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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku Vás budu informovat o zatím získaných dotacích v letošním
roce. Z krajských dotací jsme získali peníze na projekt „Dovybavení tělocvičny ZŠ Načeradec“ s
5% spoluúčastí obce. Další žádosti z kraje nebyly akceptovány. Z Ministerstva kultury máme pro
letošní rok alokovanou částku 200 tisíc korun z Programu regenerace MPR a MPZ, která bude
použita na pokračování opravy střechy kaple Panny Marie v kostele v Načeradci. Máme vypsáno
výběrové řízení na pořízení lesní techniky z Programu rozvoje venkova, kde je ještě nevyčerpaná
dotace z roku 2010. Dotace na zateplení a výměnu oken v ZŠ Načeradec a dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na podporu výstavby technické infrastruktury jsou v procesu schvalování.
Z dalších plánovaných akcí pro letošní rok je výstavba AT stanice pro posílení tlaku vody v
lokalitě Vinohrad, oprava Doubkova rybníku v Daměnicích, oprava střechy hasičárny v
Pravěticích. Po schválení názvů ulic v Načeradci je třeba instalovat označení ulic včetně
směrovek.
Požádali jsme o vypracování ideové studie úpravy náměstí v Načeradci, plánujeme v
pokračování posílení vodních zdrojů v Načeradci, výměnu veřejného osvětlení v Načeradci a
okolních obcích dle vypsané dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Ještě není dořešeno konečné vyúčtování výstavby kanalizace a ČOV Načeradec, koncem
srpna končí zkušební provoz ČOV a musíme požádat o kolaudaci stavby, do 30. listopadu
musíme na SFŽP podat závěrečné vyhodnocení akce.
A co je ještě třeba udělat? Po zimě musíme opravit místní komunikace (Dolní Lhota –
Novotinky, cesta do Bozejn, cestu u hřiště v Daměnicích), opravy chodníků. Musíme se postarat o
údržbu alejí vysázených v minulých letech. Na tyto práce máme dva nové zaměstnance z
programu MAVO, jednoho pracovníka z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, který bude
dělat koordinátora lidem na tzv.veřejnou službu. Veřejná služba je pro lidi dlouhodobě evidované
na úřadu práce, kteří pobírají sociální příspěvky. Těch nám může ÚP přidělit dle smlouvy až pět.
Starosta obce Ing.Jiří Jelínek

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V DUBNU 2012 – 16.4.2012
Rada obce souhlasí s výměnou pletiva v základní škole v Načeradci v šatnách. Opravu zajistí zaměstnanci
obce.
Rada obce souhlasí s přijetím sponzorského daru od pí J. B. ve výši 6770 Kč. Sponzorský dar bude použit
na uhrazení výdajů spojených s kontrolou dokumentace školy.
Rada obce projednala nabídku na ideovou studii úpravy náměstí obce Načeradec. Tuto nabídku zpracoval
Ing. Arch. Václav Mudra – Atelier Kvadrant, s.r.o. Praha. Práce bude obsahovat: rozbor dopravních vztahů,
návrh úpravy stávajících dopravních vztahů (např. pěší, autobusy, parkování), překreslení mapových
podkladů z minulosti do aktuální katastrální mapy, průzkum a fotodokumentaci jednotlivých objektů a
uličních prostor na místě. Rada obce schvaluje zpracovat ideovou studii úpravy náměstí obce Načeradec
za cenu 18000 Kč + DPH Atelierem Kvadrant, s.r.o. Praha 1.
Rada obce projednala žádost hotelu Štamberk ve vlastnictví Crown Resort & Spa Management s.r.o.
zastoupený ředitelem hotelu p. Karlem Vávrou o povolení malé klubové brokové střelnice na pozemku p.č.
272 v k.ú. Pravětice. Rada obce souhlasí s tím, že broková střelnice na střelbu asfaltových holubů bude pro
klienty hotelu. Střelnice bude osazena jedním střelištěm s 2 vrhačkami pro střelbu loveckého kola a jednou
automatickou vrhačkou, tj. celkem 3 střelecká místa. Součástí provozu střelnice bude akreditovaný
správce, balistický posudek, hluková studie, souhlas CHKO Podblanicko, povolení k provozu střelnice
policií ČR a veškerá nezbytná opatření pro bezpečnost provozu střelnice.

