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Milí spoluobčané,
stejně jako poslední dva roky, tak ani tento
rok nám zatím nenabízí moc důvodů k
radosti, spíše naopak. Nechci zde tuto
smutnou situaci rozebírat, protože zpráv v
tomto směru máte určitě dost. Jediné, co
všem postiženým válkou ze srdce přeji je, aby
se válčit přestalo a oni se mohli vrátit zpět do
své vlasti, ke svým rodinám a blízkým. Prostě
„domů“…
Co se týká „našeho domova“, tak mi přináší
radost zjištění, že po uvolnění všemožných
zákazů a omezení a s přicházejícím jarem se
začínáme opět vracet ke společným aktivitám
a koníčkům. Nejoblíbenější aktivitou je
samozřejmě sport. Nejen, že posiluje tělo,
posiluje i ducha, a to je důležité. Fotbalisté
všech věkových kategorií ovšem začali s
aktivitou již během zimy a pilně trénovali
na hřišti u školy. Aby při svých trénincích
vůbec něco viděli, musela být vyměněna
část nefunkčního osvětlení. Od nového
osvětlení s vyšší životností si slibujeme i
vyšší energetickou úsporu, což je v dnešní
době nutnost. Účast na vánočním turnaji
ve stolním tenise byla pro mě opět výzvou,
a ještě utvrdila moje přesvědčení, že tahle
základna registrovaných i neregistrovaných
hráčů v tomto oblíbeném sportu je
výbornou partou. Stále navštěvovanější

jsou i kruhové tréninky s fitness trenérkou
Luckou Růžičkovou, které se přesunuly v
zimních měsících z workoutového hřiště do
sokolovny. Také pravidelná čtvrteční jóga s
Luckou Ernestovou má své stálé návštěvnice,
ke kterým se řadím i já. Pokud chcete
harmonizovat svoje tělo a mysl, tak tento
způsob „pohybu“ mohu jen doporučit.
Asi jsem na některé sportovní nadšence
zapomněla, ale to nevadí. Důležité je, že
máme opět šanci se setkávat a užívat aktivně
volný čas. Našim nejmenším snad již v brzké
době vylepšíme dětské hřiště, které se začalo
s prvním jarním sluníčkem maminkami s
dětmi jen hemžit. Takže vydržte, pracuje se
na tom! Zatím ještě není rozhodnuto o dalším
osudu skateparku, který je nyní uzavřen, a to
z důvodu špatného technického stavu.
Pro ty, kteří dávají přednost turistice jsme
zorganizovali jarní pochod „Na Medník
za kandíky“, jehož tradici zavedl Spolek
netvořických rodáků. Vyrazili jsme v
pozdějším termínu, než bývalo zvykem, a
přesto se nás sešlo žalostně málo. Možná to
bylo dáno nepříznivým studeným počasím
nebo pouhým nezájmem o cokoli hromadné,
netuším. Ale cíl naší mise byl splněn, zbytky
kandíků jsme našli.
Širokou nabídku akcí nabízí i netvořická
knihovna. Naše nová knihovnice Veronika
Stejskalová má spoustu nápadů na zajímavé
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akce, takže pokud máte chuť se společně
setkávat, tvořit, vyměňovat si zkušenosti
neváhejte a nějakou z jejích akcí navštivte.
Určitě nebudete litovat.
Slibujeme, že společné aktivity organizovat
nepřestaneme, a proto vás rovnou zveme
na nebližší společné jarní akce jako je
„Pálení čarodějnic“ se stavěním máje, setkání
seniorů při příležitosti Dne matek, oslava
Dne dětí nebo výlet za českými velikány
...
ze smutkuDvořákem.
Karlem Čapkem
CesataAntonínem
Termíny všech plánovaných akcí najdete
dále ve zpravodaji nebo webových stránkách
městyse.
Milí spoluobčané, jak jsem v úvodu již zmínila,
okolnosti dnešní doby nám nepřinášejí
mnoho radosti a vyhlídek na spokojenou
budoucnost. Netrapme se tím a řiďme se
mottem: „Minulost už není, budoucnost ještě
nenastala, život je tady a tedˇ“. Ano, žijme
tady a teď. Neupínejme zrak ke dnům příštím,
ale soustřeďme se na dny současné. I v nich
lze nalézt spoustu krásných okamžiků. A z
těch se skládá život. Ať vás tedy neopouští
pozitivní myšlení a užívejte každého dne
naplno. A pokud u toho budeme všichni
společně, o to líp.
S přáním krásně prožitých Velikonoc
Monika Šlehobrová, starostka
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2022
Následující řádky jsou věnovány investicím a budeme úspěšní a Ministerstvo pro místní
opravám, které jsme si naplánovali na letošní rozvoj naši žádost schválí, tak použijeme
rok. Na některých projektech se již pracuje, finanční prostředky ze Středočeského kraje
jiné jsou naplánovány na jarní a letní měsíce. na opravu místní komunikace na Lhotě
Doufáme, že vše bude probíhat podle našich (náklady cca 1.230.000,- Kč), která je velmi
předpokladů i když v posledních letech se špatném stavu a volá po neodkladné opravě.
nám naplánované akce nezajišťují zrovna
jednoduše. Nedostatek i neustále se zvyšující Oprava budovy márnice na hřbitově
ceny materiálu spolu s naplněnou kapacitou v Netvořicích
smutku... stavebních firem nám potřebný čas na Předpokládané náklady na realizaci
realizaci a finanční náklady neúměrně zvyšují. 416 231,- Kč, z toho výše dotace 291 361,- Kč.
Kalkulace, které jsme si nechali na projekty
koncem loňského roku zpracovat, jsou dnes V minulém čísle zpravodaje jsme se
minimálně o 20% vyšší. S tím nic neuděláme, zmiňovali o probíhajících jednáních ve
ale musíme pro jejich realizaci najít v věci bezúplatného převodu hřbitova a
rozpočtu peníze. A ten není nafukovací, takže přilehlých pozemků a souvisejících staveb
buďte shovívaví, pokud se nám některou do vlastnictví městyse. Proces předání již v
naplánovanou akci nepodaří letos zrealizovat. tuto chvíli běží a na Arcibiskupství pražském
Snažit se ale rozhodně budeme.
je k odsouhlasení geometrický plán, který
bude nedílnou součástí smlouvy o převodu.
Oprava chodníků v Netvořicích
Součástí bezúplatného převodu je také
Konečná vysoutěžená cena za realizaci je budova márnice na jejíž opravu jsme, a to
3 718 008,- Kč vč. DPH. Vše realizujeme bez se souhlasem současného vlastníka, podali
dotace.
žádost o dotaci od Ministerstva zemědělství.
Vznik hřbitova se datuje kolem roku 1923
Dne 14.3.2022 schválila Rada městyse na a krátce potom byla postavena i budova
svém zasedání vítěze výběrového řízení márnice. Poslední oprava stavby proběhla
na realizaci projektu „Oprava chodníků v na konci devadesátých let minulého století.
Netvořicích“ jímž se stala firma Petr Šach Jednalo se zejména o opravu střechy a
stavební s.r.o.
venkovní fasády. Vzhledem ke stáří stavby, u
V projektu jsou zahrnuty tyto opravy:
které proběhly v průběhu let pouze drobné
• rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní opravy, je nemovitost nyní ve velmi špatném
včetně výměny sloupů a kabelů veřejného stavu. Po opravě bude mít márnice nová okna
osvětlení
a dveře a opravenou fasádu. Ve vnitřních
• rekonstrukce chodníku v ulici Západní
prostorách dojde k opravě opadané omítky
• parkovací stání pro 4 vozidla podél na stěnách a stropě, a to včetně výmalby.
schodiště pod Základní školou
Podlaha z dlažby zůstane zachována. Opravu
• rekonstrukce části chodníku a celého si vyžádá i střecha, kde jsou uvolněné některé
bočního schodiště u ZŠ
tašky. Tím se zamezí jejich padání, které
• dokončení chodníku mezi ulicemi Zelená může způsobit nejen poškození přilehlých
a Hrubínova
hrobů, ale i pronikání vlhkosti do budovy.
Oprava místní komunikace ozn. 6c –
Sídliště II a úprava uličního prostoru
Předpokládané náklady na realizaci 3 454
053,- Kč, z toho výše dotace 2 711 395,- Kč.
U tohoto projektu jsme ještě v závěru
loňského roku podali žádost o dotaci u
Ministerstva pro místní rozvoj. Nejedná se jen
o realizaci opravy komunikace na Sídlišti II.,
ale i zrušení jednoho chodníku, čímž dojde k
navýšení parkovacích míst v této lokalitě, o což
obyvatelé Sídliště II dlouhodobě usilují. Dále
bude opraven chodník a přibude i přechod
pro chodce. V případě, že dotaci na realizaci
projektu nezískáme, tak využijeme nárokové
dotace od Středočeského kraje. Pokud ale

