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informační zpravodaj OÚ Načeradec

Zlatý erb 2009
Obec Načeradec se přihlásila do 11. ročníku této soutěže o nejlepší webové stránky a
elektronické služby měst a obcí.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje
informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a
ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České
republiky.

Pokud se vám líbí webové stránky naší obce, můžete nám udělit svůj hlas.
Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou
schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete na této
adrese:
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10099.htm
Do čtvrtka 19. 2. 2009 16:00 budou hlasy započítány do krajské ceny
veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka 26. 3. 2009 16:00 do
celostátní ceny veřejnosti.
Děkujeme.

ZŠ a MŠ Načeradec pořádá

ŠK OL NÍ BE SÍ DK U
spojenou s průvodem masek
v sobotu 28. února 2009.
Od základní školy začíná ve 13 h průvod s koňmi, hudbou, zbrojnoši,… Na náměstí bude
následovat vystoupení dětí.

Všichni jste srdečně zváni

! ! ! !

Z jednání rady obce v lednu 2009 vyjímáme:
-

-

-

-

-

-

výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV
Načeradec“ – inženýrská činnost a výkon technického dozoru investora pěti firmám – termín
odevzdání 22.1., otevírání obálek 26.1. v 15 hodin
zápis z valné hromady EKOSO Trhový Štěpánov, návrh rozpočtu na rok 2009, rozpočtový
výhled na na rok 2009 – 2013
přihláška do soutěže o cenu o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí Zlatý erb 2009
plán financování obnovy vodohospodářských sítí na dobu 10 let
Smlouva o dodání bezdrátového rozhlasu s firmou Bartek rozhlasy s.r.o., v případě získání dotace
z Programu obnovy venkova se bude realizovat
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích (přibližování dříví koněm)
informace VHS Benešov o spotřebě vody v roce 2008
souhlas Hasičského záchranného sboru Středočeské kraje s plněním tlakových lahví v HZS ve
stanici v Benešově
žádost Pozemkového fondu ČR o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
v k.ú.Slavětín u Načeradce
zaslání podkladů z Pozemkového fondu ČR na zápis pozemků v k.ú. Pravětice na LV 10001
zpráva o činnosti Střediskové knihovny v Načeradci za rok 2008
právní služby JUDr. Šešiny k prodeji budov a pozemků na st.p.č.1 v Řísnici
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o sdělení, kdo užívá pozemek
parc.č.1429/17 – ostatní plocha v k. ú. Načeradec u Kačína
pozvánka na setkání partnerů Kraje blanických rytířů a na jednání Rady obcí pro udržitelný rozvoj
podání nabídek na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Načeradec – inženýrská činnost a
výkon technického dozoru investora od firmy VRV Praha, AP INVESTING Brno, d plus Praha,
Garnets Consulting Ústí nad Labem
přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPZ za rok 2008
krajská informační kampaň ke třídění odpadů a výsledky krajské soutěže obcí ve třídění odpadů za
rok 2007 a 2008 s informačním CD
žádost obce Načeradec o změnu využití pozemku p. č. 2135 v k. ú. Horní Lhota (bývalý náhon ke
mlýnu v Dolní Lhotě)
rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění nájemních podmínek u podprogramů výstavby
podporovaných bytů v letech 2003 - 2008
informace o jednání Svazku obcí Blaník dne 20. ledna 2009 v Načeradci
povolení vykácení suchých jasanů u rybníka Kačín pro místní organizaci Rybářského svazu
Ing. Jiří Jelínek, starosta

