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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Informace o probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Načeradec
 Upozorňujeme občany na uzavírání ulic a objíţďky. Je třeba respektovat značení dle rozhodnutí
Dopravního inspektorátu Policie ČR a Správy a údrţby silnic.
 Uzávěrka silnice II/150 od Paláce směr Louňovice je od 31.5.2010 do 30.6.2010.
 Od 7. července 2010 bude uzavřena silnice od Paláce směrem na Daměnice a Slavětín. Při
budování kanalizace bude souběţně měněno potrubí starého vodovodního řádu a uzavírána voda do
domácností. Dodávka vody bude řešena náhradními zdroji.
 Ţádáme občany, kteří nemají doposud vyřešenou přípojku pro splaškovou kanalizaci, aby ji před
stavbou páteřního řadu vyřešili. Informace na OÚ.

 VOLBY 28. – 29. 5. 2010
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Načeradec:
celkem bylo zapsáno 852 voličů, z tohoto počtu volilo 483 voličů, tj. 56,69 %
Číslo

Politická strana

Počet hlasů

Číslo

Politická strana

Počet hlasů

1.

OBČANÉ.CZ

1

18.

Volte Pravý Blok

1

4.

Věci veřejné

44

19.

Česká strana národně soc.

2

6.

KSČM

78

20.

Strana zelených

2

9.

ČSSD

111

21.

Suverenita

26

11.

SPR-RSČ

3

24.

Dělnická strana soc. sprav.

8

13.

SPOZ

14

25.

Strana svobodných občanů

5

15.

TOP 09

62

26.

ODS

91

17.

KDU-ČSL

33

Neplatné hlasy

2

 Středisková knihovna oznamuje, ţe od 1.6.2010 dochází ke změně telef. spojení – mobil
734 362 071.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
se koná ve čtvrtek 10. června 2010 od 18,00 hod. ve školní jídelně v Načeradci.
SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V KVĚTNU 2010
Rada obce vzala na vědomí:
- zápisy z jednání na Pozemkovém úřadě v Benešově ohledně Komplexní pozemkové úpravy v Horní
Lhotě a Pravěticích
- zamítnutí dotace „Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině“ (výsadba ovocných alejí)
- informaci z jednání ohledně opravy varhan a restaurování oltáře v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci
- zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Kanalizace a ČOV Načeradec“
- výroční zprávu Českého svazu ochránců přírody Vlašim za rok 2009
- sloţení okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- informaci Ministerstva kultury o přiznání dotace pro knihovnu ve výši 8.000,- Kč
- informaci k akci Cyklorytíř 2010 se startem a cílem v Louňovicích pod Blaníkem
- oznámení Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy o zamítnutí projektu „Aby nás škola bavila“
- volbu předsedy a místopředsedy volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- registraci akce „Úpravy veřejného prostranství“ a „Oprava sakrálních památek“ na Ministerstvu pro místní
rozvoj
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim o uzavírce silnice II/150 Načeradec – Louňovice
- vnitřní směrnici ZŠ a MŠ Načeradec na pronájem prostor základní školy
- kolaudační souhlas na stavbu „Načeradec – východ – komunikace“
- vydání stavebního povolení na stavbu „ZTV II Načeradec – vodovod, dešťová a splašková kanalizace“
Rada obce schválila:
- vyhlášení výběrového řízení na účetní obce Načeradec
- výběrovou komisi jmenovanou starostou pro výběr účetní obce
- program jednání zastupitelstva obce Načeradec dne 10. června 2010 ve školní jídelně
- výpůjčku nádob na tříděný odpad na rok 2010 od firmy EKO-KOM Praha
- přihlášku na odbornou přípravu strojníků Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
- podání ţádosti o stavební úpravy havarijního stavu výpusti rybníka Kačín v Načeradci
- nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výpustního zařízení rybníka Kačín v
Načeradci od firmy VRV Praha
Rada obce uložila starostovi:
- jmenovat výběrovou komisi pro výběr účetní obce Načeradec
- zajistit průběh voleb do PSP ČR
Ing. Jiří Jelínek, starosta