Rekonstrukce společenské místnosti
v Netvořicích
Předpokládané náklady na realizaci vč.
vybavení 596 939,- Kč, z toho výše dotace
477 551,20 Kč.
V obci zcela chybí multifunkční místnost,
kterou by mohli využívat např. maminky
s dětmi, vybrané zájmové kroužky, senioři
nebo i místní spolky pro pořádání přednášek,
schůzí a dalších jejich aktivit. V současné
době poskytujeme pro tyto účely ne zcela
vyhovující zasedací místnost Úřadu městyse.
Rekonstrukcí prostoru se rozšíří také činnost
knihovny o možnost pořádat veřejná čtení,
pasování malých čtenářů, promítání pro

děti, Andersenovu noc a další akce cílené ke
zvýšení čtenářské gramotnosti, a to nejen
u dětí. Nová multifunkční místnost je totiž s
knihovnou historicky propojena dvoukřídlými
dveřmi, a tak nebude problém oba prostory
v případě potřeby propojit. Žádost o dotaci
jsme podali u Státního zemědělského
intervenčního fondu. Za přispění tohoto
fondu jsme v uplynulém roce realizovali
dva projekty „Stavební práce a vybavení
MŠ Netvořice“ a „Vybavení kuchyně ZŠ
Netvořice“ takže doufáme, že se získáním
dotací budeme úspěšní i letos.
Pořízení vybavení pro SDH Netvořice
Předpokládané náklady na realizaci
120 170,- Kč, z toho výše dotace 96 136,- Kč.
Závěrem loňského roku se nám podařilo
po delších jednáních získat od Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje
speciální požární vozidlo CAS 15 MERCEDES
BENZ ATEGO 1526 AF 4x4, které nahradí
stávající vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP,
s rokem výroby 1978 a tudíž za hranicí své
životnosti. Modernizace vozového parku tak
byla nezbytná.
Součástí vzájemné dohody s Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje
byla i kompenzace za převod vozidla ve formě
finančního daru poskytnutého Hasičskému
záchrannému sboru Středočeského kraje,
kterou se podařilo vyjednat ve výši 300
000,- Kč. Tuto částku skutečná cena vozidla
několikrát převýšila. Aby nové zásahové
vozidlo mohlo ještě lépe plnit svoji funkci
pro výkon činnosti SDH Netvořice, požádali
jsme o dotaci na jeho dovybavení prostředky
požární ochrany z Fondu Středočeského
kraje na podporu dobrovolných hasičů
a složek IZS.
Odpadové hospodářství
Předpokládané náklady na realizaci
800 000,- Kč. Realizujeme bez dotace.
Jak jsme slíbili, z důvodu nedostatečné
kapacity kontejnerů na tříděný odpad
jsme vytipovali vhodná sběrná místa na
pozemcích ve vlastnictví městyse a nechali
zpracovat cenovou kalkulaci na přípravu
podloží (zámková dlažba) a oplocení míst na
kontejnery pro ukládání tříděného odpadu.
Díky neustálému nárůstu cen nejen ve
stavebnictví se cena za vybudování sběrných
míst vyšplhala na cca 800 000,- Kč. Počet
sběrných nádob se navýší o 11 kontejnerů,
které jsme objednali u společnosti EKOKOM.

Rekonstrukce kabin na
fotbalovém hřišti
Předpokládané náklady na realizaci 1 737
777,- Kč, z toho výše dotace 800 000,- Kč.
Ve vánočním zpravodaji jsme vás informovali,
že v srpnu loňského roku jsme podali
u Národní sportovní agentury žádost o
dotaci na rekonstrukci budovy kabin na
fotbalovém hřišti. Bohužel do dnešního
dne nebyly žádosti poskytovatelem dotace
vyhodnoceny, a tudíž s případnou realizací
musíme ještě počkat. Situace je nepříjemná
zejména z toho důvodu, že od doby podání
žádosti se náklady na rekonstrukci zvýšily
minimálně o 20 %. Obáváme se, že zvýšení
cen bohužel poskytovatel dotace nezohlední
a dotace se nenavýší.

