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Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec

ŘÍJEN 2013

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta městyse Načeradec podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
 v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a
 v sobotu 26. října 2013 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – školní jídelna při ZŠ a MŠ
Načeradec, adresa – Načeradec, Lhotecká čp. 270, PSČ 25708.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55
zákona).
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
6. Pokud budete mít zájem o dopravu do volební místnosti, zavolejte na tel. č. 317852335. Po
domluvě Vám úřad městyse tuto službu zajistí v den voleb v pátek 25.10.2013 od 14,30 hodin do
18,00 hodin.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů úřad městyse
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (OVK) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
OVK vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Volejte tel. č. 317852335 nebo OVK mobil 734362070.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ZÁŘÍ 2013
Mimo jiné rada projednala:
Rada městyse pověřuje p. Svobodovou (účetní městyse) a p. Švecovou (úřednici městyse) ke kontrole
hospodaření v ZŠ a MŠ v měsíci září 2013 – kontrola využití příspěvku v roce 2012.
Rada městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Načeradec o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ. Průměrný počet
žáků na třídu je 13,22. Škola nesplňuje zákonem stanovený počet žáků na třídu tj. 17 žáků.
Rada městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Načeradec o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ, a to zvýšení
počtu dětí o 2, tj. zvýšení z 24 na 26 dětí pro školní rok 2013/2014.
Rada městyse schvaluje žádost ZŠ a MŠ Načeradec o povolení přijetí sponzorského daru od paní Evy
Mitter. Sponzorský dar bude použit na vybavení pracovny Fyziky, Chemie a dílen.
Rada městyse schvaluje částku 500 Kč pro mažoretky ve Vlašimi. Uzavřít darovací smlouvu s Unií rodičů
ČR – sdružení při ZUŠ ve Vlašimi, IČ 47082976.
Rada městyse bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Načeradec za rok 2013.
Při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
- Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebyla upravena dotace
na položce 4116 (dotace od Úřadu práce).
- Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve výkazu Příloha v části G nebyly rozděleny oprávky.
Projedná ZM.
Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 25. a 26.10.2013. Počet členů okrskové volební
komise je 6 včetně zapisovatelky. Volební místností je školní jídelna při ZŠ a MŠ Načeradec, Lhotecká čp.
270, Načeradec.
Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o daňové kontrole podle
ustanovení § 88 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Předmětem a rozsahem daňové kontroly je dotace
poskytnutá v letech 2010 – 2012 Ministerstvem životního prostředí na stavbu Kanalizace a ČOV
Načeradec. Výsledek kontrolního zjištění: Správce daně konstatuje, že daňový subjekt použil dotaci na
stanovený účel v souladu se Smlouvou a Rozhodnutím o přidělení dotace a dodržel jeho podmínky.
Kontrolou závazných termínů, parametrů a finančních ukazatelů a Podmínek nebylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně dle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Rada městyse souhlasí s koupí přívěsu speciálního cisternového pro přepravu vody – Vin: 116 RZ:
3P86611 za částku 40 000 Kč + 21% DPH.
Rada městyse ukládá starostovi městyse účastnit se dle oznámení vytyčení vlastnické hranice v k.ú. Horní
Lhota ve dnech 25. – 27.9.2013.
Rada městyse bere na vědomí, že úřad městyse v Načeradci bude z technických důvodů (malování) mimo
provoz ve dnech 2. – 4. 10. 2013.
Rada městyse souhlasí s tím, aby na příští jednání RM (14.10.2013) byli pozváni představitelé Českého
rybářského svazu Načeradec ohledně prodloužení smlouvy na pronájem rybníka Obecník – opravy a
udržování.
Rada městyse bere na vědomí informaci starosty městyse k semináři „Studenti pro venkov“. Tento seminář
proběhne dne 26.10.2013 od 13,00 do 15,00 hodin v hasičárně v Načeradci.
Rada městyse schvaluje částku 5000 Kč pro SDH Daměnice – odměna za reprezentaci městyse
Načeradec (ženy Daměnice 1. a 2. místo Benešovské hasičské ligy 2013).
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE 4. a 25. ZÁŘÍ 2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NAČERADEC SCHVÁLILO na zasedání dne 4. září 2013
Usnesení č. 272/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje spoluúčast městyse Načeradec
v částce max. 200.262 Kč při poskytnuté dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt
CZ.1.02/2.1.00/12.16200 Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Načeradec z celkových výdajů na
