NAČERADSKÉ
NOVINY
Ročník: 51

číslo: 4

informační zpravodaj OÚ Načeradec

Duben 2009

Školní druţina při ZŠ a MŠ Načeradec pořádá ve dnech
2. – 3. dubna 2009 a 6. – 8. dubna 2009

Kde:
Čas:
Co:

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
v prostoru sborovny
8,00 hod – 13,00 hod
kraslice, kuřátka, jarní květy, perníčky, mazance, květináče, pomlázky, zajíčci,
osení…

Mateřská škola Načeradec vyhlašuje

v týdnu od 6. 4. do 8. 4. 2009
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
K zápisu přinesou rodiče nebo zákonní zástupci rodný list dítěte.
Prosíme, dodrţte 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

Z jednání zastupitelstva obce dne 10. března 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku obce Načeradec č. 1/2009 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, k zajištění udrţování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a
k uţívání zařízení slouţících potřebám veřejnosti.
- navýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ze
dne 23. 1 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev.
- rozpočet Svazku obcí Blaník na rok 2009.
- ţádost o dotaci – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Obnova obecního a krajského majetku postiţeného
ţivelní nebo jinou pohromou. Celkové náklady na poţadovanou akci jsou 1.816 tisíc Kč, poţadovaná
částka dotace 1.453 tisíc Kč. Projekt je vypracován na obnovu místní obsluţné komunikace v místní části
obce Načeradec v Daměnicích – p. č. 1272/3 v k. ú. Daměnice a místní obsluţné komunikace
v Pravěticích – p. č. 1028/9 v k. ú. Pravětice.
- ţádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora výstavby technické infrastruktury - akce
– Základní technická vybavenost – komunikace na p. č. 210/129 v k. ú. Načeradec. Celkové náklady na
poţadovanou akci jsou 1.798 tisíc Kč, poţadovaná dotace 500 tisíc Kč.
- dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy venkova. Celkové náklady na poţadovanou
akci jsou 179 tisíc Kč, poţadovaná dotace 125 tisíc Kč. Projekt je vypracován na dovybavení čtyř
dětských hřišť v obci Načeradec a třech místních částech – Daměnice, Horní Lhota a Řísnice.
- podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s Integrovaným operačním programem na projekt:
Typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo Načeradec – Upgrade. Finanční příspěvek jiţ existujícího
místa činí max. 68.540 Kč (přičemţ tato částka jiţ v sobě zahrnuje i internetové připojení na jeden rok a
výdaje na administraci) – dotace činí 85 %, tj. 58.259 Kč, vlastní podíl obce 15%, tj. 10.281 Kč.
- ţádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje – fond dopravně bezpečnostních opatření.
- smlouvu č. 1/2009 mezi OÚ Načeradec (objednatel) a MěÚ Vlašim, IČ 00232947 (poskytovatel)
uzavřenou na základě usnesení zastupitelstva MěÚ Vlašim ze dne 23. 2. 2009 podle § 46 odst. 2 písm.
a) a § 48 zákona č. 12//2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy
poskytne poskytovatel objednateli sluţby eGON centra a to sluţby Technického centra související
s projekty eGovernmentu – CzechPOINT – poradenství při vyplňování ţádosti o dotaci z Integrovaného
programu v systému Benefit 7.
- prodlouţení nájemní smlouvy na prostory v „Hasičské zbrojnici“ na období dalších dvou let od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2010 pro Jiřího Štekera, IČ 47080884, Načeradec 70.
- zrušení prvního kola prodeje budov č. p. 11 v Řísnici na st. p. č. 1 včetně st. p. č. 1 v k. ú. Řísnice
obálkovou metodou.
- vrácení zaplacené kauce 50 tisíc Kč účastníkovi obálkové metody.
- záměr vybudovat rybník „Mraviště“. Pro vybudování tohoto rybníka je nutné získat pozemky do vlastnictví
obce. Je třeba jednat ohledně nákupu a směny pozemků pod navrhovaným rybníkem v k. ú. Načeradec.
- komisi ve sloţení Šteker Zdeněk, Ing. Postřihač Petr, Bráza Ladislav, Ing. Svoboda Karel, Ing. Postřihač
Ladislav. Tato komise vytvoří do 18. března 2009 anketu občanům ohledně vyuţití obchodního střediska
v Načeradci. Anketa vyjde v Načeradských novinách.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce jednat s JUDr. Papouškem (likvidátor ZD Horní Lhota a Slavětín) o prodeji budov č. p. 11
v Řísnici na st. p. č. 1 včetně st. p. č. 1 v k. ú. Řísnice do 30. března 2009. S výsledkem jednání bude
seznámeno zastupitelstvo obce na svém dalším jednání.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- záměr vybudovat rybník u Pravětic.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostu obce jednáním o plánu údrţby silnic v zimním období se Správou a údrţbou silnic Benešov.
