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Vážení spoluobčané,
mám tu čest mluvit k Vám prostřednictvím Načeradských novin jako nová starostka obce.Všem
Vám voličům, kteří jste mě podpořili svými hlasy v komunálních volbách, chci touto cestou
poděkovat. Vaše hlasy byly hlavním argumentem, proč jsem se rozhodla kandidovat na post
starostky. Přiznám se, bylo to těžké rozhodování, možná nejtěžší, které jsem kdy v životě udělala.
Jsem si vědoma, že nastupuji na radnici v době, kdy v Načeradci budujeme novou kanalizaci a
čističku odpadních vod, jednu z nejnáročnějších stavebních a hlavně finančních akcí v obci.
Pozdější oprava komunikací bude také velmi finančně náročná. Nastupuji do rozjetého vlaku
s novým vedením obce.
Za sebe mohu slíbit, že se budu snažit vykonávat práci starostky zodpovědně a s maximálním
nasazením. Vím, nebude to jednoduché, také vím, že všem nelze vyhovět ve všem, ale určitě se
budu snažit situaci řešit rozumným způsobem a hlavně v rámci možností. V žádném případě
nebudu příznivec zadlužování obce. Ideální by bylo nejen pro mě, ale tak jak jsem stačila zjistit i
pro celou novou radu obce, s minimálními finančními prostředky zajistit co nejvíce požadavků a
potřeb nás občanů Načeradce a okolních vesnic. Nejsme bohatá obec, musíme dobře zvažovat,
jak účelně využívat omezené finanční prostředky. Jedním z možných způsobů, jak může obec
získat finance, bude kvalitní zpracování žádostí na dotační tituly a o tyto dotace žádat. V době,
kdy ve světě panuje hluboká recese, nevyjímaje naší republiku, to bude obtížné. Musíme se ale o
to pokoušet, jiná cesta není. Další způsob vidím v uváženém hospodaření se stávajícím majetkem
obce.
Velkou váhu přikládám komunikaci se spoluobčany. Z předešlého zaměstnání vím, že mnohé
problémy mezi lidmi vznikají právě tím, že se spolu nedomluví, nevyříkají si své argumenty. Když
mě nezastihnete na radnici, zavolejte mi, využijte mail.
Těším se na spolupráci s Vámi v nastávajícím novém volebním období.
Vzhledem k tomu, že další číslo Načeradských novin vyjde na začátku nového kalendářního roku,
přeji Vám všem již nyní šťastné a spokojené Vánoce.
Vaše starostka Jana Rozkošná

ŠŤASTNÉ VÁNOCE……..
Z oblohy se sypou hvězdičky,
slyšet jsou koledy z dáli,
zvěstuje anděl maličký,
ať splní se vše,
co k Vánocům jste si přáli.
Vážení spoluobčané, čtenáři načeradských novin, přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků. Zastupitelé a zaměstnanci obce
OBEC NAČERADEC Vás zve na Vánoční program:
4. 12. 2010
10,00 h
VÁNOČNÍ TRHY V NAČERADCI
pořádá obec Načeradec ve spolupráci s o. s. Kamarádi Načeradce.
10,30 h
VÁNOČNÍ KONCERT na náměstí v Načeradci
v podání učitelského sboru ZŠ a MŠ Načeradec a Klubu Ráchel Vlašim.
13,00 h
ŢIVÝ BETLÉM na náměstí v Načeradci u kostela sv. Petra a Pavla
v podání o.s. Kamarádi Načeradce. Kaţdé ½ hodiny ţivý vstup.
Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci
12.12.2010
14,00 h ADVENTNÍ KONCERT pod vedením p. Somoše
25.12.2010
10,30 h VÁNOČNÍ KONCERT pod vedením p. Musila
26.12.2010
10,30 h VÁNOČNÍ KONCERT v podání učitelského sboru ZŠ a MŠ Načeradec a
Klubu Ráchel Vlašim

