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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
 do Zastupitelstva obce Načeradec
 do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Načeradec Ing. Jiří Jelínek podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Načeradec a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají
v pátek 15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8,00 hodin do
14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve školní jídelně Základní školy
Načeradec, Načeradec čp. 270 pro voliče bydlící v obcích Načeradec, Olešná, Daměnice, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Novotinky, Pravětice, Řísnice, Slavětín, Vračkovice, Zdiměřice.
3. Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb na ţádost
voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva obce Načeradec
Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svoji totoţnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehoţ občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totoţnost a státní občanství prokáţe volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluţebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do14.00 hodin.
Volič obdrţí hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
7. Do místních částí obce bude přistaven autobus na den 15. 10. 2010 (první den voleb):
Pravětice 13,35 hod
Řísnice
13,55 hod
Novotinky
14,15 hod
Daměnice 13,40 hod
Zdiměřice
14,00 hod
Horní Lhota
14,20 hod
Slavětín 13,50 hod
Dolní Lhota
14,10 hod
Vračkovice
14,25 hod
8. Okrsková volební komise je 9 členná.
Starosta obce Načeradec Ing. Jiří Jelínek


Zubní ordinace v Načeradci MUDr. Burešové objednává a veškeré informace podává na
telefonním čísle 317 852 140 (v minulém čísle Nač. novin uvedeno omylem tel. číslo 774 481 229).

Svoz velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery slouţí k ukládání objemných odpadů, které se do běţné popelnice nevejdou,
jako například kusy nábytku, podlahové krytiny apod. Nepatří tam nebezpečný odpad a elektroodpad
(televize, lednice, pneumatiky….). Kontejnery nepřeplňujte, ani neodkládejte objemný odpad vedle nich. Po
naplnění a nahlášení bude kontejner odvezen. Většina objemného odpadu se odstraňuje uloţením na
skládce. Stanoviště kontejneru:

1. - 8. října – Načeradec – náměstí
8. - 15. října – Načeradec – bytovky
15. - 22. října – Načeradec u Chaloupky


22. - 29. října – Daměnice – u čekárny
29. října – 5. listopadu – Načeradec Na Podolí

Svoz nebezpečného odpadu

provedou Technické sluţby Vlašim 6. listopadu 2010. Sváţeny budou lednice, mrazáky, televizory, rádia,
oleje, autobaterie, prošlé
OBEC
STÁNÍ - MIN.
MÍSTO
ČAS (HOD)
léky, monočlánky, zářivky,
PRAVĚTICE
20
U KONTEJNERU
9,30 - 9,50
fotochemikálie,
barvy,
lepidla, ředidla, obaly od
DAMĚNICE
20
TEL. BUDKA
10,00 - 10,20
chemie, pneumatiky atd.
NAČERADEC
15
OLEŠNÁ
10,30 -10,45
Ţádáme
občany,
aby
NAČERADEC
40
VÁHA AGRODRUŢSTVA
10,50 - 11,30
nebezpečný
odpad
VRAČKOVICE
20
NÁVES
11,40 - 12,00
předávali v daný čas a na
HORNÍ LHOTA
20
VÁHA
12,15 - 12,35
daném
místě
osobně
pověřené
osobě,
která
DOLNÍ LHOTA
20
ČEKÁRNA
12,45 - 13,05
zajišťuje svoz, a předání
SLAVĚTÍN
20
U KAPLIČKY
13,20 - 13,40
podepsali. Neodkládejte na
ŘÍSNICE
20
OBCHOD
13,50 - 14,10
určených místech předem
ţádný nebezpečný odpad !!!
Informace o výstavbě ČOV a kanalizace v Načeradci
Práce na kanalizaci a ČOV pokračují dle harmonogramu. Vše bude záleţet na počasí, vyjádření Správy
a údrţby silnic Benešov a MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství, které také zajišťují
značení v obci.
Při připojování na veřejnou splaškovou kanalizaci je nutné vyřadit jímky a septiky z provozu. Napojení
by mělo být přímé. Na přípojce je nutné z důvodů čištění kanalizační přípojky vybudovat revizní kanalizační
šachty u domů s větší vzdáleností od nové kanalizační sítě. U domů na uliční čáře je nutné zřídit alespoň
čistící kus. Tato opatření je nutné vybudovat ve vlastním zájmu za účelem budoucí údrţby kanalizační
přípojky (pro případ ucpání). Bliţší informace na obecním úřadě v Načeradci nebo na VHS Benešov (tel.
Ing. Papák Miroslav, vedoucí technického úseku, tel. 317721866, papak@vhs-sro.cz).
Propojování na splaškovou kanalizaci se předpokládá v termínu od dubna 2011. Zákonná povinnost
občanů je napojení se na vybudovanou splaškovou kanalizaci.
Firma Syner se snaţí řešit vše ke spokojenosti občanů a za případné problémy se omlouvá.
V případě zájmu o vybudování kanalizační přípojky, firma Syner na základě objednávkového listu je
Vám vlastníkům pozemků ochotna za úhradu toto vybudovat. Obec z finančních prostředků obyvatelům
uhradila projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení a vybudování přípojky na hranici pozemku.


Platba za odpady - připomínáme
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů je poplatník povinnen zaplatit poplatek.
Tento poplatek je splatný najednou, popř. ve dvou splátkách. První splátka ve výši 100 % (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.