Lesní hospodářství
V letošním roce plánujeme prořezávku
mladého lesního porostu v Maskovicích a
Jedlici. Budou také zahájeny těžební práce
v lokalitě Sopice, ale vzhledem k omezené
možnosti přístupu do této lokality musíme
vyčkat na vhodné období. Na podzim
plánujeme přípravu plochy Dlouhé díly
na zalesnění, a to včetně oplocenky. K
samotnému zalesnění by potom došlo v
jarních měsících roku 2023.
Stále platí nabídka městyse na možnost
samovýroby palivového dřeva po předchozí
domluvě s lesním hospodářem.
Co říci závěrem? Naše plány pro tento
rok nejsou nikterak malé. Pokud budeme
vycházet z cen, které jsme zde uvedli (i když
víme, že realizovat je v některých případech
za tyto částky není reálné) a připustíme, že
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dosáhneme i na všechny dotační tituly, tak
minimální investovaná částka z rozpočtu
městyse bude více než 7.700.000,- Kč.
Musíme si všichni uvědomit, že se jedná
o poměrně vysokou částku. A když k tomu
přidáme ještě splácení úvěru na ČOV a
zabezpečení běžného chodu městyse, tak to
na rozhazování úplně není, a to i vzhledem
k celosvětovému a celospolečenskému
dění. Tím jsme jen chtěli říci, že u všech
tku... a s
ta ze smuobezřetně
investic musíme
Cespostupovat
rozmyslem. Ne vše se dá udělat hned, i když
bychom si to přáli. Budeme tedy doufat, že
tak, jak to máme naplánované, to také vyjde.
Ale to už bychom asi chtěli v současné situaci
od života trochu moc.
Monika Šlehobrová, starostka

Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 11. 2021, 13. 12. 2021 a 28. 2. 2022
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.5/2021 o stanovení
• finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle veřejnoprávní
místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
smlouvy č.1/2021, Posázaví o.p.s. ve výši 115.700,- Kč.
• s účinností od 1. 1. 2022 cenu stočného ve výši 41,- Kč + zákonná DPH.
• „Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury městyse • finanční dar pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve
Netvořice na roky 2021 – 2030“.
výši 300.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
• podání žádosti o dotaci na akci „Netvořice-oprava místní komunikace • spolufinancování projektu „Rekonstrukce společenské místnosti
ozn. 6c – Sídliště II. a úprava uličního prostoru“ v rámci programu
městyse Netvořice“. Celkové předpokládané náklady 627.872,- Kč vč.
Podpora obnovy a rozvoje venkova, poskytovatel dotace Ministerstvo
DPH. Výše dotace 80%, podíl vlastních zdrojů 20%.
pro místní rozvoj ČR.
• spolufinancování akce „Oprava márnice na hřbitově v Netvořicích“.
• rozpočet městyse na rok 2022 dle celkové hodnoty jednotlivých
Celkové předpokládané náklady 416.231,- Kč vč. DPH. Maximální výše
paragrafů. Rozpočet je schválen jako rozpočet přebytkový.
dotace 291.361,- Kč.
• stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r. 2022 jednotlivé • prodej části pozemku parc.č.39 o výměře 455 m2 v k.ú.Maskovice.
paragrafy (resp. celkovou hodnotu jednotlivých paragrafů).
Prodejní cena 1.500,- Kč/m2 + zákonná DPH. Veškeré náklady
• střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2023-2024.
spojené s prodejem hradí kupující.
• poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 116.900,-Kč a • koupi části pozemku parc.č.43 o výměře 23 m2 v k.ú.Maskovice a části
uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2022 s Posázaví o.p.s.
pozemku parc.č.37 o výměře 3 m2 v k.ú.Maskovice. Kupní cena 1.500,• navýšení ceny vodného pro rok 2022 na částku 37,56 Kč/m3 +
Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
zákonná DPH.
• Obecně závaznou vyhlášku městyse Netvořice č.4/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo bere na vědomí mj.
• zprávu finančního výboru č.j.FV-02/2021 ze dne 24.11.2021.
Plnění rozpočtu městyse k 31. 12. 2021
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

34 513 527.69 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

32 517 285.86 Kč

SALDO
Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 31. 12. 2021

+ 1 996 241.83 Kč
21 788 194.49 Kč

Zůstatek účtu u České národní banky k 31. 12. 2021

3 171 391.37 Kč

Zůstatek účtu „stočné“ u České spořitelny k 31. 12. 2021

1 184 534.18 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru na kanalizaci a ČOV k 31. 12. 2021