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V LISTOPADU 2010
Po komunálních volbách má obecní zastupitelstvo tuto novou radu:
Starostka …………… Jana Rozkošná
Místostarostka …. Ing. Blanka Křejčová
Členové ……
Antonín Hlinský, Ing. Petr Postřihač, Ing. Karel Svoboda
V minulém volebním období pracovala v radě pouze Ing. Blanka Krejčová. Vzhledem k tomu, ţe
v Načeradci je rozdělaná stavba kanalizace a ČOV, ustanovila si nová rada obce (dále jiţ jenom RO)
investiční a stavební komisi, která bude mít hlavní úkol sledovat zmíněné stavby a být ku pomoci RO a
spoluobčanům při řešení drobných problémů, které se průběţně vyskytují.
Během listopadu se konaly 3 schůze RO – 3.11., 16.11., 24.11.2010
RO schválila:
S okamţitou platností pozastavila těţbu v obecních lesích. Důvodem byla nepříznivá zpráva správce
p.ing.Volence – v letošním roce je jiţ vytěţeno 3 000 m3 dřeva, ale v předešlých letech se těţba
pohybovala kolem 2 000 m³.
V roce 2011 zaplatí obec příspěvek 124 380 Kč Dobrovolnému svazku obcí BENEBUS. Tento svazek
podporuje autobusovou dopravu v okrese. Kdyby nezaplatila, došlo by k omezení načeradských spojů.
Ředitelce ZŠ schválila moţnost úhrady spoluúčasti na odškodnění ţákovských úrazů z provozních
prostředků. V případě kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ bude tento pouţit na vybavení školní
jídelny novými stoly a ţidlemi.
Mimo jiné RO:
Seznámila se se smlouvou potvrzenou krajským úřadem na opravu a restaurování kaple P. Marie v
Načeradci (u silnice na Louňovice), cena opravy 157 189 Kč.
Vzala na vědomí oznámení Městského úřadu Vlašim o nabytí právní moci stavby plotu kolem obory
v Dolní Lhotě.
Správa CHKO Blaník vydala závazné stanovisko k ohlášení stavebních úprav a udrţovacích prací
na domě čp.103 v Načeradci (Restaurace Na Rynku) a k ohlášení výměny 7 ks oken v OKZ
Holding.
Vzala na vědomí pozvánku k jednání ve věci komplexní pozemkové úpravy v Horní Lhotě, ve
dnech 22.-25.11.2010 – za obec se zúčastnil Ing. Michal Král.
Starostka poţádala písemně Správu a údrţbu silnic Benešov, aby v rozpočtu na rok 2011
zohlednila špatný stav komunikací v Načeradci způsobený stavbou kanalizace + ČOV a navýšila
prostředky na obnovu asfaltových povrchů. Současně poţádala o rozšíření komunikace II/127
(směr na Vračkovice) zhruba o 50 cm.
Jana Rozkošná, starostka
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VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
KONANÉHO DNE 11.11.2010
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1) určuje ověřovateli zápisu Petru Bartoníčkovou a Stanislava Vítka a zapisovatelem Martinu Švecovou.
2) volí volební komisi ve sloţení Pavlína Brázdová, Jaroslava Charvátová a Jana Přibylová.
3) schvaluje program jednání ustavujícího zasedání
4) schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
5) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
6) schvaluje volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním.
7) volí starostou Janu Rozkošnou.
8) volí místostarostou Ing. Blanku Krejčovou.
9) schvaluje tajný způsob volby rady obce.
10) schvaluje pět členů rady obce.
11) volí člena rady obce Načeradec Antonína Hlinského.
12) volí člena rady obce Načeradec Ing. Petra Postřihače.
13) volí člena rady obce Načeradec Ing. Karla Svobodu.
V Načeradci dne 18.11.2010
Jana Rozkošná, starostka, Ing. Blanka Krejčová, místostarostka

