NAČERADS KÉ
NO VINY

Ročník: 51

číslo: 3

informační zpravodaj OÚ Načeradec

Březen 2009

ZŠ a MŠ Načeradec vyhlašuje

v týdnu od 6. 4. – 8. 4. 2009
ZÁPI S D ĚTÍ DO MATE ŘS K É Š K OLY
PRO Š K OLNÍ RO K 2009/2010
K zápisu přinesou rodiče nebo zákonní zástupci rodný list dítěte.
Prosíme, dodržte termín zápisu a zapište své děti i tehdy, pokud nastoupí od ledna do června
2010.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za mateřskou školu: Jaroslava Koubíková

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
se uskuteční
v ÚTERÝ 10. BŘEZNA 2009 od 18,00 hod. ve školní jídelně v Načeradci.
SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY.

Fotbal Blaník Načeradec
slaví 90 let 1919 – 2009

Přijďte s námi oslavit 90 let načeradského fotbalu.
V 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

Z jednání rady obce v lednu 2009 vyjímáme:
-

-

-

-

-

-

-

-

žádost na MMR ČR na obnovu obecního majetku poškozeného po živelných pohromách - na
opravu místních komunikací v Daměnicích a Pravěticích
žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o kontrolu seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu a nahlášení voličů jiných členských států EU
dohoda s Finančním úřadem Vlašim o termínu návštěv pracovníků správce daně v rámci zajištění
projektu aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti – odborná pomoc pro občany při podání
přiznání daně z příjmů fyzických osob, dne 25. března 2009 od 15 do 18 hodin na OÚ Načeradec
podklady z Městského úřadu Vlašim pro podání žádosti na dotace na CzechPOINT
oznámení Městského úřadu Vlašim, odboru ŽP, o zahájení vodoprávního řízení, o povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby „Kanalizace a ČOV Načeradec“
a pozvánka na místní šetření
sdělení České pojišťovny o škodní události – čekárna Olešná
seznam stanovišť včelstev včelařů ZO Načeradec
domovní řád pro dům s „chráněnými byty“ v Načeradci čp. 244
registrační list z Operačního programu Životního prostředí na akci ČOV a kanalizaci
dopis a prohlášení České botanické společnosti k biologickým a ekologickým aspektům
hospodaření v českých lesích
informace Ministerstva vnitra ČR o označení budov CzechPOINTU
výroční zpráva za K-centrum Magdaléna Benešov za rok 2008
pozvánka SH ČMS Benešov na proškolení obsluhy motorových pil
výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR na poskytnutí dotací pro tvorbu a aktualizaci územních
plánů obcí
pozvánka Pozemkového úřadu Benešov na úvodní jednání o komplexních pozemkových
úpravách v k. ú. Pravětice dne 6. března 2009 (ve škole v Daměnicích) a v k.ú.Horní Lhota (ve
škole v Horní Lhotě) dne 20. března 2009
dopis Preventivně informační skupiny Policie ČR k nárůstu kriminality
protokol z místního šetření Finančního úřadu Benešov k poskytnutým dotacím – nebyly zjištěny
žádné nedostatky
návrh textu na panel v rámci nové cyklotrasy od p. Radka Bílka, renomovaného
blanickorytířoznalce z Vlašimi, který je autorem knihy i několika publikací o fenoménu Blaníku a
blanických rytířů
pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 v ZŠ a MŠ Načeradec
vymezení pracovních sektorů Letecké hasičské služby
zápis ze setkání partnerů Kraje blanických rytířů
tisková zpráva Kraje blanických rytířů z veletrhu Regiontour 2009 v Brně
žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les:
- firma Recta má povoleno pokácet tři topoly na parc.č.792/1 v k.ú.Načeradec
- pan Antonín Kačena má povoleno pokácet dva topoly na parc.č.790/9 v k.ú.Načeradec
- obec má povoleno pokácet topol a lípu na parc.č.638/1 v k.ú.Olešná
ČSOP Vlašim se vyjádří ke zdravotnímu stavu stromů na návsi v Olešné po prozkoumání
kořenového systému
ing. Jiří Jelínek, starosta

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 to
dne 25. března 2009 od 15,00 hod do 18,00 hod.
Odbornou radu Vám poskytnou pracovníci Finančního úřadu Vlašim.