25 802 465.45 Kč
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Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 15. 11. 2021 do 14. 3. 2022
Rada schvaluje mj.:
• darování cca 25 kusů použitých vlnitých plechů, smontovaných
místnosti v rámci rozšíření služeb občanské vybavenosti“.
ze starého oplocení fotbalového hřiště pro Myslivecký spolek • finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle
Maskovice.
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021, spolku Český svaz včelařů z.s.,
• vyvěšení záměru o výpůjčce pozemku parc.č. 395/3 v k.ú.Netvořice
Netvořice ve výši 15.000,- Kč. Dotace bude v účetnictví vyúčtována
o výměře 2,04 m2 pro umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.
k 31.12.2021.
z důvodu navýšení kapacity.
• finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle veřejnoprávní
• účtování penále za prodlení dokončení díla na akci „Stavební úpravy
smlouvy č. 4/2021, spolku Myslivecký spolek Netvořice ve výši
chodníků
v
ulici
Hrubínova
v
Netvořicích“
v
termínu
od
6.
1
0.2021
5.000,- Kč. Dotace bude v účetnictví vyúčtována k 31.12.2021.
smutku... do 7.12.2021. Výše penále bude účtována v souladu s uzavřenou • finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle veřejnoprávní
Smlouvou o dílo.
smlouvy č. 3/2021, spolku Myslivecký spolek Maskovice ve výši
• rozpočet ZŠ na rok 2022. Neinvestiční příspěvek je schválen ve výši
5.000,- Kč. Dotace bude v účetnictví vyúčtována k 31.12.2021.
2.378.000,-Kč.
• finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle
• rozpočet MŠ na rok 2022. Neinvestiční příspěvek je schválen ve výši
veřejnoprávní smlouvy č. 6/2021, spolku TJ Sokol Netvořice ve výši
990.000,-Kč.
120.000,- Kč. Dotace bude v účetnictví vyúčtována k 31.12.2021.
• přijetí daru od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje • přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a uzavření
– speciální požární vozidlo CAS 15 Mercedes Benz Atego 1526 AF
Dohody o poskytnutí dotace, registrační číslo projektu
4x4 se zůstatkovou účetní cenou 587.378,- Kč a drobný dlouhodobý
21/005/19210/120/001/002895, název projektu „Vybavení kuchyně
majetek s pořizovací cenou 119.353,60 Kč.
ZŠ Netvořice“ a pověřuje starostku podepsáním Dohody o
• přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a uzavření
poskytnutí dotace.
Dohody o poskytnutí dotace, registrační číslo projektu • finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Alternativa středočeské D3, z.s.
21/005/19210/120/001/002893, název projektu „Stavební práce a
na rok 2022.
vybavení MŠ Netvořice“ a pověřuje starostku podepsáním Dohody • finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Tři, z.ú. - hospic Dobrého Pastýře,
o poskytnutí dotace.
Čerčany.
• finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle • poskytnutí neinvestiční dotace spolku Mezi řekami, z.s. Krňany ve
veřejnoprávní smlouvy č.5/2021, hospice Tři z.ú. Čerčany ve výši
výši 5.000,- Kč.
3.000,- Kč. Dotace bude v účetnictví vyúčtována k 31.12.2021.
• poskytnutí neinvestiční dotace RUAH o.p.s. Benešov ve výši
• finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021, dle veřejnoprávní
10.000,- Kč.
smlouvy č.8/2021, RUAH o.p.s. Benešov ve výši 20.000,- Kč. Dotace • poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Maskovice ve
bude v účetnictví vyúčtována k 31.12.2021.
výši 5.000,- Kč.
• podání žádosti dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací • vyjádření městyse Netvořice k podanému odvolání ve věci
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
rozhodnutí o nařízení odstranění stavby oplocení na pozemku
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického
par.č.102/1 a 103/2 v k.ú.Maskovice – D.D, V.K., E.K.
zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí, ev.č.HAS/ • vítěze výběrového řízení na akci „Oprava chodníků v Netvořicích“,
SDHAK/046338/2022.
kterým je firma Petr Šach stavební s.r.o., Dr.E.Beneše 198, 257 51
• podání žádosti o dotaci na akci “Rekonstrukce společenské
Bystřice, IČ: 27106942 s nejnižší nabídkovou cenou 3.718.008,93 Kč.
Rada pověřuje mj.:
• starostku vyplněním dotazníku pro Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s., a to pro účely studie proveditelnosti „Rozšíření
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 – řešení připojení měst
a obcí“.
• místostarostku vypracováním připomínek (ve spolupráci s
Alternativou D3) k dokumentaci týkající se posuzování vlivů
a životní prostředí záměru „D3 – Odpočívka Dunávice“ v
k.ú.Chrášťany u Benešova a Krusičany – KÚ Středočeského
kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.
Rada posoudila mj.:
• žádost J.H. o dočasné snížení nájmu z restaurace Na Radnici z
důvodu situace s Covid-19 a na dobu od 1.1.2022 – 31.3.2022 snižuje
nájem o 50% + zákonná DPH.

• starostku vydáním souhlasu k provádění geologických prací na
pozemcích ve vlastnictví městyse – 984/11, 988/1, 997/20, 1006/11,
1014/2, 1056/1, 1055/16 – za účelem provedení geotechnického
průzkumu v trase projektované komunikace – akce „D3 0303
Hostěradice – Václavice, podrobný GTP“ s tím, že chceme, aby nám
byly výsledky zjištěných průzkumů dodány.
• místostarostku podáním odvolání k Ministerstvu životního prostředí,
týkající se rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení výjimky a
povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ, týkající
se akce „D3 0303 Přivaděč Týnec n/Sáz.“
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Jaro je tady! Dorazilo i k nám do knihovny a
s ním i plno knižních novinek. Na co se tedy
můžete těšit?
Dospěláky určitě potěší mrazivé detektivní
příběhy s komplikovanou zápletkou jako
například Propast smrti od Roberta
Bryndzy nebo Mizející dívky od Lisy
Reganové. Ten, kdo má rád historické
romány toho určitě potěší nejnovější kniha Morový testament od oblíbeného českého
autora Vladimíra Vondrušky nebo kniha
zasazená do období 2. světové války Tatér z
Osvětimi od Heather Morrisové.
Milovníci klasických ženských románů si také
přijdou na své. Tituly Cukrárna v Paříži a
Hotýlek na Islandu od Julie Caplinové
pohladí každého romantika, resp. romantičku
po duši. Určitě vás nezklame ani zábavně
napsaná kniha Babičkou proti své vůli od
Evy Dolejšové nebo třeba upřímná zpověď
Martiny Viktorie Kopecké v knize Deník
farářky, kterou můžete znát z XI. řady
StarDance. Stejně jako taneční výkony, tak i
její literární počin stojí za to.
Ten, kdo má rád fantasy, svět plný akce,
napětí, ale i romantiky, může sáhnout
po knize Půlnoční kroniky – Ve skrytu
stínů. Posledním tipem pro dospělé, který
zde zmíníme, je velmi oceňovaná kniha
od Victorie Schwabové – Neviditelný
život Addie LaRue. Neskutečný příběh
plný dobrodružství, odehrávající se napříč
stoletími a kontinenty si určitě získá srdce
nejednoho čtenáře a garantujeme, že vám
určitě nedá spát.
Úžasné knihy jsme připravili i pro děti. Opět
jsme zalovili v oblíbených tématech, například
knihách se zvířátky. Příběhy slepičí babičky,
tentokrát O žirafě, která se nechtěla mýt