- starostu obce jednáním s firmou Správa a údrţba silnic Benešov ohledně změny posypu z inertního na
chemický mezi Načeradcem a Louňovicemi pod Blaníkem. V této situaci bude jednat společně se
starostkou Louňovic pod Blaníkem. Dále bude jednat o změně posypu ve směru Načeradec – Daměnice
(konec středočeského kraje), Načeradec - Slavětín a Načeradec – Kondrac.
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Z jednání rady obce v březnu 2009 vyjímáme:
rada obce schvaluje:
- smlouvu s Pečovatelskou sluţbou okresu Benešov o účasti na financování pečovatelské sluţby
poskytované Pečovatelskou sluţbou okresu Benešov v roce 2009.
- ţádost paní Boţeny Soukupové z Louňovic pod Blaníkem o přidělení bytu v DPS Načeradec.
- ţádost ZŠ a MŠ Načeradec o úhradu záporného hospodářského výsledku za rok 2008.
- pouţití přidělené dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ na rok 2009 v částce
200.000,- Kč na vnitřní úpravu kostela (nástěnné malby, vymalování).
- ţádosti o povolení kácení stromů mimo les:
- Miloslav Krejčí – javor na p. č. 9 v k. ú. Načeradec
- SACH s.r.o. - stromy okolo rybníků na Jizbici – místní šetření 13. 3.
- obec Načeradec – stromy pod stavbou ČOV
rada obce neschvaluje:
- ţádost paní Hany Brejchové z Prahy o přidělení bytu v DPS Načeradec.
- ţádost pana Damborského o změnu uţívání objektu u koupaliště.
rada obce bere na vědomí:
rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, o vydání stavebního povolení ke stavbě
„VN,TS,kNN č. k.210/113 a další“ v k. ú. Načeradec.
- rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci odvolání pana Rezka st., které se zamítá, a
potvrzuje se rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu Vlašim na stavbu siláţního ţlabu, jímky,
kanalizační přípojky a komunikace v Horní Lhotě.
- informaci o dotacích Krajského úřadu Středočeského kraje – oprava drobných památek, nový dotační titul
FROM (Fond rozvoje obcí a měst).
- zápis z jednání zahajovací schůze sboru zástupců vlastníků pozemků v rámci komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Pravětice.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Veřejná omluva
Dne 27. 2. 1995, v době, kdy jsem zastával funkci starosty obce Načeradec, byla obci doručena nabídka
odprodeje provozní budovy tehdejšího Zemědělského družstva Načeradec. Nabídka byla podepsána
ředitelem Ing. Ladislavem Postřihačem a externím účetním Ing. Jiřím Rambouskem. Obsahovala i
kalkulaci celkové kupní ceny 3 240 000,- Kč, ve které byla zahrnuta částka 420.000,- Kč jako podíl na
dani.
Dne 22. 3. 1995 uzavřela obec Načeradec se ZD Načeradec kupní smlouvu na koupi provozní budovy a
pozemků s ní souvisejících, a to za konečnou cenu 3 070 000,- Kč, kterou obec zaplatila dne 23. 3. 1995, a
tím považovala veškeré náklady spojené s koupí tohoto majetku za vypořádané. Ve smlouvě nebylo
dohodnuto, že by daň z převodu nemovitostí měla za ZD Načeradec zaplatit obec.
Dne 9. 2. 2000 však byl na základě uvedené kupní smlouvy obci jako ručiteli za zaplacení daně z převodu
nemovitostí doručen platební výměr Finančního úřadu ve Vlašimi na zaplacení daně z převodu
nemovitostí ve výši 153 500,- Kč za daňového poplatníka ZD Načeradec, který daň nezaplatil, a tyto
finanční prostředky od obce přímo zinkasoval finanční úřad.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Načeradec dne 10. 3. 2009 jsem se proto v diskuzi zeptal Ing.
Ladislava Postřihače, kam zmizela z majetku bývalého zemědělského družstva částka určená podle
kalkulace kupní ceny na podíl na dani, když daň nakonec zaplatila obec. Smyslem tohoto dotazu bylo
zjistit od bývalého ředitele družstva, proč družstvo jako poplatník daň z převodu nemovitostí po prodeji
provozní budovy a pozemků neodvedlo.
Dopisem právní zástupkyně Ing. Ladislava Postřihače a Ing. Jiřího Rambouska ze dne 16. 3. 2009 mi
bylo sděleno, že můj příspěvek do diskuze byl pochopen jako obvinění jejích klientů z toho, že peníze
získané prodejem nemovitosti obci nějakým způsobem zpronevěřili, a současně mě požádala jménem
svých klientů o písemnou omluvu v Načeradských novinách.
Tímto se tedy Ing. Postřihačovi a Ing. Rambouskovi veřejně omlouvám za to, že můj příspěvek na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Načeradec vyzněl jako obvinění z toho, že oni peníze získané
prodejem zpronevěřili.
V Načeradci dne 27. 3. 2009
Jiří Šanda, místostarosta obce Načeradec
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OZNÁMENÍ

