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Informace obecního úřadu
 V souvislosti s realizací ČOV a kanalizace ţádáme majitele domů, aby si prověřili a překontrolovali
vypouštění splaškových vod do současné kanalizace. Jedná se o případy, kdy jsou z domů
vyvedeny i dvě potrubí, např. jedno ze záchodu a druhé z kuchyně. Toto je třeba svést do jednoho
potrubí na vlastním pozemku. Budou provedeny kontroly. Je zbytečně nákladné a nepříjemné dát
toto dodatečně do pořádku. Dále upozorňujeme, ţe do nově budované splaškové kanalizace nesmí
být svedena ţádná dešťová voda. Čistota vody v potoce bude také kontrolována. Náklady na
vybudování přípojky po vlastním pozemku si hradí a zařizuje kaţdý sám.
 Ţádáme všechny majitele nemovitostí, kteří mají okapové svody ze střechy svedeny na chodníky, o
jejich zaústění do dešťové kanalizace popř. svedení dešťových vod na vlastní pozemek. Dále
ţádáme občany, aby si před svým domem, na veřejném prostranství, uklízeli.
 Na
základě
vyhlášky
č.
3/2007
Obecně
závazná
vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů, ţádáme občany o zaplacení poplatku a to:
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, zaplatí poplatek 375 Kč.
2. fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba, zaplatí poplatek 375 Kč
Úleva ve výši 60% sazby místního poplatku se poskytuje osobám s trvalým pobytem:
- důchodcům od 70 let věku, a to od počátku roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, bez
nutnosti předloţení dokladu,
- nezaopatřeným dětem ve věku do 15 let, a to do konce roku, ve kterém poplatník tohoto věku
dosáhne, bez nutnosti předloţení dokladu,
- osobám se zvlášť těţkým zdravotním postiţením, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, na základě předloţení dokladu.
Poplatek je splatný najednou, popř. ve dvou splátkách. První splátka ve výši (je moţné zaplatit 50
% z celkové roční částky) je splatná nejpozději do 31. března běţného roku, druhá splátka ve výši
50 % z celkové roční částky je splatná nejpozději do 30. září běţného roku.
 Začal po dlouhé a tuhé zimě pomalu roztávat sníh, který odkryl spousty zapáchajících exkrementů.
Ty se aţ do dneška skrývaly pod vysokou sněhovou pokrývkou. Ţádáme proto občany, aby po
svých miláčcích uklízeli exkrementy na veřejných prostranstvích, a tak dodrţovali pořádek a čistotu
v naší obci, viz. Obecně závazná vyhláška obce Načeradec č. 1/2009

Z jednání rady obce v únoru 2010
Rada obce vzala na vědomí:
rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odbor výstavby, a vydání územního rozhodnutí na stavbu
„Kanalizační přípojky v Načeradci“
rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství, a vydání
stavebního povolení na komunikace Základní technická vybavenost Načeradec
hlášení o trvalém umístění včelstev Českého svazu včelařů Načeradec dle předloţeného seznamu
a dále Ing. Kubece v Novotinkách a pana Kletečky v Horní Lhotě
pozvánku technického dozoru investora stavby „Kanalizace a ČOV Načeradec“ na předání
staveniště stavební firmě SYNER VHS Vysočina a.s. dne 2. března 2010
rozpis finanční podpory v programu Regenerace Městské památkové zóny a Městské památkové
rezervace na rok 2010
oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší v Dětském domově se školou Načeradec (firma Kros
Kralupy) a ZŠ a MŠ Načeradec (firma REMO servis)
ţádost pana Bedřicha Veseckého na změnu územního plánu obce
Rada obce schválila:
vyhlášení výběrového řízení na účetní obce Načeradec
výběrovou komisi jmenovanou starostou pro výběr účetní obce
ţádost paní Budákové o umístění v Domě s pečovatelskou sluţbou Načeradec
vyjádření ke stavbě firmy Recta (pneuservis) a Agrodruţstva Načeradec (stavební úpravy bytového
domu čp. 49 v Horní Lhotě)
koordinátora bezpečnosti práce na stavbu „ČOV a kanalizace Načeradec“ paní Janu Vašíčkovou
pozastavit kácení topolu na návsi v Pravěticích z důvodů nevyhovující cenové nabídky na kácení a
na základě petice části občanů obce Pravětice
účast Ing. Volence a pana Boháčka na jednání Spolku vlastníků obecních lesů ČR na Jemništi
ţádost Telefonicy O2 k přemístění telekomunikačního zařízení v k.ú. Načeradec u firmy Recta
program jednání zastupitelstva obce Načeradec dne 11. března 2010 ve školní jídelně
Rada obce neschválila:
uzavření licenční smlouvy s OSA pro práva k dílům hudebním na rok 2010
nabídku Šelmbeřštích dvořanů na kulturní akci „Pouť v Načeradci“ z důvodu stavby kanalizace v
obci Načeradec
Rada obce uložila starostovi:
zúčastnit se Svazku obcí BENEBUS v Benešově
jednat s ČSAD Benešov a ICOM Jihlava o změnu jízdního řádu v ranních hodinách ve směru z
Vlašimi do Načeradce
podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ na zasíťování nových parcel parc.č. 210/136 aţ
210/145
jmenovat výběrovou komisi pro výběr účetní obce Načeradec
jmenovat koordinátorem bezpečnosti práce na stavbu „ČOV a kanalizace Načeradec“ paní Janu
Vašíčkovou
zahájit správní řízení ve věci kácení stromů rostoucích mimo les
- olše na pozemku ţadatele pana Josefa Polívky v části Mraviště
jednat se Správou údrţby silnic Benešov o stavu propadlé silnice před DDŠ a čekárnou v
Načeradci a o stavu ostatních komunikací
Rada obce uložila místostarostovi:
ve spolupráci se stavební firmou SYNER VHS Vysočina a.s. vybrat vhodné místo pro umístění
stavebních buněk, stavebního materiálu pro stavbu kanalizace a ČOV, stavebních strojů a dočasné
umístění výkopové zeminy
zajistit ve spolupráci se stavebním technikem Arcibiskupství propadlou střechu farní stodoly
Ing. Jiří Jelínek, starosta