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC

se uskuteční v pondělí dne 20.12.2010 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY
Středisková knihovna oznamuje,
ţe v době Vánoc od 21. 12. do 31. 12. 2010 bude zavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Čtenářské poplatky na rok 2011 zůstávají ve stejné výši.
Všem občanům přeji klidné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2011.
Jana Lapáčková, knihovnice

UŽITEČNÁ INFORMACE
1. Spoluobčané, majitelé nemovitostí v Načeradci, kteří nemáte vyřízené stavební povolení na
kanalizační přípojku (v průběhu roku 2009 jste nedali obci Načeradec plnou moc k vyřízení tohoto
stavebního povolení) a nyní máte zájem o připojení ke kanalizační síti, oznamte toto na OÚ
Načeradec, přijďte dodatečně podepsat plnou moc, aby Vaše přípojky byly legální a mohli jste být
připojeni na kanalizaci. Moc času nezbývá, vidíte, jak firma SYNER postupuje sviţně. Tentokrát
vyřízení stavebního povolení nebude jiţ hradit obec, ale rovným dílem vynaloţené prostředky
uhradí zájemci. Bude-li Vás více, budete platit méně. V současné době má vyřízené stavební
povolení na přípojku přibliţně 65 % majitelů nemovitostí.
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.
2. V měsíci lednu jste byli zvyklí předplatit si na OÚ Načeradské noviny, místní poplatky za odpady a
ze psů na následující rok. Za administrativní pracovnice Vás chci poprosit, abyste toto placení
odloţili aţ na březen. Současný stav objednávek bude platit tedy aţ do března. Vám, kteří si
chcete noviny přiobjednat, stačí zatelefonovat. Leden je měsíc uzávěrek a velice byste našim
pracovnicím usnadnili práci.
3. Zájemci o čištění komínů se mohou přihlásit na Obecním úřadě Načeradec do 6. prosince 2010.
Kominické práce provede p. Dvořák, Pelhřimov dne 9. a 10. prosince 2010.
4. Majitele vozidel parkujících na obecních komunikacích prosíme, aby svá vozidla nenechávali na
těchto vozovkách v době od 6,00 – 8,00 hod. Překáţejí v prohrnování. Děkujeme.
Jana Rozkošná, starostka
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ZMĚNA DOHLEDU NAD STAVBOU KANALIZACE A ČOV
Váţení spoluobčané,
po říjnových komunálních volbách a po listopadovém ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva došlo
ve vedení obce ke značným změnám. Doposud měli tuto největší investiční akci v historii Načeradce na
starosti ing.Jelínek a p.Šanda. Je třeba jim poděkovat za odvahu, ţe se do této stavby pustili a hlavně za
to, ţe se jim podařilo sehnat dotace! Na novém vedení je, aby byla stavba dokončena v termínu a
především, aby vše bylo postaveno podle projektu tak, aby mohla obec čerpat dotace. Zastupitelstvo proto
doporučilo radě obce zřídit investiční a stavební komisi, která bude provádět kontrolu nad dostavbou
kanalizace a ČOV v Načeradci. Předsedou této komise byl zvolen Marián Grohmann, členové jsou – Jana