 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznamujeme, ţe dne 14. dubna 2009 (úterý) bude přerušena dodávka elektrické energie v obcích: Bozejny,
Daměnice, Slavětín, Řísnice, Slavětín, Zdiměřice
v době od 7 hod. do 16 hod.

 Oznámení vlastníkům hrobových míst
Po zimním období se na hřbitově objevilo několik nakloněných pomníků, u nichţ hrozí povalení (spadnutí) a
poničení náhrobků nebo pomníků v blízkosti. Upozorněte prosím své známé a sousedy, kteří místní hřbitov tolik
nenavštěvují.
Obecní úřad Načeradec

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, ţivnostenském 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 ţivnostenského odboru ve Vlašimi

VYHLÁŠKA
Finanční úřad Vlašim oznamuje, že ode dne 1.4.2009 do dne 30.4.2009
je v budově Finančního úřadu ve Vlašimi
č. dveří 106 v přízemí
ve dnech pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 hod.
vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009
Za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního řadu pro poplatníky, kteří
mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci
NAČERADEC.
Více informací na úřední desce a na elektronické úřední desce www.naceradec.cz

Fotbal Blaník Načeradec slaví 90 let

1919 – 2009

s podporou obce Načeradec a firmy AUTO RACEK, a.s. Humpolec
Přijďte s námi oslavit 90 let načeradského fotbalu.
Pátek 8. 5. 2009 od 12.00 hodin na hřišti v Načeradci.
Program: zápasy žáčků, dorostu, mužů nad 40,50 a 60 let a žen
Hlavní hřeb programu od 16.00 hodin : Blaník Načeradec – Internacionálové ČR

-4–

Načeradec poctí svou návštěvou vzácný host. Všichni jste zváni …..
Kaţdý z nás rád chodí na návštěvu, zvláště tam, kde se cítí dobře, a jistě mnozí z nás také rádi zveme své
přátele, abychom s nimi strávili alespoň nějakou volnou chvilku, pobavili se, postěţovali si a zasmáli se něčemu
veselému. Taková návštěva potěší a posílí obě strany.
Načeradec bude v krátké době svědkem jedné velmi významné návštěvy, kterou bychom si neměli nechat
ujít. Ještě v čase předvelikonočním, na Květnou neděli - 5.dubna, sem přijede pan biskup Karel Herbst. Je to
člověk s velmi zajímavým ţivotním osudem a příběhem, který se rád setkává s lidmi, rád naslouchá a rozmlouvá.
Je pro nás tedy velkou ctí, ţe přijal pozvání na jednu z dětských bohosluţeb a projevil zájem se následně setkat se
všemi lidmi z Načeradce a okolí, kteří budou mít zájem se s ním podělit o svoje radosti i starosti.