UŽITEČNÉ INFORMACE
Letní svoz popelnicových nádob
Technické služby Vlašim s.r.o. oznamují zahájení letních svozů SKO z popelových nádob v obci Daměnice,
Dolní Lhota a Novotinky, a to od 7.5.2012 do 9.9.2012. Svoz bude uskutečněn vždy v sudém týdnu ve
čtvrtek počínaje dnem 17.5.2012. Od 10.9.2012 se vrací svozový den na sudý pátek.
Veřejná služba
Obec Načeradec uzavřela s Úřadem práce ČR “Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby“. Účelem je
vzájemně spolupracovat při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o
zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. Smlouva byla uzavřena dne
2.2.2012. První vykonavatel veřejné služby nám již byl přidělen.
Oznámení
Oznamujeme občanům Daměnic, že dne 7. května 2012 bude přerušena dodávka vody.
Oznamujeme občanům, že knihovna v Načeradci bude dne 7. května 2012 zavřena.
Velkoobjemový odpad
V obci Horní Lhota došlo v minulém týdnu k
poničení kontejneru na velkoobjemový
odpad. Do kontejneru byla vyvezena suť,
která tam nepatří. Občané a chalupáři
(nejen z Horní Lhoty) by si měli oživit znění
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 (k
nahlédnutí
na
www.naceradec.cz).
Kontejner byl přetížen a při nakládání k
odvozu poničen, viz. foto vlevo. Proto
nezbylo odvozci nic jiného než část této sutě usypat u kontejnerů, viz. foto vpravo.
Obec zajistí úklid.
A co závěrem…..pár slov z e-mailu, který nám napsal jeden z občanů Horní Lhoty:
„Dnes v době, kdy některé obce se snaží o úpravu svého prostředí, v Horní Lhotě je to právě naopak. Svůj
" smeťák " jsme umístili vedle hřiště přesně doprostřed návsi.
Pravděpodobně asi soutěžíme o největší bordel ve vsi.“
Hledáte pejska? V obci Kondrac se pohybuje černý pes, který nepatří
nikomu v obci. Informace na tel.: 721 950 010 Oú Kondrac.
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INFORMACE HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Rádi bychom Vám předali informaci, že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.
Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého
nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů,
pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým
osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na
podnikající fyzické osoby
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu
zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném
prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena¹.
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a
měst v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování
pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do
programu evidence pálení.
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného
materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však
nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu
povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může
tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
PS: Věříme, že tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost v našich obcích.
1

Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC:

ZE ŽIVOTA ŠKOLY…

V aktuálním školním roce realizujeme projekt dotovaný z EU „Kvalitní výuka, ještě lepší znalosti“. Díky
realizaci tohoto projektu podporujeme výuku formou individualizace. Žáci jsou ve vyučovací hodině
rozděleni na dvě skupiny podle pokročilosti a každá skupina má svého vyučujícího. V 9. ročníku takto
podporujeme výuku anglického jazyka, ve 3. ročníku čtenářskou gramotnost a v 5. ročníku výuku
informatiky. Pro žáky tvoříme nové výukové materiály pro různé vzdělávací oblasti (matematika, cizí
jazyky, přírodopis, finanční gramotnost a chemie).
31. března jsme ve spolupráci se SRPDŠ zorganizovali Velikonoční besídku pro veřejnost. Vystoupili na ní
žáci jednotlivých tříd. Celým programem nás provázeli žáci 9. třídy. Součástí akce byla dětská tombola a
prodejní výstava. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se na organizování akce podíleli.
Naše škola se zapojila do různých soutěží:
Někteří žáci 9. třídy se zúčastnili dějepisné soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“, kde ve 3.
kole získaly 1. místo žákyně V. Dědková, K. Kupsová a M. Šimánková.
Ve sportovní soutěži Mc Donald Cup se žáci 4. a 5. třídy umístili na 3. místě a postoupili do
okresního finále.
V okresním kole Mladý zahrádkář v kategorii mladších žáků získali 1. místo Karel Doubek a 2. místo
Veronika Přibylová.
Snažíme se podporovat výuku cizích jazyků. V březnu nás navštívili rodilí
mluvčí z USA dlouhodobě žijící v ČR a komunikovali se žáky I. i II. stupně
v anglickém jazyce. V pátek 27. dubna naši školu navštívil student z
Panamy. Vyprávěl žákům o životě a zvycích ve své zemi. Své vyprávění
doplnil promítáním obrázků. Mluvil s dětmi anglicky, ale i španělsky. Děti
měly možnost se seznámit se zněním dalšího cizího jazyka. Všem žákům
i učitelům přeji, aby prožili závěr školního roku v klidu a měli dostatek sil
na jeho zdárné zakončení. Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Nejkrásnější jarní kytička
Ve čtvrtek 29.3. 2012 nám to okolo MŠ pěkně rozkvetlo. Děti malovaly na asfalt barevnými křídami ty
nejkrásnější jarní kytičky. Všechny kytičky byly krásné a děti dostaly za své kytičky sladkou odměnu.