Havlíčková, Antonín Hlinský a ing. Petr Postřihač. Prvně dva jmenovaní se 24.11. zúčastnili spolu se
starostkou J. Rozkošnou a místostarostou ing. B.Krejčovou na kontrolním dnu, kde mimo jiné proběhla
tlaková a prosakující zkouška na jímkách čističky. Vše bylo v naprostém pořádku. Zatím stavba probíhá
podle plánu a firma SYNER a.s. je dokonce v mírném časovém předstihu. Nás, členy komise, nyní čeká
důkladné prostudování plánů a smlouvy. Ve středu 1.12. se sejde M.Grohmann se stavbyvedoucími, pány
Maděrou a Kudělkou. Projdou si zbývající úseky plánované kanalizace a zkonzultují další etapy a časový
postup jejich realizace. Závěrem se zde chceme omluvit všem občanům za velmi špatný stav komunikací.
Jejich opravy se nedělají asfaltem, ale pouze nezpevněným povrchem, coţ způsobuje v suchu
nesnesitelný prach a v dešti naopak „bahno“, které znečišťuje projíţdějící automobily, ale hlavně fasády
přilehlých domů! O dírách ve vozovce ani nemluvě… Původně se výkopy měly zaasfaltovat, na jaře opět
vyhrabat a teprve poté se měl znovu, jiţ finálně, poloţit asfaltový povrch na komunikacích. Tím, ţe se
vypustilo podzimní záplatování asfaltem, obec ušetří víc neţ půl mil. Kč. Peníze budou poté pouţity na
opravu místních komunikací. Samozřejmě je to „něco za něco“, a proto Vám ještě jednou chceme
poděkovat za Vaši trpělivost.
M.Grohmann a Ing.Postřihač P.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bramborový den v MŠ
Ve středu 10.11.2010 jsme ve školce vyráběli panenku
"Bramboračku",různá zvířátka, bramborová tiskátka a taky jsme
soutěţili - sbírání brambor na poli a bramborová schovávaná.
Uţili jsme si spoustu legrace a ochutnali jsme i různé příchutě
bramborových chipsů.
Pexesiáda v MŠ
V pátek 12.11.2010 byla v MŠ soutěţ v pexesu. Děti se u
soutěţe pobavily a také dostaly sladkou odměnu.
Nejlepší hráči z třídy „Berušek“ byli 1. Patriček Kačena
2. Kubíček Svoboda
3. Simonka Marešová
Nejlepší hráči z třídy „Motýlků“ byli –
1. Kubíček Krejčí
2. Filípek Tichý
3. Kačenka Brychtová
Návštěva hasičů
V úterý 16.11.jsme s
dětmi navštívili místní
hasiče.
Děti
si
prohlédly vybavení, které je důleţité pro jejich práci, vyzkoušely si
hasičské přilby a mohly se posadit do hasičského auta, coţ byl
pro ně největší záţitek. Děkujeme panu Hlinskému ml. za ochotu
a čas, který nám věnoval.
Mikulášská nadílka v MŠ
V pátek 3.12.2010 přijde do MŠ Mikuláš, čert a anděl. Pokud by chtěl někdo přispět sponzorským
darem a tak obohatit dětem nadílku, předem děkujeme.
Učitelky MŠ – Koubíková Jar., Smetanová Jana, Lesinová Jar.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Činnost zájmových krouţku v základní škole Načeradec
Děti se v naší škole nejen učí, ale mají i moţnost se zapojit do široké nabídky zájmových krouţků, které
mohou navštěvovat ve většině případů bezplatně.
Např.
-