V krátkosti ţivotopisné údaje biskupa praţského, Karla HERBSTA:
Narodil se v roce 1943 v Praze, vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv a následně vystudoval
gymnázium a bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Jako kněz působil v Mariánských Lázních, na Svaté Hoře u
Příbrami a ve Fryštáku na Moravě. V roce 1975 - 86 mu komunistická moc odebrala oprávnění pracovat jako
kněz, ţivil se tedy jako čistič oken. V tu dobu začal tajně pracovat pro mládeţ. Po roce 1990 se stal ředitelem
salesiánské komunity (sdruţení křesťansky smýšlející mládeţe) v Praze – Kobylisích. V letech 1997 -2000 působil
jako spirituál (poradce) v Arcibiskupském kněţském semináři v Praze – Dejvicích. V roce 2002 byl svatým otcem,
Janem Pavlem II., jmenován světícím biskupem praţským.
V knize o svém ţivotě říká: „Připadal jsem si často jako vagónek, který vyjíţdí na připravenou trať, jeţ směřuje do
dálky. Někdy musí přes výhybky a náhle dojde k překvapení, kdyţ vám někdo před nosem výhybku přehodí.
Najednou jedete úplně jinam, neţ jste chtěli, a začínáte po cestě obdivovat věci,o kterých jste netušili,ţe se s nimi
setkáte. To je obraz lidského ţivota.“
Hana Stehlíková