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)
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Obecní úřad Načeradec

• Něco z minulosti…………
Oslavy konce masopustu
Poslední lednový den jsme prožívali Tučný čtvrtek. Většina občanů přešla tento den bez povšimnutí, ale
jinak se prožíval v minulosti, pekly se koblihy a řízky. V Načeradci zasedal řeznický cech. Ve Vračkovicích
navštěvoval Josef Maceška dobře živené sousedky. Přál jim zdraví a štěstí ke jmeninám. Žádná se
neurazila. Všude byl pohoštěn a dostal něco pro zahřátí. Tučný čtvrtek byl předzvěstí konce masopustu.
Kdo chtěl vstoupit do stavu manželského, musel spěchat. Masopustní sobota byla posledním termínem, v
postě se svatby nekonaly. Všechny osoby v tomto vzpomínání oslovuji předem jako dámy a pány. Dále
budu uvádět pouze jména. (Doufám, že se dosud žijící neurazí.) Na Masopustní sobotu byl před šedesáti
léty, v roce 1948, rekordní počet svateb. Do stavu manželského vstoupilo pět novomanželských dvojic Hauzer Antonín, Ryšavá Lída, Melichar Eduard, Kozlová Marie, Fořt Josef, Božka Bártová, Volek Josef,
Jelínková Antonie, Klenot František, Jelínková Marie, mezi námi jsou ještě manželé Hauzerovi a Božka
Fořtová, přeji jim mnoho zdraví a rodinné pohody. Týden předem upozorňoval při kázání pan děkan
Konopištský hospodyně, aby si v pátek uvařily, aby mohly včas nastoupit mezi divačky. V roce 1933
pořádali hasiči maškarní průvod, otec měl na Zhoři strýce, starého mládence a sběratele starožitností, ten
na maškaru daroval flašinet. Hrál na něj Klimpera, žádnou legraci nezkazil, dělal vojenského vysloužilce,
měl mnoho vyznamenání, některé vojenské nebyly. Škoda, že se flašinet ztratil, byla to cenná starožitnost.
Maškarní průvod skončil v místní hospodě a večer byla zábava, na které hrála kapela „Bukové“ v tomto
obsazení: Vošický, Slunečka, Vrána, Čáp a Půta. Za druhé světové války byly zábavy přísně zakázané,
konaly se načerno ve Vračkovicích a na Zhoři, hrála na nich Bukovská kapela rozšířena o nové členy –
Švece a Kuklíka, bubeníka Půtu, vystřídal Doubek Adolf. Na Zhoři mimo Bukovských, hráli muzikanti
z Čechticka a Čáslavska, to byla kapela s nejmenším počtem členů - harmonikář, saxofonista a bubeník.
Na Zhoři často zaznívalo: Já jsem sedláka syn, Hrajte, já ráda tancuju, Já jsem holka chudá, Hrajte mi tu
moji, Kohouti kokrhali. Když se na muzikanty zapomnělo, hlásili se o své právo, když vytroubili. Všechny
tanečnice se rozhlížely, pro kterého půjdou na volenku a půjdou s ním domů, byly zklamané. Volenky se
nekonaly, ozvalo se stručné hlášení: „Rádi bychom věděli, kdo nám tady zakázal pět.“ Alkohol, byl za druhé
světové války nedostatkovým a drahým zbožím. Láhev nekvalitního alkoholu stála 1500 Kč. Sponzorem u
zábav mohl být jen účastník s velkým příjmem a ten měl profesi, která měla dvě pojmenování. Na pile byla
nejvyšší hodinová mzda 6,20 Kč a dělník na poli u velkostatku vydělal 2,80 Kč za hodinu. Účast na
zábavách byla veliká, je obdivuhodné, jak se rozšiřovala zpráva, kde se bude v neděli tancovat. Nemohly
být plakáty a telefonní spojení bylo v málo místech. Hlavním organizátorem zábav na Zhoři byl Josef Pitrák
z Jeníkova, zajišťoval kapelu, petrolej na svícení (ten se těžko sháněl) a s hostinským smlouval, za jakou
finanční částku, otevře sál. Vstupné se vybíralo v sále do klobouku, platili jenom tanečníci, tanečnice měly
vstup volný. Dlouholetou tradici měla o Hromnicích pouť v Pravoníně. K zábavám se sešli mladí ze
širokého okolí. Zábavy byly ve dvou sálech - u Hrabánků a Kubálků. Muzikanti čekali a když věřící
dopoledne vycházeli z kostela, začínali hrát.
Doubek Jan, Vračkovice