Pobíhání psů v obci
Upozorňujeme na stále platnou 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 slouţící potřebám veřejnosti, kde se v článku 3 uvádí
„Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství“. Dbejte na tyto pravidla a dodrţujte tuto vyhlášku.


Obecní úřad Načeradec

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ZÁŘÍ 2010
Rada obce vzala na vědomí:
rozbor vody v Dolní Lhotě - voda je pitná
zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Kanalizace a ČOV Načeradec“ ze dne 14.9.2010 a 30.9.2010
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze dne 16.9.2010 - bez závad
souhlas MěÚ Vlašim, odboru výstavby a územního plánování, se scelováním pozemků p.č. 1764/1
a 1764/2 v k.ú. Načeradec
vyjádření ke stavbě kolny na dříví pana B. Špačka v Načeradci
informaci Českého statistického úřadu ke Sčítání lidí, domů a bytů, které se uskuteční v roce 2011
cenovou nabídku na geodetické práce - zaměření stavby kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci
veřejnou vyhlášku - Stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce vodovodních řadů v obci
Načeradec - II. etapa“
rozmístění kontejneru na velkoobjemový odpad v Dolní Lhotě, Daměnicích, Načeradci a Olešné
dopis panu Havlínovi ohledně poškození stromů v obecním lese v k.ú. Horní Lhota
informaci o vítání občánků, které se uskuteční dne 2. října 2010
připravené pojmenování ulic v Načeradci odloţit, pro občany je nutná výměna občanských průkazů
Rada obce schválila:
udělení výjimky z počtu ţáků v ZŠ Načeradec
prodlouţení smlouvy s Českým svazem ochránců přírody Vlašim na pronájem pozemků v Horní
Lhotě
směrnici obce Načeradec k finanční kontrole
smlouvu o dílo na stavbu Základní technická vybavenost II - kanalizace a vodovod v nové zástavbě
v obci Načeradec s firmou Laros Benešov a Recta Načeradec
smlouvu o vyuţití a provozní podpoře informačního systému FENIX - účetní program
sloţení volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Načeradec a do Senátu Parlamentu ČR
dne 15. - 16. října 2010: předseda: Jana Přibylová, místopředseda: Iva Doubková, členové: Marie
Slabá, Vlasta Smetanová, Marie Svobodová, Pavlína Brázdová, Věra Slavětínská, Jaroslava
Charvátová
Rada obce uložila starostovi:
zajistit úkoly dle zákona o volbách do Zastupitelstva obce Načeradec a do Senátu Parlamentu ČR
ve volebním obvodu č. 40 - Kutná Hora dne 15. a 16. října 2010
účast na jednání Rady obcí pro udrţitelný rozvoj ve Vlašimi
účast na jednání Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby a odboru ţivotního prostředí a
Národního památkového ústavu Praha a stavebníků v Městské památkové zóně Načeradec (stavba
čp.6 a čp.74)
Rada obce uložila místostarostovi:
účast na jednání Komplexní pozemkové úpravy Býkovice (zprůjezdnění cesty „V Rovinách“ na
Býkovice)
účast na jednání Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby a odboru ţivotního prostředí a
Národního památkového úřadu Praha a stavebníků v Městské památkové zóně Načeradec (stavba
čp.114)

Vandalismus

Opět upozorňuji na vandalismus v obci a sobotní noční akce „naší mládeţe“,
která nám ničí náš společný majetek. V posledních měsících neznámý pachatel
rozbil víkem od koše sklo ve škole, bylo poničeno dopravní značení označující
stavbu kanalizace (odcizeno světelné značení výkopů, poválené přenosné dopravní
značky) a po posledním víkendu opět světelné značení na náměstí poničeno,
vysypané odpadkové koše a kontejnery na PET před školou. Nebuďte pořád
lhostejní k těmto akcím.
Ing. Jiří Jelínek, starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní školní rok jsme v mateřské škole zahájili ve dvou odděleních. Třída „Motýlků“ (starší děti) a třída
„Berušek“ (mladší děti). Třída „Motýlků“ začala fungovat bez větších problémů. Ve třídě „Berušek“ byly
menší adaptační problémy.
Pevně věříme, ţe výborná spolupráce rodičů, která dosud je, přispěje k překonání problémů dětí, které
si zvykají na mateřskou školu i své učitelky.
Dne 20. 9. 2010 jsme jeli s dětmi linkovým autobusem do divadla ve Vlašimi na pohádkové představení
„O chytré princezně“. Pohádka se dětem líbila a uţ teď se těšíme na další pohádku „Čert a Káča“.
Učitelky MŠ – Koubíková Jar., Smetanová Jana, Lesinová Jar.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Patronát nad prvňáčky
Dne 23.9.2010 se ţáci 9. třídy ZŠ Načeradec
rozhodli strávit dopoledne s prvňáčky (Beruškami)
na cvičení v přírodě. Jako jejich patroni jim
připravili 7 stanovišť s úkoly a 8. stanoviště bylo
opékání vuřtů.
Někteří z ţáků 9. třídy se svou třídní učitelkou
Janou Rozkošnou vyšli ráno v 7:20 ven, aby
připravili stanoviště, ostatní ţáci zůstali ve škole u
prvňáčků. Cesta vedla od školy po staré cestě aţ
do lesa a byla značena barevnými lepicími
páskami. Pásky byly nalepené třeba na značkách,
stromech a podobně.
Berušky vyšly společně se svojí třídní učitelkou
Lenkou Jedličkovou a ostatními patrony v 8:10 ze
školy a šly podle barevných lepenek aţ k prvnímu
stanovišti, které bylo u první kapličky na staré
cestě, kde poznávaly předměty po hmatu. Druhé stanoviště našli prvňáčci kolem 8:40, které se nacházelo
na poli, tam měli za úkol poznávat barvy a tvary. Na třetím stanovišti, které bylo na staré cestě, byl slalom
s míčkem na lţíci, čtvrté bylo u vodojemu. Zde měli skákat v pytli i společně se svými patrony. Páté
stanoviště bylo uţ u lesa, kde si procvičovali svoji přesnost tak, ţe házeli šiškou na cíl. Šesté bylo v lese u
kříţků, kde poznávali přírodniny a na sedmém stanovišti měli za úkol lézt po laně. Poslední stanoviště bylo
nejlehčí - opéct vuřty a poté sníst.
Na závěr proběhlo vyhodnocení: na prvním místě se umístili Lukáš Bráza a Adélka Mikešová s 28 body,
na druhém místě Zdeněk Cirhan, Pepča Forejt, Markétka Paýrová, Eliška Šindelářová a Tomáš Trousil
s 26 body, na třetím místě Honzík Doubek a Anička Vránová s 25 body, na čtvrtém místě Alţběta Jandová
a Adámek Kadlec s 23 body a na pátém místě Sofinka Anna Ráczová.
Akce se uskutečnila za krásného počasí prvního podzimního dne a velmi se vydařila. Uţ se těšíme na
další!
Jitka Kráčmerová a Pavlína Nguyenová (ţákyně 9.tř.)