projekt 2.002.620 Kč.
Usnesení č. 273/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku
z rozpočtu svazku obcí EKOSO v rámci přímé podpory v oblasti školství v částce 24200 Kč. Smlouvu
uzavřít mezi poskytovatelem dotace EKOSO Trhový Štěpánov, IČ 49828029 a příjemcem dotace
Městysem Načeradec, IČ 00232289. Částka 24200 Kč.
Usnesení č. 274/2013: Ing. Blanka Krejčová (ZM) navrhuje hlasovat o každém z kandidátů na přísedící
Okresního soudu Benešov jednotlivě.
Usnesení č. 277/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec volí přísedící okresního soudu v Benešově Janu
Klimpellovou, nar..
Usnesení č. 278/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec volí přísedícím okresního soudu v Benešově
Jaroslava Kouta , nar..
Usnesení č. 279/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec volí přísedící okresního soudu v Benešově
Zuzanu Trägerovou, nar..
Usnesení č. 281/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č.
2950 v k.ú. Horní Lhota.
Usnesení č. 282/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec neschvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č.
368 v k.ú. Horní Lhota a pozemek p.č. 2220 v k.ú. Horní Lhota.
Usnesení č. 283/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec neschvaluje prodat část pozemku p.č. 925/1
v k.ú. Slavětín.
Usnesení č. 284/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec neschvaluje odkup pozemku p.č. 210/116 v k.ú.
Načeradec a pozemku p.č. 210/117 v k.ú. Načeradec.
Usnesení č. 285/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vyvěsit záměr prodat nemovitost na
pozemku p.č. KN st. 8 v k.ú. Vračkovice, Vračkovice čp. 18 za částku minimálně 395 tis. Kč. Navržená
cena platí do 31.10.2013
Usnesení č. 286/2013: Zastupitelstvo městyse souhlasí s novostavbou tribuny bez udělení dotačního titulu
pouze do výše 3.600.000 Kč.
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NAČERADEC NESCHVÁLILO na zasedání dne 4. září 2013
Usnesení č. 275/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec volí přísedící okresního soudu v Benešově Jitku
Hájkovou, nar. ….
Usnesení č. 276/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec volí přísedícím okresního soudu v Benešově
Josefa Javorského, nar. ...
Usnesení č. 280/2013: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje prodat část pozemku p.č. 2879 v k.ú.
Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV 10001 za těchto podmínek:
 Kupující jsou manželé Monika a Michal Kottovi, trvale bytem Dolní Lhota .. (SJM), cena pozemku 40
Kč/m², geometrický plán zajistí kupující, návrh na vklad hradí kupující.
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NAČERADEC SCHVÁLILO na zasedání dne 25. září 2013
Usnesení č. 291/2013: Zastupitelstvo městyse ukládá starostovi dle dílčího přezkoumání z 11.9.2013
napravit k 31.12.2013 tyto nedostatky, které byly zjištěny:
- Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebyla upravena dotace
na položce 4116 (dotace od Úřadu práce).
- Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve výkazu Příloha v části G nebyly rozděleny oprávky.
Zodpovídá účetní městyse.
Usnesení č. 292/2013:Zastupitelstvo městyse souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo s firmou Pila
Zdiměřice s.r.o., IČ 25073206, se sídlem Zdiměřice 20, 257 08 Načeradec na částku 4.299.000 Kč bez
DPH (5.201.790 Kč s DPH). Předmětem smlouvy o dílo je stavba „Novostavba tribuny“ v obci Načeradec
na pozemku p.č. 746/2 a 746/7 v k.ú. Načeradec.
Usnesení č. 293/2013: Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016.
Usnesení č. 294/2013: Zastupitelstvo ukládá radě městyse bezodkladně odstranit neuspokojivý technický
stav v mateřské škole Načeradec – místnosti, umývárny a WC a uvést ho v soulad s hygienickými
požadavky. Zjistit stav dožívajícího zařízení ve školní jídelně při ZŠ Načeradec.
Usnesení č. 295/2013: Zastupitelstvo městyse schvaluje posílení školního autobusu směr Načeradec –
Vlašim na dvě odpoledne v týdnu.
Rada městyse Načeradec
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny:
od 4.10.2013 do 11.10.2013
v Načeradci u „Chaloupky“ (hřiště)
od 11.10.2013 do 18.10.2013
v Načeradci na bytovkách
od 18.10.2013 do 25.10.2013
v Načeradci na Podolí
od 25.10.2013 do 1.11.2013
v Olešné.
Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, televizory,
pneumatiky, barviva atd. Nepřeplňujte!!!
Odpady
Připomínáme….Rada městyse se rozhodla využít prostor za bývalým obchodním domem v Načeradci pro
sběr nebezpečného odpadu jako např. lednice, televizory, počítače, barviva atd. Otevřeno bude vždy
v pátek od 13 hodin do 16 hodin (po dohodě s úřadem městyse i mimo tuto dobu).
Kominík
Pro ty z Vás, kdo si objednali kominíka. Kominík p. Dvořák z Pelhřimova navštíví obce Dolní Lhota,
Daměnice, Horní Lhota, Řísnice a Zdiměřice dne 8.10.2013. Obec Načeradec a Olešnou navštíví dne
9.10.2013.