ŠKOLÁCI NA HORÁCH
V pátek 23. ledna 2009 jsme se konečně dočkali a mohli zamávat svým rodičům a
odjet na hory. Před šestou hodinou jsme po cestě plné deště dorazili do Nových
Hutí na Šumavě. Jeli s námi pí uč. Zhorná a Lorencová. Zde jsme se ubytovali
v zařízení „Chata Škola“. Druhý den dorazili instruktoři a odjela pí uč. Lorencová.
Zahájení výcviku začalo rozdělením do 2 skupin podle lyžařských zkušeností.
Jedno dopoledne jsme měli odpočinkové, a tak jsme si zašli do penzionu Tetřívek na zmrzlinový pohár.
Odpoledne většinu z nás čekal výcvik na běžkách. Jeli jsme na Zadov. Zde jsme viděli skokanský můstek a
lyžařský stadion. V úterý večer se 19 dětí zúčastnilo nočního lyžování. Každý večer nám instruktoři Mgr.
Aleš Novosád a Mgr. Lenka Dvořáková vyprávěli o historii a současnosti lyžování, o lyžařské výstroji a
výbavě a bezpečném chování na horách a při lyžování. Poslední den jsme vyhodnotili bodování pokojů,
soutěž družstev ve společenských hrách a lyžařské závody. Čtvrteční dopoledne jsme lyžovali, měli jsme
volné jízdy. Pak nastal urychlený úklid, balení a odjezd domů. Všichni jsme se spokojeně vrátili a na hory a
naše instruktory budeme rádi vzpomínat.
Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Načeradec
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SPORT
TJ BLANÍK NA Č E RA D E C O P ĚT P O ŘÁ DÁ

TURNAJ V E FOTBALE TROJIC
kdy?
kde?
v kolik?
za kolik?

Sobota 7.3.2009
Tělocvična ZŠ Načeradec
Od osmi ráno žáci, po desáté dospělí
Devadesát kaček za tým (max. čtyři lidé
v týmu!), žáci startovné neplatí
ceny?
Hodnotné a tradiční
občerstvení?
Samozřejmě (točené pivo…)
pravidla?
Na místě
proč?
Hlavně pro radost a kondičku
Přihláška na tel. č. Kačena Martin
605 268 985
Rambousek Martin
604 793 879

TJ BLANÍK NAČERADEC – LOS SOUTĚŽE – JARO 2009 – ROČNÍK 2008/2009 - IV. třída sk. D
14. kolo 29.03.2009
Domácí
D.Kralovice B
Pravonín B
Keblov
Bl. Načeradec
Čechtice B