STAV OBYVATEL
Statistika pohybu obyvatel v roce 2008
M ěsíc
Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Stav
Leden
3
1
-2 1027
Únor
4
1031
Březen
2
1033
Duben
1
-1
-1 1032
Květen
4
1
-3
-1 1033
Červen
1
2
-3 1033
Červenec
1
-2
-1 1031
Srpen
4
-5
1030
Září
1
-6
-1 1024
Říjen
3
-2
1025
Listopad
1
1
-2
1025
Prosinec
5
-4
-1 1025
Celkem
28
7
-25
-10 1025
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Počet obyvatel (trvalý pobyt) v částech
obce k 31.12.2008
Část obce Dospělí Děti Celkem
Daměnice
70
11
81
Dolní Lhota
54
7
61
Horní Lhota
76
5
81
Načeradec
516
90
606
Novotinky
4
4
Olešná
38
2
40
Pravětice
24
6
30
Řísnice
37
6
43
Slavětín
26
6
32
Vračkovice
32
8
40
Zdiměřice
7
0
7
Celkem
877
148
1025

Projekt Českého výboru pro UNICEF “ Panenka“
(„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“) je zaměřen na podporu očkovacích
programů UNICEF, jejichž zásluhou se každoročně podaří v
rozvojových zemích zachránit před smrtí z důvodu dětských
smrtelných chorob téměř 3 miliony dětí do 5 let věku. Záchrana 3
milionů dětí ročně znamená obrovský úspěch, a to nejen činnosti
UNICEF, ale i jeho příznivců z celého světa, bez jejichž finančních
darů a příspěvků by nebylo možné očkovací programy uskutečňovat.
Toto společné úsilí UNICEF a široké veřejnosti je však zapotřebí ještě
zdvojnásobit, protože zmíněné 3 miliony zachráněných dětí tvoří
přibližně polovinu všech dětí, které je třeba ročně očkováním
imunizovat. Panenky se prodávají na internetu nebo při akcích
pořádaných Českým výborem UNICEF (cena je 600,-Kč, což je jedna
očkovací látka) www.unicef.cz - adopce panenky. Děti z naší školy se projektu zúčastnily
každá třída vyrobila jednu panenku (pátá třída odevzdala dvě panenky).
Jitka Lorencová, ZŠ Načeradec

Nejúspěšnější sportovci
oceněni
Národní dům na Smíchově a konec
ledna je již tradičně spojen
s oceněním
nejúspěšnějších
sportovců Ústředního automotoklubu
ČR za uplynulý rok. Na letošním
společenském večeru, který proběhl
31.1.2008 bylo vyhodnoceno téměř
šedesát sportovců v jednadvaceti
disciplínách
motocyklového,
automobilového
i nemotorového
sportu.
Mezi oceněnými byl mimo jiné vítěz
Rally Dakar ve čtyřkolkách Josef
Macháček,
dvojnásobný
mistr
Evropy v rallycrossu Tomáš Kotek
nebo pětinásobný mistr světa v biketrialu Václav Kolář.
V kategoriích Sportovní mototuristiky přebrali plakety za vítězství v Mistrovství ČR
klubových družstev jezdci ÚAMK-AMK Načeradec ve složení Zdeněk Doubek, Petr Kotačka, Miloslav
Kalvoda, Oto Kuhn a František Doubek.
Rovněž byl oceněn Petr Kotačka za titul Mistra ČR v absolutním pořadí jednotlivců.
Přestože v kategorii Klubových družstev jsme získali již šest titulů, v jednotlivcích je to poprvé od roku
1990 kdy putoval titul do ÚAMK-AMK Načeradec.
Zdeněk Doubek, předseda AMK

UPOZORNĚNÍ – podání daňového přiznání za rok 2008
(pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob)
Chystáte se podat daňové přiznání za rok 2008??? I v letošním roce využijte možnosti podat daňové
přiznání přímo na obecním úřadě v Načeradci, a o dne 25. března 2009 od 15,00 hod do 18,00 hod.
Odbornou radu Vám poskytnou pracovníci finančního úřadu z Vlašimi.

