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Milí spoluobčané,
již dlouhých deset let otevírám třikrát do roka
bílou nepopsanou stránku v počítači, abych
napsala pár řádek. Vždy se snažím shrnout
aktuální situaci ve společnosti, sděluji vám
své pocity a názory.
Když se ale podívám do článků posledních
tří let, tak úvodní věty nejsou zrovna
optimistické. Ani tento úvodník by se tedy
neměl vymykat, protože negativní zprávy
bych mohla nabírat plnými hrstmi. Média
neustále chrlí informace o špatné politické
a hospodářské situaci u nás i ve světě,
vyskakují na nás grafy s nárůstem inflace,
cenami energií šplhajícími do astronomických
výšek a stoupajícími cenami prakticky všeho.
A aby toho nebylo málo, máme tu zpátky
covid a s ním i opičí neštovice. Uff! Nemohu
se zbavit dojmu, že zažíváme dobu, ve které
není prostor na štěstí, ale poráží nás strach
a stres. A to je cesta do pekel. Pokusme se
to tedy změnit a hledejme tu správnou
míru v tom, kolik, a hlavně jakých informací
chceme přijímat a nedovolme, aby názory
všemožných „expertů“ ovlivňovaly naši mysl
a rozpoložení.
A protože negativní mysl i rozpoložení je
jen nedostatkem přítomnosti toho dobrého,
zkusme se těšit a radovat z maličkostí. To se
sice hezky řekne, ale hůře udělá…. Pusťme si
do života každý den třeba jen jednu malou
radost, ať už to bude krátká procházka v

přírodě, sdílená hezká fotka, dobré jídlo nebo
letmý úsměv či hezká vzpomínka. Udělejme
si tím život kolem sebe hezčí a přívětivější.
Zabývejme se pouze myšlenkami, která nám
dovolí se netrápit a stresovat. Ale předesílám,
že je to těžké, strašně těžké, protože negativní
myšlenky jsou nějakým způsobem rychlejší
a úpornější než ty pozitivní. Proto na sobě
v tomto směru pracujme a obklopujme se
lidmi, kteří nám neberou energii, ale naopak
přináší do života světlo a dobrou náladu. A
informace, které si do svého nitra pustíme,
pečlivě vybírejme. A hlavně, buďme za všech
okolností, pokud to jen trochu jde, pozitivní!

Následující příběh, který jsem vybrala, nám
krásně ukazuje, že vždy záleží na našem
„úhlu pohledu“.
Když bylo Albertu Einsteinovi šestnáct let,
měl ve škole spor s učitelem náboženství.
Ten žákům položil otázku: „Jak je možné, že
Bůh, je-li tak dobrý, dopustí, aby na světě bylo
tolik zla?“
Mladý Einstein se ozval: „Ale pane učiteli, zlo
neexistuje.“
Učitel se podivil: „Jak to? Nevidíš zlo kolem
sebe? Máš snad tmu v očích?“
Einstein namítl: „Tma také neexistuje!“
Učitele namítl: „A co vidíš, když vyhlédneš v
noci z okna?“
Einsteinova odpověď: „Nedostatek světla.
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Ve vší úctě, pane učiteli, světlo lze měřit,
rozkládat paprsek po paprsku, ale tmu ne.
Světlo má i svou fyzikální veličinu, tma ne.
Tma jako taková neexistuje. Je to jenom
název, který si lidé vymysleli, aby popsali
nedostatek nebo nepřítomnost světla. Je to
jako s chladem. Copak chlad existuje?“
Učitel se pokusil o žert: „Jistěže existuje.
Copak Tobě nikdy nebyla zima?“
Einstein: „Znovu se mýlíte, pane učiteli. Ani
u... svou
utknemá
ta zehosm
chlad neexistuje
měřit,
Ce–snelze
fyzikální jednotku. Všechny subjekty, objekty,
zvířata můžeme měřit jen na základě tepla,
ne chladu. Když říkáme, že venku ‚je pod
nulou‘, pořád tím vyjadřujeme, kolik stupňů
chybí do počátku tepla. Chlad je tedy znovu
jen slovo, jímž lidé označují nedostatek nebo
nepřítomnost tepla. A tak je to se vším. I s tím
Vaším zlem. Není žádné zlo, je jen nedostatek
nebo nepřítomnost dobra.“

Pojďme se tedy řídit Einsteinovým pohledem
na svět, ve kterém neexistuje neštěstí, jen
nedostatek nebo nepřítomnost myšlenek
zaměřených na štěstí.
Přeji všem krásný zbytek léta, hodně sil a
pozitivního myšlení
Monika Šlehobrová,
starostka
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INFORMACE O VÝVOJI NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO ROK 2022
Oprava chodníků v Netvořicích
náklady na toto dovybavení činily 120 170,Plánované opravy chodníků v ulici Zahradní, Kč. Středočeský kraj nám ze svého Fondu na
Zelená, Západní vč. parkovacích stání v ul. Školní podporu dobrovolných hasičů přispěl částkou
jsou dokončené. Práce pokračují na obnově 96.136,- Kč.
bočního schodiště u Základní školy, které jsme
ještě doplnili o postranní bezbariérový přístup U projektů „Oprava budovy márnice na
pro kočárky. Do začátku školního roku budeme hřbitově v Netvořicích“ a „Rekonstrukce
mít určitě hotovo.
kabin na fotbalovém hřišti“ ještě čekáme na
vyhodnocení žádostí o dotaci. Zejména u
smutku... Oprava místní komunikace ozn. 6c – Sídliště žádosti na rekonstrukci kabin na fotbalovém
II a úprava uličního prostoru
hřišti od Národní sportovní agentury je opravdu
Vzhledem k tomu, že jsme nebyli úspěšní v neuvěřitelné, že žádost, která byla podaná
získání dotace na tuto akci, bylo rozhodnuto, v srpnu 2021 není stále ještě vyhodnocená.
že se pustíme do realizace bez ní. Komunikace Myslím, že to o činnosti této agentury mnohé
a chodníky na Sídlišti II. jsou totiž v tak vypovídá. Tak se snad dočkáme a budeme
katastrofálním stavu, že vyžadují okamžitou doufat, že se mezitím ceny stavebního materiálu
opravu. Celkové náklady, ke kterým byla a prací nevyšplhají na dvojnásobek.
připočtena i oprava přilehlého chodníku a Do konce tohoto roku ještě plánujeme
komunikace pod Sídlištěm II. (ty původně zrealizovat nová stání pro kontejnery na tříděný
součástí projektu nebyly), se vyšplhaly, a to i odpad a navýšení jejich počtu.
vzhledem k nepříznivému vývoji cen materiálů,
na částku 4 934 589,- Kč. Část nákladů Škola a školka
pokryjeme nárokovou dotací ze Středočeského Když jsme před 6 roky dokončili přístavbu
kraje ve výši 1.169.000,- Kč, zbytek, tj. více než Mateřské školy o jednu třídu, tak jsme se
3.750.000,- Kč půjde z rozpočtu městyse. V domnívali, že je problém s její nedostatečnou
současné době máme vysoutěženu firmu, která kapacitou na dlouhou dobu vyřešen. Nestalo se
bude opravu realizovat, takže předpokládáme, tak. Při letošním zápise muselo být odmítnuto
že k zahájení prací dojde v září tohoto roku.
12 dětí. Nejednalo se jen o děti z Netvořic, ale
také z okolních obcí, především z Lešan.
Rekonstrukce společenské místnosti
Je tedy zřejmé, že tuto nepříznivou situaci
v Netvořicích
budeme muset začít nějakým způsobem řešit.
Realizace tohoto projektu se nám díky přidělené Ale se zvýšením kapacity Mateřské školy se
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního problém přenese i do Základní školy, kde už
fondu přiblížila. Věříme, že již v podzimních od začátku tohoto školního roku bude potřeba
měsících vysoutěžíme firmu a práce budou otevřít dvě šesté třídy.
zahájeny. Díky tomu získáme multifunkční A to, že se nejedná pouze o mimořádnou situaci
prostor, který bude možné v případě potřeby jednoho školního roku, ukazují i zpracované
propojit se sousední knihovnou. Společenskou výsledky demografické studie, které predikují
místnost dále využijeme pro pořádání do budoucna vzrůstající počet dětí.
přednášek, workshopů a dalších akcí pro širokou Musíme se tedy zamyslet nad tím, jak budeme
veřejnost. Zázemí zde najdou i spolky pro svoji tento problém řešit. V první fázi bude nutné
spolkovou činnost. Předpokládané náklady na nechat zpracovat studii, která se bude zabývat
realizaci projektu vč. vybavení 596 939,- Kč, z navýšením kapacity jak Mateřské, tak i Základní
toho výše dotace 477 551,20 Kč.
školy, a to, pokud možno, s minimálními
stavebními úpravami. Ale obáváme se, že takové
Pořízení vybavení pro SDH Netvořice
řešení nalezeno nebude a zvýšení kapacit obou
Naši hasiči obměnili svůj vozový park, ve školských zařízení si vyžádá investici nemalých
kterém se nyní nachází „nové“ požární vozidlo finančních prostředků z rozpočtu městyse.
CAS 15 MERCEDES BENZ ATEGO 1526 AF Samozřejmě, že se opět budeme snažit získat
4x4, které nahradilo stávající vozidlo CAS 25 na financování peníze z dotačních titulů, ale
Škoda 706 RTHP s rokem výroby 1978. Tuto finančně se budou muset podílet i obce, které
změnu zaznamenali všichni ti, kteří se zúčastnili jsou součástí našeho školského obvodu.
letošních oslav 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Netvořicích, protože tam Povodně 2022
bylo vozidlu slavnostně požehnáno. Ale protože Tak tento bod jsme v naplánovaných akcích
se nejedná o vozidlo zcela nové, bylo nutné ho opravdu neměli. Bohužel, ale ani nám se
dovybavit prostředky požární ochrany tak, aby nevyhnuly přívalové srážky, které vyvolávají
vyhovovalo potřebám našich hasičů. Celkové lokální povodně. V noci z 29.6. na 30.6. 2022

došlo po několikahodinovém vydatném dešti k
rozvodnění vodního toku Brejlovského potoka
a vyplavení sklepů nacházejících se v blízkosti
koryta vodního toku. Škody déšť způsobil i
v dalších částech městyse, zejména v ulicích
Pražská a Újezdská. Namále měla i hráz rybníka
v Tuchyni, které hrozilo protržení. Opakovala se
tak situace z roku 2013. Škody na soukromém
majetku se týkaly především zaplavení
přízemních prostor a sklepů nebo poničení
zahrad či oplocení nánosem bahna a splavenin.
I městys zaznamenal škody na svém majetku,
neboť bylo zcela zničeno oplocení některých
zdrojů pitné vody u Jedlice. Došlo i k poškození
komunikace v Podměstě a do Háje.
Bezprostředně po povodních jsme oslovili
správce toku, Lesy ČR, se žádostí o místní
šetření a přijetí takových opatření, která by
eliminovala škody v případě dalšího rozvodnění
Brejlovského potoka. Při místním šetření jsme se
zástupci Lesů ČR a Odboru životního prostředí
v Benešově společně prošli okolí vodního toku,
a to především v intravilánu obce, kde jsou
dopady na majetek občanů největší. Bohužel
i když dojde v těchto místech k vyčištění
toku, tak se nedá rozvodnění potoka zcela
vyhnout, a to především díky několika uměle
vytvořeným zúžením vodního toku v blízkosti
obytných domů. Přesto již nyní je připraven
návrh opatření, která budou projednána s MěÚ
Benešov-odbor životního prostředí a na jejich
financování se budou podílet jak Lesy ČR, tak i
městys Netvořice.
Zkontrolován byl i stav mostů na Brejlovském
potoce. Bohužel mosty v ulici Ke mlýnu a v ulici
U vodárny/Západní jsou ve špatném stavu,
který se s každým dalším větším přívalem vody
zhoršuje. Takže nyní bude nutné co nejrychleji
nechat vypracovat posudek statika a zpracovat
projektovou dokumentaci na opravu obou
mostů. Z prvních informací expertů je ale jasné,
že opravy si vyžádají mnohamilionovou investici.
Samozřejmě se budeme snažit, abychom
sehnali nějaké spolufinancování formou dotace
a tím rozpočtu městyse odlehčili.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Netvořice, kteří dlouho do noci odstraňovali
následky povodně. V těchto vypjatých situacích
(a nejen v nich) jsme rádi, že vás tady máme.