Něco z minulosti………… Kámen, hlavní stavební materiál
Všechny staré vesnické chalupy, obytné a hospodářské stavby jsou stavěné z kamene. Aţ za prvé republiky
se obytné místnosti začaly z venkovní strany stavět z kamene a z vnitřní se přizdívaly 15 cm širokou příčkou
z cihel. Většina zedníků neuměla číst plány, na to měli políra, ale pěknou zeď z kamene postavit uměli. Oslovení
„tarasníci“ nebo „stodoláři“ byla pro ně velká uráţka. Oblíbeným nápojem zedníků a sekáčů byla ţitná, říkalo se jí
zednická. Kamene byl v našem kraji dostatek, kupovat se nemusel, ale levný nebyl. Lámání kamene byla práce
těţká. Kdyţ byla skála lasovitá, pouţívaly se ţelené klíny a sochory, skála bez lasů se musela odstřelovat, vrtalo
se ručně, pouţívaly se ocelové tyče na konci vykované do tvaru půlměsíce. Důleţité bylo kalení a v tomto oboru
byli kováři mistři. Ostří nesmělo být měkké ani příliš tvrdé, aby se nevyráţelo. Na vrtání skály museli být tři dělníci
- jeden drţel ocelovou tyč a stále s ní otáčel, aby byl vrt kulatý, a dva tloukli na tyč ţeleznými palicemi v rytmu.
Velkým problémem byl prach z kamene, kdyţ se odstraňoval z vrtu. Dělalo se to dvojím způsobem, buď do vrtu
nalít malé mnoţství vody, z prachu udělat kaši, na silném drátu vykovat na konci lţičku a prach vybírat, nebo kaši
udělal řidší a slabý kulatý klacík na konci kladívkem rozklepat, aby se do něho mokrý prach nalepil, klacek
vytahovat z vrtů a oklepávat. V zimě bylo vrtání velmi obtíţné. Ten, kdo drţel tyč, musel sedět a voda zamrzala.
Odstřelovalo se trhacím černým prachem, k odstřelu stavebního kamene byl výhodný, netříštil se, měl posuvný
účinek a k roznětu nebylo potřeba rozbušek, jen zápalnice. Délka zápalnice se řídila vzdáleností od skály do
bezpečného úkrytu, centimetr hořel vteřinu. Dostatek kamene u nás, měl i negativní stránku. Říkalo se „začátek
kamení, konec chleba“. Střelivo se kupovalo u Hauzerů. V roce 1947 se stavěla silnice Načeradec – Vračkovice,
kámen na silnici se lámal na Vračkovské hůrce ve třicátých letech minulého století. V době hospodářské krize a
velké nezaměstnanosti se v nouzové akci lámal kámen za denní mzdu 8 Kčs. Na stavbu tělocvičny se
v Pravětické Ţernovce při lámání kamene vrtalo jiţ kompresorem a kámen vozili hospodáři s koňskými potahy
zdarma. Na Ţernovce je pěkný kámen, lámal jsem tam soklový na několik rodinných domků. V lomu na Cikáně
jsme lámali kámen na základy sušáků v cihelně a sám jsem tam lámal kámen pro Zemědělské druţstvo. Ještě je
jeden lom Zámečníků nad Fořtovnou. Kdyţ bylo samostatné Zemědělské druţstvo Daměnice, lámali druţstevníci
stavební kámen a dodávali ho do Vlašimi s dopravou. Za lámání kamene v Zemědělském druţstvu se platilo za
kubík kamene jednu pracovní jednotku dvacet pět, kdyţ jsem lámal, bylo za jednotku 14 Kčs.
Doubek Jan, Vračkovice
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Duben na zahradě
Strupovitost jabloní a hrušní - u odrůd náchylných k tomuto onemocnění začněte s postřiky jiţ před kvetením,
protoţe v tomto období se začínají uvolňovat z opadaných napadených listů z minulé sezony spóry - původci
onemocnění. První dva postřiky provedeme ještě před květem, další bezprostředně po odkvětu stromů. Za
deštivého počasí pokračujeme v ošetřování aţ do června v deseti aţ čtrnáctidenních intervalech. Pokud jsou
hrušně vysazeny v oblastech se silnějším výskytem rzi hrušňové, měli bychom dávat přednost přípravkům Baycor,
Dithane, Novozir nebo Polyram, které jsou účinné i proti rzím. Přípravky proti strupovitosti - Baycor 25 WP, Delan
700 WDG, Dithane M 45, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Mythos 30 SC, Syllit 65, Rubigan 12 EC, Zato 50
WG. Lépe, neţ často pouţívat k ochraně tyto chemické přípravky, je vhodnější pěstovat odolné odrůdy proti
strupovitosti. K odolným odrůdám jabloní patří např. Angold, Blaník, Bláhovo oranţové, Selena, Goldstar, Petra
CAC, Tábor, Topaz apod. Z hrušní patří k odolnějším např. Alice, Clappova, Milada, Konference, Manon, Monika,
Amfora, Blanka, Bohemica, Nela, Jana, Dita, Dicolor.
Pilatky švestková a jablečná – způsobují tzv. ranou červivost malých plůdků. Za rok mají jen jednu generaci.
Škůdce přezimuje ve stádiu larev v půdě. Dospělé pilatky nalétají na kvetoucí stromy a samičky kladou vajíčka do
kalichů odkvétajících květů. Chemický zásah je proto potřeba provést jiţ při dokvétání stromů, ale nejpozději
těsně po odkvětu. Chemickou ochranu můţete podpořit i bílými lepovými destičkami. Přibliţně deset dnů před
předpokládaným začátkem kvetení byste je měli rozvěsit do korun stromů, kde poslouţí nejen ke sledování náletu
dospělců, ale i na přímý odchyt samiček pilatek. Přípravky k ochraně proti pilatkám - Calypso 480 SC, Mospylan
20 SP.
V posledních letech se u slivoní objevuje jako nejzávaţnější onemocnění puchrovitost švestek způsobená
houbou Taphrina pruni. Houba totiţ přezimuje jako mycelium v mezibuněčných prostorech pletiv letorostů. Na jaře
prorůstá do květních pupenů a základů semeníků. Pletiva pak nadměrně bují, pecka se nevyvíjí, nebo zasychá.
Deformovaný plod nazývaný puchr se zvětšuje aţ na několik centimetrů. Zpočátku je zelený, později hnědý, na
povrchu pokrytý bělavým povlakem askospor. Napadené letorosty se kroutí, zduřují, ţloutnou a červenají. Pro
výskyt choroby jsou příznivé polohy s vysokou vzdušnou vlhkostí. Více trpí stromy zanedbané, s hustou korunou.
Výskyt podporuje i pozdní nástup jara a dlouhá doba kvetení. Choroba se projevuje v době nalévání pupenů,
případně rašení, aţ do konce kvetení. Preventivně stříkáme přípravkem Champion nebo Kuprikol.
Pilatěnka drobná patří mezi nejnápadnější škůdce růţí, protoţe způsobuje podélné stáčení listů do tvaru
trubiček. Listy se svinují aţ po nakladení vajíček pod pokoţku spodní vrstvy listů. Larvy škůdce se vyvíjí ve
vzniklých trubičkách. Za rok má pilatěnka jednu generaci. Ochrana spočívá ve dvou postřicích rostlin, a to na
začátku rojení dospělců a potom za dva týdny. První postřik se v nejteplejších oblastech provádí jiţ ve druhé
polovině dubna. K chemické ochraně můţeme pouţít přípravky Actellic 50 EC, Diazol 50 EW, Karate Zeon 5 CS.
Petr Kumšta