Informace – KOMUNIKUJTE S DAŇOVOU SPRÁVOU ELEKTRONICKY!
Vyplnění, kontrola a vytištění formuláře daňového přiznání
Tato služba umožňuje elektronicky vyplnit, zkontrolovat a vytisknout daňové přiznání, které je pak
možné podat osobně na finančním úřadě nebo jej doručit poštou. Podmínkou je přístup na internetové
stránky české daňové správy (http://cds.mfcr.cz)

-3-

Obecní úřad Načeradec

Fotbal Blaník Načeradec
slaví 90 let 1919 – 2009
Přijďte s námi oslavit 90 let načeradského fotbalu.
Pátek 8.5.2009 od 12.00 na hřišti v Načeradci.
Program: zápasy žáčků, dorostu, mužů nad 60, 50 a 40 let a žen
Hlavní hřeb programu od 16.00:
Blaník Načeradec – Internacionálové ČR
(Na tomto místě se Vám na pokračování pokusím nastínit oněch 90 let fotbalu v Načeradci.)

S.K. Blaník Fotbal – předválečné období.
V létě 1919 se dle dostupných pramenů několik nadšenců rozhodlo věnovat se v Načeradci kolektivnímu
sportu jménem fotbal. Tento sport se v těchto poválečných letech provozoval především ve větších
městech a věhlas pražských mužstev Sparty a Slavie se dostal i do Načeradce. Ševci vyrobili první kopací
kožený míč a hledal se vhodný pozemek. Řešení navrhl majitel statku pan Kolář, který umožnil hráčům
vstup na svůj pozemek za zájezdním hostincem Na Nové podél cesty na Daměnice . V těchto začátcích
hráli fotbal pouze mezi sebou. K tomu, aby mohli pozvat soupeře k přátelskému utkání bylo zapotřebí
založení sportovního klubu a jeho registrace ve „Středočeské župě footballové“. Tyto důvody daly impuls ke
vzniku a založení Sportovního klubu S.K. Blaník.
Ustavující valná hromada tohoto sportovního klubu se konala 27.5.1923 v sále hotelu „U Lva“ v Načeradci.
Valnou hromadu jménem přípravného výboru zahájil kolega Antonín Kušta, přivítal přítomné a předal slovo
panu učiteli Batelkovi k jednacímu proslovu. Tento proslov pan Josef Staněk zapsal takto:
„ Jmenovaný ujav se slova probírá stručně dějiny tělocviku počínaje tělocvikem řeckým. Mluví o jeho
významu, šíření a rozmachu, ale i jeho úpadku, zaviněného kulturou křesťanství římského, kteréž veškeré
pěstění těla zavrhovalo. Teprve středověká šlechta počala opětně s pěstěním osobní statečnosti
pořádáním jezdeckých turnajů a šermu Později zakořenil u nás tělocvik školský dle nauky Komenského a
Pestalocciho.Kolem roku 1850 počaly se tvořiti tělocvičné spolky, v nichž ujal se u nás nejvíce tělocvik
nářaďový, na západě zakořenily nejvíce hry, jež označovány byly jménem „sport“. Za spolkového tělocviku
vyspěl u nás nejvíce tělocvik sokolský dle soustavy Tyršovy. Účelem dnešního moderního sportu jest
soustavné cvičení všech svalů pod širým nebem a to prostředky nejjednoduššími. A to chce propagovati i
ustavující se sportovní klub místní pěstěním nejen kopané, ale i jiných druhů sportu. K dosáhnutí tohoto
cíle jest zapotřebí postaviti schopné lidi v čelo, cílevědomá práce všech a opatření řádného hřiště a
disciplinované členstvo“.
Poté seznámil kolega Batelka přítomné se stanovami sportovního klubu, které byly ve všech bodech přijaty.
Volby usneseno provésti příští neděli 3.června 1923.
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„Zvoleni byli páni: Josef Batelka – předsedou, Jindřich Vecker – místopředsedou, Josef Staněk –
jednatelem, Antonín Sezemský – pokladníkem, Václav Vecker – výběrčím, za členy výbory byli dále zvoleni
páni: Antonín Brumovský, Jan Blažek, Josef Procházka, Alois Burghardt, Josef Neuman a Jindřich Dvořák.
Jako revizoři účtů byli zvoleni páni: Josef Motl a František Hauzer a správcem klubového majetku pan
Antonín Zelenka.
Dále byli zvoleni náhradníci výboru páni: František Kerouš, Karel Váša, Karel Smetana a Jan Punčochář“.
Od této chvíle bylo hnutí několika nadšenců pro fotbal z roku 1919 oficiálně organizováno a řízeno. S.K.
Blaník tak vznikl nejen „de facto“, ale i „de jure“.
Na ustavující výborové schůzi dne 11.6.1923 - se mimo jiné dohodlo v čem se bude kopat,