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
se koná ve čtvrtek 11. března 2010 od 18,00 hod. ve školní jídelně v Načeradci.
SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY.
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Informace ze ZŠ
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V NAČERADCI
Dámy a pánové, příbuzní, známí,
všichni, kdoţ přišli jste z blízka i dáli.
Vítejte mezi nás, přistupte blíţe,
slavíme Masopust, otevřte spíţe...
Váţení páni, ctěné dámy,
ťukáme dnes u vašich vrat.
můţete-li nám troškou přispět,
chcete-li drobný krejcar dát….
Těmito slovy byl
zahájen v sobotu
13.února
2010
masopustní
průvod,
který
uspořádala ZŠ a
MŠ Načeradec ve
spolupráci
s o.s.
Kamarádi. V čele
průvodu jel vůz
taţený
koňmi,
vyhrávala muzika,
zpívalo se a tančilo. Na několika zastávkách čekalo na všechny zúčastněné bohaté občerstvení, o které se
postarali obyvatelé obce. Pěknou tečkou za příjemně proţitým odpolednem bylo vystoupení ţáků místní
základní a mateřské školy na náměstí…

Doufáme, ţe setkáme se dříve,
ne aţ po roce.
Přijďte s námi v dubnu slavit Velikonoce.
Takţe všechny starosti
hoďte za hlavu
a přijďte se pobavit
k nám na zábavu…4. dubna 2010
za učitelský sbor: M. Ctiborová, L. Jedličková a J.
Zvárová