Poklad Velikonočního zajíčka
V pondělí 2.4. 2012 jsme se s dětmi vypravili hledat poklad Velikonočního
zajíčka. Děti šly po vyznačené trase a cestou plnily úkoly, které pro ně
nachystal Velikonoční zajíček. Úkoly byly zábavné, ale také poučné, děti
hádaly pohádkové postavy, opakovaly si mláďata domácích zvířat,
počítaly, ale hlavně hledaly sladký poklad.
Květinový týden
Ve dnech 28.3. - 4.4. 2012 proběhla soutěž mezi
třídou "BERUŠEK" a třídou "MOTÝLKŮ" o
nejkrásnější rozkvetlý truhlík. Děti z obou tříd se snažily, aby měly ten nejkrásnější
truhlík s květinami. Soutěžní truhlíky se rychle zaplnily a kytičky nás vítají každé
ráno při příchodu do MŠ.
Bylo by velmi těžké vybrat krásnější truhlík, protože oba byly krásně rozkvetlé a
barevné, proto všechny děti, které přispěly nějakou tou kytičkou, dostaly diplom,
ale sladkou odměnu si odnesly všechny děti.
Zápis do MŠ
Ve dnech 2.4. a 3.4. 2012 proběhl na naší MŠ zápis pro školní rok 2012-13.
Zapsáno a přijato bylo 11 dětí, proto budou v příštím školním roce zachovány obě
třídy.
Vítání občánků
V sobotu 14.4. 2012 přednesly děti z mateřské školy na Obecním úřadě
Načeradec básničky svým mladším kamarádům. Jejich úsilí bylo odměněno
velkým potleskem a nechyběla ani sladká odměna.
Návštěva Agrodružstva Načeradec
V úterý 17.4. 2012 jsme s dětmi navštívili Agrodružstvo Načeradec.
Prohlídka byla pro děti velmi zajímavá, ale nejdelší čas jsme věnovali
telátkům. Dalším zážitkem pro děti bylo, že se mohly posadit do traktoru.
Duhová pohádka
Ve čtvrtek 19.4.2012 k nám do MŠ přijelo divadlo s „Duhovou pohádkou“.
Pohádka se dětem líbila, představení sledovaly se zájmem, děj prožívaly
a velmi je zaujalo, když dostaly možnost spolupracovat s herci.
Sponzorský dar firmy Danone
Děti v mateřské škole dostaly jednorázový dar od firmy Danone . Jak jinak
než v podobě čokoládového jogurtu.
Fotograf v MŠ
Ve středu 25.4.2012 navštívil naší MŠ fotograf. Děti měly možnost nechat
se vyfotografovat se svými sourozenci nebo i rodiči. Těšíme se na pěkné
fotografie.
Jak se létá na koštěti
Ve čtvrtek 26.4. 2012 děti složily úspěšně zkoušky pro získání čarodějnického leteckého průkazu. Akce se
nám vydařila a děti se v roli čarodějnic a čarodějů jak se patří vyřádily a jistě jim zůstanou pěkné zážitky.
J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová, učitelky MŠ
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TISKOVÁ ZPRÁVA Z REGIONU POSÁZAVÍ
Obecní kroniky jsou jedinečným pramenem informací o regionu
Obecní kroniky jsou podle Michala Sejka ze Státního okresního archivu Benešov jedinečným pramenem
informací, který využívají celé generace. K jejich psaní se proto musí přistupovat věcně a zodpovědně a
zaslouží si také patřičnou ochranu. Michal Sejk to řekl na setkání regionálních kronikářů, které pořádaly ve
středu v Benešově svazek obcí CHOPOS, společnost Posázaví o.p.s., Městská knihovna Benešov a Státní
okresní archiv Benešov. Akce se zúčastnilo 31 lidí, kteří zaznamenávají život v obcích a městech regionu
Posázaví.
„Zajímá mě především obsah kronik, tedy do jaké míry splňují nějaká pravidla, nakolik jsou věrným
zrcadlem své doby. Pokud si někdo přes kroniku vyřizuje své osobní účty, nebo naopak se tam bojí napsat
něco ostřejšího, pak kronika nemá takovou úroveň. I když je třeba nádherně kaligraficky vybavena a je
doplněna přílohami, pořád to neznamená, že je kvalitní,“ řekl Michal Sejk.