a také kde se bude kopat (Smlouva o pronájmu hřiště na Roubíčkově podepsána na 10 let).

Výborová schůze dne 19.7.1923:

Pokračování příště

Ing. Jiří Rambousek
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SPORT
Fotbalová přípravka oddílu SK Načeradec nezahálí ani v zimě. Pravidelně trénujeme každé úterý a pátek
v tělocvičně a na mladých fotbalistech je to znát. V přímé konfrontaci se na halových turnajích střetáváme
se stejně starými hráči z větších i velkých oddílů a dokážeme s nimi hrát naprosto rovnocenné zápasy.
Před začátkem turnajů je na nás většinou pohlíženo, jako na něco „exotického“ a neznámého, ale po 1 – 2
zápasech se již soupeři i diváci ptají, kde leží Načeradec, kolik má obyvatel a podobně. Pro naši malou
vesnici je to obrovská reklama a za odměnu pan starosta slíbil zaplatit klukům teplákové bundy s erbem
Načeradce.
Výsledkově jsme nezahájili halovou sezónu příliš dobře. 8.12. jsme na turnaji ve Vlašimi obsadili 6.místo
a poté 20.12. v Říčanech 4.místo. V lednu jsme si výsledkově polepšili. 4.ledna, opět v Říčanech, jsme
prohráli až ve finále se Zelenčí (část Prahy) a skončili na 2.místě. Na cestě do finále jsme porazili Říčany,
Průhonice, Dobřejovice i ČAFC Praha. 24.ledna jsme se zúčastnili turnaje v Sezimově Ústí. Nejprve jsme
prohráli s SKP České Budějovice 0:2, pak jsme zvítězili 2:1 nad Bechyní, remizovali s Chýnovem 1:1,
porazili Spartak Sez.Ústí 2:1 a v závěrečném utkání remizovali s FK Tábor 1:1. Náš poslední zápas
rozhodoval o umístění na prvních třech místech. V případě vítězství by si Tábor zajistil 1.místo a v případě
našeho vítězství jsme mohli skončit druzí. Ve skvělé, ale pekelné atmosféře se nám nepodařilo proměnit
několik šancí a z vítězství na turnaji se nakonec díky naší remíze radovali hráči Č.Budějovic.
Domů jsme si přivezli i individuální ocenění. Ve Vlašimi byl vyhlášen Vojta Šonský nejlepším brankářem a
naposledy v Sezimově Ústí byl nejlepším hráčem turnaje vybrán Jan Zvára! Oba dostali pěkné ceny.
V Říčanech se bohužel nejlepší hráči nevyhlašují.
Na turnajích nastoupili : Šonský, Hlinský, Křemen, Zvára, Postřihač, Starec, Švec, Novák, Maceška.
Dosavadní střelci gólů : Postřihač, Novák – 9x, Zvára – 5x, Hlinský – 4x, Křemen – 2x, Švec, Starec po 1
Ing. Postřihač P. a Grohmann M. – trenéři

TJ BLANÍK NA Č E R A D E C UŽ ZA S E P O Ř Á DÁ

TURNAJ V E FOTBALE TROJIC
kdy?
kde?
v kolik?
za kolik?
ceny?
občerstvení?
pravidla?
proč?