Maškarní průvod a vystoupení dětí MŠ a ZŠ
V posledních únorových dnech vyvrcholil letošní masopust neboli karnevalové
období. Po loňském úspěchu maškarního průvodu, jehoţ hlavním aktérem byla naše
základní škola, se masky se svým programem letos sešly v sobotu 28. února.
Zpočátku jsme měli obavy, zda nám průběh akce nepřekazí počasí. Ale nakonec se
umoudřilo. Ve škole se začali scházet ţáci i paní učitelky ve svých maskách.
V přestrojení se občas nepoznali ani spoluţáci ze své třídy. Celý průvod masek za
doprovodu hudby vyrazil od školy v čele s koňským povozem. U bytovek „se střetli“
ţáci v roli banditů a gardy. U školky se k maskám přidaly děti z mateřské školy. Trasa
byla zakončena na náměstí vystoupením dětí na improvizovaném ozvučeném podiu.
Program uváděli dva ţáci z 9. třídy. Děti z mateřinky nám připomněly večerníčkovské
postavičky a přizvali nás ke sledování svých oblíbených pohádek. Prvňáčci nás
potěšili písničkami. Od první třídy stoupáme výše, druháci předvedli show z ptačí
říše. A co třeťáci? Po svém vysvětlili, copak je to statistika. Co si přichystali čtvrťáci? Zas nějakou legraci. Vţdyť
této třídě není cizí cirkusové představení. Z páté třídy se přiřítila celá banda lidojedů. Šesťáci se inspirovali
pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Nevíte, co je chybovačka, k čemu slouţí padátko? S těmito a mnoha dalšími
vymoţenostmi nás seznámili „vynálezci“ ze sedmé třídy. Osmáci nás přizvali do světa reklamy a přesvědčili nás,
ţe „nám se daří“. Na závěr nám deváťáci předvedli, jak to moţná také chodí v televizním Kotli.
Na zdárném průběhu maškarního průvodu zakončeného besídkou se podílela načeradská základní a mateřská
škola ve spolupráci s obecním úřadem. Technické zázemí obstarali místní ochotníci. O bezpečnost se postarali
naši hasiči. Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří dodali akci lidovou atmosféru – muzikanti Pepa Křemen, Karel
Brázda, pan učitel Volek s chlapci Sibalovými a koňské povozy pana Šafraty z Louňovic a pana Míky ze Zdislavic.
Ale děkujeme především aktérům nejdůleţitějším – všem zúčastněným maskám.
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Daniela a Kateřina Janoušovy, ţákyně 9. třídy

SPORT
BLANÍK FOTBAL - ROZLOSOVÁNÍ JARO 2009.
Dorost:

Muţi:
NE 29.03.