Monika Šlehobrová,
starostka
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Výběr usnesení ze zasedání rady městyse od 28. 3. 2022 do 11. 7. 2022
Rada schvaluje mj.:
• po projednání účetní závěrku ZŠ Netvořice za rok 2021
• zřízení vkladového účtu u České spořitelny a.s., na který budou z • zlepšený hospodářský výsledek ZŠ Netvořice za rok 2021 ve výši
běžného účtu městyse vedeného u České spořitelny a.s. převedeny
326.264,16 Kč
finanční prostředky ve výši 15.000.000,- Kč, a to na dobu 3 měsíců s • převést část hospodářského výsledku ve výši 126.264,16 Kč do
možností prosloužení. Roční úroková sazba bude sjednána ve výši
rezervního fondu ZŠ Netvořice a částku 200.000,- Kč převést zpět
3,80%
do rozpočtu městyse
• zřízení spořícího účtu u České spořitelny a.s., na který bude z • po projednání účetní závěrku MŠ Netvořice za rok 2021
ostatních běžných účtů městyse převedena souhrnná částka • zlepšený hospodářský výsledek MŠ Netvořice za rok 2021 ve výši
5.000.000,- Kč, a to se zvýhodněným úročením 2,45%
36.454,34 Kč
mutku... Kč do
ze s20.000,00
ta výši
• Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu • převést část hospodářského výsledku
Cesve
vzdělávání pro školní rok 2022-2023 vydanou Mateřskou školou
rezervního fondu MŠ Netvořice a částku 16.454,34,- Kč převést zpět
Netvořice
do rozpočtu městyse
• příspěvek na žáka v rámci školského obvodu, a to ve výši 3.000,- Kč • poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů
na žáka mateřské školy a 5.000,- Kč na žáka základní školy
Netvořice ve výši 20.000,- Kč
• přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejno- • prominutí pohledávky ve výši 7.500,- Kč firmě CASPINA, spol. s r.o.
právní smlouvy o poskytnutí dotace HAS/SDHAK/046338/2022
(vydaná faktura č.1900077)
• poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodáků a přátel muzea v • návrh místní úpravy provozu - zjednosměrnění ulice Školní,
Netvořicích z.s. ve výši 5.000,- Kč
Netvořice, a to od vjezdových vrat do areálu školy až k ulici
• poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému ústavu TŘI, z.ú. Čerčany
Hřbitovní, Netvořice a pověřuje starostku podáním žádosti o úpravu
ve výši 3.000,- Kč
provozu na místní komunikaci v ulici Školní u Silničního správního
• výši školného pro Mateřskou školu Netvořice na rok 2022-2023 ve
úřadu Benešov
výši 490,- Kč/ měsíc
• vypsání nabídkového řízení na akci „Netvořice-oprava místní
• uzavřít Licenční smlouvu k prodeji softwaru – licenční číslo
komunikace 6c“ s tím, že osloveny budou 3 firmy: BES s.r.o., Sukova
19/2022 k vyúčtování stočného s firmou SOFTbit software s.r.o.,
625, 256 01 Benešov, Laros s.r.o.Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov,
Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27473716.
Petr Šach stavební s.r.o., Dr.E.Beneše 198, 257 51 Bystřice
Nabídka této firmy nejvíce odpovídá požadavkům městyse na
dodávaný software
Rada neschvaluje mj.:
• zařadit jako bod jednání zastupitelstva městyse dne 27. 6. 2022
projednání smluv s Pragoprojektem a.s., které souvisejí se stavbou
dálnice D3, a to z důvodu vyřazení obchvatu Netvořic jako
doprovodné stavby dálnice D3 a ukládá starostce informovat RM o
dalším vývoji situace kolem vyřazeného obchvatu

Rada pověřuje mj.:
• starostku vyřízením žádosti Technopark Netvořice s.r.o., týkající se
povolení vybudování vjezdu a vstupu z ulice Sídliště II, kdy bude
vydáno zamítavé stanovisko, a to z toho důvodu, že se jedná o
klidovou zónu mezi obytnými budovami, kde komunikace slouží
pouze pro příjezd k těmto obytným budovám
• p. Burdovou a p. Žižkovou provedením finanční kontroly ZŠ a
MŠ za období říjen - prosinec 2021, a to nejpozději v termínu do
30. 6. 2022

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE K 30. 6. 2022
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

19 919 560.33 Kč

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

12 170 163.82 Kč

SALDO

+ 7 749 396,51 Kč

Zůstatek základního běž.účtu u České spořitelny k 30.6.2022

9 404 918.07 Kč

Zůstatek účtu u České národní banky k 30.6.2022

1 596 775.87 Kč

Zůstatek účtu „stočné“ u České spořitelny k 30.6.2022

1 559 166,29 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru na kanalizaci a ČOV k 30.6.2022

24 446 465,45 Kč

Zůstatek vkladového účtu u České spořitelny k 30.6.2022

15 000 000,00 Kč

Zůstatek spořícího účtu u České spořitelny k 30.6.2022

5 025 227,02 Kč
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Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 5. a 27. 6. 2022
Zastupitelstvo schvaluje mj.:
• závěrečný účet městyse za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s
• Darovací smlouvu spojenou se Smlouvou o zřízení služebnosti
celoročním hospodařením bez výhrad
užívacího práva podle § 1283 a násl. Občanského zákoníku s • účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2021
Římskokatolickou farností Týnec nad Sázavou, IČ: 61664502. Veškeré • převedení výsledku hospodaření ve výši 10.025.474,90 Kč v r. 2022
náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu hradí
na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období
městys Netvořice
• prodej pozemku parc.č.763/1 v k.ú.Netvořice o výměře 21m2. Prodejní
• poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Netvořice ve výši 140.000,cena 50,- Kč za m2, ke které bude připočtena zákonná DPH. Veškeré
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č.5/2022 s TJ Sokol Netvořice
náklady spojené s prodejem hradí kupující
•
bezúplatný
převod
pozemku
parc.č.
469/1
v
k.ú.
Dunávice
do
•
poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 79.721,- Kč a
smutku... vlastnictví městyse. Náklady spojené s převodem hradí městys uzavření veřejnoprávní smlouvy č.8/2022 s Posázaví o.p.s.
Netvořice
• poskytnutí investiční dotace RUAH o.p.s. ve výši 32.564,- Kč a uzavření
• podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stromů u silnic v katastru
veřejnoprávní smlouvy č.9/2022 s RUAH o.p.s.
Netvořice, Všetice, Tuchyně, Maskovice“ z dotačního titulu SFŽP • navýšení ceny vodného od 1.7.2022 na částku 42,31 Kč/m3 + zákonná
4/2021 Výsadba stromů – individuální zdroje. Dotace je výši 100%
DPH
uznatelných nákladů
Zastupitelstvo bere na vědomí mj.
• zprávu finančního výboru městyse č.j. FV – 01/2022 ze dne 8.6.2022

• zprávu kontrolního výboru městyse ze dne 30. 5. 2022

Zastupitelstvo stanovuje mj.
• patnáct členů zastupitelstva městyse Netvořice pro volební období
2022 – 2026

P OZVÁ N K A

Pozvánka na

Slavnostní vítání občánků,
které se koná 11.9.2022 od 14:00 a 16:00 hodin
v prostorách úřadu městyse Netvořice

Prosíme o potvrzení účasti do 26.8.2022 na tel. 601386314 - D. Žižková
Vítání občánků se týká dětí narozených od 1.8.2021 do 15.7.2022
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Ve dnech 7. -8. 6. 2022 se po více než 4 letech
opět otevřelo Městské muzeum Netvořice. K
vidění byla stálá expozice týnecké kameniny,
umístěná v I.patře budovy, v „novém kabátě“.
Ve skrytu duše jsme doufali, že zvědavost
podívat se na nově zrekonstruované
prostory přiláká i ty místní spoluobčany,
kteří muzea běžně moc „nemusí“. Nestalo se
tak. Ti, kteří vážili do muzea svoji cestu, tak
ty můžeme rozdělit vlastně jenom na dvě
skupiny. Jedna skupina přišla „kritizovat“
a ta druhá si přišla se zájmem prohlédnout
něco nového, něco, co stálo někoho hodně
úsilí a nemálo finančních prostředků (i když
z části z dotace). A obě skupiny si to podle
mě užily, protože vždy je co kritizovat, stejně
jako chválit. Ale ono je to vlastně úplně jedno.
Důležité je, že ta první skupina byla v tyto
dny i ve dnech následujících, v menšině.
Hodnocení totiž vždy záleží na vnitřním
rozpoložení hodnotitele, na jeho pohledu
na svět. Pokud jsou lidé, jejichž vidění světa
je pouze černé, tak ani ty nejzářivější barvy
jejich pohled nezmění. Mají k tomu asi nějaký
důvod, možná jim to vyhovuje nebo je to
dokonce baví. To nám ale nepřísluší soudit.
Takhle si to vybrali, takhle to prostě mají. Ale

protože i kritika může být konstruktivní, tak
jsme si z toho určitě něco odnesli, protože
nikdo z nás nemá patent na rozum. A
vyslechnete-li během jednoho dne několik
lidí, kteří se v kamenině „vyznají“ (a to myslím
v dobrém, že opravdu vědí, o čem mluví),
tak i jejich názory např. na uspořádání sbírky
se úplně nepotkají. Ale budeme vycházet z
toho, že návštěvníků-expertů bude určitě
výrazně méně než návštěvníků běžných.
A ti byli, alespoň podle jejich slov, příjemně
překvapeni. Nejvíce mě potěšilo, že převážná
většina návštěvníků se přišla na kameninu
podívat, i když už sbírku znali z dob minulých.
Chtěli se jen opět potěšit pohledem na
krásné výrobky našich předků. A pokud byla
jejich slova na konci expozice upřímná, tak
návštěvy nelitovali. Přejme si tedy, aby těch
spokojených návštěvníků bylo stále víc a víc,
i když nemůžeme očekávat, že návštěvnost
bude v tomto roce „trhat rekordy“. Musíme
tomu dát čas, neboť několikaletá přestávka
umocněná ještě dobou covidovou, udělala
s návštěvností své. Nyní testujeme, který
způsob propagace muzea bude pro nás tím
nejúčinnějším, i když i v tomto směru se vše
vyvíjí. Víme, že provoz muzea byl a vždycky
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bude ztrátový, s tím počítáme. Jenom se na
nás řítí doba a podmínky, které si netroufáme
ani odhadnout. Takže nebudeme myslet
moc dopředu a budeme žít přítomností. A
ta je taková, že vás všechny co nejsrdečněji
zveme k návštěvě našeho muzea. Třeba
taková „okurková pouť“ 20. a 21. srpna 2022
k tomu přímo vybízí. Určitě budete „korzovat“
po náměstí, tak to máte do muzea jenom
kousek. Nehraje tam sice žádné „disco“, ale
mutku...chládek
za to je tam klid,
sta ze sprostředí,
Cepříjemné
a dokonalá „pastva pro oči“. Tady se čas
opravdu na chvíli zastavil, aby vás přenesl do
doby, kdy vznikaly výrobky, které nám všichni
„tiše závidí“. Takže přijďte, opravdu nebudete
litovat. Těšíme se na vás.
Ivana Fulínová,
místostarostka