VÝLOVY RYBNÍKŮ
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU RYBÁŘŮ NAČERADEC Vás zve na:
x
výlovy rybníků
9.10. – Poděsák (od 10,00 hodin) – prodej ryb na hrázi
16.10. – Štamberák (od 10,00 hodin) – prodej ryb na hrázi
(od 13,00 hodin) – prodej ţivých, pečených a uzených ryb na sádce u koupaliště
x pro děti do 15ti let Loučení s rybářskou sezonou
24.10. – Loučení s rybářskou sezonou pro všechny děti do 15ti let (i nečleny)
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NAČERADEC
VÁS ZVE NA VÝLOV RYBNÍKA DNE 23. 10. 2010 OD 9,00 HODIN
Přijďte se pobavit, posedět a ochutnat ryby a zvěřinové klobásy z udírny. Prodej ryb bude uskutečněn u
rybníka nebo od 11,00 do 13,00 hodin v „Myslivně“ Načeradec.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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SDH NAČERADEC
Letošní 2. ročník Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem skončil a mám pro Vás informaci o
výsledcích z posledních 2 soutěţí a samozřejmě i výsledky celkové.
4. září nás čekal závod v Bystřici, kde se nám tradičně daří. Letos tomu nebylo jinak, i kdyţ časy nebyly
nijak oslnivé, stačily na 2. místo ţen (čas 22,46 s) a 3. místo muţů (čas 20,0 s). V tomto kole zvítězily ţeny
z Velkých Přílep časem 20,30 s, které nám ukázaly, ţe vyhrávat se dá, i kdyţ uţ Vám není 20 let (to
známe.....) a muţi z Jankova časem 18,08 s.
Posledním závodem letošního ročníku byl 11. září memoriál ve Všechlapech. Druţstva se sjela v plném
počtu a klání mohlo začít. Ţenám stačilo jít na jistotu, protoţe bodový náskok byl značný. Nenechaly jsme
nic náhodě, protoţe víme, ţe ve sportu, v tom hasičském zvlášť, se můţe stát ledacos. Klidný start,
pohodové sání a neomylné sestřelení terčů znamenalo čas 20,83 s, sice to stačilo jen na 3. místo, ale v
celkovém hodnocení potvrzena 1. příčka. Tentokrát nás předběhla děvčata z Radětic časem 19,78 s a z
Daměnic časem 20,66 s. Muţi se umístili na 6. místě a jejich dosaţený čas byl 22,78 s. V jejich kategorii se
tentokrát nejvíce dařilo závodníkům z Daměnic, kteří si odváţeli pohár za 1. místo časem 18,55 s.
Ročník je u konce a nezbývá neţ bilancovat. Absolvovali jsme všech 6 závodů v tomto sloţení:
Ţeny: Hlinská Vlasta, Šťastná Monika, Blaţková Jarmila, Čechová Magda, Slavatová Dana,
Bartoníčková Markéta, Bartoníčková Petra, Kotová Markéta a v záloze zraněná Šandová Dáša.
Muţi: Šanda Zdeněk ml., Vítek Roman, Hlinský Tonda, Tichý František, Maršík Martin, Deré Martin,
Janouš Jirka a Zhorný Mirek.
Konečné umístění v obou kategoriích na prvních 5-ti místech je následující:
Kategorie ţen:
1. NAČERADEC
(46 bodů)
Kategorie muţů:
1. JANKOV (88 bodů)
2. Daměnice
(39 bodů)
2. Daměnice (76 bodů)
3. Všechlapy
(31 bod)
3. Chářovice (74 body)
4. Radětice
(20 bodů)
4. Radětice (73 body)
5. Bystřice
(15 bodů)
5. Načeradec (58 bodů)
Všem účastníkům gratulujeme a těší nás, ţe z našeho okrsku se na předních pozicích umístila vţdy 2
druţstva v obou kategoriích. Snad se v příštím ročníku podaří úspěch zopakovat.
Sezonu jsme zakončili výjezdem do Zhoře u Tábora, kde se 25. září konal poslední závod Táborské
hasičské ligy. Kluci se v silné konkurenci 33 druţstev umístili na solidním 12. místě (čas 20,26 s) a ţeny z
12 druţstev na 4. příčce (čas 20,65 s). Myslím, ţe to byla pěkná tečka a zároveň i výzva na příští rok.
Ještě mi dovolte informaci o výjezdech zásahové jednotky v letním období. Vyjíţdělo se 12. července k
hlášenému poţáru v lese v oblasti Tisek - Buková a 7. srpna proběhl zásah při místních povodních v
Načeradci a Louňovicích.
Děkuji všem příznivcům našeho spolku za jejich podporu při soutěţích a nezištnou pomoc při
pořádaných akcích.
Petra Bartoníčková jednatelka