15. kolo
05.04.2009
Hosté

Termín

Den

Domácí

Hosté

Termín

Den

Miřetice B

28.03. 15:00 SO

Tr.Štěpánov B

D.Kralovice B

05.04. 15:00 NE

Zdislavice B

29.03. 15:00 NE

FC Libouň

Křivsoudov B

05.04. 16:30 NE

Hulice

29.03. 15:00 NE

Nesper. Lhota A

Čechtice B

05.04. 15:00 NE

Vracovice

29.03. 15:00 NE

Louňovice p.Bl. A

Louňovicep.Bl. A 29.03. 12:00 NE

Bl.Načeradec

05.04. 16:30 NE

Vracovice

Keblov

05.04. 15:00 NE

Křivsoudov B

Nesper.Lhota A

29.03. 12:00 NE

Hulice

Pravonín B

04.04. 16:30 SO

Tr.Štěpánov B

FC Libouň

29.03. 15:00 NE

Zdislavice B

Miřetice B

04.04. 16:30 SO

III.TŘÍDA, SKUPINA B, OKRES BENEŠOV
ROZLOSOVÁNÍ JARO 2009
Kolo Den Datum
Začátek
14
SO
28.3.
Popovice
S K Načeradec
15:00
15
NE
5.4.
S K Načeradec
O středek
16:30
16
SO
11.4.
R Ú Kladruby
S K Načeradec
15:00
17
NE
19.4. S K Načeradec
Tichonice
17:00
18
SO
25.4.
Po stupice
S K Načeradec
17:00
19
NE
3.5.
S K Načeradec
Ratměřice
17:00
20
NE
10.5.
Velíš
S K Načeradec
15:00
21
NE
17.5.
Chotýšany „B“ S K Načeradec
15:00
22
NE
24.5. S K Načeradec
Pravonín
17:00
23
SO
30.5.
D.Kralovice
S K Načeradec
17:00
24
NE
7.6.
S K Načeradec
Kondrac ,,B“
17:00
25
NE
14.6.
Křivsoudov
S K Načeradec
17:00
26
NE
21.6. S K Načeradec
Čechtice
17:00
Přátelská utkání : SO – 28.2. od 16 hod, UMT Votice
– Zdislavice „A“
NE – 8.3. od 14 hod. UMT Pelhřimov – Lukavec „B“
NE - 15.3. od 12 hod. UMT Humpolec – Lukavec „A“
NE - 22.3. od 15 hod. hřiště Načeradec – Nesperská Lhota „A“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPONZOŘI:
AGROPOST s.r.o. Načeradec, SUPER-KRETE CZECH s.r.o.Praha,
LAKTOS a.s. Praha, VP AGRO s.r.o., RECTA s.r.o. Načeradec
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Pokračování (90 let fotbalu v Načeradci.) S.K. Blaník Fotbal – předválečné období
Řádná výborová schůze dne 6.9.1923:
„Kapitán podává zprávu o 1. zápase sehraném ve Vlašimi v neděli 26.8.1923 se Sportovním kroužkem
Vlašim, který zvítězil v poměru 1:2. Mužstvo chovalo se slušně, jeden člen byl 10 minut před koncem
vyloučen. Dále se schůze mimo jiné usnesla:‚K nedělnímu zápasu s S.K. Vlašimí usneseno, vypraviti
povoz. Zjednání tohoto obstará kolega Sezemský a Kušta. Při této příležitosti vyjedná kapitán zápas o
posvícení s jedním z obou klubů vlašimských. Výkop byl by o 3. hod. odpoledne a po zápase veselice.‘ “
Mimořádná schůze výborová dne 17.9.1923:
„Jménem klubu vysloven srdečný dík kol. Kuštovi za práci s potahem na hřišti, kterou vykonal úplně
bezplatně a kol. Burghardtovi za zhotovení branek, za něž přijmul jedině bezplatný vstup na zábavu. Dále
vysloven dík všem, kteří při úpravě hřiště ochotně a obětavě vypomáhali a zvláště pak mužstvu, které
dobylo tak skvělého vítězství 4:2 při zápase, který uspokojil veškeré přítomné obecenstvo, jehož projevy na
hřišti a četná návštěva při večerní zábavě dokázaly, že náš mladý klub získal si potřebné přízně a důvěry
obecenstva a jest povinností všech členů, zvláště pak cvičících, aby si tento úspěch v každém případě a
trvale udrželi. Výsledek obou těchto podniků budiž vzpruhou k dalšímu, vytrvalému a ještě dokonalejšímu
pokračování.“