OT E V Í R AC Í D O BA M UZ E A
ČERVENEC – SRPEN 2022
PÁTEK

13:00 – 16:00

SOBOTA

10:00 – 12:00

13:00 – 17:00

NEDĚLE

10:00 – 12:00

13:00 – 16:00

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2022
SOBOTA

13:00 – 17:00

NEDĚLE

13:00 – 16:00

OŘICKÝ
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Zájezd po stopách českých velikánů
I když doba covidová změnila během
posledních let prakticky vše, co jsme chtěli
uskutečnit, a to včetně plánovaných výletů,
tak tentokrát to konečně klaplo.
4. června 2022 vyrazil autobus plný výletníků
k památníkům Karla Čapka a Antonína
Dvořáka. To, že se podařilo naplnit celou
kapacitu autobusu bylo pro nás velmi
smutku... milé překvapení. V posledních letech totiž
zaznamenáváme zvyšující se nezájem o
dění veřejné a není to jen covidem. Je to
prostě celospolečenský trend. Ale teď už k
samotnému zájezdu.
Předpověď počasí slibovala příjemné teploty
bez deště, a tak jsme plni očekávání v osm
hodin ráno nabrali směr Stará Huť. Tam na
nás čekala naše první zastávka - památník
Karla Čapka. Přivítalo nás velmi příjemné
prostředí a krásnou přírodou obklopená vila
Karla Čapka, kterou tolik miloval a strávil v
ní jedny z nejkrásnějších chvil svého života.
Vila skrývá expozici věnovanou nejen životu

a dílu Karla Čapka, ale i jeho ženě Olze
Scheinpflugové a Ferdinandu Peroutkovi. V
úvodu prohlídky jsme shlédli velmi zajímavý
a poutavý film, na který navázala výstavní
expozice. Dostaly se k nám tak nové a
překvapivé informace, o kterých jsme do té
doby neměli ani tušení. Třešničkou na dortu
bylo posezení v zahradní kavárničce přímo u
samotné vily, které udělalo příjemnou tečku
za touto návštěvou.
A protože se přiblížil čas oběda, přesunuli
jsme se na panství Dlouhá Lhota. I tady nás
čekalo příjemné překvapení. Dobré jídlo,
pití a milá obsluha určitě nikoho nezklamali.
Trochu přejedeni, ale s dobrým pocitem
jsme využili cestu autobusem k památníku
Antonína Dvořáka ke chvilce odpočinku. Ve
Vysoké u Příbramě jsme tak vystupovali čilí,
takže cesta rozsáhlým anglickým parkem až
k památníku Antonína Dvořáka byla pro nás
„hračkou“. Expozice věnovaná životu tohoto
významného hudebního velikána, obohacená
o informace z jeho pobytu ve Vysoké a
životě v Americe, určitě nikoho nezklamala.

Vynechat jsme nemohli ani procházku k
Rusalčinu jezírku, které je součástí naučné
stezky. Právě toto jezírko sloužilo autorovi
jako inspirace pro jednu z jeho nejkrásnějších
a nejznámějších oper - Rusalku.
Po příjemně stráveném odpoledni, provázeni
doznívajícími tóny krásné hudby a s dobrou
náladou jsme vyrazili zpátky domů. A mámli celý den zhodnotit, tak za mě to byl výlet
přímo snový. Počasí nám vyšlo na jedničku,
sešla se skvělá parta, máme spoustu nových
zážitků a jsme zase o něco „chytřejší“.
Pozitivní ohlasy z tohoto zájezdu jsou pro nás
dostatečnou inspirací, abychom uspořádali
výlet další. Věřím, že se uskuteční ještě letos
na podzim. Nápadů, kam bychom mohli
společně vyrazit je dost. Já už se na další
společné zážitky moc těším a doufám, že se
přidáte i vy.
Monika Šlehobrová,
starostka

ČÍSLO 1 | 2021

8 | K NI H OVN A
Ačkoli jsou prázdniny v plném proudu a
„okurková“ pouť se nám nezadržitelně blíží,
podívejme se nejdříve, co se v posledních
měsících v knihovně dělo. A věřte, bylo
tady opravdu živo. Ale vezměme to pěkně
popořádku …

9. dubna, těsně před Velikonocemi, jsme
uspořádali akci Origami: skládání z papíru.
Účastníků, resp. účastnic bylo tak akorát,
protože víc by se nás do zasedací místnosti
městyse stejně nevešlo. Skládání začalo
jednoduššími motivy, abychom si zahřáli
„naše prstíky“ a mohli přejít i ke složitějším
motivům. Ty už všechny celkem potrápily, ale
nakonec jsme z toho všichni vyšli „se ctí“, a
to i díky skvělým lektorkám. Prostě to chce
trénink, a tak doufáme, že si v příštím roce
tuto akci opět zopakujeme.
V období měsíce května probíhala v
knihovně výtvarná soutěž pro děti na téma:
Můj oblíbený pohádkový hrdina, oblíbený
pohádkový příběh. I tady byla účast opravdu
hojná, a tak se na podzim můžete těšit na
výstavu těchto „uměleckých děl“. A všem
malým výtvarníkům za krásné obrázky ze
srdce děkujeme.
17. května se uskutečnilo „pasování
prvňáčků“ na malé čtenáře. Všichni se zapojili
do pátrací akce po ztracených písmenkách a
postavičkách u nás v knihovně. Z nalezených
písmenek složili abecedu a mohli tak být
pasováni do řádu čtenářského. Můžeme říci,
že se hodně z nich k nám pravidelně pro své
oblíbené knižní příběhy vrací. Máme z toho
velkou radost a budeme si přát, aby jim to
čtenářské nadšení vydrželo i do dalších let.
4. června jsme se společně s některými z vás
vydali na výlet Po stopách českých velikánů.
Navštívili jsme Památník Karla Čapka a
Památník Antonína Dvořáka. Celý program
se nesl ve velmi pohodovém duchu. V obou
památnících jsme zhlédli krátké životopisné
dokumenty a seznámili se podrobně se

životy těchto umělců. Chybět nemohl ani
skvělý oběd na panství Dlouhá Lhota,
který byl naprosto perfektní. Věříme, že brzy
uspořádáme nějaký další společný výlet.
20. června jsme zavítali do místní základní
školy, přesněji mezi druháčky, se kterými
jsme si povídali o super knížkách, které by
jim mohly zpříjemnit léto. Připravili jsme
pro ně i malý kvíz. Úkolem bylo vyhledat
správné odpovědi v knížkách, o kterých jsme
si povídali. Všem se to podařilo na jedničku a
doufáme, že je letní čtení nadchlo stejně jako
nás.

V polovině července byla instalována
vedle autobusové zastávky u stavebnin
naše nová „knihobudka“. Takže k našemu
„knihobudkového kufru“, který najdete v
chodbičce před knihovnou, přibyla do naší
sbírky i budka venkovní. Knížky je možné si
tam půjčovat, ale i brát. Podmínkou ale je, že
tam vždy donesete knížku jinou. Věříme, že
budete z tohoto projektu nadšeni stejně jako
my, a že se budete ke knihobudce chovat s
náležitou úctou, aby co nejdéle mohla sloužit
opravdu všem.
A pro ty z vás, kteří se na dovolenou teprve
chystají nebo si jen v prázdninovém období
chtějí přečíst nějakou „pohodovou“ knihu, tu
máme pár našich oblíbených tipů.
Pro milovníky romantického čtení jsme vybrali
knihy od Julie Caplinovové a její tituly z edice
„Romantické útěky“. Tituly Čajovna v Tokiu
i Chata ve Švýcarsku vás určitě zlákají k
cestování a poznávání nových kultur, ale také
vám nabídnou pořádnou dávku romantiky,
která každého pohladí po duši. Podobně je na
tom i vtipný příběh od známého spisovatele
detektivních příběhů, Roberta Bryndzy,
který se pro tentokrát rozhodl napsat příběh
z trošku jiného než kriminálního prostředí
a dal mu název: Coco Pinchardová: moje
tlustá opilá svatba. Věřte, že tento příběh je
pro letní čtení jako stvořený.
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Ani historické romány od českých autorů
nejsou pro léto špatnou volbou. Román
Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie
od Karin Lednické, popisující příběh malé
vesnice uprostřed Těšínského Slezska, na
jejíž osud se tak trochu (po)zapomnělo
určitě stojí za přečtení. Přelomový je i román
o osudu vesnice, která je skryta ve stínu
pohraničních hor s názvem Bílá voda od
Kateřiny Tučkové. Ani známý spisovatel
u...
e smutkVondruška
historických románů
Cesta zVlastimil
nezůstává pozadu. Jeho kniha Ďáblova
čísla vás až do samotného konce udrží v
neskutečném napětí.
I když je válka bohužel tématem současnosti,
přesto vám chceme doporučit knihu Cilčina
cesta od Heather Morris. Jde o příběh
založený na skutečných událostech o dívce,
později ženě, která si prožila hrůzy druhé
světové války a koncentračních táborů.
Z detektivek, krimi příběhů a thrillerů
vybíráme některé zajímavé tituly. Například
Neklidná krev od Roberta Galbraitha (J. K.
Rowlingové). Jde již o pátý díl detektivní
série Cormorana Strika. Čtivé, napínavé a
neskutečně dlouhé… V této knize je opravdu
vše, co od pořádných detektivek očekáváte.
Další knihou je pak titul Nepříliš šťastná
rodina od mistryně psychothrillerů Shari
Lapeny. A protože ani v této knize tomu není
jinak, servíruje vám vše, na co jste od ní zvyklí.
Poslední knihou plnou napětí je Chlorid
sodný od Jussiho Adler-Olsena. Jedná se o
další díl, tentokrát ze série Případy Oddělení
Q. Příběh, který provází souběh sebevražd,
neštěstí, a ještě cosi mnohem temnějšího,
než se na první pohled vyšetřovatelům
může zdát. Takže milovníkům napětí určitě
doporučujeme.

