se zde o
výcvikovém středisku, koncentračním táboře,
popravách vězňů i německých zbraních a
nálezech po Němcích. Odtud jsme sešli do
Brunšova, kde na dohled od štěchovické
elektrárny padla také slova o jejím údajném
tajném využití za války při vyvíjení tzv. těžké
vody a termonukleárních zbraní.
Konec pochodu se nacházel ve Štěchovicích.
Ještě před odjezdem se skupina zastavila
na pitné v další z místních hospod, kde se
zakončil celý program a následně se hned
začalo plánovat, co dalšího v budoucnu může
nejmladší členstvo spolku rodáků nabídnout
za akce. Pro rok 2022 chystáme promítání
80 let starých fotografií Netvořic spojené
s posezením u sudu piva. O akci dáme s
předstihem vědět. Budeme se na vás těšit.

Tomáš Zouzal hovoří v újezdském kostele o
Stanislavu Staňkovi (na fotografii), který byl v
meziválečném období netvořickým farářem a
dojížděl i do Vysokého Újezda.

Nejmladší část účastníků na obědě v
Krňanech

Mladá sekce Spolku rodáků a přátel muzea v
Netvořicích

Vážení spoluobčané,
rok 2021 se nezadržitelně blíží ke svému konci.
Jménem našeho mysliveckého spolku bych
vám všem chtěl poděkovat za ohleduplnost,
kterou projevujete dvakrát v roce při našich
naháňkách. Svým vstřícným přístupem
přispíváte k hladkému průběhu akce a toho
si ceníme. Jako pro všechny spolky nebyl

ani rok 2021, co se týká našich aktivit, příliš
pestrý. Soustředili jsme se vlastně pouze
na to, abychom zajistili všechny důležité
činnosti, a to jak směrem k lesní zvěři, tak i k
chodu spolku. Doufejme, že nadcházející rok
přinese ve všech ohledech zlepšení.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem
všech členů našeho spolku popřál klidné a
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ničím nerušené vánoční svátky a v novém
roce 2022 hodně osobní a pracovní pohody,
štěstí a hlavně pevné zdraví.
Za MS Netvořice
Miloš Filip předseda

u...
Cesta ze smutk

SP O LE K KOLN A

Zveme Vás na Netvořický vánoční jarmark, který proběhne
v sobotu 4.12. 2021 od 10.00 do 15.30 na dvorku U Kočky za komínem, Pražská 13.
Čeká na Vás výtvarná vánoční dílna nejen pro děti. Můžete nakoupit rukodělné dárky místních výrobců, čerstvé vánoční dobroty, jmelí,
ochutnat teplé domácí občerstvení, nebo navštívit výstavu betlémů. Vyzkoušíte opět vánoční zvyky a můžete si domů odnést větvičky
barborek. Proběhne také tradiční losování vítacích lístečků
o hezké ceny přímo pod stromeček...
Sváteční sobotní odpoledne nám děti z Mateřské školy zpříjemní zpěvem vánočních koled.
Na jarmark Vás srdečně zve Spolek KOLNA

OŘICKÝ
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Adventní čas je doba poklidu a očekávání
Vánoc. Strávit společné chvíle s rodinou bývá
to nejcennější. Některé rodiny, ale prožívají
velmi náročné období a starají se doma o
těžce nemocného blízkého.
RUAH o.p.s. za sebou bude mít brzy již 10ti leté působení na Benešovsku a právě v
takových situacích pomáhá. Pečujeme o
nemocné, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a
chtějí poslední etapu života strávit doma se

svojí rodinou. Pomáháme rodinám, kterým
záleží na tom, aby jejich babička nebo děda
nemuseli být v pobytových zařízeních,
ale mohli stáří prožít doma. Usnadňujeme
jim tak péči, aby mohli oni sami chodit do
práce a zvládat chod domácnosti. Ani v
této výjimečné době, kdy celý svět zasáhla
pandemie Covidu-19, jsme ani na chvíli
nepřestali pracovat a naplňovali jsme naše
poslání.
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Chceme poděkovat všem našim příznivcům a
dárcům, díky kterým jsme tu dál pro všechny,
kteří nás potřebují. Více se o nás dočtete na
www.ruah.cz nebo nás sledujte na Facebooku.
Od 1. ledna 2022 nás najdete na naší nové
adrese RUAH, Křižíkova 2158, Benešov.
Hana Sochůrková
project manager RUAH o.p.s.
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Prodej vánočních kaprů

Prodej vánočních stromků

Prodej vánočních kaprů se uskuteční ve dnech 22.12. a
23.12.2021 vždy od 8:00 do 15:00 hodin na netvořickém
náměstí.

I v letošním roce pro vás bude zajištěn prodej vánočních
stromků. O zahájení prodeje a prodejní ceně stromků vás
budeme včas informovat.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout, jaká budou platit epidemiologická nařízení ohledně
shromažďování, rozhodli jsme se, že se tradiční
„NOVOROČNÍ POCHOD KE STUDÁNCE“
organizovaně opět NEUSKUTEČNÍ.
VYDEJTE SE NA PŘÍJEMNOU PROCHÁZKU SPOLEČNĚ S VAŠÍ RODINOU ČI BLÍZKÝMI
SAMI A OSLAVTE TAK PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU 2022.
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 10. 3. 2022
Žádáme přispěvovatele o dodržování termínu uzávěrky Netvořického zpravodaje. Příspěvky zaslané
po tomto termínu nebudou zařazeny. Fotografie a tabulky k příspěvkům zasílejte v příloze mimo
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SOBOTA 27. 11. 2021
OD 16: 30 HODIN

NA NÁMĚSTÍ U RADNICE

PROGRAM:

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY | VÁNOČNÍ
MELODIE V PODÁNÍ TRUMPETISTY VOJTY KLUVANCE
CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA
RACEK | MALÝ VÁNOČNÍ TRH