„Ovoce do škol“- zcela zdarma pro ţáky 1. - 5.tříd
Od 1. března 2010 se naše škola zapojila do evropského projektu „Ovoce do škol“ - firma Laktea, o.p.s.
dodává přímo do školy a zcela zdarma 1x týdně dětem ke svačině čerstvé ovoce nebo zeleninu, ovocné
nebo zeleninové saláty, ovocné nebo zeleninové šťávy – vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a
sladidel.
Cílem tohoto projektu je zvýšit spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny u ţáků na 1. stupni - přispět ke
změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé
populace.
A co na to děti? „Je to prima, chutná nám ovoce i zelenina, všechno je pěkně umyté, čerstvé a dobré!
Dostali jsme už jablka, hrušky, pomeranče a okurky. Nejlepší však byly ředkvičky s pitíčkem „Kubík“.
Těšíme se na další!“
Celý tento projekt je financován dílem (73%) z EU a dílem (27%) ze státního rozpočtu. Druhotným
efektem projektu by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, přičemţ budou upřednostňovány
produkty našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.
Mgr. Lenka Jedličková

Inzerce
 Truhlářské práce - pergoly altány, ploty, podbíječky, postele, skříňky atd.
Tel. č. 739 766 051.
 BOHUMIL PRŮŠA – ELEKTRO, Vilice 43, mob. 602 431 662, 605 082 917, tel. fax
381 215 713. Provádí: elektroinstalace, opravy, hromosvody, vodoinstalace, topení,
čištění odpadů v rod. domech. Opravy i ve večerních hodinách!!!
 Kominické práce provede p. Dvořák z Pelhřimova dne 7.6. 2010 v Načeradci a 8.6.2010 v
Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Slavětíně a Zdiměřicích (informace).
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Obecní samospráva a stavební akce v Načeradci, za posledních osmdesát roků
Od roku 1930 do roku 1939 byl starostou pan Zeman, hořejší pekař. V roce 1930 byla v Načeradci
zavedena elektřina, bylo to v době hluboké hospodářské krize a na všech stranách se šetřilo, v Načeradci
byla jedna trafostanice, na Kačíně. Veřejné osvětlení bylo velmi chudé, proti dnešnímu to byly kahánky.
Bylo hodně chalup, do kterých nebyla elektřina zavedena a byla zavedena aţ ve druhé světové válce, do
malých hospodářství byly zavedeny jenom světelné přípojky a ještě po druhé světové válce, se pouţíval
přenosný elektroměr, který se zavěšoval na vedení při mlácení obilí. Elektřina nebyla zavedena na pile,
osvětlení bylo zavedeno aţ v roce 1942, kdyţ byla zaváděna elektřina do nových bytovek, do té doby visely
nad katry petrolejové lucerny. Aţ v roce 1953 byla v cihelně postavena trafostanice a cihelna mohla být
poháněna elektřinou. Načeradská měšťanka byla přistavěna k obecní škole v roce 1930, senátor prvého
Československého národního shromáţdění, za Lidovou stranu, pan Antonín Adamovský, navrhoval, aby
stavěli novou školu, na Roubíčkově. Obec pana senátora neposlechla, obávala se zadluţení, zemědělci
platili zemědělskou daň Bernímu úřadu a obce ještě vybíraly přiráţky.
Měšťanka měla pět tříd, prvý a druhý ročník měl třídy A a B, třetí ročník byl v jedné velké třídě,
v kreslírně. Místo lavic v ní byly stolky. Ve všech okolních obcí byly obecné školy a do měšťanky se chodilo
do Načeradce, chodili do ní ţáci z Pravonína, Slavětína, Řísnice, Zdiměřic, Daměnic, Pravětic, Býkovic,
Rejkovic, Hrajovic, Smršťova, Labů, Louňovic, Kříţova, Karhule. Z Vračkovic chodili školáci i do obecné
školy, ţáci z Horní Lhoty chodili více do Lukavce, ze všech obcí docházeli ţáci do školy pěšky, autobusové
spojení nebylo. Ve dvou třídách druhého ročníku bylo asi šedesát ţáků, ve třetím ročníku bylo čtyřicet
ţáků, část ţáků opakovala třídu na obecní škole nebo měšťance a vycházeli v niţších třídách.
Pan starosta Zeman starostoval v době hluboké hospodářské krize. V naší republice bylo uzákoněno
nemocenské pojištění a důchodové pojištění v roce 1926. Pojištěni byli státní zaměstnanci a pracující,
pokud měli práci, zemědělci pojištěni nebyli, byli pojištěni aţ od 1.10.1948. Staří, nemocní a práce