Obce jsou podle něj povinny vést kroniky od roku 1920, v praxi se to ale téměř nedodržovalo. Upravil to až
nový zákon z roku 2006. „Kroniky spíše beru do archivu, protože si myslím, že si ochranu zaslouží. Máme
velice tristní zkušenosti s tím, v jakém stavu se kroniky dochovaly, jak se ztrácejí nebo jak se s nimi na
některých obcích zachází,“ dodal Michal Sejk.
Bedřich Švejda začal psát kroniku obce Řimovice v roce 1999. „Požádala mě o to tehdejší starostka.
Neměl jsem ale na co navázat, obecní ani hasičská kronika se v obci nedochovaly. Nevěděl jsem, kolik
práce mi psaní zabere, ale už jsem si vytvořil systém. Počasí zapisuju denně, hlouběji se věnuji důležitým
událostem. Někdy mám na psaní míň času nebo mi chybí nálada, na zápisu to ale nesmí být znát. Kroniku
píšu při zaměstnání, jsem svobodný, tak se tomu můžu věnovat,“ řekl Bedřich Švejda.
Pro Martu Zajíčkovou se psaní kroniky obce Hvězdonice stalo velkým koníčkem před dvěma roky. Psaní
převzala po kolegovi, který život v obci dokumentoval skoro 50 let a laťku prý nasadil velice vysoko. „Dobře
se zhostil popisu politického charakteru daného období, moc ale nezaznamenával obyčejný život lidí.
Snažím se to napravit, píšu třeba i o tom, proč a kdy se drží posvícení. Doplňuji informace tak, aby se
nezapomnělo na naše zvyky, na to, kam lidi chodili do školy, jak se u nás žilo. A přidávám do kroniky
fotografie, protože fotodokumentace se v ní nevedla. Prosím staré lidi, aby mi věnovali nebo půjčili staré
fotky, nechám je zpracovat a dodám je do kroniky. Moc mě to baví, mám v kuchyni připravený diář a cokoli
je potřeba, si do něj zapíšu a potom to zaznamenám do kroniky,“ uvedla Marta Zajíčková. Nedávno
dokázala pátráním v kronikách po 608 letech najít potomka zbořených hradů a zámků v okolí Hvězdonic.
„Byl to obrovský adrenalin a přiznám se, že jsem myslela, že to nerozdýchám,“ poznamenala s úsměvem
Marta Zajíčková.
Setkání kronikářů mělo velký úspěch. Účastníci se shodli na tom, že budou podobné akce opakovat.
Jaroslava Tůmová

POLICIE ČR OZNAMUJE,…
Policie ČR oznamuje, že dne 10.12.2011 v nočních hodinách bylo
nalezeno v katastru obce Budenín osobní motorové vozidlo.
Uvnitř a v jeho blízkém okolí byly různé věci, o nichž bylo zjištěno,
že pochází z trestné činnosti. Je důvodné podezření, že předměty
byly odcizené na Vlašimsku a Voticku. U některých z těchto
nalezených věcí se dosud nepodařilo zjistit majitele. Tímto Vás
žádám o zveřejnění přiložených fotografií z důvodu, pokud by
někdo z občanů na fotografiích poznal své věci, aby se dostavil na
Obvodní oddělení ve Voticích, tel.:974 871 760.
Předměty bez majitele: pár obuvi Adidas, kufr s nářadím zn. HZ
Technik, černá hokejová taška Sherwood hockey, černý a
oranžový spací pytel zn. LOAP, jízdní kolo Apache Blackhawk,
tesařské kladivo a francouzský klíč.
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CHOVATELÉ V NAČERADCI HODNOTILI SVOJI ČINNOST
Chovatelé v Načeradci hodnotili svoji činnost
Základní organizace (ZO) Českého svazu chovatelů (ČSCH) Načeradec byla založena koncem října roku
1945 v hospodě Na Paláci. Tehdy se chovala čistokrevná zvířata bez kroužkování a tetování. Po rychlém
rozvoji začala ZO místy stagnovat, ale nový její výbor měl zájem na rozvoji a začal opět vytvářet
čistokrevná zvířata a drůbež, včetně kroužkování a tetování. V Načeradci se konaly i výstavy drobného
zvířectva, ve výkupu, na nádvoří v hospodě a později na chovatelském areálu, který si ZO vybudovala
vlastními silami. Konaly se tam tradiční plesy chovatelů, členové společně obhospodařovali zemědělské
pozemky a pořádali zájezdy na Moravu. V ZO bylo přes šedesát členů, kteří v areálu a na výstavách
pracovali s nadšením. V roce 2005 však došlo ke změně vedení ZO a k výraznému poklesu zájmu členů o
společnou činnost. Výroční členské schůze se v letech 2010 a 2011 nekonaly. Po členské schůzi
v polovině minulého roku přijal funkci předsedy ZO Milan Jelínek a postupem času přišli noví, mladí
členové, takže organizace má nyní 16 členů. Od 1.1.2012 okresního registrátora králíků dělá Ilona
Jelínková. Dne 23.3.2012 se konala výroční členská schůze ZO, která měla vyloženě pracovní charakter.