V sobotu 7.3.2009
Tělocvična ZŠ Načeradec
V osm ráno žáci, po desáté dospělí
Devadesát kaček za tým (max. čtyři lidi
v týmu!), žáci startovné neplatí
Hodnotné a tradiční
Samozřejmě (točené pivo..)
Na místě
Hlavně pro radost a kondičku

Přihláška na tel. č. Kačena Martina
Rambousek Martin

605268985
604793879
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• Něco z minulosti…………
Stavební uspořádání starých vesnických chalup
Jedna velká světnice byla kuchyní, jídelnou a ložnicí. Byla v ní pec, na které si obyvatelé vyhřívali
revmatismus, velký plechový sporák byl postaven na litinových nohou, měl velkou plotnu a krovec, ve
kterém byl kamnovec, ve kterém se ohřívala voda a trouba na pečení buchet a masa. Do trouby dávaly
hospodyně uvařený oběd, když přišli školáci domů, byl ještě teplý. Na knedlíkách bylo také důležité sdělení
pro školáka, rozkaz co má dělat. Trouba bylo místo, které nemohl přehlídnout, ve škole se nevařilo a prvé
kroky směřovaly k troubě. V Načeradci byli dva výrobci sporáků, pan Slavata a Bárta. Z jara nastěhovaly do
kuchyně ještě dvě obyvatelky, husa a kvočna, husa byla váženým ptákem, mimo výborného masa měla
bělounké peří na prachové peřiny pro nevěsty, měla přepychové hnízdo upletené z cepové slámy. Kvočna
měla hnízdo skromnější, obě byly zakryté záclonou, aby husa nekejhala, když přišla návštěva, kuřata i
housata musela být po vylíhnutí ještě čas v kuchyni. Z malé síňky byly dveře do kuchyně, černé kuchyně,
malé světnice, výměnkářské, a dřevěně schody na půdu. Černá kuchyně byla klenutá z kamene a na
klenutí stál široký komín, sváděl se do něho kouř z kuchyně, malé světnice a pece. V komíně se udilo maso
z domácí zabijačky, na vesnici se topilo pouze dřevem, maso bylo trvanlivé, ale vysušené od sazí. Z černé
kuchyně se sázel chléb do pece, každá hospodyně uměla upéci chléb a bylo její chloubou, když se povedl.
Syrový chléb se dával do slaměných ošatek, vyklápěl se na velkou dřevěnou lopatu a sázel do pece.
Hospodyně musela rozumět peci z 80 cm dlouhých štěpin na drobno rozštípaných, složit hranic, když
shořela, vyhrabat pec, nechat vyležet a teprve sázet. Chléb se pekl dvě hodiny a buchty jednu hodinu, pec
nepekla po celé ploše stejně a chléb se po hodině přesazoval. Když se pekl chléb, byla slavnostní večeře,
čerstvý chléb, utlučené máslo a podmáslí. Teplý chléb se nejedl, platilo přísloví „Chléb z pece žaludek
nechce, ale z lísy i mrtvého vzkřísí“. Slaměné ošatky se vyráběly doma z cepové slámy a loupaných
kořínku. Na podzim se po upečení chleba využila pec na sušení planých hrušek, na pracharandu na
škubánky. Za druhé světové války byly odstředivky a máselnice zablombované, o nadojeném se vedly
denně záznamy, doma se mělo nechat předepsané množství mléka pro rodinu a ostatní odevzdat. Malá
světnice, výměnkářská, byla pro dědu a babičku, vnoučata ji rádi navštěvovaly. Čas jim utíkal, dokud mohli
vykonávat lehčí práce a opatrovat vnoučata, horší bylo období, když zdravotní stav žádnou činnost
nedovolil. Bez novin, rozhlasu a televize byly dny i večery dlouhé, zvláště zimní večery, když se po čtvrté
odpoledne stmívalo. Škoda, že dědové a babičky těch málo zbývajících dříve narozených nepobíraly
důchody, byly by ve větší vážnosti než dnešní. Pan Kubec byl pro celou vesnici strejda Kubců, byl
zvoníkem, zvonil třikrát denně, odměnu v obecním rozpočtu měl 50 Kčs ročně. Když jsme na Bílou sobotu
ráno skončili řehtání, než jsme šli do školy, chtěli jsme od něho odměnu za řehtání. Prádlo se pralo ve
velkých neckách za pomoci valchy z tvrdého dřeva, krásně ji vyřezával pan Vytlačil. Vyvářelo se ve velkých
hrncích, ARIEL se nepoužíval, jen mýdlo Helada a Šichtovo jádrové mýdlo s jelenem. Když se pralo, byl
skromnější oběd, hospodyně měla málo času a na plotně bylo málo místa. Když to polní práce dovolily,
pralo se v pondělí, v pondělí a v úterý praly hospodyně, ve středu a ve čtvrtek podruhyně a v pátek a
v sobotu ostatní.
Jan Doubek, Vračkovice