Naučná literatura se možná zdá jako
nevhodné prázdninové čtení, ale pokud
sáhnete po těchto titulech, určitě nebudete
zklamáni. Nejšťastnější muž na Zemi od
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Eddieho Jakua, kniha vyprávějící autorův
životní příběh. Jakua si navzdory všem
prožitým hrůzám slíbil, že se bude každý
den už jenom usmívat… Sázkou na jistotu
je i kniha Gott: Československý příběh od
Pavla Klusáka přibližující život pěvecké
legendy Karla Gotta, ale také dobu od 50. do
90. let minulého století.
Studenti neteskněte, i v povinné literatuře
máme nové přírůstky: Malou Dorritku od
smutku... Charlese Dickense anebo od Josepha
Hellera knihu Zavíráme. Takže až se vám po
škole zasteskne, přijďte si je určitě půjčit.
Ale i děti a mládež by si o prázdninách
mohli něco přečíst, takže tu pro ně něco
máme. Pro úplně nejmenší jsou to zábavné
příběhy o zvířátkách a jejich patáliích. Z
dalších vybraných novinek jde například
o tituly O tučňákovi, který měl studené
nohy od Harvého Le Goffa nebo Kdo
postaví nejkrásnější domeček? od Steva
Richardsona, ale také třeba knížka Úsměv
pro Žabku od polské autorky Emilie

Dzibuakové. Všechny ze zmíněných knih
mají kromě poutavého příběhu i překrásné
ilustrace.
Teenagerům tentokrát doporučujeme, aby
sáhli po příbězích fantasy a sci-fi světa.
Například kniha s názvem Smrtící vzdělání
od Naomi Novik je vtáhne do světa plného
magie a kouzlení na střední škole, kde na
každém kroku můžete narazit na zlé tvory.
Diabolik od S. J. Kincaidové je naopak
příběhem ze světa plného bytostí, které
vypadají jako lidé, avšak lidmi nejsou. A zda
se hlavní hrdinka tohoto románu vydá cestou
dobra nebo zla, to už si čtenáři musí zjistit
sami. Posledním lákadlem je kniha Z kostí a
inkoustu od Rachel Cainové. V poutavém
příběhu se přiblížíme starodávnému světu v
Alexandrii a místu zvaném Velká knihovna,
kde je uloženo veškeré vědění světa. Vlastnit
knihy je zde však přísně zakázáno, a tak
nezbývá hlavní hrdince Jess a její rodině nic
jiného než se živit jejich pašováním. Jak moc
je to pro všechny nebezpečné a jaká úskalí to

skýtá se dozvíte právě v této knize.
Tak, tolik o knižních novinkách, a teď ještě
malá prosba. Mimo naučné četby nyní ještě
sháníme i deskové hry v neopotřebovaném
stavu. Pokud tedy nějaké doma máte a
nepotřebujete je, sem s nimi. Napište nám a
určitě se dohodneme. Více informací najdete
na našich stránkách.
Závěrem vás ještě informujeme, že ve dnech
12. 8. 2022 a 19. 8. 2022 bude místní knihovna
uzavřena, a to z důvodu dovolené. Děkujeme
za pochopení a budeme se na vás těšit opět
od 29.8.2022, takže se nezapomeňte zastavit
a najít si pro sebe tu správnou knížku, a to
vždy v pátek od 17:00 do 19:00 hodin.
Užijte si zbytek léta, skvělou pouť i taneční
zábavu a společně setkáme při některé
podzimní akci s naší knihovnou.
Veronika Stejskalová,
knihovnice

Š KO L A
Výběr některých jarních akcí na základní škole
1. Akce: Bezpečnost silničního provozu
pro 1. – 9. ročník
V pátek 6. 5. 2022 proběhla na naší škole akce
„Bezpečnost v silničním provozu a povinná
výbava cyklisty“. Akci pro nás uspořádala
společnost RideWheel ve spolupráci se
společností BESIP. Žáci si zábavnou formou
ověřili své znalosti ohledně bezpečné jízdy
na kole, dále o povinné výbavě bicyklu a
významu dopravních značek. Celým pořadem
nás provedl jezdec na cyklotrialovém kole
a držitel několika rekordů Ing. Lukáš Műller.
Ten nám také předvedl ukázku cyklotrialu –
přejezd překážek na kole, skok do výšky na
kole atd. Akce se všem velice líbila.
2. Páťáci spali ve škole
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 proběhlo u páťáků
čarodějné spaní. Žáci hledali popletené
ježibaby Nosalínu, Grizeldu, Bludimíru,
Saxanu a řadu dalších. Počítali ztracené
dýně, otevírali kryptex a luštili nad ohněm
čarodějnou básničku. Nezapomnělo se ani
na sportovní klání. Hrál se fotbal, vybíjená,
proběhl skok do dálky i vytrvalostní běh. Po
soutěžích si páťáci udělali ohýnek, u kterého
opékali špekáčky a jiné dobroty. Po setmění
si prošli stezkou odvahy a poté se odebrali

do svých tříd, kde měli připravené spaní ve
spacácích. Ráno si pochutnali na dobrůtkách,
které napekly maminky, a trochu unaveni
pokračovali ve školních povinnostech.
3. Návštěva SOU Jílové u Prahy
Dne 20. 5. 2022 navštívili žáci 8. třídy naší
školy Střední odborné učiliště Jílové. Studenti
zdejšího učiliště z oboru kuchař – číšník nás
seznámili s jednotlivými provozy. Osmáci si
také vyzkoušeli výrobu a zdobení pokrmů
a přípravu svátečního stolu. Po prohlídce
prostor pro teoretickou výuku jsme se vydali
na cestu zpět do Netvořic.
4. Projekt: Robotizace v 5. ročníku
V úterý 10. 5. se konal v páté třídě projektový
den s názvem Robotizace. Žáci čtyři
vyučovací hodiny pracovali s robotem Car Kit.
Jedná se o robotické autíčko, které se skládá
z několika částí a funguje (jezdí) na principu
barev.
V první části žáci vyvodili, za jakých podmínek
bude autíčko jezdit. Poté z papíru vytvořili
kapotu, na kterou namalovali dopravní značku
a jezdili po předtištěných trasách. Pomocí
stopek měřili různé varianty cest. Cílem bylo
najít a propojit rozdílné dráhy a zároveň určit

tu nejkratší. V mezičase si vyluštili křížovku,
která byla tematicky připravená na dopravní
značky a dopravní situace. V další části si
každý z žáků namaloval svoji vlastní dráhu
pro autíčko. Následovalo i ověření, že plánek
byl úspěšně či neúspěšně namalován. Páťáci
byli velmi šikovní, protože plánek se všem
podařil namodelovat. V závěru proběhlo
ověření znalostí dopravních značek formou
kvízu, ve kterém každý alespoň částečně
uspěl.
5. Čtenářský slib – 1. ročník
Dne 17. 5. navštívili letošní prvňáčci knihovnu v
Netvořicích. Po splnění připravených úkolů a
stvrzení čtenářského slibu je paní knihovnice
oficiálně pasovala na čtenáře. Všichni
obdrželi krásnou knihu pohádek. Dětem
se akce moc líbila a většina z nich plánuje
s rodiči knihovnu opět navštívit. Děkujeme
obci a paním knihovnicím za uspořádání této
krásné události.
6. Projekt Tonda Obal
Projekt Tonda Obal je vzdělávací program,
který se zaměřuje na zvýšení povědomí o
správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění
odpadu je dobrý návyk, který by měly děti
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získávat a osvojit si již od útlého věku. Akce
se konala v pondělí 23. května a byla určena
žákům od 1. do 6. ročníku.
7. Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše
Když se vysloví jméno Tomáš Kubeš, naši žáci
již dobře ví, o kom je řeč. Jedná se o fotografa,
novináře a cestovatele, který procestoval více
jak 100 zemí po celém světě. Občas také
velice rád navštíví naší školu, aby se se žáky
podělil o své zážitky z cest. Jeho vyprávění
je vždy výjimečné. Tentokrát (19. 5. 2022)
povyprávěl své zážitky v 7. – 9. třídě a také se
zastavil u třeťáků. Tématem byla Afrika a pro
ty starší Moldávie, Bulharsko a Rumunsko.
8. Dětský den na školním hřišti
1. června bylo přímo ideální počasí. Deváťáci
proto mohli naplno rozjet atletické soutěže
pro své mladší kamarády z 1. – 5. ročníku.
Soutěžilo se ve čtyřboji – v běhu na 50m,
skoku do dálky, hodu míčkem a vytrvalostním
běhu. Ve volných chvílích byly pro děti

Ze sportu:
Okresní přebor v házené 2022 opět
v Netvořicích
Po dva dny žily Netvořice po tříleté covidové
odmlce házenou. Konalo se zde tradičně
okresní kolo v házené chlapců a děvčat. Ve
středu dne 25. 5. si zahráli hoši. Padl rekord,
neboť se zúčastnilo turnaje celkem 9 týmů!
Hrálo se celkem 19 utkání a konečné umístění
jednotlivých škol vypadalo následovně:
1. ZŠ Týnec nad Sázavou
2. ZŠ Netvořice
3. ZŠ Jiráskova Benešov
4. ZŠ Čerčany

připravené doplňkové pohybové aktivity
v areálu školy. Celé dopoledne bylo nabité
radostí z pohybu a u těch nejlepších i
radostí z výborného umístění. Na závěr
tedy nechybělo vyhodnocení tří nejlepších
sportovců a sportovkyň z každého ročníku.
Odměny čekaly také na všechny ostatní
zúčastněné děti.
9. Výlet do Českého ráje
Ve středu 23. 6.2022 vyrazila osmá a devátá
třída se svými třídními na výlet do Českého
ráje. A jak všichni víme: „Do Českého ráje –
cesta příjemná je!“ Začali jsme prohlídkou
hradu Kost, kde jsme se seznámili s jeho
historií a nahlédli i do středověké mučírny.
Pak nás autobus odvezl do Prachovských
skal, kde jsme prošli celou naučnou stezku.
Pro mnohé to bylo dost náročné, protože
bylo velké teplo a při cestě na vyhlídky jsme
museli zdolat náročná stoupání se spoustou
schodů. Později odpoledne jsme se ubytovali
v chatkách v kempu Branžež. Zde bylo možné

5. ZŠ Dukelská Benešov
6. ZŠ Benešov Karlov
7. Ostatní: ZŠ Krhanice, ZŠ Postupice, ZŠ
Vlašim Vorlina
Naši chlapci v základní skupině odehráli čtyři
zápasy, z toho ve třech zvítězili a jednou
remízovali. Skončili tak první ve své skupině a
ve finále se utkali se ZŠ Týnec nad Sázavou.
Zde již chyběly síly, zápas prohráli, ale druhé
místo je obrovský úspěch a chlapcům patří
velké DÍKY. Nejlepším hráčem turnaje byl navíc
vyhlášen Jakub Šembera.
Druhý den, tedy 26. 5., hrála děvčata. Sešlo se
celkem 7 týmů. Opět se hrálo ve skupinách a
poté následovala finálová utkání o konečné
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se vykoupat nebo projet po vodě na šlapadle.
Po večeři jsme hráli volejbal a před večerkou
ještě opékali buřty. Druhý den jsme odjeli
na Malou skálu a půjčili si kánoe, na nich
jsme pak pádlovali po Jizeře až do Dolánek.
Odpoledne jsme se vydali na zpáteční cestu,
kterou nám zpestřila zastávka v KFC. Výlet
jsme si velmi užili, přálo nám i počasí, pršet
začalo, až když jsme byli na cestě zpět. To
nám ale v autobusu nevadilo.