Kroužek anglického jazyka (pod vedením Mgr. Marie Fišerové ) - činnost dětí je zaměřena
prostřednictvím her a dalších aktivit na rozvíjení schopnosti porozumění psanému textu i
mluvenému projevu v anglickém jazyce. Děti pracují s anglickými časopisy, internetem. Zúčastňují
se soutěţí v anglickém jazyce. V současné době navazují kontakty se zahraničními školami.

-

Kroužek ruského jazyka - po delší době se naše
škola vrátila k výuce ruského jazyka formou krouţku.
Všichni ţáci páté třídy se učí psát a mluvit rusky
pod vedením učitelky Jany Tiché.

-

Kroužek německého jazyka - Krouţek NJ má na naší škole dlouholetou tradici. V letošním roce
docházejí do krouţku NJ ţáci ze 4. a 5. třídy. Zábavnou formou se zde seznamují se základy
německého jazyka. Tyto znalosti určitě vyuţijí jak v praxi, tak i na 2. stupni při výuce dalšího cizího
jazyka – a to je právě německý jazyk, který je vyučován od 7. tř. do 9.tř.

-

Florbal - ( Mgr. Hana Stupková, vedoucí krouţku) krouţek je určen pro ţáky 1. stupně. Koná se vţdy v lichý
čtvrtek o polední přestávce v tělocvičně školy. V letošním
roce je přihlášeno 15 ţáků. Co je florbal? Nový
dynamický sport pro všechny. Vychází z pravidel ledního
hokeje, která jsou přizpůsobena sálovým podmínkám. To
znamená, ţe se hraje v tělocvičně, bez bruslí a bez
chráničů. Ke hře se pouţívají lehké plastové hokejky a
dutý míček. Můţeme ho zařadit mezi sporty bezkontaktní,
protoţe všechny nebezpečné zákroky hokejkou i tělem
jsou zakázány. Je vynikající zábavou pro kluky i dívky.

5

-

Keramika - stejně jako v letech minulých, tak i letos mají děti moţnost
navštěvovat krouţek keramiky. Práce s hlínou jim napomáhá rozvíjet
jemnou motoriku a fantazii. Největší odměnou je však pro všechny
dobrý pocit z vykonané práce a radost jejich blízkých z dárků, které
mnohdy zdobí stěny jejich příbytků.

-

Sborový zpěv - má na naší škole více neţ patnáctiletou tradici. V letošním roce si chodí kaţdý
pátek do hudebny s paní učitelkou Lenkou Jedličkovou zazpívat 23 ţáků. Sbor si říká „Načeradské
rošťandy“ a jejich hlavní písničkou je „Zpívání, zpívání všechny smutky zahání“, podle které se
jmenuje i jejich vlastní CD. V repertoáru sboru jsou písně
lidové, country i hudba populární (např. písně z vlastního
muzikálu Puberťačky).

-

Sólový zpěv - navštěvuje 11 ţáků z 5. – 9. třídy. Pod
vedením p. uč. Jedličkové se děti učí správné technice
zpěvu na mikrofon. Výuka probíhá kaţdé pondělí (dvě
vyučovací hodiny) v 1. třídě, kde je nainstalovaná
aparatura. V repertoáru je převáţně hudba populární,
písně z muzikálů a country písničky.

-

Sportovní hry – i tento krouţek má na naší škole
dlouholetou tradici. V tělocvičně se schází děti 1. stupně,
které mají rády pohyb, soutěţivost, hravost. Krouţek vede
Jitka Zvárová.

Výtvarná dílna - Výtvarná dílna Sluníčko je určena dětem,
které rády tvoří. V dílně se děti seznamují s různými
technikami jako např. decoupage, krakelování, drátování.
Během našeho „tvoření“ se jiţ děti naučily odlít gelovou
svíčku, tvořit z korálků náramky, vánoční hvězdy, náušnice,
umí nazdobit velikonoční věnec, nabatikovat a savovat trička. Dílna „funguje“ i tento školní rok a její
účastníci se mohou těšit na malování na sklo, kašírování, práci s Fimem, zaţehlovacími korálky atd.
Výtvarnou dílnu vede Jana Svobodová.
-
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-

Turistický kroužek - činnost od r. 2008 (krouţek vede
Jitka Lorencová a Jana Švárová): akce pochody
Benešovské toulky (září) a Povidlový koláč (duben)
v okolí Benešova, výlet do Prahy – do kina IMAX a na
Karlův most, výlet do adventní Prahy, trhy na
Staroměstském náměstí, pohádkové nocování ve škole,
výlet do Tábora
– botanická zahrada, vyhlídková věţ a Kotnov,
výlet do Dinoparku v Plzni

Na škole také funguje krouţek Náboţenství pod vedením pana faráře Marcela Timka. Do všech uvedených
krouţků se děti mohou přihlásit i během školního roku. Širokou nabídkou zájmových krouţků chceme
motivovat ţáky ke vhodnému vyuţívání volného času.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