ÚSPĚŠNÝ SEMINÁŘ „STUDENTI PRO VENKOV“ SE VRACÍ!
Již dvanáctý ročník semináře „Studenti pro venkov“ nechal na sebe čekat celé 3 roky. Věříme, že pro
všechny mladé lidi se zájmem o rozvoj venkova, je dobrou zprávou, že se právě letos po delší odmlce vrací
a rádi na něj zavítají do Spolkového domu ve Vlašimi v podzimním termínu od 25. do 28. října 2013.
„Seminář je postaven na aktivním zapojení mladých lidí do projektů, na možnosti sdílet zkušenosti z oblasti
rozvoje venkova, venkovské turistiky a ochrany a tvorby krajiny,“ upřesňuje Eva Hájková, organizátorka
semináře.
Letošní seminář se ponese v duchu tématu „Aby naše vesnice vzkvétala aneb oživení nabídky služeb a
obnova veřejných prostranství vesnic za účelem zatraktivnění venkovského prostoru pro místní obyvatele i
turisty.“ Konkrétní případové studie, kterými se budou účastníci semináře zabývat, budou pokrývat široké
zájmové spektrum. Zatímco v mikroregionu Český Smaragd bude řešen koncept dopravní situace v
Hulicích v souvislostí s dálnicí D1, v mikroregionu Blaník se účastníci semináře spolu s místními zaměří na
úpravu a ozelenění náměstí v Načeradci. V mikroregionu Želivka, jehož život je výrazně určován
přítomností vodní nádrže na Želivce a dálnicí D1, se zase zaměříme na možnosti celkového turistického
zatraktivnění regionu.
Účastníci navíc budou ke své práci inspirováni přednáškami odborníků – přednáškový blok se uskuteční
v sobotu 26. října dopoledne v přednáškovém sále Spolkového domu a jsou na něj zváni nejen účastníci a
spoluorganizátoři semináře, ale také další zájemci z řad veřejnosti. Na letošní „Studenty“ přislíbili účast Ing.
Markéta Flekalová, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s tématem „Turistický
potenciál venkovských oblastí“ a Ing. Petr Šiřina z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví v Průhonicích s přednáškou na téma „Úprava veřejných prostranství na venkově“.
„Na semináři je úžasné, že umožní setkání. A to setkání všeho druhu - setkají se mladí lidé se společným
zájmem o český venkov, i když každý s trochu jiným zaměřením, setkají se studenti s odborníky, s lidmi
z praxe, s místní samosprávou, atd. Projekt propojuje několik institucí, které spolu třeba ještě nikdy
nespolupracovali a nyní mají možnost začít,“ dodává Daniela Vítovská, organizátorka semináře.
Společně doufáme, že i letošní seminář bude velkým přínosem nejen pro účastníky, ale i pro partnerské
organizace a že některé z nápadů a výsledků společného plánování v mikroregionech budou do budoucna
zrealizovány stejně tak, jako v minulých letech.
Zájemci naleznou více informací, podrobný program a přihlášky na seminář na webových stránkách
Spolkového domu www.spolkovydum.cz. Přihlašování je možné nejpozději do 15. října 2013 na emailové
adrese vitovska.d@centrum.cz. Kapacita je omezena na 15 účastníků.
Seminář Studenti pro venkov XII. je pořádán za finančního přispění Programu obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj, Svazku obcí Český smaragd, Blaník a Želivka a Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně. Autorem a realizátorem projektu je o.s. Podblanickem.
Kontakt na organizátory:
Ing. Daniela Vítovská, vitovska.d@centrum.cz
Mgr. Eva Hájková, info@spolkovydum.cz, +420 737 505 605
V NAČERADCI PROBĚHNE VÝŠE UVEDENÝ SEMINÁŘ DNE 26. ŘÍJNA 2013 V HASIČÁRNĚ OD 13,00
HODIN. SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY. TÉMA SEMINÁŘE: NÁMĚSTÍ V NAČERADCI.
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UPOZORNĚNÍ NA NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY
Za ekologickou likvidaci autovraku je zodpovědný poslední vlastník vozidla, neboť autovrak je podle
zákona č185/2001 Sb. nebezpečným odpadem. Autovrak je ze zákona každé úplné nebo neúplné
motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo
věcí a kterého se určitá osoba zbavuje nebo má úmysl zbavit. Povinností osob, které se chtějí autovraku
zbavit, upravuje § 37 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Ten ukládá poslednímu vlastníku automobilu, ze
kterého se stal autovrak, předat ho pouze oprávněným osobám, které jsou provozovateli zařízení ke
sběru a zpracování autovraků a mají k této činnosti příslušné povolení krajského úřadu. Jejich seznam lze
nalézt např. na internetových stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/autovraky.
V našem regionu má oprávnění k ekologické likvidaci vozidel pouze firma: Vladislav Slunečko,
Jeníkov tel.: 602 303 326 a Autotechnik RSP, s.r.o.: 733 536 776
Tato zařízení mají povinnost celý autovrak převzít bezplatně a většinou jej i bezplatně odvezou.
Při odevzdání vozidla k likvidaci v příslušném zařízení musí majitel vozidla předložit občanský průkaz
(nebo plnou moc, pokud se jedná o jinou osobu) a velký technický průkaz.
Zmíněná zařízení poznáte také podle skutečnosti, že je Vám formulář o ekologické likvidaci vytištěn a
předán okamžitě při převzetí Vašeho vozu. Zároveň získáte již vyplněnou žádost o trvalé vyřazení vozidla
z registru silničních vozidel. Tyto dva doklady s velkým technickým průkazem a s SPZ (poznávací značkou)
jsou nutné k odhlášení vozu na dopravním odboru městského úřadu.
Upozorňujeme proto občany na zákaz provádění nezákonné likvidace autovraků (předávání vozidel
překupníkům, jejich rozebírání na pozemcích u obytných domů). Poslední vlastník vozu se tak vystavuje
sankci ve výši až 20 000 Kč.
Toto opatření má vést ke snížení dopadů na životní prostředí způsobených odstraňováním autovraků při
jejich neodborném rozebírání překupníky či vlastníky vozidel, zakládání černých skládek odpadů, které
nebylo možno zpeněžit ve sběrných surovinách, vylévání náplní do toků a pohazování pneumatik u
silážních jam.
Odbor životního prostředí Vlašim