PS: Masopustní průvod
Občanské sdruţení Kamarádi Načeradce
děkuje základní škole, rádi jsme vám pomohli s
přípravou průvodu. Děkujeme občanům, kteří
se o nás starali v ulicích, kde také byla
připravena pro děti sladká odměna od našeho
sdruţení. Děkujeme všem, kteří přispěli
finanční částkou, byla předána Základní škole
Načeradec.
Průvod masek, hudba, tanec, smích,… toto
vše bylo vidět a slyšet v obci dne 13. 2.2010. A
tak si myslíme, ţe se masopust vydařil. I
v dalších letech se budeme snaţit tuto tradici
„dodrţovat“. Nebojte se k nám přidat.
Za o.s. Kamarádi Načeradce: Martina Švecová,
předsedkyně
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Z lesního hospodářství
Věčné návraty „Zlatého broučka“
Lykoţrout smrkový (IPS typographus), patří ve střední Evropě k nejvýznamnějším škůdcům lesa a je
charakterizován jako kalamitní škůdce. Dospělec je válcovitý, 4,0 – 5,5 mm dlouhý, černohnědý a lesklý.
Nejčastěji se vyskytuje ve smrkových porostech nad 60 let. Na dosud zelených stromech zahajuje nálet na
rozhraní suchých a zelených větví, odkud se šíří směrem k oddenku i k vrcholu. V jednom roce má
nejčastěji dvě generace a při teplém počasí můţe zaloţit i třetí. Jarní rojení začíná ve středních polohách
na přelomu dubna a května. Mnoţství brouků, které je schopno zahubit stojící smrk je závislé na vitalitě
stromu a na jeho schopnosti obranných reakcí. K odumření stromu dochází v důsledku přerušení vodivých
pletiv, ke kterému dochází při ţíru larev. Jejich chodby způsobují toto přerušení vodivých pletiv a následné
odumření smrku. Na odumřelých smrcích nacházíme aţ několik tisíc závrtů.
Napadené stromy poznáme podle:
barevných změn jehličí v koruně, kde jehličí napřed světlá, později rezne a opadává.
výskytu drtinek na patě kmene, které jsou patrné hned při započetí náletu.
přítomnosti závrtů v bazální části kmene, jednotlivé závrty při silném napadení je moţné lokalizovat
od výšky 1,3 – 1,5 m, níţe se zpravidla nevyskytují.
výronů pryskyřice, které jsou patrné, kdyţ se strom úspěšně brání.
Metody ochrany členíme na biologické, biotechnické, mechanické a chemické.
Tyto metody můţeme charakterizovat následovně v principech:
včasného zpracování veškerého dříví vhodného pro vývoj a namnoţení lýkoţrouta smrkového.
odstranění a následné asanace veškerého dříví před jeho vyrojením.
hubení 1. smrkového v ohniscích ţíru (lapáky, feromonovými lapači).
V obecních lesích Načeradec je zvýšená gradace tohoto škůdce. Ohniska se daří včas likvidovat. Dle
prognózy výzkumného ústavu toto zvýšení má být v roce 2010 o 30 % vyšší. Kalamita není vyloučena!
Protoţe se jedná o váţnou situaci, uskutečnil jsem exkurzi na státní hranici s Německem a Rakouskem,
abych poznal způsob jejich obrany. Hranici tvoří území lesů Šumavy likvidované tímto škůdcem. Široké
panorama se otevírá z vrcholu Třístoličníku. Z české strany je přístup vlakem z Volar a následně 9 km
stoupání na vrchol. Zvolil jsem jinou moţnost. Po přejití hranice ve Stráţném a po ujetí 30 km jsem
zaparkoval 300 m pod vrcholem. Zajímala mě činnost německých lesních hospodářů v situaci, kdy sousedí
s touto uměle vyvolanou pohromou. Z vrcholu je vidět stovky ha lesa hnědé barvy. Zelená střecha Evropy
přestala existovat. V dálce je vidět rozsáhlý dřevokombinát ve Volarech, který zřejmě zkrachoval pro
nedostatek dřeva. Při projíţdění tímto městečkem jsem hovořil s několika nezaměstnanými. V hlavě se mi
probouzí vzpomínky na povídky od Karla Klostrmana. Na Šumavě se vyskytovaly kalamity i několikrát
během století. Tamní obyvatelé tu dobu pojmenovali jako „dobu zlatého broučka“. Tisíce lidí mělo práci.
Sekery, ruční pily, sáně, potahy – koně, voli. Řemeslníci museli poptávku po nářadí vykrývat. Následovala
další armáda pracovníků na pilách a následné částečné zpracování. Stavěly se roubenky, stávající se
opravovaly. Zlatý brouček neměl ani moţnost vše zničit. Kolik by se takových roubenek při dnešních
technologiích mohlo na Šumavu vrátit. Odcházím z vrcholu a pozorně sleduji činnost německých kolegů. I
člověk má svůj mýtní věk a rozpětí jeho času. Nebylo jiné řešení, neţli zralé porosty smýtit a zahájit
obnovu. I k nim jsem kritický. Lesnická věda vypracovala metody hospodaření v parcích s vysokými
estetickými prvky, které plní veškeré funkce biocenózy.
Ing. Josef Volenec, emeritní lesní t.č. odborný lesní hospodář obecních lesů v Načeradci