u...
Cesta ze smutk

10. Tradiční šerpování žáků 9. ročníku
Dne 9. června se konalo v areálu školy
tradiční šerpování žáků 9. ročníku. Akce byla
zdařená díky 100% přípravě celé akce. Žáci
i rodiče a ostatní hosté byli skvělí a zdrželi
se až do večerních hodin, což historicky
nepamatujeme. Zbývá jen popřát našim
absolventům hodně úspěchů a zdraví v další
etapě života!
Mgr. Ludmila Vodehnalová,
pedagogický sbor, žáci školy

umístění v turnaji. Hrálo se celkem 12 utkaní a
vše dopadlo následovně:
1. ZŠ Netvořice
2. ZŠ Týnec nad Sázavou
3. ZŠ Benešov Dukelská
4. ZŠ Postupice
5. ZŠ Benešov Karlov
6. ZŠ Benešov Jiráskova
7. ZŠ Čerčany
Jednoduše řečeno – naše děvčata zvítězila
naprosto ve všech zápasech včetně toho
finálového, kde porazila ZŠ Týnec nad Sázavou.
Navíc nejlepší hráčkou byla vyhlášena Eva
Šméralová a nejlepší brankářkou Viktorka
Vantová. Máme neskutečnou radost a
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ze

děvčatům a trenérce Anetě Fuchsové patří
poděkování a obrovská gratulace! Házená
v Netvořicích má dlouholetou tradici a jsme
pyšni na to, že naše škola tuto tradici na
okrese Benešov stále drží a snaží se k tomuto
sportu přilákat nejen naše žáky, ale také další
školy na benešovském okrese. V letošním roce
byl zájem o turnaj mimořádný. Rádi bychom
našim žákům, kteří v házené podávají výborné
výsledky, udělali radost. Napadly nás nové
smutku... pěkné sportovní úbory. Kdo by měl zájem tuto
aktivitu finančně podpořit, budeme moc rádi.
Věříme, že nějaký sponzor se určitě najde!
Ještě jednou díky všem, kdo mají na tomto
úspěchu a organizaci okresního kola v házené
zásluhy. Na naše házenkářky a házenkáře jsme
právem pyšni!!!
Mgr. Ludmila Vodehnalová

M AT EŘ SK Á Š KO L A
Ve druhém pololetí zavítalo do naší školky
každý měsíc nějaké divadlo, ať už to byla Jája
a písnička, cirkus Adonis nebo sférické kino.
Na jaře jsme navštívili knihovnu, kde si děti
mohly prohlédnout dětské knihy od různých
autorů. Na rozloučenou dostaly sladkou
odměnu, záložku a odnesly si do školky i tři
zapůjčené knížky, ze kterých poslouchaly
příběhy každý den při odpočinku.
V květnu střídala jedna akce druhou. 4. května
proběhl zápis dětí na nový školní rok 2022/23
a dětí se sešlo opravdu hodně. Nakonec jich
bylo tolik, že jsme nemohli, k naší velké lítosti,
z kapacitních důvodů všechny přijmout.
V neděli 7. května vystoupily předškolní děti
v sokolovně, a to u příležitosti oslav Dne
matek. A protože to bylo po dlouhé covidové
pauze jedno z prvních veřejných vystoupení,
tak si to děti i posluchači náležitě vychutnali.
12. května potom vyjela celá školka do ZOO
Praha. Počasí bylo nádherné a moc jsme si
to společně užili. Posledního května nás čekal

hned další výlet, a to do Štětkovic. I tentokrát
nám počasí přálo, a tak si děti mohly dopřát i
zmrzlinu. Mezi jednotlivými výlety jsme stihli
s předškoláky navštívit 26. května jídelnu
ZŠ, kde si sami připravili svačinku. A jak jim
potom panečku chutnala…
Měsíc červen byl stejně rušný jako květen. 2.
června přijel do školky fotograf pan Novotný,
aby udělal všem dětem hezké společné fotky
a předškoláky vyfotil na tablo. Z pátku 3.6.
na sobotu 4.6. měli předškoláci „rozlučkovou
indiánskou párty“. Odpoledne se vypravili na
dobrodružnou výpravu a hledali poklad, který
úspěšně našli. A protože splnili během hledání
všechny úkoly, tak poklad také dostali. V
podvečer, než se děti odebraly na „kutě“, jsme
si společně opekli vuřty. Až do rána spaly děti
ve školce. Po probuzení a dobré snídani ještě
dostaly drobné dárky a plné zážitků se vrátily
domů ke svým nejbližším.
8. června jsme pro ty nejmenší děti
zorganizovali výlet do Konopiště, kde se

projely vláčkem. Hned druhý den nám do
školky přišly zahrát děti ze ZŠ, které se pod
vedením pana učitele Paláta z LŠU učí hrát
na různé hudební nástroje. Předškolákům
se určitě vryl do paměti 15. červen, protože
ten den dostali pamětní šerpy a při krátkém
programu za účasti rodičů jsme se s nimi
v mateřské škole oficiálně rozloučili. Na
památku dostali knížku s věnováním.
Doufáme, že se jim bude líbit, a že si na školku
občas vzpomenou.
V posledním předprázdninovém týdnu se šli
„budoucí prvňáčci“ ještě podívat do 1. třídy,
aby nasáli školní atmosféru a seznámili se s
prostředím, které na ně od září čeká. Tím se
s námi opravdu definitivně rozloučili a my jim
přejeme, aby do nové kapitoly svého života
vykročili s radostí a tou správnou nohou.
Všem ostatním přejeme krásné a prosluněné
léto plné pohody!
Kolektiv MŠ
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Volební valná hromada…
V dubnu proběhla v sokolovně volební valná
hromada TJ Sokol. Konala se po dlouhých
čtyřech letech z důvodu pandemie koronaviru.
Účast členů byla velmi slabá. Doufejme,
že důvodem byla doznívající pandemie a
příště, již v pravidelném dvouletém termínu,
se budeme scházet tak jako dřív. Na schůzi
byly nejprve předneseny jednotlivé zprávy
vedoucích klubů: fotbalu, stolního tenisu a
ASPV. Poté se konala volba nového výboru.
V následujících čtyřech letech bude výbor
TJ Sokol pracovat v této sestavě: předseda
a jednatel Pavel Bron, zástupce Jan Hájek a
dále členové výboru Martin Vopička, Miroslav
Čipera, Vít Berka, Luděk Novotný, David
Hokr, Lída Vodehnalová a Pavel Netolický.
Těším se na vzájemnou spolupráci a věřím, že
nám to bude fungovat v této nelehké době i
následující čtyři roky.
Fotbal…
Do fotbalových soutěží jsme, poprvé ve
spolupráci s TJ Sokol Krhanice, přihlásili
družstva dorostu a starších žáků. Důvod
spolupráce byl jednoduchý, u nás končilo 8
hráčů ve starších žácích a v Krhanicích stejný
poměr a stejná situace nastala i u mladších
žáků. Kdybychom nenašli vzájemnou
spolupráci, tak bychom museli pustit naše

fotbalisty do jiných klubů, protože bychom
nedokázali postavit samostatná družstva v
místě. A je možné, že někteří kluci by možná
s fotbalem úplně skončili. Přeji trenérům, aby
vzájemná práce fungovala a mohli ji využívat
i do budoucna. Byla by to šance, jak zachovat
fotbal na okresních soutěží i do budoucna.
Dále
jsme
přihlásili
ještě
mladší
přípravku, která bude hrát turnajově a
samozřejmě družstvo dospělých, které
má ambice na postup do vyšší soutěže.
Fotbalistům přeji, aby to vyšlo, myslím, že
ze strany fanoušků budou mít plnou a stále
neupadající podporu. Všichni se určitě těšíme
na podzimní část soutěží, obzvlášť když se
po 25 letech v Netvořicích jednou za měsíc
podíváme i na dorostenecké zápasy, které
se budou hrát v tradičním čase v neděli před
obědem.
Stolní tenis…
Ve stolním tenise jsou do následujících
soutěžích přihlášena čtyři družstva, ale o
tom až v podzimním čísle, protože soutěžní
zápasy začínají počátkem října.

Stalo se…
Aby toho nebylo málo, tak 29. června přešla
přes naši obec silná bouřka s přívalem vody,
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který, podle mého názoru, by nebyl tak velký,
kdyby nedocházelo k neřízenému kácení
okolních lesních porostů. Došlo k zatopení
Malé Strany a k zatopení sklepních prostor
sokolovny, včetně nově zrekonstruovaných
prostor, ze zahlcené dešťové kanalizace. V
sokolovně byla zaplavena kotelna do výšky 1
m a v celém suterénu byla voda cca 10 cm.
Děkujeme včasnému zásahu místního spolku
dobrovolných hasičů, že nedošlo k větším
u...
škodám.
Cesta ze smutk
Co nás čeká…
Výhledově, z důvodu rostoucí inflace, budeme
provádět pouze údržbové práce. Jelikož ceny
energií stoupají, tak ve spolupráci s městysem
musíme zajistit provoz sportovních zařízení,
abychom nemuseli omezovat jejich využití
a to zejména sokolovnu v zimních měsících.
Můžeme být rádi, že poslední rekonstrukce
sokolovny proběhla v loňském roce.
Pozvánka
Na závěr už vás mohu jenom pozvat na
netvořickou pouť a na pouťovou zábavu,
která bude konat v sobotou 20. 8. 2022 v
zahradě u sokolovny. Tradičně nám zahraje
skupina KEKS.
Přijďte se pobavit.
S pozdravem Pavel Bron

KOL NA

Vážení,
Spolek KOLNA zve všechny na letošní
NETVOŘICKÉ DVORKY
dne 21. 8. 2022 od 9 do 16 hodin.
Přijďte si užít příjemnou akci ve stylu 30. let,
kterou pro vás každoročně připravujeme.
Co Vás čeká?
Občerstvení, pouťové koláčky, kyselé okurky, slosování
vítacích lístečků, dílničky pro děti, stánky se zajímavým
originálním zbožím, pohodová hudba atd…
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ze smutku...
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Ohlédnutí za Václavem Cílkem
Vzpomínám-li na Václava Cílka staršího, pak
prvními slovy, kterými bych jej charakterizoval,
jsou vitalita, houževnatost a rozhled. Patřil k
těm, kdo se dokáží na věci kolem nás dívat
v širokých souvislostech, tedy k lidem, kteří
mají co říci, a jaké naše společnost a zejména
politika tolik potřebují.
Narozen ještě za prezidenta Masaryka, v roce,
kdy vypukla světová hospodářská krize, byl od
dětství zvyklý žít v náročnějších podmínkách,
než na jaké jsme dnes zvyklí. Zažil v Praze
heydrichiádu, posléze se dočkal dvojího
nuceného stěhování své rodiny za nacismu i
nasazení v pomocných technických praporech
za komunismu. Odchod do Afriky v době
normalizace mu otevřel nové obzory. Výsledky
jeho průzkumů a práce byly mimořádné a
docení je zřejmě teprve budoucnost, zejména

co se ložisek titanových rud týče. Václav Cílek
mohl být velmi slavný a velmi bohatý – kdyby
žil v jiné době a na jiném místě. Je-li dnes
tento přední český geolog 20. století u nás
neprávem zapomínaný, hrála v tom snad roli
i jeho skromnost.
Setkání s ním bývala inspirující. Už jen tím v
jaké tělesné i duševní kondici se pan profesor
(jak jsem jej oslovoval, neboť na univerzitě v
Dar-es-Salaamu jím býval) nacházel. Bez hole,
ač devadesátník, o ranních nedělích jezdívající
z Vokovic až do svatojakubského kostela na
Starém Městě vyslechnout služby Boží, jak
byl celý život zvyklý. Při rozhovoru tak jako
při přednáškách často dlouze hovořící, avšak s
podnětnými a originálními myšlenkami.
Spojovalo nás více věcí – zájem o historii,
přítomnost i budoucnost, některé náhledy na
svět, skutečnost, že kdysi v době studií bydlel

v Praze u svého strýce a tety Zouzalových, a
v neposlední řadě také členství v netvořickém
rodáckém spolku. Loňského roku 11. září ráno,
asi hodinu předtím, než měl začít pochod
vystěhovaným územím, který připravil
rodácký dorost, mi zazvonil telefon. Ozval se
pan profesor, kterému tehdy bylo téměř 92 let,
a jaksi se omlouval, že se nemůže zúčastnit,
protože je právě v Praze, a ne v Netvořicích…
Bylo mnoho mladších, trvale zde bydlících lidí,
u...
e smutk
ta zalespoň
kteří tehdy mohli
na zahájení u
Cespřijít
radnice, ale nepřišli. A tak si říkám, že účast na
místních akcích také něco vypovídá o tom, co
v člověku je a jaký vztah k domovu má. Václav
Cílek byl skutečně Netvořákem tělem i duší
a mně nyní zbývá dodat jediné: vyřídit jeho
pozdrav do rodné obce, jak si přál.