Vedl ji předseda Milan Jelínek. Po seznámení s programem došlo k přijetí dvou nových členů. Karel
Pivoňka, jednatel OV ČSCH Benešov, předal medaile a ocenění za dobrou práci panu Pavelkovi, Jiřímu
Novákovi a Karlu Půtovi. Zprávu o činnosti přednesl František Richtr, jednatel ZO. Po zprávách o
hospodaření a připomínkách k výši členského příspěvku nastala rozsáhlá diskuse, v níž postupně vystoupili
i hosté z OV ČSCH pánové Štěpán Hájek a Karel Pivoňka. Problémem ZO je vyřešení přístupové cesty k
chovatelskému areálu a vyřešení zapůjčených věcí od bývalého vedení. Mladí chovatelé uspořádali již
několik brigád na areálu, je v nich třeba pokračovat za větší účasti členů. Hovořilo se také o jednotných
podmínkách pro výstavy v Kolíně a o spolupráci s vedením obce. Přítomný starosta obce Načeradec Jiří
Jelínek připomínky členů doplnil: "Překvapilo mě, že tři roky bývalé vedení ZO ČSCH ani schůze nemělo a
nic neřešilo. Chyběla činnost organizace. Teď máte nové vedení a polovina členů je jiných, přišla řada
mladých, což je dobře i pro spolupráci s obecním úřadem. Když bude vaše činnost vidět, jsme ochotni
pomoci. Jde i o vizitku a reprezentaci naší obce". Karel Pivoňka, jednatel OV ČSCH Benešov, k přehledu o
činnosti dodal: "V evidenci na okrese máme 174 chovatelů v deseti ZO. Jedna polovina ZO pracuje velmi
aktivně. Mladých členů je 16, z toho pět v Bystřici. ZO jsou neziskové, musí se o sebe postarat. Členové
OV vše dělají a cestují prakticky zadarmo, peníze nejsou. Okresní výstava bude letos v září ve Vlašimi,
zúčastníme se celonárodní výstavy v Lysé nad Labem a také v Lipsku. Svaz chovatelů platí cesty zvířat na
výstavy do ciziny a vše vyřizuje kolem toho. Chovatelé musí mít chuť vystavovat". František Richtr, jednatel
ZO ČSCH Načeradec, dodal: "Nezbytná je také dobrá spolupráce mezi členy, účastí na výstavách chceme
docílit zvyšování úrovně chovu a plemenné hodnoty zvířat. Když lidé uvidí naše činnosti, rádi se k nám
budou hlásit i třeba z okolních míst, jako je tomu u rybářského spolku. Mezi sebou rádi přivítáme nové,
nadšené chovatele a zájemce o členství v ZO, s chovem rádi pomůžeme a poradíme". Štěpán Hájek,
předseda odboru chovatelů králíků OV ČSCH, hovořil o akcích ZO ve Voticích, uspořádání výstavy květin
21. až 22.4.2012, dále v září tam uspořádají třicátou výstavu chovatelů, mají družbu se svými kolegy z
Pacova a Sedlec-Prčice. Příkladem pro jiné organizace je výstavba pěkného areálu právě ve Voticích, a to
díky členům ZO a příspěvku Města Votice. Na závěr bylo
schváleno usnesení, v němž se mimo jiné uvádí: chov a
založení čistokrevných zvířat, zprovoznění chovatelského
areálu za podpory obecního úřadu, dvakrát do roka
uskutečnit všeobecnou burzu, zajistit hodnocení králíků,
účast na výstavách v okolí a na okresní výstavě, uspořádat
posezení přátel
dechové
hudby,
účast
na
brigádách
pro
získání
finančních
prostředků ZO, propagace ZO na veřejnosti. Na závěr
promluvil Milan Jelínek, předseda ZO ČSCH: "Máme již
nějaké brigády domluveny. Rádi bychom uvítali ještě další
mladíky v naší ZO, na druhé straně budeme rádi za pomoc a
za podporu ze strany zkušených našich chovatelů. Objem
práce okolo našeho areálu je opravdu značný. Díky pomoci
mladých a využití ochoty obce se snad dá vše zvládnout a navázat na éru našich předchůdců".