Blaník

Vracovice

15:00

SO 11.04.

Blaník

Struhařov

10:15

NE 05.04.

Louňovice A

Blaník

16:30

NE 19.04.

Úročnice

Blaník

11:00

NE 12.04.

Blaník

Nesperská Lhota A

16:30

SO 25.04.

Blaník

Drachkov

10:15

NE 19.04.

FC Libouň

Blaník

17:00

SO 09.05.

Blaník

10:15

NE 26.04.

Blaník

Trhový Štěpánov B

Vrchotovy
Janovice

17:00

Křivsoudov B Blaník

SO 16.05.

Blaník

Pravonín

10:15

NE 03.05.

14:00

Blaník

Čechtice B

NE 24.05.

Ratměřice

Blaník

10:15

NE 10.05.

17:00

Blaník

Dolní Kralovice B

SO 30.05.

Blaník

Kamberk

10:15

NE 17.05.

17:00

Olbramovice

Blaník

10:15

Keblov

Blaník

NE 07.06.

NE 24.05.

15:00

Blaník

Pravonín B

SO 13.06.

Blaník

Libeţ

10:15

NE 31.05.

17:00

NE 07.06.

Miřetice B

Blaník

14:00

SO 20.06.

Graffin Vlašim
Blaník
B

NE 14.06.

Blaník

Zdislavice B

17:00

13:00

Pokračování (90 let fotbalu v Načeradci.)
S. K. Blaník Fotbal – předválečné období
Členská schůze S. K. Blaník ze dne 21. 3. 1926.
Předseda informuje, jak jednal s velkostatkem, který hovoří o škodách na úrodě způsobených vedle
hřiště a dává mu na vybranou tři pozemky jako náhradu za Roubíčkov: za Dědkovi, louku u Kačína
nebo pole u pivovaru. Navrhované pozemky byly uznány předsedou za nevhodné. Dále kolega
Smetana uvádí výsledek jednání s panem Kolářem o pronájmu hřiště na jeho poli. Poté je přistoupeno
ke hlasování. Celkem jsou odevzdány 23 hlasy, z nichţ pro hřiště Na Nové znělo 17, pro velkostatek 1
a prázdných bylo 5. Dále bylo usneseno navázati ještě jednou jednání s velkostatkem o hřišti Na
Roubíčkově.
Mimořádné výborové schůze S. K. Blaník 23. a 25. 3. 1926.
Výbor se rozhodl naposledy oslovit velkostatek o přidělení vhodného pozemku, nebo úpravu
stávajícího hřiště a ohradu na straně škodě vystavené. Nevyhoví-li velkostatek těmto podmínkám, bude
se vyjednávati o smlouvě s panem Kolářem 25. 3. v hostinci Na Nové.
Na Nové kolega Zelenka podává stručnou zprávu o tom, ţe velkostatek je sice ochoten přiděliti
nový pozemek na hřiště, ale toto je opět svahovité. K ţádosti o jeho úpravu, aby bylo schopné ke hraní
a dolejší strana aby byla ohraţena, bylo řečeno, ţe velkostatek dá potahy a klub musí dát lidi, ohraţení
bylo odepřeno zcela. Po rozpravě byl povolán do schůze pan Kolář a dohodnuta a podepsána smlouva
o pronájmu pozemku pro hřiště za hostincem Na Nové. S. K. Blaník se tak vrací na místo, kde se s
fotbalem před sedmi lety v Načeradci začínalo a první zápas na novém hřišti byl v neděli 4. dubna proti
S. K. Viktorie Vlašim - S. K. Blaník zvítězil 4:0.
Na podzim se dohrály fotbalové zápasy a opět se v „okurkové sezóně“ 14. 11. řeší hřiště. Výboru S.
K. Blaník si ústně stěţuje pan Kolář na nedodrţování podmínek smlouvy o pronájmu hřiště,
přičemţ jiţ hřiště z větší části zoral, branky a sedadla odstranil. Všeobecně je vyslovován odpor
nad tímto jednáním a v jeho nepřítomnosti je dotázána pí Kolářová o stavu věci. Sdělila, ţe hřiště
je zoráno, a to hlavně v důsledku toho, ţe členstvo S. K. Blaník nedodrţuje návštěvnost hostince
pana Koláře v hojné míře a jsou výtrţnosti z řad členstva.
„Hřiště, ţe bychom dostali, ale musili bychom zaplatiti tolik, kolik vynáší v obilí.“ Rozhodnuto
bylo projednat záleţitost po návratu pana Koláře takto: Buď upravení hřiště do dřívějšího stavu a
500 Kč odškodného, anebo vymáhati soudně.
Na následující mimořádné výborové schůzi 29. 11. bylo kolegou Dvořákem Leopoldem navrţeno,
aby byla podána ţaloba ve smyslu porušení smlouvy na pana Koláře. Zplnomocněn jednáním u
okresního soudu ve Vlašimi byl kolega Vecker. Na schůzi 16. 12. 1926 byl výbor kolegou Veckerem
informován o tom, ţe přelíčení se konalo 7. 12. a rozsudek soudu vyzněl ve prospěch S. K. Blaník,
který v důsledku ukončení fotbalové sezony upouští od vymáhání odškodného.
Pokračování příště …
Ing. Jiří Rambousek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v dubnu
oslaví…
26. 4. 2009
Marie Hybšová
Horní Lhota
70 let
Narození
13. 3. 2009 Matěj Starec Olešná
Úmrtí
1. 3. 2009
Petr Pokorný Načeradec