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC –ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
NAŠI PRVŇÁČCI
Svůj první školní den zahájili prvňáčci společně s rodiči
v tělocvičně ZŠ. Paní ředitelka je přivítala a patroni z 9. třídy jim
předali kytičku a dárek. Pak následovalo slavnostní uvítání v 1.
třídě. Po úvodním seznámení s třídní učitelkou se děti všem
přítomným představily. Věřím, že se domů vracely s úsměvem na
tváři, plné dojmů a zážitků.
Další den navštívili patroni z 9. třídy své kamarády. Každý
žák z 9. třídy dostal pod svá „ochranná křídla“ dva prvňáčky. Jako
dárek obdrželi od svých kamarádů pastelky a obrázky, které si
společně vybarvili. Došlo
také na četbu pohádek,
vyprávění, stavění puzzlí a stavebnic. Patroni se budou snažit
malým žáčkům zpříjemnit společné chvíle ve škole tak, aby se
nebáli a rychle si na nové prostředí zvykli. Určitě se už všichni
těšíme na společné akce a výlety.
Děti mají za sebou první měsíc povinné školní docházky.
Už se tolik nestydí, více si povídají, poznávají nové věci a
dokonce už znají některá písmenka a číslice.
Prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a našli si
nové kamarády.
POCHVALA
Tímto bychom chtěli moc pochválit a také hlavně poděkovat paní učitelkám MŠ Načeradec J. Koubíkové, J.
Lesinové, J. Smetanové a také paní Kotkové a Brázové za zútulnění a vyzdobení umýváren a především
WC koutků (které by již zasloužili celkovou rekonstrukci). Jejich snahy na zlepšení hygienického prostředí
pro naše nejmenší si velice vážíme.
Za nepovšimnutí také stojí celková, velice pěkná výzdoba mateřinky. Děkujeme.
Maminky dětí navštěvující MŠ Načeradec
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Něco z minulosti…..
HUSY JIŽ V CHALUPÁCH NEKEJHAJÍ
S podzimem přišel čas posvícenských zábav a požívání nejlepších jídel a nemohla v nich chybět dozlacena
pečená husa. Načeradské posvícení připadá v nevhodnou dobu, v polovině září, jsou podzimní polní práce
a nejlépe se slaví tam, kde mají posvícení po svatém Martinu. Podzimní práce na polích jsou skončeny, je
čas na posvícenské dobroty, zábavu a pěknou hodinku v pondělí. Všem lidem není možno vyhovět, všichni
se neradují, když slyší kejhání husí. Zedníci mají starost, že se blíží doba skončení zednických prací a
konec výdělku. Husy se chovaly ve většině chalup. Měly pohodlné velké kulaté hnízdo, pletené ze žitné
cepové slámy. Seděly většinou v kuchyni v jednom rohu, zakryté závěsem, aby je návštěvy nerušily.
Pasení husí z jara bylo náročné, všechny obecní pozemky se pronajímaly a mohla se pást jen kolem
travnatých cest a roklí. Pasení se musel pasák plně věnovat, když vešly husy do pole a přišel hospodář,
husy zajmul a dohnal je ke starostovi. Musel přijít majitel husí a s postiženým se dohodnout, většinou se