SDH Načeradec Vás zve na taneční zábavu

dne 23.10.2010 od 21,00 h
v tělocvičně ZŠ Načeradec.
O.S. KAMARÁDI NAČERADCE
o.s. Kamarádi Načeradce se ve spolupráci s obcí Načeradec rozhodli upořádat sbírku na pomoc
oblastem postiţeným povodněmi v tomto roce. Do 10.9.2010 bylo vybráno 25.000 Kč. Děkujeme
občanům, občanským sdruţením i obci, kteří přispěli na tuto dobročinnou akci.
Po telefonické dohodě s paní starostkou Mgr. Marií Matuškovou z obce Višňová na Frýdlantsku byla
tato částka zaslána na účet obce zřízený pro pomoc lidem po povodních v této obci. Věříme, ţe finanční
pomoc si najde uplatnění a skončí na správném místě a pomůţe lidem, kteří to opravdu potřebují.
Martina Švecová, o.s. Kamarádi Načeradce

Prodejci, přijměte pozvání

na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE,
které se konají v sobotu 4. prosince 2010 od 10 do 16 hodin na náměstí. Stánek Vám zapůjčíme.
Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře, paličkování, prostě všechny šikovné lidi. V případě zájmu se
informujte na e-mailu svecova@naceradec.cz nebo na tel.732 44 99 78.
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SDH DAMĚNICE – ZHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO ROKU
Letošní soutěţní sezona se pro Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích vyvíjela velice dobře. Po
loňském výsledkovém útlumu přišla sezona zcela nová a dlouho očekávaná. Došlo k novým impulsům a
náš sbor o sobě dával v poslední době často vědět.
Nic by nešlo bez kvalitní přípravy. Jiţ v dubnu jsme proto vlastními silami upravili hřiště v Daměnicích.
Pro potřeby tréninku bylo bezpodmínečně nutné vybudovat betonový povrch pod základnu. Vlastními silami
rovněţ udrţujeme trávník a máme díky tomu kvalitní tréninkové zázemí. Všechna příprava se totiţ zúročí
na soutěţích…
Do kolotoče soutěţí jsme vstoupili v polovině května okrskovou soutěţí v Kříţově. Podařilo se nám hned na
úvod vyhrát. Následovalo okresní kolo ve Vlašimi. V posledních letech jsme v podstatě jedinými zástupci
našeho okrsku, kteří se v muţské kategorii této postupové soutěţe účastní a reprezentují tím i celou obec.
Pravidelně se dobře umísťujeme a letošní výkony nás vynesly aţ na výborné 2.místo hned za vítězný sbor
muţů z Jankova, kteří ale nasadili laťku hodnou účastníků loňského mistrovství republiky a je obtíţné
s nimi drţet krok.
Letošním hlavním impulsem, který jsem zmínil v úvodu, bylo vytvoření soutěţního druţstva ţen.
V Daměnicích byla členská základna výhradně muţská, a proto se to zpočátku zdálo neuvěřitelné, ţe by
se najednou mezi hasiče zapojily i ţeny. V ostatních sborech to ale funguje, tak proč bychom to také
nezkusili… Zapojili jsme tedy naše manţelky, přítelkyně, kamarádky i známé a druţstvo ţen bylo na světě!
Celé druţstvo se dávalo dohromady delší dobu, ale nakonec se vykrystalizovala sestava sedmi ţen, která
jiţ trvale zůstala. Zatímco muţi uţ závodili, ţeny se teprve rozkoukávaly a seznamovaly s názvy
jednotlivých hadic a armatur. Celé druţstvo ale přistupovalo zodpovědně k tréninku a tak se počáteční
nejistota brzy ztratila. Hlavním cílem ţenského druţstva byla účast na Benešovské hasičské lize.
Foto: SDH Daměnice v Jiřeticích
Nahoře zleva: Z.Vacek, B.Červinková,
M.Smetana,
T.Nerad,
P.Rašková,
V.Dědek, A.Kňazíková, T.HabalováZvárová, J.Smetana, L.Kratochvílová,
L.Vítek
Dole zleva: J.Koubíková, M.Koubík,
M.Zvára, M.Lenhartová
Dále s námi letos běhali: K.Rešl a S.Zvára
Benešovská hasičská liga má 6 závodů a
hned ten první se konal v Jiřeticích na
asfaltovém povrchu. Muţi skončili na 5.místě a
ţeny ve své premiéře obsadily skvělou
2.příčku. Asi nikdo nečekal, ţe nováček
v ţenské kategorii skončí na stupních vítězů.
Druhý závod se konal v Chářovicích. Muţům
se vstup do soutěţe nepovedl a zaznamenali
neplatný pokus, ale ţenám vše klaplo a opět