Řádná výborová schůze dne 18.10.1923:
„Kapitán podává zprávu o zápase s S.K. Viktorií ve Vlašimi, který skončil pro nás porážkou 0:5.“
„Hospodář žádá o odepsání staré meruny, která bude předána žactvu. Povoleno. V klubový majetek
přibylo: 1 nový míč značky Liberty za Kč 114,-, 1 pár nákolenek za 30 Kč, 11 dresů za Kč 231,-, 4 velké
praporky a 4 malé.“
Řádná valná hromada S.K. Blaník ze dne 18.3.1925.
„Kapitán podává zprávu, že sehráno bylo v roce 1924 celkem 13 zápasů a to 3 vítězně, 4 nerozhodně,6
prohráno.Branek střelilo se 21, obdrželo 27“. Do nového výboru zvoleni: předsedou Blažek Jan, kapitánem
Antonín Zelenka, revizoři Vecker Jindřich a Jeřábek, jednatelem Bárta Jan, sekretářem Josef Staněk,
pokladníkem Jindřich Dvořák, výběrčím Jan Jelínek a hospodářem Karel Dvořák.“
Řádná valná hromada S.K. Blaník ze dne 14.3.1926:
„Sekretář podává zprávu, že sjednáno bylo v roce 1925 celkem 9 zápasů na naše hřiště. Skutečně
sehraných bylo 6 s následujícími kluby: F.K. Votice, S.K. Vlašim, S.K. Rudá Hvězda Tábor, S.K. Rudá
Hvězda Domašín a S.K. Vršovice. Nesehrané zápasy byly s kluby S.K. Ratibořské Hory, S.K. Pacov a XI.
skautů. Odvetné zápasy mimo naše hřiště sehrány 2 a to s oběma kluby vlašimskými. Dále se mimo jiné
valná hromada usnesla: ‚Jelikož klubu hrozí zabrání hřiště Na Roubíčkově, odeberou se kolegové Blažek,
Slabý a Smetana do zámku, by docílili dohody.‘ “
Pokračování příště …