dohodli, hůře na tom byl pasák. Při prodeji husí dostával odměnu 1 Kčs za jednu, ale tahle výplata byla
štědřejší. Pasení husí i dobytka bylo na podzim radostnější, husy se mohly pást na pohrabaných strništřích
a na lukách i s dobytkem a to bylo nejkrásnější roční období. Pouštění draků, které jsme vyráběli při
chlapeckých ručních prací a pečení brambor, nejlépe chutnaly upečené v popelu ze suché bramborové
natě. Při prodeji jednoho kusu dobytka dostal pasák 5 – 10 Kčs. V Načeradci a okolí se pěstovalo mnoho
husí a bylo hodně obchodníků s husami, to byl úřední název živnosti, ale všeobecně se oslovovali husáky.
Jednu oznamující živnost si ještě pamatuji – Leopold Tichý, obchod s husami. Byla tam, i když již dávno
s husami neobchodoval. Husáci kupovali husy ze širokého okolí, dokrmili je ovsem a vykrmené píchali. Po
druhé světové válce museli mít také porážku. Den před pícháním přinášeli zájemci o krev nádoby, část
krve se vyměňovala za mléko na bílou kávu. Škubačky dostávaly v noci bílou kávu a chléb, nastupovaly
k večeru, pracovaly celou noc, někdy i déle. Zručná škubačka oškubala 30 hus, dnes se to zdá malý
výdělek, vydělala 30 Kčs, ale s porovnáním výdělků to nebylo nejhorší. Tesař vydělal ke stravě za jeden
den 20 Kčs a zedník ke stravě 16 Kčs. Nakonec o dopravě husí do Prahy, podle vyprávění starých
formanů. Měli také svůj jízdní řád, jezdilo se s ráfovými vozy a také na saních. Z Načeradce se vyjíždělo
v 9 hodin ráno na Louňovice, Postupice a na císařskou silnici. Na Vlašim se stavěla silnice až za prvé
světové války. Dojeli do Jesenice, tam byla zájezdní hospoda a stáj na koně, koně nakrmili a napojili.
Forman s husákem se také najedli a chvilku zdřímli, museli hlídat náklad. Ve 3 hodiny ráno jim hostinský
odemknul vrata a vyjížděli do Prahy do tržnice. Husy se prodávaly z vozu, po skončení prodeje se hned
jelo k domovu, nikde se nestavělo a v noci přijeli. Přibylovi byla normanská rodina, vyprávěl starý pan
Přibyl, že vyprávěl jeho otec o svém otci, že když začal jezdit do Prahy, jezdil až na Koňský trh (Václavské
náměstí) polmi. Po skončení dopravy husí do Prahy koňmi, jel tam pan Berla ještě jednou na saních. Panu
Brumovskému, cukráři a kostelníkovi zemřela na Smíchově teta a zdědil po ní bytové zařízení. Požádal
pana Berlu, aby mu pro něho dojel, bylo skromné, když se vešlo na jedny saně. Pan Berla jel podle
jízdního řádu, jako s husami. Ráno vyjel v 9 hodin, dojel do Jesenice, ráno ve 3 hodiny na Smíchov, tam
naložili dědictví a jel domů bez zastávky, v půlnoci byl doma. Pan Berla Prahu znal, dva roky tam rozvážel
s koňmi uhlí. Husy se až na malé vyjímky v chalupách nechovají, prachové peřiny nevěsty nechtějí, dávají
přednost přikrývkám. Husy nemá kdo pást, v prázdných chalupách nejsou dračky, stejně by nebylo o čem
vyprávět. K vysokému věku starousedlíků se svatby nekonají.
Jan Doubek, Vračkovice