Nekrolog
Dr. Václav Cílek
(1929–2021)

fakultu geologie (Department of Geology).
Nejzajímavější však byly zejména první roky.
Kromě drobnějších geologických prací na
lokalitách tanzanitu, ložiscích železných rud
či kaolinu odebíral vzorky přímo v kráteru
Kilimandžára, ale zejména pěšky prošel a
ovzorkoval téměř celé pobřeží Tanzánie. Objevil
přitom ložiska tzv. černých písků obsahujících
hlavně minerály titanu. V nedávných letech
byla tato ložiska ovzorkována do hloubky
až 300 m a představují světově významné
výskyty řadící se k největším
svého druhu na světě.
Jako jeden z prvních geologů
pracoval na ostrově Zanzibar
a na dalších místech. Průzkum
pobřeží protáhl až do Keni
a později na většinu území
Mozambiku.
V
mnoha
případech se jednalo o
poměrně nebezpečné akce,
při kterých se i střílelo či došlo
k napadení slony. Některé
tyto příběhy popsal v knize
„Svahilské pobřeží“. Po návratu
do Československa působil
většinou na organizačních
a
úřednických
místech
v Českém geologickém
úřadu a jinde, ale stále se
zabýval zejména nerudními
surovinami.
Odchod do důchodu pro něj
znamenal návrat ke koníčkům.
Věnoval se pracím na zahradě
v Netvořicích a na chalupě na
Českolipsku. Začal malovat a

zejména plátna s motivy africké přírody jsou
považována za kvalitní. Měl jediného syna –
Václava a dvě vnučky – Kristýnu a Elišku, se
kterými si rozuměl, i když společnost dalších
lidí v posledních letech příliš nevyhledával.
Zemřel v Praze ve Vokovicích 29. 11. 2021. Jak
napsala vnučka Kristýna: „Bude mi chybět, byl
to unikátní dědeček.“

Narodil se v Netvořicích na Benešovsku 2. 12.
1929 a celý život se tam vracel. Netvořicím
věnoval již v době svého stáří dvě knihy –
jedna pojednává o geologické historii regionu
a druhá o tom, jaké to je být vyhnancem z
domova. Netvořicko se totiž za druhé světové
války stalo německým výcvikovým prostorem
a místní lidé byli odtud vyhnáni. Vraceli se pak
do napůl zničených domů.
Studoval v Praze na gymnáziu, později na
Přírodovědecké fakultě UK. Po skončení studia
byl v rámci vojenské služby pracovně nasazen
nejprve na důl 1. máj v Karviné, ale později
pracoval v Moravských naftových dolech.
V roce 1950 si za ženu vzal botaničku
Marcelu Cílkovou. Rodina žila v Brně, zde se
narodil syn Václav ml. (1955), ale v roce 1960
se přestěhovala do Prahy do bytů v ulici
Československé armády, Na Hutích a nakonec
do Vokovické ulice u nádraží Veleslavín.
Na novém působišti se věnoval geologii
nerudních surovin a zejména uhlí. Pracoval v
Chomutově, ale později už z domova odjížděl
do Tuchlovic, kde tehdy sídlil vrtný provoz
národního podniku Geoindustria.
Další velká etapa jeho života nastala, když se
mu podařilo v roce 1969 pracovně vycestovat
do Tanzánie. Ve východní Africe nakonec
působil dlouhých a bohatých 12 let. Nejprve
pracoval na tanzanském geologickém
průzkumu Idara ya Madini v městě Dodoma,
ale později již jako expert Spojených národů
na Univerzitě v Dar-es-Salaamu, kde založil

Tomáš Zouzal

Václav Cílek ml.
(text je poupravenou verzí pohřební řeči)
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Recenze
CÍLEK, Václav G.: Netvořice na přelomu války
a míru. Příběh vyhnání a vzpomínky na dějiny
všedního dne uprostřed Čech. Praha, Novela
bohemica 2018, 112 s., obr. příloha.
Václava Cílka staršího (*1929) zná odborná
veřejnost především jako významného
geologa. Mnohem méně je o něm známo, že
jeho odborným úspěchům i dobrodružnému
smutku... životu v tropické oblasti předcházelo poměrně
tvrdé dětství a mládí, na něž si až do vysokého
věku uchoval bohaté vzpomínky. Čtenářská
veřejnost má nyní možnost seznámit se s nimi
díky odezvě rodáckého spolku v Netvořicích,
odkud autor pochází a kam se celý život vrací.
Ve spolupráci se spolkem vyšla již roku 2014
Cílkova výpravná geologická kniha Netvořice
v proudu věků. Poslední miliarda let v kraji
mezi Vltavou a Sázavou, nová publikace pak
dostala název Netvořice na přelomu války a
míru. Příběh vyhnání a vzpomínky na dějiny
všedního dne uprostřed Čech.
Sám autor knihu charakterizuje jako ohlédnutí
za svým životem i za svou dobou, která v
sobě stále ještě nese kus válečného dědictví,
a zmiňuje se o příčinách, které jej k sepsání
vedly: Píši, aby se neztratila paměť lidí, kteří
prošli etnickými čistkami a vyhnáním ze svých
domovů […] válka nás zasáhla víc, než jsme
tehdy pochopili. Publikace není rozsáhlá, text je
čtivý, zajímavý, místy s prvky napětí a na vícero
místech vede čtenáře k zastavení a přemýšlení
nad minulostí i současností. Jelikož autorem
je muž vzdělaný a bohatý zkušenostmi,
pocházející však z nebohatých poměrů,
který zblízka poznal kultury na různých
kontinentech, ale také část života strávil
náročnou manuální prací, promítá se jeho
osobnost těmito rysy i do knihy. Cílek v sobě
spojuje nadhled vědce s cítěním zemědělce,
který je trvale spjat s rodnou krajinou a ctí její
hodnoty. Historie jej zjevně zajímá i v širších,
možno říci globálních souvislostech, zároveň v
ní ale právě tak se zájmem sleduje obyčejný
život a lidský rozměr. Odpovídá tomu i forma
textu, který není čistě memoárový, nýbrž
pohybuje se v několika rovinách – vzpomínky
se zde prolínají s rozvažováním nad událostmi
a prožitou dobou.
Časoprostorové ukotvení knihy je zřejmé z
názvu, autor je však různými směry překračuje.
Začíná kapitolami o rodovém původu a
předválečném dětství, aby se přes období
válečné a těsně poválečné propracoval až k
epilogu přesahujícímu únor 1948. Vzpomíná
přitom nejen na samotné Netvořice, městys
ležící v tehdejším neveklovském soudním
okrese, nýbrž také na stěhování rodiny a

pražská studia. Tyto „malé“ dějiny propojuje s
dějinami „velkými“, zasazuje příběhy do širších
kontextů a sleduje dobovou geopolitickou
situaci. Zatímco v popředí stojí vypravěč a
jeho okolí, na pozadí se střetávají armády s
miliony vojáků. Svět je v pohybu, tempo dějin
se zrychlilo.
Na první pohled útlé paměti rozehrávají
dějinné jeviště nečekaným množstvím
postav. Vedle rodinných příslušníků vstupují
do vyprávění netvořičtí sousedé, na krátkou
dobu se objeví celá řada Čechů, Němců,
Rusů i jiných národností, muži i ženy, vzápětí
opět mizející ze scény. Spoluvytvářejí paletu
příběhů, často pouze jednorázových událostí,
které se však intenzitou prožitku navždy vryly
do paměti, odkud je téměř devadesátiletý
spisovatel po mnoha letech přenesl na papír.
Zaujme i drobnokresba s řadou detailů, kdy si
autor například vybavuje barvy automobilů,
oblečení postav nebo předměty, které měli
aktéři tehdy v rukou.
Hovoří-li se v podtitulu o dějinách všedního
dne, pak obsah knihy ukazuje, jak často šlo
také o dny nevšední, a „příběh vyhnání“ dává
tušit dramatičnost vzpomínek vztahujících se k
letům 1942–1945. Neveklovský okres byl tehdy
vysídlen, oblast se stala součástí výcvikového
prostoru Waffen-SS a obyvatele čekalo
nedobrovolné stěhování. Ačkoliv lze z hlediska
historické vědy považovat výraz „vyhnání“ za
příliš silný, ze subjektivního pohledu dotčených
obyvatel je namístě a byl jimi i dobově používán.
Většina obyvatel z Netvořic na přelomu let
1942 a 1943 nuceně odešla a rodina Cílkova
se tehdy stěhovala do sousedních Maskovic.
Jako mnoho jiných ji pak čekalo ještě druhé
stěhování, tentokrát do Nesvačil. Autor díky
podpoře otce a dalších příbuzných studoval v
letech 1940–1948 na gymnáziu v Praze, domů
se vracel o prázdninách a větší čas tam strávil
v posledních měsících války (odtud i název
knihy). Zažil a viděl během těchto let mnohé,
od dobývání cyrilometodějského kostela při
heydrichiádě přes řadu událostí na cvičišti SS
až po nástup komunismu a „Vítězný únor“,
který jej zastihl krátce před maturitou.
Knize Václava Cílka nelze mnoho vytknout.
Autor při sepisování pracoval s odbornou
literaturou, byť na ni jmenovitě neodkazuje.
Cílem bylo ukotvit osobní příběh do širších
souvislostí českých a světových dějin, ověřit
a doplnit některé informace zasuté v paměti.
Problémem se ale ukázala nedostatečná
přesnost v některých dílech, takže místy jsou
přejaty i mylné informace. Mezi silné stránky
naopak patří vlastní vyprávění i s připojenými
zamyšleními, vykreslení emocí a autentický
návrat do vlastní minulosti a prožitků starých