nebo O netopýrovi, který měl noční můry,
určitě potěší ty nejmenší. Těm o trochu
starším dětem nabízíme komiksový příběh od
Pavla Čecha – Velký závod nebo japonskou
mangu od oblíbeného Jujutsa Kaisena –
Prokleté války. Teenegerům se snad bude
líbit srdcervoucí kniha Dopisy ztraceným od
Brigid Kemmererové.
Kdo si rád pročítá naučnou literaturu, tak
tomu můžeme nabídnout poměrně „těžkou“
knihu od Jana Nováka o spisovateli
Kunderovi, případně fotografickou knihu o
Česku, ve které se může pokochat dobovými
snímky. Z dětské naučné literatury určitě
zaujme kniha O spaní před spaním, kde se
děti jednoduchou formou seznámí nejen s
tím, co je to spánek a jak působí na lidský
organismus, ale i kde se berou sny a noční
můry. Věříme, že někoho potěší i knížka
Úžasné ženy, které změnily svět.
To je jen malý výčet titulů, který u nás
v knihovně můžete najít, ale máme jich
mnohem, mnohem víc. Tak se zastavte a něco
zajímavého ke čtení spolu určitě vybereme.
Pokud již patříte mezi vášnivé čtenáře a máte
nějaké konkrétní tipy na knihy, které se vám
líbily, tak nám dejte vědět. Můžete vyplnit i
krátký dotazník, který najdete u nás na webu
nebo sociálních sítích.
Teď se ještě na okamžik vrátíme k loňskému
prosinci, abychom poděkovali všem, kteří
se účastnili našeho předvánočního hádání,
protože odezva byla opravdu velká. Knížky
byly úspěšně rozdány výhercům a my jen
doufáme, že jim doma v knihovničkách dělají
radost.
Z letošních akcí proběhl 18.3.2022 Swap
(výměna) pokojovek a semínek z naší
Semínkovny. Akce se uskutečnila v poklidném
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duchu. Škoda jen, že nepřišlo o trochu více
zájemců. Všem, kteří dorazili moc děkujeme
a věříme, že vám rostlinky budou dělat jenom
radost. Ve stejný den jsme vyzkoušeli svoji
šikovnost i při Tvoření z macramé. Všechny
výrobky se povedly a jejich tvůrcům určitě
přinesou spoustu potěšení.
Dne 22. 3. 2022 jsme u nás v knihovně opět
přivítali malé čtenáře z MŠ Netvořice. Zahráli
tku... si pár
e sma upřečetli
jsme si spoluChledací
esta zhru
kapitol o dobrodružství vikinga Tappiho.
Všechny děti si dopoledne strávené v
knihovně velmi užily a my se na ně těšíme
zase při některé další návštěvě.
V měsíci květnu 2022 (do 27. 5. 2022) bude
probíhat výtvarná soutěž na téma: Můj
oblíbený pohádkový příběh. Za odevzdané
obrázky v knihovně vás malá odměna určitě
nemine. Na všechny výtvory se už teď moc
těšíme.
A protože jsme poslední dva roky nemohli
společně nikam vyrazit, tak bychom vás rádi
pozvali na společný výlet do Památníku
Karla Čapka ve Staré Huti a do Památníku
Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.
Tito čeští velikáni jsou stále zdrojem velké
inspirace a jejich díla jsou oblíbená dodnes.
Navštívíme místa, kde jejich mistrovská
literární a hudební díla vznikala a dozvíme
se i spoustu zajímavostí z jejich života. Více
informací najdete na straně 13.
Přejeme všem hezké a klidné Velikonoce
a budeme těšit na setkání s vámi, ať již na
některé naší akci nebo u nás v knihovně.
Otevřeno máme každý pátek od 17:00 do
19:00 hodin.
Veronika Stejskalová,
knihovnice

OŘICKÝ
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Co nového v základní škole...
Sněhové dobrodružství aneb HORY 2022
Nastal den, kdy jsme se s celou třídou vydali
na lyžařský výcvik do Jizerských hor. Cesta
autobusem byla dlouhá, ale přesto zábavná.
Když jsme společně dorazili do penzionu
U Hrocha v Horním Maxově, tak jsme se šli
hned ubytovat. My holky jsme měly velké
štěstí, že jsme dostaly nejhezčí pokoj. Když se
setmělo, sešli jsme se všichni ve společenské
místnosti, kde jsme dostali veškeré informace,
jak bude náš týden na horách probíhat.
Každé ráno po snídani a úklidu našich pokojů
jsme se chystali na sjezdovku Severák, kam
jsme jezdili skibusem. Sněhu bylo dost,
podmínky téměř ideální, lyžování jsme si
po celý týden moc užívali. Po dopoledním

Projekt Ovoce do škol – ochutnávka
exotického ovoce
V týdnu od 14.2. do 18.2. měli žáci naší školy
možnost ochutnat různé druhy exotického
ovoce, které dostali z projektu „Ovoce do škol“
od firmy Bovys. Ochutnávka zahrnovala druhy
jako mango, avokádo, kiwi a bílou ředkev.
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO –
UKLIĎME SI NETVOŘICE!
Některé odpadky se mohou rozkládat stovky
až tisíce let. Např.:
• slupka od pomeranče 1 rok
• nedopalky od cigaret s filtrem 15 let
• igelitový sáček 25 let
• plastový kelímek 70 let
• Tetra pak (např. krabice od trvanlivého
mléka) 100 let
• PET lahev 450 let
• sklo – tisíce let (ale možná nikdy)
• polystyren
desetitisíce
let

lyžování byl čas oběda a my jezdili zpět na
chatu. Dali jsme si vždy oběd a nechali jej
chvíli slehnout. Pak jsme se znovu oblékli a
jeli na odpolední část nácviku sjezdového
lyžování. Po 16. hodině jsme se vraceli a
hladoví jsme se vrhali na svačinu. Poté
následoval vytoužený odpolední klid. Když
přišel čas večera, společně jsme se navečeřeli
a poté si užívali večerní program. Navštívila
nás horská služba, měli jsme přednášku
první pomoci, večer společenských her apod.
Jedno odpoledne jsme strávili v bazénu v
Jablonci nad Nisou, kde jsme si to náramně
užili a vyblbli se na maximum. Na závěr
probíhaly závody na běžkách a ve sjezdu, kde
jsme se snažili podat svůj maximální výkon.
A byl tu poslední večer! Vyhodnocení kurzu,

vyhlášení výsledků všech soutěží a krásné
ceny! Radost nám udělala i trička, které nám
věnovala společnost Posázaví, o.p.s. No a na
úplný závěr nechyběla diskotéka, která byla
super, to znamená hlučná, ale taková má
správná diskotéka být. Ráno jsme si zbalili
všechny věci a užívali si mpár
u...
ze s utkposledních
Cesta
hodin, které jsme
protancovali. Autobus na
nás už čekal a my se vraceli zdravě unaveni
domů. Jsme všichni moc rádi, že jsme mohli
společně vyrazit na lyžařský výcvik a prožít
týden dobrodružství. To, co se z důvodu
covidu nemohlo konat v loňském roce, to pro
nás škola zařídila letos. Moc díky všem!

V deváté třídě jsme pojali ochutnávku po
svém, a protože nejoblíbenější způsob
konzumace avokáda je v podobě pomazánky,
dohodli jsme se, že si připravíme pomazánku
nazývanou Quacamole a podávat ji budeme s
kukuřičnými nachos.
Ostatní ochutnávané druhy ovoce a zeleniny
jsme jedli jako přílohu k tomuto pokrmu.