Ing. Jiří Rambousek
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V NAČERADCI KAŽDOU PRVNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI ZPÍVAJÍ A HRAJÍ DĚTI…..
Celkem nenápadně, ale zato s pěkným výsledkem, funguje již od Velikonoc minulého roku
v Načeradci nová aktivita. Jsou to dětské mše svaté, které probíhají vždy první neděli v měsíci.
Na začátku byla veliká obava všech organizátorů, zda lidé v Načeradci budou o tyto programy stát,
ale vzrůstající účast rodin s dětmi, babiček, dědečků s vnoučátky, lidí z Načeradce i okolí, brzy ukázala, že
se lidem a hlavně dětem programově upravená „mše svatá pro děti“ líbí a baví je.
V této chvíli určitě mnohý čtenář mávne rukou s tím, že tohle se týká jenom těch „pobožných“. Ale
jako si „pobožný“ člověk rád zajde do kina a zahraje fotbal, tak se i lidem, kterým návštěva chrámového
prostředí není blízká, může programově upravená „mše svatá pro děti“ velmi líbit.
A co že se tedy v tom kostele vlastně děje? Děti si nosí svoje oblíbené hračky, se kterými si mohou
po celou dobu „programu“ hrát, nikdo se na ně nezlobí. Vhodnou formou se dovídají o základech našeho
kulturního dědictví - příběhy z Bible, a povídají si i o běžných věcech svého života, které prožívají s rodiči,
kamarády, ve škole.
Aby „program“ nebyl moc těžký, je postaráno o kytarovou hudbu, kterou zajišťuje kapela
s příhodným názvem „Od jedenácti do dvanácti“, jejíž členové jsou již dospělejší kluci a děvčata
z Načeradce a okolí, kteří prokázali neuvěřitelnou odvahu a hudební nadšení. Minimálně dvakrát do
měsíce se scházejí ke zkouškám, někdy i celodenním, neustále vymýšlejí něco nového tak, aby písničky
byly hezky zazpívané, a dokonce již nemají strach pouštět se do spirituálů a vícehlasných melodií.
Za minulý rok v rámci dětských mší svatých proběhlo již několik moc hezkých akcí. Zjistili jsme, že
se v kostele dají oslavovat narozeniny i s ochutnávkou výborných zákusků, které napečou ochotné
„kuchařky“. Zjistili jsme, že si v kostele mohou hrát a běhat děti a dospěláci se s nimi dokonce mohou smát.
Zjistili jsme, že se v kostele dají zpívat moderní písničky s kytarou, může se poskakovat i tleskat, což je
dokonce výborná prevence proti chladnějšímu prostředí. Zjistili jsme, že do kostela může přijít svatý
Mikuláš, andělé a ještě k tomu táhnout plnou nůši dárků. Zjistili jsme, že vánoční mši svatou mohou děti
zahájit sami svojí „pastýřskou hrou“ a Ježíškovi do jesliček dávají kopací míč, láhev s mlékem a
samozřejmě přikrývky, aby mu nebyla zima.
Za tyto aktivity patří ovšem velké poděkování všem místním organizátorům a lidem, kteří vydatně
přispívají svou pomocí. Všichni vědí, že dítě, které tráví aktivně svůj čas a ještě se přitom něco nového,
pozitivního naučí, je připraveno do života a s velkou odvahou dokáže v době dospívání odmítnout vše zlé.
Na závěr se patří Vás všechny pozvat každou první neděli v měsíci do Načeradce. Začíná doba
postní a blíží se předvelikonoční čas. I v tuto dobu budou připraveny programy pro děti, bude se hrát a
zpívat. Na Květnou neděli 5. dubna děti opět předvedou svůj program a věřte nám, že nebudete zklamáni.
Hana Stehlíková, MBA

UPOZORNĚNÍ PRO SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍKY
Osvědčení o samostatně hospodařícím rolníkovi
(vydáno podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů)
zanikne ze zákona k 30.4.2009.
Pokud nadále hodláte provozovat zemědělskou výrobu, je třeba se do 30.4.2009 zaevidovat
do evidence zemědělských podnikatelů na Městském úřadu Vlašim, živnostenském odboru
(Vlašim, Dvůr 413 – budova u zámeckého parku – II. patro, č. dveří 206).
Informace na tel. 317 850 122, 317 850 126, mobil 602 775 215)
Ivana Vlachová, vedoucí živnostenského odboru ve Vlašimi