Myslivecké sdružení Načeradec
Vás zve dne 12.10. 2013 na „VÝLOV MYSLIVECKÉHO RYBNÍKA“ od 9,00 hodin.
Přijďte se pobavit, posedět a ochutnat ryby, klobásy, maso…. Prodej ryb se bude konat na hrázi
rybníka od 10,00 do 12,00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

SDH Načeradec Vás zve na taneční zábavu
dne 12.10. 2013 od 21,00 hodin do tělocvičny ZŠ Načeradec.
Prodejci, přijměte pozvání
na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE, které se konají v sobotu 7.12.2013 od 9 do 14 hodin na
náměstí. Stánek Vám zapůjčíme. Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře, paličkování, výrobce

dřevěných hraček, výrobce vánočních ozdob, adventních věnců atd., prostě všechny šikovné lidi.
V případě zájmu se informujte na e-mailu svecova@naceradec.cz nebo na tel.732 44 99 78.
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Fotbalová sezóna 2013/2014 – výsledky 08/2013 – 09/2013

BLANÍK NAČERADEC, IV. třída, sk. D, okr. Benešov
datum

domácí

výsledek

hosté

25.8.2013 Blaník

Vracovice

2:2

31.8.2013 Zdislavice B

Blaník

1:2

Čechtice B

1:2

15.9.2013 Blaník

Dolní Kralovice B

5:0

21.9.2013 Miřetice B

Blaník

5:3

29.9.2013 Blaník

Libouň

5:2

8.9.2013 Blaník

Tabulka:

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Čechtice B
Libež B
Kamberk
Vracovice
Blaník Načeradec
Hulice
Zdislavice B
Dolní Kralovice B
Libouň
Louňovice B
Miřetice B
Pravonín B

Záp
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Další zápasy:
6.10.2013 16,00 h
Pravonín B - Blaník
13.10.2013 16,00 h
Blaník – Libež
19.10.2013 15,30 h
Hulice - Blaník
27.10.2013 14,30 h
Blaník – Louňovice

+ Body
5
16
4
13
4
13
3
11
3
10
3
9
2
8
2
7
2
6
1
4
1
4
0
1

SK NAČERADEC, II. třída, sk. B, okr. Benešov
datum

domácí

hosté

výsledky

25.8.
1.9
7.9.