Největší úspěch mezi žáky měla samozřejmě
Quacamole s nachos a bílá ředkev.
Ochutnávka proběhla v pátek 18.2 a pecky,
které jsme z ovoce dostali, jsme zkusili i
zasadit a budeme s napětím očekávat, co nám
z květináčků vyroste.

Tyto odpadky ničí přírodu a mohou ublížit na
zdraví některým živočichům a celkově kazí ráz
krajiny. Spousta z nás chodí do přírody relaxovat
a málokdo by chtěl nabírat nové síly a inspirace
mezi odpadky.

A že to opravdu funguje, jsme se přesvědčili
ve středu 23. 3. 2022. Do projektu Ukliďme
si Netvořice! se zapojili žáci od 1. – 9. třídy.
Před samotným úklidem se děti v hodinách
bavily o odpadech, vzniku odpadu a dopadu
koronavirové pandemie na přírodu v souvislosti
s používáním roušek, rukavic a jiného
jednorázového materiálu. K tomu jim pomohla
i prezentace, kterou pro ně v hodinách chemie
vytvořili žáci 9. ročníku.
Množství odpadu předčilo naše očekávání,
například 8. třídě (žáci uklízeli úsek od hřbitova
směrem ke Křížku a dále cestu na Břežany a
zpět do Netvořic) nestačili ani vyfasované pytle
a museli se jim dodat během úklidu do terénu.

Spolu s dětmi ve škole jsme se rozhodli, že
vytvoříme projekt a jaro začneme jarním
úklidem, a zapojíme se tak i do akce Ukliďme
Česko. Cílem tohoto celostátního projektu
není jenom sbírat odpadky a likvidovat černé
skládky. Mnohem významnější částí je spojovat
lidi, vzájemně se inspirovat a hlavně vychovávat.
Kdo jednou dobrovolně uklízel, nemá potřebu
své prostředí znečišťovat.

Žáci 8. ročníku

Žáci 9. ročníku

OŘICKÝ
ODAJ

Š KO L A | 9

XI | WWW.NETVORICE.CZ

Kuriozity, které nás pobavily nebo
zneklidnily: 1 mrtvá slepice v igelitce,
podprsenka, znečištěné pánské spodní prádlo,
výfuk od auta, zavařené okurky ve sklenici.

ze smutku...
Množství uklizeného materiálu jednotlivými
třídami:
• 9. ročník - nasbíral 13 pytlů odpadu
(SZ část Netvořic + okolí)
• 8. ročník nasbíral nejvíce - celkem 19
pytlů odpadu (SV část Netvořic + okolí)
• 6. + 7. ročník - 6 pytlů odpadu, 6 pytlů
plastu (JV část Netvořic + okolí)
• 5. ročník – 5 pytlů
(JZ část Netvořic + okolí)
• 3. + 4. ročník – 11 pytlů odpadu
(J Netvořic + Písmenková stezka)
•
1. + 2. ročník – uklízel odpad okolo školy
(odpad nebyl tak objemný)
Žáci 8. a 9. ročníku na své trase narazilI i
na nelegální skládky, které obsahovaly
pneumatiky, části auta, starý bazén, pytel se
zvířecími kostmi a rozkládajícím se materiálem.

Všechny děti uklízely s neuvěřitelným
nadšením a bylo vidět, že jim nepořádek v
přírodě vadí a u některého druhy odpadu
vůbec nechápou, jak se tam dostal. Motivace
byla tak veliká, že i po skončení úklidu některé
děti uspořádaly úklid ještě odpoledne ve své
domovské obci (např. Dunávice).
Protože každý odpad má svůj příběh, tak spolu
se žáky 9. ročníku jsme jeden takový vytvořili.
Je to příběh netvořického endemita a jmenuje
se:

přítomností způsobuje radost. Rád pobývá ve
škarpě a čeká na moment, kdy vykouknout.
Je velmi problémový a patálie velmi přitahuje.
Způsobuje většinu dopravních nehod, ale dělá
jakoby nic.
Potrava: Placaťáci se živí paraziticky, tzn.,
že žijí na úkor člověka. Konkrétně se živí
jaterními a mozkovými buňkami, dále působí
na nervovou soustavu a mění chování člověka
v jejich blízkosti. V konečném důsledku mohou
uzpůsobit až smrt. Často lidem způsobují
nevolnosti a stavy, kterým se lidově říká
„kocovina“.
Rozmnožování: Rozmnožuje se nemocí
jednoho nebo více lidí, které se říká závislost
na alkoholu. Proces rozmnožování: jeden
člověk trpí alkoholismem a pohazuje placaťáky
kolem sebe u silnice 105 a na odbočce směrem
na Maskovice.
Četnost výskytu druhu v oblasti Netvořicko a
okolí: 83 jedinců na cca 300 m2.

PLACAŤÁK BOŽKOVSKÝ (Rumus vipituz)
Popis: Tělo je tvořeno křehkou (ale pevnou)
schránkou, takže například pád z auta na
silnici 105 málokdy přežije, ale jeho schránka
je přesto nacházena s vysokou četností
v neporušené podobě. Žije v okolí silnice,
nejčastěji ve škarpách ve vzdálenosti 1-3 m
od vozovky. Nachází se v průhledné formě,
ale před vyprázdněním je zbarvený do hněda.
V přírodě se dožívá až tisíce let (může být i
nesmrtelný). V okolí silnice 105 se nachází v
placaté podobě. Hlavu má užší než tělo a na
hlavě nosí charakteristickou kovovou helmu.
Výška je 15 cm, šířka 8 cm.