Výbor ZO ČSCH Načeradec
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Více informací k fotografiím
Mladí členové ZO ČSCH Načeradec:Jindřich Radoš, Martin
Zamrzla, Jiří Novák, Ladislav Čálek a Dita Brýlová. Ladislav
Čálek uvedl: Věnuji se chovu exotů. Pracuji ještě ve spolcích
včelařů a myslivců. Přednost ale má rodina". Jediná žena v
ZO se svěřila. Pracuji v ZD, ke zvířátkům mám vztah, mám je
také doma. Myslím si, že tak výrazné zdraženi vajec na trhu
je zlé! Chtějí z lidí vyždímat peníze a dovést k nám nekvalitní
brak ze zahraničí. Podobně je tomu i s vepřovým masem.
Kdyby nám dovolili výrobu našich zemědělských produktů
včetně masa a vajec, tak bychom jako stát byli soběstační ve
všech směrech ". Oceněný Karel Půta zavzpomínal: "Třicet
roků jsem členem této ZO. Zabývám se chovem králíků. Nejlepší léta byla asi před třiceti roky, kdy jsme
stavěli chovatelský areál. Pozemek byl od obce, nám zůstala jen budova se čtyřmetrovým prostorem.
Ostatní má v restituci soukromník. Chybí nám přístupová cesta. Mohla by nám pomoci obec třebas
výměnou pozemků.

KAM KRÁČÍŠ, ČESKÉ LESNICTVÍ?“
Odpovědi na tuto otázku se pokusili nalézt majitelé a správci
soukromých a obecních lesů na svém celostátním výročním
zasedání v Pelhřimově 17. dubna. Své dotazy většinou směřovali
na členy zákonodárného sboru, kteří mají mandát o budoucnosti
českého venkova a lesnictví rozhodovat, na členy zemědělského
výboru Poslanecké sněmovny. Úředníci, kteří stojí v hierarchii
státní správy lesů a ochrany přírody nejvýše, se totiž požadavky a
věcnými připomínkami vlastníků lesů odmítají zabývat. Přitom
však pro ně chystají mnohá překvapení. Jedním z nich je věcný
záměr nového zákona o lesích.
Proč Ministerstvo zemědělství nehodlá s vlastníky lesů o připravované normě komunikovat? To si předseda
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera nedovede vysvětlit: „Nechápu,
proč si ministerstvo zvolilo tak nestandardní a vůči vlastníkům lesů nekorektní způsob jednání. Na postu
ministra zemědělství i náměstka pro lesní hospodářství se za dobu existence našeho sdružení vystřídala
řada osobností a samozřejmě jsme neměli vždy stejný názor na věc, nicméně byla zde přinejmenším
ochota vyslechnout si názor vlastníků a odborníků z lesnické praxe a dojít k nějakému kompromisu.
Odbornost, a bohužel nejenom v lesnictví, ale i v dalších oborech, ustoupila politikaření a pletichaření.“
Zákon o lesích byl přijatý v roce 1995, v následujícím roce pak bylo vydáno celkem jedenáct vyhlášek
k jeho provedení. Odboural sice z českého lesního práva některé instituty a schémata poplatná
předlistopadové éře, zároveň však v řadě směrů významně zpřísnil některá pravidla pro hospodaření, a to
aniž by odboural nesystémovou dvoukolejnost státní správy, kterou představuje paralelní existence České
inspekce životního prostředí a orgánů státní správy lesního hospodářství, nově označených za orgány
státní správy lesů. Od té doby prošel zákon několika pokusy o novelizaci menšího či většího rozsahu.
Poslední probíhal od podzimu 2011 a na program vlády se dostal v lednu letošního roku. Návrhem novely
se však vláda nezabývala a Ministerstvu zemědělství bylo údajně uloženo připravit věcný záměr zákona
o lesích. Co je na tomto postupu překvapivé a zarážející? Česká republika nemá žádnou koncepci, kam
lesnictví směřovat. Nemá žádnou státní lesnickou politiku, o níž by se věcný záměr měl opírat, a kterou by
měl realizovat, nemá ujasněno, jaké jsou veřejné zájmy týkající se lesů a jakými nástroji mají být
prosazovány. Zásadami státní lesnické politiky se zabývala vláda ČR naposledy v roce 1994! Aktuálně má
k dispozici pouze Národní lesnický program II, jehož další osud je však velmi nejistý, neboť jeho závěry
nejsou jednoznačné a budou předmětem dalších jednání mezi resorty zemědělství a životního prostředí.