Příspěvky na hospodaření v lesích
Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 18. 1. 2010 schválilo notifikované „Zásady pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich
vyuţití, na období 2010 – 2014.
 Upozornění pro všechny ţadatele: Podle schválených zásad nově vznikla povinnost, aby kaţdý
ţadatel provedl svou registraci na platném formuláři dle zásad v období od 1.1. do 31.3.
kalendářního roku, před provedením činností, které jsou předmětem ţádosti o poskytnutí
finančního příspěvku, tiskopis je vyvěšen na úřední desce obce Načeradec (www.naceradec.cz)
 veškeré dotazy zodpoví p. Martin Horký, Polesí Louňovice, tel. 724 524 415
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Něco z minulosti…………
Pokračování z minulého čísla…Načeradští řemeslníci a podnikatelé
Doplnění k řemeslníkům a podnikatelům, kteří byli uvedeni v minulém čísle Načeradských novin:
Ševci: Váša Karel (Podolí), Váša Alois (Podolí), Váša Karel (od Paláce), Brabenec Bohumil (od Paláce),
Hlinský Antonín, Kulich František, nejdříve ševcem a potom pokrývačem, Pavelka st., Pavelka listonoš,
Hejsa st., Hejsa František, Hlavín František, Půta, Švec školník, Rokos Josef (z Pěšinky), Václav Přibyl
Truhlář: Burkhard Alois; řezníci: Peclinovský František a Tichý Leopold (v minulém čísle načeradských
novin psány jako krejčí).
Husáci: Rezek Leopold husačil, a kdyţ zemřel, domek koupil Václav Přibyl a po druhé světové válce
husačil, Dvořák Jan, Jelínek Alois, Smrţ Jaroslav, Neuman Josef, Matoušková Anna, Jelínek Josef,
Sezemský Antonín, Kotek František, všichni vozili husy do Prahy.
Hospody
Načeradec
Hostinec U Lva také se říkalo U Radosti, majitel Emil Teiner, poslední nájemce Antonín Löbl, nájem byl na
tu dobu vysoký, 10 000 Kčs ročně. V sále se hrály divadla, mimo ochotníků přijíţděli kočující herci, jedna
herečka z nešťastné lásky ukončila ţivot sebevraţdou, je pohřbena na místním hřbitově. Hostinec U Lva
byl výhodný pro drogistu Johanise, drogerie měla dva vchody, jeden z ulice a postranní do průjezdu proti
vchodu do hospody, Johanis byl náruţivým karbaníkem, v létě byly oboje dveře otevřené, odpoledne
chodilo málo zákazníků, tak si zahrál, na zákazníka ho upozornil zvonek, obslouţil ho a pokračoval ve hře.
Ve druhé světové válce, byl sál upraven na promítání filmů, tato hospoda byla střediskem zemědělců, za
prvé republiky, kočující mistr tance dával v sále taneční hodiny. V roce 1941 byla v sále ubytována
posádka Německé armády, neţ odjíţděla na východní frontu.
Hostinec U Adamovských…V této hospodě byl stejně vysoký roční nájem 10000 Kč jako U Lva, nebyl zde
sál, ale řeznický krám. V hospodě se scházelo hodně sportovců, v místnosti, kde je nyní kuchyň, měli hráči
SK Blaníku šatnu, na chodbě byly skříně se sportovním oblečením. V hospodě se scházeli hráči před
zápasem i po něm, společně s příznivci oslavovali vítězství i prohru. Zábavy a plesy, kočovské a hasičské
bály se konaly v místnosti, kde je nyní výčep.
Hostinec Na Nové…Po skončení zábav U Lva, byl sál v hostinci Na Nové jediným místem, kde se hrálo
divadlo, konaly zábavy a plesy aţ do doby, kdy byla slavnostně otevřena školní tělocvična. V roce 1953 se
zde konal odvod nevojáků do padesáti let.
Hostinec Na Paláci…Do roku 1948, neţ byl rozparcelován velkostatek, měl vlastní honitbu a po kaţdém
honu se oslavovaly poslední leče Na Paláci. Na hon jezdili hosté z ministerstva zemědělství. Oslavy po
honech zde konali také členové Mysliveckého sdruţení.
Hostinec U Smrţů…Byl znám spíše pod jménem U Ferdů, točilo se zde Smíchovské pivo a říkalo se, ţe se
zde schází lépe situovaní hosté. Stálým hostem a karetním hráčem byl doktor Malý. Spoluhráči si ho
dobírali, jak má nadaného syna, učitel dával dětem hádanku, „je to malé a je to drahé“, nikdo to nevěděl,
ale Váš syn vyskočil a hlásil, to je náš tatínek.
Hostinec Na Korábě…Posledními nájemci byli Jan Hejsa a Jindřich Kohout, scházeli se zde dělníci a