žáci 9. ročníku,
třídní učitelka Mgr. Aneta Fuchsová

Chování: Nesnáší být sám a je velmi
společenský. S lidmi je velký kamarád a svojí
Slovo ředitelky školy
Vážení čtenáři,
školní život v posledních letech díky
událostem ve světě změnil svou tvář.
Vzhledem ke covidovým opatřením,
distanční výuce, hybridní výuce, neustálým
organizačním změnám, strachu o vlastní
zdraví a zdraví svých blízkých jsme všichni
nějak „dospěli“ a každého z nás to určitým
způsobem poznamenalo. Sotva jsme se
trochu oklepali ze všech proticovidových

opatření jako bylo testování, trasování a s
tím spojené nekonečné vyplňování výkazů a
jiných lejster, přišla válka na Ukrajině - něco
nepředstavitelného! Něco, o čem jsme byli
přesvědčeni, že se nemůže v 21. století nikdy
stát! Jako učitelé máme nyní naprosto nové
poslání – hovořit se žáky s obrovským citem
a taktem o válce, umět je uklidnit a především
vytvářet ve škole pozitivní prostředí ještě
více, než dřív. Postupně přijímáme žáky
z Ukrajiny a snažíme se vytvořit i jim co
nejlepší podmínky v rámci adaptace na nové,

pro ně naprosto odlišné prostředí. Ve čtvrtek
7. dubna proběhla velikonoční prodejní
výstava a její výtěžek bude věnován
ukrajinským dětem.
Přeji
všem
čtenářům
Netvořického
zpravodaje krásné prožití velikonočních
svátků, pevné zdraví a pokud možno
i v těchto těžkých časech pozitivní mysl.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
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Návratem z vánočních prázdnin jsme se
opět, po “covidovém období“, začali ve školce
vracet malými krůčky k normálu. Zdárně jsme
dokončili plavecký výcvik v Benešově. Děti
byly šikovné a plavání se jim moc líbilo. Jeden
z únorových týdnů byl dětem vyhrazen od
pondělí do pátku pro lyžování v lyžařském
areálu Chotouň. V pátek, při závěrečných
závodech, sjely všechny děti zdárně kopec na
lyžích a vysloužily si za to medaili. Počasí bylo
sice mrazivé a větrné, ale nás to neodradilo a
děti se při sportu pořádně zahřály.
Ve druhém pololetí nadále pokračuje
Ekoprogram, který děti vzdělává zábavnou
formou v různých oblastech. Chvíle oddechu

a zábavy nám ve školce každý měsíc
zpříjemnilo divadlo s pohádkou. Pro celou
školku jsme uspořádali i karneval a děti si to v
maskách opravdu moc užily.
Předškolní děti čeká zápis do 1. třídy ZŠ, a
to je pro ně velká událost. Aby na ni byly
dobře připravené, tak si to zkusí „nanečisto“
a navštíví letošní prvňáčky při výuce.
Nahlédnou tak do školáckého života, jehož
součástí budou od 1. září 2022.
Naplánovánu máme i návštěvu školní jídelny,
kde si předškoláci vyrobí vlastní svačinku.
Jsme moc rádi, že se tahle každoroční tradice
může letos znovu uskutečnit, protože loni
nám v jejím pořádání zabránila hygienická
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nařízení. Děti tato akce baví a určitě je obohatí
i o novou zkušenost.
Počasí venku se pomalu začíná přibližovat
k jaru a s ním na nás čekají Velikonoce. Tyto
krásné jarní svátky si ve školce zpříjemníme
výrobou velikonočních ozdob a dekorací a
určitě si k tomu zazpíváme i nějakou jarní
písničku, aby nám šla práce pěkně od ruky.
Přejeme krásné jaro a pozitivní náladu všem
u... „pěkně
ze smutktaky
a nezapomeňte
CsiesotaVelikonocích
zanotovat“.
Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ

OŘICKÝ
ODAJ

M AT EŘ SKÁ ŠKO L A | 1 1

XI | WWW.NETVORICE.CZ

ze smutku...

Mateřská škola Netvořice, Školní 191, Netvořice 257 44
IČ: 70996857, tel.: 602 503 366

Mateřská škola v Netvořicích oznamuje,
že se dne 4. 5. 2022 od 10:00 do 15:00 hodin
uskuteční v budově mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
na školní rok 2022-2023 s nástupem od 1.9.2022
Formuláře žádostí k přijetí dětí do MŠ se budou vyplňovat v den zápisu přímo v MŠ
nebo jsou k dispozici na www.msnetvorice.cz
K zápisu s sebou přineste:
• občanský průkaz (k ověření trvalého pobytu)
• rodný list dítěte
• cizí státní příslušníci doloží doklad „Oprávnění k pobytu v ČR“
Všechny žádosti budou posuzovány dle kritérií stanovených mateřskou školou
(k dispozici na www.msnetvorice.cz a při zápisu).

Jitka Povolná, ředitelka MŠ Netvořice
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Přišlo jaro a opět tu máme další číslo našeho
oblíbeného zpravodaje.
Jak víte, ani letošní zimu se nám nevyhnuly
problémy spojené s koronavirovou pandemií.
Ale už jsme se s ní naučili lépe žít, protože to
vypadá, že v podobě různých mutací tady s
námi bude dál…
Stolní tenis
Přes zimu probíhaly mistrovské soutěže
stolních tenistů, které se v tuto dobu blíží k
svému závěru.
A mužstvo pod vedením Zdeňka Ošmery se
nachází dvě kola před koncem soutěže na
krásném 8. místě a splnilo si cíl zachování v
OP1.
B mužstvo pod vedením Mirka Čipery s
omlazeným kolektivem (Alešem Novotným a
Ríšou Havelkou mladším) a doplněným stálicí
Jirkou Kubáskem chtělo atakovat možná
postupová místa. Tři kola před koncem sezóny
se nachází na krásném čtvrtém místě OP3.
Snad jim postup v příští sezóně už neuteče.
C mužstvo pod vedením Ríši Havelky staršího
se v polovině soutěže nacházelo na šestém
místě, ale druhá polovina po rozdělení soutěže
nám vyšla výsledkově hůř, tak jsme si trochu
pohoršili a nacházíme se momentálně dva

zápasy před koncem soutěže na sedmém
místě OP IV A.
D mužstvo pod vedením Karla Šmérala
staršího, kde hrají naši nejmladší, se v polovině
soutěže nacházelo na 14. místě. Ale po
vydařené druhé části se nacházejí dva zápasy
před koncem soutěže na krásném 4. místě
soutěže OP IV B.
Dále se ještě naši nejmladší zúčastnili soutěže
přeboru žactva, kde se umístili na šestém
místě.
Fotbal
A mužstvo se po podzimní soutěži IV. třídy
nachází na 6. místě. Po zimní přípravě se
fotbalisté pilně připravují na jarní část soutěže.
Pravidelné tréninky probíhají na hřišti u
školy, posilující běhy v okolí a posilovací a
kruhové tréninky pod vedením odborných
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trenérů a trenérek v sokolovně. Na hřišti při
mistrovských zápasech poznáme, jak nám
letošní zimní příprava pomohla k postupu jarní
části tabulkou vzhůru.
Mládežnické oddíly pod vedením Karla
Bečkovského (starší žáci), Honzy Welsera
(mladší žáci) a Dana Čermáka (přípravka) se
věnovaly zimní přípravě jak venku na školním
hřišti, tak v sokolovně či školní tělocvičně.
Uvidíme v mistrovských zápasech, jak se
tku... do
ze smupromítnou
tréninky v zimním
Cesta období
výkonu mužstev.
Závěrem…
Přeji všem klidné a spokojené velikonoční
svátky a jarní dny plné sluníčka.
Nazdar!
Pavel Bron