Co konkrétního vlastníci od změny lesního zákona očekávají? „Především omezování administrativních
zásahů státu tam, kde pro naplnění veřejného zájmu postačí nechat vlastníkům svobodu jednání a
rozhodování, posílení role motivačních nástrojů na úkor nástrojů donucovacích, zjednodušení a sjednocení
stávajícího zcela roztříštěného systému poskytování dotací a podpor v lesním hospodářství, diferencovaný
přístup k lesům podle kategorie, velikosti a druhu vlastnictví a plné respektování čl. 11, odst. 4 Listiny
základních práv a svobod – tedy, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve
veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. A v neposlední řadě začlenění České inspekce
životního prostředí do struktury státní správy lesů,“ dodává předseda SVOL Kučera.
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Družstevní lihovar v Načeradci
Za první republiky založili zemědělci z Načeradce a okolních vesnic Družstevní lihovar. Byl v objektu, ve
kterém byla dílna Blanických strojíren. V této budově bydlel pan Celerýn, skladník piva Benešovského
pivovaru, byly v něm kanceláře velkostatku, stáj pro pět párů koní, lihovar a byt správce lihovaru.
Lihovar byl v provozu v zimních měsících, délka kampaně se řídila množstvím dodaných brambor od
zemědělců. Cena za brambory byla podle obsahu škrobu, zemědělci pěstovali odrůdy s vysokou
škrobnatostí, říkali jim ”kajsťáky”. Velkou výhodou pro zemědělce při dodávání brambor do lihovaru bylo
málo ruční práce, do lihovaru se nakládaly bramborovými vidlemi. Za jedlé brambory byla vyšší cena, ale
musely se třídit ručně. Brambory krechtovali zemědělci na polích a dodávali je podle dohody se správcem
lihovaru, aby byl zajištěn provoz. V zimních měsících při odkrývání krechtů bylo mnoho potíží, odkrývala se
jenom jedna strana a na ni se zemina prosekávala sekyrou na díly a ty dlouhými sochory převraceli celé.
Po roce 1948, když byl rozparcelován velkostatek, krechtoval lihovar brambory na místě kde je krechtoval
velkostatek, u kapličky, u silnice k Louňovicům a zemědělci je tam dováželi. Jako správce lihovaru pamatuji
pana Chalupu, zemřel po návratu z koncentračního tábora v Terezíně v roce 1945, po něm nastoupil pan
Hlavnička a ten byl až do doby, než budovu převzala Kovovýroba. Dlouholetí zaměstnanci byli pan
Štamberg, Bárta a Štěpánek. Pan Štěpánek měl dvě pracoviště, topič u kotle a ručně naházet všechny
brambory, které zpracovali do pračky. Líh se skladoval v bývalém pivovarském sklepě, na jeho místě je
postavena nová dílna. Expedice byla velká událost pro milovníky tohoto nápoje, nebylo to k pití.
Líh se stáčel do čtyřhektolitrových sudů na ráfových vozech a dlouhých tihách se vozil s koňmi do Vlašimi
na nádraží, při stáčení byl přítomen finančník pan Procházka a plné sudy blomboval, jeho paní měla ve
Vlašimi lékárnu. Všichni přítomní čekali, až se pan Procházka obrátí, aby mohli naplnit připravenou nádobu
vzácnou tekutinou a měli velkou radost, jak pana finančníka převezli. Pravda byla jiná, pan finančník se
úmyslně obrátil, aby mohli nádobu naplnit. Při vytáčení sudů na nádraží byl také přítomen pan finančník,
ale nápoj se získal snadno, při vytáčení v každém sudu zbylo malé množství. Sud se otočil zátkou dolů a
líh se vytočil na uhelku, sléval se do kýblu, v hospodě “Na Kruhovce” se zředil s vodou a nápoj byl
připravený.
Z brambor dodávaných do lihovaru dostávali zemědělci výpalky. Každý den stála fronta vozů se dřevěnými
lejtami , množství výpalků dostávali podle podílů, kolik jich do lihovaru vložili, členové nebyli akcionáři, ale
podílníci. Mimo žitné slámy se všechna sláma skrmila a výpalky se používaly jako schutňování. Lihovar
poskytoval ještě jednu službu zemědělcům, s pařící soupravou jezdili po vesnicích a vařili zemědělcům
brambory, které se dávaly do vyzkružených jam a používaly se ke krmení prasat.