ševci.
Hostinec U Bednářů…V hostinci se stáčela ţitná pro sekáče ze sudů do lahví, v Bednářovém domě se
vystřídalo mnoho odvětví. Hospoda, Kampelička, Česká spořitelna, Stanice SNB, Knihovna a cukrárna.
Zájezdní hospoda u Všetečků na Volavce byla zastávkou formanů a přespávali v ní podomní prodavači
z Jugoslávie, všeobecně se jmenovali „Braťkové a medvědáři“. K Všetečkovům se přiţenil pan Karel
Bednář z Načeradce, ale ten dlouho pivo nečepoval, věnoval se hospodaření a husám.
Horní Lhota
V Horní Lhotě byly dvě hospody, dolejší v ní byl hostinským pan Eduard Moudrý, byl také řezníkem a vrátil
se z Ameriky. Kdyţ hospodu provozovala Jednota, byl výčepním pan Jan Zamrzla z Horní Lhoty a pan
Miloslav Kučera z Vračkovic. V hořejší hospodě byl hostinským pan Josef Moudrý, bratr Eduarda, po
ukončení provozu hospody se rodina Moudrých věnovala zemědělství. V obou hospodách byly sály a
pořádaly se zábavy.
Dolní Lhota
Byla zde hezká hospoda a místní lesní dělníci v ní pořádali bály.
Daměnice
Byla zde hospoda u Dubinů, pořádaly se v ní zábavy. Hospoda u Adámků byla známa dobrým pivem, pan
Adámek se pivu věnoval, posledně se čepovalo pivo u Malých. V místní škole se pořádali velmi oblíbené
setkání důchodců, tato setkání svědčila o tom, ţe i dříve narození se dovedou dobře bavit.
Pravětice…Byla zde velmi stará hospoda u Fialů, ale i v ní se občané o zábavách dobře bavili, byl jsem
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v ní jednou ve druhé světové válce, zábavy byly zakázané, byly na černo, jednou jsem byl u zábavy po
válce. Hasiči pořádali ples v místní škole.
V Řísnici byla hospoda u Smetanů, v sále se pořádaly zábavy. Na bál pořádaný ţenami přišli
zaměstnanci pily. Slavná byla v Řísnici pouť na Jindřicha, odpoledne poboţnost v kapličce a večer zábava
v hospodě a později na parketu.
Vračkovice
Za Rakouska byla hospoda Gregorova v čísle popisném 16, manţelé byli bezdětní a hospodu od nich
koupil pan Kučera, kaţdoročně se v ní konaly bály a zábavy, provoz hospody byl ukončen v roce 1957.
Majitelem hospody v čp. 6 byl pan Král, měla smutný konec, k hospodě patřilo hospodářství, ale bylo
prodluţené. Hostinský pořádal zábavu, při ní odjel do Ameriky, hosté dopili, co zbylo a hospodářství prodal
stát, za knihovní dluh. V roce 1954, byla ve Vračkovicích postavena úřadovna MNV a pojmenována
„Parlament“ v roce 1964 byla obec Vračkovice sloučena s Načeradcem a z „Parlamentu“, byla hospoda.
Za 10 roků byl provoz hospody ukončen, pro malý počet hostů, hodně přesídlili na konec Načeradce ve
směru na Vlašim. Za první republiky prodával pan Hergesell Smíchovské láhvové pivo a limonády, nápoje
vozil od Ferdů z Načeradce.
Slavětín…V hospodě u Heřmánků pořádali hasiči ze Slavětína tradičně bál na Tři Krále, v květnu 1946
pořádali místní hasiči slavnost Sázení lip svobody, večer byla zábava v místní hospodě, hrála
„Podblanická kapela“. Heřmánkova hospoda byla rodištěm manţelky pana Koláře, hostinského z Nové.
Ve Zdiměřicích prodával pan David lahvové pivo, navštěvovalo ho hodně hostů, pravidelně se ve
Zdiměřicích stavěli při zimní údrţbě silnic s koňským potahem.
Řeznický krám
Původní majitel Jan Švec se vrátil z Ameriky, zavedl řeznickou ţivnost, vyráběl kvalitní výrobky, oblíbené
byly jaterničky. Jeho učedník Antonín Hlinský byl odváţný, kdyţ chodil panu mistrovi za dcerou. Učedník
povýšil na zetě a jeho vnuk v ţivnosti pokračuje.
Nováků řeznický krám skončil aţ s domem, ale kdo v něm pak prodával, si uţ nepamatuji.
Karel Tichý byl svobodným mládencem, obchodoval v malém, ve vyšším věku se věnoval skopovému.
Hrabánek Josef obchodoval ve velkém, maso vozil do Prahy, měl vlastní nákladní automobil a řidiče
Antonína Staňka. Mimo řeznictví také hospodařil, byl úspěšný v pěstování raných naklíčených brambor.
Kdyţ Královi o pěkné hodince v roce 1934 vyhořeli, hospodářství jiţ nestavěli, pozemek koupili
Hrabánkovi.
Jan Doubek, Vračkovice