D OBROVOLN Í HASIČI
Co nového u hasičů?
Za normálních okolností bychom v tuto chvíli
hodnotili hasičský ples, oslavy masopustu a
další akce, které jsou pro toto období tradiční.
Začátek i tohoto roku je ale specifický, a
tak jsme se museli bez těchto akcí obejít.
Nesmutníme, naopak hledíme vpřed a těšíme
se na akce, které nás čekají.
Již 12.března proběhla v hasičské zbrojnici
oslava Mezinárodního dne žen.
Na velikonoční sobotu 16.dubna plánujeme
tradiční sběr železného šrotu v Netvořicích a
přilehlých osadách.
Připravujeme se na stavění Májky na místním
náměstí. To se dá ale úspěšně realizovat pouze
za předpokladu, že se do celé akce zapojí více
lidí. Třeba ostatní spolky z Netvořic a hlavně
mladí lidé. V minulosti to byla především
záležitost mladých, ale postupem času to
nějak zbylo na hasiče. A kdo se někdy přípravy
a stavění Máje zúčastnil, tak má představu
kolik lidí je potřeba. Termín přípravy Májky
bude zveřejněn.
V letošním roce náš sbor oslaví 140. výročí
svého založení. Tuto akci připravujeme na

18.června v hasičské zbrojnici.
O týden později, 25.června, plánujeme
uspořádat další ročník Neckyády u požární
nádrže.
Tradiční rybářské závody letos uspořádáme až
v měsíci září a o přesném termínu konání vás
budeme informovat.
Zásahová jednotka v prvním čtvrtletí letošního
roku vyjížděla k 18-ti událostem. Nejvíce
výjezdů absolvovala 17.února, kdy odstraňovala
spadlé stromy a poškozené střechy v okolí.
Suché březnové počasí znamenalo pro hasiče
7 požárů trávy na okolních lukách.
V lednu obdržela jednotka SDH Netvořice
převodem od Hasičského záchranného sboru

Středočeského kraje zánovní automobilovou
cisternu na podvozku Mecedes Benz Atego
(CAS 15 MB Atego). Převod byl úspěšně
realizován především díky starostce
M.Šlehobrové. V současné době probíhají
nutné opravy a úprava cisterny pro potřeby
naší jednotky.
Cisterna bude slavnostně představena při
oslavách 140 let trvání Sboru.
Přejeme všem, pokud možno, klidné prožití
svátků jara.
Martin Šebek a Miroslav Český
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Městys Netvořice vás zve v sobotu 4.6.2022 na

Zájezd
po stopách
života a díla
českých
velikánů

ze smutku...

Památník Karla Čapka
ve Staré Huti

Expozice je věnována nejen životu a dílu Karla Čapka, ale i jeho
ženě Olze Scheinpflugové a Ferdinandu Peroutkovi.
Za příznivého počasí si prohlédneme i naučnou stezku Karla Čapka
nebo posedíme v přilehlé zahradě.

Program:
7:45 – 8:00 hod. sraz účastníků na
netvořickém náměstí a odjezd

Zájezd je pro všechny
účastníky zdarma

9:30 – 11:30 hod. návštěva památníku
Karla Čapka
12:00 – 13:30 hod. oběd na panství
Dlouhá Lhota
(konzumaci si hradí každý účastník sám)

Závazné objednávky:

tel: 317 789 203, 601 386 314
email: info@netvorice.cz
osobně: Úřad městyse v úředních dnech

14:00 – 16:00 hod. návštěva památníku
Antonína Dvořáka
17:15 – 17:45 hod. předpokládaný návrat do
Netvořic
Expozice věnovaná Antonínu Dvořákovi. Dozvíte se
podrobné informace o jeho životě, díle i pobytu ve Vysoké.
V rozsáhlém anglickém parku stojí za návštěvu Rusalčino
jezírko se sochou Rusalky. Další část expozice přibližuje
osobnosti původních majitelů zámečku, hraběte
Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny
(roz. Čermákové), významné pražské herečky.

Zájezd se uskuteční v případě účasti minimálně 30 osob

Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami
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Městské muzeum Netvořice

vás zve do nově zrekonstruovaných prrstor stálé

EXPOZICE TÝNECKÉ KAMENINY,
které se pro vás otevřou mimořádně před hlavní sezónou
ve dnech 7.5. a 8.5.2022

od 10,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Vstup zdarma

Pozvánka na posezení seniorů
při příležitosti Svátku matek a žen
7.5.2022 v Sokolovně od 15:30 hod.
Program:
15:30 – vystoupení dětí z mateřské
a základní školy
16:00 – přátelské posezení s hudbou
a občerstvením
17:00 – divadelní komedie „HOLKA ODJINUD“,
na kterou jsou srdečně zváni
občané všech věkových skupin
Těšíme se na hezké odpoledne
a setkání s vámi.
Městys Netvořice

u...
Cesta ze smutk
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PRO MĚSTSKÉ MUZEUM NETVOŘICE HLEDÁME ZÁJEMCE NA POZICI
KUSTODA (OSTRAHA SBÍREK) NA OBDOBÍ ČERVEN-ZÁŘÍ 2022.
PRACOVNÍ DOBA: SOBOTA + NEDĚLE OD 10:00 DO 16:00 HOD.
PLATOVÉ PODMÍNKY: 90,- KČ AŽ 120,- KČ/HOD.
VHODNÉ JAKO BRIGÁDA PRO STUDENTY NEBO DŮCHODCE.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE NA TEL: 777 244 633 – I.FULÍNOVÁ
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 15. 7. 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 text. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po
konzultaci s autorem.
Netvořický zpravodaj – č.1 – duben 2022. 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.

Městys Netvořice ve spolupráci s místními spolky
vás srdečně zve na společnou akci

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sejdeme se 30.4.2022 v 19:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Netvořicích
POZOR - v 18:00 hodin stavění obecní májky na náměstí
Společně nás čeká
opékání vuřtů
soutěž o „nejhezčí čarodějnici“
zábava pro děti
po setmění zapálení hranice

Dobrou náladu s sebou ! ! !
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