z toho bylo 2.místo. Téměř domácí prostředí jsme měli v Načeradci. Muţům i ţenám se povedlo shodně
umístit na hezkém 3.místě. Liga se v dalším závodě posunula do Zdislavic. Muţi se prosadili kvalitním
časem 18,78s a ţeny opět předvedly vydařený útok. Obě druţstva skončila opět na stejném - výborném
2.místě. Výkon našich ţen byl příjemným překvapením, protoţe stále předváděly kvalitní časy bez
nejmenších problémů. Dokonce zpočátku vedly ligu. Bohuţel si všechny problémy vybraly aţ na soutěţi
v Bystřici, kde rozběhly útok nad své síly. Body potřebné pro první místo v lize se najednou rozplynuly a
soupeřky z Načeradce si vytvořily rozhodující bodový náskok. Muţi skončili na 4.místě a před posledním
závodem si uchovávali dobrou výchozí pozici. Závěrečné kolo ligy zavítalo do Všechlap. Tentokrát se vše
bezchybně povedlo, ţeny skončily na 2.místě a muţi předvedli svůj nejlepší výkon sezony a čas 18,55s jim
zajistil vítězství. V celkovém součtu bodů to dopadlo v ţenské kategorii následovně: 1.Načeradec,
2.Daměnice, 3.Všechlapy. V muţské kategorii to bylo do samého závěru napínavé. Muţi nakonec skončili
na stejném místě jako ţenské druţstvo. Nejlepší trojice byla ve sloţení: 1.Jankov, 2.Daměnice,
3.Chářovice. Celková dvě stříbra jsou pro nás velkým úspěchem.
Účastnili jsme se i dalších akcí v průběhu léta. Byli jsme na oslavách zaloţení SDH Mladá Voţice, kde
jsme předvedli ukázkový útok s naší historickou technikou. Účastnili jsme se i Táborské hasičské ligy, která
má velice kvalitní obsazení. Mohli jste nás vidět na noční soutěţi v Krátošicích a také ve Zhoři. Noční pohár
v Ţelči se nám v rámci putování po jihočeských soutěţích povedl nejvíce. Byly vypsány dvě kategorie –
silnější a slabší stříkačky. Muţi obsadili 1. místo se slabší stříkačkou, druhá kategorie se nepovedla. A
ţeny obě kategorie rovnou vyhrály. Vyhlašování a předávání pohárů byl tedy velice příjemné.
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Divišovský memoriál Fr.Procházky a V.Chalupeckého obvykle představuje závěr sezony a byl také
závěrečnou soutěţí pro naše ţeny, které si zde poprvé vyzkoušely nástřikové terče. Hned při první účasti
na tomto memoriálu ho vyhrály. Muţi hned prvním pokusem zaútočili na vítězství, jenţe porucha na
časomíře tento pokus zmařila. V dalším opakovaném pokusu uţ to tak dobře nevyšlo, a proto jsme brali
pouze 2. místo.
Soutěţní sezona dopadla nádherně. Ukázalo se, ţe zaloţení druţstva ţen byla trefa do černého. Ještě
před několika měsíci nevěděla většina holek o poţárním útoku skoro nic a dnes předvádějí výkony hodné
uznání. Bohuţel občas doplatily na nedostatek zkušeností, a proto jim často unikala ještě lepší umístění jen
o vlásek. V dalším roce je ještě velký prostor pro zlepšení a všichni doufáme, ţe jim nadšení vydrţí.
Ostatně nadšení je v tomto sportu nejdůleţitější. Holky dojíţdějí na tréninky nejen z okolních vesnic, ale
také z Prahy i Kolína třeba na celý víkend. Stojí jim za to reprezentovat právě Daměnice. Muţi se v
podobném sloţení setkávají jiţ delší čas, ale letos zaznamenali dosud nejlepší výsledky.
Za naše výkony se rozhodně nemusíme stydět. Jsme vidět a slyšet, reprezentujeme obec po celém
okrese i mimo něj. Veškeré vybavení jsme museli zakoupit z prostředků našeho sboru a nemalou finanční
částku musel dát kaţdý z vlastní kapsy. Rozhodně bychom uvítali větší podporu ze strany vedení obce
v novém volebním období. Doufáme, ţe letošní výkony budou dostatečným důvodem pro to, aby se obec
konečně nebála investovat i nějaké ty finance do sdruţení a spolků, které jsou aktivní a znamenají
v přidruţených obcích, jako jsou Daměnice, často jedinou moţnou formu kulturního i sportovního vyţití.
Chceme na závěr poděkovat všem našim příznivcům a fanouškům, kteří nás na soutěţích podporují.
Fotky,videa a reportáţe ze všech akcí jsou samozřejmě na našem webu: www.damenice.tym.cz.
Za SDH Daměnice, jednatel Lukáš Vítek

ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU DNE 15.9.2010
Na Jiţní Moravě se nám líbilo - krátká reportáţ z poutního
zájezdu: Začátek podzimního období přináší nejen deštivé
počasí a smutnou náladu. I v tomto období je moţno podnikat
mnoho zajímavého a vydat se například na jednodenní zájezd
na Jiţní Moravu. Náš letošní zájezd jsme uskutečnili
s odváţnou myšlenkou, ţe se pokusíme propojit, jak duchovně
– historické setkání, tak společné posezení v malém,
rodinném, moravském sklípku.
Autobus byl zaplněn zájemci z Načeradce a přilehlých obcí.
Jiţ od rána nás doprovázelo krásné, slunečné počasí a tak
celé dopoledne v Hlubokých Mašůvkách, coţ byl první cíl naší
cesty, proběhlo k naprosté spokojenosti všech účastníků.
Hluboké Mašůvky je velmi známé poutní místo Jiţní Moravy. Osídlené byly od pravěku a v současné době
nabízejí načerpání tělesných i duševních sil kaţdému návštěvníkovi.
Následující odpoledne jsme se přesunuli do Znojma – Nového Šaldorfa, coţ je vyhlášená vinařská
oblast Jiţní Moravy. Počáteční obavy, jaké to v tom sklípku vlastně bude, se rychle rozplynuly. Absolvovali
jsme prohlídku do skály vytesaného vinného sklepa a následně ochutnávku vína s odborným výkladem,
spojenou s výborným občerstvením.
Po zakoupení vybraných druhů vína jsme k večeru odjíţděli k domovu spokojeni a těšíme se na další
zájezd v příštím roce.
Hana Stehlíková, MBA

NĚCO Z MINULOSTI…………
Mistři a učedníci, pokračování
Koláři byli v Načeradci tři pan Šanda, pan Zich a velkostatek měl koláře a kováře, poslední kolář byl pan
Antonín Fait a poslední kovář byl pan Jindřich Halaška. Řeznickou ţivnost provozovali tři řezníci pan Karel
Tichý, obchodoval v menším rozsahu, byl svobodný a učedníky neměl, pan Hrabánek obchodoval ve
velkém, měl nákladní automobil, řidiče a nejvíce učedníků, znal jsem Jaroslava Frantu, Josefa Tichého,
Karla Nováka, u pana Švece se učil hostinský z Paláce, jaterničky pana Hlinského mají dlouholetou tradici,
před řeznickým krámem jeho pradědy byla jednou týdně černá reklamní tabule a na ni bílou křídou
krasopisně napsáno: „Dnes domácí jaterničky a výborná polévka.“ Učedníci v řeznictví byli nejlépe
stravováni, ale měli nejdelší pracovní dobu a nejtvrdší pracovní podmínky při paření prasat v mrazech.
Občas to i plesklo, ale tehdy se to tak tragicky nebralo, facky padaly i na vyšších stupních. Jaroslav Hašek
v Dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona, uvádí, ţe kandidáti na poslance při svých
předvolebních projevech obdrţeli čtyři aţ šest tisíc facek. Novákovo řeznictví v provozu nepamatuji, ale
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byla to velká řeznická rodina, otec pan Jan Novák a jeho tři synové Karel, Josef a Jaroslav. Otec pan Jan
Novák byl velký šprýmař, kdyţ mu pan doktor Malý účtoval za sešití trţné rány, tří stehů, poloţil mu
otázku:„Pane doktore, kolik by od Vás stály ušít kalhoty?“ Učedníci na řemeslo krejčovské měli moţnost
vyučení u pana Neumana, Houdka, Slavaty a Dudy. Švadlenky u paní Volkové, Davidové, Houdkové a
Hauzerové, učednic na švadlenky bylo hodně. Do šití v zimních měsících chodily také slečny, které
neplánovaly, ţe budou toto řemeslo provozovat, pracovaly v zemědělství a věděly, ţe aţ se provdají, bude
znalost šití pro rodinu důleţitá. Cukrářem byl pan Čenský, napsal svůj ţivotopis, ve kterém podrobně
napsal o svém tovaryšském vandrování, za jakou měsíční mzdu pracoval, velký rozdíl ve mzdě s prádlem,
nebo bez prádla, jeho učedníkem byl pan Brumovský, byl dobrým cukrářem, ve svých výrobcích máslem
nešetřil, za dlouholeté sluţby kostelu měl v Krasouňově louku se sladkým senem a jeho kravky dávaly
hodně mléka. Jeho specialitou byly výborné roháče, škoda, ţe tajemství jejich výroby nikomu nepředal, na
staletí po něm zůstala památka na věţi načeradského kostela, koupil zvon za dvacet pět tisíc. Pan
Procházka měl cukrářský krám a jediný prodával mimo pouť. Sedláři byli dva, pan Martínek a pan
Markvard, ten pracoval hlavně pro velkostatek. Holičem byl pan Krejza, jeho učedníkem byl pan Staněk a
ten si zavedl svoji ţivnost, druhým učedníkem byl pan Antonín Novák. Pan Krejza zemřel ve druhé světové
válce a po válce provozovala krátký čas ţivnost paní Krejzová a pan Novák u ní pracoval jako dělník.
Manţelé Severovi provozovali holičství i kadeřnictví, vyučil se u nich pan Klimpera, ale řemeslo
nevykonával. Řemeslo tesařské bylo sezónní, v zimních měsících se pracovalo málo, mistři tesařského
řemesla byli pan Vávra ze Slavětína, pan Kotek z Načeradce, pan Vytlačil vyučil tesaře z Horní Lhoty, pana
Cibulku, Zídka a Dudu, po vyučení s ním všichni pracovali společně. Pan Vytlačil dělal také dřevěné
pumpy, byly z borovic vrtané dlouhými vrtáky s velkým průměrem. Zednické řemeslo skončilo na podzim,
kdyţ přišel prvý mráz, stavebníci na vesnici byli většinou zemědělci a nemohli stavět ve špičkových pracích
na polích, nejvíce se stavělo na jaře. Jarní práce nevyţadovaly tolik času, neoralo se, kratší přestávka byla
v senoseči, kdyţ přišly ţně, podzimní práce, tak se jiţ moc nestavělo. Zedníci měli většinou malé
hospodářství, a tak na tom byli i tesaři, manţelky muţů těchto řemeslníků, měly mimo svých prací ještě
část muţských prací jízdu s kravským potahem, také se o tom zpívá „Celou zimu bez chleba, v létě zas
muţe nemá.“ Učedníci byli hlášeni u stavitele a ten měl vedoucího zednické party, vyznal se v plánu,
vyměřoval, měl hodnost políra a byl mistrem učedníků. Na Načeradsku stavěl hodně staveb stavitel Dufek
z Mladé Voţice a polírem byl pan Šlofr, tato firma prováděla stavební práce velmi rychle. Kdyţ stavěl pan
Klimpera, listonoš, tak se vyprávělo, ţe Daměničtí šli jednu neděli do kostela kolem staré chalupy a druhou
šli kolem nové.
Opis účtu od pana Josefa Dufka, úředně oprávněného mistra
zednického a tesařského, z Mladé Voţice, z roku 1933:
Pan Václav Lejčko, Vračkovice 13.
Účtujeme Vám, za provedení zednické a tesařské práce,
za postavení obytné a hospodářské budovy 5. 318,25 Kčs,
záloha 2. 500 Kčs,
zbývá dop. 2. 818,25 Kč.
V této částce je účtován také plán. Vyrovnáno 9. 7. 1993.
Přijal Josef Doubek, úředně oprávněný mistr tesařský a
zednický, Mladá Vožice
O ševcích by bylo zapotřebí samostatného povídání, těch,
kteří vyráběli doma dámské lodičky a lifrovali je faktorům,
bylo půl stovky. Ţivnost obuvnickou na opravu a šití bot na
zakázku měl pan Smrţ, vyučil dva syny, pan Melichar, vyučil
syna. Pan Hynek Kušta učedníky neměl. Pekaři byli
Zemanovi. Hořejší pan Zeman se vyučil u svého otce, byl na
vojně u hudby a dlouhá léta hrál v Podblanické kapele, jeho
synové se pekařině nevěnovali, otec pana Zemana byl
načeradským starostou. Syn dolejšího pana Zemana se
vyučil pekařem. Pan Čenský měl malé hospodářství, ţivnosti
tolik času nevěnoval, učedníky neměl. Pan Kušta začal
provozovat pekařskou ţivnost s dělníkem, on pekařem nebyl.
Všichni učedníci chodili do pokračovací školy. Všichni, kteří
zůstali v zemědělství, děvčata i chlapci, chodili do
Pokračovací školy zemědělské, v zimních měsících, dvakrát
týdně ve čtvrtek a v neděli, kdyţ byly volné třídy.
8