více než sedmdesát let. Vzpomínající se
nevyhýbá ani tématům, která starší literatura
často přecházela mlčením, například špatným
vztahům mezi Čechy či otázkám využívání a
zneužívání žen. Nezakrývá hříchy příslušníků
vlastního národa a kromě patologických
jevů ve společnosti si jakožto geolog všímá
také dlouhodobé devastace české krajiny.
Obzvláštní význam vzpomínek tkví v místním
zakotvení – jsou jedněmi z mála pamětí, které
podrobněji hovoří o životě ve výcvikovém
prostoru SS Böhmen. Srovnání se zde nabízí
s textem jiného netvořického rodáka, Josefa
Duška (*1937), publikovaným jako Vzpomínky
malého kluka na dobu okupace, vystěhování a
konec II. světové války v almanachu Ohlédnutí
roku 2012. Obě práce ukazují, jak silně válka
ovlivnila i tehdy nejmladší generaci.
Cílkovy vzpomínky nepatří k objemným
memoárům. Jejich síla není v počtu stran,
nýbrž v ději a prožitku. Odkrývají pestrý a často
nezáviděníhodný život studenta ve válečných
letech – studenta, kterému je třináct let, když
se jeho kraj halí do šera vojenského cvičiště,
který přichází o domov a zažívá nevšední
situace doby vymknuté z kloubů. Uplynulo tři
čtvrtě století a autor je devadesátníkem. Chtělli své vzpomínky a generační zkušenost předat
dále, našel si v knize Netvořice na přelomu
války a míru cestu ideální.
Tomáš Zouzal
(Text se svolením autora přetištěn ze Středočeského
sborníku historického č. 1/2020.)
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Jaro u Soptíků
Již na začátku března jsme se začali scházet
a pilně trénovat na jarní kolo hry Plamen. Na
konci března se někteří z nás zúčastnili brigády
u požární nádrže, kde bylo potřeba vyřezat
nálety a uklidit okolo nádrže. Práce se udělalo
hodně a za námi byl vidět krásný výsledek.
V dubnu dvě naše auta plná Soptíků vyrazila
do Střezimíře na Hasíkovo dobrodružství.
Počasí nám přálo a umoudřilo se. Užili jsme
si procházku krásnou krajinou zpestřenou
plněním úkolů. Odměnou nám byl teplý čaj,
sladkosti a párek v rohlíku.
Nejstarší z nás se již tradičně zúčastnili
sběru železného šrotu poslední sobotu před
Velikonocemi.
23. dubna již od ranních hodin vrčela u požární
nádrže hasičská mašina. Všichni svoji úlohu
v požárním útoku zvládli dokonale a naše
vedoucí na nás byly pyšné. Ti nejmenší z
nás poprvé drželi v ruce hasičskou hadici a
náležitě si to užívali. Za celý den se provedly
4 útoky „na sucho“ a 10 požárních útoků „na
ostro“. Celkem bylo smotáno přes 400 metrů
hadic. Soustředění se vydařilo, počasí nám
přálo a my všichni jsme se těšili, až ukážeme
na soutěži, co v nás je.
V odpoledních hodinách kluci školou povinní
oškrábali obecní májku, kterou z lesa „s trochou
nadsázky“ přivezli jejich dědečkové. Holky
společně s vedoucími se pustily do věnce a
zdobení májky během dopoledních hodin
30.dubna. Jsme velice rády, že se „netvořická
omladina“ podílela na stavění a hlídání máje,
které letos bylo úspěšné a máj uhlídali celou
noc. Patří jim za to velké díky, protože naše a
dětí práce nepřišla vniveč.
Na začátku května se v Teplýšovicích konalo
jarní kolo hry Plamen. Z Netvořic odjížděla
celkem tři družstva po deseti členech. Naši
nejmenší si poprvé vyzkoušeli závodní
atmosféru, při které nechybí fair play. Věděli, že
se ocitnou na spodních příčkách, ale i přesto
do soutěžení dali všechno a neudělali ostudu.

Soutěžilo se v disciplínách: požární dvojice,
štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m a závěrečnou
disciplínou, která rozhodne o konečném
pořadí byl požární útok. Nejmladší skončili
na 10. místě. Prostřední družstvo na 7. místě
zejména díky vydařenému požárnímu útoku.
Družstvo starších mělo dobře našlápnuto od
podzimu, a tak jsme plni očekávání sledovali
všichni průběžné pořadí po každé disciplíně.
Ještě před požárním útokem to vypadalo, že
opět obdrží nešťastnou bramborovou medaili,
ale nakonec díky skvělému útoku poskočili
na medailové umístění a domů vezli bronz.
Byli jsme velice rády, že to našim svěřencům
konečně „cinklo“. Všem patří velké díky za
ukázněnost a reprezentaci našeho sboru.
Řidičům, kteří jeli s námi patří díky za trpělivost
a dodržování bezpečnosti během cesty,
protože ne každý vydrží celý den mezi kupou
dětí a dokáže si udržet chladnou hlavu.
Na závěr sezóny jsme si opekli vuřty u požární
nádrže.
Před odjezdem do Krkonoš nám přišly
výsledky soutěže PO očima dětí. Dvě děti z
našeho sboru se umístily na předních pozicích.
Mikuláš Franěk obsadil druhé místo ve své
kategorii a Eda Martinek také.
Druhý prodloužený víkend v červnu jsme
vyrazili na tradiční soustředění do Krkonoš.
Tentokrát na nás čekala Horská bouda
Zvonařka ve Strážném. Cesta byla příjemná a
rychle utekla. Po příjezdu jsme se ubytovali a
ve společenské místnosti nás čekala „válečná
porada“, abychom věděli, co a jak.
V pátek ráno jsme vyrazili auty směr Jánské
lázně a zdolali jsme Stezku Korunami stromů.
Po sestupu jsme se do sytosti vyřádili na
dětském hřišti a občerstvili jsme se svačinou
a limonádou. Během zpáteční cesty jsme
navštívili muzeum Podzemí v Černém dole.
Paní průvodkyně nám pověděla spoustu
zajímavých informací a na vlastní kůži jsme si
vyzkoušeli průlez jeskyní.
Po návratu na chatu jsme si dali oběd.
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Odpoledne jsme vyrazili na hřiště, kde jsme si
společně s dospěláckým doprovodem zahráli
vracečku a fotbálek. K večeři byly vuřty a párky.
Unaveni jsme okolo desáté hodiny usínali.
V sobotu jsme s batůžky na zádech vyrazili
na pěší túru. Cesta byla strmá, stále do kopce,
ale my jsme se nevzdali a ťapali. Převýšení
na trase bylo 670 m, a tak cestou nechybělo
ani občerstvení. Zastavili jsme na Dvorské
boudě, kde nás velice mile přivítali a pohostili
... jsme
utkuzpět
e smcesty
polévkou a limonádou.
Cesta zBěhem
si zazpívali trampské písně, aby nám to rychleji
uteklo a nemysleli jsme na to, že nás bolí nohy.
Všichni i ti nejmenší z nás zaslouží velkou
pochvalu! Protože cestu dlouhou 16 km zvládli
s úsměvem na rtu.
Po krátkém odpočinku, jsme se sešli ve
společenské místnosti, kde následovalo
vyhodnocení, odměny a předání diplomů.
Naše vedoucí od nás jako poděkování dostaly
květiny. Poté následovala oblíbená diskotéka,
při které se vyřádili jak velcí, tak malí. Po
diskotéce nechyběl úklid místnosti, o který
se starají naši nejstarší a následně nás čekal
spánek.
V neděli ráno jsme si dobalili kufry, naložili
jsme se do aut a vyrazili k domovu. Cesta byla
fajn, řidiči byli opatrní a v pořádku nás dovezli
zpět k hasičské zbrojnici v Netvořicích.
18.6. se konaly oslavy 140 let od založení
sboru. Ani tam jsme nechyběli. Nejprve jsme
se zúčastnili průvodu od pomníku k hasičské
zbrojnici. Poté jsme předvedli, co se na kroužku
učíme a jak se zachází s hasičským náčiním. Na
závěr třešnička na dortu požární útok v našem
podání, který se vyvedl.
Během letních měsíců nás čeká stanování u
požární nádrže s tradiční večerní bojovkou.
Přejeme všem krásné léto
Za kolektiv mladých hasičů vedoucí
Eva Mamiňáková a Iveta Slancová
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Sbor dobrovolných hasičů Netvořice
1882 až 2022.
Je to neuvěřitelné, ale Sbor dobrovolných
hasičů v Netvořicích letos slaví 140 let
svého trvání. Vzhledem k doznívající vlně
koronavirové pandemie byly oslavy, které se
konaly 18. června, pojaty spíše v komorním
duchu.
Středobodem oslav se tak stalo slavnostní
představení „nové“ cisternové automobilové
smutku... stříkačky pro naši zásahovou jednotku, které
požehnal pan farář Mgr. Bedřich Vymětalík.
Doufejme tedy, že cisterna s námi prožije ještě
krásné roky.
Jedná se sice o starší vozidlo, které bylo
do našeho majetku bezúplatně převedeno
od
Hasičského
záchranného
sboru
Středočeského kraje, ale výrazně se tím
zkvalitnilo vybavení zásahové jednotky. Pro ty,
kteří si potrpí na technické parametry, tak jde
o CAS 15 na podvozku Mercedes Benz Atego.
Vozidlo má připojitelný pohon přední nápravy
a je vybaveno všemi uzávěrkami. Čerpadlo o
výkonu 1500 litrů/min může využívat také
vysokotlaký režim hašení. Nástavba ukrývá
nádrže na 2200 litrů vody a 135 litrů pěnidla
a další rozsáhlé prostory pro technické
prostředky a vybavení. Že jde získáním
tohoto vozidla o výrazný posun je zřejmé již
z porovnání roků výroby cisteren - 1978 a
2009. Po zařazení nového auta do provozu
následovalo zaškolení obsluhy a kondiční jízdy
strojníků. Ještě do konce června cisterna 3krát
vyjela k likvidaci mimořádných událostí v okolí.
A teď se vraťme k historii našeho sboru. Hasiči

vždy přispívali a přispívají k tvorbě kulturního
života v obci, starají se o své následovníky z
řad mladých hasičů a v případě potřeby jsou
připraveni pomoci svým spoluobčanům. Tak
tomu bylo, je a doufejme, že i bude. Zmapujme
tedy historii Sboru dobrovolných hasičů v
Netvořicích, teď ale tak trochu obráceně,
začněme nedávnou minulostí a současností.
Na přelomu milénia, v roce 2000, byla
provedena odborná renovace hasičského
praporu, který je uložen v naší nové hasičské
zbrojnici a je používán pouze při významných
příležitostech.
Po roce 2004 se sbor podílel na pořádání
praktické odborné přípravy jednotek SDH obcí
okresu Benešov, intenzivně spolupracoval se
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v
Benešově. Naši členové se podíleli například
na organizaci celorepublikových hasičských
plesů v Benešově a Týnci n/Sáz. i na zajištění
Hasičských dnů na Konopišti.
Členové sboru dlouhodobě pomáhali a
pomáhají i jako rozhodčí při zajišťování soutěží
v požárním sportu dospělých i Mladých hasičů
v rámci celého okresu Benešov.
V roce 2007, po dohodě s obecním úřadem,
dostali hasiči do nájmu požární nádrž. A tak k
již tradičním hasičským činnostem přibyly na
jaře také rybářské závody pro děti i dospělé a
na podzim výlov. U pronajaté požární nádrže
si hasiči vlastními silami vybudovali chatu na
uložení materiálu pro požární sport, ale také
jako základnu pro pořádání různých akcí. Tato
chatka byla do nedávna jediným přijatelným
zázemím sboru, protože stará hasičská

zbrojnice v ulici Muzejní, používaná jen s
malými úpravami od r.1927, již neodpovídala
jeho potřebám.
Cesta k důstojnému zázemí sboru a jednotky
SDH obce nebyla vůbec jednoduchá, ale
nakonec jsme v roce 2017 oslavili 135 let
trvání sboru slavnostním otevřením nové
hasičské zbrojnice. Nejen, že zde hasiči nalezli
odpovídající zázemí pro svou činnost, ale
hasičská zbrojnice je využívána také ostatními
spolky v obci i úřadem městyse (třeba při
zvládání pandemie koronaviru). K tomu
přidejte postupnou obměnu vozového parku
a nákup potřebného dovybavení jednotky a
jste rázem v roce 2022.
Ale jak to vlastně všechno začalo? To krásně
zpracovali podle dostupných materiálů
pánové Gabriel Vach, Josef Vrbovec a
Emanuel Vopička v publikaci vydané ke 100
letům Požárního sboru Netvořice a hudby
Lešanské v roce 1982. Vzhledem k tomu, že
se jedná o velmi zajímavý počin, rozhodli jsme
se, že stojí za zveřejnění. Je dobré si historii
občas připomenout, neboť ať chceme nebo
nechceme, „historie se prostě opakuje“. Pro
ty dříve narozené to bude, doufáme, příjemná
vzpomínka a pro ty mladé historické poučení.
Vzhledem k rozsáhlosti textu a omezené
kapacitě Netvořického zpravodaje vám
budeme historii Sboru dobrovolných hasičů
Netvořice „servírovat“ postupně.
Bc. Miroslav Český
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Takže pozor, začínáme …
HISTORIE SPOLKU
HASIČŮ NETVOŘICE