SPORT
Volejbalový turnaj
smíšených
druţstev
se konal dne
20.11.2010
v tělocvičně
základní školy
v Načeradci.
Turnaje, který
pořádal volejbalový
oddíl TJ Blaník
Načeradec se
zúčastnilo sedm
týmů. Pořadí:
1. místo – Mladá
Voţice,
2. místo – Čechtice,
3. místo –
Načeradec „A“,
4. místo –
Načeradec „B“,
5. místo – Pacov,
6. místo – Nostalgie
(Praha)
7. místo – Pravonín
Za volejbalový oddíl
Martina Švecová

Fotbalový podzim 2010 v SK
Načeradec
Muţi SK začali podzimní sezónu s novým trenérem,
Josefem Štěpánkem, velmi dobře – 3 zápasy venku
a 3 výhry, pak jsme zcela zbytečně doma remizovali
s Jankovem, naprosto nepochopitelně jsme nechali
všechny body v Tichonicích, nedokázali jsme porazit
Louňovice,
7

ani D. Kralovice a
III. třída,okr. BN, sk. B
bylo po boji o nejvyšší
příčky.
Okresní
i
TABULKA
místní raritou bylo
Rk.
Tým
Záp
+
0
Skóre
Body
(Prav)
derby s Blaníkem,
1.
Ratměřice
14
11
2
1
44:
21
35
( 14)
které
však
hrubě
2.
Jankov
14
10
1
3
37: 17
31
( 10)
ovlivnil
místní
rozhodčí M. Krejčí,
3.
Mezno
14
6
5
3
23: 20
23
( 2)
kdyţ za stavu 1:1,
4.
SK Načeradec
14
6
4
4
31: 22
22
( 4)
více neţ přísně (spíš
5.
Tichonice
14
6
3
5
22: 29
21
( 0)
naprosto
účelově)
6.
D.Kralovice
14
5
5
4
25: 18
20
( -1)
vyloučil
jednoho
7.
Kondrac B
14
5
4
5
27: 30
19
( -2)
z našich
nejlepších
8.
FK Bílkovice
14
4
5
5
16: 26
17
( -4)
hráčů J. Nováka. Po
9.
Postupice
14
5
1
8
34:
27
16
( -5)
sérii
neúspěšných
10.
Velíš
14
4
4
6
25: 34
16
( -5)
výsledků skončil p.
11.
Křivsoudov
14
4
2
8
35:
35
14
( -7)
Štěpánek na lavičce,
ale chyba nebyla
12.
Louňovice p.Bl.
14
3
5
6
26: 33
14
( -7)
zdaleka jen u něho!
13.
Blaník Načeradec
14
3
4
7
20: 27
13
( -8)
Na poslední zápasy
14.
Trh.Štěpánov B
14
2
3
9
18: 44
9
(-12)
jsme angaţovali ing.
Smoláka a posunuli jsme se na 4. místo tabulky, ovšem s obrovskou ztrátou na vedoucí duo Ratměřice –
Jankov. Doplatili jsme na úzký hráčský kádr, protoţe jsme nedokázali nahradit zraněné nebo hráče
v pracovním poměru a nedaří se nám především v domácím prostředí – z 18 moţných bodů jsme získali
pouze 6... Další neúspěch je, ţe se nám za celý podzim nepovedlo uzavřít dohodu o nájmu kabin, coţ
vyvrcholilo při našich posledních 2 zápasech. Vedení Blaníku nás nepustilo do kabin, takţe jsme se nuceně
vrátili do exilu k tenistům, coţ je samozřejmě ostuda všech!