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Ve středu 28.ledna 2009 se konal na Základní škole v Načeradci zápis dětí do 1.třídy pro školní rok
2009-2010. Celkem bylo zapsaných 17 dětí, 10 chlapců a 7 dívek. Z toho 7 dětí přišlo k zápisu po ročním
odkladu. 6 dětí bylo z Načeradce, po 2 dětech bylo z Pravonína, z Louňovic a Daměnic. Zbývající děti byly
z Tisku, Vračkovic, Slavětína, Hořce a z Prahy. Rodiče 2 dětí požádali o odklad začátku školní docházky.
První třída příštího školního roku by tedy měla mít 15 žáků, z toho 6 dívek. V současné době máme pouze
v 7. třídě více dívek než chlapců, ale jen o jednu. V ostatních třídách vždy převládají hoši.
Jana Rozkošná, ředitelka školy
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POLICIE INFORMUJE……
Podvodníci nikdy nespí - Senioři pozor
Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k Vašim penězům. Chtějí vniknout do Vašeho
bytu a pokud z Vás nevylákají peníze přímo, ovládají spoustu způsobů jak Vás okrást. Proto prosíme,
nedůvěřujte cizím lidem a nikoho cizího nevpouštějte do bytu. Na Benešovsku a dokonce i v Praze se v
poslední době udála řada podvodů na seniorech, kteří kvůli své důvěřivosti přišli o všechny úspory.
První případ, který je nám znám, se odehrál v Praze 5. listopadu loňského roku. Šestaosmdesátiletá
žena se vydala na procházku, když ji na Palackého mostě oslovil muž z právě zastaveného vozidla stříbrné
barvy, ve kterém seděla spolujezdkyně, s tím, že jeho příbuzný měl vážnou dopravní nehodu a je umístěn v
nemocnici. Stařenka se po krátké rozmluvě rozhodla ukázat jim cestu a dobrovolně do vozidla nasedla.
Během jízdy měl muž údajně hovor od primáře nemocnice, který mu měl říci, že jeho příbuzný je na tom
velmi špatně a bude muset okamžitě podstoupit operaci, která však bude stát sedmdesát tisíc korun. S
touto povídkou se tedy obrátil na důchodkyni, která se jim rozhodla v tak „vážné“ situaci pomoci. Nejdříve
zajeli k ní domů, kde však neměla tak vysokou hotovost, a tak ji tedy doprovodili do banky, kde zbylou
hotovost vybrala z účtu. Po vyzvednutí celou částku odevzdala podvodníkům, kteří jí výměnou nechali
tašku s údajně pěti až deseti tisíci dolary s tím, že se do pěti hodin vrátí a peníze jí budou navráceny. Toto
se ovšem nestalo.
Více jak měsíc po této události, patnáctého prosince roku 2008 se totožný případ stal právě v
Benešově, kdy stejnou historkou o zraněném příbuzném a radou o cestu k nemocnici podobná dvojice
vylákala z pětaosmdesátiletého muže čtyřicet pět tisíc korun. Důchodci se asi zželelo zraněného, pro
kterého musel přiletět vrtulník
Muž a žena se třetího února letošního roku v dopoledních hodinách pod záminkou dopravní nehody
známého vetřeli do bytu sedmasedmdesátileté ženy, kde ji umluvili k půjčce deseti tisíc korun na ošetření a
poté ji v nestřeženém okamžiku okradli o dalších deset tisíc.
A nakonec máme případ, kdy tři podvodnice vstoupily na pozemek a do bytu osmdesáti čtyřletého
důchodce s historkou, že chtějí zakoupit staré peřiny a kůže z králíka. Když jim v dobré víře šel do kůlny
své zboží ukázat, jedna z žen vnikla do jeho domu a ten mu prohledala. Při svém počínání našla jedno sto
padesát tisíc korun. Poté všechny podvodnice v rychlosti obydlí a pozemek opustily, nasedly do
přistaveného vozidla Škoda Octavia údajně lahvově zelené barvy, které měl řídit muž, a odjely.
Policie apeluje na to, aby si občané dávali pozor, nedůvěřovali cizím lidem a v žádném případě nikomu
neznámému neposkytovali žádné finanční půjčky.
Policisté Benešovska uspěli - Pro někoho smolný pátek 13.
Na Benešovsku od odpoledních do pozdních nočních hodin v pátek třináctého probíhala bezpečnostní
akce se zaměřením na pátrání po osobách a věcech, bezpečnost dopravy a podávání alkoholu mládeži.
Policisté prováděli kontroly osob a věcí, kdy během této akce byly zadrženy a předány do výkonu trestu
odnětí svobody dvě osoby a vypátráni dva svěřenci DDŠ Načeradec na útěku.
Na silnicích se bohužel i tentokrát pohybovali řidiči pod vlivem alkoholu. Jednomu z nich byla přístrojem
Dräger naměřena hodnota 0,63 promile alkoholu v dechu a další dva měli již nad promili. Také se našel
řidič, který usedl za volant, aniž by vlastnil řidičské oprávnění. V jednom podniku v Benešově se mladý muž
bez okolků podělil se svou spolusedící o alkoholický nápoj. Dívce ale bylo pouhých sedmnáct let a díky
ochotě kamaráda měla v dechu 0,74 promile alkoholu. Mladého muže tak romantický večer přišel na tisíc
korun pokuty, kterou mu policisté udělili. Na bruslení do Vlašimi si policisté nešli zabruslit, ale kontrolovali,
jestli se i zde nepodává alkohol osobám mladším osmnácti let. Na místě zjistili dva nezletilce ve věku 14 let
s množstvím alkoholu 0,1 a 0,27 promile, a dále dva mladistvé s hodnotami 0,19 a 1,45 promile alkoholu v
dechu. Alkohol, který konzumovali měli z vlastních zdrojů. Věc bude řešit Městská policie Vlašim. Celkem
bylo uloženo na úseku dopravy 59 pokut v celkové výši 22.000,- Kč. Policisté zkontrolovali 115 osob. Celé
akce se zúčastnilo 34 policistů pořádkové služby, 6 policistů dopravní služby, 15 kriminalistů, 4 strážníci
Městské policie Vlašim a 3 strážníci Městské policie Benešov.
nprap. Denisa Malá, Preventivně informační skupina Benešov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v březnu oslaví…
9.3.2009