neschopní občané, o které se neměl kdo postarat, přišli podle domovského práva na obec. V Načeradci a
V Horní Lhotě byli v chudobincích, v malých obcích v obecních pastouškách. Podle výměry pozemků měl
hospodář vyměřeno, kolik dnů v roce má povinnost ţivit obecního chudého. V Načeradci po všech domech
obecní chudí nechodili, bydleli v chudobinci, dostávali palivo z obecních lesů a měli povoleno obcházet
lépe situované rodiny a poţádat o potraviny. Občané si stěţovali, ţe obcházejí příliš často a tak jim bylo
povoleno obcházet jednou týdně ve středu a tak vzniklo, ţe chodí středou. Chudobinec byl nejdříve ve
Vlašimské ulici a potom na konci Načeradce ve směru na Daměnice, kdyţ byl zrušen chudobinec, bylo tam
zdravotní středisko.
Od roku 1939 do roku 1945 byl starostou mladý a podnikavý mlynář pan František Klokočka.
Hospodářská krize skončila, ale nastala těţká doba. Kdyţ se v roce 1933 v Německu uchopil moci
Nacizmus, bylo veřejným tajemstvím, ţe se Evropa připravuje na válku a kapslovna na Ţiţkově nebyla na
bezpečném místě. Po vichřici v roce 1929 byla zničena velká část Vlašimské obory a na jejím místě byla
postavena zbrojovka a kapslovna, ze Ţiţkova byla přemístěna do Vlašimi. Z Vlašimska, kraje ševců, se
stala průmyslová oblast a mnoho pracovních příleţitostí. Je obdivuhodné, ţe na Prahu, kde nebyl ţádný
zbrojní průmysl, byl proveden nálet, při kterém přišlo o ţivot mnoho lidí, a Vlašimská zbrojovka zůstala po
celou válku nedotčena. Po patnáctém březnu 1939 ještě prováděl úřad práce nábor na práci (Říše). Bylo to
dobrovolné, jízdné bylo hrazeno a potraviny na cestu byly vydávány. Pan Klokočka, starosta Načeradce a
pan Švec, starosta Vračkovic, vyuţili vhodnou dobu pro stavbu vodovodu. Většina občanů měla práci a
zemědělci dostávali vyšší ceny za svoje produkty a mohli zaplatit poplatek na hlavní vedení a přípojky.
Stavba byla vysoce subvencována. Na Krajském úřadu byly finanční prostředky a obce mnoho
nepodnikaly, říkalo se, ţe je válka, nevíme, co bude zítra.
Neţ byl vybudován gravitační vodovod, byla voda vedena dřevěnými rourami vrtanými z kmenů borovic,
z lesa na Trubách, do dvou kašen na náměstí. Prameniště vodovodu je na stejném místě, všechny
výkopové zemní práce byly provedeny ručně, místními občany, hlavní potrubí je v hloubce 180 cm. Byli
jsme okupováni Německem a všechny nápisy byly psány nejdříve německy a potom česky. Oznámení
znělo: Die Baute waserleitunk macht firme Vodotechna a česky: Stavbu vodovodu provádí Vodotechna,
vodovodní, kanalizační a plynovodní společnost Praha. S válkou mimo obav z budoucnosti přibylo veliké
mnoţství agendy s přídělovým systémem. Na radnici, k panu tajemníkovi Polívkovi, přišli ještě dva
úředníci, pan Bureš a pan Vítek. V Načeradci, se příjmení Vítek nevyskytovalo a s válkou přišli dva, jeden
na radnici a druhý jako stárek, k Polívkovům do mlýna. Mlýn poháněl parní kotel zapůjčený od velkostatku
a topičem byl pan Štěpánek. Byly vydávány lístky na cukr, mouku, mléko, chléb, maso, tuky, textil, mýdlo,
textil na rok a tabačenky, které dostávali muţi starší 18 let, ţeny byly diskriminované, tabačenky
nedostávaly. Němci prohlašovali, ţe německá ţena nekouří. Zemědělci byli jako samozásobitelé,
nedostávali lístky na chléb a pečivo. Obecní úřad vydával povolení na semletí 21 kg obilí na člena rodiny
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na měsíc, při rozpisu dodávek obilí bylo přihlíţeno k počtu členů rodiny. Při domácí zabijačce měl prohlíţitel
pan Štamberk prase váţit, ale neváţil, uvedl nejniţší povolenou váhu, podle váhy prasete a počtu členů
rodiny, na radnici spočítali, na jak dlouho bude samozásobitelem a nebude pobírat lístky na maso.
Milovníci kouření byli ochotni vyměnit lístek na maso za tabačenku. Přídělový systém byl v našem státě
zrušen po měnové reformě, v roce 1953.
Pokračování příště…..
Jan Doubek, Vračkovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC

Ze ţivota 9. třídy
Pomalu se blíţí konec školního roku a pro nás
– ţáky 9. třídy – je posledním rokem na základní
škole. Během celé naší školní docházky se v
ţivotě naší třídy mnoho událo, změnilo. Jak jsme
proţili 9 školních let?
1. září 2001 nastal ten osudný den, kdy jsme
poprvé ještě za doprovodu rodičů vstoupili celí
natěšení do 1. třídy ZŠ Načeradec. Přivítala nás
naše třídní paní učitelka Jana Tichá. Najednou
jsme uţ nebyly malé a bezstarostné děti.
Postupně nám přibývaly i povinnosti a úkoly.
Kromě psaní, čtení, počítání jsme se museli
naučit větší samostatnosti. Ale poznali jsme i
nové kamarády, dokonce i chvilky na hraní se
našly.
V 2. třídě jsme kromě učení začali jezdit také
na kurz plavání. Dalším zpestřením výuky pro
nás byla
cvičení v přírodě, na která vzpomínáme dodnes.
Ve 3. třídě pro nás byla největší změnou výměna třídní učitelky, ale s paní učitelkou Zvárovou
jsme rychle našli společnou řeč. Pomalu se z nás stávali ostřílení školáci.
Samozřejmě nejvíce se vţdy vzpomíná na chvíle společně strávené mimo školu. A takovou akcí byl
první vícedenní výlet ve 4. třídě. Vyrazili jsme ke Kondraci, kde jsme si to moc uţili ať jiţ vítězstvím ve
fotbale nad „páťáky“, nebo věčným točením se na kolotoči....
A uţ vcházíme do 5. třídy, poslední na 1. stupni. Přišly mezi nás dvě nové spoluţačky z Louňovic. Na
konci školního roku jsme jeli na třídenní výlet na Smršťov. Chodili jsme na výlety a poznávali okolí.
Do ţivota na 2. stupni nás zasvěcovala třídní učitelka Jana Houdková, která ale nebyla jediné, co se od
5. třídy změnilo a čemu jsme se museli přizpůsobit. Museli jsme se začít víc učit, protoţe na 2. stupni uţ se
toho po nás chtělo mnohem víc. A taky k nám přišli 2 noví spoluţáci z Louňovic.
V 7. třídě jsme jako třídní paní učitelku dostali Marii Fišerovou, která to s námi vydrţela aţ do 9. třídy.
Pomalu jsme se začali poznávat na společných akcích a výletech, které pro nás pořádala.
V 8. třídě uţ jsme se museli více začít snaţit o lepší vysvědčení, protoţe se blíţila 9. třída. A to
znamenalo výběr nové střední školy a seznámení se s novými spoluţáky. Jako malou přípravu na tuto
skutečnost jsme absolvovali akci „Dobrých přátel není nikdo dost“ společně se ZŠ Lukavec a Pacov. Tato
akce se konala na Ţelivce a jejím cílem bylo připravit nás na seznamování s novými lidmi na středních
školách a vůbec v ţivotě. Také jsme společně se 7. třídou jeli na týdenní lyţařský výcvik na Šumavu.
Naučili jsme se lyţovat a uţili si spoustu zábavy.
V 9. třídě jsme od začátku přemýšleli, jakým směrem se vydáme po ukončení základní školy. Byl to
nejvíce náročný rok, ale po přijetí nás všech na střední školy z nás stres opadl. Jezdíme na spoustu akcí,
výletů a soutěţí. Jen namátkou – zhlédnutí dokumentu Katka v praţském kině, výukový program s
besedou v Ţidovském muzeu, cesta do podzemí v příbramském Hornickém muzeu a poznání reality 50. let
v pracovním táboře Vojna. Zřejmě naposledy jsme oslavili Den dětí. Ve Vlašimi jsme pokořili lezeckou
stěnu, vyřádili se „jako malé děti“ na veřejné posilovně pod širým nebem.
Začal poslední měsíc ve škole a pomalu nám dochází, ţe přichází „čas loučení“. Všem, kteří s námi měli co
do činění, děkujeme za jejich trpělivost. Bude se nám stýskat, ale zároveň se těšíme na nové spoluţáky a
prostředí.
Za 9. třídu Kateřina Smetanová
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SPORT
TJ Blaník Načeradec - Fotbalový oddíl
– výsledky - jaro 2010
Datum
NE

9.5.2010

NE

Zač.

Domácí

Hosté

Výsled.