Přejeme Všem v roce 2011 hlavně hodně zdraví!
Mladší ţáci SK se nám
hodnotí podstatně lépe.
Okresní přebor, okr. BN, sk. B
V minulé
sezóně
kluci
TABULKA
skončili 3. v okresním
přeboru přípravek. Do této
Rk.
Tým
Záp
+
0
Skóre
Body
(Prav)
sezóny jsme vzhledem
1.
SK Benešov
9
9
0
0
71: 7
27
( 12)
k věkovému
posunutí
2.
SK Načeradec
9
8
0
1
67: 15
24
( 12)
přihlásili
mladší
ţáky.
3.
FK Bílkovice
9
6
0
3
53: 21
18
( 6)
Bohuţel s námi přestali
4.
Teplýšovice
9
5
1
3
34: 16
16
( 4)
spolupracovat
lukavečtí.
5.
Kondrac
9
5
0
4
27: 29
15
( 3)
Samozřejmě jiţ nejsme tak
6.
CHocerady
9
4
0
5
33: 26
12
( -3)
silný tým, jako v loňském
7.
Velíš
9
2
1
6
19: 68
7
( -8)
roce, ale o to víc si zahrají
8.
D.Kralovice
9
2
0
7
19: 65
6
( -9)
ti, co loni jen paběrkovali.
9.
Zdislavice
9
1
1
7
10:
38
4
( -8)
Přesto se klukům značně
10.
Ratměřice
9
1
1
7
13: 61
4
(-11
dařilo. V polovině soutěţe
jsou na 2. místě tabulky, kdyţ prohráli pouze v Benešově! Mají výbornou střeleckou potenci – vstřelili
pouze o 4 góly méně, neţ Benešov. Tomáš Postřihač je dokonce s 19 vstřelenými brankami podzimní král
střelců soutěţe, 2. Baariev z Benešova se trefil 18x. V poháru OFS Benešov postoupili kluci do jarní části.
Trio Zvára, Starec a Postřihač hrálo ve výběrech okresu Benešov. Nyní naše mladé fotbalisty čeká několik
halových turnajů. Samozřejmě nic není zadarmo, jiţ tři a půl roku pravidelně 2x týdně poctivě trénujeme a
proto mají kluci výsledky. Na podzim jsme se sešli 44x, Martin Křemen měl 100% účast. Nejlepší střelci
jsou – Tomáš Postřihač 19x, Jan Zvára 16x a Petr Švec 10x. Nejlepším hráčem byl jednoznačně
vyhodnocen Jan Zvára. V zápasech nastoupili s různou četností: Šonský, Filip, Starec, Hlinský, Zvára,
Křemen, Ondriga, Šteker, Švec, Belada, Mašek, Říha, Štyx, Hanousek, Truxa a Postřihač.
Kluci hlavně nepolevit!!
Za SK Načeradec - Ing. Petr Postřihač a Marián Grohmann
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V předvečer 1. adventní neděle
se v Daměnicích konalo slavnostní
rozsvícení vánočního stromku.
Děkujeme všem za účast
a za přípravu pohoštění.
Hasiči Daměnice
NĚCO Z MINULOSTI…………
Ţeniši a předmanţelské smlouvy.
V minulosti měli ţeniši mnohem tvrdší podmínky neţ Ti současní. Budoucí pantáta ţenicha prověřil, jak
ovládá sekání obilí hrabicí, sekání kosou na louce nošení pytlů při mlácení a dobývání pařezů. Dobývání
pařezů byla těţká práce a vyţadovala zkušenost, sekyra na sekání kořenů musela být ostrá a těţká, aby
při sekání neodskakovala. Nejlépe se dobývalo v kolektivu, pařezníci si mohli vypomáhat při zdvihání
dlouhého dřeva při váţení pařezů. Někteří pařezníci pouţívali také mechanizaci, říkali, ţe mají mašinu, byla
to třínoţka, na vršku byl velký šroub, přesekaly se hlavní kořeny a pořez se vytahoval šroubem. Velké
pařezy se rozstřelovaly černým trhacím prachem, měl jen posuvný účinek a při malých dávkách se střílely
na dvoře, prach i zápalnice se kupovaly u pana Hauzera. Při těchto pracech se měli ţeniši opravdu dobře.
Dnešní junáci jsou na tom mnohem lépe, mají mnohem více času, aby se mohli věnovat nevěstě. Kdyţ byly
pracovní soboty, přišel ţenich do rodiny aţ v neděli odpoledne a to muselo být jisté, ţe ze známosti bude