Vršáci
Čtenáři Načeradských novin mě připomínají, abych napsal, také něco o Vrchách, tam je to se
vzpomínkami mnohem slabší, neţ v Načeradci. Čtenáři snad prominou, kdyţ některé údaje nebudou
přesné. Mezi Načeraďáky jsem proţil padesát dva roků. V roce 1932 jsem začal chodit do školy, po
ukončení školy jsem nastoupil do práce, pracoval jsem padesát čtyři roků a z toho 10 roků jsem byl
vedoucím a střelmistrem v lomu v Jinošově.
Nejdříve vzpomenu na školáky, Petráňka ze Smrčin, Zídek, Šauer, Vajzar, Vlach ze Slavětína,
Macháček, Plášil, Vaněčková ze Řísnice, Lhota ze Zdiměřic, všichni chodili do Načeradské školy pěšky.
Zedníci ze Slavětína byli pan Zídek, pan Švára, pan Heřmánek, pan Kout, v Načeradci byl také
předsedou Zemědělského druţstva, předsedou MNV a po roce 1989 starostou obce. Je z mladší generace
a těší se z dobrého zdraví, pan Vlach se do Slavětína přiţenil z Lukavce. Byl také hudebníkem, hrál
s Podblanickou kapelou, zemřel při dopravní nehodě ve Vlašimi ve věku padesáti sedmi roků. Vlachové
byla muzikanská rodina, Jana, bratři Václav a Ferda byli také dobrými muzikanty. Tesaři ve Slavětíně byli
pan Vávra a pan Kupec, pan Vávra byl mistr tesařský, pan Jaroslav Kout st. byl vyučen kolářem, ve druhé
světové válce, brousil v Načeradci na pile, byl to můj dobrý kamarád. V Načeradci měl lásku a myslel jsem,
ţe bude Načeradským občanem, ale dal přednost pohraničí. Pan Klimpera byl mistr ševcovský, vyráběl
boty na zakázku a také je prodával na jarmarcích. Zetě, který by v této výrobě pokračoval, se nedočkal, do
chalupy se přiţenil pan Rokos z Bratřic a ten se věnoval půdě a byl dobrým hospodářem. Ve Slavětíně také
vyráběli chřupavé a chutné bramborové lupínky.
V Heřmánkově hospodě pořádali hasiči ze Slavětína tradičně Hasičský bál, na Tři krále, nevěsta z této
hospody se provdala do hospody Na Nové do Načeradce. Zedníci v Řísnici jsou pan Hlaváček a pan
Neufus, pan Neufus byl také hostinským, pan Hlaváček byl a je dobrým zedníkem a muzikantem. Je
kapelníkem Načeradské kapely a muzikantem a zpěvákem Vlašimské Sebranky. Při vysílání písniček pro
radost z Českých Budějovic je často slyšet jeho hlas. Ze Řísnice pocházel pan Švec, byl vyučen ševcem a
se svojí manţelkou byl dlouholetým školníkem ve škole v Načeradci. Na nedostatek práce si stěţovat
nemohli. Mimo úklidu ve škole s dřevěnými podlahami, v topném období vyčistit kamna a zatopit v deseti
třídách, ředitelně a sborovně. Před zahájením vyučování, před školou dohlíţet na čistění bot, o velké
přestávce v deset hodin prodával pan Švec v krásném košíku z loupaných proutků na chodbě housky, pět
za korunu. Paní Švecová pomáhala při vaření polévek pro přespolní ţáky v zimních měsících. Ve
Zdiměřicích jiţ delší čas není v provozu hospoda u Davidů, ale je tam průmysl, Zdiměřická pila. Z Vrchů
mají v Načeradci kronikářku, paní učitelku Slavětínskou, poslední učitelku ve slavětínské škole.
Všechny hospody na Vrchách postihl stejný osud, jako ve všech vesnicích. Jsou mimo provoz, nemají
komu čepovat. Vršáci mají jednu velkou nevýhodu, k věčnému odpočinku jsou ukládáni daleko od sebe,
Slavětín do Načeradce, Řísnice do Hor a Zdiměřice do Mezilesí.
Jan Doubek, Vračkovice