Maršovice
SK Načeradec
Jírovice

SK Načeradec
Divišov
SK Načeradec

14.9.
22.9.
28.9.

Neveklov
SK Načeradec
Dolní Kralovice

SK Načeradec
Popovice
SK Načeradec

8:0
1:2
4:1
4:3

Tabulka:

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Divišov
Maršovice
Jankov
Struhařov
Neveklov
Pravonín
Jírovice
Vrch.Janovice
Mezno
Sokol Přestavlky
Chotýšany
Dolní Kralovice
SK Načeradec
Popovice
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Záp
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6:0
2:0
Body
18
15
15
13
10
9
8
7
6
6
5
4
3
3

Další zápasy:
6.10.2013 16,00 h
SK Načeradec – Přestavlky
12.10.2013 15,30 h
Pravonín – SK Načeradec
20.10.2013
15,30 h
SK Načeradec – Chotýšany
27.10.2013 14,30 h
Mezno – SK Načeradec
SK Načeradec: OP 5+1 mladší žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
Tichonice
Dolní Kralovice
Trh.Štěpánov
Velíš
SK Načeradec
Bílkovice

Záp
6
6
6
6
6
6

Body
15
10
8
7
6
5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v říjnu oslaví…
15.10.2013 Rezek Antonín
Dolní Lhota

80 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Vítání občánků
„Vážení rodiče, tatínkové a maminky, milí hosté, vítám Vás na úřadu městyse v Načeradci při
slavnostním zápisu Vašich dětí do knihy narozených. Vítám Vás jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Načeradec i jménem celé naší společnosti – České republiky.“ Těmito slovy
přivítal dne 21.9.2013 v 10,00 hodin přítomné na vítání občánků v zasedací místnosti úřadu městyse
starosta městyse Ing. Jiří Jelínek. Za Sbor pro občanské záležitosti Městyse Načeradec se
zúčastnila p. Jaroslava Koubíková. Přivítali tyto nové občánky:
ELENA FUČÍKOVÁ
VIKTORIE FELISOVÁ
JAN ŠVEC
BARBORA SOUKUPOVÁ
HERMÍNA STOLÍNOVÁ
EVA KOTTOVÁ
DANIEL KRÁL
ADÉLA JELÍNKOVÁ
MAREK RUML

Děti z mateřské školy v Načeradci si pro zúčastněné připravili krátký
program básní a písní.
Podpisem v Pamětní knize narozených rodiče potvrdili svůj slib, že splní všechny povinnosti ke
svému dítěti a vychovají z něho zdravého, čestného a spravedlivého občana.
Starosta městyse předal rodičům dárek od městyse a kytičku, a rozloučil se slovy: „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.“
Poděkoval všem za účast.
MATYÁŠ FIALKA

INZERCE
Manželé Zemanovi - vlastníci sběrných surovin v Načeradci - oznamují pracovní dobu: pondělí –
čtvrtek 8,00 – 16,00 hodin, pátek 8,00 – 14,00 hodin, sobota 8,00 -13,00 hodin. Telefon: 723260079.
Provádí výkup jablek – 2,30 Kč/kg.

Prodám macešky – 8 Kč/kus. Informace: Charvátová J., tel. 733748670
Hledáme poctivou a pracovitou ženu pro občasný úklid hotelu, tel. 731446066

Opět začínáme!!!
1.10. NAČERADEC(pravidelně každé úterý) OD
19:00
Info.: Misha&Misha

TĚLOCVIČNA ZŠ
VSTUPNÉ: 40,733 730 302

Tak neseďte doma a přjďte si zazumbit!!!!!:-)
Úřad městyse Načeradec, e-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz. Termín uzávěrky načeradských
novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet
výtisků: 400
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