pršet. Dnes dopraví ţenich nevěstu dvakrát z toho diska a je rodinným příslušníkem, nastupuje v pátek
k večeru a odchází v pondělí ráno. Má ubytování stravování a nocleh jako v pětihvězdičkovém hotelu.
Znalost profesí svých předchůdců nepotřebují, dnes se jiţ neprovádějí, ale ovládají jinou techniku, ovládají
fotbal, počítač, internet a esemesky. Ti, kteří se přátelí s devátým kříţkem, by u pantáty neuspěli, jsou
počítačově negramotní.
Většinou co brzo začne, také brzo skončí, ţenich chodí do rodiny brzo po seznámení, podle statistiky o
rozvodovosti, přestane do ní brzo chodit, po svatbě. O rozvodech jsem jiţ psal, byly to jen ojedinělé
případy. O jednom pokusu o rozvod v naši vesnici, krátce napíši, svobodný mládenec se oţenil s vdovou
s dvěma dětmi, ţili spolu v pohodě přes deset roků, měli dva syny, kdyţ manţela napadlo, ţe by mohl mít
hladší majolenku a zaţádal o rozvod. K rozvodovému soudu do Vlašimi šli oba rozvedenci pěšky společně.
Rozvodové řízení proběhlo, byl zhotoven zápis a pan soudce poţádal účastníky o podpis. Manţel podepsal
bez rozmýšlení hned, ale manţelka podepsat odmítla, po delším přesvědčování prohlásila: „já mu to teda
podepíši, ale kam půjde on, já půjdu s ním.“ Pan soudce ukončil jednání krátce, vstal, otevřel dveře a
prohlásil, hleďte, ať jste oba venku. Společně k soudu přišli pěšky a společně odešli a do smrti to spolu
doválčili. Výlet by bylo moţné dnes posuzovat jako pěší turistiku. V poslední době se začíná mluvit o
dalším testamentu o „předmanţelské smlouvě“. Je to smlouva, ve které se jedná, jak bude rozdělen
majetek, aţ se manţelé rozvedou, peníze jsou aţ na prvém místě. Na venkově se smlouvy nedělaly, ani
nebyly nutné.
Polovina manţelství se nerozváděla a snoubenci před svatbou většinou majetek neměli. Otec předával
synovi hospodářství, kdyţ se ţenil, nevěsta dostala věno a otec nevěsty se zúčastnil kontraktu při
předávání hospodářství a trval na podmínce, kdyţ nevěsta přináší věno, bude majitelkou poloviny majetku.
Předmanţelská smlouva řeší majetkové poměry, ale měla by mít ještě několik důleţitých podmínek. Na jak
dlouho se tento poměr uzavírá. Jak dlouhá je výpovědní lhůta. V jaké výši je odstupné. Jestli je smlouva na
dobu určitou nebo neurčitou. Platilo přísloví, ţe nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, nebylo to
pohrdání se slečnou, ale pravda, kdyţ měla slečna vedlejší aktivity, přestal ji milovat a kdyţ se s ní oţenil,
nemiloval jiţ slečnu, ale manţelku.
Jan Doubek, Vračkovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v prosinci oslaví…
21.12.2010

Aneţka Kubátová

Načeradec

80 let

25.12.2010

Margita Ondrigová

Načeradec

70 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Narození
9.10.2010

Sebastian Samuel Kunický

Myslivecké sdružení Načeradec Vás srdečně
zve na tradiční

Mysliveckou zábavu

Kdy – 25.12.2010
Kde – v tělocvičně Základní školy
Načeradec
V kolik – 20,00 hodin (přijďte včas)
K tanci a poslechu Vám hraje
hudební skupina MINOR.
Připravili jsme pro Vás opět zvěřinovou tombolu a
bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů. Sestavili: Jana Rozkošná, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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