Jan Doubek, Vračkovice

DUBNOVÉ AKCE V NAČERADCI
„Darmošlapky aneb REPETE, hoši!!!“
Divadelní sdružení Blaník Načeradec hrálo v tělocvičně ZŠ
Načeradec dne 7. a 8. 4. 2012 komedii s tancem a písničkami
„Darmošlapky aneb REPETE, hoši!!!“ Dopadla velice úspěšně a
bylo vyprodáno. Více než 500 diváků se přišlo podívat na
povedenou komedii se zpěvy. Pro velký úspěch a kladný ohlas u
diváků se hra bude opakovat, a to v říjnu opět v Načeradci.
Momentálně jsou v jednání výjezdy Načeradských ochotníků do
divadel po Českém kraji. Těšíme se na vás.
http://www.divadlo-naceradec.wz.cz/
Velikonoční pondělí
Jelikož je přestupný rok, tak se děvčata z Načeradce dohodla a
v ranních hodinách dne 9.4.2012 na velikonoční pondělí vyrazila
do ulic obce v krojích. Za doprovodu zpěvu navštěvovala občany
Načeradce, tedy převážně pány, aby je ”vymrskala”. Za čtyři rok
jsme zase zpět…..
http://www.oskamaradi.estranky.cz/
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SHÁNÍTE ZAMĚSTNÁNÍ???
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v květnu oslaví…
11.5.2012

Milada Ctiborová, Horní Lhota

75 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Narození
10. dubna 2012 Viktorie Felisová, Načeradec
17. dubna 2012 Ondřej Peška, Načeradec
Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a členům SDH Slavětín, kteří se přišli dne 4.4.2012 naposledy rozloučit
s panem Václavem Smrčinou ze Slavětína. Zarmoucená rodina.
Vítání občánků
Dne 14. 4. 2012 proběhlo na radnici v Načeradci VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ. Za Sbor pro občanské záležitosti přivítala přítomné
paní Jaroslava Koubíková. Poté předala slovo dětem z mateřské
školky v Načeradci, které přivítaly občánky přednesením básniček.
„Vážení rodiče, tatínkové a maminky, milí hosté, vítám Vás na
obecním úřadě v Načeradci při slavnostním zápisu Vašich dětí do
knihy narozených. Vítám Vás jménem svým, jménem zastupitelstva
obce Načeradec i jménem celé naší společnosti – České republiky.“
Těmito slovy přivítal přítomné starosta obce Načeradec Ing. Jiří
Jelínek. Rodičovský slib v pamětní knize narozených potvrdili rodiče
těchto vítaných občánků: Sebastián Samuel Kunický, Načeradec; Pavel Švec, Načeradec; Lenka
Červenková, Načeradec; Karolína Hrabánková, Vračkovice; Eliška Matoušková, Horní Lhota; Zuzana
Bolechová, Horní Lhota; Matylda Stolínová, Načeradec. Závěrem starosta obce řekl: „Vážení rodiče,
dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, pohody a radosti z Vašich dětí. A vám, děti, abyste navždy
milovaly své táty a maminky a abyste šťastně vykročily do života, který na vás teprve čeká. Byl bych rád,
kdyby tento život byl spojen i nadále s naší obcí. Velmi bych si tohoto rozhodnutí vážil.“
Za SPOZ Martina Švecová

INZERCE:
 Firma Bohumil Průša-Elektro Vilice 43, 39143 Mladá Vožice.
Provádím elektroinstalace i opravy el. instalace, dále
vodoinstalace odpady, topení (ústřední, podlahové, krbové i
elektrokotle
vše
včetně
oprav).Telefon
605082917,email.boganprusa@hotmail.com
 Sháníte kvalitní zabezpečovací systém pro Váš dům či chatu
za rozumnou cenu? Servis a montáž na míru. Pro více
informací volejte 604 744 129.

PRANOSTIKY: KVĚTEN
*Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. * Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi. * Májová
lažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. *V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. *
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. * Když máj vláhy nedá, červen se předá. * Když se v
máji blýská, sedlák si výská. * Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest. * První květen deštivý – polím a
loukám škodlivý. * Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. * Před Servácem
není léta, po Serváci s mrazy veta. * Žofie vína upije. * Déšť svaté Žofie švestky ubije. * Jak na Urbana
bývá, takové pak setí rolník mívá. * Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek
následovati má.
obecní úřad Načeradec,
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