Josef Mazaný

17.3.2009
30.3.2009

Pavel Ondriga
Načeradec
26.3.2009
František Růžek
Anna Floriánová
Daměnice
75 let
Blahopřejeme.

Načeradec
75 let
Zdiměřice

85 let

80 let

Úmrtí
31.1.2009

Duda Karel

Novotinky

Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se zúčastnili hasičského bálu v Daměnicích 14.2.2009.
Doufáme, že se s Vámi shledáme i příští rok na stejném místě.
Děkujeme za podporu občanům Daměnic, sponzorům z řad jednotlivců i firem, kteří
nám
pomohli k letošní hojné tombole.
Za SDH Daměnice Lukáš Vítek

Jana Klimpellová, Horní Lhota 37,
objednává slepičky (červené, černé) a kohouty. K dodání v polovině dubna. Tel. 607 767 654
Miroslav Nikl, mobil 604 377 725
nabízí : práce vysokozdvižnou plošinou do 20 m, průřez a kácení stromů, oprava komínů a žlabů,
čištění a nástřiky střech, nátěry fasád
POŘÁDÁ

TJ BLANÍK NAČE RA D E C

DĚTSKÝ K A RNEVAL
14. B ŘEZNA 2009 OD 13,00 HODIN
v TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ Š K O LY V NAČE R A D CI
HRAJE: AD RIAN M ÜLL E R, Vlašim
Co Vás čeká?
S outĚŽe, hry …
Vyhlášení „nejhezČí masky“

TJ BLANÍK

sladká odmĚna

NAČE R A D E C

Tombola

Dobrovolné vstupné

POŘÁDÁ

KA RNEVAL
14. B ŘEZNA 2009 OD 20,00 hOD
HRAJE:

V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ Š K O LY
NaČE R A D CI

ČEJKA BAND

Co Vás čeká?

ZÁBAVA
P ŮLNOČNÍ S L O S OVÁNÍ V STUP E N E K
V STUPN É 100 KČ
M A S K Y 50 KČ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOBUS – Býkovice, Louňovice, Kamberk, Ml. Vožice, Vilice, Daměnice, Horní Lhota, Slavětín, Řísnice
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