Autoservis

Pneuservis

Jiří Starec, Olešná 26, Načeradec 25708
Tel: 604112238 email: spera@centrum.cz

- pravidelná kontrola a údržba vozidel

- demontáž, montáž pneu, vyvážení
- diagnostika vozidel
- prodej pneu
- příprava a provedení STK a ME
- opravy a lepení pneu
- karosářské práce, opravy a výměna výfuků
- rovnání disků
- opravy motorů, výměna motorů
- opravy všech motorových strojů
(motorky, sekačky, frézy, zemědělské stroje a jiné)
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SPORT
Fotbal - III. třída TJ Blaník
Hosté

Termín

Den

Výsledky

Blaník Načeradec
Trh.Štěpánov B
Blaník Načeradec
Tichonice
Blaník Načeradec

04.09. 17:00
12.09. 17:00
19.09. 16:30
26.09. 16:30
3.10.2010

SO
NE
NE
NE
NE

4:1
2:2
3:0
4:0
1:2

Ne
So
So
Ne

16,00 hod
15,30 hod
15,30 hod
14,30 hod

Domácí
3. kolo
Postupice
4. kolo Blaník Načeradec
5. kolo
Jankov
6. kolo Blaník Načeradec
7. kolo Louňovice pod Bl.
ZÁPASY V MĚSÍCI ŘÍJNU:
8. kolo – 10.10.2010
9. kolo – 16.10.2010
10. kolo – 23.10.2010
11. kolo – 31.10.2010

Blaník Načeradec
Dolní Kralovice
Blaník Načeradec
SK Načeradec
Blaník Načeradec
Kondrac B
Blaník Načeradec
Mezno

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v říjnu oslaví…
15.10.2010

Jana Prokopová

Slavětín

Patrik Heřmánek

Pravětice

Růţena Vosátková
Miroslav Hájek
Ludmila Hauzerová

Horní Lhota
Olešná
Načeradec

70 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Narození
14.8.2010

Úmrtí
12.9.2010
16.9.2010
23.9.2010

ve věku 90 let
ve věku 61 let
ve věku 89 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobota 2. října 2010 se stala pro nejmenší občánky a jejich rodiče s rodinnými příslušníky velmi důleţitou
událostí. Proběhlo„vítání občánků“. Ti nejmenší byli poprvé v ţivotě na úřední půdě, v zasedací místnosti
načeradské radnice.
Starosta oficiálně přivítal do řad
občanů obce tyto občánky:
Luděk Šindelář, Slavětín
Karolína Beladová,
Načeradec
Jan Tomáš, Načeradec
Eva Ryšková, Daměnice
Tomáš Smetana, Načeradec
Dominik Vlasák, Načeradec
Nela Králová, Daměnice
Patrik Heřmánek, Pravětice.
Obec věnovala dětem malý
dárek, pamětní kníţku a květinu.
Rodiče svým podpisem potvrdili
rodičovský slib v pamětní knize.
Starší děti všechny podarovaly
básničkami a písničkami.
Závěrem starosta obce vyjádřil naději a přání opětovného setkání s rodiči u nového „vítání občánků“.
Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů. Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335,mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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