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se
naposledy přišli rozloučit s naším milovaným
synem panem
Petrem Pokorným dne 6. března 2009.
Děkujeme za projevenou soustrast a
květinové dary.
Velké poděkování patří SDH Načeradec.

SRPDŠ při Základní škole a Mateřské škole
Načeradec pořádá

VELIKONOČNÍ
RODIČOVSKOU ZÁBAVU
dne 12. dubna 2009 od 20,00 hod
v tělocvičně ZŠ Načeradec.
Hudba:
Autobus: Louňovice, Kondrac, Křížov,
Pravonín, Tisek, Buková, Horní Lhota,
Řísnice, Slavětín, Daměnice, Pravětice
(čas upřesněn na plakátech).

BOHATÁ TOMBOLA

Jménem zarmoucené rodiny Hana Fialková

Vzpomínka
Dne 25. dubna 2009 uplynou tři roky, co
nás opustila paní Růţena Křemenová
z Načeradce.
Vzpomíná manţel Antonín a rodiny
Křemenovy.

SDH Načeradec
Vás zve na taneční zábavu
dne 25. dubna 2009
od 21,00 hod.
v tělocvičně ZŠ Načeradec.

Obec Načeradec pořádá

POZVÁNKA
Datum:
5.4.2009
Čas:
11.00 hod
Místo:
- kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci
- místnost školní jídelny v Načeradci
Program:
- dětská mše svatá, kytarová hudba
- oficiální setkání s panem
biskupem Herbstem
- po skončení dětské mše svaté –
společné polední posezení
- neoficiální popovídání s panem biskupem
Kdo je zván:
- vy všichni - malí i velcí, děti všeho věku,
maminky i tatínkové, babičky a dědečkové
- všichni, kdo se rádi setkáváte ……
- ať doma nezůstane ani ten, kdo je sám……
- kaţdý, kdo přijde, je srdečně vítán
Jiří Starec, Olešná 26, Načeradec
PNEUSERVIS
OPRAVA VOZIDEL
Č.tel. 604 112 238
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SLET
ČARODĚJNIC.
Zveme Vás na hřiště v Načeradci
dne 30. dubna 2009 od 18 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů Načeradec
Vás zve na

OKRSKOVOU SOUTĚŽ.
Koná se dne 2. května 2009 na hřišti
v Načeradci.

Antonín Rezek ml., Dolní Lhota nabízí:
nákup dřeva - na stojato, na odvozném
místě
veškeré sluţby v lesnictví
prodej truhlářského i stavebního řeziva
pořez kulatiny
Objednávky na tel. č. 728 701 806.