Zápis dětí do mateřské školy v Načeradci pro školní
rok 2010/2011

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve dnech 8. – 12. března 2010
Milí rodiče,
dne 8. - 12. března 2010 se v naší mateřské škole uskuteční přijímací
řízení pro školní rok 2010 – 2011. Naší snahou je otevřít další třídu,
abychom uspokojili větší zájem Vás rodičů umístnit svoje dítě v našem
předškolním zařízení. Víme, ţe v našem okolí je více dětí, ale míst
v jednotřídní škole je nedostatek. Vyuţijte v daném termínu tuto moţnost a přijďte svoje děti zapsat, přijďte
si naši školku prohlédnout. Bude na Vás čekat útulné prostředí, vybavené novým dětským nábytkem, těší
se na Vás zaměstnanci mateřské školy. Přijďte mezi nás, přihlaste svoje děti a tím napomůţete k otevření
dalšího oddělení MŠ Načeradec. Prosíme, zapište i děti, které by nastoupily v průběhu školního roku
2010/11 (např.v listopadu nebo aţ v dubnu, atd.). K zápisu si vezměte rodný list dítěte.
Jaroslava Koubíková, Mateřská škola Načeradec

MASÁŽE
Regenerační a masážní služby v pohodlí a teple Vašeho domova…
Nabízím: klasickou masáž, havajskou masáž, masáž lávovými kameny, indickou
antistresovou masáž, breussovu masáž, dornova metoda
Možnost dárkových poukazů.
Jana Kubecová (roz. Janoušová, Daměnice)
Objednávka na tel. 737 771 794
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SPORT
TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ TROJIC
TJ BLANÍK NAČERADEC POŘÁDAL 13. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE V SÁLOVÉ
KOPANÉ TROJIC v sobotu 6. února 2010 od 9,30 hod v tělocvičně Základní školy v Načeradci.
Turnaj probíhal ve 2 skupinách po 6 týmech, nejlepší týmy z kaţdé skupiny postoupily do čtvrfinále, kde se
jiţ hrálo vyřazovacím způsobem.
Čtvrtfinálové výsledky: Klokani - Heřmánci 3:1,
Stará dáma - Malovidy 3:4, Pravonín - Blaník 1:2
DRV - Rambo team 1:7
Semifinále: Klokani - Malovidy 3:3 pen. 1:0
Blaník - Rambo team 6:3
O 3.místo: Malovidy - Rambo team 2:4
Finále: Klokani - Blaník 6:2
Pořadatelé děkují všem zúčastněným a zejména
p. Mildovi Krejčímu, který celý turnaj soudcoval.
Za Blaník Načeradec: František Kaltounek, ml.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Ţivotní jubileum
v březnu oslaví…
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8. 3. 2010
22.3.2010

František Duda
Horní Lhota
Eva Löblová
Načeradec

75 let
70 let

Blahopřejeme….
Úmrtí
30.1.2010
2.2.2010

Rezek Josef
Dolní Lhota
Posekaná Marie
Řísnice

UPOZORNĚNÍ – podání daňového
přiznání za rok 2009
(pro poplatníky daně z příjmů fyzických
osob)
Chystáte se podat daňové přiznání za
rok 2009??? I v letošním roce vyuţijte
moţnosti podat daňové přiznání přímo na
obecním úřadě v Načeradci, a to
dne 24. března 2010
od 15,00 hod do 18,00 hod. Odbornou
radu
Vám
poskytnou
pracovníci
finančního úřadu z Vlašimi.
Tiskopis daňového přiznání daně z příjmů
fyzických osob je k dispozici na:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID3EA9846CBF372BF6/cds/xsl/123.html?year=0
Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů.
Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová. E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317852335,
www.naceradec.cz
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