17,00

Načeradec

Vracovice

2 : 1

Blaník začal tlakem, ale bez většího úspěchu. Před brankou
hostí ve vyloţených šancí dvakrát minul Zdeněk Bednář,
dvakrát střílel hlavou těsně vedle Venda Jelínek, Tomáš Holý
na levé straně několikrát unikl, ale jeho střely na branku uţ
neměly razanci. Ve 35. minutě vypracoval akci, po které
Dudek konečně vstřelil branku. Za čtyři minuty hosté po
rohovém kopu a minele brankáře vyrovnali. Ve druhém
poločase domácí tlačili,ale hosté byli stále nebezpeční a
brankář Tichý se několikrát vyznamenal. Po trestném kopu
vymetl Chomát krásně šibenici, ale rozhodčí Rathan branku
neuznal pro pohyb malých dětí v okolí branky. Opakování
trestňáku se jiţ nepovedlo. Přesto domácí branku vsítili po
hezké přihrávce Holého na Pavelku. Ale to bylo všechno a
tak Blaník byl rád za vydřené vítězství.
SO 15.5.2010 17,00 Dol.Kralovice Načeradec

0 : 1

Blaník začal tlakem a tím domácí hráče zcela zaskočil. Hrál
se hezký fotbal většinou před brankou domácích, Blaník se
snaţil střílet ze všech pozic a na hráčích bylo vidět, ţe si
chtějí odvést všechny body. Branky se dočkali aţ v
60.minutě, kdy se trefil mezi tyče Tomáš Holý. Dál se hrál
hezký fotbal, ale jiţ bez gólového efektu. Blaník byl rád za
zaslouţené vítězství.
ST 19.5.2010 17,30 Trh.Štěpánov

Načeradec

23.5.2010

17,00

Načeradec

Zdislavice

3: 0

Po neúspěšné středě se hrálo o druhé místo v tabulce. Hosté
začali náporem a 20 minut měli převahu, vyhrávali všechny
osobní souboje a chtěli z Načeradce odvést body. Pak se
osmělili i domácí a ve 35.minutě Kaltounek trefil přesně
branku - 1:0. Dál se hrál fotbal nahoru dolu. V 75.minutě se
Kaltounek trefil podruhé a hrálo se jiţ lépe. Hosté odcházeli
fyzicky a z domácích dostali šanci i náhradníci.Před koncem
zápasu se hezky trefil z hranice velkého vápna i Tomáš Holý.
NE

30.5.2010

17,00

Načeradec

Hulice

4 : 0

Hosté přijeli pouze s 10 hráči a v brance s nejistým hráčem z
pole, domácí měli převahu, ale bez výsledku. Ve 26. minutě se
trefil parádně do šibenice Dudek a domácím se začalo hrát
lépe. Poté se trefil mezi tyče i Zdeněk Bednář a poločas
skončil 2:0 pro domácí. Hosté ale zbraně nesloţili, a domácí
byli rádi, ţe gólman Tichý chytil penaltu po sraţení útočníka
hostí. Střídající hráč Dan Decker očividně hru domácích oţivil,
připravil gólovku pro Chomáta, poté byl faulován ve vápně a
nařízenou penaltu sám proměnil (první gól za muţe). Na levé
straně útoku byl stále nebezpečný, připravil další šance pro
spoluhráče a po dalším úniku a faulu na něho šel hráč hostů
po druhé ţluté do sprch. Dobrá naděje do budoucna.