děkují všem, kteří navštívili
9. Ochotnický bál
A samozřejmě všem dobrovolným dárcům věcných cen do naší tomboly.
www.divadlo-naceradec.wz.cz
Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích si Vás dovoluje pozvat na již tradiční

Hasičský bál
datum: 14. února 2009

místo: budova školy Daměnice
hrají: Melody band (Pacov)
Začátek ve 20 hodin. Tradičně bohatá tombola a půlnoční losování a hezké ceny.
Bližší informace a fotografie z plesu naleznete na www.damenice.tym.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v únoru oslaví…

Narodila se…

4.2.2009 Milada
Znamenáčková
Olešná
80 let
5.2.2009 Jiří Holub
Načeradec
75 let
22.2.2009 Eduard Půta
Načeradec
70 let

17.1.2008 Viola Fučíková

Načeradec

Úmrtí
6.1.2009 Vimrová MarieNačeradec
8.1.2009 Procházka Karel
Načeradec

Vzpomínka
Dne 14. ledna 2009 uplynul rok, co nás opustil náš drahý a milovaný syn, bratr,
švagr, strýc Štefan Ondriga z Daměnic.
S láskou na něj vzpomínají rodiče, sestra Jana s rodinou, bratr Jan s rodinou,
sourozenci Anna, Gita, Jozef a Pavol.

A ještě pár slov k vánocům.
Všichni se před vánocemi snažíme zdobit své domy. Tak jako doma chceme vyzdobit i naše vesnice,
naši obec Načeradec. Vánoční osvětlení na stromku na náměstí přestalo během vánoc svítit. Že by
závada? Nikoliv. Možná vtip,či žert? ...... Ne, kdosi vylezl na ozdobený strom a na vršku přestřihl celkem
28 drátů. Řekneme si ....... nějaký vandal, však to slyšíme ve sdělovacích prostředcích denně. Ale
opravdu to jde mimo nás? „Ten vandal“ ničí naši práci, ničí náš majetek, ale hlavně vytahuje peníze z
kapes nás všech. A to opravdu necháme bez povšimnutí? Teď je to jen osvětlení, ale co to bude příště?
Budeme před tím zavírat oči a vandalovi pěkně poděkujeme nebo to chceme jinak?
Ing. Jiří Jelínek, starosta

INZERCE
Firma O.B. nabízí:
Správu a údržbu nemovitostí
Řemeslnické práce:
v bytech, v domech, na chatách i ve firmách
Péče o zahradu:
sečení, stříhání křovin, úprava terénu, úklid
Zednické práce:
dále obkladačské a malířské práce
Pořez a štípání dřeva + doprava
Tel.: + 420 774 570 497, + 420 776 217 434
Firma Svoboda nabízí:
Chovné kuřice hnědé a černé barvy ve stáří
10 týdnů cena 105 Kč/ks
V případě zájmu objednávejte
v Koloniále Ilona Hauzerová, Načeradec.
K prodeji a odběru
dne 10. března 2009 v Načeradci na náměstí.
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