DOBROVOLNÝCH

Městečko Netvořice je osada v klínu dvou řek,
Vltavy a Sázavy. Již sama poloha městečka
jej předurčuje ke klidnému, spokojenému
životu. Dodnes si uchovala svůj venkovský
ráz a charakter vesměs zemědělského centra.
Tento kraj se svou zašlou slávou měl ve své
historii mnoho význačných jedinců, kteří měli
vždy jedno společné, snažili se pro svůj kraj
mezi dvěma řekami udělat něco užitečného,
něco, co by lidem v tomto kraji ulehčilo jejich
těžkou práci na kamenitých polích, něco, co
by kraj proslavilo. A tak ke konci pozvolna
upadající autority rakousko-uherských vládců
staré monarchie, císaře Františka Josefa I.,
národ český pozvolna zvedal hlavu a začal
se dívat na vlastní národní problémy a také je
řešil. Pozvolné zakládání českých spolků bylo
jedním z příkladů toho, že si národ uvědomoval
svoje vlastenectví, svou národní hrdost.
Mezi prvními českými spolky, které se podařilo
v Rakousko-Uhersku prosadit, byly právě
spolky dobrovolných hasičů. Ty měly za úkol
chránit majetek a životy občanů proti řádění
červeného kohouta. Tato úloha dřívějších
hasičů, nyní požárníků, zůstala jako hlavní a
nejdůležitější dodnes. K těmto úkolům přibyly
ještě úkoly vyplývající z postavení organizace
požárníků ve složkách Národní fronty, v plnění
úkolů místních národních výborů.
V Netvořicích byl sbor dobrovolných
hasičů založen v roce 1882 z popudu mistra
kominického Josefa Havlíka. V té době byl
prvním velitelem hodinář Vilém Procházka.
Předsedou spolku byl Josef Hruška – starosta
obce, náměstkem Karel Pech, cvičitelem Josef
Havlík a jednatelem František Karas. Ve sboru
byly činnými členy všichni přední občané obce
a sbor byl její chloubou. Členství ve spolku bylo
vyznamenáním.
V knize protokolů z jednání obecní rady je
doloženo, že již 26. března 1882 projednávalo
zastupitelstvo
zakoupení
stříkačky.
Jednohlasně se usneslo zakoupit stříkačku
od firmy Smékal v Praze na Smíchově s tím,
že se stříkačka zaplatí z obecního důchodu do
konce roku.
20. července 1882 na své schůzi obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že stavbu kůlny bude
provádět Jan Špaček – zedník a Josef Barták
– tesař vedle domu č. 20 (dům Jiřího Kašaje),
a že stavba bude provedena do 15. srpna
1882. Doba výstavby se však protáhla, takže
hasičárna byla dohotovena a zaplacena až 3.
května 1883.

Další zprávy o činnosti jsou dochovány až z
roku 1888, kdy byla založena kronika Spolku
dobrovolných hasičů. A tak víme, že právě
v roce 1888 byl velitelem Josef Zvěřina,
cvičitelem Jan Freschl – učitel a dalšími
členy byli Ant. Prošek stříkačník a Ant. Barták
podvelitel.
V roce 1882 založil František Stára hasičskou
kapelu, která se později přejmenovala na
hudbu Lešanskou a jak čteme v zápiscích
„chvalné pověsti se těšila“. Nechyběla nikde
tam, kde se sbor hasičů účastnil různých
slavností, svátků nebo kde sbor pořádal různá
představení, taneční zábavy, dobročinné akce
atd. Lešanská hudba doprovázela členy spolku
i na jejich poslední cestě.
Hasičská kronika zachycuje hlavně druh a
počet požárů v té době. A že jich bylo dost
dokazuje, že sbor byl neustále v pohotovosti.
Podle zápisků se od svého založení do roku
1904 zúčastnil 82 požárů, což je téměř 4
požáry ročně. Hořelo hodně, jistě toho byly
příčinou také domy, které byly jako stvořeny
pro vznik požárů. Dřevěná hospodářská
stavení měla velmi často doškovou střechu,
většina kuchyní byla zařízena na otevřené
topeniště a k osvětlení se v domácnosti
používalo svící, loučí a různých druhů
olejových a petrolejových lamp. Často hořelo
také proto, že usedlost byla výhodně pojištěna
u některé hospodářské pojišťovny a peníze
pojišťovnou vyplacené po požáru sloužily jako
základní kapitál pro postavení nového, lepšího
objektu. Při požárech, které vznikaly buď
úmyslně nebo nešťastnou náhodou, či rukou
žháře, byly častými oběťmi i lidské životy, a to
je hodnota, kterou nenahradí žádná výhodná
pojistka. I takových požárů je v historii spolku
několik. Například 23. června 1895 v jednu
hodinu v noci vypukl ničivý oheň u pana
Zavadila v Břežanech. Při tomto požáru byla
usedlost zničena a o život přišel hospodář a
jedenáctiletý služebný hoch.
27. června 1897 bylo slaveno patnáctileté
trvání sboru. Této slavnosti se zúčastnily sbory
z Neveklova, Stranného, Bělice a Krhanic.
Přítomen byl také pan Josef Havlík, zakládající
člen, který byl v době sjezdu přísedícím
Zemské ústřední hasičské jednoty Království
českého, což bylo velkou ctí a vyznamenáním.
Netvořský sbor se před rokem 1900 účastnil
různých akcí, které souvisely s každodenním
životem obce. Byl přítomen vždy u slavností
Vzkříšení Páně, při různých oslavách hlavy
Království, jako bylo čtyřiceti a padesátileté
panování Františka Josefa I., konal pravidelně
hasičské bály, pořádal koncerty a dobročinné
sbírky. Byl zastoupen při slavnostních chvílích,
jako bylo svěcení stříkačky 14. 6. 1896 v
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Krhanicích, 2. 8. 1896 svěcení hasičského
praporu v Neveklově, 31. 5. 1898 svěcení
hasičského praporu v Krhanicích, 18.9.1898
svěcení parní stříkačky v Neveklově, 28.9.1898
slavnosti padesátého výročí zrušení roboty,
4.6.1900 svěcení stříkačky v Blážimi. Sbor
se také účastnil hasičských sjezdů v Praze a
župních sjezdů s veřejnými cvičeními.
Přáním každého spolku bylo mít svůj prapor,
zástavu, která by jej reprezentovala. Spolek
u...
e smutk
živnostenský takovou
měl a stejně
Cesta zzástavu
tak i každý jednotlivý cech měl svou korouhev.
Tyto prapory se používaly při různých výročích
spolků, při veřejných oslavách a pobožnostech.
Proto před rokem 1900 sbor hasičů střádal
a organizoval sbírky pro získání finančních
prostředků na zhotovení praporu.
Propředstavu jakým způsobem se obstarávaly
peníze na prapor uvádím: Byly pořádány dva
plesy s loterií, podány žádosti o podporu
metropolitní kapitole pražské a pánům farářům
Lomkovi a Hrdinovi. V restauraci u Dolejšů byl
konán koncert hudby Lešanské s loterií, při
veřejné sbírce mezi občany v Netvořicích bylo
vybráno 8 zlatých. Kromě toho byly učiněny
veřejné sbírky mezi občany v Maskovicích,
Všeticích, Tuchyni, Dunávicích a v Chlebích.
Obecní rada v Netvořicích věnovala 25 zlatých
z důchodu obce, na fond praporu přispěla i
záložna a Okresní výbor v Neveklově.
Po sebrání peněz byl prapor objednán u
ženského výrobního spolku v Praze za
26 5 zlatých. Hned bylo také ustanoveno, že
svěcení praporu bude 1. a 2. 9. 1900.
1. září, v předvečer slavnosti, se sbor zúčastnil
dostaveníčka matce a kmotrám praporu. 2. září
se konala vlastní slavnost za přítomnosti sborů
z Krhanic, Bělice a Neveklova. Slavnostní řeč
pronesl pan Mařík, učitel a župní pokladník
z Neveklova. Svěcení provedl pan farář
Šlégr. Matkou praporu byla paní Charvátová,
choť starosty v Netvořicích, kmotrami paní
Očenášková, choť mlynáře a paní Jirásková,
choť obchodníka z Netvořic. Nesení praporu se
za velké návštěvnosti obyvatelstva zúčastnily
dívky v národním kroji. Tento prapor byl
později spolkem hasičů do Městského muzea
v Netvořicích, kde je opatrován dodnes.
Po roce 1900 byla práce ve sboru zaměřena
na opravu starého a údržbu nového vybavení.
Stříkačku opravil a novým nátěrem opatřil pan
František Nebeský z Neveklova za 36 korun.
Byly také zakoupeny nové uniformy a výstroj.
…… pokračování příště
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Milí netvořičtí občané,
dovolte mi, abych vám představil naši firmu,
která se stala novým majitelem objektu, ve
kterém dříve sídlila firma Eichhorn (nebo také
smutku... Simba a ještě dříve Konstruktiva).

Společnost Royax je nezávislá, soukromě
vlastněná česká společnost, která vyrábí
již od roku 1973 zdravotnické vybavení. Na
českém trhu začala působit v roce 2010. Cílem
společnosti je vyrábět a dodávat zdravotnické
vybavení a produkty, které přispívají k záchraně
lidských životů. Specializujeme se na výrobu
pohotovostních nosítek s použitím lehkých
a vysoce pevných materiálů, velmi snadno
použitelných dlah, imobilizérů a lékařských
kufrů a souprav.

Věříme, že se naše firma začlení do zaběhlého
chodu obce, a že pro všechny bude vzájemná
spolupráce přínosem. Zároveň doufáme,
že pro místní občany vytvoříme i zajímavé
pracovní příležitosti.
Ondřej Zavadil
Provozní ředitel/Prokurista
e.mail: o.zavadil@royax.eu

Ceník inzerce v Netvořickém zpravodaji.
formát A4
formát A5
formát A6

základ daně
800 ,400 ,200 ,-

sazba DPH
21%
21%
21%

cena s DPH
968 ,484 ,242 ,-
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