5 : 2

Hrálo se odloţené druhé jarní kolo, druhý Blaník zajíţděl na
hřiště lídra tabulky, který dva předcházející zápasy prohrál.
Takţe se hrálo o první místo v tabulce a tedy i o přímý
postup do III.třídy. Přijel i delegát pan Macháček z
Vrchotových Janovic, ale nedostavil se hlavní rozhodčí. Tak
se pan delegát musel převléknout do náhradního dresu a
odpískat celý zápas. Pískal s přehledem, ale první poločas
šetřil karty, hlavně pro domácí, kteří několikrát faulovali
Lukáše Soukupa. Posledním zákrokem před přestávkou si to
oba aktéři vyřizovali ručně a teprve pan rozhodčí vytáhl ţluté
karty. Domácí začali tlakem, první centr z pravé strany
brankář po kontaktu s útočníkem neudrţel a míč skončil v
brance, ale rozhodčí odpískal faul na brankáře. Ve dvacáté
minutě šli domácí do vedení, kdyţ jediný stopér Lukáš
Soukup neuhlídal protihráče Vobeckého a pozdě vyběhnuvší
brankář se ke střele otočil zády. Blaník byl ve středu hřiště
lepší, ale ta koncovka. Útočníci Blaníku se snaţili, ale bez
střelby se góly nedávají. Druhý gól hostí v 55.minutě byl kopií
prvního. Přesto hosté nesloţili ruce do klína a snaţili se
otočit výsledek. V 62.minutě za ruku ve vápně Rambousek
sníţil z penalty na 2:1. Pak ale zcela pohřbil naděje hostů
brankář Tichý, který se snaţil rychle rozehrát aut z pravé
strany malého vápna na levého obránce. Pomalý míč
zachytil před vápnem útočník hostí a do prázdné branky
zavěsil – 3:1. Hosté byli jako opaření a neţ se zvedli utekl
opět Vobecký, Lukáš Soukup jej poslal k zemi a vyfasoval
druhou ţlutou a šel do sprch. Trestný kop hosté odvrátili na
rohový kop, který domácí rozehráli do malého vápna,další
minela brankáře, kdyţ míč plácnul na hlavu Pavla
Vobeckého - 4:1. Hosté se vrhli jiţ bezhlavě do útoku, po
rohovém kopu domácí odkopli míč na půlku, kde čekal
Vobecký, který utekl krajním obráncům a podle brankáře,
stojícího na malém vápně, zvýšil na 5:1. Poté ještě hosté
sníţili brankou Martina Chomáta na 5:2. Blaník prohrál
rozdílem třídy, porazil ho jediný střelec domácích Pavel
Vobecký po minelách brankáře Tichého a nezodpovědnosti
stopéra Rambouska, který kromě posledních deseti minut
zápasu, byl všude,ale jen ne na svém postě stopéra.

Dětské
rybářské závody
6. června 2010 na rybníku OBECNÍK
u Načeradce
Začátek – 13,00 hodin
Ukončení – 17,00 hodin
Startovné – 20 Kč
Hodnotné
ceny
občerstvení
zajištěno
pro
startující
závodníky.

5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v červnu oslaví…
16.6.2010

Zdeněk Trojan

Načeradec

70 let

Blahopřejeme.
Narození
12.3.2010 Eva Ryšková, Daměnice
27.4.2010 Thomas Nelson, Daměnice

50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA -

ZLATOU SVATBU

OSLAVÍ DNE 11. ČERVNA 2010
MANŢELÉ MARIE A JIŘÍ HYBŠOVI Z HORNÍ LHOTY.

DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET VÁM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.
VYBRALI JSME…..Z TÝDENÍKU JISKRA

Červen měsíc myslivosti
Měsíc červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V tomto období končícího jara a počínajícího léta
se v přírodě rodí velké mnoţství mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších
volně ţijících ţivočichů. Srny kladou srnčata, zaječky mívají jiţ druhé vrhy, líhnou se baţantí i koroptví
kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Je to období, které je základem budoucí populace a uchování
stávajících ţivočišných druhů. Jsou to právě mláďata, která jsou vystavena vysokému tlaku predátorů volně
ţijících, ale i domácích psů a koček, kteří se ve volné přírodě stávají rovněţ predátory. Důleţitým faktorem
pro přeţití líhnoucí se populace je především klid v tomto kritickém období. Přes nesčetná upozornění
obecního úřadu na zamezení volného pobíhání psů jakoby se to jejich majitelů netýkalo. Nechci tyto
majitele jmenovat. Omezit venčení psů zejména v místech s přirozeným krytem pro zvěř by měli všichni,
kteří se s nimi pohybují v přírodě. Nemusím připomínat, ţe nesmějí volně pobíhat. Nechtěli bychom
vyuţívat represivních opatření, které nám umoţňuje zákon 449/2001 Sb. o myslivosti včetně toho krajního
opatření, kdy orgán státní správy myslivosti můţe na základě ţádosti uţivatele honitby v době hnízdění a
kladení mláďat nařídit zákaz vstupu do honitby nebo její části. Věřím v lidskost všech, kteří se svými
čtyřnohými miláčky přírodu navštěvují. Zvěř nejen zpestřuje pobyt v přírodě pro ty, kteří ji dokáţí vnímat,
ale je zároveň součástí národního bohatství a tudíţ je věcí kaţdého občana, aby pro budoucí generace
zůstala zachována.
Ing. Jiří Zamrzla, myslivecký hospodář
Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů. Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317852335, mobil 734 362 070, www.naceradec.cz

